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WSTĘP

Cele i założenia pracy

Problem związków literatury i muzyki stanowi wycinek badań międzyartystycznych, 
które w drugiej połowie XX wieku zintegrowały się w ponaddyscyplinarny dyskurs, 
określany jako studia intermedialne. Jest to z jednej strony dyscyplina stosunkowo 
młoda, nadal poszukująca uniwersalnej formuły teoretycznej, z drugiej – eklektyczna, 
gdyż czerpie impulsy metodologiczne z różnych tradycji badawczych w ramach hu-
manistyki. Niniejsza praca stawia sobie za cel wykorzystanie teorii intermedialności 
w dziedzinie literaturoznawstwa, jako że jej zasadniczy materiał badawczy stanowią 
zjawiska literackie. Składa się ona z dwóch części: teoretyczno-metodologicznej 
i historyczno-analitycznej. Część pierwsza poświęcona jest teorii intermedialności 
w zakresie dotyczącym związków muzyki i poezji. Zostały w niej przedstawione 
aktualne koncepcje studiów intermedialnych, zwłaszcza typologie intermedial-
ności i charakterystyka poszczególnych typów relacji intermedialnych w obrębie 
jej gatunków. Na tym tle zostanie umieszczona problematyka muzyczno-literacka 
z uwzględnieniem jej specyfi ki na gruncie teoretycznym i w rozwoju historycznym. 
Refl eksja na temat relacji między literaturą a muzyką jest wciąż, mimo intensywnej 
eksploracji i pewnych instytucjonalnych ram, na etapie defi niowania pola badaw-
czego i dyskusji taksonomicznych. W niniejszej pracy przyczynkiem do rozszerzenia 
ich bazy teoretycznej będzie ponowne odwołanie do teorii mediów oraz włączenie 
impulsów z teorii performatywności. Traktowanie literatury i muzyki jako mediów 
artystycznych umożliwia dyskusję ponad ograniczeniami tradycyjnej estetyki. Nie 
pytam zatem, czym charakteryzują się owe dziedziny sztuki – czyli, w praktyce, 
czym się one różnią – lecz jakie cechy mediów literatury i muzyki wpływają na 
koncepcje ich granic gatunkowych oraz ich intermedialnego przekraczania. Jedną 
z takich cech jest przestrzenność, związana – bądź jako kategoria fi zyczna, bądź też 
metaforyczna – z procesem komunikacji artystycznej oraz komunikacji w ogóle. 
Przestrzeń jest także jednym z głównych wyróżników performatywności w ujęciu 
Eriki Fischer-Lichte, która to teoria – choć zasadniczo ujmuje zjawisko performansu 
i pokrewne mu formy sztuki najnowszej – ma szerszą relewancję, m.in. dla medialnej 
specyfi ki muzyki oraz oralnych aspektów sztuki słowa. 

Część historyczno-analityczna wychodzi od tezy o intermedialnej orientacji 
szeroko rozumianego modernizmu (tzw. zwrot intermedialny w sztuce XX wieku). 
Liczne szczegółowe studia na temat muzycznej orientacji modernizmu literackiego 
podkreślają, że w obliczu kryzysu znaczenia i tradycyjnej narracji muzyka stała 
się paradygmatem eksperymentalnego przekraczania granic jako sztuka autore-
ferencjalna i autorefl eksyjna, będąca kulturowym tropem podmiotowości. Jako 
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taka reprezentuje unifi kujący projekt estetyczny, do którego uniwersalności aspi-
rowały –wobec fragmentaryzacji i kompleksowości kultury współczesnej – inne 
sztuki. Stosunek do muzyczności literatury ewoluował jednak wraz z rozwojem 
form i środków artystycznych – w XX wieku rozwój ten cechował się znacznym 
radykalizmem. Wyróżniam zatem dwa główne modusy muzyczności, które można 
również rozpatrywać jako zjawiska historyczne: (1) muzy ka  j a ko  mo del  w tra-
dycji romantyczno-modernistycznej, (2) mu z y k a  j a ko  t wor z y wo  w prądach 
awangardowych i neoawangardzie XX wieku. Są to konstrukty teoretyczne, mogące 
w praktyce występować w powiązaniu, a także łączyć się z próbami integracji innych 
sztuk i mediów. W dyskursie artystyczno-postulatywnym oraz w praktyce twór-
czej dążenia te są wyrazem intermedialnej świadomości, która zakłada integralne 
spojrzenie na sztukę będące wynikiem zwrotu intermedialnego. Realizacja obu 
paradygmatów zostanie przedstawiona na przykładach tekstów poetyckich i poeto-
logicznych późnego modernizmu oraz neoawangardy w Szwecji – dostarczają one 
dowodów na relewancję inspiracji muzycznych w ewolucji form artystycznych.

W części teoretycznej odwołuję się do klasycznych teorii mediów oraz tych ujęć 
intermedialności, które wskazują na związki medialnych uwarunkowań komunikacji 
i praktyk artystycznych oraz poetyk. Studia intermedialne jako dziedzina huma-
nistyki związane są wprawdzie z komparatystyką, jednak odchodzą od koncepcji 
odrębności dziedzin sztuki, określonych przez estetykę, na rzecz tezy o ich medial-
nej – jednorodnej lub złożonej – naturze. Wynika stąd dążenie do całościowego 
ujmowania zjawisk kultury, natomiast moment porównawczy przesuwa się z dzieł/
gatunków na historycznie zmienne typy relacji intermedialnych. Bardziej przydat-
na operacyjnie niż pojęcia form artystycznych lub systemów znakowych okazuje 
się więc kategoria me d iu m , która pozwala badać uwarunkowania komunikacji 
artystycznej niejako „w poprzek” gatunków, odsłaniając ich wzajemne związki. 

Analiza mediów literatury i muzyki ukazuje je jako bardziej złożone, niż by to 
wynikało z estetyki normatywnej (jako, odpowiednio, sztuka słowa i dźwięku), 
mianowicie z wprojektowanym wymiarem przestrzennym, który zasadniczo wpływa 
na procesy percepcji i konstruowania znaczenia. Elementy wizualne (w sensie me-
dium, nie reprezentacji) defi niują nie tylko sztuki plastyczne, lecz są także istotnym 
wymiarem pisma i druku – w praktyce awangardy zostały one zdezautomatyzowane 
i stały się artystycznie znaczące. Perspektywa intermedialna umożliwia zatem wyj-
ście poza typowe dla dawniejszych badań porównawczych ograniczenia bilateralne 
(np. literatura i muzyka, słowo i obraz), stwarzając szerszą płaszczyznę porównań. 
Traktuję zatem dyskurs intermedialny jako propozycję otwarcia się wiedzy o litera-
turze na zjawiska wychodzące poza nią, w duchu integralnego rozumienia rozwoju 
kultury, które jest postulatem poznawczym współczesności. 

W kwestiach analitycznych nawiązuję do postulowanej w ramach studiów inter-
medialnych idei analizy funkcjonalnej, ujmującej dzieła sztuki w relacji do kontekstu 
kulturowego. Ważne miejsce w moich rozważaniach zajmie więc analiza dyskursu 
estetycznego dotyczącego muzyki, literatury oraz innych sztuk i mediów (w dyskursie 
modernistycznym nie występują one na ogół w izolacji) oraz ich wzajemnych relacji, 
gdyż jest on częścią kontekstu kulturowego, w którym zanurzone są artefakty. Jest to 
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w dużej mierze dyskurs artystyczno-postulatywny, naświetlający intencje twórców, 
którzy świadomie stosowali strategie przybliżenia poezji do muzyki, ale także dyskurs 
analityczno-krytyczny, świadczący o recepcji tych zabiegów.

Badania intermedialne, nakierowane na transgresyjne formy wypowiedzi arty-
stycznych, rodzą szereg pytań, których sformułowanie pomaga ogarnąć wielość po-
tencjalnych zagadnień badawczych. Gdzie rodzi się intermedialność – w działaniach 
artystycznych czy raczej w teoretycznej refl eksji, która te działania racjonalizuje? Czy 
perspektywa intermedialna jest uniwersalnym narzędziem, które można stosować dla 
dzieł powstałych w różnych warunkach historyczno-kulturowych? Jaką rolę odgrywa 
język dyskursu metaartystycznego dla zrozumienia istoty intermedialności? Czy język 
jest w stanie uchwycić istotę sztuki, czy raczej imperialistycznie ją zawłaszcza? 

Koncepcja intermedialności powstała w rezultacie rozwoju nowych gatunków 
sztuki audiowizualnej, które nie mieściły się w tradycyjnych kategoriach estetyki; 
paradygmatycznym połączeniem mediów stał się fi lm1. Perspektywa intermedialna 
stworzyła jednak możliwości nowego spojrzenia na tradycyjne formy artystyczne, 
niezależnego od ich jakości estetycznych. Stała się ona w wysokim stopniu kontek-
stualna, odsuwając na dalszy plan metody ergocentryczne. Ważnym jej aspektem jest 
więc, na co wskazuje Werner Wolf, zainteresowanie zjawiskami eksperymentalnymi 
i pogranicznymi, które bywają pomijane lub marginalizowane w kanonicznych 
ujęciach2. Otóż pewne intermedialne cechy, które w ramach p oj e dy n c z ych 
ut worów  zdają się implicytne, czy wręcz marginalne, w szerszym kontekście 
mogą odsłaniać istotne tendencje rozwoju kultury. Eksperymenty transgresyjne są 
bowiem często wyrazem dążeń artystycznych, wyznaczających – w perspektywie 
historycznej – nowe kierunki sztuki. 

Jak już wspomniano, istotnym wątkiem rozważań jest analiza dyskursu este-
tycznego, który stanowi kontekst dla późnomodernistycznych eksperymentów 
„muzykalizacji” poezji lub jej bardziej złożonej intermedializacji. Chodzi bowiem 
o uchwycenie zarówno intermedialnej natury artefaktów, jak i intermedialnej 
świadomości artystów, wypowiadających się tak przez twórczość, jak i w tekstach 
metaartystycznych, w których formułowali swą poetykę. Prezentowane tu analizy 
są zatem zorientowane po części intermedialnie, po części zaś metaintermedialnie, 
uwzględniają bowiem zjawiska okołoartystyczne (debata, programy artystyczne, 
krytyka), tworzące kontekst kulturowy. 

W analizie języka dyskursu prezentuję stanowisko kognitywistyczne, uznając 
metaforę za główny mechanizm kreatywności językowej, który umożliwia rozumie-
nie nowych fenomenów w kategoriach zjawisk znanych. W tym świetle zarówno 

1  Według McLuhana fi lm zasadniczo zmienił wytworzoną przez kulturę pisma zasadę sekwencji (na-
stępstwa) i związków, przekształcając ją w zasadę konfi guracji i struktur, które są funkcjami jednoczesności. 
Zob. M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, przeł. N. Szczucka, wprowadz. L.H. Lapham, 
Warszawa 2004, s. 44. 

2  Klasycznym przykładem jest traktowanie poezji konkretnej jako nierelewantnego artystycznie etapu 
rozwoju poezji. Zob. np. H. Friedrich, Struktura nowoczesnej liryki. Od połowy XIX do połowy XX wieku, 
przekł. i wstęp E. Feliksiak, Warszawa 1978, s. 30 („Tak zwaną «poezję konkretną», z jej mechanicznie 
rozsypanym rumowiskiem słów i sylab, możemy – z uwagi na jej jałowość – całkowicie wyłączyć z pola 
naszych rozważań”).
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teksty poetyckie, jak i teksty metaartystyczne traktuję według tych samych zasad; 
metaforyka w wypowiedziach programowych nie osłabia ich doniosłości, lecz jest 
wyrazem poszukiwania adekwatnych kategorii opisu dla nowych, nienazwanych 
(lub nieskodyfi kowanych) jeszcze praktyk. W tym względzie dyskurs muzyczny jawi 
się jako najbardziej zmetaforyzowany spośród dyskursów artystycznych3. Przyczyną 
tego stanu rzeczy jest szczególna natura muzyki – jej nierozstrzygalność semantycz-
na, która sprawia, że adekwatnym językiem jej opisu jest często poetycka parafraza. 
Niemuzycy dopasowują więc język do nieuchwytnej natury przedmiotu refl eksji, 
stosując strategie podobne do tych typowych dla działań twórczych4. Metafora, 
podobnie jak sztuka w ogóle, bywała wszak traktowana jako instrument poznania, 
zwłaszcza w tradycji romantyczno-symbolistycznej. Współczesne językoznawstwo 
odeszło od retorycznych ujęć metafory, przyznając jej istotne funkcje poznawcze 
lub wręcz uznając ją za główny mechanizm procesów kognitywnych.

Istotne inspiracje metodologiczne przyszły z dziedziny kulturoznawstwa, które 
stworzyło demokratyczny dyskurs, oferujący zdecentralizowane spojrzenie na 
różne formy kultury i ujmujący je w kontekście społecznym. Teorie o kulturo-
wym charakterze poznania skierowały uwagę na rolę odbiorcy i mechanizmów 
recepcji, ale też pogłębiły sceptycyzm co do możliwości poznawczych. Ryszard 
Nycz pisze o utopii interdyscyplinaryzmu, który nie prowadzi do integracji, lecz 
do pogłębiającego się rozproszenia (dyseminacji teorii). Natomiast jego postulat 
badań t r ans dy s c y pl i now ych , przebiegających „w poprzek granic dyscyplin” 
i nastawionych na uchwycenie historycznych procesów transformacji sztuk i nauk5, 
jest bliski założeniom intermedialności. 

Powyższe tendencje otwierają zatem możliwości łączenia badań intermedial-
nych z innymi teoriami literaturo- i kulturoznawczymi6, z których szczególny 
potencjał posiada neopragmatyzm, jako że zawiesza on pytanie o istotę literatury, 
unikając tym samym normatywizmu i strategii wykluczania. Zamiast rozważań 
esencjalistycznych, w centrum uwagi sytuuje się samo zjawisko artystyczne i jego 
recepcja, tj. procesy oddziaływania na odbiorcę, jego rola we współtworzeniu dzieła 
oraz strategie konstruowania znaczenia. Istotny jest także swoisty pantekstualizm, 
wynikający z semiotyki i poststrukturalizmu, podkreślający otwarty, dynamiczny 
charakter tekstów kultury7. 

3  B. Pociej, Muzyka a metafora, w: Studia o metaforze II, red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, 
Wrocław 1983, s. 246. 

4  Por. M. Wasilewska-Chmura, Musik – metafor – modernism. En linje i den svenska modernismens 
poetologiska refl exion, Stockholm 2000, passim.

5  R. Nycz, Kulturowa natura, słaby profesjonalizm. Kilka uwag o przedmiocie poznania literackiego 
i statusie dyskursu literaturoznawczego, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. idem, 
M.P. Markowski, Kraków 2006, s. 29–30. Nycz nawiązuje tutaj wyraźnie do Genettowskiego pojęcia trans-
tekstualności. Por. G. Genette, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, przeł. A. Milecki, w: Współczesna 
teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, t. IV, cz. 2, Kraków 1992, s. 317.

6  R. Nycz, op. cit., s. 22. 
7  W badaniach intermedialnych nie stosuje się na ogół semiotycznego pojęcia tekstu, lecz rozdziela 

się intertekstualność werbalną od intermedialności, w której biorą udział również niewerbalne systemy 
znakowe.
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Paradygmatyczny jest w tym względzie artykuł Stanleya Fisha Jak rozpoznać 
wiersz, gdy się go widzi8, który podnosi kwestię elementu wzrokowego w procesie 
lektury, co będzie przedmiotem rozważań w dalszej części pracy, oraz ilustruje, 
jak działa wspólnota interpretacyjna jako instytucja kultury9. Eksperyment Fisha 
potwierdza tezę o kulturowych uwarunkowaniach wszelkiego poznania, które 
obejmują konwencje i kompetencje wspólne w danym momencie historycznym dla 
jakiejś grupy odbiorców. W tym świetle dzieło nie może być zdefi niowane jedynie 
przez swe cechy immanentne; nie do przyjęcia staje się też koncepcja subiektywizmu 
interpretacji, jest ona bowiem określona przez kontekst i w jego ramach intersubiek-
tywna, zaś skonwencjonalizowane przedsądy wpływają na charakter doświadczenia 
i, nadając mu formę, stają się nierozdzielne wobec przedmiotu refl eksji10. 

Kontekstualizm leży również u podstaw socjologicznie zorientowanej insty-
tucjonalnej teorii kultury Pierre’a Bourdieu11. Jego koncepcja pola literackiego to 
konstrukt opozycji binarnych, których dynamiczne relacje odbijają zmiany histo-
ryczno-społeczne. Fakt, że wypracował on swą teorię na przykładzie modernizmu, 
oraz że prócz aspektów strukturalnych śledzi on procesy historyczne, czyni tę teorię 
inspirującą dla badania okresów przełomowych, kiedy dyskurs estetyczny zaostrza 
się za sprawą polaryzacji postaw wobec instytucji kultury. Wówczas bowiem cen-
tralne stają się dychotomie tradycji i nowoczesności, ortodoksji i heterodoksji, 
dominacji i podporządkowania, wreszcie – awangardy konsekrowanej i młodej, 
Bourdieu nie waha się przy tym nawiązać do formalistycznej opozycji automa-
tyzacja–dezautomatyzacja i uczynić z niej zasadę rządzącą produkcją kulturową 
w ogóle. Jego teoria relatywizuje, podobnie jak pragmatyzm, pytanie o obiektywizm 
i subiektywizm, zastępując je opozycją pola literackiego i habitusu, które podobnie 
jak inne wyznaczniki, są zmienne historycznie12.

Niezależnie od socjologicznych implikacji powyższej teorii (mniej istotnych dla 
niniejszej rozprawy) interesujące jest przedstawienie owej koncepcji za pomocą 
kategorii spacjalnych. Komunikacja artystyczna zostaje umieszczona w pewnej 
abstrakcyjnej przestrzeni; pojęcie pola literackiego jest metaforą przestrzenną, 
podobnie jak pokrewne mu określenia pola lub przestrzeni możliwości, które mają 
wymiar socjalny. W tej przestrzeni lokalizują się p oz yc j e , które są z aj mow ane 
przez dzieła, opinie czy ugrupowania na drodze realizacji obiektywnych możliwo-

8  S. Fish, Jak rozpoznać wiersz, gdy się go widzi, przeł. A. Grzeliński, w: idem, Interpretacja, retory-
ka, polityka. Eseje wybrane, red. A. Szahaj, Kraków 2002, s. 81–98. Powołuje się nań także Nycz, op. cit., 
s. 16–18.

9  Tak widzi ją również J. Neubauer, Music and Literature: Institutional Dimensions, w: Music and Text: 
Critical Inquiries, red. S.P. Scher, Cambridge 1992, s. 16–17.

10  Henri Bergson postulował uwolnienie się od tych kategorii i czyste poznanie poprzez sztukę, która 
zmusza do odrzucenia automatyzmu i rutyny. Ujęcie sztuki jako sposobu pojmowania natury oznaczało 
początki nowoczesnych idei teorii literatury.

11  P. Bourdieu, Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, przeł. A. Zawadzki, Kraków 2007, 
s. 76–268.

12  Za relatywizmem i historycyzmem opowiada się J. Margolis, Historia sztuki po końcu historii 
sztuki, przeł. W. Chojna, w: idem, Czym w gruncie rzeczy jest dzieło sztuki? Wykłady z fi lozofi i sztuki, red. 
K. Wilkoszewska, Kraków 1999, s. 48. Są to również postulaty tzw. nowej muzykologii – zob. np. N. Cook, 
M. Everist, Retinking Music, New York 1999.
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ści13. Świadomość zajmowanych pozycji – mocnych (tradycyjnych) lub nowych 
(awangardowych) – jest centralna dla dialektyki tradycji i odnowy; znajdują się 
one w stanie nieustannej walki o dominację, toteż pole literackie ma charakter 
dynamiczny, a wszelkie zmiany i przesunięcia pozycji odbijają homologicznie (za 
pomocą mediatyzacji) rzeczywistość społeczną. Z racji owej zmienności percep-
cja odwołuje się do poczucia róż n i c y, bowiem świadomość zmiany warunkuje 
wszelkie przeżycie artystyczne14.

W powyższych rozważaniach zawarte jest implicite pojęcie transgresji, jako 
jeden z wyróżników szeroko rozumianego modernizmu, a także intermedialnej 
koncepcji sztuki15. Nie można więc pominąć teorii dzieła otwartego, które stało się 
paradygmatem sztuki współczesnej16. Umberto Eco sam traktuje ją jako metaforę 
epistemologiczną, notabene – spacjalną, ujmującą zmiany światopoglądowe związa-
ne z naukowym obrazem świata, zwłaszcza z teorią informacji, która określa relacje 
między porządkiem i chaosem, informacją i szumem, kodem a entropią. W takim 
charakterze używane jest przez Eco zapożyczone z współczesnej fi zyki pojęcie pola, 
które oznacza strukturę dy namiczną  i zorganizowaną w ie lok ier un kowo, nie 
zaś linearnie według relacji przyczynowo-skutkowych, a więc w wielu aspektach 
n ie do ok reś loną  oraz n ie c iąg łą 17. Są to jednocześnie adekwatne kategorie opisu 
sztuki współczesnej, co potwierdza, iż metaforyczność jest skuteczną operacyjnie 
strategią prowadzenia dyskursu teoretycznego. 

W koncepcji formy otwartej wyraźny jest również aspekt pragmatyczny. Wszelkie 
implikacje teorii informacji dla dzieła otwartego rozpatrywane są z punktu widzenia 
procesu percepcji, który opiera się na grze oczekiwań, tj. hipotez budowanych na 
danej wiedzy, prawdopodobieństwa i zaskoczenia, ponieważ dopiero w kontekście 
uwarunkowanych kulturowo norm odbioru rozwiązanie niekonwencjonalne może 
zyskać walor informacji artystycznej. Przedstawienie strategii otwarcia w różnych 
dziedzinach sztuki potwierdza ponadto tezę o intermedialnym charakterze współ-
czesnych form artystycznych – na tej tezie opiera się niniejsza rozprawa. Ogólnie, 
najistotniejszy wkład Eco w teorię sztuki współczesnej widzę w defi nicji formy 
otwartej jako pola możliwości18, która jest alternatywą dla agonistycznych koncepcji 
rozkładu formy i śmierci sztuki. Zadaniem współczesnej refl eksji artystycznej jest 
bowiem znalezienie lub stworzenie języka opisu zjawisk kultury w kategoriach 

13  P. Bourdieu, Teoria obiektów kulturowych, przeł. A. Zawadzki, w: Odkrywanie modernizmu. Prze-
kłady i komentarze, red. R. Nycz, Kraków 1998, s. 266–271. Pozycje są również rozumiane metaforycznie, 
jako instytucjonalnie uwarunkowane formy, środki i miejsca ekspresji. 

14  Ibid., s. 276.
15  Intermedialną koncepcję modernizmu prezentują m.in. Werner Wolf, Ulla-Britta Lagerroth. Tadeusz 

Sławek natomiast ujmuje rozwój poezji konkretnej, która jest gatunkiem par excellence intermedialnym, 
nie w kategoriach przekraczania granic, lecz konsekwentnej kontynuacji zmian i ewolucji, którym podlega 
literatura. Zob. T. Sławek, Między literami. Szkice o poezji konkretnej, Wrocław 1989, s. 60.

16  U. Eco, Poetyka dzieła otwartego, przeł. J. Gałuszka, w: idem, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność 
w poetykach współczesnych, Warszawa 1994, s. 23–56.

17  Ibid., s. 44–45. O pojęciu pola pisze także M. McLuhan, Galaktyka Gutenberga, przeł. E. Różalska, 
J.M. Stokłosa, w: idem, Wybór tekstów, red. E. McLuhan, F. Zigrone, Warszawa 2001, s. 174.

18  U. Eco, Dzieło otwarte w sztukach wizualnych, przeł. M. Oleksiuk, w: idem, Dzieło otwarte, op. 
cit., s. 190.
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pozytywnych, nie poprzestając na konfrontacji jej form z programowo kontesto-
waną tradycją19. 

Niniejsze studium koncentruje się na związkach poezji z muzyką, które nie są 
jeszcze usystematyzowane w ramach studiów intermedialnych20. W dużo większym 
stopniu zbadane zostały zagadnienia muzyczności w literaturze na przykładach pro-
zy modernistycznej Joyce’a, Prousta, Huxleya, Gertrudy Stein i in. Na tej podstawie 
opracowano propozycje typologii, aparat terminologiczny oraz szereg wniosków 
o charakterze historycznym na temat roli związków muzyczno-literackich w for-
macji modernistycznej i postmodernistycznej.

Dłuższą tradycję mają badania nad obrazowością, odwołujące się do tradycji 
ekfrazy, Bildgedicht, tropów i retoryki21. Na tym gruncie rozwinęły się podstawy 
porównawczego, interdyscyplinarnego, w końcu – również intermedialnego sto-
sunku do form artystycznych, stąd też niniejsze studium odwołuje się również do 
tego rodzaju badań, poszukując w nich adekwatnych modeli i procedur interpre-
tacyjnych. Wynika to z faktu, że element wizualny jest niejako wpisany w literaturę 
jako pewien technologiczny i socjokulturowy wymiar. Relacje intermedialne, mimo 
że zazwyczaj rozpatrywane na płaszczyźnie słowo – obraz – dźwięk, w niniejszej 
pracy będą zatem analizowane poprzez cząstkowe wyznaczniki mediów, m.in. przez 
kategorię przestrzenności, która obejmuje zarówno przestrzeń fi zyczną (przestrzeń 
dla dzieła, również w sensie czasowym), metaforyczną (przestrzeń w dziele, którą 
rekonstruujemy zgodnie z regułami kodu), jak i abstrakcyjną (przestrzeń między 
dziełami, obejmująca całość dyscypliny)22. Wiele wskazuje bowiem, że przestrzen-
ność w dużym stopniu określa charakter kultury współczesnej – zarówno gatunków 
wizualnych, audiowizualnych, jak i tych tradycyjnie uznawanych za czasowe23.

19  O negatywnych kategoriach opisu sztuki nowoczesnej, zob. np. H. Friedrich, Struktura nowoczesnej 
liryki, op. cit., s. 37. 

20  Werner Wolf twierdzi, że związki te czekają dopiero na swoją teorię. W. Wolf, Th e Musicalization of 
Fiction: A Study in the Th eory and History of Intermediality, Amsterdam – Atlanta 1999, s. 35.

21  Np. G. Kranz, Das Bildgedicht. Th eorie – Lexikon – Bibliographie, t. I–III, Köln – Wien 1981–1987; 
M. Praz, Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie sztuk, przeł. W. Jekiel, Warszawa 1981; H. Lund, Texten som 
tavla. Studier i litterär bildtransformation, Lund 1982; W.J.T. Mitchell, Picture Th eory. Essays on Verbal and 
Visual Representation, Chicago – London 1994; Ut pictura poesis, red. M. Skwara, S. Wysłouch, Gdańsk 2006; 
Literatura a malarstwo – malarstwo a literatura. Panorama myśli polskiej XX wieku, red. G. Królikiewicz 
i in., Kraków 2009; B. Śniecikowska, Słowo – obraz – dźwięk. Literatura a sztuki wizualne w koncepcjach 
polskiej awangardy 1918–1939, Kraków 2002; S. Czekalski, Intertekstualność a malarstwo. Problemy badań 
nad związkami międzyobrazowymi, Poznań 2006; bibliografi a na temat ekfrazy – zob. M.P. Markowski, 
Ekphrasis. Uwagi bibliografi czne z dołączeniem krótkiego komentarza, „Pamiętnik Literacki” 1999, z. 2, 
s. 229–236; ekfraza w perspektywie intermedialnej, zob. np. C. Clüver, Ekphrasis Reconsidered. On Verbal 
Representation of Non-Verbal Texts, w: Interart Poetics. Essays on the Interrelations of the Arts and Media, 
red. U.B. Lagerroth, H. Lund, E. Hedling, Amsterdam – Atlanta 1997, s. 21–33; T. Yacobi, Verbal Frames 
and Ekphrastic Figuration, w: Interart Poetics, op. cit., s. 35–46; S. Bruhn, Musical Ekphrasis. Composers 
Responding to Poetry and Painting, Hillsdale 2000.

22  M. Porębski, Sztuka a informacja, Kraków 1986, s. 215.
23  Zob. np. Y. Spielmann, Klocki do teorii intermedialności obrazu, przeł. A Gwóźdź, w: Współczesna 

niemiecka myśl fi lmowa. Antologia. „Od projektora do komputera”, red. A. Gwóźdź, Katowice 1999, s. 162. 
Z drugiej strony mowa jest o „rewolucji antywizualnej”. M. Jay, Kryzys tradycyjnej władzy wzroku. Od 
impresjonistów do Bergsona, przeł. J. Przeźmiński, w: Odkrywanie modernizmu, op. cit., s. 295–330. 
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W tym świetle problematyka mediów literatury i muzyki jawi się jako bardziej 
złożona nie tylko z racji brzmieniowej warstwy języka, lecz także uwarunkowań 
przestrzennych, realizujących się tak w zapisie (przestrzeń inskrypcji), jak i w wy-
konaniu akustycznym (przestrzeń performatywna). Wymiar ten, prymarnie ko-
jarzony ze sztukami wizualnymi, staje się więc interesującą płaszczyzną badania 
związków intermedialnych lub wręcz intermedialnej natury literatury i muzyki. 
Media artystyczne powinny bowiem być analizowane wielokierunkowo na pod-
stawie założenia o ich transgresyjnej naturze. 

Punktem wyjścia niniejszych rozważań jest teza o intermedialnym ukierunkowa-
niu szeroko rozumianego modernizmu, które w XX wieku przyjęło postać zwrotu 
intermedialnego24. Jednocześnie podkreśla się, że w związku z antymimetyczną 
tendencją sztuki współczesnej modus muzyczności stał się dla twórców bardziej 
interesujący z racji nieprzedstawieniowego charakteru muzyki, która tym samym 
stała się niejako łącznikiem między modernizmem a postawangardyzmem współ-
czesności. Ponieważ jednak w samej muzyce dokonywała się w rzeczonym okresie 
zasadnicza (r)ewolucja, modus muzyczności przybierał rozmaite formy, w pewnym 
uproszczeniu – od muzyczności brzmieniowej wiersza, poprzez muzyczność w wy-
miarze formalno-konstrukcyjnym, po muzyczne traktowanie materiału, odwołu-
jące się m.in. do pojęć pola dźwiękowego, indeterminacji (nierozstrzygalności25) 
i performatywności. 

24  Wolf, op. cit., s. 15; E. Hedling, U.B. Lagerroth, Introduction: In Pursuit of Functional Aspects of Inter-
media Studies, w: Cultural Functions of Intermedial Exploration, red. iidem, Amsterdam – New York, s. 8. 

25  Ryszard Nycz określa indeterminacy (z tytułu pracy M. Perloff , Th e Poetics of Indeterminacy: Rimbaud 
to Cage, Princeton 1981) jako nierozstrzygalność. R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o li-
teraturze, 2. wyd., Warszawa 1995, s. 116. W teorii muzyki współczesnej termin ten ma również znaczenie 
kompozytorsko-techniczne.



Część I

INTERMEDIALNOŚĆ

I STUDIA

INTERMEDIALNE





1

INTERMEDIALNOŚĆ A TRADYCJA
BADAŃ PORÓWNAWCZYCH
– EWOLUCJA TERMINOLOGII 

Refl eksja na temat pokrewieństw, powinowactw i korespondencji sztuk ma sto-
sunkowo krótką tradycję, bowiem mogła się narodzić dopiero na gruncie ich 
naukowego opisu jako odrębnych porządków, z których każdy rządzi się własnymi 
prawami. Takim momentem historycznym było powstanie w XVIII wieku estetyki 
jako teoretycznego dyskursu o sztuce, choć już od renesansu trwała rywalizacja 
między sztukami pięknymi o miano sztuki paradygmatycznej (paragone1). Kon-
sekwencją podziału sztuk w ramach estetyki było powstanie systemu kształcenia 
akademickiego, który ten dyskurs sankcjonował2. Jego wyrazem były analityczne 
wysiłki zdefi niowania tzw. prawdziwej natury gatunków sztuki i postulaty wier-
ności owej naturze – przykładem może być Laokoon Lessinga (1766)3. Utrwalenie 
w świadomości estetycznej odrębności sztuk i badających je nauk sprawiło m.in., 
że zjawiska synkretyczne traktowano jako rezultat połączenia lub syntezy nieza-
leżnie od tego, w jakiej tradycji powstawały, zaś refl eksja krytyczna skupiała się na 
imaginacyjnych formach czystych4.

Równolegle do systematyk estetyki fi lozofi cznej rozwijał się jednak odmienny 
w założeniach, romantyczny projekt Gesamtkunstwerk, którego realizacje nie podda-
wały się refl eksji estetycznej w ramach odrębnych dyscyplin. Jego kontynuacją były 
modernistyczne prądy awangardowe, jeszcze wyraźniej podkreślające programowo 
transgresyjny i autorefl eksyjny charakter ekspresji artystycznej5. Odpowiedzią na te 
tendencje stała się na początku XX wieku idea wechselseitige Erhellung der Künste, 
która, odwołując się do metafory oświetlania, zapoczątkowała poszukiwanie in-

1  Por. L. da Vinci, Traktat o malarstwie, przekł., przedmowa i wprowadz. M. Rzepińska, Gdańsk 2006, 
s. 107–146 (księga I „Paragone”). 

2  C. Clüver, Interartiella studier: en inledning, przekł. szw. S. Sandelin w: I musernas tjänst. Studier i konst-
arternas interrelationer, red. U.B. Lagerroth, H. Lund, P. Luthersson, A. Mortensen, Stockholm 1993, s. 18.

3  G.E. Lessing, Laokoon czyli o granicach malarstwa i poezji, przeł. H. Zymon-Dębicki, oprac. J. Maurin-
-Białostocka, Wrocław 1962.

4  Clüver ukazuje takie myślenie u S.H. Butchera, poszukującego w Poetyce Arystotelesa klasyfi kacji 
poezji greckiej, która była zjawiskiem par excellence intermedialnym; te same zastrzeżenia dotyczą badania 
sztuki pozaeuropejskiej. C. Clüver, Interartiella studier, op. cit., s. 17–18, 21.

5  U.B. Lagerroth, Modernism och interartiell självrefl exion. Skiss till ett forskningsfält, w: I diktens spegel. 
Nitton essäer tillägnade Bernt Olsson, red. L. Ellerström, P. Luthersson, A. Mortensen, Lund 1994, s. 250–252. 
Zob. również W. Wolf, Th e Musicalization of Fiction: A Study in the Th eory and History of Intermediality, 
Amsterdam – Atlanta 1999, s. 48–49.
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spiracji metodologicznych dla literaturoznawstwa w teorii sztuki6. Wyrosłe na jej 
gruncie badania opierały się na analizach porównawczych poszczególnych dzieł 
i gatunków, na podstawie których formułowano generalizujące wnioski, nierzad-
ko za pomocą kategorii metaforycznych7. Perspektywa wzajemnego oświetlania 
sztuk nie podważała autonomii poszczególnych dyscyplin artystycznych, lecz była 
wyrazem poszukiwań bardziej uniwersalnego teoretycznego dyskursu – dzięki za-
pożyczeniom terminologicznym miał on odkrywać prawidłowości rozwoju sztuk 
niezależne od ich materiałowych uwarunkowań8. Jako że kategorie opisu cechował 
znaczny stopień abstrakcji, okazały się one szczególnie predestynowane do badania 
cech formalnych i stylistycznych, zwłaszcza gdy ograniczały się do jednej epoki lub 
kierunku w sztuce. Z tej samej przyczyny jednak ze sceptycyzmem przyjmowano 
nazbyt ogólnikowe analogie i impresjonistyczny język opisu9.

Intensywne badania związków literatury i innych sztuk zaczęły przyjmować 
w okresie powojennym pewne instytucjonalne ramy10, a także zmierzać w kie-
runku systematyzacji teorii związków bilateralnych w pionierskich monografi ach 
problemowych11. Korzystny klimat dla badań interdyscyplinarnych zaistniał w la-
tach 70. w amerykańskiej szkole komparatystycznej, która dążyła do syntezy nauk 
humanistycznych12. Wskazuje na to szeroka defi nicja komparatystyki literackiej, 
autorstwa Henry’ego Remaka, obejmująca związki między literaturą a „innymi 
dziedzinami wiedzy i świadomości”13. Z drugiej strony próbowano określać ba-

06  O. Walzel, Wzajemne naświetlanie się sztuk, przeł. O. Dobijanka, w: Teoria badań literackich za granicą. 
Antologia, red. S. Skwarczyńska, t. II, cz. 1, Kraków 1986, s. 162–189. Metafora oświetlania zleksykalizowała 
się w wielu językach jako synonim „wyjaśniania’’, a więc w tytule zawarte jest założenie, że gatunki sztuki 
można w pełni zrozumieć przez konfrontację z innymi. Mieczysław Wallis tak właśnie określa paradygmat 
„wzajemnego wyjaśniania sztuk”. Zob. M. Wallis, Sztuki i znaki. Pisma semiotyczne, Warszawa 1983, s. 11. 
Oświetlenie uczynił paradygmatem poznawczym także M.H. Abrams, Zwierciadło i lampa. Romantyczna 
teoria poezji a tradycja krytycznoliteracka, przeł. M.B. Fedewicz, Gdańsk 2003, s. 8, 71.

07  H. Lund, Medier i samspel, w: Intermedialitet. Ord, bild och ton i samspel, red. idem, Lund 2002, s. 15. 
08  Walzel zastosował Wölffl  inowskie strukturalne kategorie sztuk plastycznych w nauce o literaturze. 

Por. H. Wölffl  in, Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, przeł. 
D. Hanulanka, Wrocław 1962.

09  Zob. np. R. Wellek, A. Warren, Literatura wobec innych sztuk, w: idem, Teoria literatury, przekł. i red. 
M. Żurowski, 3. wyd., Warszawa 1976, s. 171–175. Rozdział ten jest właściwie autorstwa Welleka, ale obaj 
badacze potwierdzają we wstępie wspólną koncepcję całości (ibid., s. 8); F. Schmitt-von Mühlenfels, Litteratur 
och andra konstarter, przeł. U.B. Lagerroth, J. Retzlaff , w: I musernas tjänst, op. cit., s. 52–53 (wcześniej opubl. 
w: Vergleichende Literaturwissenchaft . Th eorie und Praxis, red. M. Schmeling, Wiesbaden 1981).

10  W USA powstało towarzystwo Literature and the Other Arts (1949), a Uniwersytet w Bloomington 
jako pierwszy wprowadził kursy Modern Literature and the Arts (1954). 

11  Np. C.S. Brown, Music and Literature. A Comparison of the Arts, Athens 1948; J. Hagstrum, Th e 
Sister Arts. Th e Tradition of Literary Pictorialism and English Poetry from Dryden to Gray, Chicago 1958; 
S.P. Scher, Verbal Music in German Literature, New Haven – London 1968.

12  J.P. Barricelli, Introduction, „Yearbook of Comparative and General Literature” 1975, nr 24 
(poświęcony konferencji Comparative Literature and Interdisciplinary Studies, 1974), s. 36; W. Steiner, 
Introduction, „Poetics Today” 1989, nr 1 „Art and Literature”, s. 2.

13  H.H.H. Remak, Literatura porównawcza – jej defi nicja i funkcje, przeł. W. Tuka, w: Antologia zagra-
nicznej komparatystyki literackiej, red. H. Janaszek-Ivaničková, Warszawa 1997, s. 25. Tomasz Bilczewski 
cytuje defi nicję Remaka we własnym przekładzie, w którym fraza ta otrzymała brzmienie „…innymi 
dziedzinami wiedzy i przekonań”. Zob. T. Bilczewski, Hermeneutyczny wymiar komparatystyki literackiej, 
„Ruch Literacki” 2003, z. 6, s. 581.
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dania międzyartystyczne jako autonomiczną dyscyplinę, niezależną od literaturo-
znawstwa14, która w końcu przyjęła nazwę Comparative Arts (niem. vergleichende 
Kunstwissenschaft )15. Ulrich Weisstein ujął jej zadania jako „szczegółowe analizy 
specyfi cznych przypadków integracji, wzajemnych oddziaływań oraz konfron-
tacji róż nych  for m  i  me d i ów  ar t y s t yc z nych”, podkreślając konieczność 
wypracowania precyzyjnej bazy metodologicznej i terminologicznej i zachowując 
sceptycyzm wobec tez o zasadniczych pokrewieństwach sztuk16. 

Przesunięcie punktu ciężkości z dzieła/gatunku na kategorie form i mediów 
artystycznych we wzajemnych relacjach wskazuje na uznanie paradygmatycznej 
złożoności wypowiedzi artystycznych, której sprawiedliwość oddać można poprzez 
zastosowanie interdyscyplinarnej orientacji badawczej17. U jej podstaw leżało prze-
konanie o jedności nauki na gruncie semiotyki, która jako syntetyzująca dyscyplina 
miała zastąpić wymierającą estetykę18. Umożliwiała ona jednolitą dyskusję na temat 
różnych sztuk, sprowadzając je do badania specyfi ki ich kodów, relacji między 
nimi oraz możliwości transpozycji intersemiotycznej19. Demokratyzacji dyskur-
su na temat sztuk i jego otwarciu na metody spoza literaturoznawstwa sprzyjało 
powstawanie ponaddyscyplinarnych dyskursów naukowych, zwłaszcza studiów 
kulturowych (Cultural Studies)20. W tym klimacie pod koniec lat 70. pojawiło się 
pojęcie interart, wpisujące się jako swego rodzaju neobarokowa jakość w estetykę 
postmodernizmu21. Gatunki sztuki nadal traktowane były jako integralne pola 

14  Np. Mutual Illumination of the Arts, Th e Study of the Arts and their Interrelations, Th e Comparative 
Study of the Arts, zob. C. Clüver, Interartiella studier, op. cit., s. 45; H. Lund, Medier i samspel, op. cit., s. 15.

15  U. Weisstein, Introduction, „Yearbook of Comparative and General Literature” 1975, nr 25, s. 5; 
H. Lund, Medier i samspel, op. cit., s. 15; C. Clüver, Interartiella studier, op. cit., s. 20, 45. Clüver komentuje 
przy tym niepoprawność określenia Comparative Arts. Morfologia terminu wskazuje jednak na pewien 
związek z komparatystyką literacką (Comparative Literature), co podkreślają m.in. Lund (op. cit., s. 16) 
i U.B. Lagerroth, Intermedialitet. Ett forskningsområde på frammarsch och en utmaning för litteraturveten-
skapen, „Tidskrift  för litteraturvetenskap” 2001, nr 1, s. 26. 

16  U. Weisstein, op. cit., s. 5 (wyróżn. w cytacie moje – M.W.C.); idem, Verbal Paintings, Fugal Poems, 
Literary Collages and the Metamorphic Comparatist, „Yearbook of Comparative and General Literature” 1978, 
nr 27, s. 6–9. Weisstein opowiadał się generalnie za umocowaniem badań międzyartystycznych w literatu-
rze. Por. H. Janaszek-Ivaničková, O współczesnej komparatystyce literackiej, 2. wyd., Warszawa 1989, s. 145. 

17  Barricelli (op. cit., s. 36) określał ją jako „cross-disciplinary activity” lub „interdisciplinary invo-
lvement”, zaznaczając, że nie chodzi o „multidisciplinary involvements”, co wskazuje na odchodzenie od 
rozdrobnienia badań w kierunku ich integracji. 

18  W. Steiner, op. cit., s. 2–3; P.V. Zima, Ästhetik, Wissenschaft  und „wechselseitige Erhellung der Künste”. 
Einleitung, w: Literatur intermedial. Musik – Malerei – Photographie – Film, red. idem, Darmstadt 1995, 
s. 2. O koncepcjach końca estetyki, zob. np. Zmierzch estetyki – rzekomy czy autentyczny?, wybór i wstęp 
idem, t. I–II, Warszawa 1987. 

19  Np. W. Steiner, Th e Colors of Rhetoric. Problems in the Relation Between Modern Literature and 
Painting, Chicago – London 1982; C. Clüver, Painting into Poetry, „Yearbook of Comparative and General 
Literature”, 1978, nr 27, s. 19–33; idem, On Intersemiotic Transposition, „Poetics Today” 1989, nr 1, s. 59–90. 
W tę tradycję włączyła się, aczkolwiek znacznie później, polska publikacja Intersemiotyczność: literatura 
wobec innych sztuk (i odwrotnie), red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź, Kraków 2004. 

20  C. Clüver, Interartiella studier, op. cit., s. 21. O tej dyscyplinie i jej wpływie na literaturoznawstwo, 
zob. np. Th e Practice of Cultural Analysis. Exposing Interdisciplinary Interpretation, red. M. Bal, B. Gonza-
les, Stanford 1999; Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, 
Kraków 2006. 

21  W. Steiner, Introduction, op. cit., s. 3.
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teorii i praktyki, natomiast refl eksja krytyczna skupiała się na tym, co wykracza 
poza paradygmat, co jest wieloznaczne i otwarte na interpretację, toteż badania 
tego typu często określano jako pograniczne22. 

Termin Interart Studies zastąpił wcześniejszy Comparative Arts i przyjął się 
w anglojęzycznym dyskursie humanistycznym23. Clüver wypowiadał się jednak 
krytycznie na temat ukrytego w nim wartościowania, które nie daje się pogodzić 
ze zdecentralizowanym spojrzeniem na kulturę, leżącym u podstaw studiów kultu-
rowych. Pojęcia „sztuki” i „dzieła sztuki”, do których odwołuje się termin interart, 
są bowiem nacechowane historycznie i kulturowo, a zatem trzeba je traktować 
jako relatywne i nieprzystające do wielu manifestacji artystycznych24. Uznaje on 
zatem wytwory artystyczne za teksty o wielu historycznie zmiennych funkcjach 
(nie tylko estetycznych), znaczeniach i różnym stopniu medialnej złożoności. 
W tym ujęciu pole badań interart przesuwa się z analizy formalnej na poziom 
kulturowo uwarunkowanej recepcji i procesów konstruowania znaczenia przez
odbiorcę25. 

Badania interart trafi ły na podatny grunt w wielu europejskich ośrodkach aka-
demickich. Równocześnie z wypracowywaniem metod i modeli analitycznych dla 
tak określonej dziedziny badań26 pojawiły się nowe defi niujące pojęcia: me d iu m , 
inter media lnoś ć  oraz inter media lny 27, utworzone przez analogię do intertek-
stualności i rozumiane początkowo jako zjawiska jej podporządkowane28. Wkrótce 
pojęcie Intermedialität przyjęło się jako nadrzędne w niemieckich badaniach na 
temat wzajemnych relacji sztuk i mediów29, które stworzyły zręby teorii nowej dys-
cypliny. Pierwsze publikacje pozostawały jeszcze pod wpływem myślenia intertek-

22  Por. np. B. Mitchell, Introduction, „Yearbook of Comparative and General Literature” 1978, nr 27, 
s. 5; Literatur und Musik. Ein Handbuch zur Th eorie und Praxis eines komparatistischen Grenzgebietes, red. 
S.P. Scher, Berlin 1984; Pogranicza i korespondencje sztuk, red. T. Cieślikowska, J. Sławiński, Wrocław 1980; 
M. Cieśla-Korytowska, Romantyczne przechadzki pograniczem, Kraków 2004. 

23  Por. W. Steiner, Introduction, op. cit., s. 3 („interartistic”, „interart study”); E. Gilman, Interart Studies 
and the „Imperialism” of Language, „Poetics Today” 1989, nr 1, s. 5–22. 

24  C. Clüver, Interartiella studier, op. cit., s. 23. Chodzi zarówno o formy sztuki nowoczesnej (np. ready-ma-
des), które zasadniczo zmieniły pojęcie dzieła sztuki, jak i o sztukę spoza kręgu kultury europejskiej. 

25   Ibid., s. 25–26, 39–40. 
26  Również w ramach międzynarodowych konferencji, np.: „Interart Studies: New Perspectives” (Lund 

1995), „Word and Music Studies: Defi ning the Field” (Graz 1997), „Cultural Functions of Interart Poetics and 
Practice” (Lund 2000). Stephen Greenblatt ujmuje sytuację humanistyki ostatnich dwóch dekad XX wieku 
jako „interart moment”. S. Greenblatt, Th e Interart Moment, w: Interart Poetics. Essays on the Interrelations 
of the Arts and Media, red. U.B. Lagerroth, H. Lund, E. Hedling, Amsterdam – Atlanta 1997, t., s. 13–15. 

27  Por. tytuły tomów pokonferencyjnych: Interart Poetics. Essays on the Interrelations of the Arts and 
Media, op. cit.; Cultural Functions of Intermedial Exploration, red. E. Hedling, U.B. Lagerroth, Amsterdam 
– New York 2002. 

28  A. Hansen-Löve, Intermedialität und Intertextualität: Probleme der Korrelation von Wort- und 
Bildkunst – am Beispiel der russischen Moderne, w: Dialog der Texte: Hamburger Kolloquium zur Intertex-
tualität, red. W. Schmid, W.D. Stempel, Wien 1983, s. 291–360. Termin ten pojawił się jednak w krytyce 
sztuki nowoczesnej za sprawą Dicka Higginsa w eseju Intermedia (1965). Zob. D. Higgins, Nowoczesność 
od czasu postmodernizmu oraz inne eseje, wybór, oprac. i posł. P. Rypson, Gdańsk 2000, s. 115–133.

29  Lagerroth (Intermedialitet, op. cit., s. 28) wskazuje na trudności w zaadaptowaniu angielskiego 
interart. Podobnie rzecz ma się w polszczyźnie, gdzie leksem art nie jest tak produktywny słowotwórczo 
jak medium.
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stualnego i dotyczyły zasadniczo relacji między tekstem a obrazem30, wkrótce jednak 
punkt ciężkości zaczął się przesuwać w kierunku problematyki nowszych mediów. 
Choć badania te nadal miały nieco tradycyjny charakter, bliski idei wzajemnego 
oświetlania sztuk31, istotny był w nich postulat nowego podejścia do sztuki poprzez 
specyfi kę me d i ów  ar t y s t yc z nych , które można było opisać w uniwersalnym 
języku semiotyki, a następnie ukonkretniać w dyskursach poszczególnych dyscy-
plin32. Znaczącym impulsem dla rozwoju badań intermedialnych okazały się prace 
z dziedziny fi lmo- i medioznawstwa (Medienwissenschaft )33. Intermedialny wymiar 
sztuki fi lmowej od początku nie budził wątpliwości, dlatego właśnie fi lmoznawstwo 
stosunkowo wcześnie rozwinęło adekwatny język jego naukowego opisu34. 

Badania intermedialne mają niezaprzeczalnie interdyscyplinarny charakter, 
przy czym wpływy współczesnych dziedzin humanistyki, zwłaszcza studiów kul-
turowych, otworzyły perspektywy dla ich historyczno-kulturowej orientacji, która 
umożliwiła krytyczną refl eksję na temat mediów komunikacji i sztuki w ogólności. 
Jürgen E. Müller, nawiązując do tezy Jaussa o zmianie paradygmatu nauki o lite-
raturze, proklamował intermedialność jako prowokację nauki o mediach35. Miała 
to być perspektywa badawcza, stosowana nie tylko wobec sztuki współczesnych 
mediów (fi lmu, telewizji, sztuki wideo i in.), lecz także tradycyjnych poetologii 
i teorii kultury, które nie uwzględniały medialnej złożoności sztuki dawniejszej. 
Autor, na podstawie licznych przykładów z historii praktyk artystycznych, zapro-
ponował więc rewizję nauk humanistycznych w duchu intermedialności. Podob-
nie Joachim Paech rozpatruje intermedialność w analogii do intertekstualności, 
wskazując jednak na szerszy wymiar perspektywy intermedialnej. Kiedy bowiem 
– w ujęciu semiotycznym – wszystko uważane jest za tekst, wówczas medium (lub 
media) staje się tym wymiarem, który określa tożsamość dzieła36. Istotny wkład 
w teorię intermedialności wniósł Werner Wolf w monografi i Th e Musicalization 
of Fiction, nie ograniczając się bynajmniej do zagadnień muzyczności literatury, 

30  Np. Intermedialität. Vom Bild zum Text, red. Th . Eicher, U. Bleckmann, Bielefeld 1994; Icons – Texts 
– Iconotexts. Essays on Ekphrasis and Intermediality, red. P. Wagner, Berlin 1996.

31  Por. Literatur intermedial. Musik – Malerei – Photographie – Film, op. cit. 
32  P.V. Zima, op. cit., s. 3, 5, 19–22.
33  V. Roloff , Film und Literatur. Zur Th eorie und Praxis der intermedialen Analyse am Beispiel von 

Buñuel, Truff aut, Godard und Antonioni, w: Literatur intermedial, op. cit., s. 269–309.
34  W polskiej literaturze przedmiotu termin ten również pojawił się w publikacjach fi lmoznawczych, np. 

w antologii Współczesna niemiecka myśl fi lmowa. Antologia „Od projektora do komputera”, red. A. Gwóźdź, 
Katowice 1999, oraz kulturo- i medioznawczych, np. Intermedialność w kulturze końca XX wieku, red. 
A. Gwóźdź, S. Krzemień-Ojak, Białystok 1998. 

35  J.E. Müller, Intermedialität. Formen moderner kultureller Kommunikation, Münster, 1996, s. 93–103. 
Wcześniej część teoretyczna została opublikowana jako artykuł Intermedialität als Provokation der Medien-
wissenschaft , „Eikon” 1992, nr 4; przekł. pol. A. Gwóźdź, Intermedialność jako prowokacja nauki o mediach, 
w: Współczesna niemiecka myśl fi lmowa, op. cit., s. 129–156. Skłaniam się również do tłumaczenia Provokation 
jako „prowokacja”, nie zaś „wyzwanie”, bowiem ten drugi termin, użyty w spolszczonym tytule wykładu 
Jaussa, znacznie osłabia retoryczną siłę jego tezy. Por. H.R. Jauss, Historia literatury jako wyzwanie rzucone 
nauce o literaturze, przeł. R. Handke, „Pamiętnik Literacki” 1972, z. 3, s. 271–307.

36  J. Paech, Intermedialität. Mediales Diff erenzial und transformative Figurationen, w: Intermedialität, 
Th eorie und Praxis eines interdisciplinären Forschungsgebiets, red. J. Helbig, Münster 1998, s. 14–16.
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lecz na ich przykładzie wypracowując spójną typologię relacji intermedialnych37. 
Co istotne, operował on zasadniczo materiałem analitycznym tradycyjnych sztuk 
(literatury i muzyki), nie zaś nowych technologii medialnych, potwierdzając tezy 
Müllera i Paecha o relewancji paradygmatu intermedialnego również dla badań 
zorientowanych historycznie.

Pojęcia interart i intermediality oraz ich pochodne odnoszą się zarówno do 
specyfi ki przedmiotu badania, jak i do łączenia dyskursów naukowych38, są więc 
bardziej adekwatne na określenie zjawisk artystycznych niż termin „interdyscy-
plinarność”, który wskazuje na perspektywę badawczą39, nie niosąc przesłanek 
na temat integralnej natury przedmiotu badania40. Zakładają one transgresyjny 
charakter działań artystycznych – jego analiza wymaga metodologii, uznającej ten 
aspekt za centralny. Oba terminy stosowane były w okresie terminologicznego 
przełomu zamiennie lub komplementarnie41. Z czasem kategoria intermedial-
ności zdominowała literaturę przedmiotu, stwarzając płaszczyznę badania form 
współczesnej kultury, którą od XX wieku cechuje „zalew nowych mediów, eks-
plozja zjawisk inter- i multimedialnych”42, takich jak komiks, reklama, wideoklip, 
gry komputerowe, hiperteksty. Nowe gatunki nie mieściły się w tradycyjnych 
klasyfi kacjach estetyki i nie zawsze traktowane były jako sztuka, toteż niektórzy 
badacze stosują termin interart dla opisu połączeń klasycznych form artystycznych, 
natomiast intermedialność – na określenie nowych zjawisk kulturowych43. Istotne 
dla intermedialności konceptualne połączenie mediów rozpatrywane jest bowiem 
pod względem ich wzajemnych relacji i funkcji, nie zaś stosunku do kanonu czy 
norm wartościujących. Perspektywa intermedialna zakłada zatem rozszerzenie 
pola badawczego w kierunku analizy funkcjonalnej, która ma za zadanie określić 
rolę i znaczenie hybrydycznych form komunikacji w szeroko rozumianej kulturze, 
obejmującej również gatunki kultury popularnej i masowej. Wcześniejsze pytanie 
badawcze – j a k  to jest zrobione? – ukierunkowane na dzieło, a często wręcz arcy-
dzieło, i jego wewnętrzną spójność, ustępuje pytaniu: d l a c z e go, implikującemu 
kontekst kulturowy. W takim ujęciu intermedialność jawi się jako wyzwanie 

37  W. Wolf, op. cit., s. 35–92.
38  E. Hedling, U.B. Lagerroth, Introduction: In Pursuit of Functional Aspects of Intermedia Studies, 

w: Cultural Functions of Intermedial Exploration, op. cit., s. 7; W. Wolf, op. cit., s. 2. 
39  Wolf pisze o rosnącym znaczeniu interdyscyplinarności w kontekście kulturoznawstwa i studiów 

intermedialnych. Ibid. 
40  Por. S. Balbus, Interdyscyplinarność – intersemiotyczność – komparatystyka, w: Intersemiotyczność, 

op. cit., s. 15. 
41  U.B. Lagerroth, Intermedialitet, op. cit., s. 30. Por. również Introduction: Towards a Poetics of Interart 

Discourse, w: Interart Poetics, op. cit., s. 7 („concerning interart and intermediality”, „the interart/intermedia 
fi eld”, „the interart – or intermedia – discourse”); E. Hedling, U.B. Lagerroth, Introduction: In Pursuit of 
Functional Aspects of Intermedia Studies, op. cit., s. 7–8 („…we consider it unwise to exclude the previous 
terminology, still useful for many interartistic endeavous […]. Consequently, the essays in this volume 
display shift ing practices in applying the terms «interart» and «intermedial»”).

42  Ibid., s. 7. Na uwagę zasługuje tu rozróżnienie zjawisk multimedialnych i intermedialnych, które 
nie są traktowane jako synonimy. Pojęcie medium będzie omówione w dalszej części wywodu.

43  H. Lund, Medier i samspel, op. cit., s. 13.
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współczesnego literaturoznawstwa44, jak również – zależnie od przedmiotu bada-
nia – innych tradycyjnych dyscyplin akademickich. 

Rozwój studiów intermedialnych wiąże się z tendencjami rozwoju sztuki XX wie-
ku, które można określić jako zwrot intermedialny – paradygmat przekraczania 
granic w praktyce artystycznej. Pryncypialna transgresyjność cechuje przy tym 
zarówno nowe, hybrydyczne środki przekazu (new hybrid media), jak i ekspery-
menty na gruncie tradycyjnych form artystycznych45. Wolf podkreśla konieczność 
rozwoju badań intermedialnych w kierunku historyczno-funkcjonalnym, tak by 
uchwycić zjawiska kultury jako całość w perspektywie zarówno synchronicznej, jak 
i diachronicznej46. Perspektywa intermedialna oferuje z jednej strony możliwości 
badania złożonych zjawisk współczesnej kultury, z drugiej – naświetlając historię 
poetyki i praktyk artystycznych – pozwala wydobyć zjawiska graniczne, ekspery-
mentalne, marginalizowane przez kanon, które – jak podkreśla Wolf – mogą pomóc 
odsłonić istotne tendencje w rozwoju kultury danego okresu47. 

We wciąż dynamicznie rozwijającej się teorii intermedialności pojawiły się 
w ostatnich latach tendencje zmierzające do uściślenia założeń tej dyscypliny, tak 
by wyeksponować uwarunkowania stricte medialne, a tym samym oddzielić ją 
od badań interart, które – choć często prowadzone pod hasłem intermedialności 
– nawiązują do tradycji komparatystycznej i literaturocentrycznej, faworyzującej 
tzw. sztuki wysokie. Zdaniem Jørgena Bruhna zasadnicza dla tego rozróżnienia jest 
koncepcja medium, przez badaczy interart traktowanego jako niepodzielna jedność, 
monada – w analogii do konstruktów czystych form sztuki. Bruhn podważa zatem 
relewancję dotychczasowych typologii, budując swoją koncepcję na tezie W.J.T. Mit-
chella o mieszanej naturze wszelkich mediów48. Ponieważ koncepcja złożoności 
medialnej jest również jednym z założeń niniejszej pracy, aczkolwiek na podstawie 
innych przesłanek, powrócę do tego zagadnienia w dalszym toku wywodu. 

44  E. Hedling, U.B. Lagerroth, Introduction: In Pursuit of Functional Aspects of Intermedia Studies, 
op. cit. s. 7–8. 

45  W. Wolf, Towards a Functional Analysis of Intermediality. Th e Case of Twentieth-Century Musical-
ized Fiction, w: Cultural Functions of Intermedial Exploration, op. cit., s. 15–16. W przyp. 1 (s. 30) Wolf 
podaje jako przykład medium hybrydycznego fi lm dźwiękowy, a intermedialnych relacji w tradycyjnych 
sztukach – obrazy „wychodzące” poza ramy (np. Rauschenberga), instalacje i in. Podobnie Irina O. Rajewsky 
opowiada się za pojęciem intermedialność, wpisując w jego zakres tak nowe media, jak i sztuki wysokie, 
wcześniej badane w ramach interart studies. Zob. I.O. Rajewsky, Intermedialität, Tübingen – Basel 2002, 
s. 10. Liczne przykłady przytacza także J.E. Müller, Intermedialität. Formen modernen kultureller kom-
munikation, op. cit., s. 79. 

46  Szczególnie podkreślana jest przydatność perspektywy intermedialnej w odniesieniu do zjawisk 
modernizmu i postmodernizmu. Zob. Wolf, Towards a Functional Analysis of Intermediality, op. cit., s. 22–28; 
U.B. Lagerroth, Modernism och interartiell självrefl exion, op. cit., s. 247–267. 

47  W. Wolf, Towards a Functional Analysis of Intermediality, op. cit., s. 19.
48  J. Bruhn, Intermedialitet. Framtidens humanistiska grunddisciplin?, „Tidskrift  för litteraturvetenskap” 

2008, nr 1, s. 22–38.
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MEDIUM I INTERMEDIALNOŚĆ
– DEFINICJE, KLASYFIKACJE,
PERSPEKTYWY

Medium – medialny – intermedialny 

Pojęcie medium, centralne dla koncepcji intermedialności, nie jest w estetyce i teorii 
sztuki nowe. Jak zauważa Stanisław Balbus, terminy są jednak lotne i odrywają się od 
macierzystych kontekstów, ewokując nowe49. Oksfordzki słownik estetyki poświęca 
temu zagadnieniu osobny rozdział, wychodząc od podstawowej defi nicji: „Najbar-
dziej ogólnie, medium jest środkiem przekazu jakiejś kwestii lub treści ze źródła do 
instancji odbioru. Jego funkcją w takim ujęciu jest pośredniczenie [mediation]”50. 
Pojęcie medium jest tu rozumiane jako metafora transportu, który w najbardziej 
elementarnym wymiarze umożliwia fi zyczny przekaz znaku w procesie komunikacji. 
W dziedzinie sztuki medium (an art medium) pośredniczy w przekazaniu odbiorcy 
zawartości dzieła i może być rozpatrywane na różnych płaszczyznach: od materialnej, 
poprzez przejawiające się w niej jakości (dźwięk, faktura, kolor), sposoby realizacji 
wartości (obrazowanie, pociągnięcia pędzlem, gesty), po system znakowy jako 
całość51. W innym – z punktu widzenia intermedialności peryferyjnym – ujęciu to 
artysta traktowany jest jako medium, szczególnie w romantycznej estetyce geniuszu. 
Maria Janion, pisząc o mediach romantyzmu, ma na myśli właśnie spadkobierców 
tradycji romantycznej, przez których ta tradycja w sensie duchowym przemawia52.

Pytanie o rolę medium znajdowało w estetyce różne odpowiedzi. Według eks-
presyjnych teorii sztuki, medium stanowi jedynie materialny substrat, niewchodzący 
w skład dzieła, które jest uważane za mentalną ekspresję twórcy53. Nowsze teorie 
odrzucają natomiast instrumentalną koncepcję medium, uznając, iż to właśnie 
jego specyfi ka określa niepowtarzalny charakter artefaktu. Joseph Margolis traktuje 
dzieło sztuki jako obiekt intencjonalny, a więc uwikłany kulturowo i historycznie54, 

49  S. Balbus, op. cit., s. 11.
50  D. Davies, Medium In Art, w: Th e Oxford Handbook of Aesthetics, red. J. Levinson, Oxford 2003, 

s. 181 (wyróżn. wg oryginału; wszystkie przekłady, jeśli nie podano inaczej, moje własne – M.W.C.).
51  Ibid.
52  M. Janion, Romantyzm i jego media, Kraków 2001.
53  M. Gołaszewska, Zarys estetyki. Problematyka, metody, teorie, Warszawa 1984, s. 168–169.
54  J. Margolis, Czym w gruncie rzeczy jest dzieło sztuki?, przeł. K. Guczalski, w: idem, Czym w gruncie 

rzeczy jest dzieło sztuki? Wykłady z fi lozofi i sztuki, red. K. Wilkoszewska, Kraków 1999, s. 122.
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rozróżnia on zatem medium fi zyczne i artystyczne. Richard Wollheim widzi wręcz 
istotę sztuki w tej dwoistości (twofoldness), sztuka może się bowiem stać przed-
miotem doświadczenia dopiero wówczas, gdy ujawni się w medium55. Wysunięcie 
problematyki medium na plan pierwszy spowodowało przesunięcie zainteresowań 
z ontologii na epistemologię sztuki, w obrębie której centralne stają się pytania 
o rolę medium dla tożsamości dzieła, jego rozumienia i wartościowania oraz 
o miejsce w historii kultury56. I tak, Timothy Binkley defi niuje medium jako splot 
konwencji, które ustanawiają relacje między materiałem fi zycznym a jakościami 
estetycznymi, umożliwiając identyfi kację dzieł sztuki oraz przeżycie estetyczne57. 
Rozwój mediów w XX wieku spowodował jednak nie tylko zacieranie się ich granic, 
ale również wychodzenie sztuki p oza  me di a , co według Binkleya oznacza zerwa-
nie z paradygmatem estetycznym. Sztuka tradycyjna, tj. estetyczna, artykułowała 
wypowiedzi w me d iu m , czyli przejawiała się na gruncie doświadczenia obiektu 
fi zycznego. W sztuce nowoczesnej, określanej jako pozaestetyczna (nonaesthetic), 
cechy artystyczne dzieła nie są natomiast zależne od fi zycznych cech przedmiotu, 
w którym się ucieleśniają, artysta pracuje bowiem zasadniczo na gruncie idei, zaś 
artykulacja odbywa się w przestrzeni semiotycznej, którą można poznać np. poprzez 
opis58. Jak ujmuje to Ngo Tieng Hien: „Tworzyć dzisiaj to nie znaczy wytwarzać 
dzieła, co dokonywać pewnego aktu znaczącego”59. Stąd pojawiły się koncepcje 
końca estetyki, jako że nie daje ona narzędzi badawczych do analizy nowszych zja-
wisk artystycznych, oraz jeszcze bardziej radykalna teza o śmierci sztuki60. W tym 
świetle nie dziwią nadzieje pokładane w teorii intermedialności jako podstawie 
metodycznego rozumienia komunikacji artystycznej konstytuowanej przez różne 
media, która stała się alternatywą dla estetyki i dyscyplin szczegółowych61. 

Choć pojęcie medium wydaje się podstawą rozważań intermedialnych, w teorii 
i praktyce tej dziedziny jest ono na ogół używane bez defi niowania, odnosząc się 
do porządków artystycznych, systemów znakowych, paradygmatów kulturowych, 
technologii komunikacji czy przedłużeń zmysłów człowieka. W pracy zbiorowej 
Literatur intermedial. Musik – Malerei – Photographie – Film spotykają się klasyfi ka-
cja porządków artystycznych (por. tytuł) oraz próba podziału materiału ze względu 
na relacje między mediami: s ł owo  i  d ź w i ęk ,  s ł owo  i  obr a z  oraz s ł owo, 

55  R. Wollheim, Art and Its Objects, 2. wyd., Cambridge 1980, s. 41; D. Davies, op. cit., s. 182. Refl eksję nad 
relacją materialnego substratu i jakości estetycznych rozwinęła fenomenologia, m.in. estetyka R. Ingardena.

56  D. Davies, op. cit., s. 187; J. Neubauer, Music and Literature: Institutional Dimensions, w: Music and 
Text: Critical Inquiries, red. S.P. Scher, Cambridge 1992, s. 4. 

57  T. Binkley, Przeciw estetyce, przeł. U. Niklas, w: Zmierzch estetyki – rzekomy czy autentyczny?, t. I, 
op. cit., s. 430–431.

58  Ibid., s. 432–437.
59  N.T. Hien, O znaczeniu śmierci sztuki, przeł. M. Szpakowska, w: Zmierzch estetyki – rzekomy czy 

autentyczny?, t. II., op. cit., s. 9.
60  Por. ibid.; M. Perniola, Tezy o śmierci sztuki, przeł. A. Kreisberg, w: Zmierzch estetyki – rzekomy 

czy autentyczny?, t. II, op. cit., s. 46–57; D. Kuspit, Koniec sztuki, przeł. J. Borowski, Gdańsk 2006. Stefan 
Morawski wskazuje jednak, iż pojęcie „śmierci sztuki” u licznych teoretyków funkcjonuje jako metafora 
epistemologiczna. Zob. S. Morawski, Czy zmierzch estetyki?, w: Zmierzch estetyki – rzekomy czy autentycz-
ny?, t. I, op. cit., s. 105. 

61   Zob. J. Paech, op. cit., s. 14.
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o br a z  i  d ź w i ę k 62. Natomiast szwedzka publikacja Intermedialitet wyszczególnia 
w podtytule, że chodzi o „słowo, obraz i dźwięk we wzajemnych związkach” („[o]rd, 
bild och ton i samspel”)63. Medium traktowane jest tutaj jako konstrukt pierwotny 
wobec form artystycznych, które w konsekwencji mogą być strukturami złożony-
mi pod względem medialnym. Kryterium dyspozycji materiału wyznaczają zatem 
nie relacje konkretnych mediów, lecz t y py  z w i ą z ków  m i ę d z y  m e d i am i  ze 
względu na stopień ich integracji wewnętrznej: połączenie, synteza i transforma-
cja64. Na podstawowym poziomie pojęcie medium odpowiada więc pierwotnym 
systemom modelującym65, operującym znakami tego samego typu. W przypadku 
konfrontacji porządków artystycznych za media uznaje się jednak również wtórne 
systemy modelujące, które mogą wchodzić w relacje intermedialne lub same w sobie 
mieć par excellence intermedialny charakter, np. fi lm, teatr, opera. 

W polskich badaniach terminologia nie jest ujednolicona. Edward Balcerzan, 
poszukując formuły genologii multimedialnej, wyróżnia szeregi gatunkowe mono- 
i polimedialne. Traktuje on medium jako „urządzenie komunikacyjne”, które może 
być jednorodne lub może łączyć różne techniki, toteż opera jest wymieniona wśród 
gatunków monomedialnych66. Ewa Szczęsna rezerwuje pojęcie medialności dla 
wtórnych systemów modelujących, określając systemy pierwotne jako mono- lub 
polisemiotyczne. Dodatkowo autorka rozróżnia relacje typu inter- i trans- (zarówno 
w ramach semiotyczności, jak i medialności) dla oddania – odpowiednio – niezależ-
ności lub wzajemnych powiązań systemów67. I tu pojęciem nadrzędnym dla zjawiska 
zaangażowania wielu mediów jest multimedialność68. Dodatkowo autorka wyróżnia 
pośród wymienionych przypadków relacje intertekstualne oraz nieposiadające 
takiego charakteru, a nadto szereg innych terminów pochodnych, co – w słusznej 
intencji porządkującej – nadmiernie atomizuje aparat pojęciowy i oddala go od 
funkcjonujących już typologii intermedialności69. 

Powstawanie w XX wieku nowych form i technologii komunikacji przyniosło 
rozwój teorii mediów, na której gruncie wyraźna stała się ewolucja pojęcia medium 
od metafory transportu w ujęciu Jakobsona i jej przeniesienie na zmysły człowieka 

62  P.V. Zima, op. cit., s. 24–25. Jednak tytuły tekstów wchodzących w skład wymienionych części nadal 
operują pojęciami gatunkowymi sztuki. 

63  Intermedialitet. Ord, bild och ton i samspel, op. cit., s. 3–5.
64  H. Lund, Medier i samspel, op. cit., s. 20–21. Do problemu typologii relacji intermedialnych powrócę 

w dalszym ciągu wywodu. 
65  Por. J. Łotman, Struktura tekstu artystycznego, przeł. A. Tanalska, Warszawa 1984, s. 16–18.
66  E. Balcerzan, W stronę genologii multimedialnej, w: Genologia dzisiaj, red. W. Bolecki, I. Opacki, 

Warszawa 2000, s. 92–95. W badaniach intermedialnych opera stanowi niemal paradygmatyczne połączenie 
mediów (zob. typologie relacji intermedialnych w dalszej części tego rozdziału).

67  E. Szczęsna, Wprowadzenie do poetyki intersemiotycznej, w: Intersemiotyczność: literatura wobec 
innych sztuk (i odwrotnie), op. cit., s. 32–34; eadem, Poetyka mediów. Polisemiotyczność, digitalizacja, 
reklama, Warszawa 2007, s. 29–30. 

68  Eadem, Opowiadanie i media. Praktyki monomedialne. W stronę multimedialności, „Pamiętnik 
Literacki” 2002, z. 2, s. 129. 

69  Eadem, Poetyka mediów, op. cit., s. 18. Autorka zauważa konieczność rezygnacji w niektórych 
przypadkach z narzędzi semiotyki (np. w kwestii znaku werbalnego) z powodu jej odmiennych wobec 
poetyki założeń terminologicznych.
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przez McLuhana do wszechobecnej medializacji w teorii Baudrillarda70. McLuhan, 
traktując media jako „przedłużenia człowieka”, sytuuje procesy medializacji i relacje 
medialne już na poziomie ciała i świadomości. Ponieważ przedłużenie jednego zmysłu 
oznacza jednocześnie ograniczenie innych, rozwój technologiczny zmienia procesy 
percepcji, a wraz z nimi formy kultury i społeczeństwa71. Teoretycy intermedialności, 
wychodząc od słynnej tezy McLuhana, że „środek przekazu sam jest przekazem”72, 
wskazują więc na retrospektywną relewancję pojęcia medium w odniesieniu do 
komunikacji w ogóle, a zatem i wszelkiego rodzaju komunikacji artystycznej.

Jürgen E. Müller przedstawia rozwój mediów klasycznych (mowy i pisma) oraz 
nowoczesnych (mechanicznych, elektronicznych i cyfrowych) jako proces nieustan-
nych transformacji, fuzji i interakcji. Liczne przykłady sztuk audiowizualnych, od 
antyku, przez romantyczną koncepcję Gesamtkunstwerk, po awangardy XX wieku, 
pozwalają mu obalić paradygmat czystości mediów jako fi kcję i naukowy artefakt73. 
Również W.J.T. Mitchell wyraża opinię, iż wszelkie media są mediami mieszanymi 
(mixed media)74. Zgodnie z tym, dość powszechnym, stanowiskiem medium jest 
konstruktem analitycznym, który musi zostać wyizolowany z bardziej złożonych 
zjawisk medialnych, a zatem gatunki intermedialne nie są – w perspektywie histo-
rycznej – pochodnymi form monomedialnych, lecz równoprawnymi wobec tychże 
formami przejawiania się mediów. Badacze intermedialności postulują więc bada-
nia zorientowane historycznie oraz rekonceptualizację ewolucji gatunków i form 
artystycznych, innymi słowy – stworzenie historii poetyki intermedialnej. 

Dla badań intermedialnych istotne są nie tyle technologiczne uwarunkowa-
nia mediów (tzw. dyspozytywy medialne; w niemieckiej literaturze przedmiotu 
Apparatus75), ile ich wpływ na strukturę informacji, pragmatykę i rzeczywistość 
społeczną76. Müller opiera się na szerokiej defi nicji, która jako medium określa „to, 
co dla ludzi i między ludźmi przekazuje znak lub kompleks znaków za pomocą 

70  Y. Spielmann, Klocki do teorii intermedialności obrazu, przeł. A Gwóźdź, w: Współczesna niemiecka 
myśl fi lmowa, op. cit., s. 164. Jean Baudrillard potwierdza przy tym słuszność tezy McLuhana, że medium 
jest przekazem, wyprowadzając z niej swą teorię implozji sensu i rzeczywistości. J. Baudrillard, Symulakry 
i symulacja, przeł. S. Królak, Warszawa 2005, s. 104–105. 

71  M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, przeł. N. Szczucka, wprowadz. L.H. Lap-
ham, Warszawa 2004, s. 84.

72  Ibid., s. 39. Ta aforystyczna formuła, wielokrotnie cytowana i przytaczana, nie oznacza jednak 
autoreferencjalnej natury mediów, lecz to, „że «treścią» dowolnego środka przekazu jest zawsze inny 
środek przekazu” (ibid., wyróżn. moje – M.W-C.), na ogół wcześniejszy i aktualnie zastępowany przez 
nowe medium. Zob. również W. Füger, Wo beginnt Intermedialität?, w: Intermedialität. Th eorie und Praxis 
eines interdisciplinären Forschungsgebiets, op. cit., s. 41. 

73  J.E. Müller, Intermedialität. Formen moderner kultureller Kommunikation, op. cit., s. 15–16; przegląd 
historyczny praktyk intermedialnych – ibid., s. 26–80. 

74  W.J.T. Mitchell, Picture Th eory. Essays on Verbal and Visual Representation, Chicago – London 
1994, s. 5.

75  Inaczej ma się rzecz w polskim dyskursie humanistycznym, w którym medium często jest rozu-
miane jako „urządzenie komunikacyjne“. Zob. E. Balcerzan, op. cit., s. 92. Ewa Szczęsna zauważa, że aspekt 
techniczno-materialny eksponuje w defi nicji medium m.in. A. Gwóźdź. Zob. E. Szczęsna, Poetyka mediów, 
op. cit., s. 21, przypis 20.

76  J.E. Müller, Intermedialität als poetologisches und medientheoretisches Konzept. Einige Refl exionen zu dessen 
Geschichte, w: Intermedialität. Th eorie und Praxis eines interdisciplinären Forschungsgebiets, op. cit., s. 32–35.
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odpowiedniego nośnika, pokonując dystans czasowy i/lub przestrzenny”77. Medium 
jest zatem włączone w działania intencjonalne, koncypowane dialogicznie i semio-
tycznie oraz wielowymiarowo, przy czym wymiary te dają się wyodrębnić do celów 
analitycznych. Koncepcja ta uwalnia pojęcie medium od ograniczeń technicznych, 
estetycznych i taksonomicznych, uchylając pytania o specyfi kę czy hierarchię me-
diów; wszystko może być w pewnych warunkach użyte jako medium78. Pojęciem 
operacyjnym jest dla Müllera tek s t  me d i a l ny, rozumiany metaforycznie jako 
odpowiednik systemu znakowego, zorganizowanego przez dynamiczne i zmienne 
historycznie kody medialne79. Termin ten jest nieco mylący przez swe semiotyczne 
odniesienia, ale zasadnicze jest tu powiązanie systemu semiotycznego z elementami 
medialnymi, które nie są jego niezmiennymi składnikami, a więc każdorazowo 
wymagają dogłębnej analizy. Ponadto, jak zauważa badacz, skoro teksty medialne 
wchodzą z sobą w różne relacje, które modyfi kują ich funkcje, media muszą mieć 
pewne struktury właściwe innym mediom. W tym świetle koncepcja czystości 
mediów jest nie do utrzymania, a zatem „[o]biekt medialny staje się inter-medial-
ny, kiedy przekształca wielomedialną różnorodność cytatów i elementów w całość 
koncepcyjną, której estetyczne pęknięcia i luki otwierają nowe wymiary przeżycia 
i doświadczenia”80. Kryterium owej całości jest różnie określane; u niektórych 
teoretyków chodzi o „konceptualną fuzję” elementów w odróżnieniu od ich współ-
występowania81, inni dopuszczają rozmaite formy zaangażowania mediów, które 
stanowią podstawę typologii relacji intermedialnych.

W tym ujęciu intermedialność jawi się jako rodzaj pojemnika na różne elementy 
medialne, a jej badanie koncentruje się na relacjach mię dzy  mediami. Paech nato-
miast, przeciwnie, umieszcza intermedialność w  obrębie  kontekstów medialnych, 
czyli form artystycznych, opowiadając się za ich precyzyjnym rozróżnieniem wobec 
mediów. Przykładowo, w wypadku adaptacji fi lmowej dzieła literackiego na gruncie 
porządków artystycznych literatury i fi lmu odbywa się przeniesienie z medium książki 
do medium fi lmu. Film może – zależnie od poziomu dyskursu – oznaczać gatunek 
sztuki lub jego „medialne opakowanie”, proces zmiany medium nie rozgrywa się 
jednak między mediami, lecz między literackim a fi lmowym sposobem opowiada-
nia82. Zjawiska intermedialne są zatem możliwe do uchwycenia poprzez konfrontację 
form artystycznych, która ujawnia cechy specyfi czne i różnicujące dla zaangażo-
wanych mediów, ponieważ medium jest jakością zapewniającą unikalny charakter 
formy artystycznej. Jako moż l iwo ś ć  zaistnienia formy medium jest wprawdzie 

77  Idem, Intermedialität. Formen moderner kultureller Kommunikation, op. cit., s. 81.
78  Paech (op. cit., s. 23) widzi trudność teorii medium w tym, że nie może być ono rozpatrywane jako 

coś, a jedynie funkcjonalnie jako medium, tj. jako możliwość formy.
79   J.E. Müller, Intermedialität. Formen moderner kultureller Kommunikation , op. cit., s. 89. 
80  Ibid., s. 82–83. 
81  D. Higgins, Intermedia, op. cit., s. 128. Esej Higginsa jest pierwszym współczesnym zastosowaniem 

pojęcia intermedium i próbą sformułowania zrębów teorii zjawiska.
82  J. Paech, op. cit., s. 16–17. Pojęcia „gatunek artystyczny” i „medium” są w dyskursie intermedialnym 

używane w sensie historycznym (sztuka tradycyjna, zastępowana przez nowe media lub zintegrowana z nimi, 
np. fotografi a) lub technicznym (media jako techniki artystyczne i komunikacyjne – wówczas umyka aspekt 
estetyczny), albo też jako niejasne połączenie obu koncepcji („arts and media”). 
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niedostępne zmysłowo, lecz defi niuje formę i objawia się j a ko  for ma 83. Analiza 
ma wykazać, w jaki sposób obserwowana forma zależy od medium. Paech uznaje 
zatem intermedialność za praktykę formalną, która bada zmiany formy jako treść 
transformacji, czyli ustala zależności między formą a medium84. Z dawną teorią 
form artystycznych łączy ją kategoria s t y lu , która już w koncepcji wzajemnego 
naświetlania sztuk wyznaczała cechy różnicujące zjawiska artystyczne. 

Na potrzeby niniejszej pracy przyjmuję defi nicję Wolfa, według której medium 
to odrębny środek komunikacji lub ekspresji, określony przez konkretny kanał 
lub kanały przekazu oraz użycie jednego lub kilku systemów znakowych dla prze-
kazania komunikatu kulturowego85. W defi nicji tej mieszczą się zatem pierwotne 
i wtórne systemy znakowe, mono- i polisemiotyczne, a także różne pod względem 
zaawansowania technologicznego drogi przekazu i uwarunkowane przez nie formy 
kultury. W konsekwencji szerokie jest również Wolfa ujęcie intermedialności, która 
obejmuje zjawiska zaangażowania więcej niż jednego medium (lub tego, co uważane 
było za odrębne medium)86. Za z j aw iska  uznaje on zarówno wytwory artystyczne, 
jak i – ogólniej – estetyczne dążenia do medialnej różnorodności, rozpatrywane na 
płaszczyźnie metadyskursu; jest to zatem pojęcie szersze niż wzmiankowany tekst 
medialny. Również z a ang a ż ow an i e  oznacza różne formy wpływu drugiego 
medium, nie tylko jego fi zyczną obecność. 

Intertekstualność a intermedialność 

Geneza badań intermedialnych wiąże się intertekstualnością, która badając pro-
cesy transformacji między tekstami różnego typu, zbliżyła literaturoznawstwo do 
granic intermedialności87; inspirująca okazała się szczególnie Bachtinowska kon-
cepcja dialogiczności oraz semiotyka Julii Kristevej. Relacja słowo–rzecz została 
przez Bachtina umieszczona w uniwersum wypowiedzi na temat tej rzeczy, które 
nacechowują dane słowo znaczeniowo i stylistycznie88. Wchodzi ono w dialog 
historyczny i socjalny z innymi wypowiedziami, w tym obrazami i artystycznymi 
reprezentacjami, zatem pozostawiają w nim ślady nie tylko teksty werbalne, lecz 

83  Ibid., s. 20. Jak trafnie ujmuje to Ewa Szczęsna (Opowiadanie i media, op. cit., s. 129), media „[b]ez
tekstu generującego sens są jedynie pewną potencją”.

84  J. Paech, op. cit., s. 15. Dla Paecha, podobnie jak dla Müllera, głównym problemem badawczym 
jest transformacja intermedialna, określana w niemieckiej literaturze przedmiotu jako zmiana medium 
(Medienwechsel). 

85  W. Wolf, Th e Musicalization of Fiction, op. cit., s. 35–36. Wyszczególnienie ekspresji zostało poczy-
nione ze względu na muzykę w odpowiedzi na postulat S.P. Schera. 

86  Chodzi tu o przypadki intermedialności genetycznej, która w dzisiejszej kulturze nie musi być odbierana 
jako połączenie mediów. Por. formy hybrydyczne wg J. Levinsona omówione w dalszej części tego rozdziału.

87  J. Paech, op. cit., s. 13.
88  M. Bachtin, Słowo w powieści, w: idem, Problemy literatury i estetyki, przeł. W. Grajewski, Warszawa 

1982, s. 102–103.
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również inne struktury medialne. Zasady dialogowości nie można więc ograniczyć 
do języka; proces nakładania się dyskursów ma odpowiednik w nakładaniu i wza-
jemnym przenikaniu specyfi cznych struktur medialnych89. 

W semiotyce Kristevej pojęcie tekstu uległo metaforycznemu rozszerzeniu, 
otwierając się potencjalnie na wszelkie formy znakowe, procesy znaczeniotwórcze 
zostały zaś oderwane od podmiotu. W tym ujęciu intertekstualność nie jest szcze-
gólną cechą tekstu lub grupy tekstów, lecz powszechnym zjawiskiem semiotycz-
no-kulturowym; Kristeva określiła ją teoretycznie jako przechodzenie z jednego 
systemu semiotycznego do innego (a nawet jako transpozycję, choć to pojęcie nie 
zostało przez nią skomentowane), jednak jej analizy poprzestają na konstrukcji 
znaczenia w tekstach werbalnych90.

Początki teorii intermedialności umieszczały ją w ramach intertekstualności 
(Hansen-Löve, Wagner), praktyka badawcza pokazała jednak, że nie do utrzymania 
jest wynikający z koncepcji semiotycznych pantekstualizm (Müller, Paech); jeśli 
bowiem przyjąć szeroką koncepcję tekstu jako systemu semiotycznego, pojęcie 
intermedialności okaże się zbędne. Jak słusznie zauważa Paech, konieczny jest 
z e w n ę t r z ny  pu n kt  o d n i e s i e n i a , który pozwoli ująć specyfi kę jakości różni-
cującej artefakty; takim czynnikiem jest medium i wpisany weń potencjał rozwią-
zań formalnych91. Z tego powodu współczesne teorie intermedialności odróżniają 
intertekstualność jako relacje między tekstami werbalnymi od intermedialności, 
która bada funkcje konceptów medialnych w procesach znaczeniotwórczych92. 
Obie koncepcje są komplementarne, przy czym związek z estetyką recepcji zastą-
pił aksjomat bezpodmiotowej sensoproduktywności. Relacje intermedialne mogą 
powstawać między medium/komponentem medialnym utworu a utworem lub 
gatunkiem w innym medium (Wolf określa je jako qu a s i - i nte r te k s tu a l n e ) 
albo między medium/komponentem medialnym utworu a innym medium w ogó-
le; ta ostatnia zależność nie ma odpowiednika w intertekstualności, lecz jest par 
excellence intermedialna93. Odniesienia utworu literackiego do dzieła muzycznego 
lub plastycznego mogłyby zatem być rozpatrywane jako intertekstualne, lecz jeśli 
odnoszą się do muzyki czy sztuk wizualnych w ogólności, jest to tzw. o dnies ien ie 
d o  s y s te mu  (Systemreferenz)94, które wymaga perspektywy intermedialnej. 

Irina O. Rajewsky, podobnie jak Wolf i inni badacze niemieccy, traktuje pojęcie 
intermedialności jako hiperonim, obejmujący wszelkie zjawiska związane z przekra-
czaniem granic medialnych, którego zaletą jest zasada inkluzywności. Włącza weń 
także i nt r ame d i a l no ś ć , tj. zjawiska występujące w ramach jednego medium, 
które jednak mają związek z innymi artefaktami lub mediami przez odniesienia, 

89  J.E. Müller, Intermedialität. Formen moderner kultureller Kommunikation, op. cit., s. 95–96.
90  Ibid., s. 98; idem, Intermedialität als poetologisches und medientheoretisches Konzept, op. cit., s. 32.
91  J. Paech, op. cit., s. 15.
92  J.E. Müller, Intermedialität als poetologisches und medientheoretisches Konzept, op. cit., s. 32. 
93  W. Wolf, Th e Musicalization of Fiction, op. cit., s. 46–47.
94  I.O. Rajewsky, op. cit., s. 60. Pojęcie „odniesień do systemu” zostało zaadaptowane z teorii inter-

tekstualności, gdzie oznacza odniesienia do różnych typów dyskursu jako podsystemów kodu językowego. 
Zob. M. Pfi ster, Pola odniesień intertekstualności. Odniesienia do systemu, przeł. J. Gilewicz, w: Antologia 
zagranicznej komparatystyki literackiej, op. cit, s. 183–184. 
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te zaś mogą być intertekstualne (między tekstami werbalnymi) lub inne, np. od-
niesienia w fi lmie do innego fi lmu95.

Relacje intermedialne – między, czyli gdzie?

Perspektywa intermedialna rodzi szereg zagadnień, których wyszczególnienie 
odzwierciedla profi l badawczy teoretyków. Terminologia jest płynna – pewne ka-
tegorie pojawiają się w odmiennych kontekstach i wymagają dodatkowej atrybucji 
lub krytycznego komentarza, by być operacyjnie użyteczne. Przykładowo Higgins, 
jako pierwszy defi niując intermedia, odróżnia je od mediów mieszanych (mixed 
media) na podstawie typu relacji wewnętrznych – nieodwracalnie zintegrowanych 
w intermedialności, a w innych przypadkach zestawionych akumulacyjnie96. Rów-
nież Clüver proponuje rozróżnienie tekstów pod względem stopnia integralności 
połączeń różnych systemów znakowych i mediów: t e k s t y  w i e l om e d i a l n e 
(multimedia texts), będące połączeniem różnych tekstów, które mogą funkcjo-
nować samodzielnie, me d i a  m i e s z an e  (mixed media), w których aspekt połą-
czenia wpływa na znaczenie i integralność tekstu, oraz tek s t y  i nte r me d i a l ne 
(intermedia texts) – tu systemy znakowe są nierozdzielnie połączone97. Mitchell, 
pryncypialnie traktując media jako mieszane, nie uwzględnia natomiast natury ich 
połączeń, lecz podkreśla heterogeniczną naturę reprezentacji w ogóle98. 

Powyższy problem jest natury semiotycznej, nie zaś ontologicznej czy episte-
micznej; chodzi o znaczenie różnie konceptualizowanego prefi ksu inter-:  wyjście 
poza, transgresja, ekspansja na inny teren (podobnie jak prefi ks trans-) lub stan bycia 
między, który stał się niejako wyznacznikiem współczesności99. Pierwsze stanowisko 

095  I.O. Rajewsky, op. cit., s. 12. 
096  D. Higgins, Intermedia, op. cit., s. 128–129. Uwagi te autor dołączył w rozszerzeniu eseju Intermedia 

(1965) z 1981 r., silniej podkreślając ahistoryczność zjawiska intermediów, w przypadku których „element 
wizualny (obraz) jest pojęciowo stopiony ze słowami”. Jednak w pierwszej wersji eseju podaje on wyłącznie 
przykłady współczesne, od ready-mades po happening (ibid., s. 120–125). Natomiast Rajewsky (op. cit., 
s. 9–10) uznaje intermedialność za pojęcie nadrzędne wobec intermedium, którego znaczenie ogranicza 
do praktyk neoawangardy. 

097  C. Clüver, Interartiella studier: en inledning, op. cit., s. 25, 47. Celowo nie używam tu polskiego 
odpowiednika „multimedialny”, ponieważ jego uzus wiąże się z technikami cyfrowymi. Podobne stano-
wisko prezentuje Wolf, skłaniając się ku określeniu intermedialności jawnej jako plurimediality (nie zaś 
multimediality), gdyż – jak wyjaśnia – to pierwsze łatwiej zastosować do połączeń binarnych, podczas gdy 
drugie zakłada większą różnorodność mediów. W. Wolf, Intermedialty Revisited. Refl ections on Word and 
Music Relations in the Context of a General Typology of Intermediality, w: Word and Music Studies: Essays 
in Honour of Steven Paul Scher and on Cultural Identity and the Musical Stage, red. S.M. Lodato, S. Aspden, 
W. Bernhart, Amsterdam – New York 2002, s. 22, przypis 9.

098  W.J.T. Mitchell, Picture Th eory, op. cit., s. 5. 
099  Por. K. Wilkoszewska, Prefi ksy w roli wyznaczników współczesności, w: Intermedialność w kulturze 

końca XX wieku, op. cit., s. 13–14. Autorka ujmuje te przemiany jako przejście od tradycji fi lozofi cznej i jej 
wielkich metafor (miejsca, czasu i konfl iktu) do paradygmatu „bycia pomiędzy” w czasach postmoderny. 
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zakłada perspektywę odśrodkową – wychodzenie poza granice gatunkowe, badanie 
obszaru inności i ustalanie relacji wobec Innego. Celem jest odnalezienie punktów 
styczności lub przecinania się różnych konwencji, tworzących nowe jakości, ko-
nieczne jest więc przekraczanie granic dyscyplin i tworzenie „mapy kolonizacji” 
nowych obszarów. Tutaj mieszczą się różnego typu dociekania interdyscyplinarne, 
osadzone w „mocnej” dziedzinie, która jest punktem odniesienia. Zakładają one 
także perspektywę historyczną, chodzi bowiem o stwierdzenie, jak ta ekspansja 
wpływa na dziedzinę wyjściową, a w dalszym planie – jak zmienia ona obszar 
poszukiwań (kontekst kulturowy). 

Druga perspektywa, o charakterze dośrodkowym, opiera się na założeniu, że 
wszelkie zjawiska kultury są dynamiczną mieszanką heterogenicznych elementów, to-
też kieruje uwagę na charakter tych związków i ich znaczeniotwórcze funkcje. Sytuują 
się one m i ę d z y  mediami lub dyscyplinami, ale jednocześnie w obrębi e  pewnej, 
bardziej lub mniej jednorodnej, całości – byłby to więc odpowiednik „archeologii” 
obszaru o wytyczonych granicach100. Prymarne pytanie badawcze dotyczy tu wpływu 
mediów i ich wzajemnych relacji na formy kultury, a w perspektywie historycznej 
– ich funkcji w procesie transformacji sztuki i wiedzy humanistycznej101.

Dla refl eksji intermedialnej istotne jest więc rozróżnienie związków medialnych 
w artefakcie i ich relacji w dyskursach krytycznych, jako że pojęciowy charakter 
poznania daje językowi pewną przewagę wobec sztuk niewerbalnych i może pro-
wadzić do ich zawłaszczania102. Na tym założeniu opiera się Kibédi A. Varga w swej 
klasyfi kacji zależności słowa i obrazu, do której odwołują się późniejsze typologie 
intermedialności. Relacje te są rozpatrywane z jednej strony na poziomie artefaktów 
(object-level-relations), wśród których autor poszukuje jakiejś gramatyki, z drugiej 
– na poziomie metadyskursu (metarelations), dla którego centralny jest problem 
pragmatyki103. Symultaniczne relacje intermedialne w obiektach pojedynczych104 

100  Por. M. Foucault, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, przeł. T. Komendant, Gdańsk 
2000, s. 11; idem, Archeologia wiedzy, przekł. i oprac. A. Siemek, Warszawa 2002, s. 10–17.

101  Nycz przeprowadza podobne rozróżnienie, rygorystycznie trzymając się logiki prefi ksów: pokłada 
nadzieje w badaniach transdyscyplinowych, które mają identyfi kować powinowactwa w poprzek granic 
między dziedzinami (domyślnie – z jedną centralną dyscypliną). Zachowuje przy tym sceptycyzm wobec 
interdyscyplinarności, tworzącej „różnoperspektywiczne enklawy wiedzy układające się w niejasną konste-
lację”. Zob. R. Nycz, Kulturowa natura, słaby profesjonalizm. Kilka uwag o przedmiocie poznania literackiego 
i statusie dyskursu literaturoznawczego, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. idem, 
M.P. Markowski, Kraków 2006, s. 30. 

102  Por. E.B. Gilman, Interart Studies and the „Imperialism” of Language, op. cit., s. 5–8. Również 
w sztukach werbalnych może dojść do zawłaszczenia utworu przez interpretację. Mitchell (Picture Th eory, 
op. cit., s. 6) podkreśla natomiast, że w świetle studiów kulturowych problematyczna staje się piśmienność 
czysto werbalna.

103  K.A. Varga, Criteria for Describing Word-and-Image Relations, „Poetics today” 1989, nr 1, s. 31–53. 
Autor odrzuca metody zewnętrzne (semiotyka, estetyka), przyjmując drogę indukcyjną z uwzględnieniem 
odmienności zmysłów wzroku i słuchu oraz odpowiadających im sfer percepcji (ibid., s. 32).

104  Autor sygnalizuje również odrębny charakter serii obiektów – nieruchomych (np. komiks) lub 
ruchomych, np. fi lm (ibid., s. 35). Włącza ponadto aspekt temporalny, rozróżniając jednoczesną obecność 
mediów oraz ich następstwo, rozumiane genetycznie jako stosunek między pierwowzorem a jego artystyczną 
interpretacją (ibid., s. 33). Aspekt diachronii odpowiada nieobecnej w jego systemie kategorii transformacji 
medialnej (zob. typologie relacji intermedialnych w dalszej części rozdziału).
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mogą przyjmować, pod względem morfologii (tj. organizacji w przestrzeni), formy 
z i nte g row ane  w nową jakość (identity), w której nie da się rozdzielić elementów 
bez utraty tożsamości dzieła, lub formy ro z ł ą c z n e , z których elementy medialne 
dają się wyodrębnić, choć nie bez utraty pewnych znaczeń. Rozłączność jest kategorią 
względną, gdyż i tu media wchodzą w pewne związki, istotne dla procesów znacze-
niotwórczych: (1) współwystępowanie elementów medialnych w tej samej przestrzeni 
(coexistence); (2) wzajemne odniesienia elementów medialnych (interreference); 
(3) odniesienia wielu artefaktów do wspólnego pierwowzoru (coreference)105.

Z tej wielostopniowej taksonomii wyłoniły się trzy podstawowe typy relacji inter-
medialnych ze względu na funkcje zaangażowanych mediów lub form artystycznych: 
s y nte z a  (fuzja, integracja), p o ł ą c z e n i e  (kombinacja) i t r ans for m a c j a 106. 
Lund wydziela dodatkowo (za Vargą – por. związki (1) i (2) we wcześniejszym 
akapicie) dwa typy związków w kategorii połączenia mediów: wzajemne odnie-
sienia (należałoby dodać: odrębnych elementów, rozłącznych w przestrzeni) oraz 
przemieszanie elementów medialnych107: 

Fig. 1. Typy relacji intermedialnych

POŁĄCZENIE SYNTEZA TRANSFORMACJA
Wzajemne 
odniesienia Przemieszanie

– ilustracja
– emblematyka
– obraz i tytuł
– muzyka i tytuł
– fotoreportaż
–  książka 

ilustrowana 

– reklama
–  znaczki 

pocztowe
– pieśń
– wideo
– komiks
– opera
– liturgia
– plakat

– poezja konkretna
–  poezja dźwiękowa
– typografi a
– obraz pisma
– pismo obrazkowe
– melorecytacja
–  sztuka 

konceptualna
– alfabet obrazkowy
– ikoniczność
–  znaki werbalne 

w obrazie

– ekfraza werbalna
– ekfraza muzyczna
– muzyka programowa
–  powieść na podstawie 

fi lmu
– projekcja ikoniczna109

–   werbalna interpretacja 
muzyki

–  fi lm na podstawie 
powieści

– teatralizacja tekstu

H. Lund, Medier i samspel, op. cit., s. 21.108

105  Ibid., s. 38–40.
106  Wcześniej Lund zastosował ten podstawowy trójpodział w monografi i Texten som tavla, odwołując 

się do nieco bardziej złożonej typologii G. Kranza. Zob. H. Lund, Texten som tavla. Studier i litterär bildtrans-
formation, Lund 1982, s. 10–14. Wolf określa trzecią kategorię jako transpozycję, natomiast używa określenia 
„transformacja” pisząc o imitacji struktur i technik, sygnalizowanej przez odniesienia intermedialne. Termin 
transformacja przyjął się jednak szerzej, jako wyraźniej akcentujący zmianę medium. 

107  Trzecią z kategorii Vargi (media/sztuki realizujące ten sam temat) Lund traktuje natomiast jako 
opcjonalne rozszerzenie pola badawczego, rozumiane nie w kategoriach komparatystycznych, lecz jako 
próba uchwycenia odrębności medialnej (por. Paech).

108  Jest to kategoria Hansa Lunda typologii relacji słowo–obraz, która oznacza takie widzenie świata 
przedstawionego w dziele literackim, jak gdyby był to obraz; we wcześniejszych badaniach zjawiska te okre-
ślane były np. jako Ramenschau, pictorialism. Zob. H. Lund, Texten som tavla, op. cit., s. 61–64. 
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Na podstawie przykładów można stwierdzić, że między odniesieniami, prze-
mieszaniem a syntezą mediów zachodzi różnica stopnia (a nie istoty) integracji 
związków intermedialnych, zarówno w sensie fi zyczności znaków, jak i proce-
sów znaczeniotwórczych. Nie używam więc prostych odpowiedników kategorii 
kombination/combination i integration, bowiem wszystkie te związki są mniej lub 
bardziej zintegrowane109: dla odniesień – na poziomie znaczeń, przy względnej 
odrębności elementów; w przypadku syntezy – nierozdzielnie również na płasz-
czyźnie materialnej. 

Ten ogólny podział i określenia związków intermedialnych znajduje potwier-
dzenie w Levinsona typologii form hybrydycznych: s y nte z a  (synhesis, fusion), 
p o ł ą c z e n i e  (juxtapposition, addition) i t r ans for m a c j a 110. Jej autor również 
podkreśla płynność granicy między połączeniem a syntezą; im więcej cech wspól-
nych mają zaangażowane media/formy artystyczne, tym bardziej zmierzają ku 
syntezie. Kategorie i nte g r a c j i  i d e z i nte g r a c j i  nie odnoszą się natomiast, 
zdaniem badacza, do fi zycznej strony mediów (jak to ujmują typologie Lunda 
i Vargi), lecz do efektu artystycznego, który niezależnie od relacji między mediami 
może wynikać z dążenia do harmonii i stopliwości elementów lub – przeciwnie 
– zamierzonej fragmentaryzacji i rozproszenia111.

Kategoria transformacji w powyższych typologiach oznacza odmienny typ 
relacji intermedialnych niż w dziełach, w których media są faktycznie obecne 
i dają się wyróżnić w artefakcie. W przypadku transformacji są one i mpl i ko -
w ane  za sprawą sygnałów na temat intermedialnego zabiegu. Ogólna defi nicja 
intermedialności wykracza zatem poza zjawiska wielomedialne w sferę kontekstu 
kulturowego, toteż Wolf włącza w jej zakres także dyskurs metaartystyczny na temat 
relacji między sztukami i mediami, określany jako t r ans me d i a l no ś ć . Chodzi 
o zjawiska niespecyfi czne i te o nieznanej genezie (np. wariacja, narracyjność), 
które mogą występować w różnych mediach i jako takie określać pole możli-
wości zaistnienia intermedialnych zjawisk artystycznych112. Badacz wprowadza 
jednocześnie, na podstawie analizy różnych funkcji terminu „intermedialność”, 
rozróżnienie dwóch zakresów jego rozumienia. W węższym sensie obejmuje ono 
zjawiska rozpatrywane na poziomie dzieła i zakłada udział więcej niż jednego 
medium w procesie sygnifi kacji – określane jest wówczas jako intermedialność 
we w n ąt r z komp oz yc y j n a  (intracompositional). Najbardziej oczywistą formą 
jej przejawiania jest współwystępowanie mediów – to intermedialność j aw n a 

109  Müller uważa integrację, wraz z interakcją, za podstawę zjawisk intermedialnych. Por. J.E. Müller, 
Intermedialität. Formen moderner kultureller Kommunikation, op. cit., s. 23, 89.

110  J. Levinson, Music, Art, and Metaphysics. Essays in Philosophical Aesthetics, Ithaca – London 1990, 
s. 30. Autor uznaje hybrydyczność za kategorię historyczną, tzn. utwór musi być koncypowany jako eks-
ploracja możliwości istniejących form wcześniejszych, nie obejmuje zatem form/gatunków synkretycznych 
w dzisiejszym rozumieniu (np. tragedia grecka). Rozróżnienie to, nazbyt restrykcyjne dla badań intermedial-
nych, istotne jest dla analizy funkcjonalnej, gdyż formy hybrydyczne często bywały symbolami kreatywności 
artystycznej, wyrazem poszukiwań i celowego działania w bre w pewnemu oporowi, wynikającemu z natury 
zaangażowanych mediów czy tradycji estetycznej.

111  Ibid., s. 32–35.
112  W. Wolf, Intermediality Revisited, op. cit., s. 18–19.
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(overt intermediality) lub w i e l om e d i a l n o ś ć  (plurimediality). Drugi wariant 
związków wewnątrzkompozycyjnych stanowi intermedialność u k r y t a  (covert 
intermediality), w której jedno z mediów nie jest faktycznie obecne, ale istnieją 
do niego odniesienia, sugerujące intermedialny zamysł, należy więc wnosić, że 
medium nieobecne wpłynęło na kształt i znaczenie dzieła. Intermedialność jawna 
i ukryta określane są paralelnie jako – odpowiednio – b e z p o ś re d n i a  (direct) 
i p o ś re d n i a  (indirect)113.

Fig. 2. Pole badawcze intermedialności

Wg: W. Wolf, Musikalisering av litterär berättelse, w: Intermedialitet, op. cit., s. 207; również idem, 
Intermediality Revisited, op. cit., s. 28.

Intermedialność w szerokim sensie (II) obejmuje natomiast, oprócz relacji 
wewnątrzkompozycyjnych (I), refl eksję na temat wzajemnych relacji między 
mediami, których nie można zaobserwować w ramach pojedynczych dzieł, lecz 
w szerszych kontekstach; stąd określenie intermedialność p oz a komp oz yc y j na 
(extracompositional). Ta kategoria obejmuje dwa typy relacji: t ransme di a lnoś ć , 
czyli relacje intermedialne na płaszczyźnie metadyskursu, oraz t r ansp oz yc j ę 
i nte r me d i a l ną  (w analogii do transpozycji intersemiotycznej), tj. przeniesienie 
utworu na grunt innego medium, które stawia problem relacji między medium 
wyjściowym i docelowym114. Intermedialność pozakompozycyjna sytuuje się 
zatem w obszarze komparatystycznym dzieł i gatunków (wzajemne naświetlanie 
sztuk, sztuki siostrzane). Nie występuje jako cecha artefaktów i nie wpływa na ich 

113  Idem, Musicalized Fiction and Intermediality. Th eoretical Aspects of Word and Music Studies, 
w: Word and Music Studies: Defi ning the Field, red. W. Bernhart, S.P. Scher, W. Wolf, Amsterdam – Atlanta 
1999, s. 42–44.

114  Idem, Intermediality Revisited, op. cit., s. 20–21. Por. również R. Jakobson, O językoznawczych 
aspektach przekładu, przeł. L. Pszczołowska, w: idem, W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, wybór, 
red. nauk. i wstęp M.R. Mayenowa, t. 1, Warszawa 1989, s. 273; C. Clüver, On Intersemiotic Transposition, 
op. cit., s. 56–71. Kategoria ta odpowiada transformacji we wcześniej wymienionych typologiach. 
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pozakompozycyjna wewnątrzkompozycyjna (I)
(intermedialność w węższym sensie)

transpozycja
intermedialna

ukryta (pośrednia):
odniesienie

intermedialne

transmedialność jawna
(bezpośrednia):

wielomedialność
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(imitacja)

synteza połączenie
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znaczenie (choć jest to możliwe, np. w adaptacji), lecz konstytuuje się w procesie 
tworzenia lub refl eksji metamedialnej. Jest to więc praktyka interpretacyjna, na-
kierowana na funkcje artefaktu w kontekście kulturowym – jej warunkiem nie jest 
fi zyczna obecność różnych mediów115, lecz myślenie o przedmiotach artystycznych 
w k ate gor i a ch  uwarunkowań medialnych i ich wzajemnych relacji. 

Wolf opracował swą typologię intermedialności w celu ujednolicenia dyskursu 
tradycyjnych badań międzyartystycznych w odpowiedzi na postulaty ich kry-
tycznej odnowy, zwłaszcza w kwestiach terminologicznych116. W związku z tym 
wyszczególnił następujące problemy badawcze intermedialności wewnątrzkom-
pozycyjnej: (1) określenie zaangażowanych mediów; (2) relacje między mediami: 
ich niezależność lub stosunek dominacji/podporządkowania, ich udział ilościowy 
i jakościowy (czy medium podporządkowane jest obecne, czy tylko sugerowane 
– zob. punkt (5); (3) stopień intermedializacji: czy obejmuje całość dzieła czy tylko 
niektóre jego części; (4) genezę intermedialności: czy jest ona pierwotna (zamierzona 
przez autora), czy wtórna (utwór włączony w nowy kontekst medialny przez innego 
twórcę)117; (5) jakość relacji intermedialnych – czy są one jawne (bezpośrednie), 
czy ukryte (pośrednie)118.

W ostatnim punkcie koncepcja Wolfa odbiega od typologii przedstawionych 
wcześniej w tym podrozdziale. Intermedialność wewnątrzkompozycyjną defi niuje 
on jako zaangażowanie (involvement) co najmniej dwóch mediów w artefakcie, 
które jednak może się różnie przejawiać. Intermedialność jawna oznacza faktyczną 
obecność w artefakcie różnych mediów z ich konwencjonalnymi znakami, przy 
czym dają się one wyodrębnić (distinct) i przytoczyć (quotable). Takie artefakty 
mają charakter hybryd medialnych, rozpoznawalnych już na powierzchni, które 
tworzą na ogół specyfi czne – intermedialne – gatunki, np. teatr, fi lm dźwiękowy, 
opera119. Modyfi kując swój system, Wolf zrezygnował z kryterium przytaczalności 
i wyróżnił dodatkowo przypadki p o ł ą c z e n i a  oraz s y nte z y  mediów (odpo-
wiednio – combination i fusion), głównie ze względu na aspekty performatywne 
(np. w operze), których nie da się wyizolować i przytoczyć120. 

Intermedialność ukryta konstytuuje się natomiast przez o d n i e s i e n i a  do 
innego medium, czyli tylko jedno medium jest fi zycznie obecne poprzez właściwe 
sobie znaki (a więc dominujące), natomiast drugie nie objawia się poprzez znaki 
swojego systemu, lecz jest „ukryte” pod medium dominującym i w ten sposób 
nierozdzielnie z nim związane. Na powierzchni dzieła sprawiają wrażenie jedno-
rodnych, nie objawiają szczególnych cech intermedialnych i nie tworzą nowych 

115  Jest ona faktem tylko w przypadku intermedialności jawnej (wielomedialności); w pozostałych 
musi zostać wyinterpretowana.

116  W. Wolf, Musicalized Fiction and Intermediality, op. cit., s. 39, 41–42. Badacz podkreśla przy tym 
inspirujące związki z teorią intertekstualności.

117  Ta kategoria odpowiada sukcesywności w ujęciu Vargi.
118  W. Wolf, Musicalization of Fiction, op. cit., s. 37–39. 
119  Ibid., s. 40. W tym świetle niezrozumiałe wydaje się umieszczenie przez Balcerzana (op. cit., s. 94) 

opery w szeregu monomedialnym. 
120  W. Wolf, Intermediality Revisited, op. cit., s. 28. Tym samym badacz dochodzi do wyróżnienia 

kategorii podstawowych dla typologii Vargi, Lunda i Levinsona. 
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gatunków121. Zaangażowanie drugiego medium może być zweryfi kowane w ra-
mach dwóch modusów – te m at y z a c j i  lub i m it a c j i , które Wolf wyprowadza 
z narratologicznych pojęć telling i showing122. W pierwszym przypadku medium 
podporządkowane funkcjonuje jako sygnifi kat (jest przedmiotem tematyzacji) 
lub referent; w drugim – między mediami zachodzi relacja ikoniczna, tj. medium 
dominujące mimetycznie odtwarza struktury lub typowe efekty drugiego medium, 
czyni to jednak przy pomocy własnych znaków, toteż określenie „imitacja” musi 
być rozumiane metaforycznie123. Aby uniknąć wieloznaczności (również co do 
tematyzacji w przypadku mediów niewerbalnych), Wolf ujednolicił terminolo-
gię, określając oba modusy jako – odpowiednio – o d n i e s i e n i a  e k s p l i c y t n e 
oraz i mpl i c y t n e 124. Oba typy odniesień występują często komplementarnie; 
odniesienia eksplicytne mogą sygnalizować potencjalną obecność w artefakcie 
imitacji obcych struktur i technik medialnych. Każda wzmianka wymaga jednak 
interpretacji funkcjonalnej, by można było stwierdzić intermedialną koncepcję
utworu. 

Typologia Wolfa jest, w porównaniu z wcześniej przytoczonymi, bardziej 
rozdrobniona i w większym stopniu zorientowana na przypadki pośredniego za-
angażowania drugiego medium125. Levinson umieszcza je natomiast w kategorii 
transformacji, zaznaczając, że media w transformacji składają się na efekt w róż-
nym stopniu: to, które jest punktem wyjścia do przekształceń, obecne jest w sensie 
metaforycznym126. Rajewsky rozgranicza natomiast trzy pola badawcze studiów 
intermedialnych: (1) połączenie mediów, (2) zmiana medium (odpowiednik trans-
formacji127) i (3) odniesienia intermedialne128. Kryterium odróżnienia (1) od (2) 
i (3) jest materialna obecność drugiego medium, co wyklucza inne rodzaje jego 
obecności. Utwory będące wynikiem transformacji oraz te operujące odniesieniami 
intermedialnymi pozostają tworami monomedialnymi, jednak różnią się zasadniczo 
pod względem kierunku i procesów znaczeniotwórczych. W transformacji istotny 
jest rezultat procesu zmiany medium, który sam w sobie nie implikuje odniesienia 

121  Ibid., s. 41. Stąd określenie intermedialności ukrytej (pośredniej), które sygnalizuje szczególny typ 
obecności drugiego medium; bywa ona określana jako obecność w sensie metaforycznym (por. J. Levinson, 
op. cit., s. 33), rozumiana w pewnej ramie modalnej (I.O. Rajewsky, op. cit., s. 56, 70). 

122  Według Rajewsky (op. cit., s. 66) jest to – odpowiednio – wzmiankowanie i aktualizacja systemu.
123  W. Wolf, Musicalization of Fiction, op. cit., s. 44–45. Rajewsky (op. cit., s. 75) określa ten przypadek 

jako ewokację systemu, ponieważ nie da się on zaktualizować w innym medium.
124  W. Wolf, Intermediality Revisited, op. cit., s. 24–25. W mediach niewerbalnych odniesienia ekspli-

cytne mogą operować aluzją, symbolem lub cytatem. 
125  Przedmiotem monografi i Wolfa jest muzykalizacji prozy, która w większości przypadków jest 

realizowana w postaci odniesień do muzyki, a zatem reprezentuje intermedialność pośrednią. 
126  J. Levinson, op. cit., s. 32–33. Jako przykład podaje on muzykalizację literatury, które według Wolfa 

nie jest transformacją, tylko imitacją technik/struktur muzycznych. Najwyraźniej dla Levinsona kryterium 
przynależności do odpowiednich form hybrydycznych jest monomedialny (w przypadku transformacji) 
lub wielomedialny (w przypadku połączenia i syntezy mediów) charakter artefaktu. 

127  Aby nie mnożyć terminów, będę w dalszym ciągu używać bardziej rozpowszechnionego określenia 
„transformacja”.

128  I.O. Rajewsky, op. cit., s. 15–17. Rozgraniczenie dotyczy problematyki badawczej, natomiast kon-
kretne utwory mogą być intermedialne na wiele sposobów, łącząc te kategorie. 
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do przedmiotu transformacji, choć również go nie wyklucza (np. w adaptacji)129. 
Natomiast odniesienia zawsze kierują „wstecz” do innego dzieła (realnego lub fi k-
cyjnego), gatunku lub medium, konstytuując akt znaczeniotwórczy. Innymi słowy, 
to właśnie odniesienia stanowią podstawę stwierdzenia relacji intermedialnych; 
perspektywa genetyczna jest niewystarczająca, jeśli nie jest poparta sygnałami 
obecnymi w dziele130. Na poziomie recepcji powstaje odczucie różnicy (interme-
dial gap)131 między medium realizującym a wzmiankowanym lub ewokowanym; 
nie można dowieść aktualizacji innego systemu semiotycznego, a jedynie próby 
aktualizacji, która odbierana jest w sensie metaforycznym. 

Jak widać, w teorii intermedialności powraca problem metaforyczności dyskur-
su. Dawniejsze badania międzyartystyczne bywały krytykowane za „metaforyczny 
impresjonizm”132, rozumiany jako tworzenie analogii niemających oparcia w tek-
ście, który umożliwia wyinterpretowanie intermedialności z dzieł w swej istocie 
monomedialnych. W nowszych badaniach kategoria odniesień intermedialnych 
stanowi podstawę weryfi kacji zaangażowania drugiego medium; wynika ona 
z podstawowego założenia, by intermedialność (podobnie jak intertekstualność) 
badać jedynie w obrębie artefaktu (tekstu), nie zaś – abstrakcyjnie – między me-
diami133. Przykładowo, muzyczność literatury, rozumiana jako wyeksponowanie 
walorów brzmieniowych języka, nie jest zjawiskiem intermedialnym, jeśli tekst 
w żaden inny sposób nie odsyła do muzyki, bowiem relewancja drugiego medium 
musi być w jakiś sposób zasygnalizowana tekstowo, by można było stwierdzić 
intermedialną koncepcję utworu. Intermedialność pośrednia to szczególna relacja 
między odrębnymi mediami ekspresji lub komunikacji, taka że ich udział w sy-
gnifi kacji artefaktu daje się zweryfi kować lub przekonująco wykazać134. W przy-
padkach ukrytych relacji intermedialnych obecność drugiego medium jest co 
prawda metaforyczna (poprzez ewokację, imitację i/lub wzmiankowanie), ale ta 
metaforyczność jest modusem jego obecności, innym niż obecność fi zyczna; za-
sadnicza jest więc możliwość wskazania sygnałów owej ukrytej obecności drugiego
medium.

Dla Wolfa rozstrzygająca jest f u n kc j a  intermedialnego zabiegu, dlatego nie 
traktuje on transpozycji (wg innych typologii – transformacji) jako modusu obec-

129  Z tych powodów również Wolf umieścił transformację w ramach intermedialności pozakom-
pozycyjnej uznając, że dzieło/medium wyjściowe jako takie pozostaje odrębne wobec dzieła docelowego 
(rezultatu transformacji). 

130  I.O. Rajewsky, op. cit., s. 62–63. Poza tym badaczka wyróżnia, podobnie jak Wolf, tematyzację 
i imitację w ramach odniesień intermedialnych. Odniesienia mogą ponadto występować w obrębie jedne-
go medium (intramedialność), toteż obok przypadków wzmiankowania innego systemu semiotycznego 
(tematyzacja) lub ewokacji systemu przez naśladowanie struktur danego systemu (imitacja), utwór może 
aktualizować inny system przez zastosowanie jego reguł. W tym ostatnim przypadku odbiorca traktuje 
utwór jako przykład drugiego systemu (np. dramat w prozie, teatr w telewizji).

131  Ibid., s. 70.
132  Por. S.P. Scher, How Meaningful is „Musical” in Literary Criticism?, „Yearbook of Comparative and 

General Literature” 1972, s. 52–53; W. Wolf, Musicalization of Fiction, op. cit., s. 36.
133  Chodzi tu o intermedialność wewnątrzkompozycyjną, bowiem Wolf nie zajmuje się w swojej 

monografi i transformacją intermedialną, która jest z kolei w centrum zainteresowania Müllera i Paecha. 
134  W. Wolf, Musicalization of Fiction, op. cit., s. 36–37. 
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ności medium wyjściowego, gdyż celem procesu jest zmi ana  me dium. Interme-
dialność ukryta, zwłaszcza modus imitacji (np. badana przez Wolfa muzykalizacja 
prozy), nosi natomiast ślady wpływu medium podporządkowanego (wyjściowego) 
na medium dominujące, przekształcającego jego środki i struktury; tu można mó-
wić o translacji/transpozycji intersemiotycznej135 lub transmedializacji136. Często 
przyporządkowanie pozostaje jednak kwestią interpretacji; Wolf dopuszcza więc 
możliwość dwojakiej konceptualizacji zabiegów intermedialnych: transformacja 
zakłada konceptualizację obejmującą naturę procesu twórczego, natomiast imitacja 
– intermedialny rezultat w procesie recepcji. Zauważa on, że klasyczna typologia 
relacji literacko-muzycznych autorstwa Stevena Paula Schera, ujmująca m.in. mu-
zykę w literaturze i literaturę w muzyce, jest przykładem tego drugiego stanowiska, 
mieszcząc się w kategorii intermedialności ukrytej137.

Ze zjawiskami intermedialnymi wiąże się autorefl eksyjność, bowiem większość 
sztuk ma możliwość jakiejś formy autorefl eksji (metamalarstwo, metapoezja, 
metafi lm). Właściwość ta wynika z rosnącej świadomości estetycznej i medialnej, 
która nie tylko stwarza kontekst kulturowy dzieła, ale też często staje jego treścią138. 
Autorefl eksyjność to według Wolfa szczególna postać autoreferencjalności, będą-
ca – w szerokim rozumieniu – cechą sztuki obejmującą wszelkie cechy formalne. 
Odniesienia intermedialne – zasadniczy element intermedialności ukrytej – mogą 
w niektórych przypadkach przyjmować postać refl eksji metaestetycznej, naświe-
tlającej idee artystyczne, z których zrodził się dany utwór, np. rozważania na te-
mat muzyki w Doktorze Faustusie Th omasa Manna. Częściej jednak odniesienia 
przyjmują postać aluzyjną lub asocjacyjną, problematyzując nie wprost artystyczne 
i medialne uwarunkowania utworu. Analiza funkcjonalna jest więc niezbędnym 
warunkiem w obu przypadkach.

Funkcjonalno-historyczne ukierunkowanie badań intermedialnych w natu-
ralny sposób kieruje uwagę na zjawiska i ruchy artystyczne, które odchodzą od 
mimetyzmu na rzecz autonomizacji tworzywa i technik. Ulla-Britta Lagerroth 
traktuje zatem intermedialną autorefl eksyjność jako główny wyróżnik literatury 
od romantyzmu do postmodernizmu, widząc w niej zainteresowanie potencjałem 
„sztuki jako sztuki”139. Przy tym model autorefl eksyjności reprezentuje muzyka, tu 
trzeba dodać – instrumentalna, która z racji asemantycznej natury wskazuje na swą 
własną konstrukcję, jest „muzyką o muzyce”. Zwrot autorefl eksyjny (self-refl exive 
turn) w romantyzmie oznaczał dążenie poezji do badania własnego potencjału 
tekstualnego przez strategie muzykalizacji. Drugi etap w symbolizmie miał na 
celu przezwyciężenie kryzysu języka przez wyzwolenie go z ograniczeń systemu 
(zwłaszcza referencji i składni), trzeci – modernistyczny – oznaczał odwrót od 

135  Idem, Intermediality Revisited, op. cit., s. 27–29; C. Clüver, On Intersemiotic Transposition, op. 
cit., s. 58. 

136  S. Bruhn, Musical Ekphrasis. Composers Responding to Poetry and Painting, Hillsdale 2000, s. 51.
137  W. Wolf, Musicalized Fiction and Intermediality, op. cit., s. 44–45.
138  Klasycznym przykładem jest obraz René Magritte’a Ceci n’est pas une pipe. Zob. również M. Foucault, 

To nie jest fajka, il. R. Magritte, przeł. T. Komendant, Gdańsk 1996. 
139  U.B. Lagerroth, Modernism och interartiell självrefl exion, op. cit., s. 247–268. 
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zasady reprezentacji na rzecz stylu, techniki i formy przestrzennej140. Higgins 
natomiast, czyniąc centralnym problem ekspresji, oddziela sztukę najnowszą, tzw. 
postpoznawczą, która wykorzystuje ekspresję tkwiącą w samym tworzywie, od sztuki 
romantyczno-modernistycznej, będącej ekspresją podmiotowości artysty141. Choć 
intermedialność nie zawsze ma więc charakter metarefl eksji, często jest wskazaniem 
do zbadania tego wymiaru. 

140  Eadem, Reading Musicalized Texts as Self-Refl exive Texts. Some Aspects of Interart Discourse, 
w: Word and Music Studies: Defi ning the Field, op. cit., s. 208–212. Lagerroth, w przeciwieństwie do Wolfa, 
nie dokonuje jednak rozróżnienia między autoreferencjalnością a autorefl eksyjnością.

141  D. Higgins, Horyzonty, przeł. M. i T. Zielińscy, w: idem, Nowoczesność od czasu postmodernizmu 
oraz inne eseje, op. cit., s. 103.



3

OD JEDNOŚCI SZTUK
– DO ZWIĄZKÓW MEDIÓW

Muzyka i literatura, tak jak je dziś pojmujemy, są odrębnymi porządkami arty-
stycznymi, które niełatwo poddają się porównaniom, toteż paralele i analogie 
między nimi często spotykały się ze sceptycyzmem lub wręcz zarzutami bez-
przedmiotowości. W swym historycznym rozwoju były one jednak przez długie 
okresy symbiotycznie z sobą związane – dość wspomnieć dramat grecki, muzykę 
wokalną i wokalno-instrumentalną średniowiecza, renesansu i baroku, której for-
my (zwłaszcza sceniczne) ewoluowały mimo ekspansji muzyki instrumentalnej 
w klasycyzmie i romantyzmie, by stać się paradygmatem totalnego dzieła sztuki 
w dramacie Wagnerowskim. W XX wieku znalazły miejsce przede wszystkim 
w muzyce rozrywkowej – głównie w formie piosenki, ale też musicalu, rewii, wido-
wisk plenerowych, telewizyjnych, w których większą rolę zaczął odgrywać element 
wizualny. W historii form i doktryn muzycznych mowa jest zatem raczej o „eman-
cypacji muzyki wobec języka”, począwszy od połowy XVIII wieku142. Współcześnie 
natomiast problem związku muzyki ze słowem został przesłonięty przez dominację 
form audiowizualnych, które, choć często również związane z tekstem, przesuwają 
punkt ciężkości zainteresowań na rolę obrazu. 

Rozważając relacje intermedialne literatury i muzyki, należy mieć świadomość, 
że wykraczają one często poza związki binarne i wymagają uwzględnienia innych 
sztuk oraz koncepcji estetycznych, które wpływały na teorię i praktykę artystyczną. 
W dalszej części tego rozdziału zamierzam przedstawić je szkicowo od starożytności 
do końca XIX wieku143, mając na względzie dwa przeplatające się nurty refl eksji: 
z jednej strony – koncepcje jedności lub p ok re w i e ńs t w a  sztuk, z drugiej – wy-
stępowanie z w i ą z ków  muzyki i słowa w praktyce artystycznej, których natura 
nierzadko dopiero wtórnie znajdowała odbicie w teorii144. W pierwszym przypadku 
chodzi o odpowiedź na pytanie, d l a c z e go  w pewnych okresach traktowano je 

142  J. Neubauer, Th e Emancipation of Music from the Language. Departure from Mimesis in Eighteenth-
Century Aesthetics, New Haven – London 1986, passim.

143  Problemy intermedialne w sztuce wysokiego modernizmu, awangardy i neoawangardy będą 
przedmiotem bardziej szczegółowych rozważań w części historycznej rozprawy.

144  Celowo odnoszę się w tym miejscu do języka, nie do literatury, bowiem początki związków 
z muzyką sięgają epoki przedpiśmiennej, kiedy kultura oralna, zgodnie z teoriami mediów, nie może być 
określana jako literatura sensu stricto. Fakt, że mimo to mówi się o literaturze oralnej, zakłada metafo-
ryczne rozszerzenie. Zob. np. G. Godlewski, Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne, 
Warszawa 2008, s. 318–332.
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jako siostrzane; w drugim – jakie cechy sztuk umożliwiały ich połączenia oraz jak 
te związki wpływały na ich integralność. Innymi słowy, związki intermedialne nie 
wykluczają świadomości granic między sztukami, nie są też zjawiskiem współcze-
snym, lecz dają się prześledzić w historii praktyk artystycznych. 

 Początki muzyki wiążą się ze słowem i tańcem. W starożytnej Grecji sztuki te ist-
niały w symbiotycznej jedności, gdyż akcent toniczny ówczesnej greki czynił mowę 
rodzajem śpiewu, a zatem recytacja była już muzyką, której akcenty wyznaczały 
jednocześnie kroki i ruchy ciała tancerza. Ciało stanowiło jednocześnie residuum 
oralne kultury przedpiśmiennej. Muzyka miała natomiast bezpośredni związek 
z emocjami jako ich reprezentacja (za sprawą użycia odpowiednich tonacji) oraz 
impuls wywołujący je u odbiorcy, co powodowało – w najczystszej formie – efekt 
katharsis145. Sama w sobie nie posiadała takiej mocy, a jedność tekstowo-muzyczna 
oznaczała zależność muzyki od języka146. Dopiero rozpowszechnienie się pisma 
miało zmienić ten stan rzeczy, czemu sprzeciwiał się Platon m.in. w Faidrosie, 
Państwie i Prawach.

Jedność chorei była niepodważalna, natomiast pokrewieństw dopatrywano 
się między poezją a sztukami plastycznymi. Przypisywane Simonidesowi z Keos 
określenie malarstwa jako niemej poezji i poezji jako mówiącego malarstwa, 
przekazane przez Plutarcha w Moraliach, potwierdza wczesne początki medialnej 
świadomości147. Również słynna Horacjańska formuła ut pictura poesis, choć była 
tylko poetyckim porównaniem, obrosła z czasem w teoretyczne komentarze i błędne 
interpretacje, stając się jednym z głównych estetycznych topoi148. Przypisano jej 
mianowicie postulatywny charakter, choć przez oba antyczne pierwowzory prze-
mawia raczej koncepcja symetrii między sztukami149. Formuła ut pictura poesis 
przetrwała średniowiecze i wpłynęła na poetyki renesansu i baroku, które ewo-
luowały w stronę koncepcji „sztuk siostrzanych”. Giordano Bruno łączył w jedno 
muzykę, malarstwo, poezję i fi lozofi ę, odwołując się do synestezyjnej natury procesu 
twórczego150. Koncepcję współzawodnictwa sztuk reprezentował zaś Leonardo da 
Vinci, który przyznał malarstwu prymat nad poezją, co było jednak w tych czasach 
opinią odosobnioną, szerzej nieznaną do roku 1817151. Powszechniejsze były opinie 
na korzyść poezji. 

145  P. Kivy, Introduction to a Philosophy of Music, Oxford 2002, s. 15–16. 
146  J. Neubauer, Th e Emancipation of Music from the Language, op. cit., s. 22–25.
147  J.E. Müller, Intermedialität. Formen moderner kultureller Kommunikation, op. cit., s. 76; S. Wysłouch, 

Ut pictura poesis – stara formuła i nowe problemy, w: Ut pictura poesis, red. M. Skwara, S. Wysłouch, Gdańsk 
2006, s. 5.

148  Zob. H. Markiewicz, Obrazowość a ikoniczność literatury, w: idem, Wymiary dzieła literackiego, 
Kraków 1996, s. 7 (tam również bibliografi a problemu).

149  Zdaniem Wendy Steiner (Th e Colors of Rhetoric, 1982) jeśli szukać tego, co je różni (obecność/ 
nieobecność słowa), malarstwo byłoby modus defi ciens sztuki jako pozbawione mowy (nieme), gdy tym-
czasem poezja wzbogaca malarskość o słowo – przemawia. Zob. E. Gilman, op. cit., s. 6.

150  G. Bruno, De Imagium, Signorum et Idearum Compositione (1591); według cytatu w: D. Higgins, 
Kilka uwag o kontekście Fluxusu, przeł. K. Brzeziński w: idem, Nowoczesność od czasu postmodernizmu 
oraz inne eseje, op. cit., s. 199. 

151  H. Markiewicz, op. cit., s. 12. Zob. też L. da Vinci, Traktat o malarstwie, op. cit., s. 107–146 (księga I 
„Paragone”).
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W praktyce muzycznej muzyka nie była już symbiotycznie związana ze słowem, 
ale nadal pozostawała z nim w związkach dla wypełnienia określonych celów. Mo-
nodia średniowieczna miała służyć przekazaniu słowa i traktowana była jako rodzaj 
podniosłej mowy, respektującej w najwyższym stopniu ukształtowanie formalne 
i sens – zwłaszcza teologiczny – tekstu. Rozwój polifonii wokalnej w późnym śre-
dniowieczu i renesansie wyrastał z tego samego dążenia – by uświetnić ceremoniał 
kościelny i zwiększyć siłę oddziaływania tekstów liturgicznych. Rozwój środków 
muzycznych – kunsztownych konstrukcji wielogłosowych, melizmatyki i techniki 
wielochórowej – stał się jednak wkrótce celem samym w sobie. Nadrzędna rola sło-
wa, bo nadal wszak chodziło głównie o muzykę wokalną i wokalno-instrumentalną, 
sprowadzała się do wymiaru teologicznego obecności melodii chorałowej (cantus 
fi rmus). Choć określała ona tytuł kompozycji, była ukryta w jednym z niższych 
głosów w postaci długich, statycznych dźwięków, stanowiąc rodzaj tła dla bardziej 
urozmaiconych linii kontrapunktycznych. Poszczególne głosy polifonicznej kon-
strukcji również koncypowane były na podstawie sensu tekstu, przekazywanego 
przez kształt linii melodycznej, dodatkowo uwypuklanego, czy wręcz ilustrowa-
nego środkami malarstwa dźwiękowego i muzycznej retoryki. W wyniku tych 
kunsztownych zabiegów wyrazistość przekazu werbalnego zacierała się w odbiorze 
słuchowym, a związki tekstowo-muzyczne były dostępne głównie w zapisie nuto-
wym152. Toteż ideały humanizmu oraz tendencje kontrreformacyjne w kościele 
propagowały uproszczenie struktury polifonicznej, tak by nie zaciemniała ona 
sensu tekstu poetyckiego czy liturgicznego, a przeciwnie – pieczołowicie oddawała 
jego zawartość semantyczną i teologiczną. Zręby teorii afektów, która miała być 
podstawą logiki muzycznej niemal do końca XVIII wieku, sformułował w swych 
traktatach Gioseff o Zarlino; muzyka była tu traktowana jako rodzaj języka, pod-
porządkowanego językowi werbalnemu, z odpowiednią gramatyką, składnią oraz 
słownikiem fi gur i efektów muzycznych153.

Zasadnicza zmiana w kwestii relacji muzyki i słowa nastąpiła za sprawą Came-
raty fl orenckiej, dzięki której powstał gatunek opery. Humaniści skupieni wokół 
hrabiego Bardiego pragnęli wskrzesić jedność słowa i muzyki według antycznych 
wzorów, a zatem nadać im walor emocji. Teoretyczne podstawy dla idei muzyki jako 
monodii akompaniowanej zostały stworzone przez późnorenesansowych teorety-
ków – wskazywali oni na prostotę starożytnej muzyki jako alternatywę dla zawiłości 
ówczesnego kontrapunktu154. Ponieważ muzyka grecka nie była na początku XVII 
wieku jeszcze odczytana, istotną motywacją odnowy muzyki w duchu antyku były 
poglądy Platona i Arystotelesa o wyższości słowa nad muzyką. Tekst dyktował teraz 
całkowicie przebieg muzyczny, zredukowany do jednej linii melodycznej, która 
mimetycznie realizowała jego immanentną muzyczność (melodię języka, akcenty, 

152  P. Kivy, Sound and Semblance Refl ections on Musical Representation, Princeton 1984, s. 43–47.
153  E. Fubini, Historia estetyki muzycznej, przeł. Z. Skowron, Kraków 1997, s. 127.
154  Dialogo della musica antica e della moderna Vincenza Galileiego (1581) było głównym pismem 

teoretycznym kręgu Cameraty. Zob. F. Benestad, Musik och tanke. Huvudlinjer i musikestetikens historia 
från antiken till vår egen tid, przekł. szw. N.L. Wallin, Ystad 1978, s. 108. Jednak Gallilei przejął wyobrażenie 
muzyki antycznej jako ekspresyjnej monodii od humanisty Girolama Mei. Zob. J. Neubauer, Th e Emanci-
pation of Music from the Language, op. cit., s. 26. 
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prozodię, strukturę syntaktyczną i poetycką) w postaci ascetycznego recytatywu155. 
Melodia stała się nośnikiem uczuć – w miejsce stricte muzycznych reguł kontra-
punktu rozwinęła się teoria afektów; stawiała ona ekspresję ponad pięknem, co 
budziło najsilniejszy opór tradycyjnie nastawionych teoretyków156. Teoria afektów 
nie przejęła jednak Arystotelesowkiego przekonania o bezpośredniej reprezentacji 
emocji przez muzykę, które następnie poruszają duszę, lecz platoński wariant gło-
szący, że muzyka reprezentuje sposób wyrażania emocji przez ludzi (poprzez mowę, 
okrzyki itp.); istotną rolę odegrała w tym względzie racjonalistyczna psychologia 
Kartezjusza157. Jednocześnie, wraz z reformacją, pojawiły się impulsy wyzwolenia 
muzyki z teologicznej powinności służenia słowu, a uznanie jej samoistnego od-
działywania na duszę było krokiem w stronę autonomii muzyki158.

Styl muzyczny Cameraty nie przetrwał w swej radykalnej formie monodii 
akompaniowanej, lecz stworzył podstawy dla prymatu melodii jako nośnika mu-
zycznej ekspresji i zadecydował o rozwoju opery oraz innych dramatycznych form 
wokalno-instrumentalnych, takich jak kantata czy oratorium. Z czasem recytatyw 
zajmował w nich coraz mniej istotną pozycję, ustępując miejsca arii, która stała 
się – zarówno tekstowo, jak i muzycznie – nośnikiem emocjonalnych treści, wyra-
żanych w postaci tzw. pięknego śpiewu (bel canto). W miarę rozwoju opery w kie-
runku zamkniętych numerów (aria, duet, tercet, sceny chóralne) i rozbudowania 
tychże w samodzielne formy muzyczne, związek muzycznej konstrukcji z prawdą 
emocjonalną zaczął się jednak ponownie zacierać. W arii da capo o symetrycznej 
budowie A B A powtórzenie pierwszej części nie ma bowiem na ogół uzasadnienia 
psychologicznego ani dramaturgicznego, stając się jedynie pretekstem do popisu 
techniki wokalnej159.

Estetyka muzyki nie rozwijała się wszakże prostą drogą w stronę prymatu melo-
dii, podobnie jak praktyka muzyczna nie porzuciła polifonii, która miała osiągnąć 
swe najdoskonalsze formy w muzyce J.S. Bacha. Refl eksja teoretyczna podążała 
dwoma torami: szła w kierunku rozwoju harmonii na podstawie myśli pitagorejskiej 
oraz w kierunku prymatu melodii w służbie słowa. Tradycja pitagorejska, przejęta 
przez scholastykę średniowieczną, konserwowała wprawdzie mistyczno-mate-
matyczną koncepcję muzyki jako nauki (musica theorica), odległą od problemów 
muzyki brzmiącej (musica practica), ale przyczyniła się też do badania fi zycznych 
i akustycznych podstaw harmonii, a dalej – ich zmysłowych walorów. W teorii 
Leibniza muzyka była więc nadal przyjemnością intelektualną („nieświadomym 
liczeniem w duchu”), ta jednak mogła zaistnieć dzięki wrażeniom zmysłowym; 
tym samym harmonia świata objawiała się za sprawą brzmienia, które przestało 

155  W używanej wówczas nadal jako podręcznik Poetyce Arystotelesa melos jest jednym z aspektów 
poezji. Por. N. Fry, Lexis and Melos, w: Literatur und Musik. Ein Handbuch zur Th eorie und Praxis eines 
komparatistischen Grenzgebietes, op. cit., s. 169. Ten styl muzyczny określany był jako stile rappresentativo, 
ponieważ miał reprezentować afektowaną mowę, a pośrednio – uczucia. Zob. P. Kivy, Philosophies of Arts. 
An  Essay in Diff erences, Cambridge 1997, s. 8.

156  E. Fubini, op. cit., s. 136.
157  P. Kivy, Introduction to a Philosophy of Music, op. cit., s. 15–16, 19.
158  E. Fubini, op. cit., s. 140–141.
159  P. Kivy, Introduction to a Philosophy of Music, op. cit., s. 168–169.
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być modus defi ciens najwyższej idei muzyki160. Dualizm rozumu i zmysłów został 
pogodzony w organicznej koncepcji muzyki jako porządku liczbowego, a zarazem 
źródła przyjemności i wzruszeń.

Rozwój harmonii na gruncie opery stworzył podstawy dyskursu muzycznego, 
pierwotnie związanego z oddziaływaniem afektywnym i retorycznym. Jej racjonalne 
podstawy umożliwiły jednak stosowanie fi gur afektywnych również w muzyce in-
strumentalnej, która rozwijała się już tylko według logiki harmoniczno-formalnej, 
przenikając z czasem do opery. Utrzymujące się przez cały wiek XVII wyobrażenie 
o muzyce jako harmonii świata łączyło się z badaniami empirycznymi (m.in. Kar-
tezjusza, Johannesa Keplera) w przekonaniu o doskonałości natury, którą muzyka 
była w stanie oddać. Rozwój ekspresji melodii pozostawiał natomiast muzykę 
– paradoksalnie – w służbie słowa poetyckiego, uzależniając dobór środków od 
jakości emocjonalnych tekstu, toteż na tym gruncie proces autonomizacji muzyki 
musiał pokonać więcej fi lozofi czno-estetycznych przeszkód. Racjonalizm traktował 
bowiem sztukę, a więc i muzykę, jako niższą formę poznania, pozbawioną mocy 
komunikowania, która może jedynie uprzyjemnić lub upiększyć prawdę rozumową 
przekazywaną przez słowo. Nieodmiennie dominująca doktryna naśladowania 
zmieniała jednak w ciągu XVII wieku swój zakres wraz z ewolucją pojęcia natury 
– od porządku rozumowego w stronę uczucia i ekspresji161. 

Koncepcja melodii jako naśladowania natury przetrwała do czasów Jeana-Jacqu-
esa Rousseau niezależnie od równoległego rozwoju harmonii inspirowanego myślą 
teoretyczną Zarlina162, którą teoretycznie rozwinął i podsumował Jean-Philippe Ra-
meau, a praktycznie realizowała opera francuska, pozostając w zasadniczym sporze 
estetycznym z operą włoską (tzw. buff onistami) z racji nieodmiennie melodycznej 
orientacji tejże. Prymat melodii, wirtuozerii i efektów wokalnych kosztem logiki akcji 
dramatycznej czynił operę buff a przyjemną rozrywką, poddaną miażdżącej krytyce 
przez racjonalistów za sprzeniewierzenie się rozumowi i smakowi, a uznawaną przez 
tych nielicznych wówczas krytyków, którzy zaczynali dostrzegać jej wartości czysto 
muzyczne, a więc autonomię sztuki względem rozumu163. 

Uznanie uczucia za przedmiot naśladowania nadal łączyło muzykę ze sztuką 
słowa, której była ona dopełnieniem. Już w traktacie Jeana-Baptiste’a Dubosa (1719) 
pojawiły się jednak tezy o wspólnych korzeniach muzyki i poezji, które miały 
dowartościować muzykę, tworząc w estetyce oświecenia i romantyzmu mitologię 
muzyki jako pierwotnego języka uczuć. Muzyka instrumentalna klasycyzmu nadal 
nie znajdowała więc uzasadnienia fi lozofi cznego, gdyż przyjemność zmysłowa wciąż 
traktowana była jako antyteza intelektu. Dopiero empiryzm pozwolił przezwyciężyć 
tę dychotomię, uznając słuch za narzędzie kontaktu z muzyką w celu intelektualnego 

160  E. Fubini, op. cit., s. 145–146.
161  Ibid., s. 176–177.
162  Zarlino połączył matematyczno-spekulatywną teorię muzyki jako część quadrivium z praktyką 

muzyczną, upraszczając system dawnych skal modalnych do wartości wyrazowych odpowiadających trybom 
dur i moll. F. Benestad, op. cit., s. 87. Fubini (op. cit., s. 162) interpretuje ten fakt jako dowód racjonalizacji 
uniwersum dźwiękowego. 

163  E. Fubini, op. cit., s. 181.
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poznania jej prawdziwej (tj. matematycznej) istoty. Pojęcie muzyki uzyskało w ten 
sposób jedność zmysłowej i rozumowej natury. 

Tymczasem w Niemczech dominowało zainteresowanie muzyką instrumentalną, 
która rozwijała się ku coraz doskonalszym formom. Teoria afektów osiągnęła swój 
szczyt w twórczości Bacha i Händla, ale wbrew tej archaicznej już, racjonalistycznej 
uczuciowości rozwijały się równocześnie formy instrumentalne w duchu senty-
mentalizmu i prostoty wczesnoklasycznej (styl galant), co z czasem doprowadziło 
do wykrystalizowania się idealnej postaci czysto muzycznego dyskursu – formy 
sonatowej. Język muzyczny, który dzięki kodyfi kacji harmonii miał już własną 
gramatykę, zyskał zasady składni, niezapożyczone z wcześniejszych form, a także 
strukturę narracyjną, porównywalną z powieścią164. 

XVIII wiek przyniósł rozwój estetyki jako nauki z ambicjami systematyzacji 
wiedzy na temat sztuk pięknych, które zyskały odrębny status oraz defi nicje indywi-
dualizujące ich specyfi czne formy, oparte na prawach immanentnych, niezależnych 
od koncepcji stylistycznych. Podstawą nowoczesnej systematyki sztuk, sformuło-
wanej przez Charlesa Batteaux (1746), była arystotelesowska zasada mimesis, toteż 
muzyka instrumentalna klasycyzmu, nie spełniając tego wymogu, nie mogła być 
uznana za sztukę piękną. Zasada mimesis była jednak od starożytności interpreto-
wana w odniesieniu do muzyki na różne sposoby – jako naśladowanie, wyrażanie 
lub wzbudzanie uczuć165, co umożliwiło dalszą dyskusję na temat statusu muzyki 
wśród innych sztuk. Była ona wyrazem rosnącej świadomości znakowego charakteru 
form artystycznych oraz refl eksji na temat natury znaków naturalnych i sztucznych. 
Obraz i słowo uważano za kluczowe elementy literackiej teorii reprezentacji, przy 
czym obraz jako znak „pełny” był jej centralnym elementem.

W tym względzie paradygmatyczny – również w sensie historycznym – stał się 
Lessingowski podział sztuk, jako że opierał się na kryterium formy – organizacji 
elementów w estetyczną całość, nie odwołując się bezpośrednio do zasady mi-
mesis166; podważył on radykalnie tradycję, wyrażoną w formule ut pictura poesis, 
otwierając drogę do koncepcji autonomii sztuk167. Mówiąc dziś o podziale na sztuki 
przestrzenne i czasowe, trzeba mieć świadomość, że ich specyfi kę wyrażał Lessing 
poprzez kategorie statyczności („znaki […] występujące obok siebie”) i dyna-
miczności („znaki […] następujące po sobie”), które wyznaczały pewne modusy 
wypowiedzi artystycznej, a zarazem ograniczenia w kwestii wyboru estetycznie 
użytecznych środków168. Tym samym twórca Laokoona określił specyfi kę medialną 
malarstwa i poezji oraz zwrócił uwagę na element oddziaływania związany z okre-

164  Tak metaforycznie określa te przemiany Fubini (op. cit., s. 248). Chodzi, rzecz jasna, o narrację 
czysto muzyczną.

165  P. Kivy, Introduction to a Philosophy of Music, op. cit., s. 14–30.
166  U.B. Lagerroth, Konstarternas möte i det estetiska systemet, w: Romantiken över gränser, red. eadem, 

M. Ramsay, Gyllenstiernska Krapperupstift else 1993, s. 14. 
167  Zob. np. Wysłouch, op. cit., s. 7; J. Bruhn, op. cit., s. 27. Echa obu tradycji pojawiały się również 

w późniejszych teoriach estetycznych, np. Walzela idea wzajemnego oświetlania nawiązuje do nurtu 
Horacjańskiego. 

168  G.E. Lessing, Laokoon czyli o granicach malarstwa i poezji, op. cit., s. 63.
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ślonymi strukturami medialnymi169. Zerwanie tradycyjnej więzi poezji ze sztukami 
plastycznymi stworzyło warunki dla zbliżenia poezji i muzyki w romantyzmie, 
gdyż w tym ujęciu obie te dziedziny mieszczą się w kategorii sztuk czasowych170. 
Z punktu widzenia współczesnej świadomości medialnej Lessing popełnił szereg 
uproszczeń, np. nie wziął pod uwagę historycznej natury mediów, koncentrując 
się na ich materialności, gdy tymczasem percepcja dzieła sztuki nie jest tylko 
zmysłowa, lecz kulturowo uwarunkowana, a zatem związana z interpretacją171. 
Nie uwzględnił również natury procesu percepcji, która nie jest tożsama z naturą 
medium, tak więc sztuki przestrzenne wymagają percepcji czasowej, natomiast 
czasowe odbierane są w pewnej przestrzeni172. Mitchell w swej krytyce Lessinga 
wskazuje, że za jego pozornym obiektywizmem i dążeniem do autonomii sztuk 
kryje się wyraźna skłonność do sztuki słowa, a postulat respektowania granic 
odpowiedniego medium okazuje się strategią bardziej dominującej sztuki, tak 
by wchłonąć sztukę słabszą173. Teoria Lessinga była jednakowoż znakiem czasu, 
kiedy teoria reprezentacji zaczynała być niewystarczająca dla wyjaśnienia zjawisk 
obrazowości i poetyckości.

W opartej na podstawach racjonalistycznych estetyce Kanta muzyka jako sztuka 
polegająca na „pięknej grze czuć (wywoływanych z zewnątrz)”, która nie trafi a do 
rozumu, nadal plasowała się na najniższym miejscu w hierarchii sztuk174. Dzięki 
zasadzie przyjemności został jednak dowartościowany jej asemantyczny charakter, 
niezależność od praktycznych celów i jedność formalna175. Poprzez wywołanie emo-
cji muzyka mogła, zgodnie z prawem asocjacji, komunikować związane z afektami 
idee estetyczne, które należą do domeny niewyrażalnej myśli176; w ten sposób otwar-
ta została droga do uznania jej estetycznego piękna. Jednak Kant, z powodu braku 
orientacji w kwestiach muzycznych, ograniczył się do mechaniczno-fi zjologicznego 
wyjaśnienia tych procesów, co pozbawiło muzykę dostępu do treści poznawczych, 
które powinny znajdować się w stanie równowagi ze zdolnościami wyobraźni, jak 
to się dzieje w poezji177. Spekulatywna estetyka Kanta nie rozwiązała więc dylematu 
racjonalizmu i empiryzmu, problemu muzyki instrumentalnej i jej fi lozofi cznego 
uzasadnienia, okazała się jednak inspirująca dla koncepcji formalistycznych, które 
miały wkrótce nobilitować formę jako istotę muzyki, oczyszczając ją z literackich 
i werbalnych uwikłań.

169  J.E. Müller, Intermedialität. Formen moderner kultureller Kommunikation, op. cit., s. 76.
170  Według Levinsona (op. cit., s. 33) sztuki morfologicznie spokrewnione wykazują tendencje do 

łączenia się w formy o znacznym stopniu syntezy. 
171  Kuspit (op. cit., s. 47–48) podkreśla mylne ujęcie dzieła sztuki poprzez jego fi zyczne aspekty. 
172  Zob. H. Holländer, Literatura – malarstwo – grafi ka, przeł. K. Lukas, w: Ut pictura poesis, op. cit., 

s. 188–191; również D. Kunz, Poczucie obrazu, przeł. T. Swoboda, w: Ut pictura poesis, op. cit., s. 185.
173  Zob. E. Gilman, op. cit., s. 6; W.J.T. Mitchell, Space and Time: Lessing’s Laocoon and the Politics of 

Genre:, w: idem, Iconology. Image, Text, Ideology, Chicago 1986, s. 95–115.
174  I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, przeł. J. Gałecki, Warszawa 2004, s. 258 (cytat), 266. 
175  Ibid., s. 265; H.M. Schueller, Immanuel Kant and the Aesthetics of Music, „Journal of Aesthetics and Art 

Criticism” 1955, nr 2, s. 222–223; P. Kivy, Philosophies of Arts, op. cit., s. 14–16; E. Fubini, op. cit., s. 216.
176  P. Kivy, Th e Fine Art of Repetition. Essays in the Philosophy of Music, Cambridge 1993, 

s. 253–254.
177  Ibid., 257–260. I. Kant, op. cit., s. 266–267; P. Kivy, Philosophies of Arts, op. cit., s. 16.
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Empiryczne przesłanki muzyki były natomiast tematem refl eksji fi lozofi i angiel-
skiej, która łączyła te zagadnienia z dyskusją na temat znaku. Teoria reprezentacji, 
z jej podstawami w słowie i obrazie, była niewystarczająca dla muzyki, operującej 
tzw. pustymi znakami, które nie miały sygnifi kacji (co, skądinąd, było uważane 
za defekt), ale wywoływały reakcję. Refl eksja na ten temat stworzyła podstawy 
niereprezentacyjnych teorii sztuki, muzyka stała się bowiem bardziej adekwatną 
analogią poezji niż malarstwo, dając słuchaczowi wolny wybór idei, które były dla 
niego źródłem emocji. Oznaczało to uwolnienie od zewnętrznych uwarunkowań, 
skupienie na problemie formy, percepcji i socjalnej funkcji sztuki178.

Teorie ekspresyjne odrzuciły piktorializm i retorykę, koncentrując się na pro-
cesualnej naturze sztuki, dla której muzyka, przez swą energię i czasową strukturę, 
stała się paradygmatyczna179. Co prawda muzykę instrumentalną nadal uważano za 
pozbawioną znaczenia, lecz jednocześnie reakcja słuchacza ustanowiła model reakcji 
czytelnika na tekst180. Przeniesiona do teorii poezji, ujmowała strukturę brzmieniową 
wiersza na podobieństwo pustych znaków muzyki, które kierują umysł w stronę 
interpretacji, przy czym odczucie niejasności zostało nobilitowane poprzez modus 
metafory181. Reakcja słuchacza muzyki, porównywana z procesem interpretacji 
sztuki słowa, stworzyła bardziej uniwersalny model kontaktu czytelnika z tekstem, 
co oznaczało przejście od zasady reprezentacji do zasady interpretacji182.

Pojmowanie muzyki jako modelu nie wynikało z jej ówczesnej pozycji w sys-
temach estetycznych (tu zyskała status paradygmatu dopiero w estetyce Scho-
penhauera), lecz wiązało się z refl eksją na temat początków języka i poezji jako 
afektowanej mowy, które rozwinęły się w teorie ekspresji, m.in. w traktatach 
Rousseau i Johanna Gottfrieda Herdera o początkach języka oraz wstępie Williama 
Wordswortha do Lyrical Ballads183. Poezja zachowała więc nadal uprzywilejowaną 
pozycję w estetyce. 

Do XVIII wieku muzyka reprezentowała ludzką mowę, a jej teoria musiała się 
odwoływać do zasady reprezentacji, która była warunkiem sztuki. Prawdopodobnie 
dlatego racjonalistyczny system harmonii opracowany przez Rameau, odwołujący 
się do matematycznych podstaw muzyki i głoszący prymat harmonii nad melodią, 
jeszcze za życia autora zaczął być pojmowany jako klasycystyczny dogmatyzm 
wobec oświeceniowej postawy encyklopedystów, którzy opowiedzieli się za melo-

178  K. Barry, Language, Music and the Sign. A Study in Aesthetics, Poetics and Poetic Practice from 
Collins to Coleridge, Cambridge 1987, s. 11–12.

179  Koncepcję tę przeniósł z muzyki do poezji James Usher (1767): dzieło sztuki związane było z in-
dywidualnym lub socjalnym umysłem, a jego znaczenie (rozumienie) wynikało z energii tegoż umysłu. 
K. Barry, op. cit., s. 11–12, 50.

180  Na podstawie wstępu do angielskiego wydania Poetyki Arystotelesa (1789), ibid., s. 3. Teorie nadal 
nie były precyzyjne w kwestii, czy muzyka jest reprezentacją uczuć, czyli zjawisk transcendentnych (podobnie 
jak poezja z racji swych metaforycznych korzeni), czy też posiada zdolność ich wywoływania.

181  Ibid., s. 182.
182  Ibid., s. 3.
183  Zob. J.G. Herder, Rozprawa o pochodzeniu języka, przeł. B. Płaczkowska, w: idem, Wybór pism, 

wybór i oprac. T. Naumowicz, Wrocław 1987, s. 59–175; W. Wordsworth, Preface 1800 version (with 1802 
variants), w: Lyrical Ballads. Wordsworth and Coleridge, red., wstęp i komentarze R.L. Brett, A.R. Jones, 
2. wyd., London – New York 1991, s. 241–272.
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dyjnością muzyki włoskiej, uważanej za wcielenie spontanicznego języka uczuć. 
Traktat o pochodzeniu języków Rousseau usankcjonował mit o wspólnych korze-
niach muzyki i języka, a zatem naturalność melodii i prymat muzyki wokalnej184. 
Zadaniem muzyki było odnalezienie tej utraconej jedności – naśladowanie natury, 
którą tym razem rozumiano w kategoriach uczucia i przeciwstawiono rozumowi 
(muzycznie – harmonii)185. W konsekwencji muzyka została uznana za bezpośredni 
język, ujmujący istotę rzeczy nie pomimo nieokreśloności semantycznej, ale wła-
śnie z a  j e j  spr aw ą186. Tym samym przygotowano grunt pod koncepcję prymatu 
muzyki, który sankcjonowała prawda uczucia.

Zasadniczą zmianę paradygmatu sztuki, który akcentował nie tyle różnice, 
ile zasadnicze pokrewieństwo jej gatunków i form, umożliwiły teorie ekspresji. 
Romantyczna estetyka geniuszu przeniosła uwagę na suwerennego twórcę, który 
nie musiał respektować arbitralnych ograniczeń. Przeciw normom i granicom 
wypowiadali się bracia Schlegel, propagując holistyczne myślenie artystyczne, 
integrujące formy i gatunki sztuki w organiczną totalność187. Herder podważył za-
sadność traktowania przez Lessinga poezji jako sztuki stricte czasowej, wskazując, 
że do zrozumienia sensu niezbędne jest symultaniczne ujęcie całości struktury188. 
W Anglii syntetyczną teorię literatury propagował, na podstawie znajomości pism 
fi lozofów niemieckich, Samuel Taylor Coleridge. Romantyczna idea korespondencji 
sztuk, która narodziła się na gruncie tradycji pitagorejsko-mistycznej, dotyczyła 
zasadniczo przeżycia artystycznego189. Filozofi a empiryczna przygotowała grunt 
dla zainteresowania zmysłami jako źródłem poznania, zwłaszcza zmysłem wzroku, 
na tym zaś gruncie rozwinęła się dyskusja na temat natury obrazów, jakie wzbu-
dzają one w umyśle. Wkrótce romantycy połączyli wrażeniowość i kreatywność 
w nadrzędnym pojęciu wyobraźni jako zdolności tworzenia obrazów, zwłaszcza 
że przestał obowiązywać oświeceniowy autorytet rozumu. Punkt ciężkości prze-

184  J.J. Rousseau, Szkic o pochodzeniu języków, przeł., wstępem i przyp. opatrzył B. Banasiak, Kraków 
2001, passim, zwłaszcza s. 70–76 (rozdz. XII „Pochodzenie muzyki i jej odniesienia”, rozdz. XIII „O melo-
dii”). Jego koncepcję można rozpatrywać przez pryzmat teorii oralności. 

185  Fubini (op. cit., s. 207) wskazuje, że doktryna naśladowania była wówczas przywoływana mecha-
nicznie, nie dając wyjaśnienia kwestii szczegółowych, np. u Rousseau – czy muzyka wyraża uczucia, czy 
naśladuje ekspresję uczuć (to echa ujęcia – odpowiednio – arystotelesowskiego i platońskiego). Według 
doktryny mimesis muzyka pozostawała na ostatnim miejscu w hierarchii sztuk, co potwierdza opinia 
d’Alemberta we wstępie do Encyklopedii.

186  Denis Diderot posiłkował się paralelami ze szkicem (muzyka instrumentalna) i malarstwem 
(muzyka wokalna). E. Fubini, op. cit., s. 213–214.

187  Zob. A.W. von Schlegel, Wykłady o literaturze pięknej i sztuce, przeł. M. Kurkowska, w: Pisma 
teoretyczne niemieckich romantyków, wybór i oprac. T. Namowicz, Wrocław 2000, s. 226; F. von Schlegel, 
Aforyzmy [z Fragmentów krytycznych], przeł. J. Ekier, w: Pisma teoretyczne niemieckich romantyków, op. 
cit., s. 216.

188  Zob. R. Jakobson, O stosunku między znakami wizualnymi i audytywnymi, przeł. M. Głowiński, 
w: W poszukiwaniu istoty języka, t. 1, op. cit., Warszawa 1989, s. 83; C. Dahlhaus, Estetyka muzyki, przeł., 
wstępem i przyp. opatrzył Z. Skowron, Kraków 2007, s. 11–12. Tym samym Herder zaznaczył relewancję 
przestrzenności w literaturze.

189  I. Woronow, Romantyczna idea korespondencji sztuk – Stendhal, Hoff mann, Baudelaire, Norwid, 
Kraków 2008, s. 16. Natomiast samo pojęcie wylansował Étienne Souriau (La correspondance des arts, 1947). 
Zob. M. Praz, Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie sztuk, przeł. W. Jekiel, Warszawa 1981, s. 29. 
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sunął się tym samym na obrazy wewnętrzne, dla których wrażeniowość była tylko 
niedoskonałym odbiciem; zwyciężyła wyobraźnia dyktatorska i wizja wewnętrzna, 
niejako w oderwaniu od materialności dzieła sztuki190. W ten sposób sztuka została 
uznana za źródło poznania. 

W muzyce na przełomie XVIII i XIX wieku doszło do zasadniczej zmiany 
modelu tworzenia sensu. Historycznie obie sztuki realizowały model dyskur-
sywny, który dążył do nadania sensu strukturze poprzez jej zamknięcie na wzór 
wypowiedzi191. Model ten, będący naturalną konsekwencją zasadniczego rozwoju 
muzyki w związkach z tekstem, przeniesiony został na muzykę instrumentalną 
w czysto muzycznej konstrukcji formy sonatowej. Na początku XIX wieku powstał, 
na podstawie uznania świadomości transcendentnego podmiotu, wobec którego 
muzyka reprezentowała pełną autonomię i „subiektywną wewnętrzność”192, model 
niedyskursywny. Mimo że oznaczało to uwolnienie muzyki od treści i osiągnięcie 
przez nią wymiaru absolutnego, właśnie wówczas była ona określana jako język: 
intuicyjnie – przez kompozytorów i krytyków romantycznych, ale również fi lozo-
fi cznie – zwłaszcza w fi lozofi i Schopenhauera, który uznał muzykę za wcielenie woli 
jako metafi zycznej zasady świata. Emocjonalność umieszczono w samej muzyce 
(nie w słuchaczu) – stała się ona zatem sztuką głęboko znaczącą i – jako taka – 
najwyższą ze sztuk193. Topos niewyrażalności powstał dla określenia poetyckiej 
natury muzyki przez odwołanie do ich wspólnych prewerbalnych korzeni, o których 
traktowały ekspresyjne teorie języka, stąd prymat melodii jako nośnika ekspresji 
podmiotu – mowy uczuć bez potrzeby użycia słów194. 

Metafi zyka sztuki zawieszała problem tworzywa artystycznego, związanego 
z warstwą zmysłową sztuk. Istnieją co prawda w dyskursie romantycznym przy-
kłady dyskusji na temat ich materialnych uwarunkowań, lecz nacechowane raczej 
sceptycyzmem wobec „pożyczek interdyscyplinarnych” na rzecz integralności 
dyscyplin i przypisanych im środków195. Jako zapożyczenia traktowane były bo-
wiem środki dostarczające podniet głównie zmysłowych, sprzeniewierzając się 
postulatowi poruszania wyobraźni. Metafi zyczna koncepcja sztuki wypełniała więc 
brak teoretycznego zaplecza idei korespondencji sztuk. 

W estetyce romantycznej do zbliżenia muzyki i poezji doszło na gruncie spe-
kulatywnym w pismach romantyków niemieckich, które stworzyły mit muzyki 

190  I. Woronow, op. cit., s. 31–34. Referując poglądy malarzy angielskich, Reynoldsa, Turnera i Ruski-
na, autorka słusznie zauważa, że pokrewieństwo poezji i malarstwa było dla nich ideałem, możliwym do 
osiągnięcia przy zastosowaniu kryterium funkcjonalnego, które pomija fi zyczne uwarunkowania sztuki, 
traktując różne środki jako drogę do przekazania tych samych idei (ibid., s. 42). 

191  L. Kramer, Music and Poetry: Th e Nineteenth Century and Aft er, Berkeley – Los Angeles – London 
1984, s. 16. 

192  Ibid., s. 18–19; C. Dahlhaus, Idea muzyki absolutnej, w: idem, Idea muzyki absolutnej i inne studia, 
przeł. A. Buchner, Kraków 1988, s. 104–107.

193  Ibid., s. 79–80; zob. również J. Kursell, Schallkunst. Eine Literaturgeschichte der Musik in der frühen 
russischen Avantgarde, München 2003, s. 19. 

194  Paradygmat ten stworzyły Pieśni bez słów Feliksa Mendelssohna-Bartholdy’ego. O związkach poetyki 
i estetyki muzyki wczesnego romantyzmu – zob. C. Dahlhaus, Idea muzyki absolutnej, op. cit., s. 71–76. 

195  Zob. I. Woronow, op. cit., s. 64–75. 
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jako języka uczuć, religii sztuki. Było też realizowane w praktyce muzycznej 
gatunków par excellence romantycznych: pieśni, opery, poematu symfonicznego, 
symfonii programowej, miniatury charakterystycznej i in. Muzyka jako jedność 
formy i treści reprezentowała ideał artystyczny, do którego aspirowało wielu pi-
sarzy, m.in. Novalis, E.T.A. Hoff mann, Ludvig Tieck, wśród twórców szwedzkich 
– C.J.L. Almqvist. Zmieniał się jednak ideał muzyczny, który ustalał paradygmat 
muzycznej literackości: we wczesnym romantyzmie była to muzyka absolutna, 
przeniknięta pierwiastkiem poetycznym, a jednocześnie wolna od trywialno-
ści słowa196. Z czasem topos niewyrażalności został przeniesiony z muzyki na 
poezję, mogła więc ona konkurować z muzyką lub – jako jej specyfi czna forma 
– integrować się z nią w całość wyższego rzędu, której ideałem był Wagnerowski 
projekt Gesamtkunstwerk197. Wagner (i romantyczny kult jego muzyki, a także 
jego poglądów estetycznych i społecznych) wywarł wpływ na literaturę w formie 
„niezwykłego poetologicznego echa”198, przyjmując formy afi rmatywne lub po-
lemiczne wobec dychotomii słowa i muzyki (zainteresowanie zostało obudzone 
odkryciem romantycznego wymiaru muzyki Beethovena). Ujawniło się ono około 
połowy XIX wieku także we Francji, gdzie wcześniej estetyka muzyki nie prze-
jawiała się wyraźnie w krytyce literackiej. I tak Charles Baudelaire przypisywał 
muzyce Wagnera najwyższy walor poetyczności, który miałaby zachować nawet 
bez tekstu poetyckiego, mając sama w sobie cechy dobrej poezji199. Tym samym, 
przekonany o synestezyjnych powiązaniach między różnymi zjawiskami arty-
stycznymi200, stawiał poetycką naturę muzyki jako ideał również dla poezji, gdyż 
jest to cecha niezależna od medium sztuki. Stéphane Mallarmé dystansował się 
natomiast wobec estetyki Wagnerowskiej; zachowując suwerenność pisarza świa-
domego siły medium słowa, pragnął stworzyć muzykę abstrakcyjną na podstawie 
prawa wewnętrznej konieczności. W ujęciu Mallarmégo muzyka jako literatura 
jest wynikiem transpozycji muzyki w struktury werbalne. Nie rozwiązał on zatem 
dychotomii słowa i muzyki – pozostały one odrębnymi mediami, które realizują 
muzykę własnymi środkami201.

196  Zob. np. K.H. Hillzinger, Musikalische Literatur und literarische Musik. Robert Schumann und 
Hector Berlioz, w: Musik und Literatur. Komparatistische Studien zur Strukturverwandtschaft , red. A. Gier, 
G.W. Gruber, 2. wyd., Frankfurt am Main 1997, s. 145–157.

197  Używam tego pojęcia w sensie estetycznym, tj. syntezy sztuk w dramacie muzycznym; w pismach 
Wagnera ma ono jednak również wyraźnie społeczno-polityczne odniesienia i jest używane synonimicznie 
z pojęciami dzieło sztuki przyszłości (Kunstwerk der Zukunft ), dramat przyszłości (Drama der Zukunft ), 
doskonały dramat (vollkommenes Drama), prawdziwe dzieło sztuki (wahres Kunstwerk). Zob. E. Fischer-
Lichte, Das „Gesamtkunstwerk“. Ein Konzept für die Kunst der achtziger Jahre?, w: Dialog der Künste. In-
termediale Fallstudien zur Literatur des. 19. und 20. Jahrhunderts, red. M. Moog-Grünewald, Ch. Rodiek, 
Frankfurt am Main 1989, s. 61–74.

198  M. Breatnach, Baudelaire, Wagner, Mallarmé. Romantic Aesthetics and the Word-Tone Dichotomy, 
w: Word and Music Studies: Essays in Honour of Steven Paul Scher and on Cultural Identity and the Musical 
Stage, op. cit., s. 72.

199  Ibid., s. 76. 
200  Zob. np. Ch. Baudelaire, O kolorze, w: idem, Rozmaitości estetyczne, wstęp i przekł. J. Guze, ko-

mentarz i przyp. C. Pichois, przeł. J.M. Kłoczowski, Gdańsk 2000, s. 79–84.
201  M. Breatnach, op. cit., s. 81. 
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Estetyka i sztuka romantyzmu – w ujęciu intermedialnym – eksplorowała 
możliwości estetyczne nakładania się struktur medialnych i nowych rodzajów 
oddziaływania. W literaturze wersyfi kacja straciła znaczenie wyznacznika gatun-
kowego – za sprawą powstania poematu prozą. Baudelaire, który wszak hołdował 
idei korespondencji, przeniósł punkt ciężkości z percepcji wizualnej na mistyczną 
reakcję wobec niewidzialnego; stąd narodziła się idea uniwersalnego języka, który 
zadowalałby wymogi wszelkich sztuk202. Mimo to problem zapożyczeń międzyarty-
stycznych nie był oczywistością; poeta odrzucał „nieczystość środków” i mieszanie 
sztuk, odwołując się do wrażeń zmysłowych, które syntetyzują się w przeżyciu we-
wnętrznym203. Również symboliści uważali, że wrażenia zmysłowe są zróżnicowane 
tylko na powierzchni, natomiast w głębi są nierozdzielnie powiązane, toteż wiek 
XIX określany jest jako wiek synestezji204. Można stwierdzić, że o ile Lessing zapro-
ponował porządek estetyczny opierając się na kiełkującej świadomości medialnej, 
o tyle w romantyzmie zwyciężyła koncepcja intermedialna; Ulla-Britta Lagerroth 
stawia wręcz tezę, że skoro tylko granice sztuk pięknych zostały wytyczone, zaczęto 
je programowo przekraczać205. 

Kolejną rewolucją był formalizm Eduarda Hanslicka, który podważył koncepcję 
wyrażania uczuć z powodu niemożności określenia wywołującego je obiektu206. 
Hanslick odrzucił teorię reprezentacji, wykazując brak punktów stycznych między 
doświadczeniem a pojęciową istotą uczuć. Dopuścił natomiast możliwość wzbudza-
nia uczuć u słuchacza, choć wówczas ich przyczyną jest dźwięk, nie muzyka, a więc 
nie mają one natury estetycznej207. Jego defi nicja muzyki jako „brzmiących form 
w ruchu”208 uznaje ogólnie „poruszającą” naturę muzyki, która jednak – podobnie 
jak w estetyce Kanta – bierze się z przyjemności. Ujęcia formalistyczne podkreślające 
autonomię muzyki stały się zaczątkiem dwudziestowiecznych poetyk muzyki.

202  R.R. Hubert, Literature and Fine Arts, „Yearbook of Comparative and General Literature” 1975, 
nr 24, s. 41.

203  I. Woronow, op. cit., s. 172; zob. też J.P. Richard, Poezja i głębia, przekł. i posł. T. Swoboda, Gdańsk 
2008, s. 67–120.

204  C.S. Brown, Th eoretische Grundlagen zum Studium der Wechselverhältnisse zwischen Literatur und 
Musik, w: Literatur und Musik. Ein Handbuch zur Th eorie und Praxis eines komparatistischen Grenzgebietes, 
op. cit., s. 28.

205  U.B. Lagerroth, Konstarternas möte i det estetiska systemet, op. cit., s. 15.
206  P. Kivy, Introduction to a Philosophy of Music, op. cit., s. 25. 
207  P. Kivy, Th e Fine Art of Repetition, op. cit., s. 280–288.
208  E. Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen. Ein Beitrag zur Revision der Ästhetik der Tonkunst, 11. 

wyd., Leipzig 1910, s. 156.
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INTERMEDIALNOŚĆ
MUZYCZNO-LITERACKA 

Kilka uwag o języku

„Bardzo trudno […] mówić o muzyce. Wielu pisarzy umiało z powodzeniem 
mówić o malarstwie; żaden, jak sądzę, nie potrafi ł dobrze mówić o muzyce, nawet 
Proust. Powodem jest ogromna trudność łączenia języka, którym rządzi ogólność, 
z muzyką, podporządkowaną różnicy”209. Tak o muzyce pisał Roland Barthes, traf-
nie ujmując trudność werbalizacji tego, co w niej najistotniejsze i co jest głównym 
powodem, dla którego pisarze próbowali przybliżyć swoją twórczość do muzyki. 
Daje też pośrednio argument dla wyjaśnienia pewnej asymetrii w badaniach 
międzyartystycznych, które w większym stopniu podejmowały problemy związ-
ków literatury i obrazu, gdyż istnieje ugruntowana tradycja dyskursu werbalnego 
o sztukach plastycznych210. Skoro istota muzyczności jest pozawerbalna i ulotna, to 
muzyczność realizowana obcymi swojej istocie środkami artystycznymi (literackimi) 
jawi się jako zjawisko tym bardziej nieokreślone, dla którego trzeba poszukiwać 
kategorii i języka opisu. Dla Barthesa taką kategorią jest głos, toteż na pytanie, czym 
jest muzyka, odpowiada (przytaczam obszerny fragment in extenso): 

jest pewną właściwością mowy. Ale taką właściwością, która nie podpada pod żadną 
z nauk o mowie (jak poetyka, retoryka, semiologia), ponieważ gdy mowa nabiera wła-
ściwości, uznaje się w niej to, czego nie wypowiada, czego nie artykułuje. W owym nie-
wypowiedzianym znajduje sobie miejsce rozkosz, czułość, delikatność, pełnia, wszystkie 
najsubtelniejsze wartości Wyobraźni. Muzyka jest tym co, zarazem wyrażone i zawarte 
w tekście implicite: wymówione (poddane intonacji), ale nie wyartykułowane: co zarazem 
wykracza poza sens i bezsens; co spełnione w owej s ig ni f iance , którą teoria tekstu 
próbuje dziś wysunąć i zlokalizować. Muzyka – tak samo jak signifi ance – nie podpada 
pod żaden metajęzyk, lecz tylko pod dyskurs wartościujący, pochwalny: pod dyskurs 
miłosny; każde trafne ujęcie – trafne, jeśli zdoła wypowiedzieć nie wypowiedziane nie 
artykułując go, wyjść poza artykulację ani nie cenzurując pożądania, ani nie uwznioślając 
niewysłowionego – każde takie ujęcie zasługuje, by je zwać mu z yc z ny m . Coś może 
być warte tylko ze względu na swój potencjał metaforyczny; może na tym polega wartość 
muzyki: że jest dobrą metaforą211.

209  R. Barthes, Muzyka, głos język, przeł. K. Kłosiński, „Pamiętnik Literacki” 1999, z. 2, s. 5–6.
210  Ten fakt podkreśla także S.P. Scher, Preface, w: Music and Text: Critical Inquiries, op. cit., s. xiv.
211  R. Barthes, op. cit., s. 9 (wyróżn. wg oryginału).
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Problem ze znalezieniem jednolitego metajęzyka dyskursu muzyczno-literackiego 
wynika więc z niereprezentacyjnego charakteru muzyki. Badania w tym obszarze 
różnie określają zatem swój zakres, problematyzując bądź relacje muzyki i języka212, 
bądź – muzyki i literatury213. Szereg prac operuje kategorią tekstu214 lub odwołuje się 
do słowa i dźwięku215, często jednak nie w charakterze mediów, lecz metonimicznych 
określeń literatury i muzyki w ramach bardziej lub mniej tradycyjnych badań. Trzeba 
podkreślić, że dwukierunkowość badań prowadzonych pod hasłem „muzyka i literatu-
ra” oraz „literatura i muzyka”, które sugeruje prymarną niezależność obu sztuk, stwarza 
przestrzeń zarówno dla studiów literatury odnoszącej się do muzyki (na płaszczyźnie 
tematycznej lub estetycznej), jak i dla studiów muzyki związanej z literaturą: form 
wokalno-instrumentalnych, opery (ze szczególnym uwzględnieniem libretta) czy 
analizy muzycznej odwołującej się do modeli teoretyczno-literackich216. W pracach 
zbiorowych teksty reprezentujące różne stanowiska badawcze tworzą na ogół większe 
grupy, których tytuły wyznaczają zakres pola badawczego217. Powstają jednak również 
prace, które już w tytule stawiają tezę na temat badanych relacji, np. muzyka w litera-
turze lub muzyczność literatury; tak wyraźnie sprecyzowany profi l badawczy wymaga 
wstępnych terminologicznych uściśleń w kwestii charakteru owych relacji218. 

212  Ibid.; T.W. Adorno, Fragment über Musik und Sprache, w: Literatur und Musik. Ein Handbuch zur 
Th eorie und Praxis eines komparatistischen Grenzgebietes, op. cit., s. 138–141; R. Peacock, Probleme des Mu-
sikalischen in der Sprache, op. cit., s. 154–168. Peacock rozwija swój wywód jednak na materiale literatury, 
zwłaszcza poezji symbolizmu, zatem język rozumiany jest tu jako język poetycki. 

213  Np. C.S. Brown, Music and Literature, op. cit.; S.P. Scher, Verbal Music in German Literature, op. 
cit.; Literatur und Musik, op. cit. (ogólnie, jako koncepcja całości); Musik und Literatur. Komparatistische 
Studien zur Strukturverwandtschaft , op. cit.; L. Kramer, Music and Poetry: Th e Nineteenth Century and Aft er, 
op. cit.; J. Neubauer, Music and Literature: Institutional Dimensions, op. cit., s. 3–20; U. Müller, Literatur 
und Musik: Vertonungen von Literatur, w: Literatur intermedial, op. cit., s. 31–60.

214  Np. M. Huber, Text und Musik. Musikalische Zeichen im narrativen und ideologischen Funktions-
zusammenhang ausgewählter Erzähltexte des 20. Jahrhunderts, Frankfurt am Main 1992; E. McCombie, 
Mallarmé and Debussy. Unheard Music, Unseen Text, Oxford 2003.

215  Np. C.S. Brown, Th e Writing and Reading of Language and Music. Th oughts on Some Parallels Be-
tween Two Artistic Media, w: Musico-Poetics in Perspective. Calvin S. Brown in Memoriam, red. J.L. Cupers, 
U. Weisstein, Amsterdam – Atlanta, s. 259–279; Intermedialitet. Ord, bild och ton i samspel, op. cit. 

216  Przeważnie kolejność pojęć jest znacząca, eksponuje się jako pierwszą tę sztukę, która jest głów-
nym przedmiotem badań; tak jest w przypadku tomu Music and Text: Critical Inquiries, op. cit. Jednak 
wobec obfi tości badań i tworzonych dla ich potrzeb terminów trudno generalizować, np. w tomie Musik 
und Literatur. Komparatistische Studien zur Strukturverwandtschaft  (op. cit.) większość tekstów traktuje 
o literaturze. Określenia atrybutywne (muzyczno-literacki/literacko-muzyczny) mają natomiast odmienną 
logikę: akcentowane jest drugie pojęcie, toteż w niniejszym studium piszę o badaniach muzyczno-literackich 
lub intermedialności muzyczno-literackiej, wskazując, że chodzi prymarnie o badanie literatury. W innych 
językach takie rozróżnienie nie zawsze jest możliwe lub nie jest praktykowane, np. jako „musiko-literarische 
Gattungen” ujmowane są madrygał, opera, krytyka muzyczna, muzyka programowa i in. Por. Die Semantik 
der musiko-literarischen Gattungen. Methodik und Analyse, Festgabe für Ulrich Weisstein zum 65. Geburtstag, 
red. W. Bernhart, Tübingen 1994; podobnie „musico-literary studies”, „melopoetics”, „musico-poetics”. 

217  Taka strategia konieczna jest zwłaszcza w tomach, na które składają się liczne prace analityczne, 
np. Intersemiotyczność: literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), op. cit. Autorzy sugerują w tytule, że 
przedmiotem są obustronne relacje literatury i innych sztuk, a kolejne części (zgodnie z logiką przedstawioną 
w poprzednim przypisie) to „Muzyka – literatura” (s. 245–316) i „Literatura – muzyka” (s. 319–373).

218  Zob. np. A. Gier, Musik in der Literatur. Einfl üsse und Analogien, w: Literatur intermedial, op. cit., 
s. 61–90; A. Hejmej, Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, Kraków 2008, 
s. 7–13 (na temat stosowania terminu „partytura” w odniesieniu do literatury).
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Kolejnym problemem terminologicznym wymagającym komentarza jest często 
używane w tym dyskursie pojęcie mu z yc z no ś c i  – dzieła literackiego, literatury 
lub rozumiane jako jakość występująca „w” literaturze219. To wprawdzie termin 
równie wieloznaczny co muzyka (a dalej – muzyczny, poetycki itp.) i wymagający 
defi nicyjnych uściśleń, lecz bardziej fortunny jako wskazanie c e chy  artefaktu bez 
konieczności podejmowania dyskusji na temat jego ontologicznego statusu. Opo-
wiadam się jednakże – dla potrzeb niniejszej pracy – za pojęciem mu z yc z no ś c i 
w  l i t e r atu r z e , traktując ją jako szczególny zabieg literacki, na ogół świadomie 
stosowany przez autorów; nie wychodzę natomiast w stronę ogólnej refl eksji este-
tycznej na temat pokrewieństw między sztukami. Kolejne derywaty i neologizmy 
terminologiczne w dyskursie muzyczno-literackim są wyrazem podobnych za-
strzeżeń. Przykładowo, zabiegi uczynienia literatury bardziej podobną do muzyki 
(ujmując inicjalnie problem w znacznym uproszczeniu) określane są mianem 
mu z y k a l i z a c j i  zgodnie z oryginalnym użyciem (ang. musicalization, niem. 
Musikalisierung)220; polski odpowiednik „umuzycznienie” lub „umuzykalnienie” 
nie oddaje istoty rzeczy221, sugerując cel eufonii brzemienia. Podobny problem 
przedstawia pojęcie Vertonung/Textvertonung (niem.), które nie ma w polszczyźnie 
odpowiednika i musi być oddane deskryptywnie jako ‘skomponowanie muzyki do 
tekstu’ lub – zależnie od kontekstu – ‘muzyka do tekstu’. Muzyka z tekstem to poza 
tym bardzo obszerny zespół zagadnień badawczych, zwłaszcza w kwestiach dotyczą-
cych konstruowania znaczenia, wymagających interdyscyplinarnej perspektywy222. 
Zasadniczo wykracza on poza zakres niniejszego studium, choć przy analizach nie 
sposób uniknąć odwołań do teorii i praktyki analitycznej tej dziedziny. 

Prace na temat muzyczności literackiej na ogół wychodzą od sformułowania 
założeń, a nawet zastrzeżeń na temat rozumienia tego pojęcia i jego adekwatno-
ści223. Pojawiają się przy tym komplikacje związane z funkcjonowaniem terminów 
w dyskursie analityczno-krytycznym i w dyskursach artystyczno-postulatywnych, 
zwłaszcza w perspektywie historycznej. I tak, Ronald Peacock wskazuje na podwójne 

219  Zob. idem, Muzyczność dzieła literackiego, 2. wyd. popr., Wrocław 2002; E. Wiegandt, Problem tzw. 
muzyczności prozy powieściowej XX w., w: Pogranicza i korespondencje sztuk, red. T. Cieślikowska, J. Sławiński, 
Wrocław 1980, s. 103–114; również Word and Music Studies: Defi ning the Field (op. cit.) zawiera m.in. części 
„Music in Literature”, „Literature in Music”, co nawiązuje do klasycznej typologii relacji muzyki i literatury 
autorstwa Schera (zob. podrozdział „Systematyki intermedialności muzyczno-literackiej”). 

220  Analogicznie do zjawiska l iterar yzac j i (literarization) muzyki w XIX wieku, o której pisze m.in. 
Brown, Music and Literature, op. cit., s. 221.

221  Termin ten, który ugruntował się za sprawą monografi i Wolfa (Musicaliztion of Fiction), został za-
czerpnięty przez badacza z powieści Huxleya Kontrapunkt, której stosowny fragment w polskim przekładzie 
istotnie brzmi „Umuzykalnienie powieści”, choć dalszy ciąg rozważań fi kcyjnego pisarza Filipa Quarlesa 
wyjaśnia, że chodzi o zabieg „w samej konstrukcji”. Zob. A. Huxley, Kontrapunkt, przeł. M. Godlewska, 
Warszawa 1957, s. 419. 

222  Temu zagadnieniu poświęcony jet m.in. tom Word and Music Studies: Essays on the Song Cycle and 
on Defi ning the Field, red. W. Bernhart, W. Wolf, Amsterdam – Atlanta 2001; również w znacznym stopniu 
Music and Text: Critical Inquiries, op. cit. 

223  Por. tytuł cytowanej pracy Ewy Wiegandt na temat „tzw. muzyczności”  prozy powieściowej (przypis 
219). Autorka rozróżnia muzykę w literaturze (na poziomie tematycznym), muzykę literatury (na poziomie 
fonetyczno-prozodycznym) i muzyczność literatury jako (intermedialne) próby wychodzenia poza jej ramy 
ontologiczne. E. Wiegandt, op. cit., s. 104.
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znaczenie określenia „muzyczny” w symbolizmie, które opisywało bądź jakości 
liryczno-muzyczne, bądź analogię poezji i muzyki w sensie czystości środków. 
Northrop Frye, uznając melos za wspólną cechę poezji i muzyki, przez muzyczność 
rozumie natomiast „jakość literatury, która oznacza analogię substancjalną, a często 
równocześnie wpływ muzyki jako sztuki”224. Odwołuje się on zatem do teorii po-
krewieństw, widząc je w warstwie brzmieniowej poezji, tj. w dźwięku i rytmie. Nie 
są one jednak substancją, lecz właściwościami mediów literatury i muzyki, melos 
jest zaś p o j ę c i e m , które z racji ich wielowiekowej symbiozy zostało przeniesione 
z poezji na muzykę, oznaczając wszak – wraz z ich emancypacją – różne jakości. 
Tutaj postulowany przez teorię intermedialności wymóg analizy funkcjonalnej 
okazuje się w najwyższym stopniu zasadnym warunkiem. Fry wydobywa jednak 
uniwersalny wymiar muzyczności: „W muzyce […] nie chodzi o piękno brzmie-
nia, lecz o organizację brzmienia”225. W istocie, stosowana często dla opisu jakości 
poetyckich metafora harmonii implikująca zgodność nie oddaje istoty harmonii 
muzycznej, która polega na niezgodnościach dążących do rozwiązania (należałoby 
dodać – nie najprostszą drogą). Natomiast dla literatury defi nicja ta wskazuje na 
konieczność poszukiwania muzyczności poza zewnętrznymi, eufonicznymi efek-
tami – w tzw. głębokich strukturach tekstu226. 

Impulsy semiotyczne, kulturowe i hermeneutyczne

Badania relacji literatury i muzyki długo nie mogły znaleźć wspólnej płaszczyzny 
metodologicznej oraz ujednoliconej terminologii227, jednak wraz z ich dynamicz-
nym rozwojem uznano, że pluralizm ujęć badawczych jest siłą tej gałęzi badań228. 
Ugruntowaną tradycję stanowią badania zorientowane historycznie, podejmujące 
problem funkcjonowania muzyki w poszczególnych epokach (na ogół w literatu-

224  N. Frye, Lexis and Melos, w: Literatur und Musik. Ein Handbuch zur Th eorie und Praxis eines 
komparatistischen Grenzgebietes, op. cit., s. 170. Autor wychodzi od kategorii Poetyki Arystotelesa melos, 
lexis, opsis, analizując związek dwóch pierwszych, czyli brzmienia z prozodią (tutaj związek z oralnością, 
gdyż lexis jest związana ze słowem mówionym). 

225  Ibid., s. 171. Frye podkreśla przy tym, że poeci eufoniczni są mniej muzyczni niż ci, którzy świa-
domie nawiązują do muzyki poprzez kształtowanie rytmiczne, powtórzenia i inne cechy formalne. 

226  Termin L. Kramera określa pewne uniwersalne struktury, które w różnych sztukach manifestują się 
przy użyciu odmiennych środków, będąc przy tym związane z wartościowaniem kultury w danym momencie 
historycznym. Zob. L. Kramer, Dangerous Liasons: Th e Literary Text in Musical Criticism, „19th Century Music”, 
1989, nr 2, s. 165; również: E. Prieto, Metaphor and Methodology in Word and Music Studies, w: Word and Music 
Studies: Essays in Honour of Steven Paul Scher and on Cultural Identity and the Musical Stage, op. cit., s. 55. 

227  Pisał o tym bardzo krytycznie C.S. Brown, Musico-Literary Research in the Last Two Decades 
[1950–1970], w: Musico-Poetics in Perspective, op. cit., s. 202–204 (artykuł zawiera przegląd literatury 
przedmiotu w podanych ramach czasowych); S.P. Scher, Litteratur och musik – en forskningsöversikt, przekł. 
szw. B. Svensson, w: I musernas tjänst, op. cit., s. 273–274.

228  W. Bernhart, Einleitung des Herausgebers, w: Die Semantik der musiko-literarischen Gattungen, 
op. cit., s. 1.
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rach narodowych), gatunkach, twórczości określonych pisarzy lub w pojedynczych 
utworach. Drugim komparatystycznym kierunkiem były studia przekrojowe, 
zmierzające do stworzenia całościowych systematyk strukturalnych pokrewieństw, 
paralel, wzajemnych relacji lub wpływów229. W tych pracach problem stanowiła 
terminologia muzyczna, przenoszona dość swobodnie w dziedzinę literatury na 
zasadzie analogii. W tym względzie Calvin S. Brown, będący rzecznikiem precyzji 
dyskursu, poczynił istotne pojęciowe rozróżnienia; porównując muzykę i literaturę 
pod względem rytmu, wysokości dźwięków (tj. melodii), barwy i harmonii (w tym 
również kontrapunktu), zwracał uwagę na problemy zapożyczeń terminologicz-
nych, które każdorazowo powinny być uściślane pod względem znaczeniowym230. 
Systematyki te miały charakter formalistyczny i pomijały na ogół perspektywę 
historyczną, tj. odwoływały się głównie do nowożytnej muzyki europejskiej. Orien-
tacja formalistyczna przetrwała w licznych pracach późniejszych, stanowiąc swego 
rodzaju gwarancję naukowego obiektywizmu.

Semiotyka stworzyła wspólną płaszczyznę rozpatrywania sztuk jako systemów 
znakowych, niezależną od teorii estetycznych i potencjalnie wolną od terminologicz-
nych nadużyć. Nie dała jednak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o pokrewień-
stwo muzyki i literatury, raczej ukuła szereg teorii, które odwołują się do różnych 
koncepcji znaku i znaczenia bądź dokonują porównań na różnych poziomach – albo 
muzyki i literatury, albo muzyki i języka (w tym wypadku konfrontując sztukę 
z medium innej sztuki). Przyczyny tego stanu rzeczy można upatrywać w fakcie, 
że to na gruncie języka stworzono model znakowości, który został uznany za 
uniwersalny i jako taki wpływał na inne dyskursy. W świetle analizy semiotycznej 
oczywiste stały się jednak zarówno pewne analogie między oboma sztukami, jak 
i różnice, które zaczęły być widoczne na poziomie mediów. Literatura jako wtórny 
system modelujący jest więc szczególnym przypadkiem tekstu w medium języka, 
odmiennym od tekstów użytkowych, które bazują na systemie pierwotnym. Mu-
zyka nie wykazuje natomiast podobieństwa w tym względzie – każda jej postać jest 
muzyką231. Przykładowo muzyczne sygnały, tzw. jingle, które – dodajmy – często 

229  Klasycznym kompendium jest tu monografi a C.S. Browna, Music and Literature. A Comparison of 
the Arts, op. cit.; również H. Petri, Literatur und Musik. Form und Strukturparallelen, Göttingen 1964. 

230  Na przykład pojęcia melodii i harmonii, które w muzyce odnoszą się do wymiaru horyzontalnego 
i – odpowiednio – wertykalnego, w poezji oznaczają tę samą cechę. C.S. Brown, Music and Literature, op. 
cit., s. 39. Dowód długiej tradycji takich praktyk podaje Tynianow, który powołując się na Longinosa określa 
rytm jako „harmonię” wiersza; stosuje poza tymi inne analogie. J. Tynianow, Sens słowa w wierszu, przeł. 
E. Feliksiak, Z. Saloni, w: idem, Fakt literacki, wybór E. Korpała-Kirszak, Warszawa 1978, s. 240–241.

231  C.S. Brown, Th e Writing and Reading of Language and Music, op. cit, s. 263. Susanne Langer rozróż-
niła jednak znacznie wcześniej różne funkcje muzyki, m.in. jako sygnału i symbolu, co nabiera szczególnego 
znaczenia w obliczu powszechnego wykorzystywania znanych utworów klasycznych w reklamie czy jako 
dzwonków w telefonach. Zob. S. Langer, Nowy sens fi lozofi i. Rozważania o symbolach myśli, obrzędu i sztuki, 
przeł. A.H. Bogucka, słowo wstępne H. Buczyńska-Garewicz, Warszawa 1976, s. 110–119. W tym świetle 
konkluzje Browna wydają się nieco uproszczone. Albert Gier, wychodząc od rozważań na temat muzyki 
i języka, podkreśla milczące założenie, iż chodzi o muzykę instrumentalną, bowiem muzyka z tekstem 
rodzi szereg nowych zagadnień. A. Gier, Musik in der Literatur. Einfl üsse und Analogien, op. cit., s. 61. Na 
temat muzyki z tekstem literackim, zob. np. U. Müller, Literatur und Musik: Vertonungen von Literatur, 
op. cit., s. 31–60. 
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tworzone są przez kompozytorów, należą do muzyki użytkowej, podczas gdy tekstów 
reklamowych nie można uznać za literaturę, choć posługują się środkami literac-
kim (są natomiast badane w dyskursie intermedialnym)232. Jeśli zatem muzyka jest 
systemem semiotycznym, to ma on inną naturę niż system językowy. 

Jak pamiętamy, od czasów Lessinga podstawą pokrewieństwa muzyki i literatury 
był ich brzmieniowy charakter oraz wymiar czasowy (dynamiczny) – w odróżnieniu 
do sztuk przestrzennych233. Literaturę traktowano więc jako następstwo znaków aku-
stycznych234. Na tej podstawie zasadza się również podobieństwo muzyki i języka, 
jak ujął to Th eodor W. Adorno w ogólnych, niemal metaforycznych kategoriach: 

Muzyka jest podobna do języka. […] Ale muzyka nie jest językiem. Jej podobieństwo 
do języka wskazuje drogę do wnętrza, ale także do nieokreślonego [Vages]. […] Jest 
podobna do języka jako czasowe następstwo artykułowanych brzmień, które są czymś 
więcej niż brzmienie. One coś mówią, często coś o człowieku [Menschliches]. Mówią 
to tym dobitniej, im wyższej próby jest muzyka. […] Ale to, co powiedziane, nie da się 
oddzielić od muzyki. Ni e  t wor z y  s y s te mu  z n a ków  (wyróżn. moje – M.W.C.)235.

Semiotyka potwierdza różnice między systemami znakowymi muzyki i języka: 
znaki języka odsyłają do rzeczywistości pozajęzykowej przez referencję, natomiast 
znaki muzyczne nie tworzą systemu236, i ani pojedynczo, ani w większych całościach 
(motywy, tematy) niczego nie denotują. Odpowiednikami znaku językowego i jego 
znaczenia jest w muzyce znak akustyczny i jego funkcja rozumiana jako znaczenie 
w strukturze syntaktycznej237. Jak bowiem wynika z typologii sztuk według Benve-
niste’a, muzyka ma mocną gramatykę i jednostki pozbawione mocy semantycznej 
(w przeciwieństwie do języka)238; ich znaczenie jest wyłącznie relacjonalne – ulo-
kowane nie w systemie, a w konkretnych formach („wypowiedziach”). Podobnie 
Leonard B. Meyer dostrzega pewne pokrewieństwa sztuk w ich specyfi cznej 
strukturze znakowej. Sztuki łączy co najmniej jeden modus: muzykę i plastykę 
– eksplicytna struktura formalna, muzykę i literaturę – struktura syntaktyczna 
i związek z czasowością, literaturę i plastykę – modus reprezentacji (wyłączając 
sztukę abstrakcyjną)239. Istnieje jednak dość powszechne przekonanie, że muzyka 

232  Widać wyraźnie, że myślenie o współczesnych tekstach kultury w kategoriach tradycyjnych form 
sztuki stwarza poważne ograniczenia, które przełamuje perspektywa intermedialna, takim bowiem przeka-
zem jest sztuka reklamy. Ewa Szczęsna określa jej tożsamość jako hybrydyczną, której cechą jest tworzenie 
hybryd semiotycznych i medialnych. E. Szczęsna, Poetyka mediów, op. cit., s. 198, 204–208. 

233  Choć systematyka Lessinga wkrótce została podważona, m.in. przez Herdera (Jakobson, O sto-
sunku między znakami wizualnymi i audytywnymi, op. cit., s. 83), nadal stanowi naturalny punkt wyjścia 
rozważań porównawczych. 

234  Por. krytykę koncepcji Lessinga w rozdz. 3.
235  T.W. Adorno, Fragment über Musik und Sprache, op. cit., s. 138.
236  A. Gier, op. cit., s. 62.
237  Ibid., s. 64.
238  É. Benveniste, Semiologia języka, przeł. K. Falicka, w: Znak, styl, konwencja, wybór i wstęp M. Gło-

wiński, Warszawa 1977, s. 24–26. S. Balbus (op. cit., s. 13) słusznie zaznacza, że „gramatyka” muzyczna jest 
precyzyjnie określona jedynie w ramach systemu tonalnego.

239  L.B. Meyer, [komentarz do:] R. Arnheim, Th e Unity of the Arts: Time, Space and Distance, „Yearbook 
of Comparative and General Literature” 1975, nr 25, s. 16–17. 
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nie tylko komunikuje pewne treści, ale że są one szczególnie doniosłe240. Odmien-
na od językowej natura muzyki nie oznacza bowiem, że jest ona asemantyczna. 
Krzysztof Guczalski, podsumowując dyskusję na ten temat, stwierdza, że muzyka 
istotnie nie ma słownika, ale „funkcjonuje semantycznie tak, jakby go miała”241. 
Znaczenia muzyki, o których istnieniu zaświadczają teksty estetyczne, opierają się 
na konotacjach, które – podobnie jak w języku – odwołują się do znaków wyższego 
rzędu (fi gur), te zaś są rezultatem ukształtowanych historycznie konwencji242. 

Nowsze teorie nie są zatem tak radykalne w kwestii niereferencjalnego cha-
rakteru muzyki, skłaniając się ku idei pokrewieństw. Lawrence Kramer twierdzi, 
że muzyka i poezja mają te same nieświadome źródła, a różnią się jedynie pod 
względem środków reprezentacji pierwotnego stanu wyobraźni (primary condition 
of imagination)243. Paradygmatyczna nieprecyzyjność znaczeń muzyki nie jest przy 
tym cechą odróżniającą tę sztukę od poezji244. Pokrewieństwo muzyki i poezji 
wyraża się (oprócz struktury czasowej) w połączeniu elementów referencjalnych 
z wzorami czysto formalnymi, które są niezależne od ich sensów zewnętrznych. 
Różnice wynikają natomiast z a s y me t r i i  s e m i ot yc z ne j  między elementami 
konotacyjnymi a kombinatorycznymi, które mieszczą się na różnych poziomach 
struktury – tacit i explicit. Muzyka opiera się na eksplicytnej strukturze kombina-
torycznej i peryferyjnych konotacjach; w poezji z kolei eksplicytne są konotacje, 
a struktura poetycka niejako ukryta, zmienna pod względem kompleksowości. To 
powoduje, że bezpośrednie porównania skazane są na niepowodzenie245. Muzyka 
w tym ujęciu nie jest pozbawiona możliwości generowania znaczeń, lecz dzieje się 
to na poziomie wypowiedzi, nie słownika. 

Asymetrię relacji semiotycznych między muzyką a poezją akcentuje również 
Elisabeth McCombie, odnajdując pole jednolitego dyskursu w idei przekładu, w któ-
rym nie chodzi o ekwiwalencję dwóch systemów semiotycznych, lecz o możliwość 
wyrażania kompleksowych struktur i wzorów jednej sztuki przez drugą246. Jako 
wspólną płaszczyznę rozpatrywania muzyki i poezji proponuje ona trójwymiaro-

240  Por. opinię Adorna w poprzednim akapicie. Zob również L. Kramer, Musical Meaning: Toward 
a Critical History, Los Angeles – London 2002, s. 1–9.

241  K. Guczalski, O niejęzykowym charakterze muzyki, w: Filozofi a muzyki. Studia, red. idem, Kraków 
2003, s. 97. W dalszym ciągu artykułu autor analizuje jednak teoretyczne możliwości stworzenia słownika 
dla muzyki.

242  Te mechanizmy będą bliżej przedstawione w rozdziale 5. na temat znaczenia, emocji i reprezentacji 
w muzyce. Przedstawiający potencjał muzyki, a także innych form artystycznych, stanowi jeden z obszarów 
zainteresowań imagologi i  – fi lozofi i mediów, nakierowanej na analizę „publicznego obrazu”, nie tylko 
w mediach wizualnych, lecz także w innych tekstach. Gier (op. cit., s. 65, przyp. 21) odsyła do literatury tej 
dyscypliny. Zob. np. W. Szczepański, „Imagologia” czyli o roli mediów w kształtowaniu życia publicznego, 
„Porta” nr 2/2003, www.exter.pl/p_02.htm, stan z dnia 10.07.2009.

243  L. Kramer, Music and Poetry, op. cit., s. 16.
244  Ibid., s. 5. 
245  Ibid., s. 6–7. W późniejszych pracach (Signs taken for Wonders, 2002, Musical Meaning, 2002) Kramer 

jest bardziej powściągliwy, podkreślając niewystarczalność semiotyki dla refl eksji na temat muzyki. 
246  E. McCombie, op. cit, s. 9–10. Pojęcie to zapożyczyła od George’a Steinera (Aft er Babel), który 

stosuje terminy muzyczne (kadencja, progresja, tonacja) do charakterystyki stylu Flauberta. Badaczka 
wskazuje na funkcjonujące już w teorii literatury pojęcia muzyczne z polifonią Bachtina na czele oraz na 
potencjał innych, okazjonalnie stosowanych (powtórzenie, tonacja, ostinato i in.).
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we asymetryczne przestrzenie, które konstytuują się z elementów semantycznych, 
wizualnych i audytywnych; zarówno muzyka, jak i poezja mogą się tu spotkać na 
własnych warunkach, tj. w różnych formach247. Model takiej polifonicznej przestrze-
ni daje teoria tekstu Barthesa i jego analogia między tekstem a partyturą muzyczną, 
odwołującą się do wielości jednocześnie współwystępujących kodów248. Biorąc 
pod uwagę sensoproduktywność jako nieustanną pracę tekstu, należałoby – jak 
proponuje McCombie – umieścić w tej przestrzeni akt słuchania i jednoczesnego 
syntetyzowania sensu utworu muzycznego i zestawić go z aktem lektury249. 

Powracamy zatem do defi nicji muzyki jako org an i z a c j i  brzmienia, której 
rozumienie wymaga uwzględnienia mechanizmów percepcji i konstruowania znacze-
nia przez słuchacza. Obok natury brzmieniowej i czasowej znaki muzyki i literatury 
posiadają możliwość transkrypcji w system znaków wizualnych (notacja), czyli wzro-
kowego kontaktu z dziełem. Kanał przekazu może być zatem akustyczny lub tekstowy. 
Zapis umożliwia w obu przypadkach odtworzenie akustyczne, ale stwarza również 
dodatkowe możliwości sygnifi kacji, wynikające ze specyfi ki kodu wizualnego250.

Okazuje się, że semiotyka nie rozwiązała problemu związków literatury i muzyki 
oraz języka ich opisu. Ważnym krokiem było wyeksponowanie specyfi ki systemów 
znakowych, które otworzyło drogę do refl eksji na temat mediów sztuki, lecz zabrakło 
pogłębionej analizy materialności znaków, jako że punkt ciężkości spoczywa na 
mechanizmach powstawania znaczeń. Semiotyka umożliwiła jednak refl eksję na 
temat tych zagadnień, które stały się ważnym elementem badań intermedialnych, 
zwłaszcza przekładu intersemiotycznego251. Ograniczenia semiotyki dostrzegli 
badacze eksplorujący możliwości tej metody porównawczej, czego konsekwencją 
były postulaty rozszerzenia jej przez włączenie narzędzi hermeneutyki. McCombie 
zaznacza, że pełny obraz relacji muzyczno-literackich można uzyskać na drodze 
szczegółowych analiz, dla których przeprowadzenia niezbędna jest pewna wizja 
rozumienia całości252. Również myśl semiotyczna Kramera ewoluowała w stronę 
uznania większej roli interpretacji, w którą istotny twórczy wkład wnosi podmiot253. 

247  Ibid., s. 11.
248  Zob. R. Barthes, S/Z, przeł. M.P. Markowski, M. Gołębiewska, Warszawa 1999, s. 64–65. Ponadto 

w teorii tekstu Bartes przywołuje pojęcia „stereografi cznej przestrzeni gry kombinatorycznej” i „przestrzeni 
polisemicznej”, zaznaczając w innym miejscu możliwość dotarcia do tekstu również przez metaforę. Zob. 
idem, Teoria tekstu, przeł. A. Milecki, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą, oprac. H. Mar-
kiewicz, t. IV, cz. 2., Kraków, s. 193, 195–196.

249  McCombie, op. cit., s. 14. Takie myślenie przewijało się w estetyce od czasów romantyzmu, kiedy 
to muzyka reprezentowała topos niewyrażalności, który przenoszony na teren innych sztuk przestawał być 
defi niowany przez swą brzmieniowość. Idea ta bliska była Mallarmému (Crise de vers), dla którego wiersz 
był w swej najczystszej formie mentalną muzyką, zamieszkującą naszą świadomość poza ciszą. Z drugiej 
strony C.S. Brown wskazuje, że Mallarmé nie znał się na muzyce, stąd posłużył się analogią czytania wiersza 
jako partytury. C.S. Brown, Th e Writing and Reading of Language and Music, op. cit., s. 269. 

250  W. Wolf, Musicalization of Fiction, op. cit., s. 15. Problematyka mediów pisma i dźwięku będzie 
przedmiotem osobnych rozważań w dalszej części pracy. 

251  Por. transformacja intermedialna (zmiana medium) – rozdz. 2. 
252  E. McCombie, op. cit., s. 15.
253  Oznacza to rekonceptualizację semiotycznych cech muzyki z wcześniejszych prac, choć Kramer 

nie podważa relewancji semiotyki dla muzyki, wskazuje jedynie na ograniczenia warunków jej znakowości: 
muzyka jest znakiem bez określonego znaczenia. 
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Muzyka, traktowana jako praktyka kulturowa, może wpływać na inne dyskursy 
i może być przez nie zasiedlana, toteż Kramer postuluje rozszerzenie podejścia 
hermeneutycznego o impulsy ze studiów kulturowych oraz teorii aktów mowy, 
w świetle których ma ona, jak wszelka komunikacja, charakter performatywny254. 
Podniesiony przez badacza aspekt performatywności ma w istocie kluczowe zna-
czenie dla wielu form artystycznych, zwłaszcza intermedialnych, które narodziły 
się z fermentu awangardy XX wieku – będzie on przedmiotem osobnej części 
niniejszej pracy. 

Ekspansja studiów kulturowych, wyraźna zarówno na terenie literaturoznawstwa, 
jak i muzykologii, wywołała konieczność redefi nicji przedmiotu tych nauk, a w kon-
sekwencji zakresu i metod badań muzyczno-literackich255. Zmiana estetycznych 
i esencjalistycznych koncepcji sztuki na rzecz szerokiego kontekstu kulturowego 
spowodowała, że nie wystarczała już uniwersalna defi nicja muzyki256 – mowa była 
zawsze o j a k i e j ś  muzyce, związanej z określonym momentem historycznym, 
uwarunkowaniami społecznymi i wzorcami recepcji. Dla badań intermedialnych 
najistotniejszą konsekwencją tego zwrotu kulturowego była dynamiczna koncepcja 
kultury, w której różne formy aktywności i komunikacji przecinają się, mieszają 
i nawzajem się modyfi kują. Wobec anachronizmu koncepcji sztuk czystych ich 
intermedialny wymiar zostaje naturalnie wpisany w zainteresowania badawcze. 
Jak podkreśla Jonathan Culler, jeśli studia kulturowe są praktyką czegoś, co nazy-
wamy teorią, wtedy główne pytanie nie dotyczy ich relacji do teorii, tylko korzyści 
wynikających z różnorodnych teoretycznych dyskursów stosowanych do praktyk 
i przedmiotów kulturowych257. 

W tej perspektywie ramy badań intermedialnych należy rozszerzyć poza ergocen-
tryczne metody analizy i włączyć w nie analizę dyskursów, w których zanurzone są 
badane dzieła. Dotyczy to nie tylko dyskursu analityczno-krytycznego, ale również 
artystyczno-postulatywnego, bowiem poglądy i zamiary twórców naświetlają dzieła 
właśnie jako praktyki kulturowe, realizujące określone wizje, społeczne zapotrzebo-
wanie, a także będące wynikiem recepcji innych praktyk. W epoce metodologicznej 
orientacji na tekst takie stanowisko może się wydawać regresyjne, zwłaszcza wobec 
obowiązującej strategii podejrzliwości wobec podmiotu oraz nieco już skompromito-

254  L. Kramer, Signs Taken for Wonders. Words, Music, and Performativity, w: Word and Music Studies: 
Essays in Honour of Steven Paul Scher and on Cultural Identity and the Musical Stage, op. cit., s. 36–37; idem, 
Musical Meaning: Toward a Critical History, op. cit., passim (założenia teoretyczne – s. 1–9).

255  Konieczność takiej odnowy wyraził S.P. Scher na konferencji w Dartmouth College w 1988 roku. 
Zob. S.P. Scher, Preface, w: Music and Text: Critical Inquiries, op. cit., s. xv; idem, Melopoetics Revisited. 
Refl ections on Th eorizing Word and Music Studies, w: Word and Music Studies: Defi ning the Field, op. cit., 
s. 12–13. Założenia nowej muzykologii – zob. np. E. Said, Musical Elaborations, New York 1991 (powołuje 
się na niego Scher); N. Cook, Muzyka, przeł. M. Łuczak, Warszawa 2000; idem, M. Everist, Rethinking 
Music, New York 1999, s. x–xii.

256  Prace Schera na temat tzw. muzyki werbalnej opierają się na założeniu, że czysta postać muzyki 
realizuje się w muzyce absolutnej, zaś czysta postać literatury – w poezji i prozie narracyjnej. Por. F. Claudon, 
Musico-Literary Research in the Last Two Decades (1970–1990): A Sequel, w: Musico-Poetics in Perspective, 
op. cit., s. 32. 

257  J. Culler, What is Cultural Studies?, w: Th e Practice of Cultural Analysis. Exposing Interdisciplinary 
Interpretation, red. M. Bal, B. Gonzales, Stanford 1999, s. 341.
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wanej tradycji badań „wpływologicznych”. Przykładowo Andrzej Hejmej proponuje 
przełamanie stereotypu muzyczności literackiej, rozumianej jako bliżej nieokreślony 
fenomen w literaturze, i przejście do krytycznego widzenia kontekstów i intertekstów 
muzycznych. Odcina się tym samym od koncepcji analogii w obu wzmiankowa-
nych wyżej dyskursach, ograniczając się do badania weryfi kowalnych (z punktu 
widzenia teorii krytycznej) relacji tekstu literackiego do konkretnej kompozycji 
muzycznej258. To jednak właśnie stereotypy na temat muzyczności stanowią często 
dla pisarzy punkt wyjścia intermedialnych zabiegów, które zostają następnie w jakiś 
sposób wpisane w tekst; ich odrzucenie na mocy autorytetu badacza pozbawia tekst 
implikacji kulturowych, a zatem zubaża jego znaczenie. 

Systematyki intermedialności muzyczno-literackiej 

Intermedialność muzyczno-literacka nosi znamiona klasycznych prac Calvina 
S. Browna259 i Stevena Paula Schera260. W pierwszym przypadku jest to systema-
tyczny przegląd parametrów formalno-muzycznych, których odpowiedniki po-
szukiwane są w literaturze. W drugim – triada zagadnień literacko-muzycznych: 
literatura w muzyce, literatura i muzyka oraz muzyka w literaturze, jasno roz-
dzielająca problemy badawcze muzykologii (muzyka programowa jako realizacja 
literatury w muzyce), literaturoznawstwa (muzyka/muzyczność w literaturze) oraz 
wyznaczająca pole wspólnych badań (literatura i muzyka w obszarze muzyki wokal-
nej)261. Muzyka w literaturze była rozpatrywana przez Schera w trzech kategoriach: 
jako mu z y k a  s ł ów  (word music), t e ch n i k i  i  s t r u ktu r y  mu z yc z n e  oraz 
tzw. mu z y k a  we r b a l n a  (verbal music), rozumiana jako werbalna prezentacja 
lub reprezentacja kompozycji muzycznej w literaturze, innymi słowy – „werbalny 
utwór muzyczny”262. System Schera jest jednak daleki od uniwersalności; muzy ka 
w  l i te raturze  jest we wszystkich trzech modusach metaforą – czymś, co muzykę 
w jakiś sposób przypomina. Nie mieszczą się tu natomiast znaki notacji muzycznej 

258  A. Hejmej, Stereotyp(y) muzyki w literaturze, „Przestrzenie Teorii” 2002, nr 2, s. 37, 48; idem, 
Muzyka w literaturze, op. cit., s. 70. 

259  C.S. Brown, Music and Literature. A Comparison of the Arts, op. cit., passim.
260  S.P. Scher, Literature and Music, w: Interrelations of Literature, red. J.P. Barricelli, J. Gibaldi, New 

York 1982, s. 225–250 (wraz z bibliografi ą problemu). 
261  Trzeba podkreślić, że systematyka Schera opiera się na trójpodziale, który leżał już u podstaw 

monografi i Browna. Zob. U. Weisstein, Th e Miracle of Interconnectedness. Calvin S. Brown: A Critical Biog-
raphy, w: Musico-Poetics in Perspective. Calvin S. Brown in Memoriam, op. cit., s. 95–96. Por. A. Gier, op. 
cit., s. 69 i nast.; A. Hejmej, Muzyczność dzieła literackiego, op. cit., s. 11–12; idem, Muzyka w literaturze, 
op. cit., s. 6–9.

262  S.P. Scher, Verbal Music in German Literature, op. cit., passim (defi nicje s. 3–9). Trzeba dodać, 
że Scher nie tłumaczy terminu verbal music na niemiecki ze względu na specyfi kę jego znaczenia. Zob. 
B. Knochenhauer, Ut musica prosa. Musikaliseringens former och funktioner i några texter av E.T.A. Hoff -
mann, Stockholm 2004, s. 21. Autorka proponuje również rozszerzenie kategorii muzyki słów na muzykę 
języka, które to określenie włącza muzyczność na poziomie struktur większych niż słowa (ibid.).
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włączone w utwory literackie263 oraz inne problemy muzyczno-literackiej inter-
medialności, np. transformacja. Toteż typologia Schera poddawana była próbom 
rekonceptualizacji.

Albert Gier proponuje przekształcenie klasyfi kacji Schera, odwołując się do 
schematu trójkąta semiotycznego: muzyka słów jako odpowiednik znaku (sygni-
fi kantu), analogie formalno-strukturalne jako przedmiot (sygnifi kat), muzyka 
werbalna jako referent264. Wolf wskazuje natomiast, że dla zaistnienia relacji inter-
medialnej koniecznym warunkiem jest, by muzyka była przedmiotem w każdym 
z tych przypadków, nie tylko przy analogiach strukturalnych. Muzyka słów może 
być traktowana jako taka, jeśli znaki werbalne wskazują na zamierzony wpływ mu-
zyki, inaczej pozostaje literackim środkiem instrumentacji brzmieniowej. Sam Gier 
przyznaje skądinąd, że nie dysponując żadną muzyczną sugestią w postaci tytułu 
lub elementów fabuły, czytelnik nie jest w stanie z samej tylko struktury utworu 
literackiego odczytać naśladowania struktur muzycznych, np. formy sonatowej 
w opowiadaniu Tonio Kröger Th omasa Manna. Generalnie pozostaje on więc przy 
typologii Schera, poszukując w historii literatury zjawisk muzyki w literaturze265. 

Wprowadzenie przez Wolfa podziału na intermedialność jawną (bezpośrednią) 
i ukrytą (pośrednią) miało na celu taką rekonceptualizację systematyki Schera, by 
jej kategorie – jako operacyjnie użyteczne i ugruntowane w tradycji badawczej – 
znalazły miejsce w nowej typologii. „Muzyka i literatura” to zatem przypadek 
intermedialności jawnej (wielomedialności), natomiast „literatura w muzyce” 
i „muzyka w literaturze” wchodzą w zakres intermedialności ukrytej266. Typologia 
Schera jest nadal stosowana, gdyż podkreśla interdyscyplinarny wymiar badań 
muzyczno-literackich, do którego przyznaje się wielu badaczy267.

Głównym obszarem badań muzyczno-literackich, określanych jako muzyka-
lizacja literatury268, jest pośrednia obecność muzyki w literaturze, czyli literatura 
jako medium dominujące, które realizuje projekt muzyczny przy pomocy właści-
wych sobie znaków. W przypadku imitacji (odniesienia implicytne) jest to relacja 
ikoniczna269, natomiast przy tematyzacji (odniesienia eksplicytne) – referencjalna, 
realizowana środkami czysto tekstowymi270. Rozwijając system Schera dla relacji 

263  Zob. M. Huber, Text und Musik, op. cit., 33–91. Problem cytatu muzycznego w literaturze podejmuje 
również A. Hejmej, Muzyka w literaturze, op. cit., s. 73–74.

264  A. Gier, op. cit., s. 61–65.
265  Ibid., s. 78–79.
266  Wolf zaznacza szczególny sposób obecności drugiego medium przyimkiem in(to), sugerując, że 

jedno medium przejawia się przez drugie i zostaje przez nie „wchłonięte”. W. Wolf, Musicalized Fiction and 
Intermediality, op. cit., s. 47, 52. Por. omówienie typologii Wolfa w rozdz. 2.

267  Por. np. A. Hejmej, Muzyczność dzieła literackiego, op. cit., s. 13; idem, Muzyka w literaturze, op. 
cit., s. 6; E. Prieto, op. cit. s. 50, przyp. 1.

268  Wolf (Musicalization of Fiction, op. cit., s. 81) traktuje notatki na temat planowanej powieści Filipa 
Quarlesa w Kontrapunkcie Huxleya jako element metafi kcji; analiza intermedialna zabiegów muzykalizacji 
– ibid., s. 165–173.

269  Ikoniczność jest uwarunkowana konwencjami, nie oznacza zatem, że literatura może utożsamić się 
z muzyką, ale że w jakiś sposób próbuje zrealizować jej efekty (akustyczne, strukturalne, wyobrażeniowe) 
– za pomocą konwencji i środków literackich.

270  W. Wolf, Musicalization of Fiction, op. cit, s. 51–52. 
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muzyczno-literackich, Wolf wyszczególnił trzecią, obok imitacji i tematyzacji, formę 
muzyczności pośredniej – e wokac j ę  muzy k i  woka lne j  przez cytat lub aluzję. 
Powodem jest szczególna, intermedialna obecność tekstu werbalnego, będącego 
podstawą kompozycji, który sam w sobie może być przedmiotem cytatu lub aluzji. 
Intermedialny charakter muzyki wokalnej, łączącej tekst i muzykę w integralną 
całość, komplikuje problem medium dominującego i podporządkowanego, gdyż 
to drugie (przywoływana przez literaturę muzyka wokalna) jest hybrydą medialną. 
Jeśli czytelnik rozpozna tekst utworu stanowiącego podstawę kompozycji, będzie 
to relacja intertekstualna, natomiast jeśli rozpozna utwór muzyczny jako całość 
tekstowo-muzyczną, będzie to relacja intermedialna271. 

Fig. 3. Muzyka w literaturze – formy intermedialności ukrytej

Wg: W. Wolf, Musicalization of Fiction, op. cit., s. 70.

Jednym z warunków stwierdzenia muzyczności w formie odniesień implicyt-
nych jest ich weryfi kacja przez wskazanie sygnałów tekstowych272, te zaś – jako 
odniesienia eksplicytne – mogą przyjmować różne formy pozycyjne: teks tu a lne , 

271  Ibid., s. 67–69. W późniejszej wersji typologii relacji intermedialnych (idem, Intermediality Revi-
sited, op. cit., s. 28), która jest mniej rozdrobniona i ma ambicje uniwersalności dla relacji między różnymi 
mediami (nie tylko literaturą i muzyką), autor nie uwzględnia tej kategorii, co pozwala sądzić, że jest ona 
specyfi czna dla problematyki muzyczno-literackiej.

272  To zastrzeżenie ma zapobiec spontanicznemu tworzeniu analogii lub metafor w analizie, które 
wpisują w tekst nowe jakości. Wolf poświęca zatem dużo uwagi czynnikom weryfi kacji muzyczności, 
wśród których wymienia – na poziomie tekstu: szczególne (tj. wykraczające poza literacką reprezentację 
oralności) nagromadzenie jakości brzmieniowych, szczególne wyeksponowane elementów formalnych 
(autorefrencjalność) oraz rozpad spójności narracyjnej i/lub gramatycznej tekstu. Ibid., s. 71–85. 
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p aratekstu a lne  lub kontekstu a lne , które bliskie są postaciom intertekstualno-
ści273. Rozważając relacje literatury i muzyki dwukierunkowo, szczególne znaczenie 
przypisać należy odniesieniom paratekstualnym i kontekstualnym, które mogą być 
realizowane również w muzyce, kierując uwagę w stronę intermedialnego odbioru. 
Jakość muzyki programowej (literatura w muzyce) powstaje w interakcji struktur 
muzycznych i programu literackiego w postaci paratekstu, który umożliwia ich 
pojęciową interpretację. Jako przykład tego typu relacji może posłużyć Symfonia 
fantastyczna Hectora Berlioza, której tytuł sugeruje jedynie ogólny nastrój dzieła, 
natomiast literacki program nadaje mu określoną strukturę narracyjną „epizodu 
z życia artysty” (rozszerzenie tytułu) z tematem ukochanej (tzw. idée fi xe), jego 
przekształceniami adekwatnie do fabuły, cytatami muzycznymi (m.in. hymnu Dies 
Irae) i innymi środkami ikoniczności muzycznej, odpowiadającymi nastrojom 
poszczególnych części: 1. Marzenia, namiętności, 2. Bal, 3. Scena na wsi, 4. Marsz 
na stracenie, 5. Sabat czarownic. Większość dorobku Berlioza to utwory wokal-
no-instrumentalne, a więc z defi nicji związane z tekstem literackim i odsyłające do 
literackich pierwowzorów, np. symfonia dramatyczna Romeo i Julia op. 17, Śmierć 
Ofelii op. 18 na głosy, chór i orkiestrę. Kompozytor był bowiem zwolennikiem 
i teoretykiem muzyki programowej, przekonanym, że program literacki wzbogaca 
muzykę i warunkuje właściwe jej rozumienie274. 

Z drugiej strony, istnienie lub sugestia literackiego programu nie jest warunkiem 
rozumienia utworu muzycznego, który rządzi się przede wszystkim muzyczną lo-
giką, zasadami formalnymi i stylistycznymi. Innymi słowy, muzyki programowej 
można słuchać jako muzyki absolutnej. W tym względzie interesujące wyjaśnie-
nie daje Kramer, twierdząc, że muzyka ma zdolność łączenia się z innym sferami 
sztuki i życia, ale sama pozostaje niezmieniona przez dziedziny, z którymi wchodzi 
w relacje; wzbogaca te sfery, ale w oderwaniu niczego nie traci275. Z powodu tej 
paradygmatycznej autonomii stała się kulturowym tropem podmiotowości, repre-
zentując tę instancję, która pozostaje, kiedy zostają wyabstrahowane wszelkie nabyte 
cechy i doświadczenia. To więc nie tyle muzyka dąży do wyrażania podmiotowości, 
ile podmiotowość dąży do tego, by stać się substancją muzyki. Muzyka jest zatem 
czystą potencjalnością niesienia znaczeń uwarunkowanych kulturowo – idealnym 
substratem dla wprojektowania znaczeń276. Kiedy jakiś znak wizualny, werbalny czy 
gestualny nada subiektywności muzycznej specjalną treść, reszta muzyki wspiera 
ją i potwierdza. 

273  Müller zaznacza jednak, że kategorie Genette’a (zwłaszcza hipertekstualność i architekstualność) 
nie przystają do koncepcji intermedialności, również z powodu nieuwzględniania przez niego aktywności 
znaczeniotwórczej odbiorcy. Zob. J.E. Müller, Intermedialität. Formen moderner kultureller Kommunika-
tion, op. cit., s. 100–101. Odniesienia tekstualne są szczególne istotne dla obecności muzyki w prozie, na 
poziomie fabuły lub opowiadania, przy czym w obu przypadkach mogą (choć nie muszą) rozwinąć się 
w stronę refl eksji metaestetycznej.

274  O idei muzyki programowej w ujęciu Berlioza oraz jej recepcji – zob. R.D. Golianek, Muzyka 
programowa XIX wieku. Idea i interpretacja, Poznań 1998, s. 31–43.

275  L. Kramer, Musical Meaning: Toward a Critical History, op. cit., s. 3–4.
276  Kramer chce tym samym połączyć teorie autonomiczne muzyki z kontekstualizmem, który wynika 

m.in. z nowej muzykologii. 
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Wracając do relacji intermedialnych literatury, które częściowo mają charakter 
intertekstualny, Genette wymienia w kategorii paratekstualności także określenia 
(np. gatunkowe) usunięte z utworu, a zachowane w jego szkicach, pierwszym 
wydaniu itp.277. Bez wątpienia są one istotnym śladem intermedialnej koncepcji 
dzieła, która, spełniwszy swoje zadanie kierowania wyobraźnią twórczą na etapie 
kształtowania formy utworu, przestała być oceniana jako istotna dla jego rozumie-
nia. Określenia takie stoją na granicy paratekstu i kontekstu estetycznego dzieła, 
stanowią zatem istotny element intermedialnej analizy278, nie można bowiem jed-
noznacznie stwierdzić, czy bardziej znaczący jest fakt ich incydentalnego użycia, 
czy też to, że zostały usunięte w ostatecznej wersji utworu. Jak widać, mogą być 
one relewantne również in absentia, lokując się między dyskursem artystyczno-
-postulatywnym a dyskursem kulturowo-interpretacyjnym279. 

Odniesienia kontekstualne są zasadniczo umieszczone poza tekstem literackim 
– w komentarzach i autokomentarzach, debacie estetycznej i świadectwach recepcji, 
które bezpośrednio lub pośrednio naświetlają koncepcję utworu280. Odniesienia eks-
plicytne i implicytne (tematyzacja i imitacja) wzajemnie się więc warunkują, bowiem 
incydentalne odniesienia do muzyki nie wystarczają do zaistnienia intermedialnej 
relacji; to jednak wskazówka do poszukiwania ukrytej muzyczności w tekście, która 
może przybierać formy szczególnego wyeksponowania jakości brzmieniowych, kształ-
tu i repetytywności struktur o potencjalnie muzycznej proweniencji lub asocjacyjnego 
poetyckiego obrazowania – cechy te są wyraźnymi symptomami dążenia tekstu do 
autoreferencjalności, niejako sabotując zasady reprezentacji281. Dotyczy to nie tylko 
muzyki, ale i intermedialnej obecności innych sztuk w literaturze (np. plastycznych 
w ekfrazie), muzyka jednak z racji swej apriorycznej wieloznaczności w szczególnym 
stopniu uzasadnia odchodzenie tekstu od mimetyczności. 

Kolejne stopnie klasyfi kacji Wolfa dotyczące muzyki w literaturze rekorpo-
ralizują tradycyjne kategorie muzyczności literackiej, znane jako muzyka słów, 

277  Genette (op. cit., s. 320) podaje przykład nazw epizodów w Ulissesie Joyce’a, które w wydaniu 
książkowym zostały usunięte, traktuje zatem przedtekst powieści jako paratekst. 

278  Potwierdza to praktyka analityczna, ponieważ rozdział Ulissesa „Syreny”, określony przez Joyce’a 
w jednym z listów jako fuga per kanonem, doczekał się wyjątkowo licznych analiz muzyczności/muzyka-
lizacji literackiej. Zob. np. B. Bucknel, Literary Modernism and Musical Aesthetics: Pater, Pound, Joyce, and 
Stein, New York 2001, s. 121–161; G. Budde, Fuge als literarische Form? Zum Sirenen-Kapitel aus „Ulysses“ 
von James Joyce, w: Musik und Literatur. Komparatistische Studien zur Strukturverwandtschaft , op. cit., 
s. 195–213; Wolf, Musicalization of Fiction, op. cit, s. 127–146. 

279  Zgodnie z tą przesłanką wykazałam związki z muzyką wiersza G. Ekelöfa Jarrama, z którego autor 
usunął odwołanie do Preludium op. 28, nr 17 F. Chopina (zob. M. Wasilewska-Chmura, Musik – meta-
for – modernism, op. cit., s. 142–143) oraz E. Lindegrena Arioso, pierwotnie opatrzonego aluzją do sonaty 
fortepianowej Es-dur op. 81a Beethovena. Por. eadem, Musikalisk inspiration versus musikalisk suggestion. 
Några synpunkter på Erik Lindegrens dikt „Arioso”, w: Filologiskt smörgåsbord. En jubileumsskrift  från 
skandinavistiken i Kraków, Kraków 2004, s. 113–122. 

280  Jest to szczególnie istotne w okresach estetycznego fermentu, poczynań awangardowych lub 
zmiany pokoleniowej. 

281  Obserwacje te, poczynione przez Wolfa na przykładach analitycznych prozy romantycznej i moder-
nistycznej, są uzasadnione dla tego momentu historycznego rozwoju nowoczesnych technik narracyjnych. 
Dla utworów późniejszych, dla których normą wyjściową nie było opowiadanie mimetyczne, wymagają 
natomiast większej ostrożności oraz analizy funkcjonalnej.
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analogie formalno-strukturalne i muzyka werbalna. Wolf umieszcza je jednak na 
różnych poziomach – pierwsze dwa są t e ch n i k am i  muzykalizacji, natomiast 
muzyka werbalna jest for mą  o d n i e s i e n i a , która wskazuje na konkretny utwór 
lub gatunek muzyczny, w odróżnieniu od ogólnych odniesień do muzyki (tzw. 
odniesień do systemu). Zarówno więc tematyzacja muzyki, jak i imitacja form/
struktur muzycznych mogą dotyczyć muzyki w ogóle lub jej specyfi cznych zjawisk 
– form, gatunków, utworów, dla których jedną z możliwych form realizacji jest 
muzyka werbalna. Muzyka werbalna nie odnosi się natomiast do muzyki w ogóle, 
lecz zawsze do konkretnego utworu muzycznego, którego jest prezentacją (jeśli to 
utwór fi kcyjny) lub re-prezentacją (jeśli odnosi się do istniejącej kompozycji)282, 
co może się realizować za pomocą różnych form technicznych, przedstawionych 
wyżej. Wśród typów odniesień Wolf wprowadza, obok kategorii Schera (muzyka 
słów i analogie formalno-strukturalne), nową kategorię – ana l o g i e  w yobr a ż e -
n i owe  (imaginary content analogies), wskazując, że efekt doświadczenia słucha-
nia i przeżywania utworu muzycznego często osiągany jest przez nagromadzenie 
poetyckich obrazów, które czynią owo doświadczenie zmysłowo uchwytnym, np. 
opisy wrażeń podczas słuchania utworów muzycznych w Kontrapunkcie Huxleya 
(Suity orkiestrowej h-moll J.S. Bacha na fl et, dwoje skrzypiec, altówkę i basso con-
tinuo, BWV nr 1067)283. W tym ujęciu muzyka werbalna nie jest techniką, lecz 
formą referencjalności, która wskazuje na konkretny utwór muzyczny (realny lub 
fi kcyjny) oraz na mentalny proces jego percepcji – rozwój formy, nastrojowość, 
reakcje emocjonalne słuchacza. Pod względem technicznym ten „werbalny utwór 
muzyczny” (Scher) może być natomiast realizowany w ramach trzech form: analogii 
strukturalnych, muzyki słów i/lub analogii wyobrażeniowych (por. Fig. 3). 

W typologii Wolfa niezbyt wyraźnie akcentowane jest miejsce kontekstu kul-
turowo-estetycznego w postaci tekstów metaartystycznych, które naświetlają in-
termedialne poczynania twórców, recepcję ich twórczości oraz – ogólnie – debatę 
estetyczną danego okresu lub środowiska literackiego. Są to sygnały istotne dla 
weryfi kacji intermedialności, które zasadniczo mieszczą się w kategorii odniesień 
kontekstualnych. Cały obszar refl eksji intermedialnej powinien więc zostać umiesz-
czony w przecinających się kontekstach danego pisarstwa, środowiska artystycz-
nego, prądów epoki. Takie tendencje są wyraźne w pracach analitycznych, które 
na ogół przedstawiają szeroki kontekst estetyczny dla prezentowanych zagadnień, 
co nierzadko sprawia, że mniej akcentowany jest intermedialny wymiar samych 
artefaktów (traktowane są one jako egzemplifi kacja poglądów estetycznych). Jest 
to istotny problem badań międzyartystycznych, czy i w jakim stopniu wyobrażenia 
artystów na temat ich własnych intermedialnych poczynań powinny być brane pod 
uwagę. Studia intermedialne (oraz bardziej tradycyjne – interart) poszukują bowiem 
precyzyjnych narzędzi badawczych, które zagwarantują im miejsce wśród kanonu 
nauk, natomiast artyści sięgają do innych dziedzin artystycznych jako amatorzy, 

282  S.P. Scher, Verbal Music in German Literature, op. cit., s. 8.
283  A. Huxley, Kontrapunkt, op. cit., s. 37–40. Jest to szczególnie wyraźne w prozie, która staje się w tych 

miejscach liryczna, ale podobne formy można odnaleźć także w poezji – szczególnie poprzez wzmożoną 
asocjacyjność języka poetyckiego. 
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kierując się własnymi wyobrażeniami na ich temat i wypowiadając się w danym 
obszarze zgoła nienaukowym językiem. Szczególnie dotyczy to wypowiedzi odno-
szących się do muzyki, z racji jej abstrakcyjnej, trudno uchwytnej w kategoriach 
werbalnych natury. 

W tym świetle istotne są postulaty teoretyczne, stawiające explicite problem 
metaforyczności dyskursu metaartystycznego, która to metaforyczność może i po-
winna być traktowana jako siła poznawcza. Eric Prieto widzi wręcz rozwój dziedziny 
studiów muzyczno-literackich w inwencji co do terminologicznych paralel pod wa-
runkiem, że będą się one opierać na „kognitywnym dysonansie”, zamiast poszukiwać 
absolutnych kryteriów muzyczności i adekwatności między terminami284. Postulat 
ten może się wydawać nazbyt radykalny jako postawa badawcza, jest jednak w pełni 
uzasadniony na gruncie epistemologicznym w odniesieniu do metaforycznych 
tekstów metaartystycznych, które operują językiem metafory jako instrumentem 
poznania. Tu zadaniem badacza nie jest wartościowanie, lecz analiza znaczenia 
i funkcji fi guratywnego języka oraz jego interpretacja w języku refl eksji krytycznej285. 
Umożliwia to dotarcie do głębokich struktur form artystycznych, do których należą 
m.in. symultaniczność, nierozstrzygalność semantyczna, powtórzenie i wariacja, 
następstwo czasowe, zasady formalne kontrastu, symetrii i rozwoju286. Drogą do 
ich odkrycia jest tzw. paralelne czytanie (tandem reading) dzieł na płaszczyźnie 
niejako wyabstrahowanej z uwarunkowań medialnych. W tym ujęciu metafory 
w studiach muzyczno-literackich są zasadniczo narzędziem interpretacji, nie zaś 
jej przedmiotem, choć konieczna jest analityczna weryfi kacja analogii. Ponieważ 
strukturalne paralele obu sztuk są realizowane odmiennymi technikami, związki 
będą dotyczyć raczej celów, efektów i wartości, które wykraczają poza specyfi kę 
obu sztuk. Muszą one zatem być rozumiane w szerszym kontekście kulturowym, 
a dyskurs krytyczny powinien się odbywać w ramach „generalnej teorii ludzkiej 
ekspresji”287.

Powyższe postulaty pokrywają się częściowo z propozycjami Stephena Benso-
na, który obserwując historyczną relewancję interpretacji muzyczno-literackich, 
proponuje badanie muzyki wpisanej w recepcję literatury (analogicznie do badań 
muzykologii nad recepcją muzyki wpisanej w literaturę i inne teksty werbalne), 
na podstawie dwóch zasadniczych założeń: (1) konstytutywne znaczenie meta-
foryczności w rozumieniu (czy raczej: werbalizowaniu) muzyki oraz (2) uznanie 
historycznej natury takich metafor288. Istotna rola metaforyczności wynika zarówno 
z założeń nowej muzykologii, która usankcjonowała konieczne fi kcje tropów krytyki 
muzycznej, obserwowane wcześniej nawet w dyskursie formalistycznym, jak i z eks-

284  E. Prieto, op. cit., s. 51–55.
285  Ibid., s. 52. Tym samym po raz kolejny akcentowana jest perspektywa hermeneutyczna. 
286  Ibid., s. 58–59. Koncepcja głębokich struktur jest odpowiednikiem transmedialności (por. klasy-

fi kacje intermedialności – rozdz. 2.), z tą różnicą, że struktury obecne są w dziele jako realizacja pewnych 
możliwości w konkretnym medium, natomiast transmedialność jest dyskursem teoretycznym, który 
wyznacza i analizuje te możliwości. 

287  Ibid., s. 53.
288  S. Benson, Modernism, Melocentrism and Literary History, w: Word and Music Studies: Essays in 

Honour of Steven Paul Scher and on Cultural Identity and the Musical Stage, op. cit., s. 92.
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pansji kognitywizmu, czyniącego metaforę zasadniczym instrumentem poznania 
i rozwoju języka, a zatem i nadbudowanego nad nim systemu – literatury. 

Konsekwencją historycznego ujęcia muzyczności jako cechy interpretacji289 i re-
cepcji jest antyesencjalistyczny stosunek do muzyki w dyskursie intermedialnym, 
który powinien odwoływać się do określonej, historycznie uwarunkowanej idei 
muzyki, nie zaś do muzyki w ogóle290. Nie ma zatem jednej muzyczności w lite-
raturze – są róż ne  mu z yc z no ś c i , które nie ograniczają się do abstrakcyjnego 
(tj. metaforycznego) rozumienia, lecz odnoszą się również do muzyki słyszanej 
i historii jej słuchania291. 

289  Tu interpretację należy rozumieć także w sensie autointerpretacji, tj. para- i metatekstów, które 
kształtują model recepcji swego czasu (wg Wolfa odniesienia kontekstualne).

290  Zastrzeżenie w mniejszym stopniu dotyczy odniesień do konkretnych utworów muzycznych, 
które z defi nicji zakładają uwzględnienie kontekstu historyczno-kulturowego; jest natomiast relewantne 
dla odniesień do muzyki jako takiej, a także odniesień do gatunków (form) muzycznych, które również 
podlegają historycznej ewolucji, tak iż określenia form, struktur i technik nie mają stałych znaczeń. Anali-
zuję to zjawisko w szwedzkiej debacie modernistycznej na przykładach pojęć tematu, symfonii, fugi. Zob. 
M. Wasilewska-Chmura, Musik – metafor – modernism, op. cit., s. 230–247. 

291  S. Benson, op. cit., s. 98.



5

SPECYFIKA MUZYKI
(ZNACZENIE, EMOCJE, PODMIOTOWOŚĆ) 

W tym miejscu można postawić pytanie, co czyni muzykę tak atrakcyjnym środ-
kiem ekspresji, że przyciąga ona inne media, wchodzi z nimi w związki i dalej 
pozostaje sztuką niejako ucieleśniającą wewnętrzność, transcendencję i nieogra-
niczoną ekspresję. Na poziomie znaczeń relacje literatury i muzyki są skompli-
kowane głównie z powodu nierozwiązanego jednoznacznie problemu znaczenia 
w muzyce. Jak wynika z wcześniejszych rozważań, semiotyka nie zdołała wyjaśnić 
fenomenu znaczenia muzyki. Stwierdzono jedynie, że w przeciwieństwie do ję-
zyka znaki muzyki pozbawione są funkcji denotowania, a pewne nieokreślone 
znaczenia (konotacje) mogą się pojawiać na poziomie znaków wyższego rzędu, 
które należą do muzyki jako systemu nadbudowanego, a nie jej materiału (systemu 
dźwiękowego). Podobne wątpliwości co do niewystarczalności koncepcji struk-
tury znakowej wobec języka i literatury pojawiły się we współczesnym dyskursie 
humanistycznym. Diadyczna koncepcja znaku czyni go statycznym, zamkniętym 
i niezdolnym do transgresji292. Jak konkluduje Bourdieu, „[i]stotą anachronizmu 
Znaku jest jego niezdolność do transgresji w wieku – czy paradygmacie – który 
uczynił transgresję swą główną zasadą”293.

Kramer, widząc ograniczenia metody semiotycznej, zaproponował więc jej 
rozszerzenie przez włączenie narzędzi hermeneutyki, która zakłada twórczy wkład 
interpretatora, wykraczający poza dekodowanie przekazu znakowego294. Traktuje 
on znaczenie podobnie jak p e r for mat y w ny  a kt  mow y, zmieniający rzeczy-
wistość socjokulturową295. Badacz odwołuje się do Lacanowskiej koncepcji znaku 
jako instancji reprezentacji podmiotu wobec innego znaku – efektem muzyki jest 
wzmożone odczucie ekspresji i osobistego zaangażowania słuchacza i/lub wykonaw-
cy. Muzyka jako swobodny znak (free-standing signifi er) wyznacza relację podmiotu 
(słuchającego lub wykonującego muzykę) wobec pewnego modelu podmiotowo-
ści, który, choć wydaje się uniwersalny, jest uwarunkowany kulturowo. Podmiot 
w takiej relacji reaguje na muzykę, naśladując ją (np. nucąc, tańcząc, wystukując 

292  Taką opinię wyrażają m.in. Kristeva, Foucault, Bourdieu. 
293  Cyt. za: W. Kalaga, Mgławice dyskursu. Podmiot, tekst, interpretacja, Kraków 2001, s. 8. 
294  W teorii interpretacji dekodowanie dotyczy procesu rozumienia, natomiast właściwa aktywność 

hermeneutyczna odbywa się na poziomie interpretacji. O różnych koncepcjach tych pojęć – zob. ibid., 
s. 22–44. 

295  L. Kramer, Signs Taken for Wonders, op. cit., s. 37. Na podstawie teorii aktów mowy rozwinęła się 
teoria performatywności (performatyka), adekwatna dla opisu rozlicznych zjawisk społeczno-kulturowych. 
Zob. M. Carlson, Performans, przekł. E. Kubikowska, red. nauk. T. Kubikowski, Warszawa 2007, passim. 
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rym)296, lub wypowiadając się na jej temat; w tym drugim przypadku muzyka staje 
się znaczeniem w praktyce dyskursu i reprezentacji, a więc ma siłę oddziaływania 
semantycznego i społecznego nie jako znak, ale jako sygnifi kat. Kramer podważa 
tym samym rozdział muzyki brzmiącej i werbalizowanej, który jest w jego opinii 
błędnym założeniem pooświeceniowego rozumienia muzyki. Muzyka jest nie 
tylko zjawiskiem brzmieniowym, lecz jako nacechowana znaczeniem z wielu 
źródeł – z d ar z e n i e m  dy s ku rs y w ny m  (tak jak gry językowe Wittgensteina), 
w którym podmiot bierze udział. Interpretacja ma zatem (jak wszelka komunika-
cja) charakter performatywny i, choć posługuje się językiem werbalnym, nie jest 
wyłącznie werbalna, tzn. nie redukuje muzyki do języka, lecz ją wzbogaca. W re-
zultacie wszelkie próby interpretacji sprawiają, że lepiej jej słuchamy297. A zatem dla 
muzyki cała sfera metatekstów jest niezmiernie istotna, gdyż tworzą one historię
jej rozumienia298. 

Jak zauważa Kramer, stanowiska wobec znaczenia muzyki niewiele mówią 
o samej muzyce, a więcej o tym, jak sankcjonujemy nasz stosunek do niej; żadne 
z nich nie daje ostatecznej odpowiedzi na pytanie o istotę i znaczenie muzyki, 
lecz czynią one samo to pytanie jej znaczeniem299. Muzyka była od starożytności 
rozumiana na dwa sposoby, przewijające się następnie przez całą jej historię. Pi-
tagorejski matematyczny model muzyki jako uniwersalnego porządku powracał 
w te or i a ch  auton om i c z nych , koncentrujących się na formie i strukturze 
dzieła. Platońska teoria muzyki jako części retoryki wiązała ją natomiast z innymi 
dziedzinami działalności człowieka, poszukując znaczenia muzyki poza nią samą300; 
to ujęcie przetrwało w te or i a ch  he te ronom i c z nych  (referencjalnych), trak-
tujących muzykę jako bodziec o istotnych implikacjach. Odpowiadają im różne 
stanowiska estetyczne, podkreślające – odpowiednio – autonomię, uniwersalizm, 
transcendencję znaczenia muzycznego lub uwikłanie muzyki w procesy historyczne, 
prowadzące do produkcji znaczeń specyfi cznych. Martin Huber opisuje te postawy 
w kategoriach estetyki formy i estetyki uczucia, koncentrując się wszak na jej dwu-
dziestowiecznych implikacjach dla muzyki oraz jej roli w literaturze301. 

Sceptycyzm Platona wobec muzyki miał źródło w przekonaniu o jej zdolności 
wywoływania emocji – pozytywnych lub negatywnych, których nośnikiem były 
tonacje muzyczne (modi), naśladujące sposoby wyrażania tych uczuć przez czło-

296  Dalsze stopnie naśladowania to np. transkrypcje, adaptacje, aluzje, cytaty lub konteksty 
multimedialne.

297  L. Kramer, Signs taken for Wonders, op. cit., s. 46; N. Cook, Muzyka, op. cit., s. 9–10. Interesującą 
paralelę znajdujemy w dyskursie muzycznym, w którym wykonanie artystyczne utworu nosi nazwę inter-
pretac j i, będącej czymś więcej niż akustyczną realizacją zapisu utworu – jest ona wizją jego muzycznego 
znaczenia. 

298  Podobną opinię na temat nowoczesnej liryki i refl eksji teoretycznej na jej temat wyraża Hugo 
Friedrich, Struktura nowoczesnej liryki. Od połowy XIX do połowy XX wieku, przekł. i wstęp E. Feliksiak, 
Warszawa 1978, s. 208. 

299  L. Kramer, Musical Meaning: Toward a Critical History, op. cit., s. 1–2.
300  J. Hollander, Th e Music of Poetry, „Journal of Aesthetics and Art Criticism” 1956, nr 2, s. 233. 
301  M. Huber, Text und Musik, op. cit., s. 9. Dahlhaus wskazuje na ewolucję estetyki uczucia od kon-

cepcji jego wywoływania przez muzykę, poprzez przedstawianie (naśladowanie), po ekspresję (wyrażanie). 
C. Dahlhaus, Estetyka muzyki, op. cit., s. 19–27. 
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wieka. Arystoteles bardziej radykalnie powiązał muzykę z uczuciami w Polityce 
(ks. VIII, rozdz. 5), odwołując się do doświadczenia: „Jest wielkie podobieństwo 
co do prawdziwej natury między rytmami i melodiami a gniewem i łagodnością, 
męstwem i rozwagą, i ich wszystkimi przeciwieństwami oraz innymi uczuciami 
etycznymi. Dowodzą tego fakty: słuchamy takich melodii i nastrój duszy naszej 
ulega zmianie”302. Wynika stąd, że warunkiem emocjonalnego poruszenia słucha-
cza jest fakt naśladowania uczuć przez muzykę, naśladowanie zawiera się jednak 
nie w czysto zmysłowych jakościach, które są pokrewne emocjonalnym modu-
lacjom głosu, lecz tkwi w samej muzyce – w przeciwieństwie do innych sztuk, 
w których nie sposób znaleźć obrazu stanów etycznych: „Natomiast w melodiach 
samych zawiera się odzwierciedlenie przeżyć moralnych, co oczywistą jest rzeczą. 
[…] Okazuje się z tego, że muzyka posiada zdolności pewnego wpływania na 
moralne kształcenie duszy. Zdaje się też istnieć pewne pokrewieństwo między 
duszą a melodiami i rytmami, stąd wielu fi lozofów twierdziło, że dusza to har-
monia, inni, że zawiera w sobie harmonię”303. Teorie ekspresji muzycznej, które 
nawiązują do myśli arystotelesowskiej, przypisują więc samej muzyce wartości 
emocjonalne. W tym świetle, jak podkreśla Peter Kivy, przywrócenie emocji 
muzyce przez Cameratę fl orencką, choć odwołujące się do Arystotelesa, było 
zastosowaniem doktryny platońskiej o naśladowaniu przez muzykę ekspresyjnej 
mowy304. Teorie pobudzenia (arousal theories) znalazły racjonalną wykładnię 
w mechanistycznej psychologii Kartezjusza, która stała się podstawą muzycznej 
teorii afektów (Aff ektenlehre). 

Teorie autonomiczne podkreślają natomiast specyfi kę znaczenia muzycz-
nego, jego związek ze sferą idealną i nieprzekładalność na kategorie pojęciowe. 
Ich rozkwit przypada na epokę romantyzmu, kiedy to apofatyczne traktowanie 
muzyki jako realizacji toposu niewyrażalności przyniosło wyobrażenia muzyki 
w postaci uniwersalnego języka. W ujęciu Schopenhauera muzykę cechuje jed-
nocześnie ogólność i określoność. Jako wcielenie samej woli była ona w stanie 
oddać istotę uczuć in abstracto: „ich czystą formę bez materialnej treści, jakby 
tylko świat duchowy bez materii”305. Umożliwiała zatem czyste poznanie idei bez 
pośrednictwa pojęć. Również Felix Mendelssohn-Bartholdy opowiadał się za 
specyfi cznością znaczeń muzyki, które uznawał za bardziej adekwatne od języ-
kowych, preferując muzykę bez tekstu: „To, co wyraża muzyka, którą kocham, to 
myśli nie zbyt nieokreślone, aby je ująć w słowa, ale zbyt określone”306. Muzyka 
uświadomiła więc niedoskonałość języka werbalnego jako narzędzia komunikacji 
metafi zycznych treści. Franz Liszt, twórca czołowego gatunku muzyki programo-
wej romantyzmu – poematu symfonicznego – był przeciwny wyjaśnianiu treści 

302  Arystoteles, Polityka, przeł. L. Piotrowicz, w: idem, Dzieła wszystkie, t. 6., posł. H. Podbielski, 
Warszawa 2001, s. 220.

303  Ibid., s. 221. Należy zaznaczyć, że harmonia w monodycznej muzyce starożytnej Grecji oznaczała 
zgodne z matematycznymi proporcjami następstwo dźwięków. 

304  P. Kivy, Introduction to a Philosophy of Music, op. cit., s. 17.
305  Cyt. za: C. Dahlhaus, Estetyka muzyki, op. cit., s. 50.
306  Cyt za: E. Fubini, op. cit., s. 299.
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uczuciowej poematów symfonicznych; wyjaśnianie niszczy istotę tego, co z racji 
niemożności wyrażenia w słowach, zostało wyrażone w muzyce307. Te opinie 
opierają się na przekonaniu o specyfi czności znaczeń muzycznych, które mają 
pewne jakości wspólne z sugestywnością poetycką, ale nie mogą być przełożone 
na język werbalny. 

Muzyka – znaczenie i emocje

Susanne K. Langer traktuje sztukę jako zjawisko znaczące, toteż problem znaczenia 
rozpatruje w kategoriach semantycznych, odcinając się od wszelkich związków 
symptomatycznych. Ekspresja muzyki opiera się na podobieństwie for my  l o -
g i c z n e j  d o ś w i a d c z e n i a , którą można wyrażać w kategoriach ogólnych (np. 
napięcia, odprężenia, kontrastu). Formy muzyczne spełniają warunki symbolicznego 
użycia, jednak – w przeciwieństwie do języka – nie dysponują słownikiem: choć 
wiele elementów może być odbierane jako ekspresyjne308, brakuje wyodrębnionych 
jednostek semantycznych. Muzyka zostaje więc umieszczona w kategorii sy mb ol i 
pr z e d s t aw i e n i ow ych  (niedyskursywnych)309. 

Langer jest przeciwna traktowaniu muzyki jako języka, twierdząc, że muzyka 
oddaje jedynie „ogólne formy uczuć”, „morfologię uczucia”310, a więc bliższa jest 
wartościom intelektualnym, które przejawiają się w formach abstrakcyjnych, 
a odbierane są na drodze logicznej. Jednak praktyka słuchania wskazuje, że każ-
dorazowo pojawia się u słuchacza poczucie subiektywnego sensu, które – choć 
w pewnych ramach jest zmienne – dowodzi zdolności przekazywania przez muzykę 
treści symbolicznych. Muzyka jest w tym ujęciu niespełnionym symbolem, for mą 
z n a c z ą c ą  p oz b aw i on ą  konwe n c j ona l n e go  z n a c z e n i a 311. Innymi słowy, 
nie symbolizuje ani nie reprezentuje konkretnych uczuć, lecz jest izomorfi czna ze 
sferą emocjonalną w ogólności312. W tym świetle zrozumiała staje się fascynacja 
poetów muzyką w okresie romantyzmu, kiedy estetyka uczucia zastąpiła ideowe 
i dydaktyczne cele poezji, oraz kulminacja owej predylekcji w symbolizmie, który 

307  S.K. Langer, Nowy sens fi lozofi i, op. cit., s. 348. O koncepcji programowości w twórczości Liszta – 
zob. R.D. Golianek, Narodziny muzyki z ducha literatury. Typy znaczeń w poematach symfonicznych Franza 
Liszta, w: Intersemiotyczność: literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), op. cit., s. 297–305. 

308  Langer (op.cit., s. 340) wymienia m.in. barwę, ruch (kierunek), interwał (przestrzeń), następstwo 
(dystans i kierunek dźwięków), pokrewieństwo dźwięków (konsonans, dysonans), akcent. 

309  Według analizy autorki, nie spełniają one warunków dyskursywności. Krzysztof Guczalski analizuje 
krytycznie rozumowanie Langer, kładąc w jej defi nicji symboli dyskursywnych nacisk na idee, czyli treści 
pojęciowe przez nie przekazywane; odrzuca kryterium linearności jako nierelewantne, również dla dalszych 
elementów teorii Langer. K. Guczalski, Znaczenie muzyki. Znaczenie w muzyce. Próba ogólnej teorii na tle 
estetyki Susanne Langer, Kraków 1999, s. 57.

310  S.K. Langer, op. cit., s. 351. Guczalski (Znaczenie muzyki. Znaczenie w muzyce, op. cit., s. 93) uściśla, 
że chodzi o „morfologię formy uczucia”.

311  S.K. Langer, op. cit., s. 354–355.
312  P. Kivy, Introduction to a Philosophy of Music, op. cit., s. 28.
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powołał symbol dla wyrażenia złożonych treści. Jak ujmuje to Langer, w muzyce
„[t]worzymy symbolizm o takiej żywotności, że rozwija się w obrębie swoich własnych 
form elementarnych, co jest cechą naprawdę prawdziwego symbolizmu”313. 

Symbole przedstawieniowe, do których zaliczana jest muzyka (notabene, wraz 
z malarstwem) charakteryzują się tym, że ich elementy nie mają samodzielnego 
znaczenia, lecz nabierają go dopiero w kontekście całości; tak dzieje się zarówno 
z plamami barwnymi w malarstwie, jak i z pojedynczymi dźwiękami w muzyce. 
To wszystko nie daje się w sensie pozytywizmu logicznego zweryfi kować, a za-
tem należy do sfery emocji, podobnie jak elementy niedyskursywne w języku, 
np. zdania metafi zyczne, poezja liryczna314. Zróżnicowanie natury symboli 
odpowiada, według Langer, różnym kategoriom doświadczenia; część z nich, 
w szczególności treści emocjonalne, nie może być wyrażona w języku dyskur-
sywnym, toteż poszukuje innego modusu wypowiedzi: „Najbardziej rozwiniętym 
typem takiej c z y s to  kon ot a c y j n e j  s e m ant y k i  jest muzyka”315. Muzyka 
jest zatem predestynowana do wyrażania emocji, które stają się jej znaczeniem. 
Langer odwołuje się przy tym do koncepcji formalistycznych, traktując dosko-
nałość formy jako warunek zaistnienia formy znaczącej, co daje pewien asumpt 
do połączenia teorii formalistycznych i ekspresyjnych. W rezultacie znaczenie 
może być badane poprzez formę: „Eksponuje ona [muzyka] czystą formę nie 
jako ozdobę, ale jako swą prawdziwą istotę […]. Jeśli znaczenie sztuki należy do 
domeny samego tylko zmysłowego przedmiotu percepcji, niezależnie od tego, co 
rzekomo przedstawia, to takie czysto artystyczne znaczenie powinno być najbar-
dziej dostępne poprzez utwory muzyczne”316. Muzyka może się stać przedmiotem 
interpretacji jedynie jako l o g iczna  ekspresja uczuć, toteż subiektywne elementy 
ekspresyjne (np. uczucia kompozytora) muszą wpierw zostać sformalizowa-
ne i wyartykułowane jako forma317, po to by stać się dostępne na płaszczyźnie
mentalnej. 

Znaczenie symboliczne muzyki jest czymś innym niż pewne formy referencjal-
ności, wytworzone na gruncie konwencji stylistycznych, np. efekty ilustracyjne, 
które nie są uważane za ściśle muzyczne318. Ponieważ muzyka pozbawiona jest 
denotacji, jej znaczenia są umieszczone w sferze niedostępnej poznaniu języko-

313  S.K. Langer, op. cit., s. 353–354.
314  K. Guczalski, op. cit., s. 63. To nietypowe przesunięcie granicy dyskursywności nie ma zasad-

niczych konsekwencji dla ekspresji artystycznej muzyki, ma jednak wpływ na możliwość fi liacji muzyki 
i literatury (zwłaszcza poezji), które w tym świetle są wyraźnie z sobą spokrewnione, jak również włączają 
sztuki przedstawieniowe w pewną intermedialną jedność. Dyskursywność języka odpowiada więc pojęciu 
pierwotnego systemu modelującego, podczas gdy system literacki (jako wtórny) nie daje podstaw weryfi -
kowalności wyrażeń (podobnie jak quasi-sądy w estetyce Romana Ingardena).

315  S.K. Langer, op. cit., s. 171 (wyróżn. moje – M.W.C.). Semantyka jest tu rozumiana w bardzo 
szerokim sensie, jako kontrast wobec znaczenia sygnałów. K. Guczalski, Znaczenie muzyki. Znaczenie 
w muzyce, op. cit., s. 67. 

316  S.K. Langer, op. cit., s. 72; cytat ibid., s. 313. 
317  Ibid., s. 324–325, 330–331. Jest to tzw. autoekspresja odroczona. K. Guczalski, Znaczenie muzyki. 

Znaczenie w muzyce, op. cit., s. 80–81. 
318  Tutaj dochodzi do głosu formalistyczny rys myślenia Langer o muzyce, co potwierdzają odwołania 

do estetyki Hanslicka. Por. S.K. Langer, op. cit., s. 84.
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wemu. To stanowisko dość znamienne dla estetycznej idei muzyki absolutnej, do 
której przyznawało się wielu romantyków319. Symbole muzyczne wyznaczają zakres 
potencjalnych znaczeń przez swą formę, ale znaczenie zostaje im przypisane każ-
dorazowo w procesie percepcji, wówczas bowiem ma miejsce „uczynienie rzeczy 
pojmowalnymi”320 – wgląd w naturę uczuć, który jest czymś innym niż sądy, lecz 
ma naturę procesu poznawczego; jego istotą jest roz u m i e n i e , więc znaczenia 
nie mogą być dowolnymi fantazjami. Wynika stąd, iż symbole i ich znaczenia są 
w muzyce nierozerwalnie połączone321, a zatem są jednorazowe i specyfi czne, choć 
abstrakcyjne w przeciwieństwie do symboli językowych – bardziej ogólnych, ale 
i konkretnych322. 

Mimo pewnych nieścisłości teoria Langer akcentuje ważne aspekty fi lozofi i 
muzyki: integralność ontologiczną dzieła sztuki oraz defi nicję dzieła sztuki jako 
logicznej ekspresji, gdzie abstrakcja jest czynnikiem różnicującym sztukę wobec 
natury323. Timothy Binkley wskazuje na przykład, że forma logiczna może być zna-
czeniem muzyki na mocy czysto muzycznej logiki. Poza tym podobieństwo formy 
logicznej symbolu (muzyki) i obiektu (uczucia) nie jest jedyną relacją występującą 
w muzyce, są też bowiem relacje ikoniczne, których Langer nie uwzględnia324. 
Ogólnie przecenia ona znaczenie rozumienia na niekorzyść wyobraźni, której rolę 
podnosiła estetyka, począwszy od Kanta.

W teorii symbolizacji uczucia emocje ulokowane są poza muzyką, natomiast 
Stephen Davies traktuje ekspresyjność jako cechę samej muzyki, która prezentuje 
charakterystyczne cechy emocji w swojej postaci dźwiękowej – kształt emocji325. 
Dynamiczny charakter muzyki przejawiający się poprzez ruch odbierany jest jako 
podobny do dynamicznej natury ludzkich działań. Celowość i racjonalna orga-
nizacja tegoż ruchu jest związana z konwencjami muzycznymi – ich znajomość 
warunkuje zatem rozumienie muzyki326. Davies łączy w swej teorii stanowisko 
absolutystyczne w kwestii znaczenia muzycznego (mianowicie, że tkwi ono w ob-
rębie samego dzieła) i ekspresjonistyczne – że komunikowane przez muzykę treści 

319  Nie byli to wszak jedynie zwolennicy muzyki absolutnej (Hoff mann, Wackenroder, Tieck), lecz 
także twórcy muzyki programowej i wokalno-instrumentalnej (Schumann, Liszt, Berlioz). Zob. C. Dahl-
haus, Idea muzyki absolutnej, op. cit., 138–150 (rozdz. „Idea absolutu muzycznego i praktyka muzyki 
programowej”).

320  To wersja tłumaczenia Guczalskiego (Znaczenie muzyki. Znaczenie w muzyce, op. cit., s. 105), 
istotnie klarowniejsza niż w wydaniu polskim: „raczej wyobrażamy sobie rzeczy, niż gromadzimy sądy” 
(S.K. Langer, op. cit., s. 359).

321  Ponieważ znaczenia są obecne w trakcie jej percypowania, łatwo popełnić „błąd emocjonalny”, 
traktując muzykę jako uczucie twórcy lub własne. S.K. Langer, op. cit., s. 357–358; K. Guczalski, Znaczenie 
muzyki. Znaczenie w muzyce, op. cit., s. 107.

322  Ibid., s. 213. Rozszerzenie i nadanie logicznej precyzji teorii Langer przez Guczalskiego wyjaśnia 
teorie partykularności i generalizacji uczuć jako niesprzeczne. 

323  T. Binkley, Langer’s Logical and Ontological Modes, „Journal of Aesthetics and Art Criticism” 1970, 
nr 4, s. 462. 

324  Odsyła ona do zachodniej muzyki instrumentalnej „od Bacha do Beethovena”, która „jest prze-
ważnie nieprzedstawiająca” (S.K. Langer, op. cit., s. 312–313), ale nawet w tym przedziale nie brak utworów 
programowych lub o ilustracyjnych efektach. 

325  S. Davies, Musical Meaning and Expression, Ithaca – London 1994, s. 228.
326  Ibid., s. 277.
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mają charakter emocjonalny, nie intelektualny. Istotna jest jednak sama możliwość 
komunikowania oraz jej związek z konwencjami muzycznymi.

Rolę konwencji dla rozumienia muzyki podkreśla także Leonard B. Meyer, 
traktując emocje jako pierwszy, niejako intuicyjny stopień rozumienia znaczenia 
muzyki, uwarunkowany psychologicznie i kulturowo, który może ulec obiektywi-
zacji w świadomej refl eksji, stając się przeżyciem intelektualnym327. Meyer pod-
kreśla czasowy charakter muzyki i jej percepcji, które rozwijają się jako procesy 
– relacje między szeregiem zdarzeń muzycznych, bodźców i ukierunkowanych 
tendencji. W jego psychologicznym ujęciu źródłem przeżycia muzycznego jest 
reakcja między o czek iwaniem, które opiera się na uwarunkowanych nawykowo 
reakcjach, a nieprzewidzianym z abu r z e n i e m  w z orc a . Reguły stylu są w ujęciu 
Meyera muzycznym odpowiednikiem gramatyki, która opiera się na parametrach 
syntaktycznych, tj. dających się wyodrębnić jednostkach tworzących struktury 
hierarchiczne. Wysokość i czas tworzą matrycę skali (dla melodyki i harmoniki) 
i metrum (dla rytmu), która jest wyuczona w ramach danej kultury muzycznej. Inne 
parametry muzyczne, nietworzące jednostek podlegających hierarchii (głośność, 
barwa, rejestr, gęstość), określane przez Meyera jako statystyczne, nie są natomiast 
stylotwórcze i odwołują się do naturalnych mechanizmów kognitywnych słucha-
cza. W tym świetle styl jest kodem, którego skuteczność weryfi kuje się w sytuacji 
komunikacyjnej kompozytora i słuchacza328. Znaczenie muzyczne jest zatem uwa-
runkowane kulturowo, jako znajomość norm stylu, wyznaczających ramy percepcji. 
W ten sposób muzyka, nawet jako sztuka niereferencjalna, sama dostarcza bodźców 
dla przeżycia i ukonstytuowania znaczenia, które można zgłębić poprzez badanie 
samej muzyki. Szczególną cechą muzyki są bowiem tzw. z na c z e n i a  z aw ar te , 
implikujące następstwo tego samego rodzaju zdarzeń co bodziec, czyli zdarzenia 
czysto muzyczne329. Proces słuchania staje się w ten sposób rodzajem niekończącej 
się semiozy, którą cechuje ciągłość, procesualność i transgresja. Istotną konkluzją 
tej teorii jest fakt, że mimo braku znaczeń referencjalnych muzyka może komuni-
kować poprzez mechanizmy interioryzacji doświadczenia stylu.

W świetle nowej muzykologii procesy recepcji muzyki odwołują się w dużym 
stopniu do pojęć kulturowych, zwłaszcza do narracji. Zdaniem Kramera podsta-

327  L.B. Meyer, Emocja i znaczenie w muzyce, przeł. A. Buchner, K. Berger, Kraków 1974, s. 46–47, 
54–57. W tym względzie nawiązuje on do fi lozofi i i psychologii Johna Deweya, z jego centralną kategorią 
doświadczenia oraz pragmatyzmem. Związki z Deweyem wykazuje także myśl Langer, co podkreśla K. Gu-
czalski, Znaczenie muzyki. Znaczenie w muzyce, op. cit., s. 81 (przyp. 37). 

328  Zob. D. Mirka, Komunikacja muzyczna w stylu późnym. Reguły i strategie, w: Styl późny w muzyce, 
literaturze i kulturze, red. W. Kalaga, E. Knapik, Katowice 2002, s. 131–137. Autorka na podstawie koncepcji 
Meyera wypracowała koncepcję faz stylu indywidualnego (tu tzw. stylu późnego), która opiera się na rela-
cjach między wartościami syntaktycznymi a statystycznymi dźwięków. Na przykładach z Tristana i Izoldy 
Wagnera pokazuje, iż w stylu późnym czynniki określające ważność syntaktyczną dźwięku nie pokrywają się 
na ogół z czynnikami ważności statystycznej. Powoduje to rozmijanie się oczekiwań z faktyczną realizacją, 
zachwianie hierarchii poprzez odsuwanie rozwiązań, ambiwalencję – a w konsekwencji „trudność” stylu, 
który wymaga od słuchacza nie tylko znacznej kompetencji stylistycznej, lecz aktywności „uzupełniania 
dużych części komunikatu” (ibid., s. 135).

329  L.B. Meyer, op. cit., s. 50–51. Poza tym autor nie wyklucza możliwości zaistnienia znaczeń desygnacyjnych 
w ramach pewnych konwencji stylistycznych, ale nie uznaje ich za konstytutywne dla znaczenia w muzyce.
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wowe struktury narracyjne można znaleźć nie tylko w epice, ale także w muzy-
ce330; w konsekwencji słuchanie muzyki przybiera formę znarratywizowaną, która 
integruje wszelkie historie funkcjonujące w uniwersum kultury331. Narracyjny 
potencjał jest też przypisywany poszczególnym formom muzycznym, z sonatą 
na czele, na ogół rozumianą w kategoriach kontrastu tematycznego, konfl iktu, 
rozwiązania itp.332 Próbowano też znaleźć w muzyce odpowiednik narratora (np. 
narracyjna funkcja orkiestry w operze), ale dla muzyki dostępny pozostaje jedynie 
modus prezentacji. Jak stwierdza Neubauer, muzyka sama w sobie nie jest w stanie 
opowiadać historii, lecz może je odgrywać (enact), pokazywać (show), sugerować 
(np. przez kontrast i rozwój tematyczny), a dzięki metaforze głosu może tworzyć 
dialog między instrumentami333.

Powyższy przegląd teorii znaczenia w muzyce pokazuje, że jest ono uwarun-
kowane kulturowo i konstytuuje się w procesie percepcji. Jak podkreśla Kramer, 
znaczenie muzyki to współzależność doświadczenia muzycznego i jego kontekstu, 
w którym podmiot określa swą pozycję między historycznie zmiennymi formami 
doświadczenia a doświadczeniem transcendentalnej perspektywy334.

Muzyka – czas, przestrzeń i reprezentacja

Kategoria czasu, która określała specyfi kę muzyki i poezji od czasów Lessinga, przy-
słoniła inne elementy organizacji, odsuwając przestrzeń jako kategorię opozycyjną335. 
Muzyka jest tymczasem konstrukcją tyleż czasową, ile przestrzenną; jej strukturę, 
postać brzmieniową i percepcję określają różne typy przestrzenności: pr z e s t r z e ń 
mu z yc z na  (abstrakcyjna przestrzeń dźwiękowa, zorganizowana przez systemy 
muzyczne), a kustyczna ,  s łuchowa i symb ol iczna  (obejmująca kulturowo wy-

330  L. Kramer, Musical Meaning: Toward a Critical History, op. cit., s. 98–101 (rozdz. „Musical Nar-
ratology”). Ujęcie to stoi w opozycji do teorii formalistycznych i autonomicznych, podkreślając obecne 
w muzyce aspekty reprezentacji. 

331  J. Neubauer, Tales of Hoff mann and Others. On Narrativization of Instrumental Music, w: Interart 
Poetics, op. cit., s. 118. Autor określa narratywizację muzyki (dla której stosuje własny termin emplottment) 
jako odwrotność procesu komponowania muzyki do tekstu (ibid.).

332  Zob. np. A. Newcomb, Narrative Archetypes and Mahler’s Ninth Symphony, w: Music and Text: Criti-
cal Inquiries, op. cit., 118–136; P.J. Rabinowitz, Chord and Discourse: Listening Th rough the Written Word, 
w: Music and Text: Critical Inquiries, op. cit., s. 38–56. Por. również wzmiankowane wcześniej w tekście 
głównym porównanie sonaty do powieści przez Fubiniego. 

333  J. Neubauer, Tales of Hoff mann and Others, op. cit., s. 119.
334  L. Kramer, Musical Meaning: Toward a Critical History, op. cit., s. 8.
335  Temporalność obu sztuk podkreślana jest większości badań muzyczno-literackich. Zob. np. 

C.S. Brown, Music and Literature. A Comparison of the Arts, op. cit., s. 10–11; idem, Th eoretische Grund-
lagen zum Studium der Wechselverhältnisse zwischen Literatur und Musik, op. cit., s. 30; L. Kramer, Music 
and Poetry, op. cit., s. 10. Kramer czyni rytm strukturalny podstawowym elementem formy muzycznej 
i poetyckiej nawiązując do teorii E.T. Cone’a i B. Herrnstein-Smith. 
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znaczone znaczenia i wartości)336, przy czym dwie ostatnie kategorie dotyczą percepcji 
muzyki. Co więcej, początki muzyki określa koncepcja przestrzenna w starożytnym 
systemie greckim. Następnie jej rozwój postępował od średniowiecza po wiek XIX 
według koncepcji czasowej, w której ramach jednocześnie następowała ekspansja 
przestrzenności: rozwój polifonii, ukształtowanie się harmonii funkcyjnej, rozwój 
substancji harmonicznej w muzyce symfonicznej, w końcu – świadome wykorzysty-
wanie efektów przestrzennych w muzyce romantyzmu. Radykalna zmiana nastąpiła 
wraz ze stworzeniem przez Antona Weberna systemu dodekafonii serialnej, w której 
„dochodzi do restytucji przestrzeni jako kategorii sformalizowanej, determinującej 
czas. Elementem refl eksji o nowej muzyce od połowy minionego stulecia staje się 
metafora «przestrzeni czasowej»”337. Kategoria przestrzeni jest także związana ze sferą 
ludzkiego doświadczenia i stanowi ważny element refl eksji estetycznej i intermedial-
nej na temat muzyki i literatury, również dlatego, że wykracza poza uwarunkowania 
materiałowe obu sztuk, realizując się w metaforach wizualnych. 

Langer, rozwijając teorię symbolizacji dla różnych form artystycznych w Feeling 
and Form, traktuje przestrzeń i czas jako kategorie psychologiczne, odgrywające 
istotną rolę w rozumieniu muzyki. Są one czymś wirtualnym, co konstytuuje się 
w procesie percepcji, muzyki nie da się więc zredukować do parametrów dźwię-
ków338. Esencją muzyki jest ruch, który należy rozumieć jako kategorię metafo-
ryczną, gdyż de facto żaden z elementów się nie przemieszcza. Muzyczne przebiegi 
sprawiają w r a ż e n i e  r u chu , który rozgrywa się w obszarze czystego trwania, 
to zaś nie jest faktycznym zjawiskiem. Trwanie muzyczne jest obrazem (image) 
czasu przeżywanego i doświadczanego; można je opisywać w kategoriach napięć, 
odprężeń i emocji, które wynikają z wzajemnych relacji elementów muzycznych. 
Muzyka organizuje czas: wypełnia go i nadaje mu kształt, innymi słowy – czyni 
czas słyszalnym, a jego formę dostępną zmysłowo339. Podobieństwo do czasu rze-
czywistego jest natomiast podstawową i lu z j ą  mu z y k i . Jedną z głównych różnic 
między czasem rzeczywistym a wirtualnym czasem muzycznym jest konieczność 
objęcia czasu muzycznego jako całości w świadomości słuchacza340; wówczas czas 
rzeczywisty, czas naszego własnego bycia zostaje zawieszony. Jest to związane ze 
s t r u ktu r ą  czasu muzycznego, która go konstytuuje, w przeciwieństwie do jedno-
wymiarowego kontinuum czasu rzeczywistego, które opiera się na pojęciu zmiany, 
rejestrowanej przez instrument pomiaru. Czas wirtualny (muzyczny) opisywany 
jest natomiast przez kategorię obj ę to ś c i  (volume), a więc wymiar przestrzenny, 

336  Zob. L. Polony, Pojęcie przestrzeni dźwiękowej w myśli muzykologicznej, w: Czas przestrzeni, red. 
K. Wilkoszewska, Kraków 2008, s. 183–184. Autor przywołuje kategorie Bohdana Pocieja, interpretując 
je w duchu fenomenologii.

337  Ibid., s. 185–187, cyt. s. 187. Zob. również D. Maciejewicz, Zegary nie zgadzają się ze sobą. Spór 
o czas w muzyce w drugiej połowie XX wieku, Warszawa 2000, s. 17–63 (rozdz. „Spór o czas muzyczny”).

338  S.K. Langer, Feeling and Form. A Th eory of Art Developed from Philosophy in a New Key, New York 
1953, s. 109. W tekście głównym referuję teorię czasu na podstawie tej właśnie pracy.

339  Ibid., s. 110.
340  Na tę cechę muzyki zwrócił uwagę już Herder, który podważył podział Lessinga, wskazując na 

energetyczny charakter muzyki i poezji w sensie greckiego pojęcia energeia (działanie), w przeciwieństwie 
do ergon (wytwór). Zob. C. Dahlhaus, Estetyka muzyki, op. cit., s. 11–12. 
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co jest – jak autorka sama przyznaje – strategią metaforyczną341. Czas taki jest jako-
ściowy, niepodzielny, bo wypełniony własnymi formami, podobnie jak przestrzeń 
wypełniona jest przedmiotami materialnymi. Koncepcję tę intuicyjnie sformułował 
Bergson, nie wyciągając z niej jednak dalszych konsekwencji, odrzucił bowiem 
przestrzenne kategorie opisu jako zaciemniające istotę czasu i trwania, które według 
fi lozofa powinny być uchwycone w intuicyjnym akcie poznania342.

Langer, w nawiązaniu do estetyki Crocego i Santayany, mówi natomiast o obrazie 
czasu (the image of time), czyli czasie wielowymiarowym, ustrukturowanym we-
wnętrznie, związanym z przestrzenią muzyczną343. Podstawowe struktury muzyczne, 
np. melodia, choć rozwijają się w czasie, postrzegane są zatem jako kształt, postać, 
synteza elementów. Przestrzeń muzyczna nie jest kategorią jedynie metaforyczną, 
gdyż w muzyce możliwe jest tworzenie iluzji przestrzeni (iluzja wtórna). Fakt, że 
iluzje pierwotne i wtórne (w muzyce – odpowiednio – czas i przestrzeń) pojawiają 
się w różnych sztukach, jest dla Langer dowodem na pokrewieństwo form arty-
stycznych; przy tym iluzja pierwotna jest konstytutywna dla danej formy (jest jej 
substancją). Muzyka to w tym świetle symbol subiektywnego czasu344. 

Jak widać, muzyka jest na ogół traktowana jako system zasadniczo odmienny 
od języka, o semantyce czysto konotacyjnej (Kramer, Langer) lub wręcz czysto 
muzycznej (Meyer). W historii estetyki zagadnienia jej znaczenia przecinają się 
jednak nieustannie z problematyką reprezentacji. Według teorii mimesis wy-
wodzącej się z pism Arystotelesa, wyróżnikiem i podstawową zasadą sztuk jest 
zdolność naśladowania, zaś różnice dotyczą środków (medium), przedmiotów 
i sposobów. Za przedmiot naśladowania muzyki uważano emocje i stany ludzkiego 
charakteru345, a naśladowanie odwoływało się do zasady podobieństwa, a więc 
w przypadku muzyki dotyczyło rzeczy lub zjawisk przypominających naturę jej 
medium – dźwięk i ruch. Ponieważ jednak, jak wskazuje Peter Kivy, media – czy 
to muzyka, czy malarstwo – nie są naturalne, lecz podporządkowane konwencjom, 
muzyka ma znacznie szersze możliwości reprezentacji niż naśladowanie346. 

Poprzez paralelę ze sztukami plastycznymi Kivy rozróżnia obrazy  muzyczne 
(rozpoznawalne bezpośrednio na podstawie podobieństwa) oraz repre zent ac j e , 
które wymagają komentarza werbalnego347; oba modusy składają się na szerokie 

341  S.K. Langer, Feeling and Form, op. cit., s. 112.
342  Ibid., s. 116.
343  Langer odwołuje się do artykułów Ch. Koechlina i G. Marcela, którzy wyciągnęli konsekwencje 

z teorii Bergsona, traktując jego trwanie konkretne (czas przeżywany) jako prototyp czasu muzycznego 
(ibid., s. 115). 

344  Ibid., s. 118.
345  Arystoteles, Polityka, op. cit., s. 220–221.
346  P. Kivy, Sound and Semblance, op. cit., s. 12. W swoich rozważaniach autor wychodzi od analizy 

traktatu J. Harrisa, Discourse on Music, Painting, and Poetry (1744), wskazując na ograniczenia teorii 
mimesis rozumianej jako imitacja.

347  Ibid., s. 21–22. Kivy pisze o rozpoznaniu niewspomaganym (unaided) i wspomaganym (aided), 
określając je – odpowiednio – jako obrazy i reprezentacje muzyczne. Ibid., s. 27. W późniejszym ujęciu 
określa je jako reprezentacje obrazowe i strukturalne. P. Kivy, Introduction to a Philosophy of Music, op. 
cit., s. 183–197. Rozwinięcie tej teorii na konkretnym przykładzie – zob. cz. II, rozdz. 2, analiza wiersza 
T.  Tranströmera Gondola żałobna nr 2, .
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pojęcie ilustracji muzycznej. Obrazy to zatem realistyczne reprezentacje (zależne od 
standardów realizmu epoki)348, np. naśladowanie śpiewu ptaków przez instrumenty 
w Symfonii pastoralnej Beethovena; są to jednak przypadki rzadkie i niezbyt znaczą-
ce muzycznie. Wiele obrazów muzycznych funkcjonuje jako muzyka, niezależnie 
od swego ilustracyjnego charakteru, a dopiero za sprawą sygnałów werbalnych 
ujawnia swój ilustracyjny potencjał, mający charakter ogólnej sugestii – przykła-
dem utwór A. Honeggera Pacifi c 231 (1923), którego tytuł jest nazwą lokomotywy
parowej349. 

R e pre z e nt a c j e  mu z yc z n e  wymagają więcej informacji i nie muszą się 
odnosić do podobieństwa brzmienia350. Tutaj parateksty (tytuł, tytuły części, 
program literacki) odsyłają na ogół do zjawisk pozaakustycznych, a reprezentacja 
opiera się na ana l o g i i  opi su , który ma punkty wspólne dla muzyki i obiektu 
reprezentacji. Typowe pozamuzyczne znaczenia, które muzyka jest w stanie wyra-
żać, dotyczą zjawisk dynamicznych – muzyka funkcjonuje tu jako analogon z racji 
swej kinetycznej natury351. Środki tego rodzaju rozwinęły się w skodyfi kowany 
system fi gur muzycznych, a więc pewnego rodzaju słownik352. Szczególną grupę 
stanowią reprezentacje przez konwencjonalne skojarzenia wobec melodii, której 
nieobecny tekst na mocy uzusu niesie z sobą pewne sensy (np. melodia hymnu 
Dies Irae w Symfonii fantastycznej Berlioza)353. Jak widać, znaczenia zewnętrzne są 
częściowo ufundowane na konotacjach kulturowych, częściowo zaś odwołują się

348  P. Kivy, Sound and Semblance, op. cit., s. 23. Zob. też N. Goodman, Jak tworzymy świat, przeł. 
M. Szczubiałka, Warszawa 1997, s. 30. 

349  Zgadza się to z teorią intermedialności, która zakłada możliwość weryfi kacji intermedialnego 
związku przez odniesienia paratekstualne. Trzeba jednak podkreślić historyczną relewancję takich sygnałów; 
w przypadku Honeggera w dzisiejszych czasach ilustracyjny związek nie jest dla słuchacza oczywisty bez 
dodatkowych sygnałów werbalnych, objaśniających znaczenie tytułu, np. w komentarzu zamieszczonym 
w programie koncertu. Tego typu teksty są również źródłem intermedialnych interpretacji muzyki, zwłaszcza 
według tradycji romantycznych parafraz i narratywizacji znanych dzieł muzycznych. Jak podkreśla Kivy 
(Sound and Semblance, op. cit., s. 33), istotna dla odbioru reprezentacji w muzyce jest nie tylko intencja 
reprezentacji, ale także oczekiwanie  reprezentacji.

350  Kivy przeprowadza rozumowanie w analogii do reprezentacji obrazowej, która „wygląda jak coś”, 
stąd reprezentacja w muzyce powinna „brzmieć jak coś”, stwierdza jednak, że reprezentacja muzyczna 
wykracza poza świat dźwięków. Ibid., s. 28. 

351  Ibid., s. 43–44. W istocie ruch to, obok brzmienia i wymiaru czasowego, główna cecha medium 
muzyki (por. teorię Langer). 

352  Figury kinetyczne, związane z kształtem melodii (np. kierunek w górę – w dół jako reprezentacja 
„wstępowania” – „zstępowania”) i rytmem (w którym stopień rozdrobnienia wartości ma reprezentować 
różne formy ruchu oraz bezruchu), rozwinęły się z czasem ku konceptualnym metaforom muzycznym 
w oparciu o zastosowanie środków harmonicznych (np. ekspresyjne użycie dysonansów przez Monteverdie-
go). Harmonia jako taka funkcjonowała jako reprezentacja harmonii świata. P. Kivy, Sound and Semblance, 
op. cit., s. 48. O środkach „mimetycznej zgodności tekstu i muzyki”, zob. np. D.K. McColley, Poetry and 
Music in Seventeenth-Century England, Cambridge 1997, s. 17–25.

353  Przypomnijmy, że muzyka z tekstem, jako forma intermedialna per se, generuje szereg możliwości 
zaistnienia znaczeń, np. wynikających z semantyki tekstu werbalnego. Dla literatury odpowiednikiem 
sytuacji, gdy muzyka poprzez cytat lub aluzję ewokuje sensy związanego z nimi tekstu werbalnego, jest 
ewokacja, przez cytat lub aluzję, muzyki utworu wokalnego, do którego tekstu dany cytat/aluzja się 
odnoszą. Por. Wolfa systematykę intermedialniości ukrytej – ewokacja muzyki wokalnej przez aluzję
lub cytat. 
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 do natury psychofi zycznej człowieka, którą cechuje wrażliwość na rytm, dynamikę 
uczuciowości oraz wyobraźnia.

Najistotniejszą kategorię muzycznej reprezentacji stanowią tzw. re pre z e n -
t a c j e  we w nę t r z ne  – motywy, tematy, które w obrębie danego utworu repre-
zentują postacie lub przedmioty związane z treścią programową lub sceniczną, 
np. motyw miotły w scherzu symfonicznym Paula Dukasa Uczeń czarnoksiężnika 
(1897) według Goethego czy słynne leitmotivy Wagnerowskie354. Muzyka ma tak-
że możliwość generowania znaczeń zewnętrznych poprzez relacje intramedialne, 
tj. odniesienia do innych utworów muzycznych, co najwyraźniej przejawia się 
jako forma tematu z wariacjami, ale również poprzez cytat (i aluzję), stylizację, 
pastisz lub opracowanie istniejących kompozycji przy zastosowaniu współcze-
snych środków355, np. balet Pulcinella Igora Strawińskiego jest neoklasycznym 
utworem na podstawie tematów utworów Giovanniego Battisty Pergolesego, 
La Valse Maurice’a Ravela to impresjonistyczna stylizacja walca wiedeńskiego. 
Szersze rozumienie reprezentacji wewnętrznych dotyczyłoby wszelkiej techni-
ki wariacyjnej oraz pracy przetworzeniowej, w której relacje struktur są inhe-
rentne dla utworu, nie odsyłając ani do „innej” muzyki, ani do rzeczywistości
pozamuzycznej. 

Szczególną formę stanowią reprezentacje not a c y j ne , oparte na relacji między 
postacią zapisu nutowego a semantyką tekstu; jest to tzw. muzyka dla oka, którą 
można raczej odczytać niż usłyszeć. Źródłem analogii jest również w tym wypadku 
parafraza werbalna i gra słów, odwołująca się do bardziej lub mniej skonwencjo-
nalizowanych wyobrażeń. Zdarzają się też notacyjne rebusy, w których pewne 
treści zaszyfrowane są w kształcie muzycznego tematu/motywu (np. słynny temat 
B-A-C-H w IV fudze z Kunst der Fuge J.S. Bacha); nie jest to jednak forma czysta 
reprezentacji, bowiem wykorzystuje parajęzykowy (arbitralny i konwencjonalny) 
system literowych oznaczeń dźwięków356.

Podsumowując skomplikowaną systematykę reprezentacji, można stwierdzić, 
że reprezentacja w muzyce opiera się zasadniczo na skojarzeniach, wywoływanych 
przez istniejące lub implikowane sygnały tekstowe (a więc intermedialne) i konsty-
tuujących się na płaszczyźnie pojęciowej. Jest to z reguły reprezentacja wspomagana. 
Nawet zwolennicy istnienia znaczeń pozamuzycznych przyznają zatem, że nie jest 

354  Trzeba zaznaczyć, że Wagner nie użył tego terminu w żadnym ze swych pism estetycznych, na-
tomiast w liście z 1867 roku do Heinricha Porgesa używa słowa Hauptmotiv, pisząc o końcowych taktach 
II aktu Tristana i Izoldy, że są skonstruowane na bazie „motywu głównego” króla Marka, reprezentującego 
dobrą wolę. Zob. R. Wagner, Th e Artwork of the Future, w: Wagner on Music and Drama. A Compendium of 
Richard Wagner’s Prose Works, wyb. i wstęp A. Goldman, E. Sprinchorn, przekł. ang. H. Ashton Ellis, New 
York 1964, s. 222 (przyp.). Ciekawy, bo niejednoznaczny przypadek stanowi motyw fl etu w Czarodziej-
skim fl ecie W.A. Mozarta, jest bowiem jednocześnie grany na fl ecie, którego dźwięk reprezentuje tytułowy 
instrument na zasadzie indeksu.

355  Zob. Z. Lissa, O cytacie w muzyce, w: eadem, Szkice z estetyki muzyki, Warszawa 1965, s. 269–315. 
Niezależnie od centralnej problematyki cytatu i autocytatu, autorka przedstawia przegląd innych form 
wykorzystania i przetwarzania obcego materiału w muzyce. 

356  W. Wolf, Musicalization of Fiction, op. cit, s. 28–29. Bogusław Schäff er dokonał w jednym z utworów 
podobnego zabiegu ze swoim nazwiskiem.
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to typowy modus znaczenia w muzyce; jest ono ogólnie postrzegane jako kontek-
stualne, autoreferencjalne i funkcjonalne, gdyż znaki w muzyce zyskują znaczenie 
poprzez funkcję w większych strukturach357. Zestawiając teorie na temat muzycznej 
reprezentacji z tymi, które dotyczą emocji i znaczenia w muzyce, otrzymamy kilka 
nadrzędnych typów znaczeń: (1) znaczenia autoreferencjalne (w obrębie utworu 
lub całego uniwersum muzyki), a więc intramedialne; (2) znaczenia ekspresyj-
ne358; (3) znaczenia konotacyjne pozamuzyczne, uwarunkowane kulturowo lub 
psychologicznie.

Między znaczeniem muzycznym i literackim bez wątpienia istnieją pew-
ne podobieństwa, ale też istotne różnice; znaki obu tworzą złożone struktury, 
związane z pewnymi znaczeniami lub przynamniej f u n kc j am i . W literatu-
rze znaczenia są symboliczne i arbitralne, toteż ich potencjał znaczeniowy jest 
niemal nieskończony; cechuje je heteroreferencjalność o intersubiektywnym 
charakterze. Natomiast w muzyce relacja między znakami a znaczeniem opiera 
się na pewnym podobieństwie, więc ich arbitralność jest ograniczona359. Tym 
bardziej istotne są sygnały tekstowe, które ukierunkowują pojęciowo percep-
cję, oraz konwencje muzyczne, wyznaczające zakres możliwości reprezentacji
w muzyce. 

Muzyka a ekfraza

Problematyka ekfrazy, która powróciła do badań literackich w ostatnich latach, 
jest sygnałem rosnącej świadomości intermedialnej natury sztuki. Zainteresowa-
nie to wiąże się z rozwojem gatunków audiowizualnych, które problematyzują 
relacje między mediami i nie pozwalają marginalizować przekraczania granic 
medialnych również w tradycyjnych formach artystycznych. Jest faktem znamien-
nym, że sięgnięto w tym względzie do antycznej tradycji retoryki, znajdując tam 
pojęcia operacyjne dla badania różnego typu przejawów wizualności w tekstach 
werbalnych, określanej też jako obrazowość, ikoniczność, oglądowość, transpozy-
cja intersemiotyczna, ikonologia/ikonografi a lub jako gatunki: poezja obrazowa, 
wizualna, pattern poetry i in. 

Claus Clüver podjął w swoich intermedialnie zorientowanych studiach temat 
ekfrazy w kontekście związków literatury ze sztukami plastycznymi i muzyką, 
rozszerzając pojęcie ekfrazy na sztuki niewizualne. Wychodzi on od gatunku 

357  Ibid., s. 24. Wolf podkreśla przy tym trudności z określeniem tych większych struktur oraz stwier-
dzeniem, czy wszystkie elementy muzyczne mają wewnętrzne znaczenie muzyczne. 

358  Nie są one już rozważane w kategoriach mimesis (naśladowanie uczuć lub ich symptomów), ale 
na podstawie rozróżnienia ekspresji a reprezentacji. Taką teorię sformułował Roger Scruton, aby stworzyć 
kryterium rozdziału muzyki programowej od absolutnej. Zob. R.D. Golianek, Muzyka programowa XIX 
wieku, op. cit., s. 79–83. 

359  W. Wolf, Musicalization of Fiction, op. cit., s. 23–24.
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Bildgedicht360, opisanego i sklasyfi kowanego przez Gisberta Kranza361, by zbadać 
możliwości i warunki zaistnienia transpozycji intersemiotycznej, ekfrazy i ekfrazy 
muzycznej, przy czym kieruje się pragmatyką tekstu, a nie cechami zasadniczo 
różnych systemów podstawowych. Przede wszystkim chodzi o odpowiedź na py-
tanie, jak zmienia się nastawienie czytelnika do tekstu, kiedy ten traktuje go jako 
transpozycję intersemiotyczną lub ekfrazę362. 

Ekfraza nie jest terminem równoważnym wobec Bildgedicht, który obejmuje 
wiersze-ekfrazy oraz te związane ze sztukami wizualnymi w inny sposób niż 
transpozycja intersemiotyczna, np. przez tytuł, czyli odniesienie intermedialne. 
Według znanej defi nicji Jamesa Heff ernana, ekfraza to „reprezentacja werbalna 
reprezentacji wizualnej”363; jest to defi nicja szeroka, bo wykracza poza literaturę, 
włączając wszelkie werbalizacje dzieł sztuki w recenzjach i analizach. Z drugiej 
strony wyklucza ona, przez odwołanie do pojęcia reprezentacji, utwory literac-
kie na podstawie dzieł wizualnych niebędących reprezentacjami, np. malarstwa 
abstrakcyjnego czy architektury. Clüver proponuje więc nową defi nicję ekfrazy, 
jako „werbalizacji realnych lub fi kcyjnych tekstów stworzonych w niewerbalnych 
systemach znakowych”364. Mieszczą się w niej nadal werbalizacje nieliterackie, 
opisy fi kcyjnych dzieł sztuki, które istnieją jedynie w swej werbalnej realizacji 
(np. Lessingowski opis tarczy Achillesa w Iliadzie), jednak zniesienie warunku 
reprezentacji oznacza znaczne rozszerzenie pola badawczego, bowiem ekfraza 
w tym ujęciu może odnosić się do architektury, tańca, fi lmu, a także do muzyki 
absolutnej. Na podstawie analiz autor dochodzi bowiem do wniosku, że werbalne 
reprezentacje utworów muzycznych mogą przyjmować takie same formy i funkcje 
jak werbalizacje tekstów wizualnych. Ekfraza nie zależy od swego przedmiotu, toteż 
dyskurs na temat rodzajów reprezentacji powinien ustąpić koncepcji transformacji, 
rozumianej jako prze-pisanie, przełożenie, które we współczesnej kulturze mają 
rozmaite funkcje. 

Dla dyskusji na temat ekfrazy, włączającej w zakres tego pojęcia zjawiska inne 
niż wizualne, istotnym nurtem okazało się zagadnienie ekfrazy muzycznej. Skoro 
ekfraza może dotyczyć tekstów w niewerbalnych systemach znakowych, jako że 
spełniają one te same funkcje co Bildgedicht i wymagają podobnego przygoto-
wania czytelnika na temat znajomości konwencji, to również teksty niewerbalne 
powinny mieć pewne możliwości przekazywania treści pojęciowych i wizualnych. 
Ten problem szczegółowo badała Siglind Bruhn, stwierdzając istnienie utworów 

360  Kranz defi niuje go jako wiersz odnoszący się do dzieł plastycznych (obrazów, rzeźb, grafi ki, rysun-
ków). G. Kranz, Das Bildgedicht. Th eorie – Lexikon – Bibliographie, t. I, KÖln 1981, s. 7. Termin ten nie ma 
adekwatnego odpowiednika w języku angielskim, na co wskazuje sam C. Clüver, Th e Musikgedicht. Notes 
on an Ekphrastic Genre, w: Word and Music Studies: Defi ning the Field, op. cit., s. 187–204. Analogiczne 
trudności dotyczą przekładu polskiego: „wiersz na temat dzieła sztuki wizualnej”.

361  G. Kranz, op. cit., t. I.
362  C. Clüver, On Intersemiotc Transposition, op. cit., s. 62.
363  Cyt. za: idem, Ekphrasis Reconsidered. On Verbal Representation of Non-Verbal Textes, w: Interart 

Poetics, op. cit., s. 22. Heff ernan uważa ponadto ekfrazę za modus, nie za gatunek (ibid.).
364  C. Clüver, Th e Musikgedicht, op. cit., s. 188. We wcześniejszym tekście jego defi nicja mówiła o „re-

prezentacji werbalnej”. Por. idem, Ekphrasis Reconsidered, op. cit., s. 26. 
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muzycznych, które można określić jako muzyczne reprezentacje czegoś wcześniej 
reprezentowanego w słowach, a także muzyczne reprezentacje dzieł plastycznych365. 
Z defi nicji Clüvera wynika, że ekfraza nie musi się odnosić do istniejącego arte-
faktu w innym medium – wystarczy, że zostanie on w jakiś sposób odtworzony. 
Tutaj możliwe są różne stopnie szczegółowości i wierności wobec przedmiotu 
ekfrazy – może ona być również lirycznym ujęciem, interpretacją obrazów, nie 
odnosząc się bezpośrednio do pierwotnej reprezentacji366. W tym świetle wiele 
utworów muzycznych, zwłaszcza miniatur lirycznych i utworów charakterystycz-
nych (np. Obrazki z wystawy Modesta Musorgskiego, Images Claude’a Debussy’ego) 
spełnia warunki zaistnienia ekfrazy. Mieszczą się w tej kategorii również utwory 
inspirowane dziełami plastycznymi, lecz nakierowane na treści duchowe, religijne 
lub mistyczne, które niewiele mają wspólnego z samym obrazem (przykładem są 
utwory Oliviera Messiaena).

W świetle wyżej przedstawionych koncepcji problematyka intermedialna jawi 
się jako wielopłaszczyznowy dyskurs, badający sieci powiązań i zależności między 
artefaktami, w którym kwestie genetyczne, o ile nie są sygnalizowane przez odnie-
sienia do konkretnych dzieł, stają się drugoplanowe. W uniwersum kultury teksty 
werbalne, wizualne i akustyczne znajdują się bowiem w stanie ciągłej fl uktuacji, 
hybrydyzacji i wciąż nowych kontekstualizacji. Raz zaistniałe związki są wpisane nie 
tylko w tekst docelowy, ale pozostawiają ślady w tekście wyjściowym, który od tej 
chwili funkcjonuje w kulturze wraz z ładunkiem wpisanych weń ex post znaczeń. 

365  S. Bruhn, Musical Ekphrasis. Composers Responding to Poetry and Painting, op. cit., passim. Przy-
kłady analizowane przez autorkę w obu kategoriach dotyczą konkretnych dzieł literackich i plastycznych, 
ponadto brana jest pod uwagę jedynie muzyka instrumentalna, gdyż obecność tekstu byłaby dodatkowym 
czynnikiem konstytuowania się sensów. 

366  S. Bruhn wymienia m.in. ekfrazę fi kcjonalną i akumulacyjną. Zob. eadem, New Perspectives in 
a Love Triangle. „Ondine” in Musical Ekphrasis, w: Interart Poetics, op. cit., s. 47.
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MEDIA I SYSTEMY ZAPISU W BADANIACH 

Do tej pory zajmowaliśmy się dyskursem muzyczno-literackim, który wyrósł na 
bazie komparatystytyki, studiów interart, semiotyki i innych dyscyplin, tworząc 
ponaddyscyplinarną perspektywę badania „sztuk i mediów”. Przegląd systema-
tyk, metod i podejść badawczych pokazał, iż dyskurs ten nie operuje jednolitą 
terminologią; zwłaszcza kluczowe pojęcie medium jest różnie konceptualizowane, 
przy czym bardziej szczegółowo i jednoznacznie defi niowane są media nowych 
zjawisk kulturowych. Natomiast w dyskusji wokół sztuk i ich mediów (lub sztuk 
jako mediów) aparat pojęciowy uwikłany jest w tradycję estetyki i poetyki367, 
która zostawia ślady w dyskursie intermedialnym. Tak jest też w przypadku form 
artystycznych, stanowiących przedmiot niniejszej pracy – muzyki i poezji, których 
media tradycyjnie określane są jako dźwięk i słowo368. Tymczasem takie ujęcie 
wydaje się zasadne jedynie w dziedzinie mu z y k i  i  l i t e r atu r y  (Scher), czyli 
muzyki z tekstem, bowiem tam muzyka i język łączą się na zasadzie me d i a l ne j 
s y me t r i i , tj. ograniczają się zasadniczo do koncepcji akustycznej369, rezygnując 
z eksponowania innych wymiarów dzieła muzycznego i literackiego, w tym jego 
wizualnej formy w zapisie370. W innych przypadkach literatura może różnymi 
środkami wskazywać na koncepcję medium pisma lub mowy, niezależnie od tego, 
z jakiego kanału przekazu korzysta. Pismo, choć wydaje się medium neutralnym, 
niesie wszak pewne naddane sensy związane z materialnością zapisu, może też 
ewokować praktyki oralne, czego typowym przykładem jest instrumentacja brzmie-
niowa. W dalszej części tego rozdziału przyjrzymy się więc mediom sztuki słowa, 
by następnie – w części analitycznej pracy – zbadać ich implikacje dla związków 
intermedialnych z muzyką. 

367  Andrzej Hejmej określa prowadzone przez siebie badania intersemiotyczne muzyczności dzieła 
literackiego mianem „poetyki porównawczej”, eklektycznego nakładania dwóch perspektyw badawczych. 
A. Hejmej, Muzyczność dzieła literackiego, op. cit., s. 8. 

368  Por. problematykę intermedialności muzyczno-literackiej w rozdziale 4.
369  Symetria nie dotyczy charakteru relacji muzyki i tekstu, która w historycznym rozwoju muzyki 

wokalnej ukazywała na zmianę słowo lub muzykę jako sztukę dominującą. 
370  I w tym względzie nie brak jednak wyjątków, np. wzmiankowana w poprzednim rozdziale „mu-

zyka dla oka”, w której sens słów interpretowany był przez postać zapisu muzycznego, nie zawsze mającego 
przełożenie na cechy opisu muzyki brzmiącej (zgodnie z P. Kivy’ego teorią reprezentacji muzycznej); np. 
Suita Guliwer D-dur na dwoje skrzypiec G.Ph. Telemanna w części „lilipuciej” operuje drobnymi (małymi) 
wartościami rytmicznymi, a w części „olbrzymiej” – długimi wartościami (całe nuty, również jako znaki 
grafi czne, są większe od ósemek, szesnastek itp.). Por. P. Kivy, Sound and Semblance, op. cit., s. 58.
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Oralność i piśmienność

Współczesne medioznawstwo jest, w związku z lawinowym rozwojem mediów elek-
tronicznych, bardzo dynamiczną dziedziną, która analizuje przemiany technokul-
turowe i ich konsekwencje dla procesów komunikacji. Punktem wyjścia niniejszych 
rozważań będą jednak poglądy klasyków teorii mediów, Marshalla McLuhana oraz 
Waltera J. Onga. Niosą one bowiem znaczny potencjał dla badań zorientowanych 
funkcjonalnie, podkreślając historyczną zmienność mediów oraz jej wpływ na formy 
ludzkiego myślenia, które manifestują się w kulturze. W teorii McLuhana media 
traktowane są jako przedłużenia zmysłów i świadomości człowieka, zatem wiążą 
się z ciałem, które jest ich źródłem oraz celem w zmysłowej percepcji. Ostateczną 
konsekwencją takiego ujęcia jest wizja człowieka przekazywanego jako informacja, 
co skądinąd leży u podstaw teorii ekspresji371. Przedłużenie jednego zmysłu oznacza 
jednocześnie ograniczenie innego, tak więc historyczny rozwój procesów percepcji, 
a wraz z nimi form kultury i społeczeństwa, przedstawia się jako przejście od do-
minacji słuchu ku dominacji wzroku, od ku l tu r y  or a l ne j  do pi ś m i e n ne j . To 
ujęcie mediów nawiązuje do teorii przekładu Jakobsona, która obejmuje również 
przekład intersemiotyczny; media są w tym świetle translacjami – czyli nowymi 
sposobami przekazania treści372. Mechanizm przekładu jako przeniesienia leży 
u podstaw strategii metaforyzacji, co podkreśla sam McLuhan, traktując media jako 
„aktywne metafory”, które nadają doświadczeniu nowe formy373. Istotny dla badań 
międzyartystycznych jest zaobserwowany przez niego immanentny dla mediów 
potencjał rozwoju i hybrydyzacji, której możliwości są najwcześniej odkrywane 
i eksperymentalnie badane w dziedzinie sztuki374. Eksperyment artystyczny przestaje 
być w tym świetle niejako wybrykiem, stając się wizjonerską zapowiedzią nowych 
dróg rozwoju artystycznego i cywilizacyjnego. 

Teoria oralności miała na celu przeciwstawienie się imperializmowi pisma 
i wywodzącej się zeń koncepcji tekstu jako zamkniętej w wizualnej przestrzeni 
całości. Początki badań na ten temat miały charakter fi lologiczny, antropologiczny 
i lingwistyczny, ale od lat 60. koncepcja ta rozwijała się jako ważna część składowa 
teorii komunikacji kulturowej. Została podsumowana przez Onga na podstawie prac 
McLuhana, Milmana Parry’ego, Erica A. Havelocka i innych oraz wcześniejsze studia 
własne. Koncentrując się na procesie „technologizacji słowa”375, Ong przekonująco 

371  Według Merleau-Ponty’ego gest i język to formy transcendencji przejawiające się poprzez ciało, 
a więc ekspresja jest transcendencją, nadając temu, co wyraża (ciału, myślom), istnienie empiryczne. Zob. 
M. Merleau-Ponty, Słowo i ciało jako ekspresja, przeł. S. Cichowicz, w: idem, Proza świata. Eseje o mowie, 
wybór i wstęp W. Cichowicz, 2. wyd., Warszawa 1999, s. 93–94.

372  Por. R. Jakobson, O językoznawczych aspektach przekładu, op. cit., s. 373. Potwierdza to Wolf (Th e 
Musicalization of Fiction, op. cit., s. 63), pisząc o „przekładzie muzyki na literaturę”.

373  M. McLuhan, Zrozumieć media, op. cit., s. 101.
374  Ibid., s. 91–92, 95–96; idem, Wybór tekstów, red. E. McLuhan, F. Zigrone, przeł. E. Różalska, 

J.M. Stokłosa, Warszawa 2001, s. 398. 
375  W.J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przekł. i wstęp J. Japola, Lublin 1992; 

w oryginale tytuł brzmi Orality and Literacy. Th e Technologizing of the Word. 
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ukazał medialne uwarunkowania gatunków literackich, poszerzając ich obraz wy-
nikający z innych teorii, np. prymat mowy i środków oralnych podkreślany przez 
strukturalizm376. Dla niniejszych badań zasadniczą rolę odgrywa jego analiza roli 
elementu przestrzennego w obu kulturach oraz stworzona przez niego koncepcja 
ora lnoś c i  wtór ne j , dotycząca funkcjonowania słowa w kulturze postpiśmiennej 
naszych czasów.

Pierwotna kultura oralna, której w epoce piśmienności nie sposób odtwo-
rzyć377, związana jest z przestrzenią komunikacji o granicach określonych przez 
zasięg ludzkich zmysłów, głównie słuchu. Język, utożsamiany z mową, przejawia 
się jako działanie, nie zaś jako odpowiednik procesów myślowych, czyli – jak chce 
McLuhan – myśl zintegrowana jest z działaniem378. Wypowiedź ustna jest ze swej 
natury dynamiczna, związana z ciałem, egzystencją i poczuciem wspólnoty, toteż 
kultura oralna ma charakter verbomotoryczny379, w przeciwieństwie do kultury 
pisma, która izoluje podmiot, skłaniając go do alienacji w procesie czytania i pisania. 
Słowo oralne ma znaczenie sytuacyjne, tzn. okoliczności jego użycia (nie zaś inne 
słowa) tworzą kontekst i nacechowują je znaczeniem380. Również formy artystyczne 
słowa, które nieadekwatnie nazywane są l i t e r atu r ą  u s t n ą 381, funkcjonują jako 
element sytuacji komunikacyjnej, stąd ich formularny charakter oparty na rozma-
itych typach repetytywności, która spełnia funkcje mnemotechniczne.

Wraz z wynalazkiem pisma (a następnie druku) przestrzeń komunikacji zmie-
niła charakter. Wielowymiarowa rzeczywistość została sprowadzona do sztucznej 
konstrukcji linearnej, która wynika z technologii pisma. Całokształt kultury został 
przełożony na kod wizualny, na podstawie alfabetu fonetycznego382, który oddzielił 
obraz i brzmienie znaku od jego znaczenia383. Wzrok jest bowiem zmysłem sepa-
rującym, stwarzającym dystans i analizującym, podczas gdy słuch lokuje podmiot 

376  Warto podkreślić, że Ong sprzeciwiał się używaniu pojęcia „medium”, twierdząc, że zafałszowuje 
ono istotę procesu komunikacji o intersubiektywnym, mentalnym charakterze. Uważał, iż myślenie kate-
goriami „środków przekazu” usuwa z pola widzenia nadawcę i odbiorcę komunikatu oraz traktuje mowę 
jako informację (nie zaś działanie i współ-działanie). W opozycji do myślenia tekstowego podkreśla związek 
utworu pisanego z czasem, w którym jest on zanurzony, dzięki czemu wzbogaca się o nowe sensy. Zob. 
J. Japola, Tekst czy głos? Waltera J. Onga antropologia literatury, Lublin 1998, s. 63.

377  Niejakie wyobrażenie o niej dają źródła antropologiczne, na które powołują się badacze mediów.
378  M. McLuhan, Galaktyka Gutenberga, w: idem, Wybór tekstów, op. cit., s. 162.
379  Termin Marcela Jousse’a. Zob. W.J. Ong, op. cit., s. 43, 100; również E.A. Havelock, Muza uczy się pisać. 

Rozważania o oralności i piśmienności w kulturze Zachodu, przekł. i wstęp P. Majewski, Warszawa 2006, s. 60.
380  W takim ujęciu bliski teorii oralności jest Bachtin przez pojęcie dialogiczności, prymat wypowiedzi 

przed słowem oraz traktowanie gatunków literackich jako wtórnych gatunków mowy. Zob. M. Bachtin, 
Problem gatunków mowy, w: idem, Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, oprac. przekł. i wstęp 
E. Czaplejewicz, Warszawa 1986, s. 348–402, zwłaszcza 379, 385–389, 392.

381  W.J. Ong, op. cit., s. 31–32. Autor wspomina o propozycjach innych określeń, np. voicings N. Frye’a 
(ibid., s. 27). Paweł Majewski określa ją mianem „oratura”. Zob. P. Majewski, Głos i tekst. Korzenie kultury 
europejskiej według Erica A. Havelocka, w: E.A. Havelock, op. cit., s. 13.

382  M. McLuhan, Galaktyka Gutenberga, op. cit., s. 165, 172. F. de Saussure traktował pismo jako re-
prezentację mowy, mając na myśli pismo fonetyczne; podobnie myśleli Arystoteles i Platon. Por. J. Derrida, 
O gramatologii, przeł. B. Banasiak, Warszawa 1999, s. 54–60.

383  Nie dotyczy to innych rodzajów pisma, np. ideogramów, piktogramów, które przekazują całości 
pojęciowe.
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w centrum sytuacji384. Pismo stosunkowo długo współistniało jednak z kulturą oral-
ną i było traktowane jako przedłużenie mowy, zachowując niektóre oralne aspekty 
(np. dopiski, skróty, komentarze), co świadczy o jego stopniowej interioryzacji. 
Powód tego stanu rzeczy to zachowanie fi zycznej łączności z ciałem i świadomością 
piszącego, który traktował tekst jako środek pomocniczy dla wykonania ustnego385. 
Radykalną zmianę przyniósł dopiero wynalazek druku, który oznaczał przejście od 
kultury manuskryptowej do kultury typografi cznej. Technologia druku doprowa-
dziła do ostatecznego oddzielenia słowa od podmiotu, a dalej – do jego reifi kacji 
za sprawą eksterioryzującej funkcji wzroku. Dodatkowo zadziałało metonimiczne 
przeniesienie działania na rezultat: tworzenie matrycy z czcionek zecerskich poz-
walało myśleć o fi zycznej „obróbce” słowa, gdyż w przeciwieństwie do znaków 
pisma istnieją one materialnie. Konsekwencje tej rewolucji technologicznej były 
dwojakiego rodzaju: wyabstrahowanie słowa, tak że mogło ono funkcjonować bez 
kontekstu, oraz znaczeniotwórcza rola przestrzeni typografi cznej, którą Ong okre-
śla wręcz jako „powierzchnię znaczącą”386. Słowo zostało zamknięte w przestrzeni 
przez precyzyjne umiejscowienie na stronie, na której również puste miejsca są 
nacechowane znaczeniem; owo domknięcie jest jednym z głównych wyróżników 
kultury typografi cznej387. Można więc powiedzieć, że badania oralności przedpi-
śmiennej, wychodząc od teorii mediów, znacznie tę teorię rozszerzyły i rozwinęły 
w stronę ogólnej teorii komunikacji kulturowej. Druk przyniósł implikacje dla 
literatury w postaci bardziej złożonych formalnie gatunków i elementów struk-
turalnych, ale też skierował uwagę na wizualny aspekt formy; utwór stał się ikoną 
werbalną, którą można ogarnąć wzrokiem niezależnie od sukcesywnego następ-
stwa pisma. Świadomość przestrzeni typografi cznej zaowocowała eksperymenta-
mi z organizacją wizualną tekstu, od barokowego wiersza fi guralnego do poezji 
konkretnej, choć istnieje również wcześniejsza tradycja tekstów z elementami 
ikonicznymi388. Nowatorstwo form wizualno-werbalnych polega na tym, że czynią 
one jednostką tekstu stronę, nie zaś wers, podważając tym samym paradygmat
linearności pisma. 

Powyższe, historyczne już dominanty kulturowe oralności i piśmienności (w jej 
wariancie cyrografi cznym i typografi cznym), nie wyczerpują bogactwa form kul-
tury współczesnej. Z jednej strony powszechnie mówi się o kulturze obrazkowej 
za sprawą mediów audiowizualnych, których ekspansja przebiega kosztem słowa 
pisanego; z drugiej strony media elektroniczne (telefon, radio, telewizja, nagrania 

384  McLuhan (Galaktyka Gutenberga, op. cit., s. 188) pisze wręcz o percepcji i kulturze słuchowo-
dotykowej. Ong (op. cit., s. 105) ujmuje to aforystycznie: „Wzrok wyodrębnia, dźwięk wciela”.

385  Ibid., s. 134, 162–164.
386  Ibid., s. 171.
387  Trzeba zauważyć, na co wskazuje Havelock, że w centrum refl eksji McLuhana znajduje się przełom 

związany z technologią druku oraz kolejne technologiczne „przedłużenia” człowieka, dlatego nie dyskutuje 
on oralności przedtypografi cznej i jej implikacji w takim wymiarze jak Parry, Havelock czy Ong. Jak wskazuje 
Majewski (op. cit., s. 13), jego myślenie wyrasta z założenia tekstowości, koncentrując się na sformułowaniu 
ontologii komunikacji. Havelock (op. cit., s. 47) przyznaje jednak, że kwestia oralności jest przez McLuhana 
poruszona niebezpośrednio, choć zasadniczo dzieli on kulturę na przed- i pogutenbergowską.

388  Zob. np. P. Rypson, Obraz słowa. Historia poezji wizualnej, Warszawa 1989, passim.
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audio) poprzez reprodukcję słowa akustycznego powracają niejako do oralności, 
która w odróżnieniu od pierwotnej kultury oralnej nie jest ograniczona co do 
przestrzeni i czasu (choć odbywa się w czasie i przestrzeni)389. Ten fenomen nazywa 
Ong or a l no ś c i ą  w tór ną , co oznacza, że poddane technologii elektronicznej 
słowo mówione naznaczone jest kulturą pisma; charakteryzuje je typowe dla dru-
ku zamknięcie (nierzadko wręcz eksplicytne odniesienia do „wyglądu” tekstu390), 
ponadto często jest ono dalej przetwarzane w formy drukowane. Relacje oralności 
i piśmienności skomplikowały się zatem w obie strony. Nie tylko mowa odwołuje 
się do pisma, ale też teksty pisane zaznaczają środkami grafi cznymi kolokwialny 
charakter idiomu oralnego – niedbałą wymowę, interiekcje (wykrzyknienia), 
neologizmy onomatopeiczne, fragmentację. Środki te zostały, notabene, po części 
wypracowane na gruncie intermedialnych form werbalno-wizualnych, takich jak 
plakat, komiks, reklama i in. Element ikoniczny, coraz silniej zaznaczający się 
w języku (np. emotikony), dowodzi iż słowo we współczesnej posttypografi cznej 
kulturze funkcjonuje raczej jako jednostka wizualna, która nierzadko odwołuje 
się do idiomu oralnego.

Rozwój piśmienności miał daleko idące konsekwencje, m.in. pojawienie się 
trzeciego wymiaru w literaturze i sztuce renesansowej391, ponieważ opierał się 
na wyizolowaniu zmysłu wzroku. Kultury oralne traktują wzrok jak dotyk, toteż 
nie dostrzegają relacji między rzeczami, lecz same rzeczy, natomiast umiejętność 
percepcji obrazu jest uwarunkowana kulturowo. O tym, że istnieje pewien konfl ikt 
między percepcją wzrokową a słuchową, świadczy przytaczany przez McLuhana 
przykład Carla Orff a, który do swojej szkoły muzyki nie przyjmował dzieci umie-
jących czytać i pisać, gdyż – jak twierdził – nastawienie wizualne nie pozwala się 
rozwinąć funkcjom słuchowo-dotykowym392. W istocie teoria muzyki oraz notacja 
muzyczna opierają się na wyobrażeniach przestrzennych, które porządkują relacje 
między elementami systemu muzycznego. Okazuje się, że muzyka przeszła drogę 
podobną do języka, z tym że w jej praktykach pozostały ślady residuum oralnego, 
na przykład w muzyce jazzowej, w której wykorzystywane są wszelkie techniki 
poezji ustnej393. Jest to muzyka improwizowana na podstawie tematu oraz szeregu 
formuł harmonicznych, rytmicznych i melodycznych, które są do pewnego stop-
nia przewidywalne, jednak zawsze – dzięki improwizacji – zaskakujące w nowych 
konfi guracjach. 

McLuhan łączy nieodmiennie ewolucję mediów ze zjawiskami artystycznymi, 
które są polem najwcześniejszego wykorzystywania nowych technologii. Artyści jako 
pierwsi odkrywają, w jaki sposób jedno medium może wykorzystać inne lub je wy-

389  Według Onga (op. cit., s. 183), związki z oralnością pierwotną to skupienie na chwili bieżącej, 
poczucie wspólnoty, ale w nieograniczonej liczebnie grupie (globalna wioska McLuhana).

390  Ong podaje przykład frazy „tak to wygląda”; podobna genezę mają zwroty „chcę podkreślić”, 
„wróćmy do początku” czy wykonany w trakcie mówienia gest cudzysłowu. 

391  Ernst Gombrich dowodzi, że odbiór iluzji trzeciego wymiaru jest czynnością wyuczoną, która 
wiąże się z zajęciem przez podmiot stałego punktu obserwacji w przestrzeni. Zob. M. McLuhan, Galaktyka 
Gutenberga, op. cit., s. 155–156.

392  Ibid., s. 190.
393  Ibid., s. 139.
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zwolić394. Tak więc media mechaniczne, które umożliwiły perspektywę, wprowadziły 
fragmentację, sekwencję, zostały zastąpione przez media elektryczne, przywracające 
równoczesność, natychmiastowość, konfi guracyjność; zamiast złudzenia perspek-
tywy pojawił się zmysłowy ogląd jednocześnie wszystkich wymiarów w kubizmie; 
dalej – sekwencyjność opowiadania zastąpiła konfi guracja struktur w fi lmie395. 
Inspirującym wątkiem myśli McLuhana jest ujmowanie zmian technologicznych 
jako translacji; ostateczną konsekwencją wszelkich zmian w dystrybucji i zasięgu 
mediów jest „translacja kultury”396. Oznacza to, że wpływ mediów na kulturę nie 
dotyczy jakiegoś jej wycinka, lecz całości, w której obrębie wpływ technologii na 
jedno medium zmienia zasady działania wszystkich.

Rozwinięcie teorii oralności i piśmienności

Walter J. Ong jest na polskim gruncie znany głównie jako autor koncepcji oralno-
ści i piśmienności397. Rozróżnienie kultury oralnej i typografi cznej zostało przez 
niego następnie rozbudowane ze względu na technologię komunikacji w bardziej 
szczegółowy system rozwoju kultury mediów: (1) pierwotna kultura oralna, 
(2) kultura manuskryptowa (cyrografi czna), (3) kultura druku (typografi czna), 
(4) wtórna kultura oralna; pierwotny podział ujmuje jednak zasadniczy zwrot me-
dialny komunikacji – od słowa brzmiącego do słowa wizualnego, umieszczonego 
na stronie398. Oznaczało to zmianę sensorium ze słuchowego na wzrokowe, a na 
poziomie noetycznym – interioryzację kolejnych technologii, czyli ich zrastanie 
się ze świadomością i organizmem399. 

Teoria Onga, akcentując oralny pierwiastek literatury poprzez odwołania do 
badań tzw. kwestii Homeryckiej i obserwacji wpływu nowych technologii na słowo, 
stała się przyczynkiem do ponownej dyskusji nad oralnością400, która powróciła 
w kulturze współczesnej jako oralność wtórna. W rezultacie zaczęły wyrównywać 

394  M. McLuhan, Wypisy z McLuhana – najważniejsze cytaty zebrane przez Williama Kuhnsa, w: idem, 
Wybór tekstów, op. cit, s. 398.

395  Idem, Zrozumieć media, op. cit., s. 43–44.
396  Idem, Galaktyka Gutenberga, op. cit., s. 199. 
397  Jego prace są znane m.in. dzięki przekładowi i komentarzom Józefa Japoli. Wydaje się jednak, że 

potencjał poznawczy tkwiący w jego koncepcjach jest tak istotny, iż zasługuje, by przyswoić go polskiej 
tradycji badawczej oraz literaturoznawstwu, co podkreśla Japola, konstatując funkcjonowanie Onga w zgoła 
innych niż literaturoznawcze dyskursach, przede wszystkim dotyczących mechanizmów komunikacji. 

398  J. Japola, Tekst czy głos? Waltera J. Onga antropologia literatury, Lublin 1998, s. 23. Następnie Ong 
rozbudował system w książce Th e Presence of the Word (1967). Ostateczna terminologia została sformuło-
wana w Interfaces of the Word (1977).

399  Sensorium objaśnia Japola jako całokształt zmysłów, który wpływa na mechanizm nakładania 
struktur nowych na stare, „medium zmysłowe poznania”. Noetyka natomiast to zależność umysłu i czyn-
ników nań wpływających. J. Japola, op. cit., s. 15–16 (przyp. 9), s. 23.

400  Ostatni etap ekspansji mediów elektronicznych nadal trwa i dla wielu nie został jeszcze zinterio-
ryzowany (np. komputer). 
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się dysproporcje między marginalną (z punktu widzenia kultury pisma) oralnością 
a kanoniczną piśmiennością401, gdyż powszechność komunikacji elektronicznej 
zdąża wręcz do odwrócenia proporcji. Jak to ujmuje Józef Japola: „Oralność za-
istniała jako wartość sama w sobie. Przestano postrzegać ją jako kiepską wersję 
piśmienności”402.

W ujęciu Onga pismo jest wtórnym systemem modelującym, a systemem pier-
wotnym – język oralny. Nie traktuje on więc słów w oralności jako znaków403; znak 
w jego rozumieniu wymaga wizualnego zakotwiczenia, podczas gdy brzmienie jest 
ulotne i związane z sytuacją. Wraz z pismem nastąpiło utekstowienie języka, który 
stał się dyskursem niezależnym od działania404. Konsekwencjami pisma były m.in. 
precyzja werbalizacji, możliwość analizy i artykułowania ludzkiego wnętrza, jako że 
pismo sprzyja introspekcji. Dopiero druk przypieczętował status słowa jako rzeczy, 
tworząc fi nalną postać tekstu; tym samym sproblematyzował relacje między teksta-
mi405. Zdaniem Onga szereg zjawisk literackich to pochodne piśmienności, m.in. 
ukształtowanie powieści (w sensie kontrolowania fabuły), stylu, opisu, złożonych 
postaci, ironii406. Pismo rozdzieliło utwór i odbiorcę, gwarantując temu pierwsze-
mu niezależność, wolność od dialogu, a drugiego sprowadzając do obserwatora 
zadrukowanej przestrzeni. Nauka o literaturze potwierdzała piśmienną koncepcję 
dzieła, która jest wynikiem myślenia, czy – jak to ujmuje Ong – odchylenia cyrogra-
fi czno-typografi cznego. Dla artykulacji myśli w piśmie warunkiem jest określenie 
i fi kcjonalizacja odbiorcy, które odbywa się w ramach tradycji literackiej, stając się 
„grą piśmienności”, która kształtowała audytorium w kolejnych epokach407.

Ong, przeciwny reifi kacji dzieła, wprowadził kategorię g ł o s u , która – obserwa-
cje te badacz czyni na przykładzie wiersza – maskuje realną osobę i obiektywizuje 
wypowiedź. Koncepcja tekstu zostaje rozszerzona poza pojęcie inskrypcji i wzbo-
gacona o wyobrażone lub rzeczywiste brzmienie, które jest składnikiem procesu 
lektury. Tym samym pełny tekst jest możliwy tylko w mowie, która zawiera elementy 
nietekstowe, zaś jego zapis nie posiada stabilnego znaczenia, dopóki nie zostanie 
poszerzony o cechy komunikacji. Jak konkluduje Japola, „«[p]ochodzeniu» tekstu 
od mowy, od dyskursu, zawdzięczamy możliwość jego lektury”408. W centrum jest 
zawsze dialog, który w wypadku tekstu pisanego zostaje zawieszony aż do pojawienia 

401  Ostrze polemiczne Onga skierowane jest głównie przeciw Nowej Krytyce z jej koncepcją utworu 
literackiego jako „ikony werbalnej”, strukturalizmowi z racji redukcjonistycznego – zdaniem Onga – bi-
naryzmu oraz poststrukturalizmowi w wersji Derridiańskiej, głoszącej prymat pisma. Docenia natomiast 
inspirującą wartość teorii aktów mowy i estetyki recepcji. W.J. Ong, op. cit., s. 211–224.

402  J. Japola, op. cit., s. 40.
403  W.J. Ong, op. cit., s. 109–110.
404  Japola (op. cit., s. 45) podaje za Ongiem przykład innej zinterioryzowanej technologii – orkiestry, 

która za pomocą instrumentów może wyrażać ludzkie emocje.
405  Intertekstualność jako odkrycie stosunkowo młode stała się relacją dopiero na tle jednostkowego, 

zamkniętego ujęcia dzieła – relacją, która poszerzała jego granice, pozostając w dialektycznym stosunku 
wobec jego oryginalności. W kulturze oralnej jest ona natomiast podstawową relacją, gdyż teksty przeka-
zywane w oparciu o pamięć zawsze są powtórzeniami lub inwariantami wcześniejszego tekstu.

406  J. Japola, op. cit., s. 54–55, 59. 
407  Ibid., s. 98–101.
408  Ibid., s. 96.
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się czytelnika. Tekst pisany jest przedmiotem służącym do ewokowania słów, którego 
warunkiem jest działanie świadomości, a rezultatem – pełna werbalizacja. Otóż 
ten aspekt u k r y te j  or a l no ś c i  tekstu i jej ujawniania się w procesie lektury ma 
daleko idące implikacje dla literatury, zwłaszcza dla poezji. Wartości brzmieniowe 
liryki są ważnym składnikiem jej struktury i znaczenia; w trakcie lektury, również 
cichej, aktualizuje się rytm wiersza i inne strukturalne wzorce brzmieniowości. 
Z drugiej strony organizacja wiersza (jak również innych tekstów) objawia się naj-
pierw wzrokowo, umożliwiając pewne presupozycje dotyczące formy, jak budowa 
stychiczna, strofi czna, forma sonetu i in., a zatem to, co ujawnia nam się w proce-
sie lektury jest innym procesem niż komunikacja oralna, której ram nie jesteśmy 
w stanie z góry przewidzieć. Problem zaostrza się, kiedy poezja przybiera formy 
wizualne, przy których większość badaczy podkreśla integrację wzoru wizualnego 
i brzmieniowego oraz – należałoby dodać – semantycznego. 

W centrum teorii Onga znajduje się język i jego media, zatem stanowi ona 
dogodny punkt odniesienia dla badań literackich, które dotychczas w niewielkim 
stopniu korzystały z potencjału niesionego przez tę teorię409. Uznanie języka jako 
podstawy komunikacji prowadzi ku analizie jego technologicznych uwarunkowań 
i ich konsekwencji dla literatury oraz nauki o literaturze, ujmowanej z perspektywy 
intermedialnej. W ten sposób problem ten będzie ujmowany także w niniejszej pra-
cy, zwłaszcza w części poświęconej intermedialnym formom neoawangardy: relacje 
języka do innych mediów, ale także medialne postaci samego języka (oralność, 
piśmienność, typografi a i oralność wtórna). W rozważaniach badaczy oralności 
pierwotnej interesujące są związki artykulacji, ciała, muzyki (lub cech wiążących 
się z muzycznością), decydujące o dynamicznym charakterze komunikacji oralnej, 
wykazującej daleko idące podobieństwa do ekspresji muzycznej. Dlaczego muzy-
ka dostarczyła środków mnemotechnicznych? Muzyka – czy to w rytualnym czy 
estetycznym wcieleniu – do czasów reprodukcji mechanicznej była aktywnością 
performatywną: wymagała wykonania, aby zaistnieć tak dla słuchacza, jak i samego 
wykonawcy. Do pewnego stopnia język i muzyka rozwijały się paralelnie; stopniowo 
ewoluujące systemy zapisu początkowo nie wpływały na ich zasadniczo oralno-per-
formatywny charakter, pismo alfabetyczne zostało jednak wraz z rozwojem edukacji 
zinterioryzowane, pismo muzyczne pozostało natomiast kodem specjalistycznym, 
który wymaga przekształcenia w działanie muzyczne. Można tu przytoczyć zdanie 
Adorna, który co prawda podkreśla odmienność muzyki i języka, ale jak się wyda-
je – właśnie z perspektywy piśmienności: „Interpretować język znaczy: rozumieć 
język; interpretować muzykę to: wykonywać muzykę”410. 

Z technologią komunikacji wiąże się po stronie odbiorcy zaangażowanie zmy-
słów, a dalej – formy percepcji. W kulturze oralnej dominuje słuch, który jednoczy 
i syntetyzuje, stawia odbiorcę w centrum, bodźce nadchodzące z zewnątrz podlegają 
więc interioryzacji. Doświadczenie oralności jest zatem silnie związane z ciałem; 
kategoria wnętrza ma tu charakter egzystencjalny łączący się z jaźnią; Havelock 

409  Ibid., s. 16–17.
410  T.W. Adorno, Fragment über Musik und Sprache, op. cit., s. 139. Por. jego tezę o podobieństwie 

muzyki do języka, a jednocześnie ich systemowej odrębności. 
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podkreśla faktycznie związek oralizmu z egzystencjalizmem411. Słowo oralne jest 
ponadto zależne od czasu, gdyż – jak wszelkie działanie – jest w nim zanurzone 
i nim ograniczone. W kulturze druku natomiast słowo zaczęło funkcjonować jako 
rzecz, nie zdarzenie; było ono dostępne w swej wizualnej postaci, zmaterializowane 
i przechowywane w piśmie. Tym samym zostało uwolnione od panowania czasu, 
przemijalności i zmiany. 

Z piśmiennością wiąże się więc zmiana topografi i w myśleniu o komunikacji, 
wiedzy i człowieku. Słowo, stając się symboliczną formą wizualną, uległo eksteriory-
zacji; myśl została umieszczona poza ludzką świadomością412. Tutaj McLuhanowska 
metafora mediów jako przedłużeń człowieka – jego zmysłów, świadomości – jest 
niezwykle adekwatna. Już Platon wyrażał nieufność wobec pisma, obawiając się, 
że zniszczy ono pamięć: „Ten wynalazek niepamięć w duszach ludzkich posieje, 
bo człowiek, który się tego wyuczy, przestanie ćwiczyć pamięć; zaufa pismu i bę-
dzie sobie przypominał wszystko z  z e w n ąt r z , ze znaków obcych jego istocie, 
a n i e  z  w ł a s n e go  w n ę t r z a , z siebie samego. Więc nie jest to lekarstwo na 
pamięć, tylko na przypominanie sobie”413. Na poziomie epistemologicznym jego 
pisma oznaczają jednak rozprawę z dawną kulturą oralną oraz przejście w epokę 
piśmienności, która odwołuje się do wyobrażeń wizualnych (np. jego idee prze-
jawiają się w postaci obrazów)414. Z czasem również pismo uległo interioryzacji; 
alfabet dzięki segmentacji głoskowej umożliwiał precyzyjne odwzorowanie mowy 
i był pedagogicznie owocnym narzędziem. Wynalazek pisma nie oznaczał więc 
radykalnego odejścia od oralności, lecz po części konserwował oralne residuum 
i związek z ciałem poprzez pismo odręczne. Badania nad rozwojem pisma obaliły 
koncepcje czystej oralności i rewolucji piśmiennej415. Z drugiej strony odkrycie 
oralności zaowocowało zainteresowaniem literaturoznawstwa tym aspektem416. 

Istotnym momentem dla badania oralności było uznanie przez Johna L. Aus-
tina wypowiedzi performatywnych za odrębne akty mowy, czyli wyodrębnienie 
jednej z najistotniejszych cech komunikacji oralnej, która stała się instrumentem 
zapamiętywania417. Havelock, w swoich rozważaniach na temat kultury oralnej, 
wielokrotnie nawiązuje do performatywności. Po pierwsze, charakteryzując oralność 
jako społeczną technikę zapamiętywania, podkreśla narratywizację, czyli przed-
stawianie sytuacji poprzez działanie konkretnych osób lub sił; towarzyszy temu 

411  E.A. Havelock, op. cit., s. 137. 
412  Jaźń jest pojęciem sokratejskim, a więc zrodzonym w rozwijającej się kulturze pisma (choć Sokrates 

nie spisywał sam swych myśli); wraz z nim rodziła się koncepcja indywidualności i jednostkowej wolności. 
Zob. E.A. Havelock, op. cit., s. 26, 136.

413  Platon, Fajdros, w: idem, Fajdros, Hippiasz mniejszy, Hippiasz większy, Ion, przeł., wstępem i obja-
śnieniami opatrzył W. Witwicki, Warszawa 1999, s. 72 (wyróżn. w cytacie moje – M.W.C.).

414  W.J. Ong, op. cit., s. 116; E.A. Havelock, op. cit., s. 29.
415 P. Majewski, op.cit., s. 15. Dotyczy to zarówno starożytnej Grecji, którą zajmował się Havelock, jak 

i europejskiego średniowiecza.
416  Zob. np. P. Zumthor, Oral Poetry: An Introduction, przekł. ang. K. Murphy-Judy, Minneapolis 

1990. 
417  E.A. Havelock, op. cit., s. 61. Wspomina on także o zainteresowaniu fi lozofi i lat 50. i 60. kwestiami 

oralnymi, np. u późnego Wittgensteina.
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składnia performatywna polegająca na szeregowaniu (paraktaksa, addytywność). 
Po drugie, transmisja wiedzy dokonywała się poprzez rytualizację mowy, co wią-
zało się z wykonaniem (performance) przed publicznością, dla której uczestnictwo 
było niejako zbiorową lekturą i uczeniem poprzez działanie, nie refl eksję; perfor-
matywność jest zatem cechą oralności418. W tym świetle zrozumiałe jest uznanie 
pojęcia tekstu, wywodzącego się z piśmienności, za redukcjonistyczne; język jest 
pokazem mowy, pojęcie tekstu stanowi natomiast antytezę oralności. Istotny jest 
ponadto aspekt społeczny, który w oralności pierwotnej pozostawał w równowadze 
z estetycznym. 

Hans Magnus Enzensberger krytykował McLuhana z pozycji ideologicznych 
m.in. za głoszenie „mistyki mediów” oraz tautologię wyrażoną w słynnym cre-
do, że „środek przekazu sam jest przekazem”. Dostrzegał on potencjał mediów 
(egalitaryzm, zagęszczenie i rozszerzenie sieci informacji, możliwość sprzężenia 
zwrotnego), jednak nie uznawał ich globalizacyjnego wymiaru i roli w przemyśle 
świadomości. W tle tej krytyki można jednak odczytać podobne poglądy na temat 
mediów i ich roli w kulturze, m.in. potwierdzenie roli awangardy artystycznej 
w badaniu potencjału nowych mediów, który znajduje zastosowanie praktyczne 
znacznie później. Eksperymenty dadaizmu – próbował on środkami malarskim 
i literackimi osiągnąć efekty fi lmowe – happeningi fl uxusu, pokazy mediów mie-
szanych (mixed-media-shows), fi lmy Andy’ego Warhola i wykłady Johna Cage’a 
Enzensberger traktuje jednak jako zbędne mimo ich „prognostycznej wartości”, 
podobnie jak strategie włączenia czytelnika w proces aktywnej lektury i współtwo-
rzenia dzieła, sztukę konceptualną, które dają jedynie iluzję współudziału419. 

Media jako systemy zapisu

Nowe spojrzenie na problematykę mediów przedstawił Friedrich A. Kittler w swej 
przełomowej pracy Aufchreibesysteme 1800/1900. W przeciwieństwie do klasyków 
medialności nie traktuje on mediów jako narzędzi człowieka, lecz jako instancje de 
facto go stwarzające420. Wychodzi od Foucaulta analizy dyskursu jako regulatywne-
go pola wypowiedzi, traktuje jednak ten dyskurs jako rezultat praktyk i instytucji 
historycznych, nie jako potencjał znaczeniowy dostępny w archiwum. Głównym 
pojęciem operacyjnym teorii Kittlera jest sys tem zapisu  (Aufschreibesystem), czyli 
sieć technik i instytucji umożliwiająca danej kulturze przechowywanie, transmisję 

418  E.A. Havelock, op. cit., s. 94–95. O performatywnym wymiarze oralności – zob. G. Godlewski, 
Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne, Warszawa 2008, s. 332–341.

419  H.M. Enzensberger, Klocki do teorii mediów, przeł. T. Krzemień, „Kino” 1971, nr 9, s. 33.
420  O. Fischer, Th . Götselius, Den siste litteraturvetaren, w: F.A. Kittler, Maskinskrift er. Essäer om 

medier och litteratur, Gråbo 2003, s. 11. Kittler badał literaturę epoki Goethego jako dyskurs o dyskursach, 
tj. kulturowe pole inskrypcji (związane z instytucją rodziny) produkujące pewne znaczenia, dla których 
literatura stwarzała reguły zastosowań.
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i przetwarzanie informacji421; zgodnie z tą defi nicją informacja nie jest do pomy-
ślenia bez medium. Systemy zapisu są złożonymi strukturami, które nie wyjaśniają 
konstrukcji poszczególnych artefaktów, lecz formułują warunki historyczne ich 
powstania, a nade wszystko odpowiadają za konstrukcję podmiotu. Relacje między 
nimi są przedstawione zgodnie z wcześniejszymi teoriami mediów: język i myślenie, 
które są wynikiem praktyk dyskursywnych, zależą od technologii komunikacji. 
Nowym wymiarem jest natomiast połączenie technik medialnych z instytucjami 
społecznymi (takimi jak rodzina, uniwersytet) w system informacyjny, który powi-
nien być rozpatrywany w całości; ten socjokulturowy wymiar zapobiega redukcji 
teorii do aspektów technicznego determinizmu. 

Kittler różni się od teoretyków mediów również metodą pracy; nie pisze historii 
mediów z perspektywy współczesnej, lecz zmierza do genealogii mediów przez 
analizę, w jakim stopniu współczesność jest wynikiem działania sił przeszłości, 
nadal obecnych w kulturze. W jego optyce media, z racji swej transparentności, 
są jej niezauważalnym składnikiem, którego zbadanie pozwala odsłonić jej ukryte 
założenia422. Kanałem przepływu informacji423 może być książka, fi lm lub media 
elektroniczne, toteż analiza dyskursu powinna zostać poszerzona o analizę mediów 
lub wręcz zmienić się w analizę medialną; w tym względzie Kittler wychodzi poza 
koncepcję Michela Foucaulta, w której nie mieszczą się współczesne archiwa dźwię-
kowe, audiowizualne i digitalne. Innymi słowy, analiza medialna jest poszerzoną 
wersją analizy dyskursu, która uwzględnia także przekazy niedyskursywne424. 

Analiza systemów zapisu 1800, 1900 i 2000 nie tworzy całościowego obrazu, 
gdyż opiera się na postulowanej przez Foucaulta metodzie nieciągłości425. Pierw-
sza zmiana paradygmatu epistemicznego na przełomie XVII i XVIII wieku była 
związana z medium pisma. Dzięki nowym formom kształcenia, które łączyły 
bezpośrednio pismo z brzmieniem i znaczeniem, samo medium stało się przezro-
czyste, stanowiąc pojemnik dla transcendentnego znaczenia, dostępny dla rzesz 
czytelników i użytkowników pisma. Teksty stały się przedmiotami użytkowymi, 
których funkcją był dostęp do wiedzy i racjonalizm nowoczesnego społeczeństwa. 
Jak widać, w tym miejscu Kittler uzupełnia teorie mediów, w których piśmienność 
i typografi a są ujmowane jako technologie, a ich wpływ – jako sposób radzenia 
sobie z nimi. Jego badania dowodzą, że przemiany w stosunku do medium druku 

421  F.A. Kittler, Aufschreibesysteme 1800/1900, 3. wyd. popr., München 1995, s. 519; O. Fischer, 
Th . Götselius, Textens teknologier. Friedrich Kittler och den mediala vändningen i samtida tysk humaniora, 
„Tidskrift  för litteraturvetenskap” 2000, nr 1, s. 93.

422  Dla Kittlera takim ukrytym, przemilczanym związkiem jest związek mediów z wojną i technologiami 
militarnymi. Zob. O. Fischer, Th . Götselius, Den siste litteraturvetaren, op. cit., s. 13; również D. Mersch, 
Teorie mediów, przeł. E. Krauss, Warszawa 2010, s. 196–200.

423  Kittler rozumie kulturę jako system informacyjny, według teorii C.E. Shannona i W. Weavera.
424  Jest to stanowisko krytyczne zarówno wobec hermeneutyki, jak i socjologii literatury; nawiązuje 

natomiast do niemieckiej tradycji badania związków między technologią a różnymi aspektami nowocze-
sności (Benjamin, Adorno i in.). F.A. Kittler, Aufschreibesysteme 1800/1900, op. cit., s. 520 (posł.); również 
O. Fischer, Th . Götselius, Textens teknologier, op. cit., s. 95.

425  System 2000 nie został ponadto de facto zbadany, a jedynie zlokalizowany (o tym w dalszej części 
rozdziału).
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nie były spowodowane zmianami technologicznym, lecz nowymi formami obcho-
dzenia się z tradycyjną już wówczas techniką. 

Dyskurs nie istnieje samodzielnie, lecz przejawia się jako coś innego; jest pra k-
t y k ą , kształtującą obiekty, które przedstawia; jego częścią jest także aparatura, tak 
więc technologia to nie tylko technika, lecz instytucja społeczna, w którą ta jest 
włączona. Ten aspekt archeologii mediów pozwala śledzić ich przemiany także 
wówczas, gdy nie dotyczą one stricte technicznych aspektów, lecz ewoluujących 
zmian pragmatyki426. System zapisu 1900 wiąże się z upadkiem monopolu pisma 
pod naporem mediów audiowizualnych, w których przechowywanie informacji nie 
wymagało już przekładu na znaki symboliczne. Jest on więc rozpatrywany niejako 
w charakterze negatywu poprzedniego systemu. Literatura stała się systemem na 
powrót postrzeganym poprzez swą materialność, jako że straciła status pojemnika 
transcendentnego znaczenia, a zarazem głównego archiwum; tutaj Kittler upatruje 
źródeł poezji czystej Mallarmégo, eksperymentów Apollinaire’a i dadaistów. 

Rozwój technologii spowodował także śmierć transcendentnego podmiotu427, 
postrzeganego od tej pory jako szereg mierzalnych funkcji psychofi zycznych. Kittler 
sięgnął tu do psychoanalizy Lacanowskiej, która w jego ujęciu jest uwarunkowana 
przez nowe media, a zatem jej kategorie (symboliczność, imaginacyjność, realność) 
są produktywne w ramach medialnego paradygmatu: sferę symboliczną reprezentuje 
więc maszyna do pisania, eksponująca znak; sfera imaginacyjna ma odpowiednik 
w fi lmie, który eksploruje optyczne iluzje wyobraźni; sfera realna przejawia się 
w fonografi e, rejestrującym głos i zakłócenia w większym stopniu niż słowa z ich 
znaczeniem428. System zapisu 2000 nie jest przez Kittlera rozważany, jako że zgodnie 
z teorią mediów dopiero nowe media czynią te dawniejsze widocznymi, co w języku 
Foucaulta przekłada się na tezę, że nie mamy dostępu do własnego archiwum, ponie-
waż przemawiamy z jego wnętrza w ramach wyznaczonych przez nie reguł429. 

Jak widać, w genealogii mediów silnie akcentowana jest ich historyczność, 
nieciągłość i materialność. Przy tym materialność mediów sformułowana jest bar-
dziej radykalnie – w postaci aksjomatu medialnej natury materii, który jest czymś 
więcej niż uznaniem materialności znaku. Medium jest technologią, która może 
przechowywać, przesyłać i przetwarzać informację – z racji swej materialności 
nie może być traktowane jako bierny i transparentny kanał informacji, bowiem 
informacja jest czasem wręcz funkcją materialności medium. Tak więc myślenie 
(nie tylko zapis) wiąże się w jakiś sposób z materialnymi uwarunkowaniami430. 

426  Przykładem przemiany medialne w ciągu czterech wieków „galaktyki Gutenberga”, które bada 
Kittler. 

427  F.A. Kittler, Aufschreibesysteme 1800/1900, op. cit., s. 259, 520.
428  Ibid., s. 289. W innej pracy Kittler traktuje produkowanie tego typu zakłóceń jako pozytywny 

feedback, podając przykład metody Burroughsa (cut-up). Oczyszczanie baz danych z zakłóceń jest nato-
miast negatywnym feedbackiem. Zob. J. Olsson, Alfabetets användning. Konkret poesi och poetisk artefaktion 
i svenskt 1960-tal, Munkedal 2005, s. 115.

429  F.A. Kittler, Man måste vara absolut modern, „Tidskrift  för litteraturvetenskap” 2000, nr 1, s. 71.
430  Zauważył to już Nietzsche, komentując z uznaniem wynalazek maszyny do pisania: „Nasze narzę-

dzie pisania współpracuje przy naszych myślach”. Jest to refl eksja metamedialna, choć jeszcze w ramach 
kultury pisma. Zob. F.A. Kittler, Aufschreibesysteme 1800/1900, op. cit., s. 247. 
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Kittler idzie jednak dalej w analizie medialnej, zauważając, że co prawda wszelki 
dyskurs jest informacją, ale nie każda informacja jest dyskursywna. Konieczne jest 
zatem wyjście poza obszar analizy dyskursu, by zbadać genealogię mediów. I tak 
dowodzi, że zwrot lingwistyczny był możliwy dzięki temu, że w obliczu dopływu 
informacji z nagrań fonografi cznych czy fi lmu stała się wyraźna materialność 
pisma, a zatem jego medialna natura przestała być transparentna. Tu leży punkt 
krytyki teorii Foucaulta, która odwołuje się do przykładów sprzed inwazji mediów 
audiowizualnych. 

Uznanie materialności medium jest także drogą do zrozumienia literatury, co 
pokazuje Kittler na przykładach maszyny do pisania i fonografu, które zmieniły 
zasady zapisu około 1900 roku, problematyzując rolę literatury jako depozytariu-
sza fantazji i imaginacyjnych wizji. Utraciła ona swoje centralne miejsce dyskursu 
dyskursów i mogła się rozwijać w dwóch kierunkach: przez współpracę i łączenie 
z nowymi mediami (droga intermedialna) lub przez radykalne odrzucenie mime-
tyczności (droga Mallarmégo, Gertrudy Stein)431. Zwłaszcza sfera realna, zawiera-
jąca to, co nie poddaje się symbolizacji w języku, miała się okazać produktywna 
dla literatury, otwierając ją na nonsens poprzez włączenie elementów niebędących 
znaczeniotwórczymi. Oznaczało to podważenie istoty transcendentnego znaczenia 
i odejście od alfabetycznej zasady kodowania kultury432. Istotną rolę odegrały tu 
poetyki proceduralne (np. dodekafonia, literatura nonsensu), które rozdzieliły 
znak i znaczenie. Zasady kombinatorycznego porządkowania materiału zaczęły 
się radykalizować, zrywając wszelkie związki z naturą, a pozbawiony hierarchii 
materiał (skala chromatyczna, znaki alfabetu) stał się nowoczesnym medium: 
zbitką pewnych jakości, tworzących kompleksowe jednostki. Pozostały one jednak 
zbiorem elementów, nie stając się całością postaciową, której można by przypisać 
choćby minimum sygnifi kacji. Język stał się systemem pisma, wyciągającym kon-
sekwencje z technologii pisma433. 

Jako egzemplifi kację powyższych tez Kittler przytacza nonsensowny wiersz Das 
grosse lalula Christiana Morgensterna, określając go jako „mały system zapisu”, 
oparty na przypadkowości (nie kombinatoryce) – czysty materiał bez autora (w tym 
wypadku – czcionki liter i znaków interpunkcyjnych)434. Wydaje się, że badacz zbyt 
pochopnie zredukował materialność do znaków pisma, konstatując nieobecność 
głosu, gdyż właśnie tego typu glosolalia skłonni jesteśmy odbierać jako żywioł 

431  Ibid., s. 312–318. W tym drugim nurcie mieści się też literatura nonsensu. 
432  Zob. ibid., s. 263–266. Również maszyna do pisania miała z czasem zmieniać swoje funkcje: 

początkowo tworzyła organiczne połączenie myśli i papieru (jak dawniej pióro), by w końcu stać się 
narzędziem geometrycznej spacjalizacji materialnych znaków w poezji „maszynopisanej”, ponadto często 
używa grafemów, które nie dają się przełożyć na głos i brzmienie (ibid., s. 243–244). 

433  Ibid., s. 264–266.
434  Ibid., s. 266. Wskazuje jednak na wcześniejsze próby tego rodzaju u Brentana, które jednak 

– w przeciwieństwie do wiersza Morgensterna – dały się wyrecytować. Natomiast znaki interpunkcyjne 
same w sobie leżą poza możliwościami artykulacji. Tu trzeba zauważyć, że interpunkcja również w języku 
pojęciowym nie jest artykułowana, lecz wpływa na artykulację (lub jej wyobrażenie) i emfazę mowy (choć 
niejednoznacznie – różnice między przecinkiem, średnikiem a myślnikiem będą niezauważalne). Wiersz 
Morgensterna można by wyrecytować nie mniej wiernie wobec zapisu niż każdy inny wiersz. 
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quasi-językowego brzmienia. Jest ono raczej d r u g ą  s t ron ą  m ate r i a l i z a c j i 
nowego systemu zapisu. Tu wszak mieści się oralność wtórna, poezja dźwiękowa, 
jak również instrumentalne traktowanie głosu w muzyce współczesnej. Potwierdza 
to zarówno tradycja rozpatrywania poezji należącej do nurtu konkretystycznego 
jako wizualnej lub dźwiękowej, jak i deklaracje programowe oraz autokomentarze 
twórców435. 

Główna linia argumentacji Kittlera co do zmiany paradygmatu około roku 
1900 odwołuje się do badań psychofi zjologicznych dotyczących zaburzeń mowy 
i rozumienia, mechanizmów czytania, kojarzenia (poprzez brzmienie). Dowodzi 
on, że w świetle tych badań język rozpadł się na szereg izolowanych funkcji436 
– optycznych, akustycznych, sensorycznych i mechanicznych, które utraciły stan 
pierwotnej równowagi. W konsekwencji zmieniła się estetyka twórczości i recepcji: 
pisarz koncentrował się na kalkulacjach uwzględniających materialność medium 
w miejsce dawnego dążenia do przezwyciężenia materialności znaków, problem 
komunikacji zastąpiło badanie relacji między materialnością pisma a fi zjologią 
zmysłów. 

Od czasu znormalizowania klawiatury maszyny do pisania (1888) pisanie stało 
się czynnością mechaniczną, niewymagającą rozumienia. Pismo odręczne było 
przedmiotem analogicznych eksperymentów, wyłączających sferę świadomości 
– początkowo o charakterze spirytystycznym, psychologicznym, a później także 
artystycznym. Jako metoda twórcza pismo automatyczne zakładało brak wszelkiej 
ingerencji świadomości (a zatem czytania, poprawiania, refl eksji), co jest zaprze-
czeniem istoty pisarstwa poprzedniego systemu, która polegała na wypracowaniu 
adekwatnej formy dla optymalnego oddania idei. I w tym przypadku dominuje 
materialny wymiar pisma, znaczenie jest zaś jego pochodną; chodzi o realizację idei 
maszyny generującej przypadkowe konfi guracje (co jest zasadniczą tezą Kittlera 
odnośnie do systemu zapisu 1900, w którym dyskursy są produktami generatorów 
przypadku)437. Celem dyskursów nie jest zatem komunikacja, lecz możliwie szybkie 
produkowanie i gromadzenie danych. Rośnie więc rola mediów, które w istocie 
niewiele się różnią od medium w sensie okultystycznym. Możliwości technicznego 
zapisu wrażeń zmysłowych zmieniły cały system zapisu około roku 1900. Załamał 
się monopol pisma i książki, ustępując miejsca innym mediom, w pierwszym 
rzędzie fonografowi, który zaczął konkurować z poezją. W roku 1897 nagrano na 
walcu woskowym utwór poetycki, który został spisany znacznie później; tak więc 
medium pisma nie było już niezbędne do tworzenia sztuki słowa i poezja mogła 

435  Zob. np. B. Śniecikowska, „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu, Wrocław 
2008; C. Clüver, Concrete Sound Poetry: Between Poetry and Music, w: Cultural Functions of Intermedial 
Exploration, op. cit., s. 163–178; J. Olsson, Alfabetets användning, op. cit.; A. Martuszewska, Radosne gry. 
O grach/zabawach literackich, Gdańsk 2007, s. 37–62 (rozdz. „Zabawy i gry słowem – jego brzmieniem 
i obrazem”); T. Sławek, Między literami. Szkice o poezji konkretnej, Wrocław 1989; E. Vos, Th e Visual Turn 
in Poetry: Nominalistic Contributions to Literary Semiotics, Exemplifi ed by the Case of Concrete Poetry, „New 
Literary History” 1987, nr 3, s. 559–581.

436  F.A. Kittler, Aufschreibesysteme 1800/1900, op. cit., s. 271. Ilustracją tego faktu ma być dwoistość 
znaku w strukturalizmie. 

437  Ibid., s. 259. Kittler podaje, że Stein traktowała piszące ręce jako oddzielne maszyny. Ibid., s. 288.
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opuścić galaktykę Gutenberga438. Fonograf zapisywał realne dźwięki, umożliwiając 
szczegółowe badania nawet tych znajdujących się poza możliwościami percepcji. 
Co prawda nadal widziano związek nagrania z pismem jako sposób zachowania 
„brzmienia liter”439, stało się jednak jasne, że medium pisma nie uwzględnia wielu 
istotnych elementów języka. Obiektem zainteresowania była wymowa, dialekty, 
język dziecięcy, w końcu – językopodobne twory brzmieniowe w dowolnych 
kombinacjach. Fonografi a oznaczała śmierć autora w tym sensie, że nie zapisywała 
ponadczasowych myśli, lecz przemijalny głos440. Ten zaś utracił swą aurę niemate-
rialnego, ulotnego tchnienia. 

W teorii Kittlera jest wiele inspirujących wątków, które są istotne zarówno 
dla teorii intermedialności, jak i dla intermedialnych badań form artystycznych 
awangardy i neoawangardy. W sensie teorii trzeba zauważyć, że pojęcie systemów 
zapisu odsunęło na drugi plan zagadnienie pokrewieństwa sztuk. W istocie jest to 
pojęcie szersze – systemy zapisu obejmują różne formy twórczości i komunikacji; 
w tym względzie zmiany dotyczące traktowania języka około roku 1900 pokrewne 
są tym, które zaszły w sztukach plastycznych (odwrót od mimetyzmu, wyekspo-
nowanie materialności np. w ready-mades) i muzyce (atonalność, dodekafonia, ale 
również ekspresja głosu mówiącego). Można je zatem analizować ponad i poza 
podziałami ze względu na medium – zgodnie z intermedialną koncepcją sztuki. 
Dla zagadnień związków poezji i muzyki, które będą analizowane w dalszym ciągu 
pracy, rozstrzygające okażą się koncepcje ich materiału, próby wyeksponowania 
jego materialnych aspektów oraz problematyka relacji między notacją a brzmie-
niem. Na obu tych płaszczyznach impulsem do aktywności twórczej, ale również 
krytycznej artystów okaże się poczucie niewystarczalności istniejącego systemu 
zapisu, eksperymentalne poszukiwanie nowych środków i nowych mediów, również 
tych technologicznie zaawansowanych, oferujących możliwości rozszerzenia lub 
zastąpienia medium pisma. Systemy zapisu tworzą kategorię, w którą wpisana jest 
wielomedialność, a zatem uwaga kieruje się na dynamiczne i historycznie zmienne 
relacje intermedialne. Opowiadam się za taką właśnie koncepcją, ponieważ wystrze-
ga się ona redukcjonizmu, wynikającego z myślenia kategoriami mediów czystych 
podobnie jak wcześniej – czystych form artystycznych. Jak zaznaczono w rozdziale 
na temat intermedialności, najnowsze tendencje zmierzają ku temu, by oddzielić 
studia stricte intermedialne od bardziej tradycyjnych studiów międzyartystycznych 
(interart), przy czym kluczowy staje się stosunek do medium. W badaniach interart 
jest ono zasadniczo koncypowane jako pewien wyznacznik porządku artystycznego 
(słowo, obraz, dźwięk), a więc bez wnikania w jego – pozornie oczywiste – techno-
logiczne aspekty441. Dla studiów intermedialnych nieunikniona wydaje się koncep-

438  Ibid., s. 296–297.
439  Ibid., s. 293.
440  Ibid., s. 296–297.
441  Technologia oznacza tu wszelkie nośniki i sposoby przekazywaniu znaku, nie tylko te przekazywane 

za pomocą urządzeń technicznych. Będą to więc np.: dla języka – mowa, pismo, druk, tekst/hipertekst kom-
puterowy, zapis fonografi czny; dla obrazu – rysunek, malarstwo, fotografi a, grafi ka komputerowa, komiks, 
fi lm animowany; dla muzyki – głos, dźwięk instrumentu, dźwięki nagrywane na różnych nośnikach lub 
generowane elektronicznie, przetwarzanie elektroniczne i mechaniczne dźwięku. 
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cja mieszanej natury mediów442, a zatem intermedialnej natury samych mediów. 
Pojedyncze medium jawi się jako teoretyczny konstrukt, wyizolowany z większych 
całości medialnych i nieistniejący realnie w stanie czystym443. Również owe całości 
medialne nie dają się zdefi niować jako media, bowiem ogólna defi nicja medium 
jako materiału/nośnika wraz ze sposobami jego kształtowania ma wpisaną implicite 
historyczną zmienność i dynamikę, która wynika ze zmieniających się konwencji 
i norm. Otóż ta dynamika i zmienność sprawiają, że każdorazowo należy poddać 
refl eksji charakter i relacje wewnętrzne tej całości, która w danych warunkach jawi 
się jako medium. Ponieważ więc tradycja ujęcia mediów sztuk jest nadal silna (i dla 
wielu zjawisk artystycznych całkowicie wystarczająca), będę traktować media jako 
całości złożone z komp one ntów  me d i a l nych , które można poddać analizie 
zarówno pojedynczo, jak i we wzajemnych związkach. Elementy te mogą być bar-
dziej rozdrobnione lub mogą się odwoływać do bardziej abstrakcyjnych (a zatem 
trudniejszych do wyobrażenia poza związkiem medialnym) kategorii. Dla poezji 
będą to przestrzeń, kształt, grafi a, typografi a, brzmienie implicytne i realne, czas 
jako funkcja przestrzeni grafi cznej, implikowana w przestrzeni grafi cznej prze-
strzeń performatywna oraz inne elementy performatywne (zob. w dalszej części 
rozdziału). 

Performatywność – nowy aspekt studiów intermedialnych 

Performatyka, refl eksja teoretyczna na temat zjawisk performansu, narodziła się 
około połowy XX wieku w związku z awangardowymi przemianami w teatrze, 
które poddały pod dyskusję jego tożsamość, a jednocześnie wskazały na teatralność 
w wielu dziedzinach ludzkiego działania. Termin odwołuje się do performansu 
jako formy sztuki awangardowej, która w stopniu większym niż inne teatralne 
manifestacje akcentuje aspekt cielesnej obecności444. Kategoria ta okazała się 
też operacyjnie użyteczna w dyskusji na temat kultury współczesnej, zwłaszcza 
wielokulturowości i interdyscyplinaryzmu, zyskując status słowa klucza. Marvin 
Carlson traktuje go jako metaforę całej współczesnej kultury445, a jednocześnie jej 
narzędzie badawcze. 

Niezależnie od specyfi cznego znaczenia terminu „performans”, dotyczy on 
tzw. sztuk performatywnych, tj. wymagających fi zycznej obecności wykonawców 
i demonstrowania pewnych umiejętności. Jest to zatem jednostkowe zdarzenie, 
w sensie teatralnym – konkretny wariant wystawienia, zaś w szerszym sensie spo-
łeczno-kulturowym – świadomie spełniana aktywność, związana z określoną rolą 

442  Por. J. Bruhn, op. cit. (w nawiązaniu do W.J.T. Mitchella, Picture Th eory). 
443  Por. wzmiankowane już terminy „tekst medialny” (Müller), „konteksty medialne” (Paech).
444  T. Kubikowski, Performans według Marvina Carlsona, w: M. Carlson, Performans, op. cit., s. 13.
445  M. Carlson, op. cit., s. 19. W niniejszym podrozdziale referuję ogólne założenia teorii performa-

tywności na podstawnie tej właśnie pracy.



6. Media i systemy zapisu w badaniach 103

i normą. Charakterystyczna dla performansu jest swoista podwójność, wynikająca 
z porównania akcji z wzorcem lub wyobrażeniem. To zatem akt konstytuowany 
przez recepcję, gdyż widz jest jego ostateczną instancją, na którą ukierunkowane 
jest działanie wykonawcze446.

Pojęcie performansu stało się centralną kategorią teoretyczną antropologii, która 
widzi w nim drogę przekazu tradycji, uwzględniającą wkład ludzki oraz f u n kc j ę 
komu n i k atu  w  konte k ś c i e  s y tu a c y j ny m  (tzw. performans kulturowy). 
Badania kontekstowe podkreślają aspekty komunikacji n i e z a l e ż ne  o d  t re ś c i 
re fe re n c j a l nych ; rola kontekstu wydaje się przy tym donioślejsza niż same 
działania performera447. O specyfi ce performansu decydują – zależnie od uję-
cia – jego wyróżnienie spośród codziennych działań, przejściowość i graniczność, 
liminalność i liminoidalność, związana z aktywnością oderwaną od codzienności 
we współczesnych społeczeństwach zachodnich (zabawa, sport, sztuka)448. Istotny 
wkład mieli w tym względzie teoretycy zabawy, a zwłaszcza Bachtin i jego koncepcja 
karnawału, będącego kulturowym performansem par excellence. 

Trzeba tu zauważyć, że pewne kategorie opisu performansu kulturowego po-
krywają się ze zjawiskiem oralności – obecność fi zyczna, przestrzeń komunikacji, 
agonistyczny charakter i elementy przypadkowości (wykorzystywane potem przez 
awangardę lat 60.). Innym produktywnym dla rozważań intermedialnych aspektem 
jest relacja między performatywnością a normą; w sztuce neoawangardowej zjawiska 
performatywne również były programowo antynormatywne. 

Performatyka w ujęciu socjologicznym opiera się na odkryciu teatralności 
wszelkich zachowań społecznych, podkreślając rolę publiczności i aspekt recepcji; 
w tym świetle teatr jest raczej pochodną performansu społecznego niż jego źródłem. 
Zasadnicze są tu pojęcia roli, persony, gry, scenariuszy i recept449. Erving Goff man, 
badając mechanizmy nadawania przez człowieka sensu działaniom, stworzył teorię 
ram interpretacyjnych, które umożliwiają istnienie i rozumienie fi kcji. Podstawą jest 
tu mechanizm dopasowania (keying), który reguluje transformację działań według 
pewnego schematu interpretacji, zmieniając sens działań dla uczestników, ale nie 
przekształcając zasadniczo samych działań450. Dell Hymes wywodzi z teorii Goff -
mana defi nicję performansu jako zachowania kulturowego, które obejmuje zarówno 
przekształcenie doświadczenia wcześniejszego (dopasowanie według Goff mana), 
jak i powtórzenie pewnego wzoru, które konserwuje kulturę w postaci rytu, obrzędu 
i in.451 I w tym przypadku chodzi zatem o podwójność widzenia – nakładanie się 
rzeczywistości i iluzji, przy czym w performansie silniej niż w teatrze dochodzi do 
głosu rzeczywistość, toteż określany jest często jako „zajście” (actual)452. 

446  Ibid., s. 29. Według Carlsona (op. cit., s. 37) performans tę tradycję konserwuje lub podważa. 
447  Np. koncepcja ram interpretacyjnych – zob. E. Goff man, Frame Analysis. An Essay in the Organiza-

tion of Experience, Cambridge – Massachusetts 1974.
448  M. Carlson, op. cit., s. 42–47. 
449  Ibid., s. 73–80.
450  E. Goff man, op. cit., s. 45. Jest to więc stanowisko pragmatyczne.
451  A zatem performans zarówno konserwuje, jak i podważa praktyki kulturowe. 
452  M. Carlson. op. cit. s. 85–86. To termin Richarda Schechnera akcentujący teraźniejszość i doniosłość 

zdarzenia. 
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Epokowe znaczenie dla teorii performansu miało zastosowanie tego pojęcia 
w lingwistyce. Z konfrontacji założeń strukturalizmu i poststrukturalizmu wynikło 
rozróżnienie teatru (związanego z nieobecnością, strukturą, semiotyką) i perfor-
mansu (opartego na ob e c no ś c i  i przepływie). Semiotyka została tym samym 
wyparta z performatyki na rzecz poststrukturalizmu z pojęciami dialogowości, 
wielogłosowości (Bachtin) i dramatyzacji wszelkich wypowiedzi (Kristeva), co 
oznacza przejście od linearności języka do trójwymiarowości dramatu453. Te cechy 
najwyraźniej dochodzą do głosu w formach artystycznych neoawangardy – perfor-
mansach, happeningach, akcjach i prowokacjach artystycznych, rozgrywających się 
w konkretnej przestrzeni i czasie454. Najistotniejszym przyczynkiem teoretycznym 
była jednak teoria aktów mowy, autorstwa Johna L. Austina, która ukazała język 
jako działanie. Chodzi zwłaszcza o wcześniejszy podział na performatywy i wypo-
wiedzi konstatujące455, który następnie został rozbudowany w trójczłonowy schemat 
lokucji, illokucji i perlokucji456. Te dwa ostatnie odpowiadają performatywom, bę-
dąc nastawione – odpowiednio – na oddziaływanie i skutek, czyli wpływ na sytuację 
dyskursywną. John Searle rozwinął koncepcję Austina, akcentując performatywną 
naturę języka oraz konieczność badania kontekstu wypowiedzi (pragmatyka), jej 
intencjonalności i skutków; intencjonalność staje się wyznacznikiem illokucji, która 
rozciąga się zatem także na akty konstatujące457. Dalszy rozwój teorii aktów mowy 
podkreślał coraz większą rolę kontekstu społecznego dla znaczenia wypowiedzi 
i próby precyzyjnego oddzielenia performatywów od wypowiedzi konstatujących. 
Język i działanie nie są odrębnymi rzeczywistościami, lecz dwoma aspektami języ-
ka – strukturalno-semiotycznym i kontekstowo-pragmatycznym458. Zastosowanie 
tej teorii w badaniach literackich nastąpiło niejako wbrew założeniom Austina, 
który traktował poetyckie użycie języka jako pasożytnicze, m.in. z powodu braku 
kryterium fortunności i odpowiedniości. W ujęciu Richarda Ohmanna („quasi-
-akty mowy”) i Stanleya Fisha kluczowa jest aktywność czytelnika i traktowanie 
każdej wypowiedzi jako interpretacji459. Literatura zbliża się tym samym do wy-
miaru illokucyjnego i zanika różnica między dyskursem literackim i nieliterackim. 
Problem nadawcy (autora) został rozwiązany przez koncepcję wielogłosowości, 
w której zarówno autor, jak i czytelnik tworzą jednorazowy zestaw głosów, czyli 
performans; jego paradygmatycznym wyrazem jest karnawał – rozdwojony akt 
mowy, aktor i publiczność są tu i podmiotem, i adresatem wypowiedzi. W związku 

453  Ibid., s. 98–102.
454  Goff man (op. cit., s. 45) mówi o ramach przestrzennych i czasowych. Zob. również Th . D’haen, 

Frames and Boundaries, „Poetics Today” 1989, nr 2, s. 30.
455  J.L. Austin, Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady fi lozofi czne, przekł., wstęp i red. B. Chwe-

deńczuk, Warszawa 1993, s. 550–560.
456  Ibid., s. 640–665.
457  Tym samym wszelkie mówienie stało się jednocześnie działaniem. 
458  M. Carlson, op. cit., s. 105–106.
459  R. Ohman, Literatura jako akt, przeł. B. Kowalik, W. Krajka, w: Współczesna teoria badań lite-

rackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, t. IV, cz. 1, Kraków 1992, s. 221–223; S. Fish, Czy na 
tych ćwiczeniach jest tekst?, przeł. A. Szahaj, w: idem, Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, red. 
A. Szahaj, Kraków 2002, s. 59–80.
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z tym intencjonalność nie wiąże się z podmiotem autora, lecz jest założeniem aktu 
mowy, który wywołuje aktywność interpretacyjną460. Dopiero w latach 90. analizy 
literackich aktów mowy zeszły na dalszy plan na rzecz pojęcia performatywno-
ści, które było bardziej adekwatne do badania specyfi ki zjawiska performansu 
w przeciwieństwie do badań strukturalnych teatru. Myśl poststrukturalistyczna 
akcentuje (wbrew Austinowi) podstawowe znaczenie cytatu i powtarzalności, 
obok płynności i destabilizacji znaczeń. Judith Butler, przejmując kontekstowość 
społeczną od Bourdieu, defi niuje habitus jako ukrytą formę performatywności, 
a jednocześnie włącza w zakres rozważań kluczowy dla teorii performatywności 
problem ciała461.

Badania nad performansem łączą tę formę artystyczną z tradycją awangardy 
XX wieku, widząc w różnych jej gatunkowych i stylistycznych przejawach szereg 
wspólnych cech: prowokację, kontestację instytucji sztuki, transgresyjność (wielość 
środków i mediów), metodę kolażu i symultaniczności, wtórne wykorzystanie 
gotowych artefaktów, heterogeniczność, nawiązania do teorii gry, zabawy, parodii 
itp., otwartość formy. Oczywiste są jednak również związki z dawnymi formami 
„obecności w społeczeństwie”, w których aspekt estetyczny nie występuje lub jest 
peryferyjny wobec innych funkcji462, takich jak widowiska ludowe, jarmarczne, 
cyrk, żywe obrazy, wodewil, rewia i kabaret; były one też inspiracją dla dwudzie-
stowiecznych awangardzistów (np. Cabaret Voltaire). Futuryści zwrócili uwagę 
na dynamiczny charakter sztuki (nie dzieło, lecz proces), ale w swojej gloryfi kacji 
maszyny i techniki nie przywiązywali uwagi do ciała (i do jednostki w ogóle). Ruch 
Dada wprowadził dźwięki niemuzyczne jako materiał ekspresji (bruityzm) oraz 
działania spontaniczne i przypadkowe, które miały stać się ważnymi elementami 
awangardy muzycznej i teatralnej. Również surrealistyczna mechanika miała na celu 
dotarcie do najgłębszych pokładów ludzkiego życia w oderwaniu od racjonalizmu 
i intelektualnej kontroli. Sztuka Bauhausu proklamowała teatr totalny, nadal jednak 
nie doceniając centralnej roli pojedynczego wykonawcy, który tworzy performans, 
używając przede wszystkim własnego ciała; istotne było jednak przesunięcie akcentu 
z artefaktu na działanie463.

Rozwój sztuki w stronę procesualności464 był wyrazem dążeń intermedializacji 
sztuki, która nie mieściła się w ramach dawnych podziałów, dążąc w stronę zjawisk 
granicznych, totalnych, transgresyjnych (por. zwrot intermedialny). W związku 
z tym szczególnego znaczenia nabrały sztuki czasowe, które dostarczały wzorców 
dynamizacji sztuk statycznych, w szczególności taniec (oraz mim), teatr i muzyka; 
muzyka – po pierwsze przez taniec, który wprowadził ciało jako interpretatora 
dźwięków, po drugie – sama rozwijając się w stronę teatralności i performatyw-
ności. Przypomnijmy, że jest ona sztuką performatywną, wymagającą wykonania, 

460  M. Carlson, op. cit., s. 111–114.
461  Ibid., s. 122–128.
462  Ibid., s. 136.
463  Ibid., s. 149–152.
464  Według A. Kaprowa – od malarstwa poprzez kolaż/asamblaż do happeningu, co egzemplifi kuje 

działalność Kurta Schwittersa. Ibid., s. 154.
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obecności i pośrednictwa wykonawcy, często również zapisu, lecz za sprawą mecha-
nicznej reprodukcji okoliczności wykonania pozostają często poza świadomością 
słuchaczy. Podobny proces zaszedł w literaturze, kiedy rozpowszechnienie druku 
usankcjonowało paradygmat tekstu. Choć technologia druku silniej wpłynęła na 
kształt gatunków literackich niż muzycznych, również w muzyce dało się zauważyć 
stopniowe odchodzenie od improwizacyjności monodii (średniowiecznej i baroko-
wej465) ku rosnącej precyzji oznaczeń wykonawczych w muzyce późniejszej, a na-
stępnie również precyzji metod kompozytorskich (w dodekafonii i serializmie). Ta 
tendencja została zakwestionowana przez powojenną awangardę muzyczną, która 
wprowadziła elementy sceniczne, przypadkowość i współdziałanie publiczności.

Źródła performatywności jako metody artystycznej są wielorakie i trudno 
określić, skąd pochodził decydujący impuls. Pionier awangardy amerykańskiej 
John Cage doszedł do niej na drodze poszukiwań muzycznych, antycypując przy 
tym w swoich akcjach artystycznych formułę happeningu (określenie używane 
od 1959 roku). Istotne były też awangardowe, coraz bardziej radykalne, formy 
plastyczne – kolaż, asamblaż, enwironment: „Kiedy enwironment stał się bardziej 
złożony, a działania jego uczestników – zarówno widzów, jak performerów – coraz 
bardziej uregulowane i zorganizowane, enwironment stał się happeningiem”466. 
Paradygmatyczne okazało się wprowadzenie obcego materiału w kolażu467, toteż 
elementy teatralne miały być zredukowane na rzecz nieciągłości i płynności gra-
nicy między sztuką a życiem. Przeciw takiemu ograniczeniu terminu występował 
Richard Kostelanetz, nazywając ówczesne performanse „teatrem mieszanych 
środków”; termin ten miał zwracać uwagę na pozawerbalne środki wyrazu, które 
mogły formować różne gatunki: czys ty  happ ening  (swobodny, improwizowany, 
pozateatralny), happ ening  s cen iczny  (zdarzenia bardziej kontrolowane, często 
taneczne, w teatralnej przestrzeni, z elementami multimedialnymi), k i ne t yc z ny 
enw ironment  (nieograniczone pola działań, przez które przechodzi publiczność), 
p e r for m ans  s c e n i c z ny  (najbliższy teatrowi, choć z ograniczonym elementem 
werbalnym – rodzaj teatru awangardowego)468.

Jak widać, happening i performans są z sobą związane, a ściślej – happening jako 
gatunek wcześniejszy stanowił niejako laboratorium performatywnyści, z którego 
w latach 70. wyłoniła się sztuka performansu. Właściwie wyłoniła się ona zatem 
na gruncie happeningu, bo jeszcze w latach 60. nastąpił tzw. zwrot performatyw-

465  W średniowieczu nie był jeszcze rozwinięty system notacyjny, tak więc zarówno wysokości, jak 
i stosunki rytmiczne były zaznaczane w przybliżeniu; w baroku chodziło o bogaty system ornamentyki 
(szczególnie wokalnej linii melodycznej), który był notowany przy pomocy konwencjonalnych skrótów 
i realizowany przez śpiewaków – zgodnie z obowiązującą praktyką – improwizacyjnie. 

466  M. Carlson, op. cit., s. 160.
467  Kolaż traktowany jest jako jedno z najdonioślejszych wynalazków sztuki XX wieku. Zob. np. 

M. Perloff , Th e Futurist Moment. Avant-Garde, Avant Guerre, and the Language of Rupture, Chicago – 
London 1986, s. xviii; R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, 2. wyd., Warszawa 
1995, s. 194–195.

468  M. Carlson, op. cit. s. 160–161. Zob. również R. Kostelanetz, A Dictionary of the Avant-Gardes: Music, 
Film, Visual Arts, Dance, Th eatre, 2. wyd., New York 2001, hasła: Happening, Performance Art; G. Dziamski, 
Awangarda po awangardzie. Od neoawangardy do postmodernizmu, Poznań 1995, s. 103–111; P. Krakowski, 
O sztuce nowej i najnowszej, Warszawa 1981, s. 33–65 (rozdz. 3. Happening, fl uxus, performance).
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ny, który zasadniczo zmienił oblicze sztuki współczesnej469. Jego istotą było m.in. 
przekraczanie granic w sztuce oraz zacieranie granic między sztuką a życiem, co 
w kategoriach ogólnych oznacza antybinarność470. 

Jak podsumowuje ten okres Carlson, 

[t]ak oto w latach 60. różne wątki sztuk plastycznych, zwłaszcza malarstwa i rzeźby, eks-
perymentalnej muzyki i eksperymentalnego tańca, tradycji teatru awangardowego, jak 
również rozwijającego się świata mediów i nowoczesnej techniki splotły się, tworząc nie-
zwykle różnorodną mieszankę działalności artystycznej (w dużej mierze koncentrującej się 
w Nowym Jorku), która podkreślała fi zyczną obecność, zdarzenie i działanie, nieustannie 
badała granice sztuki i życia, odrzucała jedność i spójność większości tradycyjnych sztuk, 
a także narracyjność, psychologizm i referencyjność tradycyjnego teatru471.

Dla niniejszej pracy istotna jest m.in. analiza neoawangardowego fermentu 
w Szwecji, zwłaszcza intermedialnego kierunku działań artystycznych tego okresu 
w świetle inspiracji myślowych płynących z ówczesnej teorii i praktyki muzycznej, 
m.in. Cage’a. Moim celem nie jest analiza nowych manifestacji artystycznych jako 
gatunków – happeningu, performansu, poezji dźwiękowej i wizualnej, lecz poszukiwa-
nie elementów performatywnych, oralnych, typografi cznych i innych oraz zbadanie, 
w jaki sposób współistnieją one w ramach intermedialnie koncypowanych całości.

Carlson pisze o eksperymentach w sztukach plastycznych i w y konawc z ych 
– do tych drugich zalicza muzykę i teatr, ale także literaturę472. Dyskurs performa-
tywny jest jednak niemal nieobecny w literaturoznawstwie z powodu oddzielenia 
tej dyscypliny od teatrologii, gdy tymczasem performatyka, będąc narzędziem 
wielu dyscyplin, może przesuwać i zacierać granice, co odpowiada tendencjom 
współczesnej sztuki odchodzącej od myślenia tekstotwórczego473. 

Sztukę performansu datuje się na lata 70. i 80., kiedy to z wczesnych form awan-
gardowych wykrystalizowały się dwie główne cechy tego gatunku – ek spre s j a 
c i a ł a  jako główny środek przekazu artystycznego (ciało jako podmiot i przedmiot 
dzieła) i pro cesu a lny  chara kter  dz ie ła , które nie daje się zamknąć w formule 
artefaktu474. Wyraźne są jej związki w konceptualizmem Duchampa, który podważył 

469  E. Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, Frankfurt am Main 2004; wyd. pol. Estetyka per-
formatywności, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków 2008, s. 23 (w dalszym ciągu odsyłam do wyd.
pol.).

470  Zob. A. Krajewska, Dyskurs performatywny w literaturoznawstwie, „Przestrzenie Teorii” 2008, 
nr 9, s. 147.

471  M. Carlson, op. cit., s. 162.
472  Ibid., s. 163; zob też J.K. Feibleman, On the Metaphysics of the Performing Arts, „Journal of 

Aesthetics and Art Criticism” 1970, nr 3, s. 295–299. W ujęciu Feiblemana performatywne są jedynie te 
sztuki, które wymagają pośrednictwa twórczego interpretatora, tak więc nie zalicza on do nich literatury. 
Performatywność muzyki i literatury podkreśla E. Fischer-Lichte, Performance as Art – Art as Performance, 
w: Interart Poetics, op. cit., s. 70–71.

473  Zwraca na to uwagę Anna Krajewska (op. cit., s. 144–145), postulując koncepcję „dramatycznego 
literaturoznawstwa”. 

474  M. Carlson, op. cit., s. 167–168. Natomiast Erika Fischer-Lichte (Estetyka performatywności, op. 
cit., s. 46–55) określa jako konstytutywne cechy performatywności cielesną współobecność wykonawców 
i widzów oraz materialność wytwarzaną w trakcie przedstawienia.
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granicę między sztuką a rzeczywistością. Uznanie ciała ludzkiego za materię sztuki 
było ostateczną konsekwencją tego procesu (body art, sytuacjonizm), stąd zamiast 
artefaktów na pierwszy plan wysunęło się działanie – często codzienne, trywialne 
czynności, podobnie jak trywialne przedmioty stawały się dziełami artystycznymi 
poprzez akt atrybucji (ready-mades). Materialność jest jedną z centralnych kategorii 
sztuki awangardowej i neoawangardowej, co pociąga za sobą konieczność wyod-
rębnienia przestrzeni, w której rozgrywają się zdarzenia performatywne – swoista 
gra między realnością a fi kcją. 

Nowe media – o starych 

Jak już wspomniano, dyskurs intermedialny najwcześniej rozwinął się w dziedzinie 
fi lmoznawstwa i mediów audiowizualnych, i tam można więc poszukiwać analogii 
zjawisk oraz terminologii dla innych modusów intermedialności. Andrzej Gwóźdź 
podkreśla autorefl eksyjny charakter mediów przełomu XX i XXI wieku, który 
przejawia się w tematyzowaniu ich roli i funkcji, co nadaje im znamiona episte-
mologicznego projektu. Obraz przestał być reprezentacją rzeczywistości; generuje 
on realność niematerialną, stając się sam w sobie przedmiotem przedstawienia. 
Nieustannie powraca więc echem teza McLuhana, że medium jest przekazem. 
W konsekwencji zachodzi zjawisko „odwróconej semiozy”, w którym rzeczywi-
stość odsyła do znaku, a nie odwrotnie: „znak obrazowy w funkcji ikonicznego 
performatywu stwarza nową rzeczywistość”475.

Analizowane praktyki wizualizacyjne w kinie potwierdzają „awans powierzchni”, 
która zastępuje przestrzeń i głębię, obrazy („obrazoświaty”) elektroniczne są bowiem 
płaskie, podobnie jak przedstawiony w nich świat, który daje się bez przeszkód trans-
formować. Jako takie są „umieszczane na stronie” (mise en page), czyli na ekranie 
monitora, w dynamicznym procesie powstawania, niszczenia i rekonstytucji: 

Wszystko to sprowadza się do tezy, iż obraz elektroniczny „ma miejsce” dopiero na 
monitorze (a raczej w monitorze), że w istocie chodzi zatem nie tyle o „gotowy” obraz, 
co o sam proces obrazowania, kształtujący dramaturgię powierzchni, która sprawia, że to 
sam obraz właśnie urasta do rangi przedmiotu przedstawienia i że to on staje się właści-
wym aktorem spektaklu. Słowem – idzie o desygnowanie znaczeń, tyle że już nie „głębi” 
obrazu w pierwszym rzędzie, lecz raczej powłoki samej, tak iż to powierzchnia obrazowa 
niejako staje się teksturą wyłaniającą z siebie coraz to nowe zdarzenia obrazu476.

W tym opisie interesujące jest podkreślenie dynamicznego aspektu obrazowania, 
które pozornie jest dane w wersji gotowej, a jednak jest z d ar z e n i e m  o pewnej 

475  A. Gwóźdź, Zmęczone obrazy, w: Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze, op. cit., s. 141–142. 
Na temat konsekwencji tego zjawiska dla kultury ponowoczesnej, zob. J. Baurillard, Precesja symulakrów, 
w: idem, Symulakry i symulacja, op. cit., s. 5–56. 

476  A. Gwóźdź, Zmęczone obrazy, op. cit., s. 144 (wyróżn. oryg.).
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dramaturgii. Jak widać, strategia opisu opiera się na metaforyzacji w kategoriach 
teatru (lub szerzej – performatywności) – inscenizacji (choć na stronie) i akcji 
(dramaturgia powierzchni jako proces). Owa płaskość obrazu elektronicznego 
oznacza pewien kres rozwoju kultury audiowizualnej (tzw. styl późny), który skłania 
do eksperymentów w kierunku odratowywania materialności obrazu poprzez no-
stalgiczne odtwarzanie efektów dawnych nośników, np. taśmy celuloidowej. W re-
zultacie powstaje wrażenie pewnej głębi, która nie jest głębią ostrości, lecz efektem 
warstwowego ułożenia obrazów, paradoksalnie – „głębią powierzchni”477.

Widzę tu zatem wyraźnie paralele z funkcjonowaniem tekstu w poezji konkret-
nej. Wiersz umieszczony na stronie stał się w pierwszym rzędzie przedmiotem, 
eksponującym swą własną fi zyczność – powierzchnię, kształt znaków, kosztem 
ich znaczenia. Mimo odmiennych uwarunkowań technologicznych mediów au-
diowizualnych i gatunków intermedialnych, które wykorzystywały możliwości 
tradycyjnych technologii, pewne op e r a c j e  na danym materiale mają podobny 
charakter i podobny skutek. Mam na myśli szczególne formy poezji konkretnej, 
uzyskane przez warstwowe nadpisywanie tekstu aż do nieczytelności. Rezultatem 
są obrazowe zagęszczenia i rozrzedzenia materii języka, stwarzające efekt podobny 
do trójwymiarowego, będąc wszak aranżacją znaków na stronie478. Można zaob-
serwować także wykorzystanie technologii elektronicznych w poezji współczesnej 
powstającej w tradycji wizualnej, w której – pozornie – materią jest słowo, ale 
nośnikiem znaczeń – jego symulacyjna postać. Szwedzki poeta Martin Högström 
w tomie Kommande industrilandskap (2007) traktuje typografi ę cyfrową jako 
punkt wyjścia do obróbki medialnej. Wydruk laserowy tekstu został zeskanowany 
z powiększonym efektem drobin pyłu węglowego, w rezultacie tekst zyskuje fakturę 
przypominającą starodruk, wyraźnie eksponującą niedoskonałości odbicia czcionek, 
farby drukarskiej i podłoża479. Teksty zamieszczone w tomie tematyzują przy tym 
miejsca, formy i technologie związane z węglem (cykle „Carbografi er” i „C”), co 
pozwala widzieć zabiegi technologiczne jako środki zmierzające do utożsamienia 
się tekstu z przedmiotem – utożsamienia pozornego: symulakrum druku. 

Pismo przenika także do sfery obrazu fi lmowego, tworząc syntezę logowizualną, 
co Andrzej Gwóźdź określa mianem audiowizua lnoś c i  wtór ne j  (czyli „prze-
pracowanej przez słowo”), w analogii do oralności wtórnej. W sferę metaforyzacji 
tej kultury wchodzą także odniesienia muzyczne: pismo w fi lmie ujmowane jest 
jako „partytura tkająca powierzchnię monitora”, stając się posttypografi cznym 
obrazem-pismem. Ogólna konkluzja badacza, iż „[k]ultura słowa monitorowego 
uświadamia postępującą destrukcję materialności znaków w ogóle, tzn. proces 
immaterializacji praktyk przedstawieniowych”480, wychodzi rzecz jasna poza pre-

477  Ibid., s. 145.
478  Będzie ona przedmiotem rozważań i analiz w rozdziale poświęconym neoawangardzie. O aranżacji 

znaków na stronie niczym na scenie pisze A. Olsson, Mälden mellan stenarna. Litterära essäer, Stockholm 
1981, s. 67–68.

479  M. Högström, Kommande industrilandskap, Munkedal 2007; zob. również M. Wasilewska-Chmura, 
Poezja awangardowa – inny wymiar słowa. Kilka uwag o mediach, materialnosci i lirycznym głosie, „Acta 
Sueco-Polonica” 2010, nr 16, s. 65–78.

480  A. Gwóźdź, Zmęczone obrazy, op. cit., s. 147.
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zentowaną w niniejszej pracy koncepcję materializacji praktyk artystycznych. Czy-
tając teksty wcześniejsze przez późniejsze i bardziej radykalne (np. modernistyczne 
przez awangardowe), można jednak uchwycić radykalne cechy tych pierwszych481. 
Zanim więc nastąpiła destrukcja materialności, dokonała się kulminacja tejże 
w sztuce neoawangardy; zanim nastała era przestrzeni wirtualnej (która jest iluzją 
przestrzenności), sztuka intensywnie eksplorowała przestrzeń fi zyczną i rozmaite 
konstytuujące się w niej przestrzenie; zanim pojawiły się praktyki symulacji, sztuka 
dążyła do integracji z rzeczywistością. 

Być może, nawiązując do koncepcji Kittlera zmian systemów zapisu, prze-
miany kulturowe związane z techniką komputerową stanowią jeżeli nie istotę, to 
przynajmniej istotny element nowego systemu zapisu, w którego epoce obecnie 
się znajdujemy. Te zjawiska wychodzą poza ramy niniejszego studium, ale biorąc 
pod uwagę energię hybrydową mediów482, traktuję artystyczne zjawiska interme-
dialne jako eksperymentalne badanie ich potencjału transgresji i przekształcania 
się w nowe media, dla których jeszcze nie było możliwości technologicznych. Ten 
profetyczny rys opisał McLuhan w następujących słowach:

Hybryda, czyli spotkanie się, dwóch środków przekazu stanowi chwilę prawdy i obja-
wienia, z którego rodzi się nowa forma. Paralela między dwoma środkami przekazu 
utrzymuje nas bowiem na granicy między formami, które wyzwalają nas z narcystycznego 
oszołomienia. Chwila zetknięcia środków przekazu oznacza dla nas wolność oraz wy-
rwanie ze zwykłego transu i odrętwienia, narzuconego przez nie naszym zmysłom483. 

481  Por. A. Eysteinsson, Awangarda jako/czy modernizm?, przeł. D. Wojda, w: Odkrywanie modernizmu. 
Przekłady i komentarze, red. R. Nycz, Kraków 1998, s. 155–199.

482  Określenie McLuhana, Zrozumieć media, op. cit., s. 91.
483  Ibid., s. 98.
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1

MODERNIZM A AWANGARDA
– PROBLEM GRANIC

Modernizm jest zbiorem zjawisk światopoglądowych i artystycznych o niejasnych 
granicach stylistycznych, geografi cznych i historycznych, toteż nadal jest przed-
miotem rozlicznych teorii i dyskusji. Prace poświęcone całościowym koncepcjom 
tego kierunku reprezentują szerokie spektrum koncepcji wychodzących od różnych 
kryteriów klasyfi kacji – światopoglądowych, estetycznych, społecznych. Dwa istotne 
nurty tej refl eksji różnią się stosunkiem wobec prądów awangardowych pierwszej 
połowy XX wieku (będę je określać jako awangardę historyczną). Krytyka anglo-
saska traktuje je jako modernizm, nie używając pojęcia awangarda1; modernizm 
oznacza zatem nurt eksperymentalny, który z czasem staje się swego rodzaju kla-
sycyzmem (w sensie nadanym temu pojęciu przez T.S. Eliota2) wobec kolejnych 
– awangardowych – prób odnowy. Drugie stanowisko, bardziej powszechne w kręgu 
kultury europejskiej, defi niuje awangardę jako zjawisko odrębne i pozostające 
w różnych relacjach wobec modernizmu. 

Modernizm w ujęciu Malcolma Bardbury’ego i Jamesa McFarlane’a (1976) 
jest określony granicami 1890−1930 i obejmuje awangardę historyczną wraz po-
przedzającym ją symbolizmem, impresjonizmem i dekadentyzmem pod hasłem 
antymimetyzmu w sztuce3. Autorzy ograniczają się do zagadnień modernizmu 
literackiego, toteż porównawczy aspekt badań dotyczy głównie zagadnień stylu 
i geografi cznego zróżnicowania prądów. Christopher Butler rozpatruje natomiast 
wczesny modernizm w dość arbitralnie pod względem estetycznym wyznaczonych 
ramach 1900−1916; wyłącza tym samym symbolizm poza modernistyczne ramy, 
choć jednocześnie powołuje się na jego językowe zdobycze4. Ujęcie to ma jednak 
ambicje kompleksowego ukazania modernizmu jako zespołu zjawisk paralelnych 
w literaturze, malarstwie i muzyce, związanych z transgresją i wzajemnym oddzia-
ływaniem porządków artystycznych adaptujących nowe idee w swoich mediach. 
Butler uznaje za początki modernizmu wczesne prądy awangardowe (ekspresjo-

1  E. Możejko, Modernizm literacki: niejasność terminu i dychotomia kierunku, „Teksty Drugie” 1994, 
nr 5/6, s. 36. 

2  Zob. T.S. Eliot, Kto to jest klasyk?, przeł. H. Pręczkowska, w: idem, Kto to jest klasyk i inne eseje, 
Kraków1998, s. 64–86.

3  M. Bradbury, J. McFarlane, Modernism. A Guide to European Literature 1890−1930, London 1991, 
s. 25, 44. Możejko (op. cit., s. 27) określa to ujęcie jako zbitkę pojęciową bez koncepcji nadrzędnej.

4  Ch. Butler, Early Modernism. Literature, Music, and Painting in Europe, 1900−1916, New York 1994, 
s. 4–11. 
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nizm, wortycyzm, a zwłaszcza futuryzm), podkreślając w nich pewne „aspekty 
awangardy”5. Michael Levenson umieszcza, zgodnie z tradycją anglosaską, szczyt 
modernizmu w latach 1910−1925 w oparciu o kryteria światopoglądowe i socjo-
kulturowe6. Eseje składające się na to kompendium uwzględniają, obok rozwoju 
rodzajów i gatunków literackich, sztuki wizualne i fi lm, brak jednak choćby próby 
włączenia w całościowy obraz zmian w dziedzinie muzyki7. Za szeroką koncepcją 
modernizmu, co prawda w odniesieniu tylko do poezji, opowiada się Paul Borum, 
który za naczelne uznaje hasło odnowy sztuki, obowiązujące od Baudelaire’a nie-
przerwanie do lat 60. XX wieku, choć w różnych stylistycznych wcieleniach8. Hugo 
Friedrich nie używa wprawdzie pojęcia modernizmu, lecz jego pojęcie nowoczesnej 
liryki wiąże się w oczywisty sposób zarówno z socjolektem modernizmu, jak i jego 
społeczno-historycznymi uwarunkowaniami. Tak zakreślone ramy nowoczesności 
zakładają, że premodernistyczne stadium obejmuje romantyzm, a nawet pewne 
tendencje oświeceniowe9. 

Wielu badaczy sprzeciwia się jednak tak szerokiemu rozumieniu modernizmu, 
jak również przypisywaniu poezji wiodącej roli w określeniu jego istoty. Koncepcja 
Douwe’a Fokkemy odcina się od ujęcia Bradbury’ego i McFarlane’a, ograniczając 
modernizm do prozy w ramach czasowych 1910−194010. Fokkema defi niuje epoki 
literackie poprzez wyznacznik nowości kodu oraz jej rozpoznania przez odbiorcę; 
dla modernizmu jest to pewna prowizoryczność kompozycji, epistemologiczna 
wątpliwość, metarefl eksyjność oraz uznanie twórczego wkładu czytelnika11. Na-
tomiast symbolizm, acz pokrewny modernizmowi, jest w tym ujęciu na tyle odeń 
różny, iż możliwa jest jego parodia z pozycji modernizmu.

Koncepcja modernistycznej formacji literackiej autorstwa Ryszarda Nycza, choć 
stworzona na potrzeby historii literatury polskiej, zawiera szereg istotnych obserwacji 
ogólnych. Modernizacja cywilizacyjna prowadziła do autonomizacji i ekskluzywności 
dziedzin artystycznych, a w ich ramach – do puryfi kacji, co odsuwało je coraz wy-
raźniej od gatunków sztuki popularnej czy zaangażowanej12. Autoteliczność sztuki 
była przy tym związana z rosnącą świadomością mediów artystycznych:

Z tych właśnie przyczyn modernistyczna koncepcja i praktyka sztuki – w odróżnieniu 
od klasycystycznej doktryny doskonałości i od romantycznej doktryny oryginalno-

5  Ch. Butler, op. cit., s. 250–261.
6  M. Levenson, Th e Cambridge Companion to Modernism, Cambridge 1999, s. 9. 
7  Mimo to w umieszczonym na końcu książki kalendarium wydarzeń społecznych i kulturalnych 

w okresie 1890−1940 wymienione są także kompozycje muzyczne, od Debussy’ego po Szostakowicza. 
8  P. Borum, Poetisk modernism. En kritisk introduktion, przekł. szw. H. Björkegren, Stockholm 1968, 

s. 15. Uznaje on modernizm za okres historycznoliteracki, który nadal trwa(ł) w chwili wydania książki 
(1966). Wyróżnia jednak, choć niezbyt precyzyjnie, kilka jego etapów (1850−1900, 1900−1925, 1918−1939, 
1945−).

9  H. Friedrich, Struktura nowoczesnej liryki. Od połowy XIX do połowy XX wieku, przekł. i wstęp 
E. Feliksiak, Warszawa 1978, s. 42–56.

10  D.W. Fokkema, Historia literatury. Modernizm i postmodernizm, przeł. H. Janaszek-Ivaničková, 
Warszawa 1994, s. 19. Odpowiada to ujęciom anglosaskim modernizmu; por. E. Możejko, op. cit., s. 31. 

11  D.W. Fokkema, op. cit., 21–25.
12  R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997, s. 31. 
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ści – łączy się najściślej z wzrastającą świadomością znaczenia medium, nośnika, 
słownego materiału, w którym się realizuje. Można by nawet zauważyć, iż to właśnie 
zróżnicowanie medium dostarcza podstawowego kryterium decydującego o odrębności 
poszczególnych dyscyplin sztuki13.

Dla literatury wynika stąd centralne miejsce problematyki językowej; dla in-
nych sztuk – świadomość własnych mediów i eksploracja ich możliwości w duchu 
antymimetyzmu. To istotna obserwacja, która rozszerza ogólne teorie autonomii 
i autoteliczności sztuki modernistycznej, wprowadzając – pośrednio – kategorię 
materialności związaną z fi zyczną stroną medium. Wśród dychotomii charaktery-
zujących narodziny formacji modernistycznej autor podkreśla przejście od refl eksji 
na temat wytworu artystycznego do ujmowania go w kategoriach procesu tworzenia 
(dynamiki, rozwoju i funkcji). Aspekt ten, torujący drogę do antyesencjalistycznego 
rozumienia sztuki, był istotny również dla poszukiwań intermedialnych, które wy-
suwały muzykę jako paradygmat artystyczny z racji jej procesualnego charakteru 
oraz możliwości komunikacji ponad ograniczeniami języka pojęciowego: 

Nowa fi lozofi a i nowa sztuka, kwestionując obiektywność poznania pojęciowego – jako 
utrwalonej dzięki mowie abstrakcji, fi kcji czy konwencji użytecznej w sferze „rzeczywi-
stości” praktycznej za cenę przesłonięcia i zdeformowania istotnej rzeczywistości – dopro-
wadziły do generalnego kryzysu kategorii reprezentacji, która nie odnosiła się już do form 
niezmiennego bytu, lecz do historycznie zmiennych form organizacji doświadczenia14.

Z różnych koncepcji modernizmu wynika jego wewnętrzna złożoność. Jak 
zauważa Edward Możejko, podkreślając potrzebę kontynuacji dyskusji nad mo-
dernizmem (zwłaszcza w świetle postmodernizmu), „[…] trudności związane 
z określeniem istoty kierunku, jego obszaru i chronologii odzwierciedlają w jakimś 
metaforycznym sensie pluralistyczny charakter sztuki XX w., jej niespotykaną do-
tychczas wielokierunkowość i wieloznaczność, wywołaną postępującym rozkładem 
tradycyjnych wartości etycznych i estetycznych”15.

Innym wątkiem refl eksji na temat modernizmu jest traktowanie go jako zjawi-
ska różnego od awangardy (lub awangard), np. klasyczna praca Renato Poggiolego 
wiąże awangardę z teorią społeczną przez pojęcie alienacji i buntu wobec wartości 
mieszczańskich, które reprezentuje bardziej zachowawcza estetyka modernistyczna. 
Wyróżniki awangardy – aktywizm, antagonizm, nihilizm i agonizm16 – wydają się 
jednak adekwatne tyle dla ruchów stricte awangardowych, ile nie odróżniają ich od 
dyskursów odnowy w ogóle. Poggioli umieszcza więc jej pierwszą fazę w symboli-
zmie, uznając jednocześnie jej korzenie w romantyzmie i preromantyzmie. Kategorie 
te, choć według wielu badaczy nie przystają do rozwoju kultury w społeczeństwach 
spoza kręgu zachodnioeuropejskiego, można traktować jedynie jako punkty orien-
tacyjne pewnej – awangardowej właśnie – tradycji łączącej radykalizm artystyczny 

13  Ibid., s. 331.
14  Ibid., s. 63.
15  E. Możejko, op. cit., s. 28.
16  R. Poggioli, Th e Th eory of the Avant-Garde, przekł. ang. G. Fitzgerald, Cambridge – London 1968, 

s. 25–31. 
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i społeczny; to zaś pozwala odróżnić sztukę awangardową od nowoczesnej, której 
przyświecają cele czysto estetyczne17. W tym świetle awangarda i modernizm są 
współwystępującymi jakościami, nie zaś kategoriami historycznymi. Właściwy 
konfl ikt powstaje natomiast między sztuką awangardową a kulturą masową, która 
jest mieszczańskim wariantem kultury proletariackiej. Awangarda – anarchistyczna 
i arystokratyczna – jest zatem skazana na alienację18.

Z kolei koncepcja Marjorie Perloff  rozgraniczenia modernizmu i awangardy 
opiera się na syntetycznym spojrzeniu na prądy awangardowe XX wieku (tzw. 
-izmy), które akcentuje zbliżenie radykalnej estetyki, polityki i kultury popularnej, 
odmienne w charakterze od modernistycznego elityzmu. Awangarda jest w tym 
ujęciu niejako antysymbolizmem, wywodzącym się ze wspólnych przesłanek 
istotniejszych niż różnice stylistyczne. Tym samym Perloff , choć zapożyczyła 
pojęcie momentu futurystycznego od Poggiolego, inaczej wyznacza dolną granicę 
awangardy; nie przejmuje jego tezy o odwrocie awangardy od kultury popularnej, 
lecz traktuje oba te zjawiska jako reakcję na modernizm, przy tym to awangardzie 
przypisuje największe zdobycze sztuki nowoczesnej: kolaż, manifest, książkę ar-
tystyczną (artist’s book) i performans19. W tym ujęciu sam tylko postulat odnowy 
jest zbyt słaby, by scharakteryzować dążenia awangardowe; bardziej istotna jest 
świadomość kryzysu, potrzeba rewolucji i szczególnego rodzaju patos, wynikający 
ze społeczno-kulturowych dążeń do przebudowy świata20.

Odrębność awangardy od modernizmu podkreśla także Peter Bürger, który trak-
tuje teorie estetyczne jako historycznie zmienne relacje zawartości dzieł do instytucji 
sztuki. Zachodzące między nimi napięcia zostały zniesione wraz z osiągnięciem 
przez sztukę autonomii w estetyzmie, czyli jej uniezależnieniem od praktyki życio-
wej, co umożliwiło jej krytyczną teorię21. Awangarda wystąpiła natomiast przeciw 
instytucji sztuki autonomicznej, proklamując ponowne zintegrowanie jej z praktyką 
życiową, w ten jednak sposób, że to sztuka miała stać się motorem zmian życiowej 
praxis w miejsce odrzuconych wartości mieszczańskich22. Według Bürgera projekt 
zniesienia sztuki autonomicznej nie powiódł się, gdyż z czasem środki awangardowe 
weszły w instytucję sztuki, a sztuka awangardowa stała się autonomiczna23. 

Defi nicja sztuki awangardowej podkreśla więc jej antytetyczność wobec dzieła 
organicznego, co oznacza „uległość wobec materiału”, czyli formalizację kon-
strukcji. Zamiast dialektycznego rozwoju spod znaku Adorna Bürger akcen-
tuje równoczesność radykalnie różnych zjawisk, a zatem relatywizację pojęcia

17  S. Jaworski, Awangarda, Warszawa 1992, s. 9.
18  R. Poggioli, op. cit., s. 103–128.
19  M. Perloff , Th e Futurist Moment. Avant-Garde, Avant-Guerre, and the Language of Rupture, Chicago 

– London 1986, s. xviii–xix.
20  S. Jaworski, op. cit, s. 16; M. Perloff , op. cit., s. xvii; zob. też T. Pękala, Awangarda i ariergarda. 

Filozofi a sztuki nowoczesnej, Lublin 2000, s. 137–146.
21  P. Bürger, Teoria awangardy, przeł. J. Kita-Huber, Kraków 2006, s. 45. Nawiązuje on do W. Benjamina 

teorii utraty aury przez sztukę współczesną, odnosi jednak to zjawisko do instytucji sztuki, nie do zjawisk 
mechanicznej reprodukcji (ibid., s. 39). 

22  Ibid., s. 61; T. Pękala (op. cit., s. 172) pisze o sztuce jako awangardzie społecznej.
23  P. Bürger, op. cit., 74. M. Perloff  (op. cit., s. xvii) również podkreśla fi asko rewolucyjnych oczekiwań, 

które zastąpił anarchizm i nihilizm dadaistów. 
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nowości24. Dzieło nieorganiczne, defi niowane poprzez koncepcję alegorii (Benja-
min), jest rezultatem fragmentaryzacji i rekontekstualizacji fragmentu. Na poziomie 
estetyki twórczości pokrywa się to z metodą montażu, która absolutyzując materiał, 
staje się sama w sobie zaprzeczeniem myślenia organicznego, wiążącego integralnie 
materiał ze znaczeniem25. Pojęcie organicznego dzieła sztuki nieodmiennie łączy się 
z naturą – pragnie ono emanować jej celowość i wewnętrzną konieczność, zatajając 
niejako fakt swego wytworzenia. Dzieło awangardowe za sprawą montażu podkreśla 
natomiast swoją sztuczność, charakter artefaktu i samodzielność poszczególnych 
momentów wobec potencjalnej totalności.

Ważną implikacją teorii Bürgera jest uznanie historycznych prądów awangardo-
wych za dowód zmiany paradygmatu estetycznego, tj. odejścia od normatywności 
estetycznej na rzecz analizy funkcjonalnej, która bada wzajemne oddziaływanie 
dzieła i jego społecznego kontekstu; jej powszechnie krytykowaną wadą – nadmierne 
ujednolicenie wewnętrznego zróżnicowania prądów oraz ich alegoryczna interpre-
tacja jako wyraz melancholii, co pozostaje w sprzeczności z ukierunkowaniem na 
przyszłość, które awangarda z defi nicji zakładała26. Połączenie dążeń estetycznych 
i politycznych awangardy w projekcie utożsamienia sztuki i życia27 wydaje się cechą 
wspólną dla awangardy historycznej i neoawangardy lat 50.–60.28, mimo jednak pew-
nych symptomów ciągłości, różni je stosunek do instytucji sztuki. Pierwsza działała 
jeszcze w ramach jej paradygmatu, który jednocześnie kontestowała; dopiero druga 
awangarda odrzuciła paradygmat sztuki, stając się antysztuką i dokonując tym samym 
wyjścia ku praktyce życiowej29. Awangarda jest zjawiskiem historycznym również 
w sensie krytycznym, bowiem jej postępowość czy – ogólniej – wytyczenie torów 
rozwoju sztuki można stwierdzić jedynie a posteriori, kiedy perspektywa dalszego 
rozwoju zjawisk artystycznych pozwala ocenić, co było „na przedzie”30.

Alternatywą dla wyżej wymienionych dwóch dróg refl eksji o modernizmie 
i awangardzie jest uznanie ich odrębności, a jednocześnie wzajemnych dialektycznych 
uwikłań, co podkreśla wewnętrzną dynamikę zjawisk estetycznych. Według koncepcji 
Astradura Eysteinssona, awangarda jest zjawiskiem odrębnym w ramach moderni-
zmu, traktowanego jako jeden projekt, skierowany zasadniczo przeciw tradycji31. Oba 

24  P. Bürger, op. cit., 81–82. Kategoria nowości byłaby bardziej adekwatna dla modernizmu (por. 
postulat E. Pounda, by „zrobić to w nowy sposób”). 

25  Ibid., s. 89. Jak wskazuje Teresa Pękala (op. cit., s. 179), Bürger nie uwzględnia nadrzędnej w estetyce 
Adorna scalającej funkcji efektu estetycznego, zamieniającej montaż w dzieło – konstrukcję estetyczną, 
a na poziomie recepcji umożliwiającej uchwycenie jego całościowego sensu, którego istotą jest co najmniej 
modus jego istnienia, prezentacji.

26  P. Bürger, op. cit, s. 112–113; T. Pękala, op. cit., s. 142, 191. 
27  M. Perloff  (op. cit., s. xvii) wskazuje na program „przekraczania granicy między tekstem a światem” 

w tekstach poetyckich i teoretycznych Blaise’a Cendrarsa.
28  Miklos Szabolcsi określa ich czasowy zasięg jako, odpowiednio, 1905−1938 i okres po 1945 roku. 

Zob. M. Szabolcsi, Avant-Garde, Neo-Avant-Garde, Modernism: Questions and Suggestions, „New Literary 
History” 1971, nr 1, s. 52–54.

29  T. Pękala, op. cit., s. 134, 188 (przyp. 61).
30  C. Dahlhaus, Fortschritt und Avantgarde, w: idem, Schönberg und andere. Gesammelte Aufsätze zur 

Neuen Musik, Meinz 1978, s. 41. Autor nawiązuje tutaj do H.M. Enzensbergera, Die Aporien der Avangarde.
31  A. Eysteinsson, Awangarda jako/czy modernizm? przeł. D. Wojda, w: Odkrywanie modernizmu. 

Przekłady i komentarze, red. R. Nycz, Kraków 1998, s. 196. 
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modusy nowoczesności różnią się pod względem funkcjonalnym: modernizm jest 
zjawiskiem szerszym, którego eksploracje wyznaczyły na początku XX wieku obszary 
eksperymentowania, a następnie integrowały szereg zdobyczy awangardy. Awangarda 
natomiast intensyfi kowała poszukiwania stylów i technik w duchu symultaniczności 
i heterogeniczności, wpływając na całokształt modernizmu, ale tworząc również 
własne systemy odniesień. Eysteinsson podkreśla dialektyczne oddziaływanie rady-
kalizmu awangardy i względnego (ale tylko z perspektywy historycznej) radykalizmu 
modernistycznych praktyk tekstualnych, proponując czytanie dzieł modernistycznych 
z perspektywy awangardy, co ma ujawnić ich radykalne cechy. Koncepcja awangardy 
jako „krytycznego ostrza modernizmu” jest szczególnie przekonująca z perspektywy 
neoawangardy, bowiem potwierdza ponadhistoryczny wymiar działań awangardo-
wych oraz wzajemne sprzężenie klasycyzujących i radykalnych dążeń modernizmu, co 
autor ujmuje jako tendencje odśrodkowe i – odpowiednio – dośrodkowe32. Według tej 
koncepcji prądy awangardowe stanowią zradykalizowane postaci modernistycznych 
dążeń, toteż oba pojęcia powinny być używane komplementarnie, przy zachowaniu 
swej operacyjnie przydatnej odrębności. Paradoksalność modernizmu jako pojęcia 
generalizującego polega na spotkaniu paradygmatu autonomii estetycznej i ujęcia 
historyczno-kulturowego. Eysteinsson opowiada się za wyznacznikiem autonomii 
i formalizmu, podkreślając jednak dialektyczne mechanizmy tradycji i nowości 
w procesie historycznoliterackim. 

Edward Możejko podsumowuje dyskusję na temat modernizmu w następujący 
sposób:

Uwolniony od ciężaru „podwójnej” roli, modernizm może i zaczyna […] funkcjonować 
jako nazwa długotrwałej epoki artystycznej, opartej na dychotomii między nowoczesnym 
klasycyzmem a awangardą. Ta ostatnia zyskuje na precyzji jako opozycja do klasycyzują-
cego typu twórczości, zaś egzystencja modernizmu może być rozumiana jako ustawiczne 
napięcie między tymi dwoma typami twórczości artystycznej33.

Kolaż – montaż 

Kolaż uważany jest za jedno z największych osiągnięć awangardy34. Ten wynalazek 
kubistów szybko został zaadaptowany przez inne sztuki, dając początek nowym 
technikom artystycznym i hybrydycznym formom. Paradygmatyczną początkowo 
heterogeniczność materiału zastąpiła ogólniejsza zasada nieprzystawalności, np. 

32  Ibid., s. 197–199. Bürger natomiast traktuje awangardę jako zjawisko historyczne, którego projekt 
oderwania sztuki od życiowej praxis nie powiódł się, czego dowodzą działania artystyczne neoawangardy. 
Włączyły one kontestacyjne praktyki w instytucję sztuki, a zatem zbliżyły ponownie sztukę do praktyki 
życiowej.

33  E. Możejko, op. cit., 37.
34  R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, 2. wyd., Warszawa 1995, s. 189–197; 

M. Perloff , op. cit., s. 45–79.
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wprowadzanie „cytatów z rzeczywistości”; jednak wówczas należy rozumieć kolaż 
metaforycznie35. Istotą tej metody było zatem przerwanie ciągłości kompozycji lub 
linearności dyskursu, które problematyzowało tradycyjne relacje sztuki i rzeczywi-
stości, tła i fi gury, słowa i obrazu. Każdy element ma podwójną funkcję: odnosi się 
do realności (będąc jej częścią), a jednocześnie podważa referencjalność poprzez 
swoją funkcję kompozycyjną36. Kolaż wyeksponował materialność dzieła sztuki, 
przyciągając uwagę do jego powierzchni, która stała się artystycznie interesująca 
sama w sobie, nie zaś jako nośnik przesłania. Ten materialistyczny aspekt „praktyki 
kolażowania” (Nycz) miał się okazać bogaty w konsekwencje, prowadząc do sztuki 
Merz, ready-mades i performansu. Zewnętrzność, nieukrywająca metafi zycznego 
wnętrza, zestawianie faktur, płaszczyzn i kierunków według zasady kontrastu, a nie 
organicznego rozwoju – to cechy, które stały się wyróżnikami sztuki awangardy 
i neoawangardy. 

W kontekście heterogenicznych zasad kompozycji pojawia się również zasada 
montażu; Perloff  traktuje go jako jedną z form kolażu, która nie musi spełniać 
warunku odrębności materiałów37. W teorii awangardy Bürgera naczelną katego-
rią opisu dzieła nieorganicznego jest natomiast montaż, ujmowany jako metoda 
pokrewna alegorii, która zakłada autonomizację fragmentu i nadanie mu nowego 
sensu w odmiennym kontekście. W awangardzie jest to wyrazem melancholii 
z powodu utraty przez sztukę funkcji społecznej, a zatem niemożności ogarnięcia 
całości; jedyną drogą staje się więc skupienie się na czymś pojedynczym38. W świetle 
rozważań Bürgera montaż należy rozumieć jako metodę kompozycji, która stwarza 
efekt nieciągłości; przy odrębności materiału powstanie zaś efekt kolażu. 

W muzyce, która podobnie jak literatura postrzegana jest zasadniczo jako jed-
norodne medium, nowy stosunek do formy egzemplifi kuje twórczość Igora Stra-
wińskiego39. Stanowiła ona ważne źródło odniesień poetologicznych w szwedzkim 
modernizmie lat 30. i 40. XX wieku. Muzyka tego kompozytora była bez wątpienia 
w swoim czasie nowatorska i budząca typowe dla awangardy skrajne reakcje – od 
oburzenia konserwatywnej publiczności po entuzjazm środowisk awangardowych 
Paryża na premierze Święta wiosny w 1913 roku. Strawiński nie odrzucił jednak 
całkowicie języka muzycznego swego czasu, lecz przekształcił niektóre jego ele-

35  Ibid., s. 72. Natomiast Nycz (Tekstowy świat, op. cit., s. 192) powołuje się na defi nicję Maxa Ernsta 
o skojarzeniu „dwu realności, pozornie niemożliwych do skojarzenia”.

36  M. Perloff , op. cit., s. 47–49.
37  M. Perloff  (op. cit., s. 58–60) przypisuje Marinettiemu opracowanie zasad metody kolażu, choć bez 

użycia tego terminu, w jego wierszu Zang Tumb Tuuum nie znajduje jednak wystarczającej heterogeniczności 
i waha się między określeniami kolaż i katalog. Anders Olsson traktuje poetykę Marinettiego jako przejaw 
modernistycznego dążenia do fragmentaryzacji – od Nietzschego przez Mallarmégo po Balla i Schwittersa. 
A. Olsson, Skillnadens konst. Sex kapitel om moderna fragment, Stockholm 2006, s. 151–182.

38  Przy zasadniczej spójności rozumowania Bürgera (op. cit., s. 89–90), można polemizować ze szczegóła-
mi jego interpretacji, akcentującej zabijanie życia materiału, wyrwanie przedmiotów z kontekstu funkcyjnego, 
traktowanie ich jako pustych znaków, którym tylko twórca może nadać znaczenie. Natomiast praktyka awan-
gardy świadczy o czymś przeciwnym – o wyzwalaniu nowych, potencjalnych znaczeń w materiale poprzez 
zabiegi rekontekstualizacji, uniezwyklenia (ponadhistoryczne praktyki artystyczne), kiedy to materiał zaczyna 
żyć własnym życiem i generować nowe znaczenia – niekoniecznie te, które nadaje mu twórca.

39  Nycz podaje ją jako przykład kolażu, który miał być inspirujący dla artystów różnych dyscyplin.
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menty, podobnie jak wielu kompozytorów przełomu XIX i XX wieku40. Zmiany 
traktowania poszczególnych elementów formy wpływały na samą formę, która 
uwolniła się od symetrii budowy okresowej, opartej na harmonii funkcyjnej, i mogła 
się rozwijać w oparciu o dowolnie wybrany element formalny. We wczesnej twór-
czości Strawińskiego tym czynnikiem był rytm; nie rozwijał się on w organiczny 
sposób, lecz na zasadzie silnych kontrastów polirytmicznych, polimetrycznych 
i kolorystycznych, które były wynikiem montażu tzw. p ar tonów  – jednorodnych 
płaszczyzn brzmieniowych o rozmaitych determinantach41. Odcinki różnej długo-
ści, o różnym rozkładzie akcentów nie mają strukturalnego początku, końca, ani 
wewnętrznego rozwoju (ich materiał jest minimalistyczny, oparty na repetycji), 
urywają się nieoczekiwanie – to odpowiednik cięcia w materiale – po czym włącza 
się kontrastująca płaszczyzna brzmieniowa42.

Wynika stąd, że montaż jest pojęciem szerszym niż kolaż, mogącym pomieścić 
większe spektrum zjawisk artystycznych43, zaś kolaż byłby jego bardziej radykal-
nym wariantem, który wydobywa na pierwszy plan materialność artefaktu. Przy-
kładowo słynna instrukcja Tristana Tzary Pour faire un poème dadaiste44 – jeśliby 
zrealizować ją dosłownie, rezultatem byłby kolaż skrawków papieru gazetowego, 
w którym nieprzystawalność semantyczna i składniowa słów jest umotywowana 
widocznymi cięciami (nawet w skopiowanej postaci). Gdyby jednak tekst został 
przepisany w znormalizowanej typografi i, zatraciłaby się fi zyczność materiału, 
a wynikiem byłby montaż „słów na wolności”. 

Cele metody kolażu zależały od orientacji estetycznej artystów: symultaniczność 
dla futurystów, nieciągłość dla kubistów, oniryczność dla surrealistów, rekontek-
stualizacja dla dadaistów. Po okresie awangardowych eksperymentów stała się ona 
jednak przede wszystkim ważną techniką eksperymentalnej prozy narracyjnej, 
dramatu i poezji nowoczesnej. W literaturze nie oznacza jednak wprowadzenia 
całkiem nowych zasad kształtowania tekstu i jego artykulacji, lecz zintensyfi kowanie 
literackości, którą zawsze cechuje „[n]iespójność, wieloznaczność, metajęzykowość, 
intertekstualność”45. Nycz traktuje praktykę cytowania jako odmianę chwytu dez-
automatyzacyjnego, który dotyczy nie tylko elementów obcych, ale również tekstu 
macierzystego, sytuując je oba na wspólnej płaszczyźnie wypowiedzi; zachowany 
zostaje jednak efekt obcości („cudzysłowości”), który czyni kolaż dziełem otwar-

40  Rozwój środków muzycznych postępował na płaszczyźnie harmonii (od późnego Beethovena przez 
Wagnera, Richarda Straussa po Schönberga), melodyki (Wagner), brzmienia (Debussy), rytmu (Bartók).

41  Zob. A. Jarzębska, Strawiński. Myśli i muzyka, Kraków 2002, s. 275–276.
42  Ibid., s. 276–316.
43  Naturalnym odniesieniem jest także montaż jako sposób uzyskiwania znaczeń w fi lmie („montaż 

atrakcji” Eisensteina). Zob. np. J. Tynianow, Prawa kina, w: Estetyka i fi lm, red. A. Helman, Warszawa 1972, 
s. 67–92 (o montażu s. 81–82); B. Eichenbaum, Problemy stylistyki fi lmowej, w: Estetyka i fi lm, op. cit., 
s. 36–66. Eichenbaum tak pisze o roli montażu w kinie: „Do chwili powstania kina i odkrycia możliwości 
montażu, literatura była jedyną dziedziną sztuki, która mogła posługiwać się złożoną strukturą tematycz-
ną, rozwijać wątki paralelne, z łatwością zmieniać miejsce akcji, zwracać uwagę na szczegóły itp. Teraz, 
w porównaniu z kinem, wiele przywilejów literatury straciło swój monopol”. Ibid., s. 48.

44  T. Tzara, Seven Dada Manifestos (1916−1920), przekł. ang. R. Manheim, w: Th e Dada Painters and 
Poets. An Anthology, red. R. Motherwell, New York 1951, s. 92. 

45  R. Nycz, Tekstowy świat, op. cit., s. 195.
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tym. W przypadku montażu, który jest zjawiskiem szerszym i częściej spotykanym 
w literaturze, efekt obcości nie jest natomiast obligatoryjny46.

Fakt, iż kolaż nie pozostał jedynie eksperymentem, lecz wpłynął na techniki ar-
tystyczne na przestrzeni całego XX wieku, potwierdza jego kluczową rolę dla nowej 
koncepcji dzieła sztuki: otwartego, nieciągłego, dokumentalnego i nacechowanego 
kulturowo, intertekstualnego, w końcu – intermedialnego. Jak jednak wskazuje Nycz, 
kolaż operuje materiałem w podobny sposób jak większość systemów semiotycz-
nych – według zasad selekcji i kombinacji – „z tą jedynie różnicą, że dokonywane 
są w tym przypadku na preformowanych jednostkach dyskursu”47. Elementy dzieła 
mogą zostać stworzone lub wybrane; te drugie pochodzą najczęściej z dziedziny 
sztuki lub rzeczywistości. W literaturze tymi gotowymi elementami – można je 
określić jako werbalne ready-mades – są klisze, frazeologizmy, idiomy stylistyczne 
i „spetryfi kowane formy” tekstów użytkowych, a także cytaty i cytacyjne stylizacje. 
Warunkiem zaistnienia efektu kolażowego jest ich wyrazistość, odrębność i hetero-
geniczność, a także – a może nawet przede wszystkim – przemieszanie elementów 
artystycznych z pozaartystycznymi, co gwarantuje semantyczną dwuznaczność. 

Modernizm szwedzki

Modernizm w Szwecji rozwijał się według nieco innej dynamiki niż w Europie, 
m.in. z powodu pewnej izolacji kraju – prądy europejskie przenikały tam z opóź-
nieniem i spotykały się z nieufnością. August Strindberg nie był prorokiem we 
własnym kraju, wolny wiersz i kryptyczna aforystyka Vilhelma Ekelunda niemal 
nie docierały do szwedzkiej publiczności z Danii i Niemiec, gdzie spędził długie lata 
na wygnaniu. Pär Lagerkvist po okresie eksperymentów i programów estetycznych 
(Ordkonst och bildkonst, 1913; Teater 1918) wrócił do eklektycznego stylu. Moderniści 
fi ńsko-szwedzcy byli bardziej nowatorscy, czerpali inspiracje z symbolizmu i eks-
presjonizmu niemieckiego, lecz ich radykalna formalnie i światopoglądowo poezja 
wpłynęła na poetów szwedzkich następnego dopiero pokolenia – modernistów lat 
30. i 40. Autorzy skupieni wokół pisma „Spektrum” (1931−1932) wprowadzili tematy 
psychoanalizy, poezji i muzyki, architektury modernistycznej. Gunnar Ekelöf był 
autorem pierwszych antologii liryki francuskiej, a Artur Lundkvist przedstawił teo-
retycznie głównych klasyków modernizmu – od Rimbauda po Faulknera i Saint-John 
Perse’a48. Historyczne zainteresowanie modernizmem pojawiło się w latach 60. i boom 

46  Ibid., s. 196–197. Agnieszka Karpowicz ujmuje tę różnicę w kategoriach przestrzenności kolażu 
w odróżnieniu od jednopłaszczyznowości montażu. A. Karpowicz, Kolaż – rzeźbienie rzeczywistości, 
„Przestrzenie Teorii“ 2007, nr 7, s. 125–126.

47  R. Nycz, Tekstowy świat, op. cit., s. 223.
48  fransk surrealism, red. G. Ekelöf, Stockholm 1962 (1. wyd. 1933); Hundra år modern fransk dikt. 

Från Baudelaire till surrealismen, wybór i przekł. G. Ekelöf, Stockholm 1934; A. Lundkvist, Ikarus’ fl ykt, 
Stockholm 1939. 
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ten trwał przez lata 70. i 80., dostarczając licznych monografi i na temat czołowych 
postaci i zjawisk szwedzkiego modernizmu. Ingemar Algulin zaproponował kryteria 
stylistyczne dla badania wiersza modernistycznego: wolny wiersz (w oparciu o różne 
zasady kształtowania, m.in. muzyczną), kompresja (na różnych poziomach struktury 
poetyckiej) oraz swobodna asocjacyjność49. Były one co prawda przez niektórych 
krytykowane jako wyznaczniki zbyt dogmatyczne50, umożliwiały jednak – co istotne 
dla analizy procesu odnowy – precyzyjne oddzielenie liryki nowoczesnej i tradycyjnej. 
W tym świetle szwedzki modernizm poetycki najbliższy byłby zakresowi tego pojęcia 
ukształtowanemu w krytyce anglosaskiej; w istocie wpływ poezji i myśli krytycznej 
T.S. Eliota na szwedzkich modernistów jest podkreślany przez licznych badaczy51.

Klasycznie studia na temat szwedzkiego modernizmu wychodzą więc od prądów 
europejskich, ukazując drogi ich przenikania do świadomości szwedzkich twór-
ców. Paradygmatyczne w tym względzie są dwa studia Kjella Espmarka ujmujące 
modernizm w kategoriach przekładu niewidzialnego w poetycki obraz, poświę-
cone odpowiednio europejskiej i szwedzkiej poezji modernistycznej52. Również 
monografi a Algulina, której autor ukazuje szwedzką poezję lat 40. przez pryzmat 
odchodzenia od mitu orfi ckiego, poświęca obszerny rozdział tradycji modernizmu 
literackiego53. Liczne studia na temat liryki modernistycznej (Ekelöfa, Lundkvista, 
Erika Lindegrena, Karla Vennberga) utrwalały obraz szwedzkiego modernizmu 
jako krótkiej, acz intensywnej erupcji twórczości lirycznej oraz debaty estetycznej 
w latach 40., która została przygotowana przez pokolenie modernistów lat 30., 
czerpiących inspiracje z tradycji modernizmu europejskiego i amerykańskiego. 
Wczesne eksperymenty Lagerkvista, a także poetycki tom Birgera Sjöberga Kriser 
och kransar (1926) pozostawały w tym ujęciu efemerydami, na których kontynuację 
szwedzcy twórcy nie byli jeszcze gotowi.

Przeciw takiej wizji procesu historycznoliterackiego wystąpił Peter Luthersson, 
proponując dookreślenie specyfi cznych cech modernizmu i momentów, kiedy 
zaistniały one w świadomości i praktyce literackiej54. W latach 40. pole literackie 
było bowiem zdominowane przez pokolenie tzw. fyrtiotalister – pisarzy, którzy 
zaadaptowali pewien zasób środków stylistycznych i formalnych, gwarantujących 
„modernistyczny efekt”55. Na tle rozwoju modernizmu europejskiego, z jego fazą 
wczesną (ungmodernism) do 1910 roku, dojrzałą, tzw. wysokim modernizmem 
(högmodernism) 1910−1930, oraz późną – po 1930 roku, wyraźne jest przesunięcie: 

49  I. Algulin, Tradition och modernism. Bertil Malmbergs och Hjalmar Gullbergs lyriska förnyelse eft er 
1940-talets mitt, Stockholm 1969, s. 16–19.

50  Zob. P. Luthersson, Svensk litterär modernism. En stridsstudie, Stockholm 2002, s. 66. 
51  Zob. np. M. Jansson, Tradition och förnyelse. Den svenska introduktionen av T.S. Eliot, Stockholm 

1991. 
52  Kj. Espmark, Att översätta själen. En huvudlinje i modern poesi – från Baudelaire till surrealismen, 

Stockholm 1975; idem, Själen i bild. En huvudlinje i modern svensk poesi, Stockholm 1994 (1. wyd. 1977).
53  I. Algulin, Den orfi ska reträtten. Studier i 40-talslyrik och dess litterära bakgrund, Stockholm 1977, 

s. 25–104.
54  P. Luthersson, Modernism och modernitet. En studie i den litterära modernismens kvalitativa egenart, 

Stockholm 1986; idem, Svensk litterär modernism. En stridsstudie, op. cit.
55  Ibid., s. 36.
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modernizm dojrzały w Szwecji, utożsamiany z pokoleniem lat 40., przypada na 
okres, kiedy na Zachodzie przestał on być głównym nurtem. Analogicznie, początki 
szwedzkiego modernizmu w drugiej dekadzie XX wieku mają w tle modernizm eu-
ropejski już ugruntowany i poszerzający zasób środków o zdobycze awangardy56.

Badanie recepcji nowych zjawisk artystycznych w Szwecji pierwszej połowy 
XX wieku pokazuje, iż stylistyczne wyznaczniki prądów awangardowych (w szcze-
gólności futuryzmu i dadaizmu), były około 1920 roku w pełni rozpoznawalne, choć 
nierzadko krytykowane jako przyczyna niezrozumiałości nowej sztuki57. Modernizm 
kosmopolityczny, rozumiany jako prądy awangardowe, napotykał jednak silny opór 
ze strony wychowanej w duchu rodzimych tradycji publiczności. Takie stanowisko 
miało oparcie w instytucjach kultury (Akademia Szwedzka, Muzeum Narodowe), 
które reprezentowały konserwatyzm i niechęć wobec nowości58. Na rozumieniu 
modernizmu jako zbioru chwytów stylistycznych i formalnych zaważyły poglądy 
Lagerkvista – w taki sposób interpretował on hasło antymimetyzmu w sztuce. Dy-
stansował się wobec panującej wówczas ekspansji futuryzmu z jego radykalizmem 
społecznym, wydobywając w swoim manifeście aspekt konstrukcyjno-formali-
styczny w kubizmie i ekspresjonizmie59. Zdaniem Lutherssona literaturoznawstwo 
szwedzkie przejęło tę formalistyczną interpretację, nie zauważając obecności fu-
turyzmu w debacie na temat modernizmu, np. faktu, że 24 lutego 1909 roku, czyli 
cztery dni po premierze w paryskim „Le Figaro”, na łamach dziennika „Svenska 
Dagbladet” ukazał się manifest Marinettiego w szwedzkim przekładzie wraz z ko-
mentarzem podkreślającym jego światopoglądowy ferment. W kolejnych latach 
futurystyczne akcje były relacjonowane i komentowane w prasie, kiedy Lagerkvist 
opublikował swój program Ordkonst och bildkonst (1913), odwołał się jednak do 
zdobyczy ekspresjonizmu i kubizmu, traktując futuryzm jako niezgodny z ideą 
sztuki czystej z racji jego politycznej tendencyjności60. Fakt, iż nie podjęto wówczas 
szerszej debaty na temat modernizmu, dowodzi zdaniem Lutherssona próby odnowy 
w ramach istniejącej instytucji sztuki; przejęte środki stylistyczne bez towarzyszą-
cej im ideologii zostały określone mianem modernistycznych i uznane za normę, 
wobec której nacechowane ideologicznie manifestacje artystyczne można było 
zmarginalizować61. Wyrazistość stylistyczna szwedzkiej sztuki pierwszych dekad 
XX wieku, zauważana także przez zagraniczną krytykę, nadaje temu modernizmowi 

56  Ibid. s. 61.
57  Niezrozumiałość (obegriplighet) pozostała hasłem konserwatywnej krytyki aż do lat 40., kiedy tom 

poetycki Erika Lindegrena mannen utan väg (1942) wywołał debatę na temat modernizmu pod tym właśnie 
hasłem (obegriplighetsdebatten). Zob. np. A. Cullhed, „Tiden söker sin röst”. Studier kring Erik Lindegrens 
mannen utan väg, Stockholm 1982. 

58  T. Ekbom, Bildstorm, Stockholm 1995, s. 182–183.
59  P. Lagerkvist, Ordkonst och bildkonst, bildtryck, Stockholm 1991. Na temat wczesnych poglądów 

estetycznych Lagerkvista – zob. np. U.L. Karahka, Jaget och ismerna. Studier i Pär Lagerkvists estetiska teori 
och lyriska praktik t.o.m. 1916, Lund 1978, passim; P. Bukowski, Ordningsschwund – Ordnungswandel. Pär 
Lagerkvist und der deutsche Expressionismus, Frankfurt am Main 2000, passim. 

60  P. Luthersson, Svensk litterär modernism, op. cit., s. 73.
61  Ibid., s. 78. Luthersson odnotowuje karierę malarza Isaaka Grünewalda, który był raczej naśladowcą 

stylu Matisse’a, niewspółmierną do uznania dla oryginalności Gösty Adriana-Nilssona. Ibid., s. 86–90.
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charakter elegancki i wysmakowany (kultiverad), co pozostaje w sprzeczności z istotą 
modernizmu jako supremacji indywidualizmu i radykalizacji metod w tym duchu. 
W ujęciu Lutherssona to, co uznane jest w Szwecji za wczesnomodernistyczny 
kanon, nie ma wiele wspólnego z istotą modernizmu. 

W latach 20. i 30. ukazało się w Szwecji kilka zbiorów esejów i antologii lite-
rackich z kręgu awangardy europejskiej, były one jednak bardziej zachowawcze 
i mniej informatywne w porównaniu z analogicznymi publikacjami w Finlandii; 
te dysponowały ponadto odpowiednim językiem dyskursu rodem z indywidu-
alistycznej fi lozofi i Nietzschego. W szwedzkojęzycznej części Finlandii, gdzie 
artyści, paradoksalnie, z powodu swoistej językowej i kulturowej izolacji byli 
wcześniej zorientowani na kontakt z obcymi literaturami, modernizm przyjął się 
w drugiej dekadzie XX wieku w dość radykalnej postaci, inspirowanej zarówno 
impresjonizmem i ekspresjonizmem, jak i futuryzmem, dadaizmem oraz poezją 
amerykańską. W Szwecji tymczasem nawet dadaizm nie znalazł odpowiedniego 
gruntu, gdyż – jak zauważa Torsten Ekbom – jego anarchistyczny i humorystyczny 
charakter nie dawał się pogodzić z powagą i namaszczeniem ówczesnej kultury 
szwedzkiej62. Problemem był, podobnie jak w przypadku sztuki nonfi guratywnej, 
jego antyideologiczny charakter63; malarstwo nieprzedstawiające miało się przyjąć 
w Szwecji dopiero w latach 50., a linię dadaistycznego humoru podjęli nieco później 
artyści neoawangardy.

Młode pokolenie modernistów, które podjęło hasła odnowy estetycznej na prze-
łomie lat 20. i 30. (Lundkvist, Ekelöf), było więc w opinii Lutherssona pokoleniem 
spóźnionym, anachronicznym, gdyż w tym czasie fala dojrzałego modernizmu 
w Europie przetoczyła się już i wygasała. Wcześniej natomiast dostrzega Luthersson 
pisarzy, którzy utrafi li w swój czas, w warunkach szwedzkich byli jednak niezrozu-
miani i błędnie interpretowani, np. Ola Hansson, klasyfi kowany jako poeta Skanii, 
a nie z pozycji nietzcheańskich. Również symbolizm przełomu wieków (Gustaf 
Fröding, Vilhelm Ekelund) został w szwedzkiej historii literatury zmarginalizowany, 
toteż poza kanonem znaleźli się twórcy przygotowujący grunt dla modernizmu, 
następcy Oli Hanssona – Ivar Conradsson i Gustaf Otto Adelborg64.

Torsten Ekbom pisze o życiu artystycznym w Szwecji w pierwszych dekadach 
XX wieku, że panował w nim wiejski prowincjonalizm, zwłaszcza w muzyce, 
w której niepodzielnie dominowała harmonia funkcyjna i dyktat konserwatywnej 
krytyki – młodzi kompozytorzy musieli szukać za granicą impulsów do odnowy 
języka muzycznego. Paryż był miejscem, gdzie w latach 20. przebywało wielu 
szwedzkich artystów – malarzy, muzyków i literatów. Był to czas sukcesów Baletu 
Szwedzkiego w wyniku owocnej współpracy z twórcami francuskimi65. Przebywał 

62  T. Ekbom, op. cit., s. 183.
63  P. Luthersson, Svensk litterär modernism, op. cit., s. 184. W tym względzie Ekbom różni się od 

Lutherssona, który we wczesnym szwedzkim modernizmie podkreśla ukierunkowanie na stylistyczną 
odnowę, tak jak rozumiał ją Lagerkvist. 

64  Według Lutherssona (ibid., s. 282) w szwedzkim literaturoznawstwie zbytnio akcentuje się związek 
symbolizmu z romantyzmem, zamiast z modernizmem.

65  T. Ekbom, op. cit., s. 36. Do tego kręgu artystycznego należeli Blaise Cendrars, Fernand Léger, 
Darius Milhaud, Eric Satie i Francis Picabia.
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tam kompozytor Gösta Nystroem, po studiach u Schönberga w Berlinie, a malarz 
Otto Carlsund w 1929 roku założył w Paryżu grupę Art Concret, nawiązującą do 
malarstwa geometrycznego grupy De Stijl Th eo van Doesburga66; jej celem było 
stworzenie uniwersalnego języka sztuki, malarstwa czystego, którego istotę stano-
wiła precyzja formy. W Szwecji natomiast, od czasu, kiedy na wystawie światowej 
w Sztokholmie (1930) zaprezentowano oszczędny w środkach funkcjonalizm, 
lokomotywą modernizmu stała się architektura67.

Z prezentacji Lutherssona wynika, iż modernizm w Szwecji miał swą fazę pa-
ralelną wobec prądów europejskich, choć nie tak spolaryzowaną pod względem 
estetycznym i ideowym. Artyści tworzący w nowym duchu nie znaleźli jednak zro-
zumienia w ramach ówczesnej instytucji sztuki, a byli zbyt mało liczni, by zmienić 
układ sił pola literackiego, toteż niektórzy opuścili Szwecję (Hansson, Adelborg, 
Bertil Malmberg), inni zaś zostali zmarginalizowani i błędnie odczytani. Te inter-
pretacje zaważyły na całym późniejszym ujęciu szwedzkiej historii literatury – nie 
analizowano krytycznie wczesnego modernizmu, przenosząc jego rozwój i ekspansję 
na okres jego schyłku w innych literaturach. W tym świetle jawi się on jako zjawisko 
dość wtórne, krótkotrwałe i pozbawione właściwej dynamiki. 

W szwedzkiej debacie estetycznej początku XX wieku nie pojawia się ter-
min awangarda; prądy europejskie dyskutowane były co prawda pod swymi 
nazwami, ale jako przejawy modernizmu. Przedstawiona krytycznie przez Lu-
therssona wizja dynamiki modernizmu w szwedzkim procesie historyczno-
literackim jednak przetrwała, Bengt Höglund pisał więc jeszcze w latach 60. 
o Schwittersie, że jego „modernistyczny antykonwencjonalizm” z czasem uległ
konwencjonalizacji68. 

Drugim wątkiem inspiracji nowoczesnością miała się stać dla Szwecji sztuka 
amerykańska, która na początku wieku intensywnie eksplorowała prądy euro-
pejskie, zwłaszcza dadaizm, lecz później rozwinęła własną estetykę w duchu 
neodadaistycznym69, nieobciążoną przez tradycje europejską, czerpiącą nato-
miast z kultury popularnej. Komiks traktowano już w latach 20. jako oryginalny 
amerykański gatunek artystyczny. Modernistyczne motywy metropolii również 
rozwinęły się w szczególną utopijną wizję architektury miejskiej, wywodzącą się 
z rodzimej tradycji. Artyści i intelektualiści skupieni wokół pisma „Th e Dial” 
stworzyli grunt dla późniejszej kultury bitników i popartu70. Te właśnie trendy 
stały się z czasem inspirujące i odświeżające dla obrosłej wielowiekową tradycją 
kultury europejskiej, stanowiąc istotny element neoawangardowego fermentu 
około połowy XX wieku. 

66  Zob. G. Ekelöf, Vid konkretismens vagga, „Dagens Nyheter” 20.02.1957.
67  T. Ekbom, op. cit., s. 177–181.
68  B. Höglund, Schwitters julgran, „Rondo” 1964, nr 2, s. 38.
69  T. Ekbom, op. cit., s. 313. Przełomową rolę miała odegrać wystawa nowoczesnej sztuki europejskiej 

1913, na której wystawiono m.in. Duchampa Nu descendant un escalier.
70  Ibid., s. 316–317.
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Między dwoma paradygmatami muzyczności

Przestrzenny wymiar formy w literaturze, choć nie zawsze uświadomiony, jest 
– jak wynika z analiz Onga, Havelocka i innych – rezultatem dominacji kultury 
druku. Pierwszy kontakt z dziełem to w istocie jego obejrzenie, które daje wy-
obrażenie o rozmiarze, dyspozycji i elementach strukturalnych utworu. Jeszcze 
wyraźniej zaznacza się to w poezji, wiersz liryczny często bowiem można ogarnąć 
jednym spojrzeniem, odczytując niejako założenia jego formy (budowa strofi cz-
na, stychiczna, pewien rytm sugerowany przez długość wersów). Forma jawi się 
jako pojemnik, mieszczący w sobie pewną zawartość, którą można wydobyć, 
wyjaśnić, wyłożyć. Takie myślenie o dziele literackim, ugruntowane przez pod-
ręczniki poetyki, przedstawia formę jako coś zewnętrznego, co napełniane jest 
treścią (esencją, przesłaniem)71. Kategoria przestrzenności wiąże się nieodłącznie 
z opozycyjną lub komplementarną wobec niej kategorią czasu. Dyskusję na temat 
tych parametrów w sztuce zaktualizował Lessing, podkreślając czasowy charakter 
literatury, w której przestrzeń istnieje bądź jako fi kcja (przestrzeń w dziele), bądź 
jako przestrzenny wymiar pisma72. Był on przeciwny współczesnej mu tendencji 
wkraczania jakości obrazowych na terytoria literackiej temporalności, przyczy-
niając się tym samym do odrzucenia Horacjańskiej formuły ut pictura poesis73. 
Kategorie czasu i przestrzeni wytyczają granice gatunków, stylów i okresów 
artystycznych. W.J.T. Mitchel przypisuje im także charakter historyczno-ideolo-
giczny, wyznaczający związek koncepcji porządku w sztuce i wartości struktur 
społecznych74. Sens gatunku powstaje na ogół poprzez akt wykluczenia tego, co 
odmienne, toteż zadaniem poetyki i teorii sztuki było ustalanie norm, umożliwia-
jących jasne wytyczenie granic. Takie procedury, dość oczywiste dla klasycznych 
form artystycznych, zdefi niowanych zasadniczo przez jedno medium, komplikują 
się w przypadku gatunków mieszanych, takich jak dramat, tekst ilustrowany czy 
fi lm. Mitchell przenosi więc koncepcję paragone ze sztuki na media, stawiając 
tezę, że tylko jedno medium funkcjonuje jako główne, pozostałe natomiast na 
nim pasożytują75.

Jeden z romantycznych topoi – muzyka jako język – opierał się na homologii 
w konstrukcji obu sztuk, w których poszczególne jednostki łączą się według reguł 
pewnej gramatyki w większe całości syntaktyczne, konstytuujące muzyczny sens, 
oraz na przekonaniu o ekspresyjnej sile muzyki, wolnej od pojęciowych ograniczeń 

71  Dotyczy to właściwie języka w ogóle, w którym myśl ubiera się w słowa, bądź daje się jej odpowied-
nią szatę słowną; metafora szaty akcentuje zewnętrzność, która skrywa istotę, jej zastosowanie zaś dotyczy 
różnych poziomów utworu/tekstu słownego – szata językowa/słowna, literacka, grafi czna, ilustracyjna. Por. 
S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. II, Warszawa 1989.

72  W.J.T. Mitchell, Space, Ideology, and Literary Representation, „Poetics Today” 1989, nr 1 „Art and 
Literature”, s. 91.

73  Por. rozważania na temat związków muzyki i słowa w I części pracy. 
74  W.J.T. Mitchell, op. cit., s. 95.
75  Ibid. Rozpatrując zjawisko przestrzeni w literaturze, ogranicza się on zatem do trzech gatunków: 

poezja wizualna, ekfraza i opis literacki.
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języka. Takie ujęcie możliwe było dzięki powstaniu nowego paradygmatu sztuki 
około połowy XVIII wieku: estetyka uczucia, która zastąpiła naukę o afektach, kult 
geniuszu w miejsce estetyki normatywnej (form, gatunków, retoryki), priorytet 
ekspresji kosztem mimesis. W konsekwencji romantyzm stworzył topos niewyra-
żalności w poezji, uznając jednocześnie muzykę instrumentalną za równoprawny 
jej gatunek, który miał wszelkie dane ku temu, by wyrażać najgłębszą istotę poezji. 
Status muzyki instrumentalnej, w estetyce Kanta będącej jeszcze tylko grą pięknych 
wrażeń, wzrósł za sprawą literaryzacji, tj. przeniesienia w jej sferę toposu niewy-
rażalności z poezji. W końcu idea muzyki absolutnej jako sztuki autonomicznej, 
zmierzającej ku transcendencji, stała się paradygmatem dla poezji oraz innych 
sztuk. W metafi zyce Schopenhauera muzyka jest najwyższą ideą, obrazem uniwer-
sum i jego metaforą; tym samym została pozbawiona substancji (czyli brzmienia), 
zbliżając się do spekulatywnych ujęć tradycji pitagorejskiej76.

Zbliżenie muzyki i poezji na gruncie ekspresyjnych teorii sztuki, określane 
formułą ut musica poesis77, dokonało się w pismach muzyków, fi lozofów i poetów 
niemieckich. Jego warunkiem i istotą był odwrót od zasady mimesis na rzecz pier-
wiastka poetyckiego, który rozumiano jako pojęciowo niewyrażalną ideę, nie zaś 
jako konkretną treść. Oznaczało to nobilitację muzyki instrumentalnej do rangi 
sztuki paradygmatycznej, która była w stanie oddać metafi zyczną naturę świata. 
W rezultacie stała się ideałem dla innych gatunków sztuki, w tym dla poezji, która 
również zaczęła dążyć do pozapojęciowej sugestywności. Kulminacja tego proce-
su przypada na okres symbolizmu, który w przeciwieństwie do romantyzmu nie 
szukał w muzyce formuły metafi zycznej, lecz walorów brzmieniowych o dużej sile 
ekspresji. Mallarmégo idea poezji czystej jest w wielu punktach zbieżna ze spekula-
tywną estetyką muzyki romantyzmu; choć nie ma pewności co do bezpośrednich 
związków, fakt odkrycia pism Novalisa przez symbolistów przemawia za taką tezą78. 
Efekty brzmieniowe nie były jednak celem samym w sobie – ideałem Mallarmégo 
była wszak pusta strona; miały one w sposób doskonały, czyli wolny od ograniczeń 
języka, wyrażać grę napięć emocjonalnych i intelektualnych. Właśnie w tym sensie 
idea poezji czystej przypomina założenia muzyki absolutnej. 

Apofatyczne ujęcie muzyki w romantyzmie i symbolizmie79 okazało się nie 
do utrzymania wobec stopniowego rozkładu systemu tonalnego na przełomie 
XIX i XX wieku i poszukiwań nowych zasad kształtowania muzyki. Jednocześnie 
w refl eksji na temat języka pojawił się nurt krytyczny, który akcentował niemoż-
ność wyrażenia całości, fragmentaryzację, rozpad. Przeniesienie muzyki w dzie-
dzinę fi zjologii, psychologii i techniki kompozytorskiej, a jednocześnie rozwój 
teorii znaku w lingwistyce pozwoliły spojrzeć również na język jak na muzykę, 

76  O korzeniach tej tradycji – zob. następny rozdział. 
77  Zob. M.H. Abrams, Zwierciadło i lampa. Romantyczna teoria poezji a tradycja krytycznoliteracka, 

przeł. M.B. Fedewicz, Gdańsk 2003, s. 103–110.
78  C. Dahlhaus, Idea muzyki absolutnej, w: idem, Idea muzyki absolutnej i inne studia, przeł. A. Buch-

ner, Kraków 1988, s. 151–152. 
79  O związkach idei muzyki absolutnej i koncepcji poezji symbolistów – zob. C. Dahlhaus, op. cit., 

s. 151–164. 
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tj. przez pryzmat materialności znaku niezależnie od reguł systemu językowe-
go. Początków tej estetyki dostarczyła późnoromantyczna idea totalnego dzieła 
sztuki (Gesamtkunstwerk). Muzyka w dramatach Wagnera ponownie podążała 
za ekspresją tekstu, przyjmując postać nieskończonej i uwolnionej od rygorów 
metrycznych melodii absolutnej, która w muzyce ekspresjonistów rozwinęła 
się w afektywną melodeklamację. W końcu ludzki głos zaczął być postrzegany 
jako instrument operujący artykulacją, dźwiękami nieartykułowanymi i czystą 
brzmieniowością – były one w stanie zdominować jego funkcje semantyczne 
i komunikacyjne80. Wyeksponowanie jakości zmysłowych było jednym z głównych 
dążeń awangardy, która poszukiwała ekspresji w samym materiale, co dla języka 
miało postać materialności wizualnej i brzmieniowej; w tym drugim przypadku 
mógł on być traktowany wręcz jako muzyka, np. w poezji optofonicznej Raoula
Hausmanna. 

Prądy awangardy historycznej miały programowo transgresyjny charakter, wyni-
kający z rewolucyjnego nastawienia wobec tradycji. Przekraczanie granic w języku 
polegało na dążeniu do jego integracji z obrazem, co było wynikiem eksperymentów 
materiałowych i technicznych w sztukach plastycznych, oraz przez autonomizację 
brzmienia. Obie te tendencje doszły do głosu w poemacie Mallarmégo Un coup de 
dés (1897), który po swej pierwszej publikacji w czasopiśmie „Cosmopolis” został 
ponownie wydany w 1914 roku w nowej postaci typografi cznej, gdyż dopiero wtedy 
zamysł poety mógł być zrealizowany pod względem technicznym. W przedmowie 
poeta podkreślał wagę „białych pól”, które „uderzają pierwsze” czytelnika, nabierając 
znaczenia81. Tekst werbalny zajmuje nie więcej niż jedną trzecią powierzchni strony, 
lecz jest tak rozdysponowany przestrzennie, że niezadrukowana powierzchnia, tzw. 
światło, przebija się w miejscach zanikających obrazów i „wewnętrznych podziałów 
idei”. Element obrazowy organizacji tekstu przekłada się na organizację czasową 
lektury, jej tempo i rytm, które nie są funkcją sukcesywnego procesu czytania, lecz 
symultanicznej wizji strony (une vision simultanée de la Page); miała to być technika 
asocjacyjnego skrótu po to, by uniknąć „opowiadania”. Poeta dopuszczał zarówno 
mentalną lekturę poematu („uprzestrzennienie lektury”), jak i jego głośne czyta-
nie; wówczas zapis przyjmuje funkcję partytury, która za pomocą zróżnicowanej 
grafi i dyktuje intonację i modulacje głosu. Trudno stwierdzić jednoznacznie, czy 
to muzyka była dla Mallarmégo wzorem, bowiem wspomina on o muzyce koncer-
towej, przypisując jej liczne cechy literackie. Chodzi więc raczej o intermedialną 

80  W tym względzie podstawy stworzyła estetyka symbolizmu z hasłami „nazwania nieistniejącej 
rzeczy” (Mallarmé), wiersza jako „wahania między brzmieniem a znaczeniem” (Valéry); to ostatnie hasło 
przyświecało także Debussy’emu, który w swej twórczości pragnął zaspokoić „głód niewyrażalnego”. Zob. 
S. Jarociński, Debussy a impresjonizm i symbolizm, Kraków 1976, s. 144–173. 

81  S. Mallarmé, Przedmowa, przeł. T. Różycki, w: idem, Rzut kośćmi nigdy nie zniesie przypadku, przeł. 
T. Różycki, wprowadz. M.P. Markowski, red. K. Bazarnik, Z. Fajfer, Kraków 2005 (brak paginacji). Wszystkie 
cytaty w tym akapicie z niniejszego tekstu. O znaczeniu typografi i w rzeczonym utworze – zob. M.P. Mar-
kowski, Nicość i czcionka. Wprowadzenie do lektury „Rzutu kośćmi” Stéphane’a Mallarmé, w: S. Mallarmé, 
Rzut kośćmi nigdy nie zniesie przypadku, op. cit., s. 7–23; K. Bazarnik, „Książka jako przedmiot” Michela 
Butora czyli o liberaturze przed liberaturą, w: Od Joyce’a do liberatury. Szkice o architekturze słowa, red. 
eadem, Kraków 2002, s. 188–194.
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świadomość artystyczną, która zmierza do stworzenia nowych gatunków, w tym 
wypadku literackiego gatunku – symfonii82. 

Przykład Rzutu kośćmi ilustruje niemal paradygmatycznie złożone związki me-
diów i koncepcji artystycznych. Z jednej strony medium wyznacza pewne ramy moż-
liwości twórczych, z drugiej – za sprawą poszukiwań i eksperymentów – jego granice 
mogą być poszerzane i przekraczane przez artystów, wyznaczających nowe drogi 
rozwoju sztuki. W poemacie Mallarmégo czasowy wymiar formy muzycznej został 
przełożony na kategorie przestrzenne, uwolnione od dyscypliny linearyzmu83.

W tradycji romantyczno-modernistycznej forma poetycka miała być nieod-
łącznie związana z treścią; estetyka uczucia zmierzała ku jednorazowości ekspresji, 
a zatem i formy poetyckiej jako rezultatu strategii konstruktywistycznej w duchu 
Poego, której celem jest osiągnięcie zaplanowanego efektu w lekturze84. Tak ro-
zumiana forma poetycka opisywana była w kategoriach dynamicznych (rozwój, 
oczekiwanie, zaskoczenie, rozpoznanie itp.), które są równie adekwatne dla opisu 
utworu muzycznego; czasowy charakter muzyki sprawia, że jej forma w naturalny 
sposób jawi się jako proces. Można postawić pytanie, skąd wynika różne podej-
ście do formy w muzyce i w literaturze, skoro obie sztuki klasyfi kowane są jako 
(prymarnie) czasowe. Przyczyna zdaje się leżeć w odmiennych relacjach między 
zapisem a wykonaniem, które ukształtowały się w procesie historycznym. Zachodnia 
muzyka artystyczna wraz z rozwojem notacji stała się dziedziną o wysokim stopniu 
profesjonalizacji, co spowodowało, iż słuchacz ma z nią kontakt za pośrednictwem 
wykonań, będących zdarzeniami w czasie. Rzadko poznaje się ją bezpośrednio 
z zapisu utworu, czytając nuty, rozpoznając segmentację formy czy wyrabiając sobie 
pogląd na temat brzmienia85. Muzyka jest więc sztuką sensu stricto performatywną86. 
Intersubiektywny charakter znaków języka w kulturze piśmiennej nie stwarza na-
tomiast barier w bezpośrednim kontakcie odbiorcy z utworem literackim, czyniąc 
go ogólnodostępnym, otwartym, a zarazem bezbronnym wobec strategii czytania 
i interpretacji. Wzrokowy kontakt z dziełem wydobywa zeń raczej stosunek do 
pewnego o bi e ktu , a w mniejszym stopniu uświadamia czasowy charakter procesu 

82  Symfonia jako paradygmat złożonej formy muzycznej to powtarzający się topos modernizmu, 
a jednak w przeciwieństwie do innych pisarzy, którzy poszukiwali podobieństw literatury do muzyki, 
Mallarmé traktuje tu muzykę jak literaturę. 

83  O zmianie funkcji przestrzenności w modernizmie – zob. E. Lamberti, From Linear to Acoustic 
Space, w: Modernism, red. A. Eysteinsson, V. Liska, t. 1, Amsterdam – Philadelphia 2007, s. 433–448.

84  McLuhan określa tę strategię jako retrospektywną – od założonego efektu ku środkom do jego osią-
gnięcia; sprawdziła się ona tak w poezji symbolicznej, jak i w opowiadaniu kryminalnym. Zob. M. McLuhan, 
Wypisy z McLuhana – najważniejsze cytaty zebrane przez Williama Kuhnsa, w: idem, Wybór tekstów, red. 
E. McLuhan, F. Zigrone, przeł. E. Różalska, J.M. Stokłosa, Warszawa 2001, s. 417. 

85  Ten sposób kontaktu z utworem jest dostępny dla muzykologów, teoretyków muzyki i muzyków, 
którzy posiedli umiejętność czytania partytur, płynnie przekładając kategorie przestrzenne na czasowe 
i brzmieniowe.

86  L. Kramer, Signs Taken for Wonders. Words, Music, and Performativity, w: Word and Music Studies: Es-
says in Honour of Steven Paul Scher and on Cultural Identity and the Musical Stage, red. S.M. Lodato, S. Aspden, 
W. Bernhard, Amsterdam – New York 2002, s. 42–43. Performatywność muzyki i poezji podkreśla również 
S. Benson, Modernism, Melocentrism and Literary History. Th e Case of ‘Th e Waste Land’, w: Word and Music 
Studies: Essays in Honour of Steven Paul Scher and on Cultural Identity and the Musical Stage, op. cit., s. 94.
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lektury. Potwierdzają to obserwacje Onga na temat separującej natury wzroku, który 
stwarza dystans między podmiotem a przedmiotem, i konsolidującej funkcji słu-
chu, warunkującej współuczestnictwo87. Varga podkreśla dodatkowo hierarchiczną 
naturę percepcji zmysłowej, w której wzrok dominuje nad słuchem, oraz kulturowo 
uwarunkowany prymat obrazu słowa wobec akustycznych znaków mowy88. 

Dyskurs na temat muzyki i poezji, będący jednym z ważniejszych wątków es-
tetyki romantyzmu, w XX wieku wkroczył na nowe tory. Metafi zyka muzyki spod 
znaku Schopenhauera i Nietzschego nadała tej dyskusji wymiar ontologiczny, gdyż 
muzyka jako najwyższa forma sztuki jednocześnie miała status najgłębszej zasady 
bytu. Jako taką ujmowano ją w kategoriach metaforycznych, które miały na celu 
uchwycenie jej idealnej istoty, wobec której brzmieniowość była jedynie zmysłowym 
przejawem. Dla awangardy natomiast muzyka stała się przede wszystkim zjawiskiem 
brzmieniowym, dostępnym zmysłowo i intelektualnie jako wypadkowa określonych 
rozwiązań technicznych. To słuch, prawa fi zjologii i psychologii percepcji89, nie zaś 
ideologia miały teraz decydować o brzmieniowym kształcie i formie utworu – stąd 
zainteresowanie kolorystycznymi możliwościami orkiestracji i harmonii, prowa-
dzące do rozszerzenia tonalności, emancypacji dysonansu, nowych metod opero-
wania temperowanym systemem dźwiękowym (serializm), oraz tworzenia nowych 
systemów (wprowadzenie ćwierćtonów). Był to wyraz ogólnej tendencji w sztuce 
zainteresowania m ate r i a ł e m  form artystycznych i eksploracji jego możliwości. 

Muzyka jako model lub tworzywo 

Niezależnie od rozmaitych intermedialnych relacji między muzyką a literaturą, 
można mówić o dwóch modusach muzyczności w literaturze, rozumianych jako 
strategie uzyskania efektu muzycznego: muzyka jako model w tradycji roman-
tyczno-symbolistycznej oraz muzyka jako tworzywo w awangardzie i neoawan-
gardzie. W pierwszym przypadku nawiązania do muzyki mają korzenie w myśli 
estetycznej, która traktowała muzykę jako zmysłowy przejaw absolutu, harmonii 
i formy organicznej. Muzyka jawiła się jako najczystsza forma ekspresji, nieskażona 
niedoskonałością języka pojęciowego, a jej najwyższą formą uczynił Schopenhauer 
w swej metafi zycznej estetyce muzyki melodię, stwarzając topos muzyki jako języ-
ka90. Drugie stanowisko wynika z materiałowo-konstruktywistycznego podejścia 

87  W.J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przekł. i wstęp J. Japola, Lublin 1992, 
s. 105.

88  K.A. Varga, Criteria for Describing Word-and-Image Relations, „Poetics Today” 1989, nr 1, s. 32.
89  Eksperymenty Helmholtza w XIX wieku przygotowały empiryczny grunt. Zob. A. Rakowski, 

Helmholz Hermann [hasło], w: Encyklopedia Muzyczna PWM, część biografi czna, red. E. Dziębowska, 
t. 4, Kraków 1993, s. 175–176.

90  J. Kursell, Schallkunst. Eine Literaturgeschichte der Musik in der frühen russischen Avantgarde, 
München 2003, s. 19.
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do sztuki, którego korzeni doszukiwać się można w romantyzmie (Edgar Allan 
Poe) i symbolizmie (Mallarmé), ale z wyłączeniem elementu spekulatywnego. Ta 
postawa nie oznacza jednak zaprzeczenia ekspresywności sztuki, lecz przeniesienie 
źródła ekspresji z podmiotu na materiał, który sam w sobie staje się inspiracją do 
twórczego działania. 

Muzyka jako model oznaczała odnowę sztuki; samowystarczalność muzyki 
wyznaczyła paradygmat transcendencji zgodnie z estetyką Hegla, która głosiła, 
iż treścią muzyki jest idea absolutna. Wcześniej estetyką muzyki rządziły modele 
dyskursywne: retoryka, nauka afektów i fi gur muzycznych, które traktowano jako 
mimetyczny wyraz uczuć. Romantyczna metafi zyka muzyki potwierdzała intuicyjne 
przekonanie o jej bezpośrednim oddziaływaniu na wnętrze w porównaniu ze sztuka-
mi plastycznymi, które zakładają dystans fi zyczny i percepcyjny91. Stąd narodził się 
szereg estetycznych zasad – idea absolutu muzycznego, religii sztuki, niewyrażalności 
– które zostały przeniesione do poetyki jako koncepcje poezji czystej. W symboli-
zmie pojawiły się jednak równocześnie tendencje do traktowania brzmień języka 
jako wartości autonomicznych, oddziałujących przez swe fi zyczne walory (sugestia 
zamiast nazywania), które stały się zaczątkiem poetyk dwudziestowiecznych. 

W szwedzkim modernizmie poetyckim tę linię reprezentuje Gunnar Ekelöf 
i poeci lat 40.; o spekulatywnym charakterze w służbie programu odnowy poetyki 
świadczą ich liczne teksty teoretyczne i krytyczne, które traktują formy i techniki 
muzyczne jako wzór dla formy i języka poetyckiego. Celem tej odnowy było odejście 
od dyskursywności języka i obdarzenie go siłą sugestii i bezpośredniością ekspre-
sji, porównywalną z siłą i bezpośredniością oddziaływania muzyki. Potwierdza to 
symbolistyczne korzenie szwedzkiej poezji wysokiego modernizmu, poszukującej 
nadrzędnej zasady łączącej przeciwieństwa, dysonanse i pęknięcia – tak w obrazie 
świata, jak i w wolnym wierszu. Mogła je pogodzić organiczna zasada muzyki, 
w której forma jest jednocześnie treścią. 

Ruchy awangardowe XX wieku, zwłaszcza futuryzm, dadaizm, letryzm, a nieco 
później konkretyzm, przeniosły zainteresowanie z esencji poezji na jej substancję 
– język z jego fi zycznością brzmieniową i wizualną, sam w sobie będący źródłem 
nowych znaczeń i efektów. Było to zjawisko paralelne do ruchów odnowy muzyki 
w XX wieku poprzez coraz bardziej radykalne wykorzystanie walorów sonorystycz-
nych tworzywa, przy jednoczesnym rozkładzie systemu tonalnego i opartych na nim 
zasad rozwoju formy (np. temat, przetwarzanie harmoniczne, wariacyjność) oraz 
tworzenie nowych porządków, takich jak skale modalne, dodekafonia, serializm. 
Poszukiwania materiałowe w poezji szły zatem różnymi tropami, z jednej strony 
nawiązując do oralności i prelogicznych stadiów komunikacji, opartych na ekspresji 
ciała, gestu i artykulacji (dadaizm), z drugiej – wykorzystując cywilizacyjne realia 
poprzez tematyzację i mimetyzację współczesnej techniki, tempa, rytmu i zgiełku 
cywilizacji (futuryzm). Inspirująca stała się przy tym świadomość medialnych 
uwarunkowań literatury oraz możliwości nowych mediów i technologii. Zjawisko 
to wystąpiło równolegle w różnych dziedzinach kultury i sztuki, formując tzw. 

91  Takie ujęcie potwierdza medialna teoria sztuk; słuch jest mianowicie zmysłem integrującym, interio-
ryzującym doświadczenie, natomiast wzrok – zmysłem separującym, izolującym, antywspólnotowym.
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zwrot intermedialny, który był konsekwencją coraz silniej zaznaczającej się kon-
cepcji przekraczania granic artystycznych na drodze eksperymentalnego badania 
potencjału ich hybrydyzacji. 

Wspólną kategorią obu tendencji jest t r ans g re s j a  jako paradygmat twór-
czości, dzieła i recepcji sztuki. Nie oznacza to, iż literatura i sztuka przed XX wie-
kiem były medialnie jednorodne; chodzi o nasilenie się tych tendencji, związane 
z rozwojem nowych gatunków, takich jak fi lm, fi lm dźwiękowy, sztuka radiowa, 
wideo, sztuka komputerowa i in. W sztuce zorientowanej intermedialnie, która 
odwołuje się do koncepcji materiałowo-konstrukcyjnych, następuje przesunięcie 
punktu ciężkości z ekspresji na i mpre s j ę , w r a ż e n i owo ś ć ; z wnętrza (w sensie 
podmiotowości, ale również formy organicznej opartej na wewnętrznej koniecz-
ności) na z e w nę t r z no ś ć  i z my s ł ow ą  p o s t r z e g a l n o ś ć 92, za którą nie kryje 
się żadne metafi zyczne objaśnienie świata. „Zmysłowa nierealność”93 symbolizmu 
znalazła wyraz w wierszu – w jego świecie przedstawionym, a właściwie stworzo-
nym ze słów, nie na jego powierzchni – ta była zmysłowo realna w swej muzycznej 
sugestywności. Z my s ł ow a  re a l n o ś ć  stała się celem sztuki awangardowej, co 
potwierdza m.in. technika kolażu i jej radykalna konsekwencja – ready-mades. Tym 
samym doszła do głosu tendencja antymimetyczna sztuki współczesnej: przejście 
od zasady reprezentacji poprzez ekspresję (jako reprezentację wnętrza) do zasady
prezentacji. 

Zmiany paradygmatu estetycznego powodują zmianę stanowiska w dyskursach 
krytycznych. Naświetla ją m.in. Jonathan Culler, traktując gatunek jako pewien 
model lektury (a więc pragmatycznie i antyesencjalistycznie) i odwołując się do 
teorii liryki jako przeżycia, które poprzez akt lirycznej wypowiedzi zostaje oderwane 
od podmiotu i zobiektywizowane – jest zatem pokrewne koncepcji poezji lirycz-
nej jako „wypowiedzi podsłuchanej”, niejako dramatycznego monologu94. W tym 
świetle mowa rozumiana jest jako działanie, a więc w lirykę – postbaudelaireow-
ską, jak precyzuje Culler – wpisany jest pierwiastek prezentacji i związany z nim 
element teatralizacji, który każe rozpatrywać wiersz poprzez sytuację, przeżycie 
i postać (persona). Te cechy zostały rozwinięte w poezji awangardowej, w coraz 
większym stopniu wykorzystującej elementy performatywności, manifestujące się 
w formach parateatralnych, takich jak kabaret, akcje artystyczne, happeningi itp. 
Zgodnie z zasadami performatywności materializuje się poetycki głos (rozumiany 
jako fi gura), stając się głosem realnym, wielogłosem, oralnością o rozszerzonych 
możliwościach, bo podlegającą technologicznym manipulacjom. Podobnie impli-
kowana przestrzeń (metaforyczna, bo zaznaczana umownie w postaci dyspozycji 
materii języka na stronie) staje się przestrzenią fi zyczną działania artystycznego. 

92  Ekspresja materiału, której centralną rolę proklamował Dick Higgins, oznacza więc jego de facto 
impresyjną siłę.

93  H. Friedrich, Struktura nowoczesnej liryki, op. cit., s. 116.
94  J. Culler, Nowoczesna liryka: ciągłość gatunku a praktyka krytyczna, przeł. T. Kunz, w: Odkrywanie 

modernizmu, op. cit., s. 238–239. Dramatyczny monolog zakłada wyraźniej konstrukcję podmiotu jako 
pewnej literackiej fi kcji, podczas gdy koncepcja wypowiedzi podsłuchanej może kierować uwagę w stronę 
empirycznej osoby, choć Eliotowska teoria obiektywizacji wyklucza takie jej rozumienie. 
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Cechy performatywne, kojarzone w pierwszym rzędzie z teatrem, wkroczyły także 
do sztuk plastycznych (określanych, z racji zmiany materiałowych uwarunkowań, 
jako w i z u a l n e ) – to action painting, performans, body art i in. Jednocześnie 
performatywność jest wyznacznikiem muzyki, która do momentu powstania 
możliwości rejestracji i odtwarzania dźwięku wymagała wykonania i obecności 
(wykonawców i słuchaczy). W XX wieku awangarda muzyczna wyeksponowała 
aspekty perfomatywne poprzez działania Johna Cage’a, Karlheinza Stockhausena 
i innych, otwierając drogę do nowego traktowania dzieła artystycznego także dla 
pozostałych sztuk. Ponieważ w latach 50. i 60. istniały liczne udokumentowane 
kontakty między eksperymentującymi artystami różnych profesji, czy wręcz środo-
wiskami awangardy o międzyartystycznym i intermedialnym profi lu (np. Fluxus), 
dla których inspirująca była praktyka oraz stosunkowo wcześnie formułowana teoria 
nowej muzyki, w niniejszej pracy przedstawiam paralele w rozwoju nowoczesnej 
poezji i muzycznej awangardy. 

Przekraczanie granic jako podstawa intermedialnej koncepcji sztuki może być 
rozważane również poprzez kategorię hybrydyzacji. McLuhan traktuje ją jako ogólną 
tendencję rozwoju mediów w wyniku ich krzyżowania, które rodzi nowe formy95. 
W bardziej specyfi cznym sensie artystycznym analizuje hybrydyczne formy sztuki 
Levinson96; są one rezultatem połączenia wcześniejszych form i/lub mediów, a zatem 
złożone i heterogeniczne pod względem elementów strukturalnych w momencie 
powstawania. Hybrydyczność jest w tym świetle cechą historyczną, nie struktural-
ną; decydujący jest moment pojawienia się danej formy, a nie sposób, jak była ona 
później odbierana. Mimo że kategorie relacji hybrydycznych pokrywają się z typa-
mi związków intermedialnych (połączenie, synteza, transformacja), perspektywa 
genetyczna oraz intencjonalizm odróżniają tę teorię od intermedialności, która 
odsłania intermedialne przesłanki sztuki tak nowej, jak i dawniejszej, niezależnie 
od intencji jej tworzenia. Takie formy Levinson traktuje jako hybrydy mentalne 
(Gedankenhybrids); nawet jeśli odbieramy je jako złożone, opieramy się na pewnej 
fi kcji na temat ich powstania, która jest nierelewantna dla zrozumienia formy. 
Teoria Levinsona zbliża się do McLuhanowskiego ujęcia hybrydyzacji w kwestii 
jej związku z kreatywnością artystyczną, której jest ona wyrazem i symbolem97. 
W tym sensie formy hybrydyczne są wyrazem poszukiwań i eksperymentów co 
do materiału i form artystycznych, toteż charakteryzują okresy estetycznych prze-
łomów, eksperymentów i tendencji awangardowych.

Dla badań intermedialnych interesujące są natomiast oba typy hybrydyczności, 
również hybrydy mentalne, będące świadectwem świadomości intermedialnej 
i myślenia transgresyjnego o sztuce. Artyści wykazujący takie zainteresowania 

95  M. McLuhan, Wypisy z McLuhana – najważniejsze cytaty zebrane przez Williama Kuhnsa, w: idem, 
Wybór tekstów, red. E. McLuhan, F. Zigrone, przeł. E. Różalska, J.M. Stokłosa, Warszawa 2001, s. 399; idem, 
Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, przeł. N. Szczucka, wprowadz. L.H. Lapham, Warszawa 2004, 
s. 91, 98.

96  J. Levinson, Music, Art, and Metaphysics. Essays in Philosophical Aesthetics, Ithaca – London 1990, 
s. 27. Por. referat jego poglądów w części I niniejszej pracy. 

97  Ibid., s. 34.
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sami tworzą hybrydy mentalne, czyli intermedialne egzegezy utworów, które na 
powierzchni nie wykazują cech heterogenicznych. Jest to procedura interpretacyjna, 
bez wątpienia wpływająca na znaczenie dzieła, ponieważ stanowi jego estetyczny 
kontekst. W niniejszej pracy, która uwzględnia czynniki socjokulturowe i kontek-
stualne, wszelkie przejawy intermedialności są zatem równie istotne.

Podobnie jak w sztukach plastycznych i literaturze, również w muzyce można 
zaobserwować niejako dwie fazy odnowy: pierwsza, związana z ruchami awan-
gardowymi początku XX wieku, polega na rozkładzie reguł systemowych sztuki, 
druga – neoawangardowa, około połowy wieku – na rozkładzie całego systemu. 
W muzyce postępował proces rozszerzenia tonalności poprzez chromatyzację w kie-
runku dwunastotonowości, rozkład symetrii melodycznej i rytmicznej m.in. przez 
zasadę montażu, oraz ekspansja kolorystyki. Pojęcie melodii stało się problematycz-
ne – poczynając od wirtuozowskiego stylu Liszta, w którym ginęła w popisowych 
fi guracjach, po ekspresję mowy, która – czy to u Wagnera, czy u ekspresjonistów 
wiedeńskich – przybierała niespotykane kształty i rejestry. W szczególności zaś 
relewancję utracił t e mat  jako podstawa rozwoju formy, toteż formę można było 
kształtować w oparciu o różne elementy muzyczne: rytmiczne, agogiczne, harmo-
niczne, artykulacyjne, instrumentacyjne, sonorystyczne, które jednak nie miały tej 
samej siły dyskursywnej co temat. 

Przemiany w muzyce pierwszej połowy XX wieku odbywały się nadal w trady-
cyjnych ramach formalnych, które sygnalizowały określenia gatunkowe (np. sym-
fonii), choć pozbawione już swych pierwotnych znaczeń. Awangarda powojenna 
przyniosła rozkład systemu muzycznego na wszystkich płaszczyznach, musiały 
się więc zmienić zasady formalne: punktualizm opiera się na dysocjacji materiału, 
forma momentowa jest arozwojowa, muzyka elektroniczna – jednorazowo zde-
terminowana, formy otwarte i aleatoryczne – nieprzewidywalne. Jeżeli uznać, że 
forma czasowa oznacza rozwój, w muzyce postwebernowskiej jest to zatem raczej 
następstwo niż organiczne wynikanie. Linearność jako projekcja czasu straciła swoją 
kierunkowość, która stwarzała pola sił i napięć formotwórczych98. Również architek-
tonika formy schodzi na dalszy plan, gdyż może przyjmować różne realizacje – nie 
jest zaplanowana, lecz zaprogramowana jako spektrum realizacyjnych możliwości. 
Formy otwarte oznaczają więc, że dzieło powstaje w wykonaniu, a twórca nie zna 
z góry ostatecznego efektu. Nowe jest zatem pojęcie materiału muzyki, obejmujące 
wszelkie fenomeny akustyczne, łącznie z tzw. ciszą, dźwiękami przypadkowymi 
(aleatoryzm) i brzmieniowymi ready-mades (muzyka konkretna). Ten potencjalny 
zbiór tworzy, w miejsce systemu, pole możliwości, które to pojęcie jest związane 
z defi nicją formy otwartej. Muzyczna gramatyka (tonalność) oraz składnia, decydu-
jąca o kierunkowym rozwoju formy, uległy rozkładowi, toteż muzyka w większym 
stopniu eksponuje zmysłowe walory brzmień w procesie percepcji. Forma czasowa 
zostaje rozproszona w pojedyncze momenty – izolowane fragmenty, które określa 
ich pozycja w przestrzeni brzmieniowej; chodzi zarówno o subiektywne odczucie 
ich miejsca, jak i fi zyczne rozmieszczenie źródeł brzmień wobec słuchacza. Prze-

98  Oznacza to, że czasowość nie musi implikować porządku, lecz jedynie kolejność. Zob. R. Arnheim, 
Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, przeł. J. Mach, Gdańsk 2004, s. 420.
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strzeń jest kategorią nadrzędną wobec czasowości. Wykonanie utworu pozostaje 
– z wyjątkiem muzyki elektronicznej – w gestii instrumentalistów, jednak znacznie 
rozszerza się zasób ich środków wykonawczych, obejmując również niekonwen-
cjonalne użycie instrumentów (artykulacja, preparacja, brzmienia szmerowe) oraz 
inne elementy performatywne, pokrewne grze aktorskiej, sygnalizowane poprzez 
opis, instrukcje lub pozostawione do decyzji artysty.

Paralele literackie dotyczą radykalnych eksperymentów w rodzaju szeroko 
rozumianego konkretyzmu poetyckiego. Także tutaj gramatyka i składnia uległy 
rozkładowi, gdyż słowo traktowane jest jako całość wizualno-foniczno-seman-
tyczna, ale destrukcja dotyczy także materiału poezji – słowa, które przestaje być 
jednostką znaczącą, a staje się zlepkiem znaków (fi gurą, hieroglifem) – mogą one 
funkcjonować samodzielne lub w nieograniczonych systemowo konstelacjach. 
Oznacza to możliwość nieskończonej produkcji znaczeń, nie odwołuje się bowiem 
do denotacji, a potencjał konotacyjny rozszerza się proporcjonalnie do rozdrobnie-
nia materii słowa oraz wyeksponowania jej wizualnych i brzmieniowych walorów. 
Konstelacyjność oznacza, że przestrzeń odgrywa decydującą i formotwórczą rolę, 
przy czym ruch w jej ramach odbywa się wielokierunkowo, dając dużą swobodę 
percepcji. Przestrzenność może zyskiwać dodatkowo performatywny wymiar – gdy 
poezja brzmieniowa wykonywana jest live lub nagrywana w wykorzystaniem efek-
tów symultaniczności, echa, przemieszczania się głosów lub wręcz zintegrowania 
słowa z działaniem. Poezja dźwiękowa i pokrewne jej rozmaite gatunki (m.in. text-
sound composition) nie jest jednak przedmiotem badań niniejszej pracy, stawiającej 
sobie za cel prześledzenie drogi poezji awangardowej od medium pisma ku innym 
systemom zapisu, w tym zakresie, w jakim pismo nadal dokumentowało działania 
transgresyjne.



2

TOMAS TRANSTRÖMER I MUZYKA 

W szwedzkim modernizmie, podobnie jak w modernizmie europejskim, rozwi-
jała się zarówno linia inspiracji sztukami plastycznymi, jak i muzyką. Strindberg 
eksperymentował jako malarz, fotograf, muzyk amator oraz alchemik. Lagerkvist 
pod wpływem kubizmu i ekspresjonizmu głosił program stylizacji i poetyckiej 
wizji w opozycji do rejestracji wrażeń wzrokowych. Ekelöf zapoczątkował bardziej 
zaawansowane eksperymenty z formami i technikami muzycznymi w poezji, które 
stały się motorem rozwoju technik poetyckich dla modernistów lat 40. i póź-
niejszych. Zainteresowanie muzyką było wówczas nakierowane na mechanizmy 
percepcji, które stanowiły wzór dla dynamicznego rozumienia formy poetyckiej, 
ujmowanej jako rozwój w czasie, poprzez zaangażowanie pamięci w rekonstruowa-
niu formy wewnętrznej. Temporalność formy poetyckiej sankcjonowała pozorną 
amorfi czność wolnego wiersza i alogiczność języka poetyckiego, który ujawniał swe 
formotwórcze funkcje poprzez powtórzenia, ekwiwalencje i asocjacje na różnych 
poziomach struktury poetyckiej. Dyskurs odnowy, który w latach 30. i 40. XX wieku 
był budowany na podstawie odwołania do muzyki, przebrzmiał, kiedy wolny wiersz 
i metaforyczna sugestywność stały się niekwestionowanymi normami. Na początku 
lat 50. ucichły debaty programowe (w tym ta na temat muzyczności poezji), a mu-
zyczność wiersza powróciła do bardziej konwencjonalnych form instrumentacji 
brzmieniowej i muzycznych gatunków liryki. Muzyczną linię kontynuowali poeci 
starszego pokolenia, Ekelöf i Lindgren99, oraz spadkobierca tradycji modernistycz-
nej, debiutujący w 1954 roku Tomas Tranströmer. Nawet jednak w twórczości tego 
ostatniego, wyraźnie naznaczonej wpływem muzyki, bogata metaforyka odwołuje 
się w większym stopniu do wrażeń i skojarzeń wizualnych, dążąc do precyzji 
szczegółu w miejsce abstrakcyjnej nierealności. Również prezentacja twórczości 
i poetyki Ezry Pounda na początku lat 50. wysunęła na pierwszy plan wizualność, 
precyzję obrazu i oszczędność środków poetyckich. 

Poezja Tomasa Tranströmera mieści się w szeroko rozumianym nurcie meta-
fi zycznym. U jej podstaw leży głębokie przeświadczenie, że zmysłowo dostępna 
rzeczywistość jest tylko zewnętrzną warstwą uniwersalnego porządku świata, 
który objawia się człowiekowi w epifanicznych momentach. To przeżycie mi-
styczne, ale niezwiązane z określonym wyznaniem – przekraczanie granic czasu, 
przestrzeni i indywidualnej podmiotowości. Szczególną drogę do tego przeżycia 

99  Ekelöf pracował aż do 1961 roku nad swym projektem muzyczno-poetyckim En Mölna-elegi, który 
rozpoczął w latach 40. Lindegren wydał swój ostatni tom poetycki Vinteroff er w 1954 roku – tu muzyczność 
była jednak znacznie bardziej stonowana w porównaniu do paradygmatycznego tomu Sviter (1947). 
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stanowi sztuka, a zwłaszcza muzyka. Od początku reprezentuje ona najbardziej 
wysublimowaną formę ekspresji i komunikacji ponad ograniczeniami języka. Jest 
też manifestacją wolności i suwerenności artystycznej – w wierszach-portretach 
poświęconych kompozytorom – oraz wyzwolenia z ograniczeń codzienności. 
Nade wszystko zaś muzyka otwiera imaginacyjną przestrzeń podświadomości 
i marzenia sennego, łączy mit, teraźniejszość i przeszłość, dając wgląd w uniwer-
salną harmonię świata. Poezja Tranströmera, obok niewątpliwej wizualności, jest 
nieustannie na tropie dźwięku i ciszy, uważnie rejestrując brzmieniową tkankę 
świata. Przy tym sama wyłania się z sugestywnych brzmień języka, rytmu, po-
wtórzeń i muzycznej ekspansji metafor, które intensyfi kują asocjacyjną tkankę 
języka poetyckiego. Muzyczność tej poezji jest więc kategorią ogólną, która 
opisuje zmysłowość, sugestywność i nieuchwytność poetyckiego obrazu (choć 
u Tranströmera ma on często precyzyjne kontury), jego metafi zyczny wymiar 
oraz tematyczne predylekcje. 

Odniesienia eksplicytne – odniesienia do muzyki
a odniesienia muzyczne

W wierszach Tranströmera muzyka i muzyczność przewijają się systematycznie 
od poetyckiego debiutu (17 dikter, 1954). Zmienia się jednak z czasem charakter 
nawiązań do muzyki; we wczesnej twórczości są one częstsze, ale przyjmują po-
stać metafor i obrazów poetyckich, które są nośnikiem treści ogólnych o naturze 
ludzkiej psychiki, istocie czasu itp. W twórczości dojrzałej (lata 70.−90.) muzyka 
pojawia się rzadziej w funkcji obrazowej, natomiast sama w sobie stanowi przed-
miot poetyckiej refl eksji. 

W świetle typologii związków muzyczno-literackich muzyczność w poezji 
Tranströmera realizuje się jako intermedialność ukryta (pośrednia), czyli w postaci 
odniesień eksplicytnych (tematyzacja). Przyjmują one głównie formy tekstualne 
i paratekstualne; odniesienia kontekstualne występują w połączeniu z wyżej wy-
mienionymi kategoriami. Z tematyzacją często wiążą się w literaturze odniesienia 
implicytne, czyli różnego rodzaju naśladowanie (według Wolfa – imitacja) struk-
tur i technik muzycznych lub pewnych jakości konkretnych utworów. Zgodnie 
z metodologią badań intermedialnych, identyfi kację takich struktur sankcjonują 
odniesienia eksplicytne. Muzyczność w prozie manifestuje się często w postaci 
lirycznych jakości stylu, które podkreślają autoreferencjalność tekstu. W poezji, 
z racji jej autoreferecjalnego charakteru, interpretacja takich struktur bez obecno-
ści odniesień eksplicytnych mogłaby być pewnym nadużyciem z punktu widzenia 
analizy funkcjonalnej, toteż będą one przedmiotem analizy dopiero w kontekście 
obserwacji na temat eksplicytnych odniesień muzycznych. W tym wypadku trak-
tuję jednak poetyckie opus szwedzkiego twórcy jako całość, ponieważ cechuje ją 
spójność i jednorodność poetyckiego projektu. 
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Muzyczność w poezji Tranströmera realizuje się technicznie jako muzyka słów 
(sugestywna brzmieniowość, również w utworach niezwiązanych z muzyką)100, 
analogie formalno-strukturalne, ograniczone nierzadko do pojedynczych elemen-
tów formy (np. rytmu, metrum)101, najwyraźniej zaś jako analogie wyobrażeniowe 
odwołujące się do synestezyjnej wrażliwości, które jednak z racji skondensowania 
ekspresji lirycznej mogą ograniczać się do jednego zaledwie obrazu102. Wyrazistość 
i precyzja obrazowania to jedna z głównych cech metaforycznego stylu szwedz-
kiego poety, przy czym muzyka występuje zarówno jako temat główny metafor, 
jak i element obrazowy. Pierwszy rodzaj analogii wyobrażeniowych nie wykazuje 
w warstwie obrazowej związku z muzyką, ale dąży do oddania jej istoty przez odległe 
lub bardzo osobiste skojarzenia – często wizualne. W drugim przypadku muzyka 
staje się analogią lub metaforą zjawisk niemuzycznych103. Tutaj punktem wyjścia 
nie jest refl eksja lub przeżycie muzyczne, lecz inne doświadczenie, którego istotę 
najlepiej oddaje muzyka, co świadczy, że dla autora jest to istotna i pozytywnie 
nacechowana sfera przeżyć. 

Jeśli przyjrzeć się formom odniesień, można zauważyć, że muzyka przywoływana 
jest zdecydowanie częściej w sposób ogólny – jako sztuka pozostająca w bezpo-
średnim związku z psychiką człowieka, oddziałująca na emocje. Mniej liczne są 
odniesienia specyfi czne – do kompozytorów (zarówno przez pryzmat ich twórczości, 
jak i osobowości – jako wiersze-portrety), gatunków, w końcu – do konkretnych 
utworów. Można zatem wyróżnić: (1) ogólne odniesienia do muzyki za sprawą tytułu 
i/lub języka obrazowania, (2) specyfi czne odniesienia do twórczości kompozytorów, 
(3) odniesienia do zjawisk pośrednio związanych z muzyką – dźwiękiem, ciszą 
i innymi doznaniami słuchowymi, które poddają się interpretacji w kategoriach 
muzycznych104. Kategoria (3) nie ma bezpośredniego odpowiednika w klasyfi kacji 
muzyczności wewnątrzkompozycyjnej Wolfa. Interpretacja różnorodnych zjawisk 
akustycznych jako organicznie związanych z muzyką mieści się w kategorii ogól-
nych odniesień, gdzie muzyka jest kojarzona metonimicznie. Forma tych odniesień 

100  Przypomnijmy, że aby brzmieniowe walory dzieła literackiego można było uznać za realizację mu-
zyczności, muszą istnieć odniesienia eksplicytne do muzyki, inaczej instrumentacja brzmieniowa pozostaje 
środkiem literackim. W ramach tej kategorii spróbujemy więc w dalszym ciągu wskazać przykłady, gdzie 
można tę formę muzyczności zweryfi kować. 

101  Muzyczne parateksty, głównie tytuły, nie nawiązują w twórczości tego poety do gatunków/form 
muzycznych o charakterystycznym, stricte muzycznym sposobie kształtowania, lecz do form ewokujących 
nastrój, np. Nokturn, Berceuse. Jest to strategia odmienna od tej stosowanej przez poetów lat 40., którzy 
odwoływali się do form cyklicznych (np. symfonia, muzyka kameralna, sonata) i technik muzycznych (np. 
kontrapunkt, wielogłosowość), sugerując zamysł muzykalizacji poezji w celu osiągnięcia efektu porówny-
walnego z oddziaływaniem muzyki.

102  W prozie chodzi na ogół o poetyckie obrazowanie, które bądź rozwija w szczegółach jeden obraz, 
bądź w sposób asocjacyjny generuje szereg obrazów. 

103  Jak podkreśla Wolf, formy imitacji muzyczności są zawsze tekstualne. Por. W. Wolf, Th e Musicaliza-
tion of Fiction: A Study in the Th eory and History of Intermediality, Amsterdam – Atlanta 1999, s. 52.

104  Każdą z tych kategorii można rozbić na bardziej specyfi czne formy związków z muzyką, np. w ra-
mach grupy (1) osobno potraktować odniesienia poprzez sam tytuł, okazjonalne metafory i takie, które 
są głównym przesłaniem utworu; ogólne i specyfi czne odwołania do muzyki – konkretne utwory i/lub 
kompozytorzy; wśród twórców – portrety psychologiczne i muzyczne, tj. skonstruowane przez pryzmat 
muzyki, a nie biografi i. 
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jest zatem kontekstualna i to w dwojakim sensie: w obrębie utworu poetyckiego 
i w intertekstualnych ramach całego poetyckiego opus, w którym wielokrotnie 
otrzymywały podobną realizację i funkcje, potwierdzane zarówno przez samego 
poetę, jak i przez tradycję badawczą. 

Muzyka pojawia się zatem głównie w postaci odniesień eksplicytnych, choć 
spełniają one różne funkcje – tematyczne lub obrazowe. W klasyfi kacji Wolfa oba 
typy mieszczą się w tej samej kategorii, których kryterium jest wzmiankowanie 
muzyki – w sensie ogólnym lub bardziej specyfi cznym, określonym np. co do 
epoki, twórcy, składu wykonawczego, miejsca wykonania, na odniesieniach do 
konkretnego utworu muzycznego kończąc. Jeśli chodzi o funkcję, wydaje się tu więc 
konieczne rozróżnienie o d n i e s i e ń  d o  mu z y k i  i o d n i e s i e ń  mu z yc z nych . 
W tych pierwszych język obrazowania pochodzi z innych sfer doświadczenia, 
zmierzając do uchwycenia w kategoriach zmysłowych niematerialnej substancji 
muzyki oraz jej ogromnej siły oddziaływania na człowieka. W drugim przypadku 
muzyka pełni funkcję obrazową dla oddania jedności świata w kategoriach rów-
nowagi, harmonii i odwiecznego porządku. Ten właśnie typ odniesień stanowi 
zasadniczo przedmiot niniejszego podrozdziału, choć w poezji Tranströmera oba 
typy łączą się w różny sposób. 

Muzyka sfer – źródła tradycji 

Jamie James, umieszczając na początku swej książki Muzyka sfer motto Iannisa 
Xenakisa: „Wszyscy jesteśmy pitagorejczykami”105, spina klamrą prahistorię cywi-
lizacji zachodniej ze współczesnością, i jak się okazuje – nie bez powodu. Pokazuje 
bowiem, że pitagorejski model świata, łączący matematykę z muzyką, był żywy aż 
do końca XVIII wieku, a również później miał swoje wcielenia. Jednocześnie jednak 
zauważa, że „[s]ercem pitagoreizmu, od samych jego początków, był mistycyzm”106, 
gdyż na pół mityczna szkoła Pitagorasa traktowała wiedzę jako wtajemniczenie 
i objawienie, dostępne tylko dla nielicznych. Podobnie John Neubauer, odnajdując 
ślady myśli pitagorejskiej w pismach romantyków (z jej konsekwencją – „emancy-
pacją muzyki od języka”) podkreśla, że związek muzyki i matematyki przemawiał 
nie tylko do typowych racjonalistów, ale także do racjonalistów o skłonnościach 
mistycznych, od Platona do Novalisa107. Zbyt pochopna wydaje się więc teza Jamesa, 
że epoka romantyczna ukształtowała się w oderwaniu od pitagoreizmu. Przetrwał 
on w tradycji hermetycznej aż po XX wiek; estetyka uczucia, schopenhauerowska 
metafi zyka muzyki, romantyczna religia sztuki108 były wszak traktowane jako 

105  J. James, Muzyka sfer. O muzyce, nauce i naturalnym porządku wszechświata, przeł. M. Godyń, 
Kraków 1996, s. 9.

106  Ibid., s. 122.
107  J. Neubauer, Th e Emancipation of Music from the Language. Departure from Mimesis in Eighteenth-

-Century Aesthetics, New Haven – London 1986, s. 11.
108  Zob. C. Dahlhaus, Idea muzyki absolutnej, op. cit., s. 67–86; idem, Muzyka instrumentalna i religia 

sztuki, w: idem, Idea muzyki absolutnej i inne studia, op. cit., s. 98–112.
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sposoby poznania, czyli – niezależnie od zmiany socjologicznych uwarunkowań 
twórczości artystycznej – miały status wiedzy. 

Ten właśnie aspekt pitagorejskiej teorii muzyki zamierzam rozwinąć w niniejszej 
części pracy, wskazując na związki poezji i muzyki w twórczości Tranströmera. 
Poezja tego szwedzkiego modernisty była przedmiotem dogłębnych studiów, które 
akcentowały mistycyzm, sugestywną zmysłową metaforykę, związki z przyrodą, 
koncepcję czasu jako wiecznie obecnej przeszłości, koncentrację formy i in. Od 
początku podkreślano też centralną rolę sztuki, zwłaszcza muzyki, jako źródła 
epifanicznego przeżycia – pozarozumowego wglądu w istotę rzeczy. Pasja muzycz-
na Tranströmera jest powszechnie znana, a potwierdzają ją wiersze poświęcone 
kompozytorom109, po wielokroć tematyzowana muzyka lub intensywne doznania 
słuchowe oraz muzyczna metaforyka. Istnieje jednak głębsze podłoże tej fascynacji, 
która w twórczości poety przejawia się w zgoła nietypowych formach, mianowicie 
przekonanie o muzycznej z gruntu naturze świata, której podstawą jest logos i która 
może o bj aw i ć  s i ę  człowiekowi w epifanicznych przebłyskach. Nie oznacza to 
jakiegoś spekulatywnego rysu poezji czy leżących u jej źródła teorii fi lozofi cznych, 
lecz przeciwnie – kolejne wcielenie tzw. Wielkiego Tematu110, w którym muzyka 
przynależy do sfery sacrum, wiedzy i wtajemniczenia, będąc czymś więcej niż 
zmysłową przyjemnością. 

Filozofi a pitagorejska, z braku zachowanych pism jej na poły mitycznego 
twórcy, przekazywana przez jego uczniów i kontynuatorów, głównie Platona 
i Arystotelesa111, upatrywała w liczbach zasadę wszechrzeczy. Wynikłe ze spe-
kulacji matematycznej przekonanie, że „całe niebo jest harmonią i liczbą”112, 
przeniesione zostało na inne dziedziny, m.in. na muzykę, której proporcje miał 
określić na drodze empirycznej sam Pitagoras113, toteż słowo harmonia zyskało 
znaczenie również estetyczne. Mistyczny charakter proporcji 1:2 (oktawa), 2:3 
(kwinta) i 3:4 (kwarta) opierał się na magii liczb, które wywiedzione były z toż-
samości i różności, zamykając się przez liczbę 10 (sumę) w symbolu tetraktysu. 
Była to istota logosu, który został następnie zinterpretowany przez świat chrze-
ścijański jako pierwsze Słowo, nadając wyobrażeniu harmonii świata postać ładu 
boskiego stworzenia114.

W warstwie naukowo-spekulatywnej podstawą pitagoreizmu była obserwacja 
regularnego ruchu siedmiu planet skojarzona z siedmioma strunami liry Ter-
pandera, wyobrażenie sfer obracających się w różnej odległości wokół centrum 

109  Balakirievs dröm (Sen Bałakiriewa): Milij Bałakiriew; En konstnär i norr (Artysta na Północy): 
Edvard Grieg; Allegro: Joseph Haydn; Schubertiana: Franz Schubert; Sorgegondol nr 2 (Gondola żałobna 
nr 2): Franz Liszt i Richard Wagner.

110  J. James, op. cit., s. 11.
111  Choć Arystoteles podważył ideę harmonii sfer, odwoływał się niejednokrotnie do pitagorejczyków. 

Zob. Arystoteles, Metafi zyka, przeł., wstępem, komentarzem i skorowidzem opatrzył K. Leśniak, Warszawa 
1984, s. 17–21 (986–987b).

112  Ibid., s. 17.
113  Według legendy, którą przekazał Nicomachus, dokonał tego, kierując się obserwacją zmian tonów wy-

dawanych przez różnej wielkości młoty w kuźni, a więc na drodze empirycznej. J. Neubauer, op. cit, s. 11.
114  J. James, op. cit., s. 42–43.
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i przypisanie im – zależnie od odległości – dźwięków liry. Zatem, jak twierdzi 
Leo Spitzer, odpowiedniość harmonii świata i muzyki została wyprowadzona od 
instrumentu muzycznego (dzieła człowieka) i przeniesiona na porządek gwiazd, 
w teorii pitagorejskiej zaś porządek został odwrócony w ten sposób, że lira (instru-
ment Apolla) uznana została za odwzorowanie muzyki planet115. Kolejne poziomy 
metaforyzacji, bo tym samym Spitzer stwierdza metaforyczną naturę korespon-
dencji, stanowiła natura oraz sztuka imitująca harmonię natury. Harmonia była 
pojmowana jako jedność wielości, zgodność uzyskana z odmiennych w istocie 
składników według formuły concordia discors; dla takiego modelu świata muzy-
ka stanowiła adekwatną analogię, zwłaszcza że zajmowała ona w myśli greckiej
centralną pozycję116.

Pitagoreizm otrzymał racjonalną wykładnię w kosmicznym dialogu Plato-
na Timajos na temat początku, przyczyny i doskonałości wszechrzeczy. Świat 
stworzony przez Demiurga zyskał tam duchową istotę – duszę świata, która 
powstała ze zmieszania Tożsamości, Różności i Istnienia, a następnie została 
podzielona według odpowiednich prop orc j i 117. Tutaj objawia się muzyczna 
koncepcja całości, bowiem – tak jak u Pitagorasa – proporcje te wyznaczają 
podstawowe interwały muzyczne, a dodatkowo zostają wypełnione dźwiękami 
w sposób, który daje w rezultacie skalę siedmiotonową118. W kształcie uniwer-
sum przyjęły one postać sfer niebieskich, uformowanych z duszy świata, które 
obracając się wydawały dźwięki, niesłyszalne dla człowieka, ale konstytuujące
harmonię119. 

W pitagoreizmie należy zatem upatrywać początku boecjańskiego systemu 
trzech poziomów muzyki – wówczas jeszcze nienazwanych – muzyki świata, 
muzyki duszy i ciała oraz muzyki brzmiącej (zob. w dalszej części rozdziału). 
Muzyka dawała człowiekowi możliwość kontaktu z najgłębszą istotą świata w ten 
sposób, że wibracje odpowiednich tonów zestrajały ciało i duszę z kosmicznym 
porządkiem. Platon ujął to w następujący sposób: „Harmonia ma ruchy pokrewne 
obiegom duszy w nas, więc dla człowieka, który rozumnie muzyki używa, wydaje 
się pożyteczna, nie dla przyjemności bezmyślnej, jak to dziś bywa, ale Muzy dały 
ją nam na to, żeby im pomagała duszę znowu do porządku doprowadzić i zestrajać 
ją, kiedy obieg przestanie być harmonijny”120. Oddziaływanie muzyki na duszę 
człowieka poruszył Platon, już bez matematyczno-kosmologicznych konstrukcji, 

115  L. Spitzer, Classical and Christian Ideas of World Harmony. Prolegomena to an Interpretation of the 
Word „Stimmung”, red. A. Granville Hatcher, Baltimore 1963, s. 8.

116  Ibid., s. 10.
117  Proporcja to kluczowe słowo pism muzycznych aż do renesansu.
118  J. James, op. cit., s. 53–54. Władysław Witwicki natomiast sceptycznie traktuje porządki liczbowe, 

twierdząc, iż podział struny w podanych proporcjach to zupełnie coś innego niż ujmowanie substancji 
według tych liczb; przyznaje jednak że chodziło „o jakąś harmonię w składzie duszy”. W. Witwicki, Obja-
śnienia, w: Platon, Timajos i Kritias, przeł., wstępem oraz objaśnieniami opatrzył W. Witwicki, Warszawa 
1999, s. 123.

119  Według Porfi riusza jedynie Pitagoras miał zdolność słyszenia niebiańskiej muzyki. Zob. E. Fubini, 
Historia estetyki muzycznej, przeł. Z. Skowron, Kraków 1997, s. 32–33. 

120  Platon, Timajos, w: idem, Timajos i Kritias, op. cit., s. 53.
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w Państwie, ustanawiając zależność między duszą, ciałem a państwem121, z cze-
go wynikała istotna rola muzyki w wychowaniu. Arystoteles, będąc w zasadzie 
w opozycji do pitagorejczyków i Platona122, skłaniał się ku empirycznemu rozu-
mieniu muzyki i harmonii jako realnie brzmiących dźwięków, które wpływały 
na zachowanie człowieka, np. skale entuzjastyczne miały sprzyjać uzdrowieniu 
duszy. Konsekwencją myślenia w kategoriach korespondencji było widzenie 
zdrowia fi zycznego (i odpowiednio choroby) w kontekście harmonii lub jej braku; 
warunkiem zdrowia było „dostrojenie” duszy i ciała, toteż jako metodę leczenia 
zalecano muzykę, która wspomagała to dostrojenie123. W dialogu Platona Fedon 
pitagorejczyk Simiasz twierdzi, że dusza, która jest harmonią, tak się ma do cia-
ła jak harmonia do liry124; stąd blisko do wyobrażenia ciała jako instrumentu, 
który powinien brzmieć zgodnie z harmonią duszy i świata. Spitzer wydobywa 
ten aspekt jako kluczowy w swoich badaniach semantyczno-historycznych nad 
słowem Stimmung – to ono w swej asocjacyjnej warstwie przechowało ślady idei
harmonii świata.

Pitagorejska teoria harmonii sfer została przekazana przez kulturę rzymską 
(Cycerona, Makrobiusza, Kwintyliana) i wchłonięta przez chrześcijaństwo125 – tu 
Platońska wizja syren, które siedząc na sferach, wydawały harmonijnie brzmiące 
dźwięki, ewoluowała w obraz przezroczystych sfer, dźwięczących w ruchu „z za-
chowaniem właściwego stosunku”126. Nowym elementem było umieszczenie w tym 
systemie człowieka twórcy, który przez naśladowanie proporcji potrafi ł się zbliżyć 
do niebiańskiego porządku. Tym samym zyskiwała akceptację muzyka brzmiąca, 
mistyka liczb zaczęła tracić na znaczeniu, a pitagoreizm przestał być wiedzą ezo-
teryczną, stając się z czasem locus classicus motywu niebiańskiej muzyki127. 

Najbardziej nośny okazał się jednak trójpodział muzyki, przejęty przez Boecju-
sza ze starożytności, lecz obdarzony teraz chrześcijańskim autorytetem – musica 
mundana, humana et instrumentalis. Jak zauważa John Hollander, dwa pierwsze 
rodzaje nie dotyczą właściwie muzyki, lecz są me t afor ą  p or z ą d ku  i  s e nsu 
u n iwe r s u m , podobnie jak termin h a r m o n i a  dla opisu następstwa tonów 
w jednogłosowej melodii128; to tych rodzajów dotyczyło pojęcie kontemplacji, bę-

121  Idem, Państwo, w: idem, Państwo, Prawa (VII ksiąg), przeł. W. Witwicki, 2. wyd., Kęty 1997, 
s. 142–143 (ks. IV), 306 (ks. IX).

122  Zob. L. Spitzer, op. cit., s. 15–16. Arystoteles odrzucił koncepcję harmonii świata w O niebie i Me-
tafi zyce; jego uczeń Arystoksenos kontynuował linię empiryczną. 

123  Spitzer (op. cit., s. 17) wymienia liczne ślady tej tradycji m.in. u Szekspira. 
124  Platon, Fedon, w: idem, Uczta, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon, przekł., wstęp, objaśnienia 

i ilustr. W. Witwicki, Warszawa 1984, s. 425 (XXXVI).
125  J. James, op. cit., s. 69; J. Hollander, Melodious Guile. Fictive Pattern in Poetic Language, New Haven 

– London 1988, s. 60; L. Spitzer, op. cit., s. 16–17.
126  Platon, Państwo, op. cit., s. 333–334 (ks. X, legenda o Erze); M.T. Cyceron, Sen Scypiona, przekł. 

I. Wieniewski, Łódź 1994, s. 13–17. 
127  J. James, op. cit., s. 72–75. Również J. Hollander, Th e Untuning of the Sky. Ideas of Music in English 

Poetry 1500–1700, Princeton – New Jersey 1961, s. 29.
128  J. Hollander, Melodious Guile, op. cit., s. 58. Zob. Boethius, From Fundamentals of Music, w: Source 

Readings in Music, red. O. Strunk, wyd. popr., New York – London 1998, s. 140–141. 
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dące synonimem muzycznego, czyli rozumowego, poznania129. Musica humana to 
dusza człowieka, rozumiana jako harmonia różnych elementów, jej związek z duszą 
świata (czyli z musica mundana) oraz z ciałem130. W tej sferze najsilniej zaznacza 
się teoria ethosu, łącząca spekulatywny wymiar muzyki z muzyką brzmiącą (musica 
instrumentalis)131, której Boecjusz nie poświęcił zbyt wiele uwagi. Pitagorejska me-
tafi zyka muzyki znalazła poczesne miejsce we wczesnej kulturze chrześcijańskiej, 
która nadała logosowi znaczenie Słowa Bożego, konsekwentnie stawiając w centrum 
wiedzę niezależną od doznań zmysłowych, do której muzyka, również z racji swego 
związku z etyką, była drogą. Duszę świata zastąpiła koncepcja monoteistycznego 
Boga, muzyka kosmiczna wyobrażana była jako chóry anielskie i coraz silniej ak-
centowano towarzyszące jej uczucie miłości chrześcijańskiej (caritas), bez której 
muzyka jest tylko pustym brzmieniem132.

Praktyczną realizacją spekulatywnych teorii harmonii świata, obejmującej czło-
wieka, naturę i boski plan, stał się hymn łaciński. Spitzer charakteryzuje bogactwo 
obrazowania w hymnach św. Ambrożego jako metaforyczną fuzję, podobną do 
środków „alchemii słowa” stosowanych przez pisarzy nowożytnych, od Góngory 
po Prousta i Valéry’ego. Stawia przy tym tezę, iż percepcja synestezyjna zawsze 
związana jest z koncepcją harmonii świata, gdyż jej istotą jest udział wszystkich 
zmysłów w doświadczeniu harmonii133. Ta na pozór oczywista konstatacja o abs-
trakcyjnym, czyli metaforycznym rozumieniu muzyki teoretycznej ma zasadnicze 
konsekwencje dla poszukiwań muzyczności w literaturze, szczególnie w poezji, 
w której metaforyczność jest naturalnym modusem. Muzyka jako metafora odwołuje 
się do wyobrażeń przenikania lub wypełniania czegoś (świata, człowieka) sensem 
i celowością; niematerialność dźwięku stawia go na granicy doznań zmysłowych 
(w teorii pitagorejskiej człowiek nie był w stanie usłyszeć muzyki sfer), domagając 
się innego sposobu poznania. Od starożytności do renesansu tą alternatywą było 
poznanie rozumowe, lecz współczesna psychologia i fi lozofi a dowiodły, że może 
to być np. intuicja (Bergson).

129  J. Hollander, Th e Untuning of the Sky, op. cit., s. 25. 
130  Arystoteles odrzucał co prawda koncepcję duszy jako liczby i harmonii, ale pisał o związku duszy 

z ciałem, w którym dusza traktowana jest jako forma i istota dla materii ciała. Arystoteles, O Duszy, w: idem, 
Dzieła wszystkie, t. 3, przekł., wstęp i komentarze P. Siwek, Warszawa 1992, s. 69.

131  Wbrew określeniu musica instrumentalis chodziło (tak w starożytności, jak i w średniowieczu 
oraz renesansie) o muzykę wokalną, a więc związaną ze słowem; potępiane były samodzielne fragmenty 
instrumentalne jako odwołujące się jedynie do zmysłów, nie do rozumu. Zob. J. Neubauer, op. cit., s. 24. 
Instrumenty akompaniujące śpiewowi były również zróżnicowane pod względem oddziaływania: strunowe 
(apolińskie), jak kitara, harfa, lira, umożliwiały jednoczesny śpiew, stały się emblematem rozumu i harmo-
nii duszy; aulos jako instrument dęty reprezentował zmysły i niepohamowane emocje, związane z kultem 
Dionizosa. Por. J. Hollander, Th e Untuning of the Sky, s. 43–51; E. Fubini, op. cit., s. 26–28.

132  J. James, op. cit., s. 76–81. Spitzer (op. cit., s. 19) podaje przykład z Pierwszego Listu do Koryntian 
23, 1 (właściwie jest to rozdział 13): „Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, 
stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący”. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia 
Tysiąclecia, 3. wyd. popr., Poznań – Warszawa 1980, s. 1302. 

133  L. Spitzer, op. cit., s. 24. Badacz rozszerza perspektywę, traktując hymn jako Gesamtkunstwerk – po-
łączenie słowa, muzyki, gestu, a być może i tańca, dla wykonania którego sceną był Kościół (ibid., s. 25–26). 
Podkreślając intermedialny charakter liturgii, nie bierze jednak pod uwagę praktyki muzycznej starożytnej 
Grecji, gdzie poezja, muzyka i taniec były nierozdzielnie związane w „trójjednej Chorei”. 
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Święty Augustyn w swej koncepcji muzyki akcentuje jedność i wymiar czasowy, 
przy czym nowe było jego rozumienie czasowości – linearne, ale również całościowe 
w wymiarze psychicznym. W traktacie De musica muzyka została określona jako 
„wiedza o dobrym modulowaniu”134, łącząc się z pojęciem ruchu, tj. „przepływu 
proporcji liczbowych i miar czasowych”. Zostaje tu więc zachowana metafi zyka 
liczby, ale jest przedstawiona jako proces w czasie. 

Wraz z pojawieniem się wielogłosowości w śpiewie liturgicznym określenie har-
monia nabrało bardziej współczesnego znaczenia jednoczesnego współbrzmienia 
tonów135. Koniecznością stała się więc teoria muzyki, nastawiona na rozwiązywanie 
zagadnień wykonawczych, zwłaszcza zapisu, umożliwiającego jednoznaczny odczyt 
kompozycji. Droga empiryczna konfrontacji dawnej teorii z praktyką muzyczną 
ujawniła nieścisłości obliczeń skali pitagorejskiej wobec coraz bardziej popularnego 
stroju naturalnego (tzw. komat pitagorejski). Rozwiązaniem problemu czystości 
intonacji okazał się strój równomiernie temperowany, który jako twór sztuczny 
miał wielu przywiązanych do tradycji przeciwników. W trakcie sporów i polemik 
Vincenzo Galilei obalił doświadczalnie mit odkrycia proporcji interwałów przez 
Pitagorasa na drodze obciążania strun ciężarkami; musiałby on otrzymać proporcje 
odwrotne drugiego stopnia, proporcje właściwe można uzyskać zaś jedynie poprzez 
skracanie strun; teorię tę ostatecznie potwierdził i naukowo poprawił sam Galileusz, 
syn Vincenza (1638)136.

Ezoteryczny wymiar myśli pitagorejskiej przetrwał w tradycji hermetycznej. 
Owiany legendą neoplatoński przekaz teologii starożytnej Corpus hermeticum 
Hermesa Trismegistosa (przełożony w XV wieku przez Ficina) stał się dla rene-
sansowych humanistów źródłem pogańskiego mistycyzmu z centralną teorią ma-
kro- i mikrokosmosu, przedstawianą w postaci kosmicznej liry, która jednocześnie 
stała się fi gurą ludzkiej duszy137. Ten spekulatywny rys doprowadzili do skrajności 
teoretycy siedemnastowieczni, próbując stworzyć syntezy nauki, spekulacji i mistyki 
w duchu pitagorejsko-chrześcijańskim. W teorii Johannesa Keplera harmonia świata 
po raz pierwszy przybrała postać polifonii. Badacz odrzucił jednak wyobrażenie 
sfer, opisując układ planetarny w trójwymiarowym modelu brył geometrycznych. 
Uznał, że człowiek odkrył śpiew polifoniczny przez naśladowanie harmonii ko-
smicznej, która co prawda jest niesłyszalna, lecz zrozumiała138. Żywotność tradycji 
pitagorejskiej w XVII wieku, kiedy to rozwijały się praktyczne teorie muzyki, 
Neubauer tłumaczy faktem, że słowo i liczbę postrzegano na równi jako domenę 
rozumu, co zaowocowało m.in. badaniem matematycznych i mechanistycznych 
modeli kompozycji, takich jak harmonia uniwersalna Martina Mersenne’a, maszyna 

134  „Musica est scientia bene modulandi”, zob. E. Fubini, op. cit., s. 72–73. W tłumaczeniu L. Witkow-
skiego defi nicja ma brzmienie: „Muzyka jest umiejętnością dobrego kształtowania”. Św. Augustyn, Traktat 
„O muzyce”, wstęp i przekł. L. Witkowski, red. R. Popowski, Lublin 1996, s. 85. 

135  Jego wcześniejsze użycie było raczej pokrewne pojęciu „melodii”, „skali”, „proporcji”. Por. J. Hol-
lander, Th e Untuning of the Sky, s. 27.

136  J. James, op. cit., s. 93–101.
137  J. Hollander, Th e Untuning of the Sky, s. 44. Por. wcześniejszy przypis na temat pierwszeństwa 

instrumentów strunowych wobec dętych.
138  Ibid., s. 56–59; J. James, op. cit., s. 147–150.



2. Tomas Tranströmer i muzyka 145

kompozycji Athanasiusa Kirchera czy świątynia muzyki Roberta Fludda – wyraz 
Leibnizowskiej ars combinatoria139. 

Wydawać by się mogło, że empiria wygnała na zawsze kosmiczne wyobrażenia 
z teorii muzyki. Przetrwały one jednak jako konwencja literacka, podobnie jak inne 
wzniosłe motywy historii i mitologii starożytnej, zwłaszcza w dramacie i nowo po-
wstałej operze140. Coraz częściej chodziło jednak o realnie brzmiącą postać muzyki, 
która np. w dramatach Szekspira traktowana była jako sfera działalności człowieka 
związana z jego emocjami i nastrojami141. W ten sposób rozpoczął się proces „roz-
strojenia nieba” w XVII wieku („untune the sky” z wiersza Johna Drydena), kiedy 
to uprzywilejowany modus muzyki teoretycznej stracił znaczenie na rzecz muzyki 
realnie brzmiącej; wówczas, jak twierdzi Hollander, muzyka spekulatywna stała się 
modelem retoryki, która miała umiejętnie poruszać uczucia zgodnie z zasadami 
estetyki baroku142. 

Rozważając związek muzyki ze słowem, który do renesansu (a nawet jeszcze 
w baroku) był całkowicie naturalny, wywodził się z symbiotycznej jedności w cza-
sach starożytnych, kiedy rytm muzyki był regulowany iloczasem stóp metrycznych 
poezji, Neubauer rozdziela zagadnienie muzycznej retoryki i nauki o afektach 
(Aff ektenlehre). Obie zasady są co prawda ważnymi kodami muzyki XVII i XVIII 
wieku, ale opierają się na odmiennym stosunku do języka, co sytuuje je w różnych 
tradycjach143. Retoryka muzyczna podtrzymywała dawną więź muzyki z językiem, 
szukając w nim odpowiednich środków oddziaływania (w postaci tzw. fi gur) oraz 
racjonalnego wyjaśnienia oddziaływana muzyki. Muzyczne użycie fi gury reto-
rycznej nie jest już jednak środkiem retorycznym, lecz me t afor ą , której sens nie 
wynika z jej kształtu – odwołuje się do znaczenia językowego (fi gura użyta jest 
jako środek retoryczny). Natomiast nauka o afektach, która notabene nigdy nie 
skrystalizowała się w przejrzysty system, koncentrowała uwagę nie na muzycznej 
reprezentacji, ale na oddziaływaniu muzyki – wzbudzaniu emocji i psychologii 
słyszenia, które – co dopuszczał już Arystoteles – mogło odbywać się bez udziału 
słów144. Była ona bliższa hermetyzmowi, toteż próby racjonalnego lub mechani-
stycznego wyjaśnienia145 nie doprowadziły do stworzenia spójnego systemu. Teoria 

139  J. Neubauer, op. cit., s. 16–17; J. James, op. cit., s. 134–144. Później wywarła ona duży wpływ na 
Novalisa, Jean Paula, Friedricha Schlegla, torując drogę koncepcji poezji czystej. Zob. J. Neubauer, Sym-
bolismus und symbolische Logik. Die Idee der ars combinatoria in der Entwicklung der modernen Dichtung, 
München 1978. Ten aspekt ujawni się w dodekafonii i poezji awangardowej.

140  Heninger podaje przykłady ze Snu nocy letniej Szekspira, podkreślając chrześcijański element 
w postaci dualizmu duszy i ciała. S.K. Henninger, Jr, Touches of Sweet Harmony. Pythagorean Cosmology 
and Renaissance Poetics, San Marino 1974, s. 4–5. 

141  J. Hollander, Th e Untuning of the Sky, op. cit., s. 67.
142  Ibid., s. 79–80.
143  Przedmiotem badań Neubauera jest „emancypacja muzyki od języka”, aspekt ten ma więc cen-

tralne znaczenie.
144  Obie te linie wywodzi Neubauer z fi lozofi i odpowiednio Platona i Arystotelesa, w którego ślady 

poszedł Arystoksenos, badający empirycznie prawa akustyki. J. Neubauer, Th e Emancipation of Music from 
the Language, op. cit., s. 43–45.

145  Taki charakter miała psychologiczno-fi zjologiczna teoria esprits animaux Kartezjusza. Zob. np. 
P. Kivy, Introduction to a Philosophy of Music, Oxford 2002, s. 19. 
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afektów stała się konwencjonalnym kodem, nie roszczącym pretensji do realizmu 
i prawdy psychologicznej; afekty były jakościami statycznymi, etykietkami okre-
ślonych stanów psychicznych146. Pewne jej echa trwały jeszcze (w przeciwieństwie 
do muzycznej retoryki) w XIX wieku, gdyż to na tym gruncie mogło dokonać się 
przejście od modusu mimetycznego do ekspresyjnego147. 

Spekulatywny nurt myśli pitagorejskiej przetrwał m.in. w ruchu masońskim, 
czego dowodem jest Czarodziejski fl et Mozarta (libretto Schikanedera), alegoryczny 
obraz poszukiwania doskonałości, bogaty w symbolikę liczb, rytów inicjacyjnych 
i kosmicznej siły muzyki. W teorii muzyki XVIII wieku matematyczne podstawy 
muzyki były natomiast na bazie empiryzmu zarówno odrzucane, jak i ożywiane 
– rzec by można – na tej samej podstawie, czego ukoronowaniem był traktat o har-
monii Rameau. Wówczas to poznanie zmysłowe zaczęto postrzegać jako antytezę 
niedoskonałego poznania rozumowego. Choć indywidualizm romantyczny na 
pozór nie daje się pogodzić z matematycznym determinizmem, to jednak to właśnie 
romantycy odkryli zapomnianą muzykę Bacha, która łączy perfekcję techniczną 
z uduchowieniem w ponadczasowej harmonii; sławili ją Goethe, Heine i Hegel148. 
Romantyzm stworzył „religię sztuki” oraz wzorzec samotnego artysty zmagającego 
się ze światem – jego wcieleniem był Beethoven. Artysta stał się zatem depozyta-
riuszem ezoterycznej wiedzy, która dla innych była dostępna za pośrednictwem 
misterium sztuki.

Na początku XX wieku nastąpiła rewolucja matematyczna tak w nauce (Einstein), 
jak i w sztuce. W muzyce pionierskim projektem była atonalność Schönberga, 
paralelna do odrzucenia fi zyki Newtonowskiej149. Racjonalizm kompozytora miał 
też swój mistyczny i kosmiczny wymiar (bardziej w warstwie tematycznej), co 
znalazło wyraz w Doktorze Faustusie Th omasa Manna, a kompozytorsko – w ope-
rze Mojżesz i Aron (pisownia imienia Aron dla uzyskania liczby 12 liter w tytule), 
pełnej symboliki numerologicznej150. Implikacje kompozytorsko-techniczne tych 
zainteresowań będą przedmiotem rozważań w następnym rozdziale, stanowiąc 
kontekst dla praktyk awangardy i neoawangardy.

Odniesienia ogólne do muzyki – harmonia świata

W poezji Tranströmera muzyka pojawia się jako odskocznia od trudów życia, lecz 
nie w kontekście eskapizmu czy oderwania od rzeczywistości; przeciwnie – jest nie-

146  M. Bukofzer, Muzyka w epoce baroku. Od Monteverdiego do Bacha, przeł. E. Dziębowska, Kraków 
1970, s. 526. 

147  Według Hollandera miało to miejsce już w XVII wieku, Neubauer natomiast ukazuje stopniową 
zmianę koncepcji afektu jako połączenia natury i intelektu w kierunku marginalizacji intelektu, co pozwoliło 
na indywidualizację emocji. J. Neubauer, Th e Emancipation of Music from the Language, op. cit., s. 42, 52.

148  J. James, op. cit., s. 192–195.
149  James przytacza więcej paralel – Kammersymphonie jako amalgamat melodii z harmonią (wg samego 

Schönberga) porównane do Einsteinowskiego kontinuum czasoprzestrzeni. Ibid., s. 219–220.
150  Ibid., s. 226. Niemiecka wersja tytułu Moses und Aron jest pod wzgledem numerologicznym 

tożsama z polską.
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jako drogą do zrozumienia i akceptacji różnorodności świata. Wyobrażenia muzyki 
korespondują z metafi zycznym wymiarem poezji Tranströmera, który opisywany 
jest przez badaczy jego twórczości w kategoriach ogólnych, bez wyraźnych cech 
określonego systemu fi lozofi cznego. Przedmiotem niniejszego podrozdziału jest 
refl eksja na temat muzycznych wyobrażeń w poezji Tranströmera w kontekście 
tradycji pitagorejskiej rozumienia muzyki i jej związków z rzeczywistością. Nie 
znaczy to, że teoria pitagorejska znajdowała się w kręgu zainteresowania i studiów 
poety, lecz iż stanowi ona tradycję, której ślady obecne są w estetyce i teorii sztuki 
różnych okresów, również jako literackie topoi. 

Zarówno w metaforach muzycznych, jak i w refl eksji na temat muzyki harmonia 
jawi się jako fenomen przenikający rzeczywistość na różnych poziomach, który 
określa ład oraz miejsce podmiotu w świecie. W wierszu Sång (1954, Pieśń)151 
jedność mitu i teraźniejszości reprezentują sekwencje odległych, pozornie niepo-
wiązanych obrazów: 

På samma sätt med den som utan ängslan
förhäxad står mitt i sin lyckas tavla
med elva sädeskärvar bugande.

Förströstans alptopp nynnande i etern
tretusen meter högt där molnen seglar
ikapp. […] (SD, s. 24)

Podobnie jest z tym, kto bez lęku
zastyga urzeczony w pejzażu swego szczęścia,
gdzie chyli się jedenaście snopów zboża.

Alpejski szczyt ufności nucący melodię 
na wysokości trzech tysięcy metrów, gdzie chmury
ścigają się w regatach. […]

Jedność czasu i przestrzeni zostaje osiągnięta w sposób pokrewny Eliotowskiej 
metodzie mitycznej, która łączy wyobrażenia z fi ńskiego eposu Kalevala (VII pieśń), 
Księgi Rodzaju (37, 7) oraz obrazy morza, powietrza, równinnego lądu i niedostęp-
nych rejonów alpejskiego krajobrazu. Uczucie szczęścia i ufności otrzymuje korelat 
w postaci niewymuszonej melodii i beztroskiej zabawy, balansując między śmiałą 
konkretyzacją abstrakcyjnego pojęcia („ufność”) a konwencjonalnym obrazem 
żeglujących chmur. Szczególna postać muzyki – nucenie – osadza ten zmysłowo 

151  Przytaczam przykłady poetyckie w oryginale wraz z polskim tłumaczeniem, korzystając z ist-
niejących przekładów lub – w przypadku braku takowych – podając własny przekład; tytuły tomów oraz 
autorów przekładów podaję w aneksie 1. Przy tekście oryginalnym odsyłam przy pomocy skrótów do tomu 
poezji zebranych T. Tranströmera, Samlade dikter 1954–1996, Stockholm 2001 (SD); lokalizacja wierszy 
w odpowiednich oryginalnych tomikach poetyckich została podana w aneksie. Przy przekładach odsyłam 
do następujących tomów: Późnojesienny labirynt, przeł. L. Neuger, Kraków 1997 (PL), Podsłuchany ho-
ryzont, przekł. zbior., Lublin 2005 (PH), pojedyncze wiersze w: „Przekładaniec” 2004, nr 12 (P). Jeśli nie 
podano źródła, przekład jest mój własny, nieopublikowany. W analizach kieruję się sensem i brzmieniem 
oryginału, ze względu jednak na polskiego czytelnika przytaczam w tekście poszczególne sformułowania 
i pojęcia z przekładu, komentując – w przypadku braku ekwiwalencji – zaistniałe różnice. 
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uchwytny krajobraz we wnętrzu człowieka, którego jest ekspresją (powrócimy do 
tego w dalszym toku wywodu). 

W tym samym wierszu przywołana jest muzyka realnie brzmiąca – jako obra-
zowy człon porównania: 

Och dieselmotorn dunkade i svärmen
förbi det mörka skäret, fågelskrevan
där hungern blommade med töjda gap.

Ännu vid mörkrets inbrott hördes de:
en ofullgångenhetsmusik som ur
orkesterdiket innan spelet börjat. (SD, s. 27)

Wtem zadudnił w stadzie silnik diesla, 
mijając skalną wyspą – ciemna ptasia szczelina, 
gdzie rozdziawionymi dziobami zakwitł głód. 

Jeszcze o zmroku ich głos dolatywał:
niedoskonała muzyka jak z kanału
orkiestry, nim koncert się zacznie.

Wbrew tradycji klasycznej, która w naturze widziała idealny i niedościgły wzo-
rzec do naśladowania152, tutaj zjawisko przyrody – ptasi krzyk na skalistej wysepce 
– przedstawione zostało poprzez zjawisko kultury – muzykę, a właściwie przez to, 
co poprzedza jej zaistnienie – odgłosy strojenia instrumentów przed koncertem, 
swoisty chaos nieuporządkowanych dźwięków i fraz, które zapowiadają mającą 
wkrótce rozbrzmieć harmonię, ład i formę.

Obraz „niedoskonałej muzyki” cechuje logika i wewnętrzna spójność, która wy-
maga dokładniejszej analizy. Krzyk głodnych piskląt dobiegający z wyspy po zmroku 
(wcześniej synestezyjnie przedstawiony również w kategoriach wizualnych, jako 
zakwitające kolorami otwarte gardziele) zestawiony z atmosferą przed rozpoczęciem 
koncertu konotuje oczekiwanie spotęgowane przez wygaszenie świateł. Nie chodzi 
jednak o zwykły koncert, bowiem orkiestra w sali koncertowej zajmuje miejsca na 
oświetlonej estradzie, natomiast kanał orkiestry jest miejscem w teatrze, ukrytym 
poniżej sceny, skąd dobiega muzyka towarzysząca akcji scenicznej (dramatu lub 
opery). Sytuacja oczekiwania dotyczy zasadniczo całego zdarzenia, zwłaszcza że 
w trakcie spektaklu muzyka nie jest odbierana jako sztuka autonomiczna – postrzega 
się ją w kontekście akcji, którą ilustruje lub komentuje. Nawet uwertura operowa, 
choć jest formą czysto instrumentalną, pełni określone funkcje formalne i struktu-
ralne dla wielomedialnej całości153. Orkiestra poza zasięgiem wzroku reprezentuje 
więc mu z y kę  ob e c ną , lecz niedostrzeganą; jej istnienia można się domyśleć na 
podstawie zjawisk pozornego chaosu, z którego wyłania się harmonia. Podobnie 

152  Zob. np. E.R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przekł. i oprac. A. Borowski, 
Kraków 1997, s. 191–209. 

153  Np. wyeksponowanie waltorni w uwerturze do Wolnego strzelca C.M. Webera związane jest z te-
matyką polowania, a wprowadzone motywy przewodnie stają się ważnymi współczynnikami formalnymi 
całości utworu. Zob. J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, Formy muzyczne, t. 4, Opera i dramat, 
Kraków 1976, s. 215–216. 
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rzecz się miała w teorii pitagorejskiej, w której muzykę sfer można było poznać 
b e zp ośrednio, tj. na drodze spekulacji matematycznej, albo p ośre dnio  – przez 
doświadczenie muzyki brzmiącej, której harmonia była wynikiem tych samych 
proporcji. Przeżycie muzyczne w wierszu Tranströmera staje się analogonem do-
świadczenia epifanii – jego przeczuciem; niedoskonałość muzyki, świata i ludzkiego 
życia to tylko chwilowe stany – zapowiedzi i obietnice harmonii. Dźwięki i ślady 
(Klanger och spår), choć jako tytuł tomiku poetyckiego zaistniały dopiero w 1966 
roku, od początku wyznaczały w twórczości szwedzkiego poety drogę do epifanii 
– intensywnego przeżycia harmonii i jedności całego stworzenia154. Ta jedność 
w teorii pitagorejskiej miała muzyczną naturę opierając się na matematycznym 
porządku proporcji, określających długość i brzmienia strun, które zestrajały się 
z niesłyszalnymi drganiami duszy i ruchów planet po sferach niebieskich, wywołując 
odczucie tej niedostępnej zmysłowo części harmonii świata. Istotnym czynnikiem 
była zatem o dp ow i e d n i o ś ć  między muzyką brzmiącą a muzyką świata, gdyż tej 
ostatniej człowiek nie był w stanie zmysłowo doświadczyć. 

Powiązanie intensywnego przeżycia natury ze zjawiskami muzycznymi wystę-
puje często w postaci pojedynczych metafor, które nie tworzą złożonych ciągów 
korespondencji, niemniej wpisują się w Tranströmerowską koncepcję mistycznej 
jedności uniwersum o muzycznej naturze, np. w wierszu I den forsande stäven är 
vila (1954, W prującym dziobie statku jest odpoczywanie):

Ur vinterdunklet
stiger ett tremulo

från dolda instrument. Det är som att stå
under sommarens höga lind, med tiotusen
insektvingars
dån över sitt huvud. (SD, s. 21)

Z zimowego mroku 
wyrasta tremolo

ukrytych instrumentów. To tak, jakby stać
pod wysoką lipą lata z grzmotem dziesięciu tysięcy 
skrzydeł owadzich 
ponad swoją głową. (PL, s. 15)

Muzyka jest ponownie ukryta w mroku, a jej dźwiękowa natura – nieokreślona; 
tremolo oznacza bowiem jedynie sposób artykulacji dźwięku, polegający na jego 
szybkim powtarzaniu, które daje wrażenie rozedrgania155. Metaforyczne tremolo 
wydaje się być fi zycznym, lecz niekoniecznie akustycznym odczuciem ruchu lub 

154  Por. Kj. Espmark, Resans formler. En studie i Tomas Tranströmers poesi, Stockholm 1983, s. 36–38. 
Z Espmarkiem polemizuje S. Bergsten, Den trösterika gåtan. Tio essäer om Tomas Tranströmers lyrik, 
Stockholm 1989, s. 65–68. O epifanii zob. również E. Falk, Epifanins plats. Om topografi  och epifani i Tomas 
Tranströmers „Östersjöar”, „Tidskrift  för litteraturvetenskap” 2001, nr 2, s. 21–31; N. Schiöler, Koncentra-
tionens konst. Tomas Tranströmers senare poesi, Stockholm 1999, s. 56–68.

155  Przykładem są koncerty skrzypcowe Le quattro stagioni (Cztery pory roku) A. Vivaldiego, początek 
III cz. koncertu L’ estate (Lato) – partia orkiestrowa skrzypiec.
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pulsującej energii ukrytej w pozornie statycznym zjawisku – tak jak sugeruje to 
sformułowany w postaci Tranströmerowskiego paradoksu tytuł wiersza156; wcze-
śniej mowa jest o odczuciu potężnego ruchu ziemi. Przywołane paralelne doświad-
czenie pełni lata wskazuje tyle na doznanie dźwiękowe („grzmot… skrzydeł”), ile 
na wrażenie rozwibrowania powietrza przez skrzydła owadów. Są one, podobnie 
jak źródło muzyki, niewidoczne, ukryte w koronie drzewa, które przyjmuje po-
stać drzewa kosmicznego (metafora „lipa lata” w połączeniu z hiperbolicznym 
dźwiękiem-ruchem)157; tym samym podmiot liryczny, otoczony przez ów dźwięk 
i ruch, staje się częścią porządku świata. Wyobrażenie trwania jednostajnego 
dźwięku nasuwa pytanie o możliwość jego zmysłowego wyodrębnienia: czy jest on 
słyszalny, czy wobec braku zróżnicowania bodźców staje się nieuświadomionym 
tłem? Na podobne pytania szukali odpowiedzi wyznawcy teorii pitagorejskiej, 
by uzasadnić muzyczność kosmosu przy braku jej empirycznych dowodów; 
brak kosmicznych dźwięków tłumaczono przyzwyczajeniem ucha do zawsze 
obecnego brzmienia lub też niezdolnością słuchu śmiertelników do uchwycenia
niebiańskiej muzyki158. 

Dźwięk o nieokreślonym charakterze, wypełniający zimowe powietrze, pojawia 
się także w wierszu Vinterns formler (1966, Formuły zimy):

En dold stämgaff el
i den stora kölden 
utsänder sin ton. 

Jag står under stjärnhimlen
och känner världen krypa
in och ut i min rock
som i en myrstack. (SD, s. 107)

Kamerton ukryty
na wielkim zimnie
wydaje dźwięk.

Stojąc pod gwiaździstym niebem, 
czuję, jak świat wpełza 
i wypełza z mojego płaszcza 
jak z mrowiska. (PH, s. 46–47)

156  Por. również np. Inomhuset är oändligt (1989, Nieskończone jest wnętrze domu), SD, s. 262–265 
(PH, s. 130–134).

157  Symbol drzewa we wczesnej twórczości Tranströmera (np. Preludium, 1954) odwołuje się do jun-
gowskiej psychologii głębi. W ten sposób analizuje jego wczesne wiersze T. Rönnerstrand, Arketyperna i lit-
teraturen. Om arketypbegreppet i litteratur och litteraturanalys, Malmö 1993, s. 108–125; również P. Hallberg, 
„Distansernas musik har sammanströmmat”. Om bildspråket i Tomas Tranströmers Sång och Elegi, w: idem, 
Diktens bildspråk. Teori, metodik, historik, Stockholm 1982, s. 567. Motyw drzewa pojawia się również jako 
zwornik między ziemią a niebem, sferą zmysłową i pozazmysłową, np. w wierszach Storm (1954, Sztorm), 
Sammanhang (1954, Powiązania), Klangen (1962, Dźwięk), Några minuter (1970, Kilka minut). 

158  Heninger (op. cit., s. 5) wskazuje, że to drugie tłumaczenie zostało rozwinięte przez chrześcijańską 
interpretację fi lozofi i i nauki starożytnej (przykład ze Snu nocy letniej Szekspira). 
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Strategia poetycka jest podobna jak we wcześniejszym przykładzie: dźwięk 
wyłania się z synestezyjnego obrazu, którego elementów (wizualnych, dźwię-
kowych i taktylnych) nie sposób rozdzielić. Kształt kamertonu widełkowego 
(stämgaff el)159 jest charakterystycznym elementem wizualnym, który mógłby re-
prezentować kontury nagiego drzewa w ciemności. Jednak kamerton jest ukryty, 
a więc nieobecny w obrazie, użycza mu natomiast metonimicznie innej jakości 
– brzmienia. Wyraźnie zaakcentowany związek dźwięku z drganiem, które jest 
jego fi zyczną determinantą, przekłada się na drżenie jako reakcję organizmu na 
zimno. W ten sposób obraz, mimo pozornego obiektywizmu, zostaje nasycony 
obecnością podmiotu (pojawia się on explicite w następnej strofi e), tracąc jedno-
cześnie przedmiotowe kontury. Kamerton jest niewidoczny, a jego dźwięk ledwo 
słyszalny, a może wręcz wyobrażony na mocy synestezji; jedyną realną jakością 
jest przenikliwy mróz jako siła sprawcza drżenia. Wybór kamertonu dla meta-
forycznej reprezentacji harmonii świata odwołuje się do szczególnych konotacji 
paramuzycznych: przyrząd ten pozwala ustalić tzw. normalny ton odniesienia (a1) 
przy strojeniu instrumentów, jego dźwięk jest nikły (usłyszeć go można, zbliżając 
kamerton do ucha), lecz precyzyjny pod względem parametrów (aktualnie przyjęta 
norma to 440 Hz), co umożliwia nastrojenie i wzajemne dostrojenie instrumentów, 
a zatem czystość intonacji – pierwszy warunek harmonijnego brzmienia. Dźwięk 
kamertonu jest więc tylko miarą, która warunkuje zaistnienie harmonii i ją poprze-
dza; tak jak w obrazie „niedoskonałej muzyki” jest fi gurą odnajdywania jedności
w świecie. 

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że ukryta muzyka przenikająca świat ujawnia 
się nocą. Rozgwieżdżone niebo nadaje temu obrazowi poetyckiemu charakter 
totalnej wizji160: wrażenia słuchowe, wzrokowe i czuciowe łączą się synestezyjnie, 
integrując podmiot z wymiarem kosmicznym, który został jednocześnie w surre-
alistycznym porównaniu skondensowany do wymiaru mikrokosmosu mrowiska161. 
Jest to nadal na poziomie fi zycznym doznanie przenikliwego zimna, metaforycznie 
reprezentujące wspólną substancję świata, która jednocześnie otacza podmiot 
i przenika jego istotę162. Znajduje się ona w stanie nieustannego ruchu („wpełza 
i wypełza”), który cechuje racjonalność i celowość163 i w którego centrum znajduje 
się bohater liryczny; jego metonimiczna redukcja (płaszcz) oznacza epifaniczną 

159  Pod względem słowotwórczym stämgaff el (dosł. ‘widełki do strojenia’) niesie dodatkowe asocjacje: 
kształtu widełek – dla osób nieobeznanych z tym przyrządem, oraz strojenia, które jest etymologicznie po-
wiązane z nastrojem (stämning), co potwierdza tezę Spitzera o związku słowa Stimmung z tradycją harmonii 
świata. 

160  Bergsten (op. cit., s. 84) podkreśla związek rozgwieżdżonego nieba z mistyką, a w każdym razie 
„czymś poza ziemskimi uwarunkowaniami”. 

161  O związkach poety z późnym surrealizmem, zwłaszcza z poezją Eluarda, piszą m.in. Espmark, 
Resans formler, op. cit., s. 74–75, 202; Schiöler, op. cit., s. 225–238. Metafora podmiotu jako rojącego się 
mrowiska nasuwa skojarzenia z surrealistycznym malarstwem np. Magritte’a (ubrania w ludzkich pozach 
bez wypełniającego je ciała człowieka) i fi lmem (słynna scena z fi lmu Louisa Buñuela Pies andaluzyjski (Un 
chien Andalou, 1928), przedstawiająca rękę, którą błyskawicznie obłażą mrówki). 

162  Paradoksalne obrazy wnętrza i zewnętrza pojawiają się w wielu wierszach poety. 
163  Bergsten (op. cit., s. 26) podkreśla natomiast bezcelowość bieganiny mrówek.
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jedność (swoiste zestrojenie) z harmonią świata164. Interesującej paraleli dostarcza 
wiersz Midvinter (1996, Przesilenie zimowe):

Ett blått sken
strömmar ut från mina kläder.
Midvinter.
Klirrande tamburiner av is.
Jag sluter ögonen.
Det fi nns en ljudlös värld
det fi nns en spricka
där döda
smugglas över gränsen. (SD, s. 307)

Niebieska poświata 
wylewa się z mojego ubrania.
Przesilenie zimowe.
Zgrzytające tamburyny lodu.
Zamykam oczy.
Jest taki bezdźwięczny świat
jest taka szczelina
gdzie umarli
przemycani są przez granicę. (PH, s. 156)

Synestezyjne połączenie odczucia zimna, dźwięku (który tym razem łatwiej 
zidentyfi kować jako chrzęst lodu, choć metaforycznie przedstawiony jest jako 
muzyczny165) oraz obrazu ponownie zbudowanego na metonimii (który podmiot 
obserwuje jakby z zewnątrz) – ulega przemianie wraz z zamknięciem oczu. Kiedy 
zostają wyłączone zmysły, otwiera się możliwość doznania prawdziwej istoty świata 
– to świat bezgłośny, zawsze obecny, ale niezauważany, dostępny w momentalnym 
akcie epifanii. Jak widać, nie objawia on podmiotowi całej swej istoty, lecz przybliża 
go do granicy poznania; szczelina to właśnie ten zwornik między rzeczywistością 
zmysłową a metafi zyczną. Abstrahując od szczegółowo interpretowanych motywów 
granicy, wnętrza-zewnętrza, chcę zwrócić uwagę na ruch dośrodkowy, który leży 
u podstaw tego, jak również poprzedniego, obrazu. Zamknięcie oczu jest ruchem 
skierowanym do środka, do wnętrza – przeciwnym do „wypływania” poświaty, które 
jest zredukowaną fi gurą ekspansji (w poprzednim wierszu sięga ona gwiaździstego 
nieba). Traktuję oba wiersze jako dopełniające się obrazy, które ujmują harmonię 
świata na różnych poziomach: w Vinterns formler podmiot łączy się z kosmicznym 
porządkiem za pośrednictwem doznań zmysłowych; w Midvinter – na drodze wyłą-
czenie zmysłów. Tam dźwięk pozwala mu się dostroić; tu – odnaleźć czystą harmonię. 
Możliwości interpretacji są dwojakie: albo wgląd do wnętrza oznacza harmonię 
duszy, która obywając się bez zmysłów, nie brzmi, lecz trwa przez moment w stanie 
harmonii; albo też wgląd do wnętrza oznacza jednocześnie – prawem koresponden-

164  Można więc polemizować z tezą Schiölera (op. cit., s. 61), że nie występuje u Tranströmera mi-
styczne rozpłynięcie się podmiotu; zgadza się jednak to, że nie chodzi o praktykę i stan medytacji, lecz 
ulotne, przypadkowe doznanie.

165  Schiöler (op. cit., s. 79) interpretuje dźwięki jako ostre, wręcz dysonansowe. 



2. Tomas Tranströmer i muzyka 153

cji – wgląd w kosmiczny porządek. Może też bezgłośny świat konotuje śmierć, kiedy 
rozszczepienie sfer rzeczywistości powraca do pierwotnego stanu zespolenia. 

Jak już wspomniano, ciemność spełnia funkcję wyłączenia zmysłu wzroku (jako 
najbardziej podatnego na iluzję) na korzyść innych sposobów doświadczania rzeczywi-
stości. Słuch, w dodatku zorientowany na ledwo słyszalny dźwięk, wydaje się zmysłem 
lepiej predestynowanym do przenikania istoty rzeczy, jak w wierszu Ostinato (1954), 
w którym „[c]iemności kryją ziemię, którą wnet nietoperz / namierza”166. Podobnie 
jednak jak w innych wierszach akustyczna natura owego dźwięku nie jest oczywista, co 
uzasadniałoby tezę, że słuch jest również traktowany metaforycznie jako alternatywa 
wobec zmysłowego poznania świata. Kontekst dla takiego ujęcia daje teoria oralności, 
podkreślająca prymarnie centralną rolę słuchu, obecności i uczestnictwa, które wraz 
z nastaniem piśmienności zostały zdominowane przez wzrok, zmysł separujący, od-
wracający uwagę od rzeczywistości na rzecz znaków pisma (w tym względzie obawy 
Platona wobec pisma nie były pozbawione podstaw). Słuch i słyszenie, ulokowane 
blisko zmysłu dotyku, sytuują więc człowieka metaforycznie jako element harmonii 
świata, z którą jest on fi zycznie zjednoczony. Wiele jest w wierszach Tranströmera 
napomknień o słuchaniu, wsłuchiwaniu, nasłuchiwaniu, począwszy od Preludium 
(1954), w którym jest „zieleń, z uniesionymi ramionami, wsłuchana w rytm niewi-
docznej pompowni”167, skończywszy na wierszu Epilog: „(k)orzenie niebiańskiego 
drzewa podkopuje morze, roztargnione i jakby w coś zasłuchane”168.

Bengt Emil Johnson wskazuje na ulotne doznania akustyczne, które nieodmien-
nie wypełniają przestrzeń: „zewsząd i znikąd dobiega tu granie / jakby świerszczy 
sierpniowych” (Elegi)169; „[z]a oraczem szmer głosów”, „[r]ój szybkich ech” (Resans 
formler, 1958)170; w cyklu Östersjöar (1974, Morza Bałtyckie) jest to szum morza, 
podmuchy wiatru, szmer i szelest liści: „Wiatr idzie przez las sosnowy. Szumi cięż-
ko i lekko. / Morze Bałtyckie szumi nawet pośrodku wyspy […] Nowy podmuch 
wiatru. Huczy o innych brzegach”171. 

Wyobrażenie muzycznej natury wszechświata zostało najpełniej przedstawione 
w poetyckiej wizji wiersza Elegi (1954, Elegia)172. Łączą się tam i dopełniają rze-

166  PL, s. 6; „Jorden höljs av mörker som fl ädermössen / pejlar” (SD, s. 10).
167  PH, s. 5; „grönskan, med lyft ade armar, lyssnande till rytmen från ett osynligt pumpverk” (SD, 

s. 7).
168  PH, s. 11; „Vid himmelsträdets rötter bökar havet, förstrött och liksom lyssnande till något” (SD, 

s. 33).
169  „Från överallt och ingenstans det spelar som syrsor i augustimörkret” (SD, s. 29).
170  P, s. 21, „Ett sorl av röster eft er plöjaren”; „En svärm av snabba ekon” (SD, s. 61, 62). 
171  PL, s. 59; „Vinden går i tallskogen. Det susar tungt och lätt, Östersjön susar också mitt inne på 

ön”; „Ett nytt vinddrag, det brusar om andra stränder” (SD, s. 175). Cała II część cyklu, z której pochodzą 
cytaty, rozgrywa się w takiej właśnie wypełnionej „dźwiękami i śladami” przestrzeni. Magnus Ringgren 
interpretuje szum jako metonimiczną obecność morza na wyspie, przypisując mu rolę depozytariusza 
historii i wspomnień związanych z życiem na wyspie, za sprawą którego możliwa jest identyfi kacja pod-
miotu lirycznego z przeszłością. Zob. M. Ringgren, Det är inte som det var att gå längs stranden. En guide 
till Tomas Tranströmers Östersjöar, Uppsala 1997, s. 30–32.

172  Z racji długości wiersza i bogactwa występującej tam symboliki w tym miejscu ograniczę się do 
zagadnienia muzyczności, referując tylko pokrótce kontekst poetycki relewantnych obrazów. Zob. K. Es-
pmark, Resans formler, op. cit., s. 84–85, 108–109; Hallberg, op. cit., s. 570–581.
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czywistość fi zyczna i psychiczna, będąca odbiciem realnego świata w onirycznych 
obrazach, z których płyną sygnały do świadomości: „Gdzieś daleko / dwa parowce 
ślą sygnały ze snu // w mlecznej mgle”173. W ten sam sposób przenikają się nawza-
jem teraźniejszość i przeszłość (tutaj reprezentowana przez wykopalisko człowieka 
z Bocksten174), a dzieje się to u Tranströmera poprzez pamięć i wspomnienia – tam 
przeszłość jest stale aktualna i obecna. To paradoksalne doświadczenie czasu zostało 
zamknięte w formule: 

Det fi nns en korsväg i ett ögonblick.
Distansernas musik har sammanströmmat.
Allt sammanvuxet till ett yvigt träd.
Försvunna städer glittrar i dess grenverk. (SD, s. 29) 

Jest w chwili skrzyżowanie dróg. 
Muzyka sfer spłynęła w jedno.
Wszystko zrośnięte w rozłożyste drzewo.
Zaginione miasta lśnią w jego koronie.

Obrazy mają, jak często u Tranströmera, charakter metafor przestrzennych; 
czas zewnętrzny – linearny, jednokierunkowy, nieodwracalny – zmienia się w czas 
psychiczny, przedstawiony jako miejsce175, które można wielokierunkowo przemie-
rzać zgodnie z logiką przestrzenności. Wyobrażenia przestrzenne w tej strofi e mają 
naturę sferyczną; ponownie korona drzewa stanowi odpowiednik wszechświata, 
tym razem w sensie czasowym; przeszłość jest tam obecna w postaci migoczących 
punktów – jakby gwiazd umieszczonych na niewidzialnych sferach176. Miejsce zro-
śnięcia konarów reprezentuje natomiast teraźniejszość – chwilę-miejsce intensyw-
nego przeżycia, kiedy czas linearny przestaje istnieć i można zagłębić się w trwanie. 
W tym kontekście przywołanie muzyki sfer, która „spłynęła w jedno”177 wskazuje na 
odpowiedniość różnych poziomów. Muzyka jest metaforą czasu z jego paradoksalną 
naturą upływu i trwania (w takiej postaci – u Bergsona), ale w postaci zmysłowej 
zostaje przedstawiona jako drzewo, czyli metafora przestrzenna, jak najbardziej 

173  „Långt därute: / två ångare som ropar ur en dröm // i tjockan” (SD, s. 28).
174  Człowiek z Bocksten – znalezisko z 1936 r. w bagnach Bocksten w szwedzkiej prowincji Halland; 

całkowicie zachowane wraz z ubraniem zwłoki mężczyzny z epoki średniowiecza, przebite trzema kołkami. 
Wg Nationalencyklopedin. Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd, 
red. K. Åström, Ch. Engström, K. Marklund, Stockholm 1998. 

175  Taki charakter mają również miejsca w tytułach tomików Morza Bałtyckie (Östersjöar, 1970) czy 
Dziki rynek (Det vilda torget, 1983). Espmark (Resans formler, op. cit., s. 43) podkreśla przestrzenną naturę 
czasu w poezji Tranströmera. Szczegółowo rozwija to zagadnienie Joanna Bankier, Th e Sense of Time in 
the Poetry of Tomas Tranströmer, Berkeley 1985, passim; również eadem, Tomas Tranströmer och tiden, 
„Artes” 1985, nr 2, s. 27–38. 

176  Gwiazdozbiory są przedłużeniem korony olbrzymiego dębu w wierszu Storm, SD, s. 8 (Sztorm, 
PH, s. 7); który łączy ziemię i niebo w kosmiczną wizją. Zob. M. Wasilewska-Chmura, „Tomas Tranströmer 
w przekładach Leonarda Neugera, „Literatura na Świecie” 1995, nr 4, s. 332; eadem, Czy to co niewyrażalne 
jest przekładalne? Kilka uwag o tłumaczeniu metafory w poezji szwedzkiej, „Nowa Okolica Poetów” 1999, 
nr 3, s. 82.

177  „distansernas musik har sammanströmmat” (SD, s. 29).
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zgodnie z tradycją rozważań na temat czasu w kategoriach spacjalnych. Podobnie jak 
we wspomnianym wierszu I den forsande stäven är vila, obraz podmiotu otoczonego 
koroną potężnego drzewa został nacechowany pozytywnymi konotacjami – emanuje 
ufnością i spokojem. Tutaj muzyka sfer reprezentuje porządek kosmiczny (również 
w sensie czasowym), pozostający poza domeną doświadczenia, a epifania wyraża 
się w gwałtownej zmianie perspektywy, która sprowadza ją do wymiaru ludzkiego 
pojmowania. Tym razem to nie muzyka brzmiąca jest pośrednikiem i drogą do 
epifanii, lecz dyspozycja podmiotu – jego harmonia wewnętrzna, wyrażająca się 
gotowością otwarcia na przeszłość178, co więcej – aktywny element systemu kore-
spondencji (zob. w dalszej części rozdziału).

Powyższe wnioski mogłyby się wydawać pewną nadinterpretacją odniesień 
psychologicznych i mitycznych wiersza, gdyby nie wizja, która konstytuuje się jako 
jego zakończenie, jednocząc elementy kosmiczne, ziemskie, ludzkie i muzyczne 
w pełną harmonii całość:

Lätt återkastas himlasfärers orrspel
Musiken, skuldfri i vår skugga, som 
fontänens vatten stiger mellan vilddjur,
konstrikt förstenade kring vattenstrålen.

Med stråkarna förklädda till skog.
Med stråkarna som riggen i ett störtregn – 
kajutan vräks under ett störtregns hovar – 
och innerst, i kardanupphängning, glädjen.

I aft on återspeglas världens stiltje,
när stråkarna satts an men inte rörs.
Orörliga i dimman skogens träd
och vattentundran speglande sig själv.

Musikens stumma hälft  är här, som doft en
av kåda står kring åskskadade granar.
En underjordisk sommar hos var man.
Det lösgör sig, vid korsvägen, en skugga

och spränger bort i bachtrumpetens riktning.
Av nåd ges plötsligt tillförsikt. Att lämna 
sin jagförklädnad kvar på denna strand,
där vågen slår och sjunker undan, slår

och sjunker undan. (SD, s. 31–32)

178  Człowiek z wykopaliska reprezentuje winę, wyparcie, cień (w sensie Jungowskim); kiedy wstaje 
i idzie drogą w słońcu, pojawia się pogodzenie i akceptacja, którą można interpretować w kategoriach 
harmonii musica humana. Paralelne obrazy to chrząszcz wciśnięty w szparę drzewa i nietoperze ściśnięte 
w grocie, które w końcu budzą się z letargu i wyfruwają z ukrycia; podstawową strukturą generującą te 
obrazy (jak wiele innych, o czym będzie mowa w dalszej części rozdziału) jest zamknięcie/zniewolenie/ 
inercja – uwolnienie/ruch/ekspansja. 
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Lekko odbija się taniec godowy sfer niebieskich.
Muzyka, niewinna w naszym cieniu, wzbiera 
jak woda w fontannie pośród dzikich zwierząt, 
skamieniałych dziwnie wokół tryskającej strugi. 

Jej smyczki za las się przebrały.
Jej smyczki jak takielunek w ulewie – 
kajuta kopytami deszczu stratowana –
a w głębi, jak kompas zawieszony, radość.

W zmierzchu odbija się cała cisza świata,
gdy smyczki na strunach oparte, lecz w bezruchu.
Nieruchome we mgle stoją leśne drzewa,
a wodna tundra przegląda się w sobie.

Niema połowa muzyki jest tutaj, jak woń
żywicy otula świerki zranione od burzy.
Podziemne lato udziałem każdego. 
Gdzieś na rozstajach uwalnia się cień 

i bieży tam, gdzie Bachowska trąbka.
I nagle dana jest łaska ufności. Zostawić
przebranie swojego ja – tu, na tym brzegu,
gdzie fala bije i odpływa, bije

i odpływa. 

Powracamy tu niejako do początku wiersza – krajobraz lądu otoczonego wodą, 
odrealniony przez odbicia i mgły179, ewokuje paralelną rzeczywistość psychiczną, 
niedostępną zmysłowo, która z natury rzeczy jawi się w postaci nierealnych ob-
razów. Podmiot liryczny widzi w krajobrazie analogon ludzkiej psychiki, jako że 
materialność świata przejawia się w na poły imaginacyjnych formach. Na końcu 
wiersza ta odpowiedniość człowieka i świata zostaje przeniesiona w inny wymiar 
– między świat materialny a jego metafi zyczną zasadę, reprezentowaną przez 
muzykę sfer. Te dwie rzeczywistości są już nie tylko analogonami, ale przenikają 
się i stapiają w jedno na mocy metaforycznego utożsamienia z typową dla Trans-
trömera logiką „podwójności”180. Ruch sfer niebieskich został przedstawiony jako 
taniec godowy cietrzewi, konotujący muzykę i harmonijny ruch – okrężny lub 
wirujący, a więc porządek i ład niemal estetyczny – przedmiot kontemplacji181. 
Aspekt obicia potęguje jednak ambiwalencję obrazu, gdyż nie daje się prześledzić 
i zracjonalizować miejsca odbicia ani drogi, jaką dociera ono do podmiotu. Czy 
kosmiczny porządek przejawia się („odbija”) w zaobserwowanym tańcu godowym 

179  Hallberg (op. cit., s. 570–571) objaśnia obraz statku, „który chmura ulotnie zawiesza w przestrzeni” 
jako wrażenia spowodowane ścielącymi się mgłami, które zasłaniają wodę. 

180  Espmark użył dla opisu tej cechy obrazowania w poezji Tranströmera pojęcia podwójnej ekspozycji 
(dubbelexponering) w analogii do fotografi i, co przyjęło się w szwedzkim piśmiennictwie literaturoznaw-
czym. Zob. też dyskusję z tym ujęciem, E. Falk, op. cit., s. 22, 25–26. 

181  Spitzer odnotowuje takie przykłady w tekstach starożytnych i średniowiecznych. Trzeba zaznaczyć, 
że taniec godowy cietrzewi odbywa się na ziemi, nie w locie; polega na dreptaniu po okręgu, stroszeniu 
i prezentowaniu przez samca barwnego upierzenia oraz wydawaniu gruchających dźwięków.
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cietrzewi, czy też, zmaterializowany w ptasich godach, odbija się w wodzie („fon-
tanna”) i dopiero w tej postaci odbierany jest przez podmiot? W drugim przypadku 
trzeba zaznaczyć, że woda pojawia się w obrazie poetyckim jako obrazowy człon 
porównania, tworząc atmosferę „zmysłowej nierealności”182. Tym razem jednak 
kosmos łączy się explicite z muzyką, która – przedstawiona w kategoriach dynamiki 
i ruchu wzbierającej wody – koresponduje z „tańcem sfer niebieskich”. Odbicie nie 
jest więc statycznym lustrzanym obrazem, lecz materializacją abstrakcyjnego ładu 
na różnych poziomach rzeczywistości. Łańcuch asocjacyjny obejmuje harmonię 
kosmosu, natury (taniec godowy, tryskająca woda, znieruchomiałe zwierzęta) oraz 
człowieka z jego zmysłami odbierającymi harmonię poprzez zjawiska fi zyczne, 
a także z jego sferą duchową i moralną, sygnalizowaną pojęciami winy i cienia. 
Tym samym muzyka przenika całą otaczającą rzeczywistość, ale nadal jest to 
muzyka abstrakcyjna, matematyczna doskonałość183, pewna muzyczna potencja, 
metaforycznie ujęta jako orkiestra gotowa do zaintonowania pierwszej frazy (por. 
motyw strojenia w poprzednim wierszu). Metafory wizualne, które przedstawiają 
las i takielunek jachtu jako smyczki, odnoszą się do nadrzędnego obrazu świata jako 
instrumentu muzycznego (por. lirę świata w renesansie). W wierszu Tranströmera 
obraz ten ulega jednak dynamizacji: ponownie mamy do czynienia z paradoksalnym 
wyobrażeniem dynamiki żywiołów (burza i deszcz przetaczające się przez łódź jak 
stado zwierząt) połączonej z bezruchem i spokojem. Kompas w łodzi zawieszony 
jest tak, by jej ruchy nie wpływały na wiarygodność odczytu, tak więc w samym 
sercu ruchu muzyki panuje spokój („radość”), bezruch kontemplacji („wodna 
tundra przegląda się w sobie”) i – paradoksalnie – cisza. Paradoks to tylko pozor-
ny, bowiem od początku mowa jest o muzyce sfer, która w sensie metafi zycznym 
jest idealnym pierwiastkiem świata. Toteż explicite przywołana jest „niema” część 
muzyki, zawsze obecna – utrzymuje ona lub przywraca równowagę, leczy („otula 
drzewa zranione”), wyzwala od ograniczeń i daje wolność. W tym świetle istnieje 
więc także część brzmiąca muzyki (musica instrumentalis), ale w wierszu jest ona 
jedynie domyślnym analogonem niebiańskiej muzyki. 

Ten pozytywny wydźwięk przypisany muzyce sfer ma również wymiar etyczny, 
choć wyrażony przez wyobrażenia odmienne od tych w starożytnej teorii ethosu, 
w której skale i tonacje różniły się charakterem ekspresji i rodzajem oddziaływania 
na człowieka. Muzyka „bez winy w naszym cieniu” zdaje się mieć moc integrującą 
świadomość z mrocznymi aspektami nieświadomości, którą reprezentuje fi gura 
i symbol cienia (problem winy pojawia się w cz. III wiersza, w odniesieniu do męż-
czyzny z Bocksten). Wprawdzie w teorii psychoanalizy kultura stanowi opresję, która 

182  Określenie Friedricha na obrazową naoczność poezji Rimbauda, bez odpowiednika w rzeczywistości; 
rezultat „wyobraźni dyktatorskiej”, którego realność istnieje tylko w języku. Zob. H. Friedrich, Struktura 
nowoczesnej liryki, op. cit., s. 116–117. Już wcześniej zaobserwowaliśmy w poezji Tranströmera zmiany 
perspektywy niebo – woda („chmury ścigają się w regatach”); teraz wyobrażenia wypełniają się stopniowo 
szczegółami: obecna metonimicznie łódź (takielunek, kajuta, kompas), woda (ulewa, która łączy niebo 
i ziemię/wodę, wodna tundra), zmierzch i cisza.

183  W starożytnej teorii muzyki, która przetrwała do późnego średniowiecza, pojęcie konsonansu 
(tj. zgodności) również nie było związane z empirią, lecz z kategorią abstrakcyjną, powstałą na bazie 
matematycznych wyliczeń. 
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uruchamia mechanizmy wyparcia, ale muzyka w Elegii nie występuje jako element 
kultury, lecz wch o d z i  w  p or z ą d e k  n atu r y  i jako taka staje się elementem 
procesu indywiduacji, w którym cień integruje się ze świadomością. Ślady teorii 
ethosu przejawiają się w uzdrawiającej mocy muzyki; wznosi się ona, a właściwie 
pomaga człowiekowi wznieść się ponad kategorie i ograniczenia narzucone przez 
kulturę – w stronę idealnej sfery metafi zycznego porządku. Dodatkowo wyraźne 
są nawiązania do mitu orfi ckiego, w którym świadectwem mocy muzyki jest wła-
dza nad dzikimi zwierzętami; tutaj zastygły one przy źródle (które reprezentuje 
muzykę), pozbawione dzikich instynktów184. 

Podobne wyobrażenia, acz w postaci znacznie prostszych obrazów, odnajdu-
jemy w wielu wierszach, np. synestezyjne doznanie w zamglonym lesie w wierszu 
November med skift ningar av ädelt pälsverk (1962, Listopad z refl eksami wytwor-
nego futra) – ledwo słyszalny, a może tylko wyobrażony dźwięk wypełnia tu puste 
przestrzenie, nacechowując je przy tym ruchem: 

Disiga tomrum mitt i skogen
som klingar sakta mot varann. (SD, s. 72)

Zamglone pustkowia w głębi lasu
dźwięczą, trącając się łagodnie.

Ponownie wrażenia wzrokowe przekładają się na słuchowe, te zaś nie są zde-
fi niowane co do swej dźwiękowej natury. Wynika stąd raczej przekonanie, że 
otaczający świat wypełniony jest dźwiękiem – dyspozycja psychiczna, która jest 
podstawą procesów synestezyjnych. W poezji szwedzkiego twórcy, niezależnie od 
wizualnej precyzji obrazowania, istnieje przestrzeń akustyczna, w której zanurzone 
są poetyckie obrazy185. W świetle związków z tradycją pitagorejską można postawić 
tezę, iż przestrzeń ma dla poety akustyczną naturę – jest wypełniona słyszalnym lub 
niesłyszalnym dźwiękiem; jak mówi refren wiersza Morgonfåglar (1966, Poranne 
ptaki), „[n]igdzie tu nie ma próżni”186. Tranströmerowskie uniwersum poetyckie 
jest wypełnione obecnością.

Świat w poezji Tranströmera przedstawiony jest jako harmonijna jedność 
różnorodnych elementów – wyobrażenie sięgające tradycji pitagorejskiej, w której 
harmonia była rozumiana nie jako współbrzmienie, lecz odpowiedniość mate-
matycznych, a więc doskonałych proporcji i zmysłowo uchwytnych brzmień. 

184  W sensie Nietzscheańskim muzyka jako sztuka dionizyjska miałaby być zatrzymana w apolińskim 
skupieniu na obrazie przez naśladowanie. Por. F. Nietzsche, Narodziny tragedyi czyli hellenizm i pesymizm, 
przeł. L. Staff , Warszawa 1990, s. 49.

185  B.E. Johnson (op. cit., s. 34) pisze o „specyfi cznej jakości akustycznej”, niezwiązanej z brzmienio-
wością i warstwą tematyczną, oraz o przestrzeni, którą wiersz stwarza i którą można podsłuchać (avlyssna), 
np. „[a]vlyssnad horisont” („[p]odsłuchany horyzont”) w wierszu Djupt i Europa, SD, s. 260 (Głęboko w Eu-
ropie, PH, s. 128). Johnson egzemplifi kuje to zjawisko również zakończeniem wiersza Elegi, zauważając że 
z czasem zjawiska akustyczne występują w tej poezji coraz rzadziej (ibid., s. 35). Inny przykład w wierszu 
Carillon (1983): „mitt förord till tystnaden, min avigvända psalm”, SD, s. 244 („Moja przedmowa do ciszy. 
Mój odwrócony na lewą stronę psalm”) (PL, s. 119). 

186  P, s. 45; „Inga tomrum någonstans här” (SD, s. 109–110).
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W porównaniu  jednak ze statycznymi wyobrażeniami harmonii świata od staro-
żytności do renesansu występuje u Tranströmera nowy element – zarówno świat, 
jak i muzyka nie są raz dane w swej doskonałej, harmonijnej postaci, określonej 
przez wewnętrznie zamknięty ruch sfer, lecz są z natury dynamiczne, ukazane 
w trakcie stawania się, wyłaniania z chaosu. Muzyka jest więc energią, dążeniem, 
które zmienia rzeczywistość i w tym sensie zachowuje cechy swego dionizyjskiego
żywiołu.

W dotychczasowych rozważaniach śledziliśmy harmonię świata, na różne 
sposoby przejawiającą się w przyrodzie, ale Tranströmer jest także poetą miasta 
i cywilizacji, w której to scenerii idea harmonii sfer przyjmuje nowe obrazowe 
formy. Wspólne są natomiast przeskoki od mikro- do makroperspektywy, przy 
czym ta druga jest często wizją kosmicznego nieba. Poetyckie widzenie bywa także 
zapośredniczone przez instrumenty optyczne, które umożliwiają nie tyle zbliżenie 
szczegółów i uczynienie ich dostępnymi dla wzroku, co i n n e  w i d z e n i e , np. 
w wierszu Epilog (1954):

[…] Så vrids 
refraktorn, fångar in en annan tid,
och det är sommar […] (SD, s. 33)

[…] Obraca się wtedy
teleskop, namierza inną porę
i oto lato […] (PH, s. 11)

Krajobraz zimowy („wstaje koloseum zimy / w blasku nierealnych obło-
ków”187) widziany jest jakby z olbrzymiej odległości – jako cząstka makrokosmo-
su, w którym Szwecja, z racji swego kształtu i położenia na półwyspie, przedsta-
wia sobą „wciągnięty na ląd / statek bez takielunku. Na tle wieczornego nieba / 
ostro rysują się maszty”, a całość obrazu obejmuje przestrzeń od wnętrza ziemi 
po krańce nieba: „[…] Chmury niebotycznie wysoko. / Korzenie niebiańskiego 
drzewa podkopuje morze, / roztargnione i jakby w coś zasłuchane”188. Obracający 
się teleskop wielowymiarowo zmienia perspektywę oglądu189, zarówno w kwestii 
czasu (lato), jak i ostrości widzenia, które teraz wychwytuje szczegóły krajobrazu: 
„ryczą góry nabrzmiałe / światłem, a strumień unosi słoneczne odblaski / w prze-
zroczystej dłoni…”; jednak wizja znika: „Raptem wszystko znika / jak fi lm urwany 
w ciemności”190. Luneta reprezentuje tu metaforycznie dyspozycję psychiczną 
podmiotu, u którego „[p]onad ciemną, odwróconą stroną duszy / szybuje ptak 

187  PH, s. 11; „Och vinterns colosseum reser sig, / belyst från overkliga moln” (SD, s. 33). 
188  PH, s. 11; „Sverige är ett uppdraget, / avtacklat skepp. Mot skymningshimlen står / dess master 

kärvt”, „Oändligt högt står molnen. / Vid himmelsträdets rötter bökar havet, / förstrött och liksom lyssnande 
till något” (SD, s. 33).

189  Jest to fi gura bezosobowo ujmowanego podmiotu lirycznego, który w pierwszych tomach poetyckich 
prawie nie występuje jako eksplicytne „ja”. W tomie debiutanckim (17 dikter, 1954), z którego pochodzi 
Epilog, pojawia się zaledwie kilka razy. Zob. S. Bergsten, op. cit., s. 13. 

190  PH, s. 12; „bergen råmar, stinna / av ljus och bäcken lyft er solens glitter / i genomskinlig hand… 
Allt sedan borta / som när en fi lmremsa går av i mörkret” (SD, s. 33).
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niewidzialny, budząc / krzykiem śpiących”191, a zatem ciąg korespondencji obejmuje 
także człowieka z jego krajobrazem wewnętrznym, tu przyjmującym topografi ę
jaźni. 

W cyklu Östersjöar powraca motyw lunety skierowanej w niebo, która w wierszu 
Epilog nastawiała optykę na „inny czas”; notabene tomik ten tematyzuje również 
obecność przeszłości w teraźniejszości, tym razem za pomocą materialnych śladów 
historii. W wierszu III luneta skierowana w niebo umożliwia nie tyle widzenie, ile 
z roz u m i e n i e  abstrakcyjnego porządku kosmosu:

Det är natt.

Det strategiska planetariet vrider sig. Linserna stirrar i mörkret.
Natthimlen är full av siff ror, och de matas in
i ett blinkande skåp,
en möbel
där det bor energin hos en gräshoppssvärm som kaläter tunnland av 

Somalias jord på en halvtimma (SD, s. 179)

Noc.

Obraca się planetarium strategiczne. Soczewki wpatrują się w mrok.
Nocne niebo pokryte jest cyframi i te cyfry pochłaniane są 
przez mrugającą szafę 
mebel
zamieszkiwany przez energię chmar pasikoników pustoszących akry ziemi

somalijskiej w pół godziny (PL, s. 63)

Klasyczny obraz rozgwieżdżonego nieba, który budzi wyobrażenia nieogar-
nionego porządku wszechświata, zyskuje tu matematyczną wykładnię. Soczewki 
teleskopów przekładają niejako obraz na formuły matematyczne, których obra-
zowe przedstawienie łączy dawną tradycję astronomicznych rycin z współcze-
snym, choć dziś już anachronicznym wyobrażeniem komputera jako migającej 
światełkami szafy kryjącej mechanizm liczący, ruch i progres informacji192. Cyfry 
te nie są jednak czystymi abstrakcjami, lecz ujmują różne formy istnienia, w tym 
przypadku siłę i energię żyjącej natury (por. grzmot „tysięcy owadzich skrzydeł” 
wcześniej w tym rozdziale), zatem chmary pasikoników są jednocześnie ziemskim 
odpowiednikiem matematycznej harmonii nocnego nieba193; nawet ich niszcząca 
aktywność jest w tym kontekście zgodna z prawem natury – naturalną koleją życia 
i śmierci. Mając na względzie wielokrotnie podkreślane dążenie poety do pre c yz j i 
o br a z ow an i a , można tę paralelę przenieść z powrotem na poziom kosmosu, 

191  PH, s. 11; „Osynligt färdas över själens mörka / bortvända hälft  en fågel / väckande de sovande 
med sina rop” (SD, s. 33).

192  Poeta podkreśla jednak organiczny charakter wyobrażeń porządku świata poprzez chwyt dezau-
tomatyzacyjny – komputer jawi się w nim jako dziwaczny mebel. Trzeba podkreślić, że na początku lat 70., 
kiedy cykl powstawał, obraz ten bynajmniej nie był anachroniczny. 

193  Ciąg asocjacyjny: gwiazdy → liczby – pochłaniane przez szafę → gwiaździste kosmiczne niebo → 
światełka szafy-komputera – jego energia (wewnętrzna, matematyczna) → energia owadów-szkodników 
– nowa jakość wobec punktu wyjścia.
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w którym także występuje znikanie gwiazd i galaktyk („cyfry pochłaniane…”) oraz 
nowe formy istnienia kosmicznej materii w ciągłym ruchu. Na poziomie kosmosu 
liczby przyjmują fi zyczną postać gwiazd, metaforycznie – to migoczące światełka 
maszyny liczącej.

Odniesienia specyfi czne

Powyższe odniesienia muzyczne dotyczyły ogólnie języka obrazowania, w którym 
poprzez muzykę były ujmowane zjawiska szersze, w szczególności harmonia świata 
– makrokosmosu i mikrokosmosu. Ponadto przywoływały one muzykę w ogóle 
– jako brzmienie lub potencjał brzmienia i harmonii, który obejmuje również ciszę. 
W utworze Schubertiana (1978) sytuacja ulega odwróceniu – to bowiem wiersz par 
excellence muzyczny, poświęcony muzyce Schuberta w ogóle, a w szczególności jego 
dwóm utworom. Należy się zatem spodziewać, iż muzyka będzie tu przedstawio-
na metaforycznie, przez odwołania do innych niż muzyczne sfer doświadczenia. 
Z tych powodów istotna jest także forma całego wiersza, sposób wprowadzania 
i strategia rozwoju motywów muzycznych oraz relacje między nimi. Z wcześniej 
przytoczonymi utworami łączy go inicjalny obraz makrokosmosu, który zostaje 
przeniesiony w realia współczesnej cywilizacji:

I kvällsmörkret på en plats utanför New York, en utsiktspunkt där man med en enda blick
kan omfatta åtta miljoner människors hem.

Jättestaden där borta är en lång fl imrande driva, en spiralgalax från sidan.
Inne i galaxen skjuts kaff ekoppar över disken, skyltfönstren tigger av förbipasserande, 

ett vimmel av skor som inte sätter några spår.
De klättrande brandstegarna, hissdörrarna som glider ihop, bakom dörrar med polislås

ett ständigt svall av röster.
Hopsjunkna kroppar halvsover i tunnebanevagnarna, de framrusande katakomberna.
Jag vet också – utan all statistik – att just nu spelas Schubert i något rum därborta

och att för någon är de tonerna verkligare än allt det andra. (SD, s. 199)

W mroku wieczornym za Nowym Jorkiem. Punkt obserwacyjny z którego jednym
spojrzeniem ogarnąć można domy ośmiu milionów ludzi.

To miasto-kolos jest długą migoczącą zaspą, spiralną galaktyką widzianą z boku.
Wewnątrz galaktyki śmigają po ladzie fi liżanki, witryny żebrzą u przechodniów,

rój butów nie pozostawiających żadnych śladów.
Wijące się schody pożarowe, drzwi wind które się same zasuwają, za zamkami 

bezpieczeństwa stałe wzburzenie głosów.
Ciała skulone w półśnie w wagonach metra, rwących do przodu katakumbach.
Wiem także – bez jakiejkolwiek statystyki – że tam, właśnie teraz, w jakimś pokoju ktoś 

gra Schuberta i że dla kogoś te tony są bardziej rzeczywiste 
od czegokolwiek innego. (PH, s. 77)

Widok metropolii ma charakter wizji (trudno sobie wyobrazić punkt obserwa-
cyjny dla widoku całego Nowego Jorku); widziana z góry – paradoksalnie – jako 
galaktyka wypełniona wewnętrzną energią, staje się odległa i nierzeczywista. 
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Migoczące punkty są świadectwem rządzących w niej praw ruchu i zmienności, 
których nie sposób ogarnąć. W obliczu dominującej materii (fi liżanki, buty, schody, 
drzwi) człowiek – zredukowany metonimicznie i uprzedmiotowiony – poddaje się 
biernie jej prawom. Dopiero zestawienie tego obrazu z muzyką, która – choć tylko 
domniemana – jest bardziej rzeczywista niż cała wielkomiejska galaktyka, wpro-
wadza stałą wartość – element porządku wyłaniającego się z chaosu. Oczywistość, 
logika i wewnętrzna konieczność, przypisywana muzyce Schuberta, jest punktem 
odniesienia i objaśnieniem makrokosmosu, ale również mikrokosmosu ludzkiej 
psychiki: „Nieskończone przestrzenie mózgu ludzkiego skurczone do wielkości 
pięści”194. Siłą muzyki jest zniesienie dystansu, skondensowanie nieogarnionych 
wielkości i zależności do rozmiarów dostępnych zmysłowo, w końcu – ich ponowne 
odtworzenie w psychice. Obrazowanie Tranströmera często opisywane jest w kate-
goriach „zawrotnych zmian perspektywy” (por. np. przytoczony już Epilog); tutaj 
widzimy ten nagły przeskok195, ale pojawiają się także obrazy przejściowe, w któ-
rych zmiana ostrości widzenia, ruch dośrodkowy, proces kondensacji – pokazane 
są w sposób ciągły:

I april återvänder svalan till sitt fj olårsbo under takrännan på just 
den ladan i just den socknen. 
Hon fl yger från Transvaal, passerar ekvatorn, fl yger under sex veckor
över två kontinenter, styr mot just denna försvinnande prick i landsmassan.

(SD, s. 199–200)

W kwietniu jaskółka powraca do zeszłorocznego gniazda pod dachem tej właśnie 
stodoły, w tej właśnie parafi i.
Wylatuje z Transwalu, mija równik, leci sześć tygodni przez dwa kontynenty, nakierowuje 
się na ten właśnie znikający punkt w mierzwie lądów. (PH, s. 78)

Niezachwiana pewność jaskółki w jej bezkresnym locie do określonego punktu 
(por. „Muzyka sfer spłynęła w jedno” – cytowana w wierszu Elegi) reprezentuje 
uniwersalne prawa natury, w które włącza się także muzyka na mocy swej matema-
tyczno-kosmicznej istoty. Kompozytor umiejscowiony jest w tym samym łańcuchu 
zależności jako „ten, kto chwyta sygnały całego życia w kilka zwyczajnych akordów 
pięciu smyczków / kto sprawia, że rzeka przepływa przez ucho igielne”196. Sygnały 
należą do uniwersalnego porządku wszechświata, który może być odbierany przez 
odpowiednio ukształtowane zmysły – jaskółki i twórcy. Ta korespondencja stwarza 
wyobrażenie paralelne do „tańca godowego sfer niebieskich”, w którym niesłyszal-
na muzyka kosmiczna przekłada się na harmonijny obraz tańca. W tym miejscu 
muzyka po raz pierwszy występuje w związku ze sferą ludzkiego doświadczenia 
– reprezentuje ją bardzo zwyczajna, nieco humorystycznie (aczkolwiek z empatią) 

194  PH, s. 78; „Människohjärnans ändlösa vidder är hopskrynklade till en knytnäves storlek” (SD, 
s. 199).

195  Bergsten (op. cit., s. 49–51) interpretuje go w kategoriach muzycznych jako modulację.
196  PH, s. 78; „Och han som fångar upp signalerna från ett helt liv i några ganska vanliga ackord av 

fem stråkar / han som får en fl od att strömma genom ett nålsöga” (SD, s. 200).
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przedstawiona postać Schuberta197. Tym samym muzyka zostaje sprowadzona ze 
sfer niebieskich na ziemię, zachowując jednak swą paradoksalną naturę198. Kontrast 
między bogactwem „całego życia” a „zwyczajnymi akordami” pozwala interpre-
tować także proces kompozytorski jako ruch dośrodkowy, kondensujący – przy 
zachowaniu odpowiednich proporcji – całokształt doświadczenia w muzycznych 
strukturach, a zasygnalizowany wcześniej metaforą mózgu skurczonego do rozmiaru 
pięści199; analogiczny proces towarzyszy przeżyciu muzycznemu: 

De fem stråkarna spelar. Jag går hem genom ljumma skogar med marken fj ädrande
under mig

kryper ihop som en ofödd, somnar, rullar viktlös in i framtiden och känner plötsligt 
att växterna har tankar. (SD, s. 200)

Pięć smyczków gra. Idę do domu przez ciepłe lasy i ziemia ugina się pode mną,
zwijam się jak nie narodzony, zasypiam, toczę się nieważki w przyszłość, nagle czuję,

że rośliny myślą. (PH, s. 78–79)

Utwór na „pięć smyczków” można zidentyfi kować, gdyż jest jednym z dwóch 
napisanych na tę obsadę, jako Kwintet smyczkowy C-dur200, wiersz nie odnosi się 
jednakże do jego cech formalno-muzycznych, a nawet ekspresyjnych, lecz do 
emocji, które muzyka ta (lub muzyka Schuberta w ogóle) wzbudza u lirycznego 
bohatera. 

Stadium embrionalne konotujące bezpodmiotowość oznacza zbliżenie do jed-
ności z wszelkim stworzeniem oraz intuicyjne, pozapojęciowe poznanie. Odczucie 
nieważkości koresponduje jednocześnie z makrokosmosem i jego analogonem 
– mikrokosmosem życia płodowego, a dalej z niższymi formami istnienia, które 
stają się kolejnymi ogniwami w łańcuchu korespondencji. Zauważmy, że ruch do-
środkowy i retrogradalny ma przeciwwagę w postaci ruchu w przyszłość. Ta fi gura 
dwukierunkowego ruchu pozostającego jednością pojawia się częściej u Trans-
trömera201, wpisując się w mistyczną strategię paradoksu. Także w dalszym ciągu 
wiersza muzyce przypisana jest moc utrzymania przeciwieństw świata w stanie 
równowagi – tym razem chodzi o wymiar etyczny:

197  Bergsten (op. cit., s. 41) rozwija wątek socjalnej pozycji artysty i salonowego życia muzycznego 
epoki romantyzmu. 

198  Rzeka przepływająca przez ucho igielne, niezależnie od swych biblijnych konotacji, to obraz pa-
ralelny do obrazu z wiersza Allegro (1962) – muzyka przedstawiona jest metaforycznie jako szklany dom 
na zboczu, który – choć przetaczają się przezeń kamienie – pozostaje cały.

199  Chodzi tu o konotacje gestu chwytania i ściskania, podobnie jak w wierszu Preludium, w któ-
rym „świadomość może ogarnąć świat / tak jak dłoń chwyta nagrzany słońcem kamień” (PH, s. 6); „kan 
medvetandet omfatta världen / som handen griper en solvarm sten” (SD, s. 7). Espmark (Resans formler, 
op. cit., s. 77–78) odnotowuje w tym wierszu jeden z pierwszych przypadków epifanii u Tranströmera, 
a jednocześnie typową dla niego zmianę perspektywy poprzez strategię metaforyczną, za pomocą której 
redukuje makrokosmos do wymiarów mikrokosmosu.

200  S. Bergsten, op. cit., s. 42.
201  Ibid., s. 46. Por. także analizę wiersza Sorgegondol nr 2 (Gondola żałobna nr 2) w kolejnym 

podrozdz.
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Vi tränger ihop oss framför pianot och spelar med fyra händer i f-moll, 
två kuskar på samma ekipage, det ser en aning löjligt ut.

Händerna tycks fl ytta klingande vikter fram och tillbaka, som om vi rörde
motvikterna

i ett försök att rubba den stora vågarmens ohyggliga balans: glädje och lidande 
väger precis lika.

Annie sa ”den här musiken är så heroisk”, och det är sant. (SD, s. 201)

Sadowimy się ciasno przy pianinie i gramy na cztery ręce w f-moll,
dwóch woźniców na tym samym ekwipażu. Wygląda to nieco pociesznie.

Ręce zdają się przenosić brzmiące ciężary tam i z powrotem jakbyśmy 
poruszali przeciwciężarami 

w usiłowaniu naruszenia straszliwej równowagi wielkiej szali: radość i cierpienie
ważą dokładnie jednakowo.

Annie powiedziała: „Ta muzyka jest tak heroiczna”, i to prawda. (PH, s. 79–80)

W obrazie tym muzyka202 została przedstawiona metonimicznie, poprzez fi zycz-
ność gry na fortepianie, która w wariancie na cztery ręce zakłada, iż pianiści wy-
konują partie w górnym lub dolnym rejestrze, operując odpowiednio prawą i lewą 
stroną klawiatury. Nie ma tu mowy bezpośrednio o brzmieniach, lecz o jakościach 
muzycznych metaforycznie przedstawionych w postaci ciężarów, co z jednej strony 
odnosi się do emocjonalnego charakteru muzyki, a z drugiej – odwołuje się do na-
tury dźwięków pod względem częstotliwości drgań, która zleksykalizowała się jako 
opozycja głosów wysokich i niskich (podobnie: przebieg skali w górę – w dół)203.
To przekłada się na odczucia lekkości, zwiewności, rozdrobnienia (fi guracji) 
w partiach wyższych i – odpowiednio – pewnej statyczności i inercji dłuższych 
wartości rytmicznych oraz gęstości akompaniamentu akordowego partii niższych. 
Jest to, rzecz jasna, pewne uproszczenie, bowiem wszystko zależy od formy, stylu 
i ekspresji utworu muzycznego, w którym melodia i akompaniament, fi guracja 
i podstawa akordowa mogą zmieniać swą topografi ę, tworząc rozmaite warianty 
faktury muzycznej. W muzyce fortepianowej Schuberta faktura często jest nasy-
cona akordowo tak w wyższych, jak i w niższych partiach (faktura orkiestrowa204); 
wówczas na psychologiczne odczucie ciężaru dodatkowo wpływa rejestr instru-
mentu (niskie = ciężkie). W przypadku naprzemiennego wykorzystania klawiatury 
w partiach dialogujących powstaje wyobrażenie przenoszenia ciężarów (akordów), 
dodatkowo wzmocnione widokiem fi zycznego zaangażowania pianistów – po-
chylenia nad instrumentem, ruchu rąk na klawiaturze – to naprzemiennym, to 
jednoczesnym. Ten nieco zabawny obraz dwóch woźniców zmagających się z ży-
wiołem muzyki w wierszu Tranströmera zyskuje po chwili niemal egzystencjalny 
wymiar, gdy obraz rozrasta się w kosmiczną wizję wagi, której równowaga musi 

202  Chodzi o Fantazję f-moll na fortepian na cztery ręce op. 103 Schuberta.
203  Według Petera Kivy’ego jest to kategoria konwencjonalna i wyuczona. Zob. P. Kivy, Sound and 

Semblance. Refl ections on Musical Representation, Princeton 1984, s. 57. Same określenia mają charakter 
metaforyczny, niezwiązany z parametrami fi zycznymi, bowiem nowoczesna akustyka rozwinęła się dopiero 
w XIX wieku. 

204  T. Marek, Schubert, Kraków 1988, s. 142.
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zostać za wszelką cenę utrzymana. Hiperbolizujące epitety (straszliwa równowa-
ga, wielka szala) pozwalają ujrzeć w nim kolejny wariant renesansowych rycin, 
na których świat i człowiek wpisani są w uniwersalny porządek liczb i proporcji, 
pozycji planet, tonacji i ich etycznych oddziaływań, np. drzeworyt Harmonia sfer 
z traktatu Franchina Gaforiego Practica Musicae (1496), Boski Monochord z Historii 
makrokosmosu Roberta Fludda205. 

Muzyka fortepianowa Schuberta na cztery ręce stanowi dość pokaźny rozdział 
w jego twórczości instrumentalnej206, związany z praktyką wspólnego muzyko-
wania z przyjaciółmi w formie tzw. schubertiad. W utworach instrumentalnych, 
w przeciwieństwie do wokalnych, kompozytor nie stosował określeń wykonaw-
czych dotyczących charakteru muzyki, ograniczając się do oznaczeń tempa i arty-
kulacji, które miały dyktować ogólny charakter interpretacji. Muzyka fortepianowa 
pozostaje wtórna wobec nowatorstwa i siły lirycznej jego pieśni, w których jakości 
ekspresywne są realizowane przez symbolikę muzyczną, własności retoryczne 
tonacji i fi gur dźwiękowych, a także szeroki wachlarz określeń wykonawczych 
formułowanych, zgodnie z praktyką romantyczną wyraźną już w późnych sonatach 
Beethovena, w języku niemieckim. W wierszu Schubertiana muzyka ostatecznie 
jest jednak związana z człowiekiem, toteż wyraża i symbolizuje istotę kondycji 
ludzkiej – heroizm, który pozwala z godnością akceptować różnorodność do-
świadczeń życiowych (wraz z cierpieniem i śmiercią); to odpowiednik jedności 
muzycznego tematu, która każe, jak formułuje to poeta w wierszu Posteringen 
(1973, Na posterunku), „trwać na posterunku”207. I w tym względzie wyobrażenia 
związku muzyki z makrokosmosem i mikrokosmosem łączą się z wynikającym 
z teorii pitagorejskiej przekonaniem o etycznym oddziaływaniu muzyki, które 
explicite wyłożył Platon, a podsumował Boecjusz. W porównaniu jednak z obawa-
mi Platona (w nieco mniejszym stopniu Arystotelsesa) o deprawujący charakter 
niektórych tonacji208, co kazało mu zachować rezerwę wobec wychowawczej siły 
muzyki w ogólności, teoretycy od średniowiecza po współczesność podkreśla-
li jej z gruntu pozytywne oddziaływanie. Muzyka stała się metaforą jedności 
porządku naturalnego, która łączy przeciwieństwa w harmonijną zgodność209. 
Również w Tranströmerowskim uniwersum muzyka odgrywa rolę w godzeniu 
przeciwieństw świata; tutaj radość i cierpienie utrzymują kosmiczną wagę w rów-
nowadze. Nie reprezentuje ona jednak całej różnorodności świata, a jedynie jego 
głęboko humanistyczny wymiar: 

205  Zob. ryciny w: J. James, op. cit., s. 56, 80; również S.K. Heninger, op. cit., s. 182, 184. 
206  Poza tym ok. 60% jego twórczości stanowi muzyka wokalno-instrumentalna. Zob. M. Tomaszew-

ski, Schubert Franz [hasło], w: Encyklopedia Muzyczna PWM, część biografi czna, red. E. Dziębowska, t. 9, 
Kraków 2007, s. 146.

207  PH, s. 67 (dosłownie „być tam, gdzie się jest”); „att vara där man är” (SD, s. 161). Bergsten określa 
tę postawę jako stoicyzm. 

208  Platon w księdze III Państwa akceptuje dla celów wychowawczych jedynie dwie spośród siedmiu 
tonacji greckich, dorycką i frygijską; odrzuca też różnorodność rytmów oraz instrumenty dęte na rzecz pro-
stoty. Platon, Państwo, op. cit., s. 96–98. Platońska defi nicja muzyki, „pieśń składa się z trzech rzeczy: z treści 
słów, z harmonii i z rytmu”, zakłada, że „harmonia i rytm powinny iść za treścią słów”. Ibid., s. 96. 

209  S.K. Heninger, op. cit., s. 103.
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Men de som sneglar avundsjukt på handlingens män, de som innerst inne
föraktar sig själva för att de inte är mördare

de känner inte igen sig här.
Och de många som köper och säljer människor och tror att alla kan köpas, 

de känner inte igen sig här.
Inte deras musik. […] (SD, s. 201)

Lecz ci, którzy na ludzi czynu patrzą krzywym okiem z zawiści, którzy w głębi duszy
gardzą sobą za to, że nie są mordercami, czują się tu nieswojo.

I wielu takich, którzy kupują i sprzedają ludzi i myślą, że wszystkich można kupić,
czuje się tu nieswojo.

Nie ich muzyka. […] (PH, s. 80)

W świecie harmonii nie mieści się fałsz, obłuda i pogarda. Jak więc rozumieć 
niezaprzeczalny fakt, że są one obecne w życiu? Otóż wydaje się, iż tutaj decyduje 
element metaforycznego dostrojenia się duszy do harmonii świata, które może 
być zapośredniczone przez brzmiącą muzykę jako nośnik owej harmonii. Muzyka 
zatem wskazuje drogę etycznego życia, natomiast ci, o których można powiedzieć 
„[n]ie ich muzyka”, są zagubieni i niepogodzeni z sobą („gardzą sobą”) i ze światem 
(„czują się tu nieswojo”), nie mogąc odnaleźć ufności. W porównaniu z antyczną 
teorią ethosu, widać u Tranströmera różnicę w postrzeganiu muzycznej siły oddzia-
ływania: człowiek nie jest biernym instrumentem przejmującym etyczne jakości 
tonacji, lecz – jak już zauważyliśmy – p o d m i ote m , który dąży do zjednoczenia 
z harmonią świata przez kontakt z muzyką, naturą i drugim człowiekiem. Tym 
samym człowiek zostaje włączony w metafi zyczny porządek świata. Stąd defi nicje 
muzyki, które w obrazowy sposób formułuje Tranströmer w swej poezji, operują 
paradoksem, łączą przeciwieństwa, podobnie jak próby opisania boskości jako 
coincidentia oppositorum. W niniejszym wierszu przyjmuje ona następującą
formułę:

[…] Den långa melodin som är sig själv i alla förvandlingar, ibland glittrande och vek,
ibland skrovlig och stark, snigelspår och stålvire.

Det envisa gnolandet som följer oss just nu
uppför
djupen. (SD, s. 201)

[…] Ta długa melodia pozostaje sobą we wszystkich przetworzeniach, 
czasem połyskliwa i wątła, czasem chropawa i silna, ślimaczy ślad i stalowa lina.

Uparte nucenie, które towarzyszy nam właśnie teraz pod górę głębi. (PH, s. 80)

Bergsten objaśnia zakończenie wiersza w nawiązaniu do tematu Fantazji f-moll 
na cztery ręce, pojawiającego się we wszystkich jej częściach oraz w fi nale utworu, 
w którym nieoczekiwanie zmienia on charakter w nagłej modulacji210. Właśnie ta 
paralela formalna wydaje się nazbyt ograniczać interpretację wiersza, który wszak 
odnosi się muzyki Schuberta w ogólności; w ostatnich taktach utworu fortepiano-
wego dochodzi do kulminacji (fortissimo) i nieoczekiwanej modulacji prowadzącej 

210  S. Bergsten, op. cit., s. 45–46. 
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do zakończenia, natomiast wiersz Tranströmera wybrzmiewa w medytacyjnym 
wyciszeniu, które dodatkowo podkreśla niezachowana niestety w polskich wy-
daniach typografi czna izolacja ostatnich słów, określająca zmianę rytmu i zasady 
wersyfi kacyjnej w stosunku do długooddechowej, niemal prozatorskiej dykcji 
całości. Nucenie, nawet uparte, nie daje się pogodzić z szarżą kody popisowego 
numeru muzycznego. Kontekst melodii w przetworzeniach jest wprawdzie tech-
niczno-muzyczny i zgadza się z budową formalną Fantazji Schuberta; również 
zmienny charakter kolejnych postaci tematu wynika z pracy tematycznej, która 
w muzyce klasyczno-romantycznej jest podstawową zasadą rozwoju formy, jednak 
w kontekście wcześniejszej refl eksji ezystencjalno-religijnej funkcja muzyki powinna 
być rozumiana z takiej właśnie – dużo szerszej i bardziej uniwersalnej – perspek-
tywy. Potwierdzają to szczegóły obrazowania, które niezależnie od dominującej 
organizacji sferycznej wykorzystuje także wyobrażenia wertykalnie oddziałujących 
sił. W części III bohater liryczny idzie otoczony muzyką pięciu smyczków, a ziemia 
ugina się pod nim sprężyście. Kiedy jednak mówi o trudzie życia w części IV, jawi 
się ono jako nieustanne balansowanie na skraju katastrofy:

Så mycket vi måste lita på för att kunna leva vår dagliga dag
utan att sjunka genom jorden!

Lita på snömassorna som klamrar sig fast vid bergssluttningen ovanför byn.
(SD, s. 200)

Tyle ufności musimy pokładać, żeby móc żyć dniem codziennym 
i nie zapaść się pod ziemię!

Ufać zwałom śniegu wczepionym kurczowo w urwisko nad wsią. (PH, s. 79)

Obecność muzyki chroni zatem człowieka przez zapadnięciem, natomiast 
kiedy jej nie ma, egzystencja zostaje niejako pozbawiona trwałych podstaw. Jak 
formułuje to poeta gdzie indziej: „[p]rawo ciążenia które wtłacza nas w pracę za 
dnia i w łóżko nocą”211, do przeżycia harmonii niezbędna jest natomiast dynamika 
i równowaga sił, której warunkiem na płaszczyźnie egzystencjalnej jest u f n o ś ć 
(pojęcie centralne w IV części wiersza). To jej analogonem jest muzyka, która 
utrzymuje kruchą stabilność świata w równowadze. Potencjalny ruch wertykalny 
w obu postaciach – zapadania pod ziemię i lawiny zagrażającej wiosce – oznacza 
śmierć, rozpad, utratę siebie, co zrównoważyć może jedynie potężna siła ufności 
(por. „łaska ufności” w wierszu Elegi), którą niesie z sobą muzyka:

De fem stråkarna säger att vi kan lita på någonting annat.
På vad? På någonting annat, och de följer oss en bit på väg dit.
Som när ljuset slocknar i trappan och handen följer – med förtroende – den blinda 
ledstången

som hittar i mörkret. (SD, s. 201)

211  Wieczór grudniowy 1972 (1973), PL s. 52; „Tyngdlagen som pressar oss / mot arbetet om dagen 
och mot sängen om natten”, Decemberkväll -72 (SD, s. 165). 
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Pięć smyczków mówi, że możemy zaufać czemuś innemu.
Czemu? Czemuś innemu, i podprowadzają nas kawałek w tamtą stronę. 
Jak gdy światło zgaśnie na schodach i ręka – z ufnością – podąża za ślepą poręczą

prowadzącą w mrok. (PH, s. 79)

Obraz ten ujmuje, przez prostotę codziennego doświadczenia, egzystencjalną sa-
motność człowieka, zwłaszcza wobec ostatecznego doświadczenia śmierci; metafora 
poręczy konkretyzuje w typowo Tranströmerowski sposób fundament egzystencji, 
który wprawdzie daje oparcie, ale też wymaga zaangażowania człowieka w postaci 
ufności. Bergsten traktuje ten obraz jako niedookreślony co do kierunku, proponując 
dwie alternatywne interpretacje – schodów prowadzących w dół (w głąb psychiki, 
podobnie jak stadium embrionalne wcześniej) lub w górę (o znaczeniu religijnym)212. 
Mając jednak na względzie negatywne konotacje związane z ruchem w dół, należy 
stwierdzić, że ufność, a zatem i muzyka, reprezentuje siłę o przeciwnym kierunku, 
która równoważy ciążenie w dół. Potwierdza to ostatnia fraza wiersza: „Uparte nucenie, 
które towarzyszy nam właśnie teraz pod górę głębi”, gdzie mozół, czy też – jak chce 
poeta – heroizm życia zyskuje cel, sens i pewność dzięki harmonii muzyki w epifa-
nicznym przeżyciu („właśnie teraz”). W tym świetle schody z IV części prowadzą 
zapewne w górę, zwłaszcza że wchodzenie związane jest z trudem oraz z niewiado-
mą co do dalszej drogi, podczas gdy schodzenie jest na ogół odwróceniem raz już 
przebytej drogi. W fi nalnym obrazie wędrówki w górę przepaści213 metaforycznym 
odpowiednikiem poręczy jest uparte nucenie, które już w pierwszych wierszach poety 
jest skojarzone jest z ufnością214. Niezależnie od możliwych interpretacji tych obrazów 
w kategoriach religijnych (jako odczucie obecności Boga, siły wiary czy topografi i 
religijnego świata), u ich źródeł leżą na ogół najzupełniej realistyczne motywacje. 
Nucenie to szczególna postać ekspresji muzycznej, której instrumentem jest ludzkie 
ciało; to śpiew nikły, czasem wręcz nieuświadomiony, towarzyszący chwilom zado-
wolenia i poczucia harmonii, często związanej z wykonaniem rozmaitych czynności. 
Jeśli nawet nucenie, jak w zakończeniu wiersza, jest doznaniem z zewnątrz (jak przy-
toczona już poręcz), nadal konotuje subtelne przenikanie muzyki, drganie i wibrację 
człowieka-instrumentu. W ten sposób łączy się fi zyczność ciała, harmonia duszy oraz 
ufność skierowana na zewnątrz i obejmująca świat, a wiersz Tranströmera staje się 
kolejną realizacją Wielkiego Tematu.

Odniesienia kontekstualne – dźwięk, natura, archetypy 

Muzyka pojawia się także w kontekście antropologiczno-kulturowym, jako eks-
presja przedwerbalna, związana z ciałem i prostymi instrumentami. Na przykład 

212  S. Bergsten, op. cit., s. 54.
213  W sensie topografi i wiersza nie jest to przepaść, gdyż to zakłada spojrzenie z góry; głębia (djupet) 

sytuuje podmiot w dole wobec odległej, niemal nieosiągalnej wysokości. 
214  Por. „[a]lpejski szczyt ufności nucący melodię” w wierszu Sång; „[i] nagle dana jest łaska ufności” 

w kontekście Bachowskiej trąbki w wierszu Elegi. 
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w wierszu Preludium, w którym „[w]yjęty spod prawa ton / rogu z epoki brązu / 
wisi nad bezmiarem”215, surowy, przejmujący dźwięk wyraża niezwerbalizowane, 
archaiczne lęki związane z dawnymi rytami, a obecne w warstwie archetypicznej 
nieświadomości („det bottenlösa” oznacza bezmiar w sensie wertykalnym, bez 
dna)216. Materializują się one także poprzez korespondencje między krajobrazem 
wewnętrznym a zewnętrznym, np. w wierszu Skyfall över inlandet (1966, Ulewa 
nad lądem):

Sjöns yta är spänd. Åskhimlen viskar
ner genom näckrosorna till dyn.
Skogens fönster öppnar sig långsamt.

Men åskan slår direkt ur stillheten!
En dövande skräll. Och sedan tomrum
där de sista dropparna dalar.

I tystnaden hör han ett svar komma.
Bortifrån. En sorts grov barnröst.
Det stiger ett råmande från berget.

Ett gny av sammanväxta toner.
En lång hes trumpet ur järnåldern.
Kanske från inne i honom själv. (SD, s. 123)

Powierzchnia jeziora napięta. Burzowe niebo szepcze 
przez nenufary do mulistego dna.
Z wolna otwierają się okna lasu.

Lecz oto piorun wystrzela z bezruchu!
Ogłuszający huk. A potem próżnia,
w której opadają ostatnie krople.

W ciszy dobiega odpowiedź.
Z bardzo daleka. Niby chropawy głos dziecka. 
Nad górą wznosi się ryk. 

Skowyt zrośniętych tonów.
Przeciągła, chrapliwa trąba z epoki żelaza.
Być może z jego własnego wnętrza.

Korespondencje wyrażają się w obrazach komunikacji między różnymi sferami 
rzeczywistości: nieba i ziemi, grzmotu i echa, odgłosów natury i podświadomości; 
przebiega ona ponownie według osi wertykalnej: niebo – dno, piorun wystrzela, 

215  PH, s. 6; „Bronsåldernslurens / fredlösa ton / hänger över det bottenlösa” (SD, s. 7).
216  Jest to notabene wiersz, w którym wertykalna organizacja obrazowania przyjęła chyba najbardziej 

radykalną postać: przebudzenie jako skok spadochronowy jest chwilą, która rozciąga się w podróż przez 
kolejne warstwy osobowości, zorganizowane w Jungowskim symbolu drzewa. Kierunek opadający – po-
cząwszy od położenia skowronka, poprzez zieleń, systemy korzeniowe, głębię krateru lata, aż po „bezmiar” 
archetypicznych intuicji – zyskuje przeciwwagę w fi nalnym obrazie podróżnika, który ogarniając złożoność 
świata, stawia pytanie, czy paralelne doświadczenie śmierci również zakończy się rozpostarciem wielkiego 
światła ponad jego głową.
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krople, opadają, ryk wznosi się. Zjawiska brzmieniowe o różnej intensywności 
(szept, huk, ryk) w końcu przyjmują postać muzyki – archaicznej, plemiennej, 
surowej i niezbadanej co do treści ekspresyjnej. Wydaje się, że jest to muzyka 
nieharmonijna w potocznym sensie – chropawa (grov), chrapliwa (hes), a ponadto 
niedająca się rozłożyć na muzyczne elementy. Po raz kolejny muzyka pojawia się 
w stanie zaczątkowym – jako skondensowana potencja „zrośniętych tonów”217. 
Nie jest to jednak zaprzeczenie harmonii, lecz raczej możliwość jej zaistnienia 
w procesie rozumienia i akceptacji jedności świata.

Motyw wydobywania dźwięku przez zadęcie pojawia się częściej; w tym wzglę-
dzie instrumenty dęte reprezentują wcześniejszy i bardziej archaiczny rodzaj 
ekspresji brzmienia niż strunowe (przypomnijmy, że teoria muzyki narodziła 
się wraz z podziałem monochordu według proporcji liczbowych). Nie chodzi tu 
jednak o nawiązania do historii instrumentów, w której oprócz ludzkiego głosu 
instrumenty perkusyjne (idiofony) należą do najstarszych urządzeń muzycznych. 
Decydujące wydaje się tu użycie oddechu do artykulacji brzmienia, co czyni ten 
sposób ekspresji pokrewnym mowie218; nie bez znaczenia jest także symbolika 
tchnięcia życia, a zatem związku dźwięku z duszą, zwłaszcza że dźwięk w ten sposób 
zaintonowany ma tendencję do ekspansji ogarniającej cały świat, jak np. w wierszu 
Klangen (1962, Dźwięk): 

Och trasten blåste på de dödas ben med sin sång.
Vi stod under ett träd och kände tiden sjunka och sjunka.
Kyrkogården och skolgården möttes och vidgades i varann

som två strömmar i havet.

Kyrkklockornas klang gick till väders buren av segelfl ygplanens 
milda hävarm.

De lämnade kvar en väldigare tystnad på jorden
och ett träds lugna steg, ett träds lugna steg. (SD, s. 70)

A drozd dmuchnął piosenką na kości umarłych.
Stojąc pod drzewem czuliśmy, jak czas zapada się coraz głębiej.
Cmentarz i szkolne boisko spotkały się i połączyły 

jak dwa nurty w morzu.

Dźwięk dzwonów kościelnych wzbił się w niebo, unoszony łagodną
dźwignią szybowców.

Pozostawiły na ziemi jeszcze większą ciszę
i spokojne kroki drzewa, spokojne kroki drzewa. (PH, s. 28)

217  Por. „niedoskonała muzyka” wcześniej już cytowana; również „(m)uzyka sfer spłynęła w jedno. 
Wszystko zrośnięte  w rozłożyste drzewo”, Elegi (wyróżn. moje – M.W.C.).

218  Termin artykulacja w kontekście muzycznym oznacza sposób wydobycia dźwięku, nie artykułowaną 
mowę, ale dawniejsze ujęcia muzyki jako nauki pokrewnej matematyce podkreślają jej związek z metryką, 
a zatem mową wiązaną. Zob. np. św. Augustyn, op. cit.; jest to właściwie traktat metryczny, w którym mu-
zyka defi niowana jest jako nauka dobrego kształtowania (modulowania) (s. 85–86), oznaczającego z kolei 
ruch/poruszanie się (s. 87–88). 
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Dźwięk jest w twórczości Tranströmera jakością istotną samą w sobie, niezależnie od 
związków z muzyką jako sztuką; przynależy on pierwotnie do natury, kumuluje w sobie 
energię (np. „dziesięciu tysięcy skrzydeł owadzich”), która zdaje się być siłą napędową 
istnienia świata219. Przykładowo w wierszu Sång (1954) dąb określony jest metaforycz-
nie jako „ogromny młyn / napędzany ptasim śpiewem”220; tutaj gwizd drozda jednoczy 
teraźniejszość i przeszłość, śmierć i życie, naturę i człowieka, a następnie ekspanduje, 
wprawiając w ruch dzwony, których dźwięk przekazywany jest w przestrzeń. U podstaw 
tego dynamicznego obrazu leży sferyczny model świata (por. Schubertiana), który bie-
rze początek w jednym punkcie – w charakterystycznym miejscu otoczonym koroną 
drzewa, niejako centrum, skąd dźwięk rozprzestrzenia się we wszystkich kierunkach, 
ogarniając kolejne żywioły: ziemię, wodę, powietrze – by w końcu opuścić ją w sensie 
akustycznym („[p]ozostawiły… ciszę”), lecz nie jako drganie i energia; ta rozchodzi się 
dalej, choć już niedostępna zmysłowo. Cisza jest w istocie jakością, która współokreśla 
dźwiękową naturę świata; nie jest ona jednak brakiem dźwięku, lecz inną postacią jego 
istnienia: oczekiwaniem lub wybrzmiewaniem, według Bergstena – etapem między 
muzyką a poznaniem221. Wiele przemawia jednak za tym, że w poetyckim świecie 
Tranströmera rzeczywistość zawsze rozbrzmiewa – paradoksalnie – dźwiękiem lub 
ciszą. Otóż cisza jako przeciwieństwo dźwięku jest niestopniowalna; gdy zaś staje się 
„jeszcze większa”, zyskuje status muzyki – tak, jak ujmowała ją tradycja pitagorejska. 
Potwierdza to puenta wiersza Dagsmeja (1962, Roztopy): 

Men reaplanet nigande i sitt dåns kjolar
fi ck tystnaden på jorden att växa i styrka. (SD, s. 77)

A odrzutowiec, dygając w swych spódnicach huku,
sprawił, że cisza na ziemi znów urosła w siłę. (PL, s. 25)

Do problemu ciszy powrócimy w dalszym ciągu wywodu, gdyż jest to niezwykle 
istotny element Tranströmerowskiego świata. W tym miejscu zaznaczymy jedynie, 
że cisza pojawia się, jak wyżej, zawsze w kontekście dźwięku, który sprawia, że staje 
się ona zauważalną jakością222. 

Obrazy hiperbolicznej ekspansji dźwięku pojawiają się także w kontekstach 
niemuzycznych, gdzie nierzadko zyskuje on muzyczny wymiar, wychodząc poza 
sferę określoną prawami fi zyki, np. w wierszu Stationen (1983, Stacja):

Och ute går en man längs tåget med en slägga.
Han slår på hjulen, det klämtar svagt. Utom just här!
Här sväller klangen ofattbart: ett åsknedslag,
en domkyrkoklockklang, en världsomseglarklang
som lyft er hela tåget och nejdens våta stenar.
Allt sjunger. Ni ska minnas det. Res vidare! (SD, s. 225)

219  W tym względzie zaznacza się różnica w stosunku do Augustiańskiego ujęcia muzyki, które wy-
kluczało dźwięki natury poza sztukę, tj. umiejętność muzyczną. 

220  „Den stora kvarnen drivs av fågelsång” (SD, s. 23).
221  S. Bergsten, op. cit., s. 38.
222  B.E. Johnson (op. cit., s. 35) konstatuje wręcz, że dźwięk i cisza pokrywają się (na przykładzie Elegi).
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A na zewnątrz ktoś idzie wzdłuż pociągu z młotem.
Uderza w koła, słychać słaby odgłos. A tutaj – nie!
Tu dźwięk niesłychanie nabrzmiewa: uderzenie pioruna,
dźwięk-dzwon katedry, dźwięk-obieżyświat,
który unosi cały pociąg i okoliczne mokre głazy.
Wszystko śpiewa. Zapamiętajcie. Jedźcie dalej! (PH, s. 100)

Według komentarzy poety, za tajemniczą postacią kolejarza kryje się Claude 
Debussy; bez tej informacji trudno połączyć scenę na stacji z przeżyciem muzycz-
nym, choć w istocie energia dźwięku i jego wyzwalająca moc wskazują, iż stał się 
on muzyką („wszystko śpiewa”). Istotą tej sceny jest p o s z u k iw an i e  właściwych 
dźwięków – w odniesieniu do Debussy’ego chodzi zapewne o nowatorstwo jego 
muzyki, która właśnie bogactwo barw brzmienia uczyniła istotą formy. Impresjo-
nizm i symbolizm muzyczny, którego ojcem jest francuski kompozytor, stawiał 
sobie za cel oddanie wrażeń zmysłowych, z ich migotliwością i ulotnością. Meta-
foryczny obraz, odwołujący się do tak trywialnej sytuacji, wykracza jednocześnie 
poza kontekst muzyczny; zredukowanie muzyki do jednego, początkowo ukrytego 
dźwięku, nadaje tej sztuce metafi zyczny wymiar. Dźwięk, gdy zostaje odnaleziony, 
zaczyna żyć, rozrastać się, obejmując, poprzez fi gurę gradacji, całe stworzenie. 
Ponownie jedną z jego manifestacji stanowi piorun; jest to dźwięk niejako w stanie 
naturalnym – pradźwięk, zaledwie potencjalna harmonia (por. „skowyt zrośnię-
tych tonów”). Następnie jego przekaźnikiem staje się dźwięk dzwonów, który 
ekspanduje w przestrzeni, zyskując hiperboliczny wymiar dźwięku opływającego 
ziemię dookoła223; jest pośrednikiem między materią a kosmosem oraz między 
człowiekiem a harmonią świata. Hiperbolicznie zwielokrotniona jest także jego 
energia, która unieważnia prawa fi zyki, oraz efekt jej działania – surrealistyczny 
obraz unoszącego się w stanie nieważkości pociągu; to jednocześnie stan, kiedy 
„[w]szystko śpiewa”, a więc świat objawia swoją muzyczną i harmonijną naturę. 
W ten sposób konotacje bezruchu, opresji i zniewolenia z początku wiersza224 
ustępują ekstatycznemu przeżyciu wolności, które jest co prawda doznaniem 
chwilowym, ale zmieniającym człowieka. Dalsza podróż oznacza powrót do 
znoju życia (życie jako podróż to wszak jeden z najstarszych literackich topoi), 
który jednak przez wspomnienie staje się mniej dojmujący, gdyż niesie przeczucie 
harmonii wszechrzeczy. 

Podobne cechy zyskuje realny dźwięk dzwonów w wierszu Carillon (1983), który 
przynosi otwarcie klaustrofobicznych wnętrz, intensywne odczucie przestrzeni 
i wolności:

223  Złożenie världsomseglarklang to neologizm oparty na żeglarskim określeniu rejsu dookoła 
świata.

224  „Jakiś pociąg się wtoczył. Stoją rzędem wagony, / lecz nie otwarto drzwi, nikt nie wysiada, nie wsiada. 
/ Czy są w ogóle drzwi? Tam wewnątrz aż się roi / od uwięzionych ludzi, którzy chodzą tam i z powrotem. / 
Wyglądają przez nieustępliwe okna.” (PH, s. 100); „Ett tåg har rullat in. Här står vagn eft er vagn, / men inga 
dörrar öppnas, ingen går av eller på. / Finns några dörrar ens? därinne vimlar det – av instängda människor 
som rör sig av och an. / De stirrar ut genom de orubbliga fönstren.” (SD, s. 225).



2. Tomas Tranströmer i muzyka 173

Oväntat som om jag klivit på en snubbeltråd sätter
klockspelet igång i det anonyma tornet.

Carillon! Säcken spricker upp i sömmarna och 
tonerna rullar över Flandern.

Carillon! Klockornas kuttrande järn, psalm och slag-
dänga, allt i ett, och darrande skrivet i luft en.

Darrhänta doktorn skrev ut ett recept som ingen kan
tyda men handstilen känns igen…

Över tak och torg, gräs och gröda
ringer klockorna mot levande och döda.
Svårt att skilja på Krist och Antikrist!
Klockorna fl yger oss hem till sist.

De har tystnat. (SD, s. 243)

Nieoczekiwanie jakbym potrącił niewidoczny detonator włączają się kuranty
na tej anonimowej wieży. 

Carillon! Worek pęka w szwach i dźwięki rozwijają się
nad Flandrią.

Carillon! Gruchoczące żelazo dzwonów, psalm i szlagier, wszystko
w jednym, i to rozedrganym napisie w powietrzu. 

Drżąca ręka doktora wypisała receptę której nikt nie umie odczytać,
lecz charakter pisma jest rozpoznawalny…

Nad dachami i targowiskami, trawami i zasiewami
dzwonią dzwony na żywych i umarłych.
Trudno odróżnić Chrystusa od Antychrysta!
W końcu dzwony zabierają nas do domu.

Ucichły. (PH, s. 117–118)

Melodia kurantów, która w jednej chwili rozprzestrzenia się nad całą Flandrią, 
oznacza uwolnienie istniejącej gdzieś muzyki, tutaj metaforycznie przedstawio-
nej jako pękający od nadmiaru zawartości worek (to kolejna metafora ukrytej 
potencji muzycznej). Dzwony są zatem, podobnie jak wszelka materia zdolna do 
wydobywania dźwięku, me d iu m  mu z y k i , dzięki któremu może się ona ujaw-
nić w brzmieniowej postaci. Siła jej przekazu i oddziaływania polega na jej mocy 
łączenia przeciwieństw: muzyka w ujęciu Tranströmera nie jest t a k ą  c z y  i n n ą 
muzyką, lecz muzyką w ogóle. Nie chodzi więc o charakter melodii, tempo czy 
nastrój, bowiem muzyka zawiera w sobie wszystko w paradoksalnym, lecz harmo-
nijnym w odbiorze, połączeniu. Pary antonimów, które ten paradoks egzemplifi kują 
(psalm i szlagier, żywi i umarli, Chrystus i Antychryst225) wyznaczają jednocześnie 
połączenie sfery sakralnej i świeckiej (nie tylko w sensie przynależnej im poetyki 
muzycznej), teraźniejszości i przeszłości, fi zyczności i duchowości oraz prawdy

225  Połączenie przeciwieństw występuje także we frazie „kuttrande järn”, która zestawia gardłowy, 
stłumiony dźwięk gruchania gołębi (wraz z konotacjami miłosnego gruchania) z masywem żelaza; ten 
efekt nie został oddany w przekładzie. 
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i fałszu (bądź wiary i bluźnierstwa). Te kategorie przestają cokolwiek znaczyć 
wobec siły oddziaływania muzyki226.

W obrazie ekspansji dźwięków pojawia się jeszcze jeden istotny element pi-
tagorejskiej tradycji muzycznej – jej zdolność przywracania harmonii chorej 
duszy, czyli uzdrawiający aspekt muzyki. Materializuje się ona w metaforycznym 
obrazie nieczytelnego, lecz rozpoznawalnego pisma recepty – drganie powietrza 
(fal dźwiękowych) przekłada się tu synestezyjnie na obraz rozedrganych liter227. 
Humorystyczne wyobrażenie sędziwego lekarza, który drżącą ręką wypisuje nie-
czytelną receptę, jest jednocześnie komentarzem na temat ekspresyjnej siły muzyki, 
przekazującej istotne treści poza ograniczeniami języka. Jeśli interpretować postać 
lekarza jako Boga, jak chcą niektórzy, jest to bóg ponadwyznaniowy, tak jak inne 
religijne i mistyczne motywy w poezji Tranströmera. W wierszu Carillon zetknięcie 
z muzyką kurantów to niewielki epizod w sekwencji przeżyć bohatera lirycznego 
w Brugii, które rozgrywają się między współczesnością 1982 roku i przeszłością 
Maksymiliana I uwięzionego tam w 1488 roku; między rzeczywistością obskurnego 
hotelu a materializacją sfery psychicznej w postaci Dzikiego Rynku; między wnę-
trzem pokoju a widoczną przez okno ulicą228. Miejsca i stany graniczne to jeden 
z wyróżników Tranströmerowskiego uniwersum229, jednak na ogół reprezentują one 
stan pośredni („pomiędzy”), możliwość dostępu lub wglądu w niematerialną sferę 
rzeczywistości. Jeśli jednak istnieje, jak w rzeczonym wierszu, jakieś rozdarcie, to 
zmierza ono odnalezienia jedności230. Tutaj dzieje się to w samej muzyce kurantów, 
którą reprezentuje rymowana strofa o odmiennej niż całość wersyfi kacji (knittel) 
i większym nagromadzeniu środków instrumentacyjnych, które ową zgodność języ-
kowo reprezentują („tak och torg, gräs och gröda”; gröda – döda, Antikrist – hem 
till sist)231. Dochodzi tam więc do połączenia przeciwieństw; obok wymienionych 
wyżej – dachy i targowiska jako rzeczywistość miasta (jednocześnie przestrzenie 
zamknięte i otwarte) oraz trawy i zasiewy jako sfera wegetatywnej natury (dzikiej 

226  W porównaniach uwarunkowań muzyki i literatury, obok ich wspólnych cech, jak np. wymiar 
czasowy, wymienia się też zasadniczą różnicę, która polega na niewerbalnym charakterze muzyki. Calvin 
S. Brown zaznacza, że w muzyce nie ma odpowiednika językowego przeczenia; należałby raczej stwierdzić, 
że jedynie język ma wśród mediów możliwość użycia przeczenia, co prowadzi do paradoksu, iż w utworze 
literackim mogą zaistnieć fi gury braku, niebycia; pojęcia zaprzeczone są bez wątpienia składnikami dzieła 
wraz z przynależnym im polem konotacji, odniesień kulturowych itp., a jednocześnie nie ma ich w świecie 
przedstawionym. W tym sensie to język, nie muzyka, jest paradoksalnym medium.

227  Metaforyka Tranströmera jest w dużym stopniu wizualna i konkretna (w sensie wyrazistości 
konturów); częstym zabiegiem jest przedstawienie zjawisk akustycznych jako obrazu, rysunku lub wręcz 
szczególnego rodzaju pisma, np. w wierszu Vädertavla (1958, Pejzaż pogody): „Ett hundskalls hieroglyf står 
målad / i luft en över trädgården”, SD, s. 45 („Hieroglif psiego ujadania zastygł / namalowany w powietrzu 
nad ogrodem”, P, s. 27). 

228  Schiöler (op. cit., s. 99) określa nakładanie się tych miejsc oraz jednoczesnej obecności lirycznego 
„ja” jako potrójną ekspozycję. Ekspozycja okazuje się jednak zwielokrotniona, obejmując również czasy 
i postać Maksymiliana I. 

229  Manifestują się one obrazowo jako ściany, drzwi, szczeliny, prześwity (zob. S. Bergsten, op. cit., 
s. 7–24).

230  S. Bergsten (op. cit., s. 107) odnotowuje pod tym względem różnicę wobec Ekelöfa, w którego 
poezji dualizm nie zostaje przezwyciężony. 

231  Rymy końcowe nieobecne w polskim przekładzie.
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i tej uprawianej przez człowieka); przy tym strofa ta sama staje się muzyką. Kiedy 
milknie dźwięk kurantów, następuje powrót do rzeczywistości – bohater jest znów 
w pokoju („dzwony zabierają nas do domu”)232, ale rzeczywistość nie jest już du-
alistycznie rozszczepiona:

Jag ligger på sängen med armarna utbredda.
Jag är ett ankare som grävt ner sig ordentligt och håller kvar

den väldiga skuggan som fl yter där ovan,
det stora okända som jag är en del av och som säkert 

är viktigare än jag. (SD, s. 243–244)

Leżę na łóżku, rozłożywszy ramiona.
Jestem kotwicą, która zakopała się dokładnie i przytrzymuje ten pływający w górze

ogromny cień
wielką niewiadomą, której jestem cząstką i która jest na pewno 

ważniejsza ode mnie. (PH, s. 118)

Są tu obecne, na co wskazują interpretacje, chrześcijańskie symbole krzyża 
i kotwicy233, ale zgodnie z ponadwyznaniowym przeżyciem muzycznej epifanii 
(Chrystus i Antychryst, sfera świecka szlagieru i religijna psalmu – przemieszane 
i niemożliwe do rozpoznania) dominuje poczucie włączenia w harmonijną struk-
turę istnienia, która ujawniła się poprzez muzykę. Uczucie alienacji, charaktery-
zujące początek wiersza („Madame gardzi gośćmi, ponieważ godzą się mieszkać 
w jej plugawym hotelu”; […] „Mam niskie brzegi. Jeśli śmierć podniesie się o dwa 
decymetry – zaleje mnie”234) oraz dążenie do jej przełamania przez identyfi kację 
przekraczającą ramy czasu i przestrzeni („Nazywam się Maksymilian. Jest rok 
1488”; „Jestem także człowiekiem w kombinezonie […] Jestem także tym, kogo 
widać. Turystą, który idzie i przystaje […]”235), rozwiązują się fi nalnie w obrazie 
kotwicy połączonej z zewnętrzną i wewnętrzną rzeczywistością. W obrazie tym 
ponownie zaakcentowany jest kierunek wertykalny i spojrzenie z dołu ku górze 
– ku sferze nieznanej („wielka niewiadoma”), dostępnej jedynie pośrednio. Z per-
spektywy morskiej głębi kadłub statku jawi się jako ciemny cień na tle jaśniejszej 
toni; jest to zatem metafora stricte akwatyczna, która metafi zyczną intuicję, tra-
dycyjnie przedstawianą jako spojrzenie skierowane w górę, przenosi w inną sferę 
doświadczenia. Obraz ten wnosi pewną nową jakość do wyobrażeń więzi człowieka 
z porządkiem natury; choć niewiadoma pozostaje poza zasięgiem pojmowania, to 
jednak człowiek, metaforycznie przedstawiony jako zakopana w dnie kotwica, jest 

232  Bergsten interpretuje tę frazę jako śmierć, ma ona jednak także swój korelat na poziomie deskrypcji. 
Ponadto badacz wskazuje na częściowo potwierdzone przez poetę interteksty dla tego wiersza: Tybetańską 
księgę umarłych, zasadę korespondencji w fi lozofi i Emanuela Swedenborga oraz fi lm Stalker Andrieja 
Tarkowskiego (ibid., s. 94–98)

233  N. Schiöler, op. cit., s. 98, 101.
234  PH, s. 115, 116; „Madame föraktar sina gäster därför att de vill bo på hennes sjaskiga hotell”; „Jag 

har låga stränder, om döden stiger två decimeter översvämmas jag” (SD, s. 241, 242).
235  PH, s. 116; „Jag är Maximilian. Året är 1488”; „Jag är också mannen i overall […] Jag är också den 

som syns, turisten som går och stannar upp […]” (SD, s. 242). 
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aktywnym uczestnikiem, czy wręcz centrum, otaczającej go harmonii236. A zatem 
w stosunku do klasycznych wyobrażeń muzycznej harmonii świata, w których ciało 
i dusza człowieka były prze dmiotem oddziaływania matematycznych proporcji, 
u Tranströmera człowiek pozostaje p o d m i ote m , czy też może s t a j e  s i ę  nim 
poprzez doświadczenie jedności zapośredniczone przez muzykę. Wcześniej mowa 
jest o tych, „którzy myślą, że dzięki nim kręci się ta ziemia, […] którzy myślą, że 
sami kręcą się bezradnie w ziemskim uchwycie”237, a więc kosmiczny porządek jest 
co prawda przeczuwany, ale niezbadany i błędnie zrozumiany przez zagubionego 
człowieka. Obraz człowieka-kotwicy oznacza natomiast odnalezienie utraconego 
związku z metafi zyczną zasadą świata. W tym świetle zakończenie wiersza wy-
brzmiewa w paradoksalnym pogodzeniu się (ufność, na którą wskazuje Schiöler 
w związku z powrotem „wreszcie… do domu”) z niemożnością utrzymania stanu 
harmonii na zawsze. 

Utanför drar gågatan förbi, gatan där mina steg dör bort
och likaså det skrivna, mitt förord till tystnaden,
min avigvända psalm. (SD, s. 244)

Na dworze ciągnie się ulica spacerowa, ulica, na której moje kroki giną 
podobnie jak to co napisane. Moja przedmowa do ciszy. 
Mój odwrócony na lewą stronę psalm. (PH, s. 119)

Jeszcze jedna istotna zmiana zaszła w czasie rozbrzmiewania kurantów; jak 
zauważa Schiöler, przestaje istnieć czas, który wcześniej rozpinał się między 
teraźniejszością a historią, uwiarygodnioną przez daty238. Dochodzi tu do głosu 
paradoksalne pojmowanie harmonii świata; z jednej strony muzyka (podobnie jak 
natura) umożliwia przeżycie epifanii, kiedy podmiot w jednej chwili jest w stanie 
objąć złożoność i harmonię stworzenia, z drugiej – istota rzeczywistości zawsze 
pozostaje niewiadomą, skrytą za wielobarwną zasłoną zjawisk, jak ujmuje to ostatnie 
haiku z tomu Den stora gåtan (2004, Wielka zagadka):

Människofåglar.
Äppelträden blommade.
Den stora gåtan. (DSG, s. 88)

Człowiecze ptaki.
Zakwitły jabłonie.
Wielka zagadka. (PH, s. 163)

236  Schiöler (op. cit., s. 98) interpretuje fakt dokładnego zakopania kotwicy w nawiązaniu do inicjal-
nych obrazów zamknięcia i inercji (m.in. „skamielin wojen”) w wiersza Vinterns blick (1983, Wzrok zimy) 
– ludzką egzystencję przedstawia tu wędrówka w kanałach (por. SD, s. 224; PH, s. 98–99). Wówczas jednak 
umyka pozytywny aspekt tego obrazu, choć badacz istotnie zauważa, że kompozycja wiersza, choć pozornie 
cyrkularna, oznacza otwarty krąg, w którym punkt dojścia nie pokrywa się z punktem wyjścia. Ibid.

237  PH, s. 115; „De som tror att de får jorden att snurra och de som tror att de hjälplöst snurrar i jor-
dens gap” (SD, s. 241).

238  N. Schiöler, op. cit., s. 100. 
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Jak widać, obrazowanie związane z dźwiękiem/muzyką jest dynamiczne, jednak 
nie w sensie procesu i rozwoju w czasie, który przekłada się na wyobrażenia linearnej 
ciągłości, lecz w postaci sił działających wertykalnie – energia i ruch skierowane są 
ku górze i/lub odśrodkowo przy koncentrycznej lub sferycznej strukturze obrazu. 
Energia ta musi zostać wyzwolona przez intensywne doznanie; wcześniej jest sku-
mulowana i ukryta, np. w wierszu Epilog (1954): 

Det lösgör sig en ton av säckpipor!
En ton av säckpipor som tågar fram,
befriande. (SD, s. 35)

Uwalnia się w końcu dźwięk dud!
Dźwięk dud kroczy, niosąc
wybawienie.  (PH, s. 14)

czy Svenska hus ensligt belägna (1958, Szwedzkie domy na odludziu):

Låt dem känna utan ängslan
de kamoufl erade vingarna 
och Guds energi
hoprullad i mörkret. (SD, s. 43)

Pozwól im poczuć bez lęku
ukryte skrzydła 
i energię Boga
ciasno zwiniętą w mroku. (PH, s. 19)

W analizowanych przykładach symptomem harmonii, zapośredniczonej przez 
dźwięk lub muzykę, są zatem odczucia nieważkości (Schubertiana, Stacja), lekkości 
i wolności, doświadczane przez podmiot liryczny, który we wczesnej poezji Tran-
strömera ukrywa się w różnych przebraniach, rolach i strategiach bezosobowości239. 
Czasem jednak przeżycie muzyczne wprost charakteryzuje lirycznego bohatera, np. 
w wierszu C-dur (1962), w którym muzyka reprezentuje ekstatyczny stan bohatera 
po spotkaniu miłosnym. Topografi a zdarzenia zorganizowana jest wertykalnie; 
lekkość objawia się dzięki temu, że „wirował w powietrzu śnieg” i „[c]ałe miasto ła-
godnie opadało w dół”240. Bohater początkowo przeżywa uczucia wolności i radości 
(„Ale swoboda!”), doświadczając ich w kategoriach muzyczno-religijnej epifanii, 
kiedy „wszystkie znaki zapytania poczęły śpiewać o istnieniu Boga”241. Po chwili 
jednak staje się jednym z muzyką, zatracając w tym przeżyciu swą podmiotowość 
i dopiero wówczas doświadczając wolności, a jednocześnie celu życia-wędrówki, 
który metaforycznie wyznacza dźwięk C242:

239  Kj. Espmark, Observatören, „Lyrikvännen” 1981, nr 5, s. 274–275.
240  PH, s. 23; „[…] virvlade snö i luft en”; „Hela staden sluttade” (SD, s. 75).
241  PH, s. 23; „Det var fritt!”; „alla frågetecken började sjunga om Guds tillvaro” (SD, s. 75).
242  Poza tym cechą epifanii w ujęciu Tranströmera nie jest utrata podmiotowości, pod tym względem 

więc jego strategia różni się od strategii mistycznych. Natomiast kompas reprezentuje ufność i pewność 
(por. Elegi wcześniej w tym rozdziale). 
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En musik gjorde sig lös
och gick i yrande snö
med långa steg.
Allting på vandring mot ton C.
En darrande kompass riktad mot C.
En timme ovanför plågorna.
Det var lätt! (SD, s. 75)

Muzyka zrzuciła pęta 
i szła w wirujących śnieżkach
długimi krokami.
Wszystko w wędrówce ku dźwiękowi C.
Drżący kompas wskazujący C.
Godzina ponad męczarniami. 
Ale lekkość! (PL, s. 23)

W tym miejscu należy podkreślić centralny, zwłaszcza we wczesnej twórczości 
Tranströmera, symbol drzewa, który interpretowany był zazwyczaj w kontekście 
Jungowskiej psychologii głębi. Pojawia się on bowiem nader często w kontekstach 
związanych z muzyką, dźwiękiem lub ciszą jako jakością akustyczną243. Drzewo 
pełni istotne funkcje jako element świata przedstawionego, któremu przypisane są 
symboliczne znaczenia, bywa też centralnym elementem wizji poetyckiej – imagi-
nacyjnej rzeczywistości wewnętrznego przeżycia244. Należy zatem postawić pytanie, 
czy można ten obraz odnosić do wyobrażeń muzycznych, kiedy tekst explicite nie 
niesie takich konotacji, np. wiersz Sammanhang (1954, Powiązania):

Se det gråa trädet. Himlen runnit 
genom dess fi brer ned i jorden – 
bara en skrumpen sky är kvar när
jorden druckit. Stulen rymd 
vrides i fl ätverket av rötter, tvinnas
till grönska. – De korta ögonblicken
av frihet stiger ut oss, virvlar
genom parcernas blod och vidare. (SD, s. 19)

Spójrz na to szare drzewo. Niebo spłynęło
w ziemię poprzez jego włókna – 
został tylko zmarszczony obłok, gdy
ziemia już wypiła. Skradzione przestworza
skręciły się w plecionkę korzeni; przędą się
w zieleń. – Te krótkie chwile
wolności wychodzą z nas, przetaczają się
przez krew Parek i dalej. (PH, s. 10)

Nie ma tu manifestacji dźwięków ani ciszy; wszystko rozgrywa się na poziomie 
pozornie statycznego obrazu drzewa, w który jednak wpisana jest pewna dynamika: 

243  B.E. Johnson, op. cit., s. 35. 
244  E. Falk, op. cit., s. 21–31. 
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implikowany deszcz został przedstawiony jako przedmiot działania skierowanej 
wertykalnie siły drzewa, które tym sposobem wessało niebo, zostawiając jedynie 
strzępek chmury. Ale siła ta ma odpowiednik w przeciwnie skierowanym ruchu 
rozrastania się drzewa, a więc, podobnie jak w wierszu Schubertiana, w którym 
muzyka utrzymuje skrajności w stanie równowagi, tak tutaj obie siły – implozji 
i eksplozji – równoważą się. Ten obraz to kolejny przykład nagłej zmiany perspek-
tywy – wymiar kosmiczny zostaje skondensowany niemal do punktu, w każdym 
razie czegoś namacalnego i możliwego objęcia za pomocą zmysłów245. Interpretuję 
więc te obrazy w kategoriach przestrzennych – jako wyobrażenia sferyczne, które 
wielokierunkowo zbiegają się w jeden punkt (por. wcześniej w tym rozdziale), co 
odpowiada dawnym wyobrażeniom trzech poziomów muzyki. O tym, że również 
człowiek włączony jest w harmonię świata, świadczy komentarz do analizowanego 
obrazu oraz tytuł (Powiązania), które stawiają go w perspektywie egzystencjalnej: 
uchwycone związki nie tylko są drogą człowieka do poznania, ale przenikają go 
– człowiek jest ich częścią, a nawet centrum („wychodzą z nas”). Muzyka – tutaj 
reprezentowana przez drzewo – daje człowiekowi wolność, choć jej świadomość 
jest dana w ulotnych chwilach. W ten sposób epifania natury i epifania wynikająca 
w przeżycia artystycznego mają tę samą istotę. 

W wierszu Fem strofer till Th oreau (1954, Pięć strof do Th oreau) symbol drzewa 
jest w centrum paralelnego obrazu, ale skonstruowanego według odwrotnej strategii: 
rozwija się on najpierw jako ekspansja (ciszy) z implikowanym – dośrodkowym 
– „spłynięciem” nieba do ziemskiego wymiaru. Obecność zjawisk akustycznych, 
porównanych do muzycznych, potwierdza zasadność interpretacji obrazu poprzed-
niego jako implicite muzycznego. :

I en långsam virvel har tystnad stigit
hit från jordens mitt, att slå rot och växa
och med yvig krona beskugga mannens 
solvarma kappa.

Foten sparkar tanklöst en svamp. Ett åskmoln
växer stort vid randen. Likt kopparlurar
trädens krökta rötter ger ton och löven

skingras förskrämda. (SD, s, 11)

Niespiesznym wirem wzniosła się cisza aż tutaj
ze środka ziemi, aby zapuścić korzenie
i rosnąć i obfi tą koroną ocieniać jego nagrzane schody.

Stopa bezmyślnie kopie grzyb. Na horyzoncie
rośnie chmura burzowa. Jak miedziane trąby
grzmią wykrzywione korzenie drzew i liście rozsypują się przerażone. (PL, s. 7)

245  Por. Schubertiana, Sång, Vinterns formler – wcześniej w tym rozdziale; w tym ostatnim – odpo-
wiednikiem implozji gwiaździstego nieba jest ponownie obraz ekspansji zieleni: „Tre svarta ekar ur snön. 
/ Så grova, men fi ngerfärdiga. / Ur deras väldiga fl askor / ska grönskan skumma ut i vår”, SD, s. 107 („Trzy 
dęby w śniegu. / Tak masywne, a zarazem zwinne. / Z ich potężnych butli / wiosną wypieni się zieleń”, P, 
s. 41, 43).
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Wyobrażenie drzewa wypuszczającego korzeń246 scala ponownie wnętrze 
ziemi/psychiki z odległą przestrzenią, otaczając człowieka sferyczną koroną. 
Tutaj synestezyjnie łączą się cisza i cień jako przeciwwaga dla słońca i miasta 
(wymienionego wcześniej w kontekście ciężaru, zamknięcia i żarłoczności). Cisza 
jest jednak stanem przejściowym, który zawiera w sobie potencjał niepokojącej 
muzyki z nieświadomości człowieka – piorun działa tu jako zwornik między 
wnętrzem (ziemi z plątaniną korzeni – archaicznych instrumentów) i zewnę-
trzem (przestrzenią świadomości). Dźwięk z wnętrza narusza harmonię drzewa 
(„liście… przerażone”), zatem cisza oznacza jednocześnie stan harmonii w sensie 
bezruchu; ten element jest odmienny wobec dynamicznych wyobrażeń muzyki 
sfer we wcześniejszych analizach. 

Odniesienia implicytne – czytanie paralelne liryki i muzyki

Wiersz Sorgegondol nr 2 (1996, Gondola żałobna nr 2)247 jest jedynym utworem 
poetyckim Tranströmera, który nawiązuje explicite do konkretnego utworu mu-
zycznego, co uprawnia do zbadania jego związków z muzycznym pierwowzorem 
pod względem formalnym, ekspresyjnym i narracyjnym. Jest to wiersz-portret, 
a właściwie portret podwójny Franza Liszta i Richarda Wagnera, związany w pe-
wien sposób z utworem fortepianowym Liszta La gondola lugubre II248, co sygnali-
zuje krótka nota autorska umieszczona pod wierszem: „Na przełomie 1882 i 1883 
roku Liszt odwiedził swoją córkę Cosimę i jej męża Ryszarda Wagnera w Wenecji. 
Parę miesięcy później Wagner umarł. Dwa utwory fortepianowe Liszta pod tytu-
łem Trauergondel (Gondola żałobna) pochodzą z tego okresu (przyp. Autora)”249. 
Wiersz tworzy pewną narrację łączącą oba wydarzenia, według której gondola 
żałobna jawi się jako zapowiedź śmierci Wagnera – śmierć ta została intuicyjnie 
ujęta w formie artystycznej przez dojrzałego, refl eksyjnie nastawionego Liszta. 
Przypis wzmiankuje dwa utwory fortepianowe; w istocie najpierw powstała kom-
pozycja na skrzypce lub wiolonczelę i fortepian, a następnie utwory fortepianowe 
La lugubre gondola I (1882) i La lugubre gondola II (1885)250. Z racji pokrewień-

246  Por. zakończenie wiersza Elegi (wcześniej w tym rozdziale) – drzewo wyrasta w nim na krańcu 
świata z ziarna mitu.

247  Wiersz w całości (w oryginale i w polskim przekładzie) zamieszczony jest w Aneksie 2.
248  Aby uniknąć nieporozumień, będę używać oryginalnego włoskiego tytułu w odniesieniu do utworu 

muzycznego, a tytułu polskiego w odniesieniu do wiersza.
249  PL, s. 139; „Vid årsskift et 1882/1883 besökte Liszt sin dotter Cosima och hennes man, Richard Wagner, 

i Venedig. Wagner dog några månader senare. Under denna tid komponerade Liszt två pianostycken som 
publicerades under titeln «Sorgegondol»” (SD, s. 289). Niemiecka wersja tytułu Trauergondel, wymieniona 
w przekładzie, został dodana przez tłumacza prawdopodobnie, aby możliwa była katalogowa lub wydawnicza 
identyfi kacja utworu, który nie występuje w piśmiennictwie muzycznym pod polskim tytułem. 

250  Wg katalogu P. Raabego (1931) nr 468; wg katalogu H. Searle’a (1954) nr134. W wersji fortepianowej 
oba utwory mają w katalogu Raabego numer 81, a w katalogu Searle’a odpowiednio 200/1 i 200/2, zostały 
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stwa nastroju, melodyki i akompaniamentu traktowane są one często jako dwie 
wersje tego samego utworu (świadczą o tym numery katalogowe), istnieją jednak 
dane wskazujące, iż Liszt traktował je jako komplementarne251. Sam był ponadto 
autorem pierwszej narratywizacji utworu, komentując jego powstanie, już po 
śmierci Wagnera, jako rezultat „jakiegoś przeczucia”252. Powstał więc zaczątek 
legendy, którą wiersz Tranströmera rozwija, ale w oparciu o późniejszy utwór La 
lugubre gondola II. 

Kolejny poziom narracji wiersza to związek epizodu weneckiego z współcze-
snością, przez który utwór zyskuje szczególny ładunek liryczny. Współczesność 
roku 1990 manifestuje się explicite w częściach III, VI i VIII253, w których ujawnia 
się podmiot liryczny (niewidzialny narrator pozostałych części), próbując przenik-
nąć przesłanie marzeń sennych, będących w poetyce Tranströmera, obok epifanii 
sztuki i natury, drogą poznania prawdy. Nagłe zmiany perspektywy, pozornie 
niezwiązane z realiami historycznymi, oraz siła sugestii onirycznych obrazów 
powodują niezwykłe zagęszczenie materii poetyckiej i swoistą sugestywność mu-
zyczną, którą można rozpatrywać jako analogie wyobrażeniowe, tym bardziej że 
odniesienia eksplicytne do utworu muzycznego nie ulegają wątpliwości i zostały 
autorsko potwierdzone. Skutek jest paradoksalny: współczesność i własny głos 
przeżywającego podmiotu wydają się mniej realne niż fi kcyjna narracja na temat 
wydarzeń sprzed stu lat. 

Obie płaszczyzny czasowe łączą się za sprawą podmiotu lirycznego i odniesień 
kontekstualnych do okoliczności powstania utworu, które naświetlają związki mię-
dzytekstowe. Tranströmer, pianista z zamiłowania, znał fortepianowy utwór Liszta, 
a wiosną 1990 roku spędził trzy tygodnie w Wenecji, korzystając z zaproszenia 
Josifa Brodskiego. W liście do Roberta Bly’a nadmienił, iż mieszkał w „prawdziwym 
domu widm”254. Ponieważ poeta wielokrotnie podkreślał, że „nie kłamie nigdy na 
temat okoliczności”, można założyć, iż konkretne szczegóły i obrazy z tego poby-
tu, podobnie jak sny i przeżycia muzyczne, stanowią kanwę wiersza. Nie chodzi 
więc jedynie o intermedialną relację między wierszem a utworem muzycznym, 
lecz o wielokierunkowe związki tychże z opowieścią o spotkaniu kompozytorów 
w Wenecji, które współtworzą poetycką logikę wiersza: Liszt w Wenecji – utwór 
La lugubre gondola – śmierć Wagnera – przeróbka utworu i nadanie mu nowego 

więc potraktowane jako dwie wersje tego samego utworu. Zasadniczo są to dwa różne utwory, o czym 
świadczą daty ich powstania 1882 i 1885, nie zaś dwie wersje jednego, choć posiadają jeden numer. Dane 
katalogowe podaję za: L. Polony, A. Kossowski, Liszt Franz [hasło], w: Encyklopedia Muzyczna PWM, część 
biografi czna, red. E. Dziębowska, t. 5, Kraków 1997, s. 371–396 (spis utworów s. 375–385). 

251  A. Walker, Franz Liszt. Volume 3. Th e Final Years 1861–1886, New York 1996, s. 427, przyp. 24. 
252  Komentarz ten (w liście do jednego z węgierskich wydawców) dotyczył La lugubre gondola I, która 

powstała w 1882 (ibid., przyp. 23). Przypomnijmy, że wśród powszechnych w XIX wieku narratywizacji 
muzyki poczesne miejsce znajdowały te, odnoszące się do faktycznych lub domniemanych wydarzeń z życia 
kompozytora, np. Requiem Mozarta, III symfonia Beethovena.

253  Por. Aneks 2.
254  T. Tranströmer, R. Bly, Air Mail. Brev 1964−1990, red. T. Schmidt, przekł. szw. L.H. Svensson, 

Stockholm 2001, s. 328. 
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sensu przez kompozytora255 – La lugubre gondola odbierana przez potomność jako 
przeczucie śmierci Wagnera (narratywizacja utworu) – obrazy i nastrój pobytu 
Tomasa Tranströmera w Wenecji – utwór Liszta jako muzyczny obraz Wenecji – 
odtworzenie (fi kcjonalizacja) spotkania kompozytorów w Wenecji – La lugubre 
gondola interpretowana w świetle spotkania kompozytorów i późniejszej śmierci 
Wagnera – aktualne wiadomości polityczne z Litwy, niosące obawy i przeczucia 
– wiersz Gondola żałobna nr 2.

Dodatkowe relacje zachodzą między dziełem Liszta i twórczością Wagnera, 
obu kompozytorów łączyły bowiem nie tylko związki rodzinne (przez córkę Liszta 
Cosimę, żonę Wagnera), ale także powinowactwa kompozytorskie, wyrażające 
się w zapożyczeniach muzycznych. Jak wskazuje Hans-Gunnar Peterson, utwór 
fortepianowy Liszta zbudowany jest po części na materiale motywicznym z Par-
sifala Wagnera (Festlicher Marsch zum heligen Graal), który powstawał w tym 
samym czasie i jest wzmiankowany w wierszu Tranströmera. Z drugiej strony 
twórca z Bayreuth wykorzystał jako jeden z motywów przewodnich rzeczonego 
dramatu muzycznego temat z kantaty Liszta Die heilige Cäcilia (1874), z części 
„Excelsior!”; temat ten został ponownie użyty przez Liszta w utworze fortepia-
nowym Am Grabe Richard Wagners (1883), w którym brzmi również motyw 
dzwonów z Parsifala256. Obaj kompozytorzy prowadzili zatem szczególny dialog 
na gruncie swojej twórczości, który w dużej mierze odwoływał się do semantyki 
ewokowanej wtórnie przez tekst cytowanego aluzyjnie motywu, tematykę i nastrój
całości. 

Między utworem muzycznym a wierszem zaistniał szereg okoliczności pośred-
niczących, wpływających zarówno na recepcję muzyki, jak i dzieła poetyckiego, nie 
mamy tu więc do czynienia z przypadkiem „partytury literackiej” w sensie teorii 
Andrzeja Hejmeja, chociaż spełniony jest warunek związku dwóch konkretnych 
utworów: muzycznego i literackiego257. Ponieważ jednak utwór Liszta należy do 
gatunku muzyki programowej, a więc odwołującej się do treści pozamuzycznych, 
wskazana wydaje się wstępna analiza jego muzycznych jakości, aby następnie móc 
stwierdzić, czy i do jakich jego cech nawiązuje wiersz (formalno-muzycznych czy 
też literackich). La lugubre gondola II należy do późnego okresu twórczości Lisz-
ta, kiedy to w jego muzyce fortepianowej tendencje wirtuozowskie, styl brillante 
i maniera salonowa ustępowały skupionej ekspresji i egzystencjalnej zadumie. 
Coraz większą rolę odgrywały walory kolorystyczne fortepianu, wydobywane 
przez rozbudowanie faktury (nasycenie i monumentalizm brzmienia), rozluźnienie 

255  1883 – Liszt skomponował ponadto kilka innych utworów fortepianowych, które explicite nawią-
zują do spotkania w Wenecji i śmierci Wagnera: Richard Wagner – Venezia nr 82/201, Am Grabe Richard 
Wagners nr 85/202 (por. przypis 250 o dwóch różnych numeracjach katalogowych).

256  H.G. Peterson, Sorgemusik, sorgegondol. En åldrad mästares miniatyrer, „Artes” 1996, nr 4, s. 45. 
257  Według tej koncepcji wiersz jest rodzajem palimpsestowego nadpisania nad partyturą, a więc 

partytura muzyczna implikuje konkretny tekst literacki; ten zaś – analizowany jako partytura literacka 
– ujawnia tylko te cechy, które wiążą go z partyturą. Zob. A. Hejmej, Muzyka w literaturze. Perspektywy 
komparatystyki interdyscyplinarnej, Kraków 2008, s. 62–64. Mimo zastrzeżeń autora, że nie jest to uni-
wersalna metoda badania muzyki w literaturze, trudno wychodzić od takiego założenia, które na wstępie 
redukuje inne aspekty dzieła. 
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tonalności na drodze chromatyzacji lub wprowadzania skal całotonowych oraz 
unikania kadencji. Forma ewoluowała ku jednoczęściowej, operującej kontrasta-
mi, a jednocześnie monotematycznej, w której temat czasem przybierał postać 
pytania i odpowiedzi258.

Fig. 1. F. Liszt, La lugubre gondola II, t. 1–19259

Utwór Liszta można określić jako swobodną formę A B A’ – typową dla miniatury 
instrumentalnej. Poszczególne części noszą ślady budowy okresowej, ale symetria 
motywów i fraz jest zaburzona, np. część A (t. 1–34) składa się z trzykrotnego po-
wtórzenia dwóch fraz (a + b), które mają odpowiednio po 4 i 5 taktów (zob. Fig. 1), 
a w trzecim powtórzeniu 4 i 10 (+ 2 takty jako łącznik z kolejną częścią)260. Melodyka 
jest silnie schromatyzowana, nie pozwala ustabilizować się żadnej tonacji, zwłaszcza 

258  Ten dyskursywny model wiąże się z literacko-programowym charakterem wielu utworów Liszta, 
zwłaszcza poematów symfonicznych. Zob. R.D. Golianek, Narodziny muzyki z ducha literatury. Typy znaczeń 
w poematach symfonicznych Franza Liszta, w: Intersemiotyczność: literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), 
red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź, Kraków 2004, s. 297–305. 

259  Wszystkie umieszczone dalej zapisy fragmentów utworu La lugubre gondola II pochodzą z tomu: 
F. Liszt, Late Piano Works, t. I, London 1951, s. 21–26.

260  W przytoczonym przykładzie nutowym widać dwukrotne powtórzenie obu fraz (t. 1–9, 10–18) 
oraz pierwszy takt kolejnego powtórzenia (t. 19), przy czym ulegają one chromatycznemu przesunięciu 
(początek, odpowiednio, od fi s, f i e). 
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że melodia pierwszej frazy (a) prowadzona jest w oktawach, czyli bez harmonicznego 
nacechowania poprzez strukturę akordów (np. t. 1–4, 10–13, 19–22). Natomiast 
fraza druga (b) nawiązuje przez deklamacyjną melodykę do typu ekspresji wokalnej 
recytatywu lub ariosa; potwierdza to określenie wykonawcze recitando oraz akom-
paniament zredukowany do kilku akordów, wyznaczających puls metryczny. Obie 
frazy można interpretować w kategoriach pytania i odpowiedzi (por. poprzedni 
akapit), stwierdzenie jednak, który z odcinków jest pytaniem, a który odpowiedzią, 
wykracza poza ogólne wrażenie dialogowości i kontrastu w obrębie tej części utwo-
ru261. Stonowana, krocząca fraza a opiera się na powtórzeniu (z rytmiczną wariacją) 
wyrazistego motywu zbudowanego z interwałów zmniejszonych – septymy i kwin-
ty262. Jeśli potraktować ją jako „pytanie”, polega ono na tym, iż donikąd nie prowadzi 
– ani w sensie melodycznym (nie ma bowiem rozwoju), ani w harmonicznym (brak 
akordowej podstawy). Trzy dźwięki motywu nakładają się na siebie dzięki użyciu 
pedału, tworząc zawieszone współbrzmienie, które bez kontekstu harmonicznego 
oddziałuje przez swą chropawą kolorystykę, ciemną barwę (niski rejestr) i głębokie 
brzmienie (zdwojenia oktawowe). Fragment deklamacyjny (b) można potraktować 
jako „odpowiedź” na mroczny nastrój początkowej frazy w takim sensie, w jakim 
budowa okresowa muzyki klasyczno-romantycznej interpretowana jest w katego-
riach zdań muzycznych – poprzednika i następnika, tworzących większe jednostki 
muzycznego dyskursu263. Fraza deklamacyjna (b) nie zmierza jednak do zamknięcia 
i symetrii, lecz pozostaje zawieszona pod względem harmonicznym, zamierając 
także dynamicznie i rytmicznie. Jeśli więc jest „odpowiedzią”, to taką, która nadal 
pyta, otwiera wypowiedź muzyczną na dalsze zdarzenia. 

Podstawą rozwoju części A jest zatem kontrast między frazami oraz ich trzy-
krotne powtórzenie w progresji chromatycznej w dół, tj. za każdym razem o pół 
tonu niżej, co jeszcze bardziej pogłębia ambiwalencję tonalną utworu. Rezultatem 
jest swoisty dialog, w którym deklamacja zyskuje w końcu przewagę, rozwijając się 
w dłuższą frazę (t. 23–34) i wybrzmiewając w chromatycznych, rytmicznie zamie-
rających motywach, które prowadzą do centralnej części utworu. Trzeba jednak 
dodać, iż obie kontrastujące pod względem ekspresji frazy części A są spokrewnione 
melodycznie, fraza recytatywna (b) jest bowiem zbudowana na szkielecie motywu 
a przez wypełnienie interwału opadającej kwinty. 

Również podział na części A B A’ jest pewnym analitycznym konstruktem 
– nie są to bowiem części silnie skontrastowane (np. przez zmianę tonacji), ani też 

261  Wrażenie dialogu jest wyraźniejsze w 1. wersji utworu na wiolonczelę i fortepian, w której dekla-
macyjna fraza b wykonywana jest przez wiolonczelę, dialogującą tym samym z partią fortepianu.

262  W kolejnym powtórzeniu są one zapisane jako seksta wielka i kwarta zwiększona, co jest enhar-
monicznym wariantem tych samych interwałów. Można dodać, że interwał trytonu (kwarty zwiększonej, 
obejmującej trzy całe tony) był niemal przez całą historię muzyki (po rozkład tonalności) uważany za naj-
bardziej dysonujący, niemożliwy do rozwiązania w sensie harmonicznym, a zatem jako błąd kompozytorski 
(tzw. diabolus in musica w ścisłym stylu kontrapunktycznym) lub – znacznie później – środek ilustracyjny 
dla wyrażenia niezgody, konfl iktu, sił nieczystych itp. W utworze Liszta, z racji daleko posuniętej chroma-
tyki, nie jest on jedynym środkiem ilustrującym dysharmonię.

263  Zob. J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, Formy muzyczne, t. 1, Teoria formy. Małe formy 
instrumentalne, Kraków 1983, s. 194–202.
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oddzielone cezurą (np. kadencją); przeciwnie – przejścia między nimi są płynne: 
recytatyw niejako prowadzi do kantyleny arii w części B (t. 35–124), której ekspresję 
podkreśla ruchliwy akompaniament (por. określenie wykonawcze accentato il canto, 
czyli „akcentując śpiew”, tj. melodię). Melodia i tu w pewien sposób nawiązuje do 
struktury interwałowej w części A, wykorzystując interwały sekundy, tercji i seksty 
małej oraz sekundowe pochody chromatyczne, które pozwalają widzieć w niej 
rozwinięcie wcześniejszego recytatywu264. Podobnie jak w części A, jej rozwój 
dokonuje za pomocą progresji (tj. przez przeniesienie melodii o sekundę małą 
w dół); zamiast modulacji pojawia się łącznik chromatyczny, który umożliwia nowy 
kontekst harmoniczny (zob. Fig. 2). 

Fig. 2. F. Liszt, La lugubre gondola II, t. 35–51

Część B zbudowana jest symetrycznie; w jej centrum następuje uspokojenie 
emocji i napięć melodii w jednym, powtarzanym na różnych stopniach skali mo-
tywie (t. 69–104, dolcissimo, dolente – jak najbardziej słodko, boleśnie)265, po czym 
powraca jej temat, zgodnie z romantyczną formułą – w dynamicznej, pełnej pasji 

264  Monotematyzm, ku któremu skłaniał się Liszt w swej dojrzałej twórczości, jest rysem nowoczesnym, 
wyrażającym dążenie do nasycenia utworu jedną ideą (por. idée fi xe Berlioza).

265  Stała formuła akompaniamentu przemawia za jednością tej części.
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postaci (t. 105–124, appassionato)266 – melodia prowadzona jest tu w oktawach, 
a akompaniament zmienia się z fi guracji w nasycone akordy operujące w skrajnych 
rejestrach klawiatury. Po osiągnięciu punktu kulminacyjnego pod względem rejestru 
i dynamiki (forte fortissimo) chromatyczny przebieg w dół skali wytraca stopniowo 
intensywność i wprowadza motyw części A, który w powtórzeniach postępujących 
chromatycznie w dół (a więc ku niższym i ciemniejszym rejestrom) osiąga stono-
waną ekspresję z początku utworu i przygotowuje wejście recytatywu. 

Część A’ nie rozwija się jednak jak wcześniej w postaci stosunkowo symetrycznego 
dialogu; powrót materiału z części A to nie powtórzenie i zamknięcie formy (co jest 
istotą formy A B A)267 – tu prowadzi on narrację muzyczną w nowe rejony. Zmienia 
się kształt melodyczny i harmoniczny (choć nie charakter) dialogujących odcinków. 
Odcinek a przybiera postać stłumionych akordów, opadających i wnoszących się chro-
matycznie, a pod względem harmonicznym nieciążących ku żadnemu rozwiązaniu. 
Nadal mają ciemną barwę (niski rejestr), którą intensyfi kują równoległości, zdwojenia 
i artykulacja arpeggio, ale wydobywa się z nich krocząca melodia, która podkreśla 
kierunek zstępujący (t. 144–151). Kolejne wejście głosu solowego (jak poprzednio, bez 
akompaniamentu) nawiązuje do części A jedynie strukturą interwałową; głos błądzi 
chromatycznie w coraz dłuższych wartościach, zwalniając (ritenuto) i jakby zamie-
rając (piano pianissimo), choć w ostatniej frazie, wbrew dominującemu kierunkowi 
w niskie rejestry, kieruje się w górę po stopniach skali całotonowej, co ostatecznie 
zawiesza koniec utworu w nieokreślonej tonalnie przestrzeni (zob. Fig. 3). Dominuje 
nastrój, któremu całkowicie podporządkowana jest logika muzycznego dyskursu (sy-
metria budowy okresowej), podobnie jak w poezji sugestywna siła metafor, symboli 
i brzmień niweczy próby mimetycznego odczytania. Zakończenie utworu jest nie jest 
jego zamknięciem (kadencją), lecz otwarciem na semiotyczną ekspansję znaczeń268 
(do tego aspektu powrócimy w dalszym toku wywodu). 

Z powyższej analizy wynika, iż nie sposób mówić o muzyce w kategoriach sa-
mych parametrów formalnych, bez uwzględnienia ekspresyjnych jakości utworu, 
które wszak są jego integralną częścią, co sugerują określenia wykonawcze; te zaś 
odwołują się do kategorii ludzkiego doświadczenia, są formą intersemiotycznego 
przekładu, z której korzystają również sztuki plastyczne. Ponadto programowość 
(bardzo ogólna) sankcjonuje wpisanie weń pewnych nastrojów, przeżyć i sugestii 
brzmieniowych, a nawet obrazowych (ikonicznych), wynikających z tytułu. W na-
turalny sposób interpretacja łączy zatem określone walory muzyczne i wrażenia 

266  Taką konstrukcję emocjonalną ma wiele instrumentalnych miniatur romantycznych; niektóre 
były, być może z racji tej cechy ekspresyjności, punktem odniesienia dla poezji lirycznej, np. wiersz Jar-
rama Gunnara Ekelöfa pierwotnie odwołujący się do Preludium op. 24 nr 15 Fryderyka Chopina. Zob. 
M. Wasilewska-Chmura, Musik – metafor – modernism. En linje i den svenska modernismens poetologiska 
refl exion, Stockholm 2000, s. 142–144.

267  W formie allegra sonatowego repryza (recapitulation) określana jest jako „konkluzyjne rozwiązanie 
muzyczne”. P. Kivy, Introduction to a Philosophy of Music, op. cit., s. 173.

268  Interesującą paralelę, choć niezwiązaną z analizowanym wierszem, stanowi jedna z kategorii 
formalnych w późnych utworach Tranströmera – „zamykające otwarcie” (den avslutande öppningen), wy-
szczególniona przez Schiölera: zakończenie wiersza sugestywnym obrazem, otwierającym go na kluczowe 
zdarzenie, które znajduje się poza utworem. N. Schiöler, op. cit., s. 54–56. 
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zmysłowe związane z wodą – przepływ, szum, plusk, migotanie powierzchni269. W tym 
świetle akompaniament w części B – ruchliwa i rozkołysana (również za sprawą 
synkopującego rytmu) fi guracja – staje się ikoniczną fi gurą poruszonej tafl i wody 
(fi gura ta zapętla się – nie ma więc przepływu i migotliwości wartkiego potoku jak 
w pieśni i kwartecie Schuberta). Użycie pedału potęguje wrażenie głębi, ponieważ 
brzmienia nakładające się na siebie kierują uwagę na wertykalną złożoność, nie zaś na 
linearne następstwo. W efekcie powstają wyobrażenia przestrzenne, które w związku 
z dominacją niskich rejestrów (a więc ciemnej kolorystyki) konotują głębię stojącą, 
chwilowo tylko poruszoną, nieprzejrzystą, niepokojącą – szczególny nastrój miasta 
na wodzie, które poprzez motyw gondoli jest implicite zawarte w programie: to nie 
igraszki światła i wody są tematem utworu, lecz żałobny kondukt. Jak widać, wy-
mienione przez Kivy’ego możliwości reprezentowania przez muzykę zjawisk innych 
niż akustyczne są całkiem spore, pod warunkiem, że jest to reprezentacja wspoma-
gana – w tym przypadku przez tytuł. Jednocześnie nie oznacza to automatycznego 
przekładu muzyki na kategorie werbalne (tutaj wynikają one z analitycznego celu): 
ukształtowania brzmieniowe generują w pierwszym rzędzie wyobrażenia wizualne270, 
stąd język opisu grawituje w tę stronę, biorąc za punkt wyjścia informację w tytule. 
Tak więc na poziomie semantyki dyskurs o muzyce ujmuje jednocześnie (a właściwie 
– synestezyjnie) wrażenia słuchowe i wzrokowe: mówimy o stonowanych brzmieniach 
i barwach (w sensie audialnym), jednocześnie o ciemnej i niepokojącej kolorystyce 
pewnego wyobrażonego obrazu271. Ciemność, nieprzejrzystość i spokojna toń wody 
jest źródłem wrażeń raczej wzrokowych niż słuchowych: odbija otaczający świat, dając 
obraz rozedrgany i niestabilny, ale to on ożywia martwą powierzchnię – tak właśnie 
interpretuję „słodkie i boleściwe” akordy na tle rozkołysanego akompaniamentu 

269  Przykładem formuła akompaniamentu fortepianowego pieśni Schuberta Pstrąg. Wrażenia wzrokowe 
związane z wodą stały się jednym z ulubionych motywów muzycznego impresjonizmu – por. programowe 
Preludia Debussy’ego na fortepian, np. La cathédrale engloutie (Zatopiona katedra), Undine (Ondyna) czy 
jego utwory orkiestrowe, np. szkice symfoniczne La mer (Morze).

270  Por. teorię muzycznej ekfrazy, przedstawioną w I części pracy. 
271  Przyczyną może być fakt, na co wskazuje Kivy (Introduction to a Philosophy of Music, op. cit., s. 43), 

że wśród zmysłów słuch jest podporządkowany wzrokowi (również K.A. Varga, op. cit., s. 32). 

Fig. 3. F. Liszt, La lugubre gondola II, t. 154–168
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w środkowym odcinku części B (t. 69–104). Artykulacja arpeggio, w której dźwięki 
akordu wykonane są niejednocześnie, lecz w szybkim następstwie (jakby harfowo), 
daje taki właśnie rozedrgany, a jednocześnie – dzięki długim wartościom rytmicznym 
– statyczny efekt. Innymi słowy, w odcinku tym dominują ulotne wrażenia; niewiele 
się dzieje w sensie akcji muzycznej, ale zmieniają się odcienie.

Wracając do pojęcia głębi (wraz z towarzyszącymi mu niuansami – ciemność, 
nieprzeniknioność itp.), wydaje się, że dla rzeczonego utworu ma ono kluczowe 
znaczenie, łączy bowiem znaczenia fi zyczne, metaforyczne (głębokie, ciemne 
brzmienia) i symboliczne – te ostatnie związane z lękiem, śmiercią, odchodzeniem. 
Tematem, czy naczelnym obrazem utworu jest wszak gond ol a  ż a ł o bn a  – to 
ona, jako część żałobnego konduktu, poprzez swą funkcję nasyca obraz Wenecji 
ciemnymi barwami. Można też domniemywać pewną topografi ę obrazu, który był 
źródłem lub inspiracją tego utworu. Spojrzenie skierowane jest na wodę, próbuje 
ją bez powodzenia przeniknąć; nie jest to raczej spojrzenie z wnętrza gondoli 
– wówczas należałoby się spodziewać większej różnorodności wrażeń, pomijając 
odmienny nastrój wodnej przejażdżki z pieśnią gondoliera w tle. Gondola jest 
widziana z góry – z okna lub z mostu, a otaczająca ją mroczna głębia staje się kon-
tekstem (również wizualnym) egzystencjalnej refl eksji, pytaniem i poszukiwaniem 
odpowiedzi, jeszcze nie uświadomionym przeczuciem. 

Język dźwiękowy i forma utworu Liszta wydają się korespondować właśnie 
z tym egzystencjalnym wymiarem – nie jest to typowy utwór funeralny (jak np. 
marsz żałobny czy utwór Liszta z tego samego okresu Funérailles), który powagą 
i skupieniem sankcjonuje majestat śmierci272, lecz rodzaj wewnętrznego dialogu 
z przeznaczeniem, który wybrzmiewa w niepewności i przeczuciach. Chromatyka 
nadaje melodii błądzący, nieprzewidywalny kształt, niedookreślony tonalnie, stąd 
efekt zawieszenia, błądzenia, pytania. Formuła dialogu (a w każdym razie udziału 
ekspresyjnego głosu) wskazuje na człowieka w centrum wydarzenia; ów dialog nie 
prowadzi jednak do konkluzji, dającej wyjaśnienie i pewność; pytania pozostają 
zawieszone (cz. A), prowadzą w części środkowej (B) do narastania emocji od 
skargi i cierpienia przez chwilowe ukojenie po pełne pasji wzburzenie. Powrót 
dialogu (cz. A’) przynosi potwierdzenie przeczuć o nieuchronności losu – ciemność, 
głębia i zamieranie ruchu (akordy, chromatyka), słabnąca nadzieja, rezygnacja lub 
naznaczone rezygnacją pogodzenie. 

Powyższa analiza skupiła się na cechach formalnych i emocjonalnych samej 
muzyki z uwzględnieniem literacko-obrazowego kontekstu tytułu. Dzięki sygna-
łom werbalnym można wpisać w utwór pewną emocjonalną akcję – po pierwsze, 
na mocy szeregu konwencji muzycznych, które zyskały w historii stylów i form 
muzycznych ogólnosemantyczne wykładnie, po drugie, z racji ekspresyjnej natury 
muzyki, która symbolizując ogólne formy uczuć273, bez trudu przyjmuje i wzboga-

272  Peterson (op. cit., s. 47) zauważa, że utwory żałobne są na ogół większych rozmiarów, komponowane 
na duże składy instrumentalne i przeznaczone do wykonania publicznego, natomiast kameralność utworu 
Liszta zbliża go raczej do poetyckich impresji, jak np. liczne wiersze-tombeau, pisane przez Mallarmégo. 

273  Por. S. Langer, Nowy sens fi lozofi i. Rozważania o symbolach myśli, obrzędu i sztuki, przeł. A.H. Bo-
gucka, Warszawa 1976, s. 351; P. Kivy, Sound and Semblance, op. cit., s. 28.
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ca sobą przypisane jej treści, pozostając sama niezmieniona i w równym stopniu 
gotowa spełniać wymogi muzyki absolutnej, która rządzi się jedynie wewnętrzną 
logiką274. Peter Kivy, rozważając możliwości i warunki zaistnienia reprezentacji 
w muzyce, wyróżnia dwa jej rodzaje: obrazową i strukturalną – ta pierwsza jest 
reprezentacją zjawisk akustycznych (dźwięków człowieka lub natury, np. śpiewu 
ptaka) lub innej muzyki – analogicznie do reprezentacji obrazowej w sztukach 
wizualnych275. Różnica między nimi polega na tym, że w muzyce na ogół nie jest 
możliwe rozpoznanie przedmiotu reprezentacji bez dodatkowych sygnałów, repre-
zentacja może być wsp omagana , np. przez tytuł (podobnie działa to w malarstwie 
o dużym stopniu stylizacji). Reprezentacja strukturalna dotyczy natomiast zjawisk 
innych niż dźwiękowe, toteż zawsze musi być wspomagana, by nadać kierunek 
poszukiwaniom sensów. W tym świetle muzyka programowa jest reprezentacją 
w różnym stopniu wspomaganą – od sugestii w tytule, przez zarys jakiejś narracji 
(np. Symfonia fantastyczna Berlioza), po odwołania do tekstów literackich lub 
fi lozofi cznych. Liszt był jednym z głównych przedstawicieli muzyki programowej 
XIX wieku, której zwieńczeniem stała się forma poematu symfonicznego i symfonii 
programowej. Wspólna jest dla nich idea pozamuzyczna, która może zostać zrozu-
miana niezależnie od czysto muzycznej logiki konstrukcji, np. Uwertura tragiczna 
J. Brahmsa ma formę allegra sonatowego, ale tytuł programowy jest zaproszeniem 
do poszukiwania reprezentacji tragizmu w ogóle lub określonej akcji tragicznej 
(narratywizacja)276. 

Powyższa analiza kompozycji Liszta La lugubre gondola II miała wydobyć 
jedynie te elementy formalne, ekspresyjne i semantyczne, których dostarcza sam 
utwór w warstwie muzycznej i werbalnej, by następnie skonfrontować je z wierszem 
Tranströmera. Trzeba podkreślić, że poprzez główny motyw w tytule obu utworów 
ich przedstawiający charakter jest w pewien sposób określony, kategorie seman-
tyczne użyte w interpretacji muzyki (mając na względzie również okoliczności 
jej powstania) nie zostały więc przeniesione z planu treści wiersza. W ten sposób 
zachowano genetyczny związek – „kierunek” intermedialnej relacji i możliwe będzie 
stwierdzenie, czy i w jakim stopniu wiersz Gondola żałobna nr 2 może być uznany 
za przejaw muzyki w literaturze. 

Forma utworu Liszta wykazuje, mimo znacznych nieregularności, tendencję 
do symetrii (A B A’), która wiąże się z podstawowymi zasadami formotwórczymi 
muzyki, powtórzeniem i kontrastem. W tym względzie muzyka i literatura różnią 
się dość radykalnie, gdyż literatura (w szczególności proza) nie toleruje dosłowności 
powtórzenia w takim stopniu jak muzyka. Wiersz Tranströmera zbudowany jest 
z ośmiu części, scalonych przez szereg ekwiwalencji (semantycznych, brzmienio-
wych, strukturalnych) oraz nieliczne, lecz wyraziste powtórzenia o charakterze 
refrenu, które łączą części przynależne do tej samej płaszczyzny czasowej. Plan 

274  Por. L. Kramer, Musical Meaning: Toward a Critical History, Los Angeles – London 2002, s. 4.
275  Kivy odwołuje się do teorii Wollheima, która czyni podstawowym kryterium reprezentacji rozpo-

znanie czegoś jako czegoś innego (seeing-in), i przenosi je analogicznie na muzykę w formie rozpoznania 
słuchowego (hearing-in). P. Kivy, Introduction to a Philosophy of Music, op. cit., 183. 

276  Ibid., s. 193.
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fi kcjonalno-historyczny, obejmujący części I, II, IV, V, VII, to opowieść o spotkaniu 
Wagnera i Liszta w Wenecji w 1882 roku277, dla którego lirycznym komentarzem 
jest motyw czarnej gondoli (z wyjątkiem cz. IV), niczym Wagnerowski motyw 
przewodni278, sygnalizujący niewypowiedzianą egzystencjalną refl eksję: gondola 
uginająca się pod ciężarem życia jawi się jako współczesna łódź Charona z bile-
tem w jedną stronę (w. 7). Plan współczesny (cz. III, VI, VIII) scalają natomiast 
wspomnienia treści snów (fraza „Śniło mi się, że…”) wraz z ich surrealistyczną 
poetyką. Jak wcześniej podkreślono, nagłe zmiany perspektywy czasowej i dykcji 
poetyckiej stwarzają silny efekt liryczny, istnieje jednak pewien logiczny (w sensie 
logiki poetyckiej) łącznik, wprowadzający część III: „Widok na rok 1990” („Gluggar 
mot 1990”). Ów „widok” fi zycznie jawi się podmiotowi przez szczeliny (gluggar), 
tj. okienka strzelnicze – szczegół nawiązujący do scenerii architektury historycznej 
Wenecji, a zarazem reprezentujący przejście między dwoma rzeczywistościami279. 
Perspektywa podmiotu lirycznego to zatem rok 1882, z którego ma on wgląd w bliż-
szą i dalszą przyszłość; ten fakt tłumaczy, dlaczego sekwencje współczesne wydają 
się bardziej nierealne – są one poetycką wizją przyszłości. Tym samym jednak obie 
płaszczyzny zostały silnie zintegrowane, mimo kontrastujących elementów, co 
można interpretować przez pryzmat jednorodności tematów w utworze Liszta280. 

Przypomnijmy, że architektonika formy utworu Liszta i wiersza Tranströmera 
nie wykazują podobieństw, tj. wiersz nie rozwija się według schematu rozwoju 
formy muzycznej. Oprócz rozczłonkowania formalnego przemawia za tym wy-
eksponowanie w II części wiersza Lisztowskich akordów, „tak ciężkich, że trzeba 
by je przekazać Instytutowi Mineralogicznemu w Padwie do analizy” (w. 10–11). 
Mowa jest o akordach w części kończącej utwór281, które są jego najmroczniejszym 
fragmentem, naznaczonym fatalizmem i rezygnacją; jak widać, Tranströmer roz-
szerza tu synestezyjnie fi zyczność brzmień, charakteryzując ich ciemną barwę, 
nasycenie i opadający kierunek w kategorii ciężaru; to z kolei przekłada się na 
obraz załadowanej po brzegi gondoli282. Motyw akordów-meteorytów został więc 

277  W szkicu wiersza rok ten był wymieniony. Zob. L. Karlström, Tomas Tranströmer. En Bibliografi . 
Del 2, Västerås 2001, s. 37. W wersji ostatecznej data pozostała jedynie w przypisie autora (por. cytat na 
początku podrozdz.).

278  Leitmotiv nie jest w istocie pojęciem stworzonym przez Wagnera, lecz przez Hansa von Wolzogena. 
Sam Wagner używał w swych pismach pojęcia Hauptmotiv. Zob. Wagner on Music and Drama. A Compen-
dium of Richard Wagner’s Prose Works, przekł. ang. H. Ashton Ellis, wybór i red. A. Goldman, E. Sprinchorn, 
New York 1964, s. 222 (przypis). Józef Chomiński podkreśla, że Wagnerowski motywy przewodnie nie są 
właściwie motywami w sensie muzycznym, lecz często mają rozmiar frazy. J. Chomiński, K. Wilkowska-
-Chomińska, Formy muzyczne, t. 4, Opera i dramat, op. cit., s. 269–270. 

279  Motyw szczeliny jest u Tranströmera częstym obrazem kontaktu między teraźniejszością a prze-
szłością, lub między realnością a uniwersum psychiki (snu, marzeń sennych, wspomnień). 

280  W tym miejscu może się to wydawać zbyt pochopnym stwierdzeniem, spróbujemy jednak zwe-
ryfi kować tę tezę w oparciu o szczegóły.

281  Potwierdza to jeden z wstępnych szkiców wiersza, gdzie poeta użył sformułowania „De sista ackor-
den är så tunga att…” („Ostatnie akordy są tak ciężkie, że…”). Zob. L. Karlström, Tomas Tranströmer. En 
Bibliografi . Del 2, op. cit., s. 37.

282  Niklas Schiöler zauważa ponadto, iż w Tranströmerowskim uniwersum obrazowania ciężar ma 
znaczenie trafności i efektywności artystycznej. N. Schiöler, op. cit., s. 290, przyp. 45.
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wydobyty jako najistotniejszy muzycznie fragment, który wyznaczył określoną 
topografi ę obrazowania w wierszu, nie tylko w sensie fi zycznym (ciężar gondoli, 
głębia morska), ale także symbolicznym: 

För tunga för att vila, de kan bara sjunka och sjunka genom framtiden och ända ner
till brunskjortornas år.
Gondolen är tungt lastad med framtidens hopkurade stenar. (SD, s. 286)

Zbyt ciężkie by trwać w spoczynku, mogą tylko spadać i spadać 
w przyszłość do czasu koszul brunatnych. 

Gondola z ciężkim ładunkiem skulonych kamieni przyszłości. (PH, s. 148)

Muzyka Liszta oznacza nie tylko wgląd w bliską przyszłość rychłej śmierci 
Wagnera, ale również nieokreślone przeczucie dalszych dróg rozwoju muzyki. 
Chromatyka, dysonanse i rozszerzona tonalność miały dopiero w XX wieku do-
prowadzić do rozkładu systemu tonalnego; ich znaczenie w muzyce późnoroman-
tycznej wyznaczało potencjał nieprzewidywalnego jeszcze rozwoju, którego ocena 
należała do przyszłych pokoleń. Akordy-meteoryty są więc przesłaniem niejako 
z innego świata, tutaj – w sensie czasowym i w odwróconej perspektywie: nie jako 
świadectwo odległej przeszłości, lecz niespodziewany ładunek z muzyki j e s z c z e 
n i e  i s t n i e j ą c e j . Stąd ich charakterystyka poprzez ruch ku przyszłości – ruch, 
który oznacza proces stopniowego przełamywania ograniczeń tonalności i formy283. 
Obraz nacechowany jest jednak ambiwalentnymi odczuciami z racji historycznego 
kontekstu faszyzmu. Twórczość Liszta nie jest kojarzona z ówczesnymi ani później-
szymi ideologiami, ale apoteoza germańskiego ducha w dramacie Wagnerowskim 
oraz społecznych i estetycznych wizjach kompozytora uwikłane zostały w ideologię 
faszyzmu, a społeczny wymiar jego teorii „dzieła sztuki przyszłości” skompromi-
towany w kontekście książek palonych na stosach. Sam Wagner dał podstawę do 
nacjonalistycznych interpretacji w swoich pismach idelogicznych, zwłaszcza w głę-
boko antysemickim szkicu Das Judentum in der Musik (1850). Wkrótce zwrócił się, 
w duchu neohellenistycznym, przeciw kulturze chrześcijańskiej, co nie przeszkodziło 
mu stworzyć w Parsifalu misterium religijnej ofi ary284. Mimo to jego twórczość 
pozostała dla potomności symbolem gloryfi kacji germańskiego ducha. Ten frag-
ment wiersza wyraża zatem refl eksję, że dzieło przestaje być własnością twórcy, żyje 
własnym życiem, niezależnie od intencji artystycznych i ideologicznych. W szerszej 
perspektywie dotyczy zaś nieuniknionego związku sztuki i społeczeństwa285. Stąd 

283  Jednym z takich środków, związanych z tonalnością i wyrosłą na jej gruncie budową okresową 
muzyki klasyczno-romantycznej, jest kadencja, stabilizująca tonację, rozwiązująca konfl ikty harmoniczne, 
zamykająca formę. Wagnerowska nieskończona melodia (unendliche Melodie) stanowiła odejście zarówno 
od symetrii melodycznej, jak i od przynależnych jej cezur harmonicznych. Podobne cechy (zwłaszcza w od-
niesieniu do harmonii) zostały stwierdzone w analizie La lugubre gondola Liszta (por. tekst główny).

284  E. Fubini, Historia estetyki muzycznej, op. cit., s. 318–319.
285  W latach 60. lewicowa krytyka zarzucała poecie brak zaangażowania w problemy społeczne i po-

lityczne (np. B. Håkansson, Trång och frihet, konst och liv. En studie i Tomas Tranströmers föfrattarskap, 
„Rondo” 1962, nr 4, s. 4–9; L. Nylén, Medan besättningen svärmar i parkerna, „Bonniers Litterära Magasin” 
1966, nr 6, s. 693–696; T. Berggren, Tomas Tranströmer, „Östersjöar”, „Bonniers Litterära Magasin” 1974, 
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„skulone kamienie przyszłości” to ładunek, który gondolę może zatopić, ładunek 
życia, które jednak nieuchronnie zmierza ku śmierci. 

Drugim istotnym dla topografi i wiersza motywem – w sensie tak literackim, jak 
i muzycznym – jest głębia morska, powiązana semantycznie z gondolą, ciężarem, 
kierunkiem opadającym. Tu upatruję wręcz odpowiednika niskich rejestrów do-
minujących w utworze Liszta, które opisywaliśmy także jako ciemne, stonowane, 
emanujące dramatyczną ekspresją. I tym razem wrażenia słuchowe (zapośredni-
czone częściowo przez metaforykę wizualną) przełożone zostają na inne doznania 
zmysłowe: ziąb, zieloną barwę, siłę (w sensie ukierunkowanego ruchu):

Havets gröna köld tränger upp genom golven i palatset. (SD, s. 286)

När Liszt spelar ikväll håller han havspedalen nertryckt
så att havets gröna kraft  stiger upp genom golvet och fl yter

samman med all sten i byggnaden.
Godaft on vackra djup! (SD, 289)

Zielony ziąb morza przenika przez posadzki w pałacu. (PH, s. 147)

Dziś wieczorem Liszt gra ciągle na wciśniętym pedale morza,
tak że zielona potęga morza przenika przez posadzkę, wtapia się w kamienie budynku.
Dzień dobry, śliczna głębio! (PH, s. 150–151)

Głębia morska nie jest tłem dla poetyckiej akcji, lecz jej aktywnym uczestni-
kiem. Stanowi przeciwwagę dla ciężaru i ciążenia w dół za sprawą aktywnej siły 
skierowanej ku górze. Przenika, za sprawą muzyki, w świat ludzki (tu, metoni-
micznie, budowle wznoszące się nad wodą286). Początkowo fi zyczność doznań 
przenikliwego chłodu zdaje się być jedynie materializacją choroby i nadchodzącej 
śmierci („Wagner jest naznaczony”)287, zjawiskiem paralelnym do procesu niszczenia 
architektury Wenecji przez wszechobecną wilgoć. Następnie na ten niemal reali-
styczny obraz nakłada się obecność i siła morza w utworze Liszta; wciśnięty pedał 
morza to jednocześnie fi zyczny gest kontaktu stopy z posadzką przy naciśnięciu 
pedału fortepianu (posadzka jest wszak miejscem zetknięcia pałacu z morzem) 
i efekt muzyczny w postaci rozmytych konturów ukształtowań muzycznych, któ-
rych dźwięki zlewają się i nakładają, tworząc kolorystyczne plamy, szczególnie 
w falującym, rozkołysanym akompaniamencie części B. Tym razem siła morza 
skumulowana jest w muzyce, dzięki której wydostaje się z głębin i ogarnia budowlę. 
Ale siła morza i muzyki uosabia w istocie ostateczną siłę i nieuniknioność śmierci 

s. 326–327), jednak jego, wcale liczne, komentarze do współczesności są na ogół podane przez pryzmat 
historii i skondensowane metaforycznie, jak w analizowanym tu przypadku. Charakterystyka wzmianko-
wanej debaty – zob. M. Ringgren, Strömkantringens år, „Lyrikvännen” 1981, nr 5, s. 284–292.

286  Według szkicu wiersza chodzi o Palazzo Vendramin; w wierszu pozostała tylko ogólna lokalizacja 
przy Canal Grande. Zob. Karlström, Tomas Tranströmer. En Bibliografi . Del 2, op. cit., s. 32. Tam w isto-
cie zamieszkiwał w Wenecji Wagner z rodziną i tam gościł jesienią 1882 roku swego teścia Liszta. Zob. 
A. Walker, op. cit., s. 424–426.

287  Bergsten interpretuje głębię jako śmierć, która jest docelowym punktem życia, odpowiednik „nie-
skończonego wnętrza domu”. S. Bergsten, Djupets musik. Kommentar till Tranströmers dikt „Sorgegondol”, 
„Lyrikvännen” 1991, nr 5, s. 225.
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oraz jej paradoksalną bliskość wobec sztuki; świadczy o tym aluzja intertekstualna 
do zamachu na Gustawa III („Dzień dobry, śliczna masko!”), na balu maskowym 
w teatrze operowym288. W ten sposób zostaje przywołana opera, która była wszak 
żywiołem Wagnera jako kompozytora, oraz jej teatralne konwencje, a maska staje 
się wielowymiarowym rekwizytem karnawału weneckiego, fałszu i zdrady, a idąc 
dalej – przybierania ról społecznych i społecznego funkcjonowania artysty: 

Bredvid svärsonen som är tidens man är Liszt en maläten grandseigneur.
Det är en förklädnad.
Djupet som prövar och förkastar olika masker har valt just den här åt honom – 
djupet som vill stiga in till människorna utan att visa sitt ansikte. (SD, s. 287)

Przy zięciu, człowieku swoich czasów, Liszt jest wyliniałym światowcem.
Ale to pozór.
Głębia, która przymierza i odrzuca różne maski, 
tę właśnie wybrała dla niego – 
głębia, która chce przyjść do ludzi, nie ukazując twarzy. (PH, s. 149)

 W tym portrecie podwójnym obaj kompozytorzy jawią się jako przeciwieństwa. 
Liszt reprezentuje dawniejszy, romantyczny typ wirtuoza, krążącego po salach kon-
certowych Europy, przyjmującego hołdy entuzjastycznej publiczności; pod koniec 
życia nie było już dla niego miejsca w głównym nurcie życia muzycznego. Natomiast 
Wagner przedstawiony jest u schyłku swoich dni jako artysta wymiernego sukcesu 
ekonomicznego, król Midas, „który czego dotknie, przemienia w Wagnera”; ten fakt 
zdaje się przyćmiewać jego wcześniejsze zaangażowanie w ruchy wolnościowe i wi-
zje zmiany rzeczywistości289. To jednak muzyka Liszta, jak wynika w wcześniejszej 
analizy, niesie zapowiedź przyszłości, choć wizjonerstwo kompozytora schowane jest 
pod maską konwencjonalnych zachowań. Wydaje się, że zarówno jowialna postać, 
jak i dzieło Liszta traktowane są przez podmiot liryczny z większym zrozumieniem 
i sympatią niż koturnowa powaga i namaszczenie dzieł Wagnera. Tym samym 
muzyka instrumentalna (La lugubre gondola II) jawi się jako ekspresyjna w dużo 
wyższym stopniu niż muzyka dramatyczna, związana z tekstem, o czym świadczy 
zestawienie dzieł obu kompozytorów, rozbrzmiewających w Palazzo Vendramin: 

Klaveret som har tigit genom hela Parsifal (men lyssnat)
får äntligen säga något.

Suckar… sospiri… (SD, s. 289)

Fortepian, który milczał przez całego Parsifala (ale słuchał), nareszcie 
może się odezwać.

Skargi… sospiri… (PH, s. 150)

288  Powitanie „Bon jour, beau masque!”, skierowane do króla, było hasłem spiskowców dla Anckar-
ströma, kto jest celem zamachu. Na ten fakt wskazuje S. Bergsten, Djupets musik, op. cit., s. 225; N. Schiöler, 
op. cit., s. 291, przyp. 48.

289  Rewolucyjna działalność Wagnera w okresie Wiosny Ludów oraz jego pisma estetyczno-społeczne 
w dziełach Die Kunst und die Revolution (1849) i Das Kunstwerk der Zukunft  (1849) nie znajdują w wierszu 
wyraźnych odniesień. 
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Muzyce Liszta (tu metonimicznie przedstawionej w postaci instrumentu) zo-
stała przypisana siła ekspresji, porównywalna z możliwościami ludzkiego głosu. 
Brzmi to paradoksalnie w kontekście muzyki Wagnera, która pozostaje w sym-
biozie z tekstem, a linia wokalna, wolna od pulsu metrycznego i symetrii budowy 
okresowej, modelowana była na wzorach naturalnego rytmu ekspresyjnej mowy. 
A jednak podmiot liryczny odnajduje prawdę artystyczną w muzyce absolutnej 
z przenikającą ją poetycką ideą, która sugeruje nastrój, nie wyznaczając dającego się 
zwerbalizować programu; w ujęciu Liszta miała ona często naturę psychologiczną, 
nie zaś narracyjną290. Monumentalne dramaty Wagnera nie wykorzystują natomiast 
muzycznych możliwości oddania subtelnych wahań uczuć; choć ich założeniem była 
synteza muzyki z tekstem i ich równoprawne traktowanie, to ekspresja, styl i kształt 
formalny tekstu werbalnego wyznaczały drogi poszukiwań muzycznych291. Muzyka 
Liszta i Wagnera reprezentuje zatem w utworze Tranströmera polaryzację stanowisk 
w estetyce XIX wieku, poeta zaś opowiada się po stronie autonomii muzyki, która 
daje większe możliwości ekspresji niż ta płynąca z tekstu werbalnego. W utworze 
Liszta świadczą o tym frazy deklamacyjne, określone wyżej jako rodzaj recytatywu 
(por. cz. A, fraza b), czyli ekspresyjnej mowy, która tu manifestuje się przez intonację, 
a więc wolna jest od pojęciowych ograniczeń języka (skargi, westchnienia), i jako 
taka zostaje postawiona ponad przesłaniem literacko-muzycznym ostatniej opery 
Wagnera Parsifal, która powstała w tym samym czasie (1882, premiera 1883). 

Przypomnijmy, że recytatyw (lub jego bardziej melodyjna postać, arioso) był 
już wcześniej wykorzystywany przez kompozytorów muzyki instrumentalnej dla 
oddania ekspresji lirycznej głosu, np. w późnych sonatach fortepianowych Beetho-
vena, d-moll op. 31 nr 2 i As-dur op. 110292. Co ciekawe, struktura interwałowa 
i rytmiczna recytatywu Liszta jest niemal identyczna z pierwszą frazą recytatywu 
z sonaty As-dur Beethovena ze skokiem seksty/septymy w górę, a następnie zej-
ściem krokami tercji małej, sekundy wielkiej i małej (u Liszta – małej i wielkiej), 
rytmem punktowanym i synkopą. Świadczy to nie tyle o związku obu kompozycji, 
ile o praktyce recytatywu, który posługiwał się pewnymi formułami dla oddania 
melodii afektowanej mowy. Funkcja recytatywu w utworach instrumentalnych jest 
jednak całkowicie odmienna od tej, jaką pełnił on w dziełach scenicznych. Opera 
narodziła się wprawdzie w XVII wieku jako realizacja idei reprezentacji mowy na 

290  Muzyka programowa, do której należy ten utwór, jak większość twórczości muzycznej Liszta, 
w ujęciu romantycznym nie stała w opozycji do muzyki absolutnej, ponieważ tzw. idea poetyczna nie 
oznaczała naśladowania przedmiotów ani nawet uczuć, lecz niewyrażalną w słowach duchową substancję 
sztuki. Zob. C. Dahlhaus, Idea muzyki absolutnej, op. cit., s. 138–150; idem, Tezy o muzyce programowej, 
w: idem, Idea muzyki absolutnej i inne studia, op. cit., s. 208–232. 

291  Przypadek Wagnera jest szczególny, gdyż pisał on sam teksty do swoich dramatów muzycznych, 
można więc zakładać dwukierunkowe inspiracje. 

292  W Sonacie d-moll op. 32 nr 2 nie jest on nazwany, ale wskazuje na to solowa melodia, wtrącona 
w strukturę tematu, oraz określenie wykonawcze con espressione e semplice (L. van Beethoven, Sämtliche 
Sonaten für Klavier zu zwei Händen, red. F. Lamond, t. II, Leipzig 1981, s. 29); w sonacie As-dur op. 110 
występuje recitativo, które prowadzi do kantyleny w tylu arii, określonej jako arioso dolente (ibid., 281–282). 
Zob. też M. Wasilewska-Chmura, Musikalisk inspiration versus musikalisk suggestion. Några synpunkter på 
Erik Lindegrens dikt „Arioso”, w: Filologiskt smörgåsbord. En jubileumsskrift  från skandinavistiken i Kraków, 
Kraków 2004, s. 118. 
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wzór monodii starogreckiej (stile rappresentativo), w której melodia i rytm języka 
określały kształt muzyczny deklamacji, lecz jej rozwój poszedł w kierunku coraz 
bogatszej, popisowo traktowanej melodyki oraz form zamkniętych (arii, scen 
zespołowych i chóralnych). Recytatyw pozostał niezbędnym, acz zredukowanym, 
spoiwem dramatycznym o ograniczonych środkach muzycznych, podczas gdy arie 
i sceny zespołowe były właściwą substancją muzyczną – w nich rozwijały się środ-
ki formalne i wykonawcze. Reformy opery (począwszy od Glucka) zmierzały do 
przywrócenia jej dawnej jedności dramatycznej, poprzez zintegrowanie recytatywu 
z arią; recytatyw począł wówczas zyskiwać na znaczeniu z coraz bardziej ekspresyjną 
melodyką i akompaniamentem orkiestry293. Proces ten, rozwijany przez Mozarta, 
Webera, Verdiego, osiągnął spełnienie w teorii i praktyce Wagnerowskiego dramatu 
muzycznego, w którym podział na recytatyw, arie i ensamble ostatecznie stracił rację 
bytu. Oznaczało to, że recytatyw – choć już w innym kształcie tzw. nieskończonej 
melodii – stał się równouprawnionym środkiem wyrazu dramatycznego kosztem 
arii, która przez swą zamkniętą formę sprzeniewierzała się idei jedności drama-
tycznej. Muzyka instrumentalna natomiast, kiedy oderwała się od wielowiekowej 
tradycji wokalnej, wchłonęła i wykształciła różne typy melodyki, które stały się 
podstawą dualizmu tematycznego i techniki przetworzeniowej, a zatem melodia 
kantylenowa, wcześniej kojarzona ze śpiewem, przestała być jakością specyfi cznie 
wokalną294. Efekt ekspresji ludzkiego głosu można było natomiast osiągnąć przez 
melodykę deklamacyjną recytatywu lub ariosa, toteż ma ona w muzyce instrumen-
talnej nieporównanie większy walor liryczny niż inne typy ekspresyjnej melodii, 
choć, paradoksalnie, zbliża się raczej do emfatycznej mowy niż śpiewu. 

W tym miejscu nasuwa się pytanie, czy powracający w utworze Liszta recytatyw 
(fraza b) ma jakiś strukturalny odpowiednik w wierszu Tranströmera. Jeśli jako kie-
runek interpretacji potraktować kategorię intensyfi kacji liryzmu, należałoby zbadać 
pod tym kątem fragmenty liryki osobistej (cz. III, VI, VIII), w których ujawnia się 
głos podmiotu lirycznego. Jego lakoniczna relacja onirycznych obrazów wyraża 
niewypowiedziane pytanie o ukryte w nich znaczenia i związki z rzeczywistością, 
które wybrzmiewa w niepewności i zawieszeniu. Przypomnijmy, że recytatywna 
fraza Liszta, pozbawiona akompaniamentu i ciążeń harmonicznych, również ma 
kształt błądzący po stopniach skali chromatycznej i nie prowadzi do muzycznego 
rozwiązania. Zamyka ona cały utwór (cz. A’), podobnie jak wiersz kończy się otwar-
tym na interpretację wspomnieniem snu; w tym sensie powracający (czterokrotnie 
w utworze Liszta i trzykrotnie w wierszu) recytatyw-monolog można uznać za 
istotny funkcjonalnie element formy. 

Szukając dalszych strukturalnych paralel między utworami, napotykamy trud-
ności, bowiem liczba części, ich porządek i wzajemne relacje są w obu utworach 
odmienne. W wierszu kontrast zachodzi między dwoma płaszczyznami czasowymi: 

293  Tzw. recitativo accompagnato, czasem przechodzące wręcz w kantylenę (arioso), dawniejszemu 
recitativo secco towarzyszył natomiast jedynie klawesyn, dając puls metryczny i podstawę harmoniczną.

294  Sugestia reprezentacji śpiewu była osiągana od początków muzyki instrumentalnej środkami 
werbalnymi, np. w baroku nietaneczne części suity określane były jako air (aria), w romantyzmie miniatury 
instrumentalne mogły w tytule wskazywać na pieśń (np. Pieśni bez słów F. Mendelssohna-Bartholdy’ego). 
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h is tor yc z ną  (czas teraźniejszy, narracyjne wprowadzenie, metaforyczne obra-
zowanie) i w sp ó ł c z e s n ą  (czas przeszły295, lakoniczny styl, pewna trywialność 
języka i obrazowania). W utworze fortepianowym Liszta kontrasty występują 
natomiast między dialogującymi frazami (a i b) w części A oraz między częściami 
A i B, a więc relacje zachodzą na różnych poziomach struktury, przy czym dla 
całokształtu formy decydująca jest architektonika tworzona przez większe cało-
ści296. Wracając do formy wiersza, można zatem założyć, że jego obszerne i bogate 
w szczegóły fragmenty „weneckie” odpowiadają centralnej części utworu Liszta, 
którą cechuje pełna ekspresji melodia, narastanie dynamiki i intensywności emo-
cjonalnej, a nade wszystko – rozkołysany akompaniament, w którym nietrudno 
znaleźć reprezentację morskiej głębi i ruchu fal. Część ta, w której obserwujemy 
dynamiczny rozwój formy, może pomieścić zarówno elementy mimetyczne, emo-
cjonalne, jak i symboliczne przedstawionej historii: sceneria Wenecji, gondole 
– żałobna, która niesie symboliczny sens śmierci297, jak również gondola śmieciarzy 
jako zmaterializowany obraz sztuki i ideologii, które nie przetrwały próby cza-
su298; maski weneckiego karnawału, maski i role narzucone artyście oraz te przez 
niego wybierane; fałsz i prawda artystyczna; w końcu – nieuniknioność śmierci. 
W tym świetle fraza rozpoczynająca utwór (a), która dialoguje z głosem lirycznym, 
a następnie (cz. A’) przyjmuje postać ciężkich akordów-meteorytów, musi odpo-
wiadać innemu elementowi formy wiersza niż część. Powinien on być wyrazisty 
i samodzielny, powtarzać się, a jednocześnie ewoluować, odsłaniając stopniowo 
naddane sensy. Taką strukturalną rolę odgrywa w wierszu Tranströmera motyw 
gondoli, ujęty w powtarzający się wariacyjnie refren. Prosta struktura Lisztowskiej 
frazy (przypomnijmy – repetycja trzydźwiękowego, ambiwalentnego harmonicznie 
motywu) odpowiada prostocie refrenu wiersza i prostocie czarnej gondoli („jest 
zwykła i czarna”). W wierszu transformacje refrenu są subtelne, ale rozwijają się 
w stronę coraz większej uniwersalności symbolu gondoli: 

„Gondolen är tungt lastad med deras liv, två tur och retur och en enkel.” (I)
„Gondolen är tungt lastad med framtidens hopkurade stenar.” (II)
„Gondolen är tungt lastad med liv, den är enkel och svart.” (V, VII)

„Gondola z ciężkim ładunkiem ich życia, dwa powrotne, jedno w jedną stronę.” (cz. I)
„Gondola z ciężkim ładunkiem skulonych kamieni przyszłości.” (cz. II)
„Gondola z ciężkim ładunkiem życia; jest zwykła i czarna.” (cz. V, VII) 

Punktem wyjścia jest widok wsiadających do gondoli Liszta i Wagnera z żoną 
Cosimą, ładunek ich życia ma wręcz fi zyczną motywację, zgodnie z typową 

295  W tłumaczeniu Leonarda Neugera dwukrotnie użyte są formy czasu teraźniejszego (cz. VIII), podyk-
towane względami stylistycznymi; w wierszu Tranströmera konsekwentnie występuje czas preteritum. 

296  Zob. J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, Formy muzyczne, t. 1, Teoria formy. Małe formy 
instrumentalne, op. cit., s. 194. 

297  Mieszczą się tutaj również intertekstualne odniesienia do innych tekstów literackich, np. do noweli 
Th omasa Manna Śmierć w Wenecji. 

298  Bergsten (Djupets musik, op. cit., s. 224) interpretuje trywialne motywy gondoli śmieciarki i „jed-
nowiosłych bandytów” w kontekście „koszul brunatnych” i wplątania sztuki w ideologiczne spory. 
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dla poety metodą konkretyzacji, w której mieści się także bilet w jedną stronę. 
W części II ładunek gondoli stanowią „skulone kamienia przyszłości”, a więc per-
spektywa czasowa każe widzieć w niej transcendentny element ludzkiego ducha 
i twórczości. Za kolejnym razem (cz. V i VII) ładunkiem jest życie w ogóle, toteż 
symbol gondoli nabiera szerszego, egzystencjalnego wymiaru, wykraczając poza 
ramy historycznej anegdoty. Możliwości interpretacyjne poszerzają się zwłaszcza 
w kontekście obrazów onirycznych, które – jak już stwierdziliśmy – mogą być 
traktowane jako odpowiednik formalny i ekspresyjny recytatywnych fraz dialo-
gujących w utworze Liszta. 

Części weneckie i oniryczne łączy sieć ekwiwalencji semantycznych i werbalnych: 
ciężkie akordy (II) – bezgłośna gra na narysowanej klawiaturze (VI) – milczący 
fortepian (VII); niemowlę mówiące całymi zdaniami (III) – fortepian, który może się 
odezwać (VII); białe maski (VIII) – Wagnera „twarz białą fl agą” (I) – wykrzywiająca 
się w grymasie twarz (II) – Liszta maska światowca (IV) – „Dzień dobry, śliczna 
głębio” (VII); szkoła (VIII) – uczeń przepisujący poprawę błędu (V). Wiersz wyko-
rzystuje ponadto efektywnie zasadę kontrastu w kwestii czasu, stylu, obrazowania 
poetyckiego oraz bohaterów zdarzenia: portret podwójny Liszta i Wagnera konfron-
tuje ich różne postawy życiowe, drogi ekspresji twórczej (muzyka instrumentalna 
i sceniczna), a w konsekwencji – oddziaływanie artystyczne muzyki autonomicznej 
(absolutnej i programowej) i tej zintegrowanej w totalnym dziele sztuki. Podmiot 
liryczny, jak stwierdziliśmy, opowiada się za ekspresją czysto muzyczną, czego 
wykładnią stają się sceny oniryczne związane z problemem komunikacji i prawdy 
artystycznej, który jest jednym z głównych tematów twórczości poety. 

W poezji Tranströmera refl eksja na temat języka wyraża z jednej strony scep-
tycyzm wobec możliwości komunikacji za pomocą jego skostniałych struktur, 
z drugiej – wyczulenie na inne możliwości kontaktu ze światem i człowiekiem, 
m.in. za pośrednictwem sztuki. W obrazach sennych w Gondoli żałobnej nr 2 ko-
munikacja językowa, uwikłana w kontekst społeczny, jawi się jako antyteza prawdy 
przekazywanej przez muzykę. Przykładowo „nowo narodzona dziewczynka, która 
mówiła całymi zdaniami” to scena surrealistyczna i niepokojąca, która materializuje 
abstrakcyjny „[n]iepokój o Litwę”. Jest ona przekroczeniem naturalnego porządku, 
w którym niemowlę pozostaje w naturalnym fi zycznym, instynktownym związku 
z matką, tworzącym grunt dla tworzenia osobowości. Porządek imaginacyjny (we-
dług teorii Julii Kristevej) – sensualny, prewerbalny – przejawia się w sztuce, która 
apeluje do zmysłów, przedracjonalnych skojarzeń i reakcji, przy czym muzyka jest 
z racji swego gestualnego charakteru szczególnie predestynowana do reprezento-
wania tej sfery ludzkiego doświadczenia. Język jest natomiast w tym kontekście 
przekroczeniem norm, zbędnym dodatkiem, niedoskonałym substytutem intu-
icyjnego, niejęzykowego doświadczania i pojmowania świata. Żartobliwą paralelę 
tego niepokojącego snu stanowi charakterystyka życia towarzysko-artystycznego 
Liszta – ciągłe podróże, bankiety i bogata korespondencja, przedstawione jako 
swego rodzaju przymus wynikający z poczucia misji. Mozół przepisywania poprawy 
zadania przez ucznia wydaje się groteskowo zbyteczny wobec faktu, iż prawdziwa 
komunikacja kompozytora ze światem odbywa się poprzez muzykę (por. „fortepian 
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[…] nareszcie może się odezwać”). W tym kontekście język jawi się jako nader 
niedoskonałe medium, przy pomocy którego nie sposób wyjść poza nieudolne 
próby przekazania istotnych treści. 

Z problemem kontaktów i komunikacji międzyludzkiej łączy się w twórczości 
Tranströmera wyobrażenie maski, które reprezentuje nar z u c on e  wzorce i role 
społeczne; w tym sensie mowa jest o masce światowca, noszonej przez Liszta nie-
zależnie od siły i prawdy artystycznej jego muzyki (cz. IV). Sny wspominane przez 
podmiot liryczny są natomiast przeniesieniem refl eksji w sferę obrazów i symboli, 
które ujmują bezpośrednio jego sytuację egzystencjalną. W szkole wszyscy noszą 
maski (cz. VIII) – białe, niezróżnicowane, zastygłe w jednym grymasie, a więc ko-
munikacja jest niemożliwa; poza tym spóźnienie sprawia, że reguły gry (być może 
moment zakładania masek, kiedy choć przez chwilę widoczne są twarze) pozostają 
nieznane. Szkoła jawi się jako instytucja represji – pierwszy trening konformizmu, 
społeczeństwo w miniaturze, w którym jedyną możliwością przetrwania jest wto-
pienie się w tłum. Niepokój przenikający te obrazy wiąże się z poczuciem alienacji 
w sytuacjach, które okazują się nieprzeniknioną grą konwencji. Już w wierszu Tran-
strömera Galleriet (1978, Galeria) społeczeństwo jawi się jako chore, kierujące się 
sloganami i żądzą sukcesu299; tutaj obraz szpitala, w którym wszyscy są pacjentami, 
jest przypieczętowaniem tej negatywnej diagnozy. 

Komunikacja werbalna i behawioralna, naznaczona konwencjami i przymusem, 
znajdują przeciwwagę w komunikacji artystycznej, w której ma szansę ujawnić się 
prawda, ale i tu można podążać różnymi drogami. Wydaje się, że polaryzacja po-
staw artystycznych znajduje obrazowy korelat w rekwizycie maski, która zakrywa 
prawdziwą twarz, bądź unieruchamia ją w zastygłym grymasie. Twarz Wagnera ma 
w sobie coś nieludzkiego: z jednej strony „znany profi l Kacperka” konotuje teatr 
marionetek, a zatem rozrywkę, poklask publiczności, ale też skrywanie twarzy przez 
aktora za postacią lalki; z drugiej strony – twarz, która staje się „białą fl agą”, niesie 
asocjacje chorobliwej bladości, kapitulacji, łącząc się dalej z opresyjną sytuacją 
w śnie o szkole. Obraz nie jest wszak jednoznaczny, gdyż równocześnie odnosi się 
aluzyjne do muzyki Wagnera – sceny z Tristana i Izoldy, kiedy na horyzoncie po-
jawia się statek z czarną fl agą, oznajmiającą śmierć. Wagner pisał w liście do Liszta, 
że pod tą czarną fl agą spocząłby na łożu śmierci300. Tym samym konotacje śmierci 
rozszerzają się w duchu fi lozofi i Schopenhauera (choć pozostają w sferze obrazo-
wania akwatycznego), natomiast biel, podkreślając kontrast wobec czarnej gondoli 
i kontekstualnie przywołanej czarnej fl agi, pozbawia ją jednocześnie dramatyzmu 
w obliczu nieśmiertelności sztuki. Motyw fl agi i maski pojawia się w kontekście 
śmierci również w wierszu Inomhuset är oändlingt (1989, Nieskończone jest wnętrze 
domu), co znamienne – też w odniesieniu do kompozytora (Beethovena)301. Maska 

299  Zob. analizy tego wiersza w „Lyrikvännen” 1981, nr 5: B. Julén, Tankar eft er läsningen av Tomas 
Tranströmers dikt „Galleriet”, s. 298–300; A. Pleijel, Att gå som en spårhund där sanningen trampade, 
s. 301–307; T. Olofsson, Hemligheter på bron, s. 308–311.

300  Wagner on Music and Drama. A Compendium of Richard Wagner’s Prose Works, op. cit., s. 272 
(list z 16 XII 1854).

301  Por. „Det är våren 1927. Beethoven / hissar sin dödsmask och seglar”, SD, s. 262 („Jest wiosna 1927. 
Beethoven / podnosi maskę pośmiertną i odpływa”, PL, s. 119).
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Liszta jako wirtuoza światowca wydaje się w tym świetle bardziej konwencjonalną 
metaforą społecznego funkcjonowania artysty. Jest nie tylko narzuconą (lub wy-
braną) pozą, ale również strategią obrony indywidualności twórczej przez światem; 
duchowa droga Liszta zdaje się to potwierdzać302. Głębia, która wybrała tę maskę 
dla Liszta, może w ten sposób ujawnić się w sztuce, nie obnażając swej twarzy, toteż 
świadomość nieubłaganego kresu ludzkiego życia, jeśli zostaje przekazana za po-
średnictwem sztuki, pozbawia śmierć grozy samotności, zamieniając ją w spotkanie 
(„Dzień dobry, śliczna głębio!”), a nawet mistyczne poznanie Boga303. 

Sens maski nie jest więc wolny od ambiwalencji – w sensie społecznym wskazuje 
na skostnienie i oportunizm, w sensie estetycznym – na zdolność transformacji rze-
czywistości przez sztukę, która umożliwia kontakt z transcendencją. W wierszu oba 
stany reprezentuje muzyka, odpowiednio – Wagnera i Liszta, a dodatkowo zyskuje 
liryczny komentarz w onirycznych obrazach części VI. W scenie bezgłośnej gry na 
narysowanej klawiaturze fortepianu muzyka – paradoksalnie – jest środkiem auten-
tycznej komunikacji z drugim człowiekiem. Scena ta emanuje spokojem i poczuciem 
wspólnoty („Przyszli sąsiedzi, żeby posłuchać”), które zaistniało pomimo, a może 
właśnie za sprawą zredukowanej do minimum ekspresji. Natomiast poprzedzająca 
ją scena daremnej podróży i nieco surrealistycznie wyolbrzymionej rzeczywistości 
rodzi poczucie pustki i daremności; muzyka w groteskowych deformacjach jest nie 
do zniesienia, co przekłada się na kolokwialny język. Nietrudno ujrzeć w tych obra-
zach komentarz do monumentalnej formy i patosu dramatów muzycznych Wagnera 
z jednej strony, a z drugiej – kameralnej ekspresji utworu fortepianowego Liszta. 
Różnica leży przy tym nie tylko w typie ekspresji, ale też w sposobie przekazywania 
treści emocjonalnych, które u Wagnera wyznacza tekst literacki, a u Liszta środki 
czysto muzyczne. Po raz kolejny język komplikuje komunikację, zafałszowując 
również wypowiedź artystyczną, która nie wymaga jego pośrednictwa. 

Z powyższych rozważań wynika, że wiersz Tranströmera jest poetycką interpreta-
cją utworu Liszta, która tworzy własny dyskurs, niezależny od dyskursu muzycznego, 
ale odwołujący się do jego istotnych pod względem formalnym i emocjonalnym 
momentów. Różnice między oboma utworami ujawniają się na płaszczyźnie narracji 
i odzwierciedlają odmienne możliwości oddawania czasu w muzyce i literaturze. 
Czas muzyki jest zawsze czasem teraźniejszym, który wyraża aktualne trwanie, czy-
niąc muzykę na wskroś liryczną formą sztuki. Czasowość w wierszu Tranströmera 
jest bardziej złożona: dwie płaszczyzny czasowe łączą się w dość nietypowy sposób 
z czasami gramatycznymi: przeszłość (1882) jest teraźniejszością lirycznej wypo-
wiedzi (presens), natomiast w przyszłość roku 1990 wpisane są wspomnienia snów, 
relacjonowane w czasie przeszłym (preteritum). Jednak również te części skrywają 
swą własną teraźniejszość w skondensowanych konstrukcjach równoważnikowych 
o charakterze zapisków w dzienniku.

302  We wzmiankowanym w przypisie 300 liście Wagner z entuzjazmem wyrażał się o fi lozofi i Scho-
penhauera jako tej, która wskazuje na uwolnienie się od wszelkich pragnień – to jedyna droga wyzwolenia 
człowieka; w tym sensie uważał Liszta za wyznawcę podobnej fi lozofi i, choć ten czynił to na płaszczyźnie 
religijnej. 

303  N. Schiöler, op. cit., s. 180; S. Bergsten, Djupets musik, op. cit., s. 225.
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Podsumowując związki między wierszem Tranströmera Gondola żałobna 
nr 2 a utworem fortepianowym Liszta La lugubre gondola II, można stwierdzić, 
że intermedialność muzyczno-literacka jest złożonym zjawiskiem, które nie daje 
się zamknąć w teoretycznych modelach. Jest to przykład muzyki w literaturze 
(nawiązując do typologii Schera i Wolfa), która przejawia się jednocześnie na 
różnych płaszczyznach, przede wszystkim w postaci odniesień eksplicytnych 
(tematyzacja), ale jednocześnie implicytnych (tzw. imitacja, która często łączy 
się z tematyzacją). Odniesienia eksplicytne odnajdujemy nie tylko w tekście, ale 
też w paratekstach, są więc one odautorsko potwierdzone. Prócz tego występują 
odniesienia kontekstualne – postaci Liszta i Wagnera same w sobie konotują mu-
zykę, a wraz z tytułami konkretnych dzieł (Parsifal Wagnera, tytułowa Gondola 
żałobna nr 2 oraz kontekst Tristana i Izoldy) pozwalają określić choćby ogólny styl 
i nastrojowość muzyki, którą wiersz komentuje. Jeśli chodzi o formy odniesień, 
występują zarówno ogólne odniesienia do muzyki, jak i specyfi czne odniesienia 
do utworu Liszta (tytuł, ciężkie akordy w II części), przy czym proporcje na ko-
rzyść odniesień ogólnych stanowią wskazówkę przy poszukiwaniu technicznych 
form realizacji muzyczności: muzyki werbalnej, analogii formalno-strukturalnych, 
analogii wyobrażeniowych i muzyki słów (wymienione kategorie w porządku od 
najwierniejszej reprezentacji pierwowzoru muzycznego). Wiersz Tranströmera 
nie podąża za muzyką Liszta w sensie architektoniki formy i związanego z nią 
emocjonalnego planu; analogie między utworami stwierdziliśmy natomiast na 
niższych poziomach struktury – komponentów formalnych wraz z ich ładunkiem 
ekspresji. Sugestie brzmieniowe nie wykraczają poza ogólną wrażliwość poety na 
związki brzmienia i znaczeń słów, ale w kontekście tematyzacji muzyki nabierają 
cech muzycznej nastrojowości, zwłaszcza w sekwencjach zdominowanych przez 
ciemne samogłoski, co ma miejsce m.in. w kluczowym refrenie („Gondolen är 
tungt lastad med liv, den är enkel och svart”). 

Jednocześnie mamy tu do czynienia z dwukierunkową relacją intermedialną: nie 
tylko z muzyką w literaturze, ale również z narratywizacją muzyki. Poeta stworzył 
szczególny program literacki – fi kcyjną historię zapowiedzianej śmierci, która każe 
słuchać utworu Liszta jak muzyki funeralnej, ale jednocześnie otwiera go na współ-
czesność, wpisując weń uniwersalną refl eksję estetyczną i egzystencjalną. Program 
literacki Tranströmera odpowiada poetycznej idei muzycznej w sensie romantycz-
nym, która uważana była za substancję wspólną dla wszelkiej sztuki, zasadniczo 
nieprzekładalną na słowa. Tutaj cechuje ją asocjacyjny, nienarracyjny charakter, 
fragmentaryczność oraz – mimo kontrastów – jedność nastroju, co wprawdzie 
odpowiada zasadzie formalnej utworu Liszta, ale opiera się na własnej, poetyckiej 
logice, odmiennej od architektoniki muzycznej. Pomijając odniesienia eksplicytne 
do muzyki, sugestywność muzyczna wiersza wynika z pojęciowej nieokreśloności 
treści za sprawą zgęszczonego obrazowania. Jest to istotna kategoria muzyczności, 
o którą Wolf rozszerzył typologię intermedialności muzyczno-literackiej – analogie 
wyobrażeniowe. 

W ujęciu Liszta muzyka programowa odwołująca się do pierwowzorów literac-
kich nie miała być przekładem fabuły, narracją i mimetycznym odmalowywaniem, 
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lecz kontynuacją procesu poetyckiego tworzenia (weiterdichten) przy pomocy 
innych środków304; jego celem była „określoność wyrazu”, która w romantycznej 
teorii muzyki absolutnej oznaczała poetycką nieokreśloność (E.T.A. Hoff mann). 
Idea poetyczna nie była więc utożsamiana z treścią utworu, którą należało w nim 
odnaleźć; hermeneutyka muzyczna, jako część dziewiętnastowiecznej teorii muzyki, 
rozwinęła poetyzujące interpretacje muzyki, próbując dotrzeć do istoty niewyrażal-
nej idei poetycznej. Toteż, jak twierdzi Dahlhaus, muzyka programowa (podobnie 
jak tzw. muzyka absolutna) powinna być traktowana jako historycznie uwarun-
kowany modus recepcji, który w XX wieku stracił znaczenie wobec interpretacji 
strukturalnych305. W tym sensie rozumienie muzyki (tj. jej rozumiejące słuchanie) 
może przyjmować formę narracyjną lub obrazową niezależnie od tego, czy takie 
sugestie wynikają z samego utworu. Ten fakt jest istotny dla dwukierunkowego 
rozpatrywania związków dzieł muzyki i literatury niezależnie od genealogii ich 
powstania; nie chodzi wówczas o (jednokierunkowe) wpływy, lecz o kontynuację 
procesu twórczego w innym medium. W analizowanym przypadku Gondola ża-
łobna nr 2 Tranströmera jest „dalszym pisaniem poetyckim” utworu Liszta i może 
wpływać na jego recepcję. 

La lugubre gonodola II Liszta nie odnosi się do programu literackiego w sen-
sie dającej się zidentyfi kować narracji, lecz sugestywnie stwarza nastrój scenerii 
Wenecji, nacechowany symbolicznymi odniesieniami. Trzeba zauważyć, że sam 
kompozytor dokonał pierwszej narratywizacji swojej muzyki, komentując utwór 
w kontekście śmierci Wagnera, tego rodzaju narratywizacja nie oznacza jednak 
jeszcze relacji intermedialnej. Muzyka programowa ma charakter intermedialny, 
jeśli wchodzi w relację z tekstem literackim (lub plastycznym) jako pre-tekstem, 
który jest przedmiotem szeroko rozumianej transformacji medialnej. Proces od-
wrotny, kiedy to muzyka stanowi pre-tekst dla utworu literackiego, jest bardziej 
złożony z kilku względów: po pierwsze, inny charakter mają odniesienia do muzyki 
w ogóle lub jej form, stylów itp. (tzw. odniesienia systemowe), inny zaś odniesienia 
do konkretnych utworów, w przypadku których uzasadnione jest badanie trans-
formacji (u Wolfa – transpozycji). Po drugie, sytuacja komplikuje się dodatkowo, 
jeśli przedmiot transformacji należy do gatunku muzyki programowej, który 
oprócz czysto muzycznych struktur zawiera pewne treści pojęciowe, a potencjal-
nie nawet elementy formalne literackiego pierwowzoru. Wiersz Gondola żałobna 
nr 2 rozwija więc poetycką nastrojowość na kilku poziomach: historii powstania 
utworu muzycznego (łącznie ze scenerią Wenecji), jego cech ekspresyjnych i for-
malnych, jego recepcji (poczynając od samego Liszta), licznych narracji związanych 
z Wenecją306, w które wpisuje się indywidualne przeżycie poety, refl eksji na temat 
znaczenia muzyki i istoty komunikacji, sceptycyzmu wobec języka jako narzędzia 
społecznego, wiary w bliskość sztuki i sfery podświadomości, która manifestuje 
się w marzeniach sennych. Widać zatem, że poeta kontynuuje działanie twórcze 

304  C. Dahlhaus, Tezy o muzyce programowej, op. cit., s. 224–225.
305  Ibid., s. 217, 219. 
306  Np. Śmierć w Wenecji Th omasa Manna. Bergsten (Djupets musik, op. cit., s. 219) podaje także 

powieść Gabriele’a d’Annuzia Ogień (Il fuoco, 1900).
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zapoczątkowane przez Liszta, którego istotą jest nie pojęciowe dookreślenie mu-
zycznych sugestii, lecz dalsze ich rozwijanie w kontekście współczesności. W tym 
ujęciu muzyka posiada walor ponadczasowości i uniwersalności; jak podkreśla 
Kramer, jest ona w stanie wchłaniać przypisywane jej treści (w sensie ogólnym), 
które ją wzbogacają, a jednocześnie pozostaje od nich niezależna, nie tracąc 
nic ze swej integralności. Jest to niewątpliwie teoria wyjaśniająca życie utworu 
muzycznego, któremu kolejne pokolenia przypisują jakieś aktualne, a w każdym 
razie relewantne treści. 

Czy zatem wiersz Tranströmera można traktować jako którąś z wyróżnionych 
teoretycznie kategorii intermedialności muzyczno-literackiej? Nie jest on wszak 
przykładem transformacji intermedialnej, w której istotny jest rezultat procesu 
translacji i jednokierunkowość działania twórczego307. Stwierdziliśmy co prawda 
szereg analogii formalnych i strukturalnych, ale spełniają one warunki interme-
dialności pośredniej – mają charakter odniesień implicytnych, których zasadność 
potwierdzają odniesienia eksplicytne. Istotą odniesień jest ukierunkowanie w stro-
nę pierwowzoru, bowiem to związek z nim konstytuuje akt znaczeniotwórczy. 
I tak poszukiwaliśmy w utworze Liszta cech (wcześniej sformułowanych w wyniku 
analizy muzycznej), do których mogły się odwoływać określone elementy w wier-
szu Tranströmera, a to na podstawie odniesień eksplicytnych, które uzasadniały 
interpretację rozwiązań literackich jako naśladowania pewnych efektów muzycz-
nych. Efekty te dotyczą zaś przede wszystkim emocjonalnej i nastrojowej warstwy 
utworu muzycznego, a więc oddziaływania na odbiorcę, co jest zasadniczą funkcją 
odniesień w przeciwieństwie do transformacji, której analiza koncentruje się na 
elementach procesu twórczego. Przypomnijmy, że według systematyki Wolfa 
można rozpatrywać związki intermedialne na płaszczyźnie intertekstualnej, jeżeli 
zależność dotyczy konkretnych utworów (tekstów), natomiast jest to niemożliwe 
przy odniesieniach systemowych (w przypadku literatury – do muzyki w ogól-
ności). W wierszu Tranströmera mamy w istocie do czynienia z odniesieniem 
do konkretnego utworu oraz do szeregu narracji wokół niego powstałych, ale 
niezależnie od tego refl eksja metaartystyczna rozciąga się na szeroką sferę muzyki 
i języka oraz uwarunkowań artystycznej komunikacji. Z tego względu interpretuję 
związki poezji Tranströmera z muzyką jako refl eksję na temat mediów artystycz-
nych, osadzoną w romantyczno-symbolistycznym przekonaniu o paradygma-
tycznej naturze ekspresji muzycznej, która obywa się bez pośrednictwa słowa, 
ale do której poezja może się zbliżyć poprzez siłę sugestii metafory i poetyckiego 
obrazu. Muzyka w świecie poetyckim autora Gondoli żałobnej nr 2 jest czymś 
więcej niż paradygmatem estetycznym, który można spekulatywnie przenieść na 
teren innych sztuk lub mediów, tak jak czynili to poeci szwedzcy lat 30. i 40. XX 
wieku. Muzyka u tych modernistycznych eksperymentatorów stanowiła model 
dla procesualnej, zintegrowanej z treścią formy oraz czasowo ukierunkowanej 

307  Dodatkowo można zauważyć, że dla Tranströmera jako poety i pianisty dążenie do zmiany medium 
(transformacji) nie było prawdopodobnie celem, skoro wypowiada się w obu mediach (muzyki i literatury). 
Por. nagranie wierszy Tranströmera czytanych przez autora oraz wykonywanych przez niego utworów 
fortepianowych: Tomas Tranströmer. Klangen säger att friheten fi nns, Bonnier Audio 2002. 
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percepcji. Tranströmer traktuje natomiast muzykę jako model świata, toteż jej 
koncepcja jest w mniejszym stopniu czasowa, a w większym osadzona w metaforyce 
przestrzennej, w której jawi się jako równowaga wielokierunkowo oddziałujących 
sił, nie zaś wektorowo ukierunkowanego rozwoju. W tym sensie czasowość mu-
zyki w poezji Tranströmera zyskuje bardzo nowoczesny rys powiązania z prze-
strzennością, jednocześnie nawiązując do tradycji muzyki jako harmonii świata, 
która jest obecna zarówno w brzmieniowych kształtach, jak i w ciszy, w obrazie 
i przestrzeni ludzkiej psychiki. 



3

NEOAWANGARDA W SZWECJI

Przedmiotem kolejnych rozdziałów będzie intermedialny charakter konkretyzmu, 
który zostanie przedstawiony na podstawie artykułów programowych twórców 
tego nurtu – na uwagę zasługuje zwłaszcza manifest poezji konkretnej autorstwa 
Öyvinda Fahlströma, teksty krytyczne oraz ówczesna twórczość poetów kon-
kretnych, w szczególności Bengta Emila Johnsona, z racji jego muzyczno-kom-
pozytorskich fi liacji. Zamierzam wykazać, że wizualność wierszy konkretnych 
związana jest nie tylko ze sztukami plastycznymi, lecz świadczy także o inspira-
cjach płynących z muzyki awangardowej, która około połowy XX wieku odkryła 
znaczenie wymiaru przestrzenności dla nowych koncepcji materiału i formy 
muzycznej. Tendencje te łączą się z rosnącą świadomością mediów sztuki i ich 
technologicznych uwarunkowań; jej rezultatem było przekraczanie granic gatun-
ków i porządków artystycznych, sztuki i niesztuki, w końcu – sztuki i życia.

Podstawowym terminem analitycznym dla tych rozważań będzie pojęcie ar-
te f a kt y z a c j i  (szw. artefaktion, ang. artifi ce), które Jesper Olsson zaadaptował 
w swojej pracy o szwedzkim konkretyzmie z pism Marjorie Perloff 308. Oznacza ono 
traktowanie języka lub innych mediów jako materii, tzn. na poziomie materialności 
znaków, co bardzo adekwatnie określa istotę różnorodnych metod stosowanych 
przez poetów konkretnych, a ponadto zwraca uwagę na materialny wymiar dzieła, 
które jest artefaktem. Będę się odwoływać do koncepcji wiersza konkretnego jako 
partytury w związku z intermedialnymi praktykami w muzyce awangardowej i te-
atrze tego okresu, które wyeksponowały sztukę jako d z i a ł an i e  przez włączenie 
praktyk performatywnych. Myślą przewodnią analitycznych rozważań jest wspólna 
dla artystów neoawangardy309 świadomość natury mediów, potrzeba badania ich 
potencjału artystycznego oraz jego rozszerzanie na drodze eksperymentów z nowy-
mi mediami (techniką nagraniową, radiową, techniką elektronicznego generowania 
i przetwarzania brzmień). 

308  J. Olsson, Alfabetets användning. Konkret poesi och poetisk artefaktion i svenskt 1960-tal, Munkedal 
2005, s. 15; M. Perloff , Radical Artifi ce. Writing Poetry in the Age of Media, Chicago – London 1991. Zob. 
również omówienie teorii J. Olssona, M. Wasilewska-Chmura, Nowe drogi szwedzkiego literaturoznawstwa. 
(Jesper Olsson, Alfabetets användning. Konkret poesi och poetisk artefaktion i svenskt 1960-tal), „Acta 
Sueco-Polonica” 2008/2009, nr 15, s. 49–59.

309  Mimo że Szwecja nie miała fazy awangardy historycznej (por. rozdz. „Modernizm szwedzki”), 
stosuję pojęcie neoawangardy dla środowisk eksperymentalnych w latach 50. i 60., aby uchwycić to zjawisko 
na tle analogicznych dążeń w sztuce europejskiej i amerykańskiej. 
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Tło i klimat dyskusji

Od lat 30. zaczęły pojawiać się Szwecji czasopisma młodoliterackie, które, choć na 
ogół miały krótki żywot, tworzyły forum dyskusji na temat nowych prądów w li-
teraturze, przekładów oraz dokonań szwedzkich literatów, poszukujących nowych 
środków wyrazu310. Tradycyjny podział literatury szwedzkiej na dekady, acz nie 
oddający całokształtu pola literackiego danego czasu, a jedynie tendencje odnowy, 
znalazł odzwierciedlenie w czasopismach generacyjnych: w latach 30. „kontakt” 
(1931), „Spektrum” (1931–32), „Karavan” (1934–35), w latach 40. „Horisont” 
(1941–44), „40–tal” (1944–47), „Utsikt” (1948–50), „Poesi” (1948–50), „Prisma” 
(1948–50), w latach 50. „Femtital” (1951–52), „Upptakt” (1955–58)311. Od 1932 
roku wychodził też opiniotwórczy periodyk literacki „Bonniers Litterära Magasin”, 
związany jednak z instytucją kultury. 

W latach 50. zaczęły powstawać pisemka niezależne312, które kontestowały 
ortodoksyjne pozycje pola literackiego i to w dwojakim sensie: po pierwsze, pre-
zentowały (niejednokrotnie po raz pierwszy na szwedzkim gruncie) dokonania 
awangardy historycznej, inicjowały awangardowe poczynania, które w latach 60. 
przyniosły krótkotrwały, acz intensywny rozwój neoawangardowego nurtu kon-
kretyzmu; po drugie, prezentowały zjawiska współczesnej kultury przez pryzmat 
nowych mediów i ich konsekwencji artystycznych, głosząc za McLuhanem koniec 
epoki Gutenberga i nową erę sztuki. Stąd wynikła wyraźnie intermedialna orien-
tacja, która określała profi l tych inicjatyw wydawniczych.

Powielaczowe pismo „Paravan” (1951–57; osiem numerów, trzy ostatnie – dru-
kowane), wydawane w Göteborgu, stawiało sobie ambitne zadanie komentowania 
sytuacji w kulturze oraz wypełniania luk w jej ofi cjalnym obiegu poprzez działal-
ność wydawniczą. Obok tradycyjnych sztuk „słowa, obrazu i dźwięku” wiele uwagi 
poświęcano fi lmowi (nr 1, nr 4), walcząc o jego artystyczny poziom i dostępność 
produkcji niekomercyjnych dla publiczności. Stosunkowo dużo miejsca zajmowała 
dyskusja na temat muzyki współczesnej313 – podkreślano jej społeczną funkcję, która 
nie mogła się realizować z powodu przestarzałego systemu kształcenia muzycznego 
(nr 1) i konserwatywnej polityki koncertowej. Pismo wysuwało więc konkretne, 
choć nie zawsze realistyczne propozycje zmian, np. koncerty-warsztaty kształcące 

310  Wcześniejsze pisma tego typu miały jeszcze bardziej efemeryczny charakter, a przy tym nie były 
zdefi niowane pokoleniowo. 

311  Zob. C.G. Holmberg, Upprorets tradition. Den unglitterära tidskrift en i Sverige, Stockholm 1987, 
s. 59–120. Według Svena Stolpego rok 1928 wyznaczył „zmianę kursu” („strömkantringens år”) – wtedy 
ukazał się tom poetycki A. Lundkvista Glöd, a wkrótce po nim kolejne modernistyczne publikacje tego 
pokolenia, np. antologia 5 unga (1929). Ibid., s. 59–60. O „Spektrum” Holmberg mówi, że nie było to pi-
smo młodoliterackie, lecz ogólnokulturalne o znacznej polaryzacji problematyki; wyjątkami byli tu Ekelöf 
i Harry Martinson (ibid., s. 63–64). 

312  Wcześniej istniały istotne dla rozwoju świadomości modernistycznej „Ny konst” (jeden numer 
1915), „fl amman” (1917–1921), „Vår nutid” (siedem numerów – 1920), w porównaniu jednak z zagranicz-
nymi odpowiednikami nie były dość radykalne. 

313  C.G. Holmberg, op. cit., s. 93. 
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publiczność (nr 2), oraz prezentowało problemy muzyki współczesnej, takie jak 
atonalność, dodekafonia (nr 3, 5). Ponadto stałą rubrykę stanowił przegląd zagra-
nicznych periodyków artystycznych poświęconych różnym dziedzinom sztuki. Na 
tym tle repertuar literacki pisma nie był zbyt awangardowy, choć znalazł się tam 
eksperymentalny wiersz Fahlströma Hattar som314.

Bardziej zorientowane na literaturę i poczynania awangardowe było pismo 
„Odyssé” (siedem numerów w 1954 r., jeden w 1955 r.) pod redakcją Daga Wedhol-
ma. Miało ono powstać dwa lata wcześniej jako organ sztokholmskiej grupy Meta-
morfos, propagującej nowy romantyzm, która jednak około roku 1954 rozpadła się 
na kilka frakcji315, zatem ostatecznie pismo nie miało nic wspólnego z jej ideologią 
i estetyką. Przede wszystkim przybliżało ono dokonania modernizmu i awangardy 
XX wieku, m.in. Kurta Schwittersa, Alfreda Jarry’ego, Antonina Artauda, Roberta 
Desnosa, Jeana Tardieu, Gertrudy Stein, Henry’ego Michaux, Jacquesa Preverta, ale 
również markiza de Sade’a i Lukiana z Samosaty. Ze szwedzkich twórców publiko-
wano utwory Fahlströma, przede wszystkim jego artykuł programowy, nazwany 
później „manifestem poezji konkretnej”316, Ingemara Gustafssona i zupełnie niezna-
nego Sturego Lönnerstranda, którego eksperymenty określono mianem „jednych 
z najciekawszych dokumentów literackich lat 50.”, całkowicie niezrozumianych 
przez krytykę317.

Dopiero czasopisma lat 60. stały się szerszym forum dla prezentacji twórczości 
awangardowych twórców szwedzkich, zwłaszcza „Rondo” (1961−64) oraz „Gorilla” 
(1967–68) – oba o orientacji awangardowej i intermedialnej. Tu wyraźniej widać 
zmianę pokoleniową; Fahlström pozostał ojcem duchowym „Ronda”, m.in. jako 
autor projektu grafi cznego okładki pisma oraz tekstu programowego Bris, będą-
cego niejako drugim manifestem konkretyzmu318. Dyskurs odnowy prowadzili 
już jednak młodzi twórcy i krytycy: Göran Palm, Bengt Emil Johnson, Leif Nylén, 
Torsten Ekbom, Lars Norén, Björn Håkansson, Lars Bäckström, Jarl Hammarberg, 
Lars Gustafsson, którzy kilka lat później mieli reprezentować nowe tendencje 
współczesnej poezji319. 

Redakcja „Ronda” podkreślała braki działów kulturalnych w prasie, nazbyt skon-
centrowanych na literaturze, a w zbyt małym stopniu analizujących złożone zjawiska 
kultury, zwłaszcza impulsy płynące z zagranicy320. Jedną z linii tematycznych pisma 
stanowiły nadal dokonania awangardy europejskiej, np. twórczość Hugo Balla (1961, 

314  Ö. Fahlström, Hattar som, „Paravan” 1954, nr 5 (brak paginacji).
315  C.G. Holmberg, s. 94–95. Najbardziej jednak znany romantyk lat 50. Bo Setterlind nie był człon-

kiem tej grupy. Ibid., s. 96.
316  Ö. Fahlström, Hätila ragulpr på fåtskliaben, „Odyssé” 1954, nr 2–3. Tekst przedrukowany został 

w tomie Bord. Dikter 1952–1955, Stockholm 1966, z dopiskiem „Manifest för konkret poesi” i drobnymi 
zmianami sformułowań. Wiersze Fahlströma opublikowano w „Odyssé” 1954, nr 5.

317  „Odyssé” 1955, nr 1. Entuzjastyczne zapowiedzi nie potwierdziły się w praktyce literackiej, gdyż 
autor ten nie stworzył (poza tymi opublikowanymi w latach 50.) żadnych znaczniejszych dzieł. 

318  Ö. Fahlström, Bris, „Rondo” 1961, nr 3, s. 24–32.
319  Zob. Nya linjer. Lyrik från 60-talet, wybór B. Håkanson, L. Nylén, Stockholm 1966. W antologii tej 

nie znalazł się jedynie Lars Norén, który zadebiutował jako poeta w połowie lat 60. 
320  Ledare, „Rondo” 1962, nr 1, s. 1.
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nr 3), ale już nie tyle w sensie informacyjnym, ile jako tradycja, w którą wpisywały 
się poszukiwania szwedzkich twórców321. Punkt ciężkości przesunął się natomiast 
na aktualne symptomy odnowy w literaturze europejskiej: teatru (1963, nr 3), nowej 
powieści (1964, nr 1), konkretyzmu niemieckiego, austriackiego i szwajcarskiego 
(1964, nr 2 i nr 3), w tym manifestów Eugena Gomringera, Franza Mona, Helmuta 
Heissenbüttela322. Równocześnie toczyła się ożywiona debata na temat stosunku 
literatury do rzeczywistości323. 

Pismo „Gorilla” wprowadziło do obiegu teorię McLuhana jako punkt wyjścia do 
dyskusji na temat nowych zjawisk artystycznych. Dominowało w nim zainteresowa-
nie techniką, nowymi mediami oraz innymi metodami „rozszerzania świadomości”. 
Poezja konkretna, widziana z perspektywy medialnej, jawiła się jako potwierdzenie 
tezy o końcu epoki Gutenberga, wraz z innymi formami intermedialnymi, takimi 
jak komiks, telewizja, fi lm, happening. 

Ważną rolę odegrało także pismo „Ord och Bild”, które od 1962 roku, kiedy 
redakcję objął Lars Bäckström, zaczęło towarzyszyć zjawiskom młodej literatury, 
odwołując się do tradycji awangardy (Schwitters, 1962; Apollinaire, 1963, nr 1), 
przemian w innych sztukach, zwłaszcza w muzyce (1962). Kulminacja zainteresowa-
nia neoawangardową poezją szwedzką nastąpiła w latach 1963–64, a poprzedzona 
została dyskusją na temat poezji w ogóle, w której konfrontowana była ona z nadal 
żywą tradycją poezji modernistycznej, wyrastającej z ducha symbolizmu, a z drugiej 
strony – z poezją tzw. nowej prostoty, która pojawiła się w latach 60. jako reakcja na 
hermetyzm tej poprzedniej. Towarzyszyła jej debata o eksperymentalnej muzyce 
szwedzkiej i jej związkach z kursami muzyki współczesnej w Darmstadt, o teatrze 
instrumentalnym, reklamie i in. Podobna radykalizacja miała miejsce w periody-
ku literackim „Bonniers Litterära Magasin”, który stał się forum młodej literatury 
i krytyki literackiej, choć nie bez krytycznych i polemicznych głosów. To również 
na jego łamach Lars Gustafsson ogłosił w 1968 roku śmierć konkretyzmu324.

Jak już wspomniano, poezja wysokomodernistyczna była nadal istotnym 
nurtem powojennej poezji szwedzkiej, zarówno w hermetycznej postaci z bogatą 
metaforyką, symboliką i sugestywnością brzmieniową (Tomas Tranströmer, Lasse 
Söderberg), jak i w charakterystycznej dla pokolenia lat 50. prostszej dykcji, nawią-
zującej do tradycji form liryczno-muzycznych i romantycznej nastrojowości (np. 

321  Bengt Höglund umieszcza Fahlströma w tradycji dadaizmu i futuryzmu. Zob. B. Höglund, Verse 
ohne Worte. Om poetisk mening i Hugo Balls Lautgedichte, „Rondo” 1961, nr 3, s. 3.

322  E. Gomringer, från vers till konstellation. en ny diktnings syft e och form, przekł. szw. B.E. Hedin, 
„Rondo” 1964, nr 2, s. 28; idem, konkret poesi, przekł. szw. B.E. Hedin, „Rondo” 1964, nr 2, s. 30–31; 
F. Mon, artikulationer, przekł. szw. B.E. Hedin, „Rondo” 1964, nr 2, s. 29; H. Heissenbüttel, Dilemma i all 
erfarenhetens medelpunkt, przekł. szw. G. Sonnevi, „Rondo” 1964, nr 2, s. 16–17.

323  Zob. np. L. Nylén, Konst här och nu, „Rondo” 1962, nr 2, s. 22–24; idem, Ledare, „Rondo” 1962, 
nr 4, s. 1–2; idem, Konst och livshållning, „Rondo” 1963, nr 2, s. 10–14; Poesins position (enkät), „Rondo” 
1963, nr 1, s. 1–10, nr 2, s. 1–9.

324  L. Gustafsson, Kommentarer, „Bonniers Litterära Magasin” 1968, nr 3, s. 163–165. W tym roku odbył 
się w Sztokholmie pierwszy festiwal kompozycji tekstowo-dźwiękowych – to określenie zastąpiło pojęcie 
poezji konkretnej, zaznaczając jednocześnie przesunięcie jej środków wyrazu w stronę muzyki współczesnej. 
Tym samym oralność wtórna (w ujęciu Onga) zaznaczyła supremację wobec medium druku. 
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Petter Bergman, Lars Forssell, Bo Setterlind)325. Dyskurs odnowy lat 60. odwracał 
się radykalnie od tych tendencji zgodnie z logiką poetyckiego „ojcobójstwa”, nie-
rzadko posługując się językiem swoich poprzedników, tj. debaty modernistycznej 
pokolenia lat 40. Göran Palm wypowiadał się w „Expressen” przeciw tradycji sym-
bolistycznej, od Mallarmégo po pokolenie poetów szwedzkich lat 40., zwłaszcza 
przeciw „dysharmonijnym” i „rozszczepionym” formom. To oczywista aluzja do 
wypowiedzi poetologicznej Lindegrena, wyjaśniającej konieczność modernistycznej 
dykcji faktem, że „dysharmonijna treść wymaga dysharmonijnej formy”326. Tym-
czasem Palm proponuje inne rozwiązania: „drogę konkretną” (poezja w języku) 
lub eksperymenty w kierunku radykalnej prostoty, których sam był rzecznikiem 
i która wyznaczyła drugi biegun poezji lat 60. – nową prostotę (nyenkelhet): „Dys-
harmonijna treść nie zawsze wymaga dysharmonijnej formy, potrzeba ekspresji nie 
musi być ze względu na swój czas istotniejsza niż potrzeba przekazu”327. To z kolei 
trawestacja innej słynnej tezy Lindegrena w obronie poezji modernistycznej: „Cho-
dzi o to, by przymus ekspresji był silniejszy niż potrzeba przekazu”328. Dochodzą 
tu do głosu idee demokratyzacji sztuki, tworzenia z myślą o konkretnym odbiorcy 
oraz jej społecznych zadań, które miały zaważyć na obrazie lat 60. w literaturze 
szwedzkiej jako okresu sztuki zaangażowanej społecznie329. 

Rozkwit konkretyzmu przypada w Szwecji na lata 60., ale klimat i kierunki 
eksperymentowania wyznaczył Öyvind Fahlström w manifeście z roku 1953 (opu-
blikowanym w roku 1954 w czasopiśmie „Odyssé”). Mimo przedruku w dzienniku 
„Expressen”, który miał szansę dotrzeć do szerszych rzesz twórców i czytelników,  
tekst ten przeszedł właściwie bez echa330, ale na początku lat 60. stał się pismem 
kanonicznym dla awangardystów młodego pokolenia, m.in. Bengta Emila Johnso-
na, Leifa Nyléna, Åkego Hodella i nieco starszego Carla Fredrika Reuterswärda331. 
Rozwinęli oni od początku lat 60. ożywioną działalność artystyczną skierowaną 
na przekraczanie granic tradycyjnych form i gatunków artystycznych. Poszukiwa-
niom twórczym sprzyjał ferment awangardowy w muzyce powojennej (na bazie 
serializmu i technologii elektronicznych) i w sztukach plastycznych oraz związane 
z nim stopniowe przeobrażenia instytucji sztuki. W Szwecji szczególną rolę ode-
grało promujące muzykę współczesną Towarzystwo Muzyki Kameralnej Fylkingen 

325  Zob. np. J. Stenkvist, Den nyaste litteraturen, w: G. Brandell, J. Stenkvist, Svensk litteratur 1870–1970, 
t. 3, Stockholm 1975, s. 34–65; N. Burton, Den hundrade poeten. Tendenser i fem decenniers poesi, Stockholm 
1988; E. Lilja, Tolerans och medvetenhet. Om femtiotalets sköna poesi, w: 1950-talets poesi. Om Paul Anders-
son, Majken Johansson och Lars Forssell, red. I. Algulin, E. Lilja, J. Magnusson, Jönköping 1993, s. 7–17.

326  E. Lindegren, Min synpunkt på anarkismen (enkät), „40-tal” 1946, nr 2, s. 62.
327  „Ett disharmoniskt innehåll kräver inte alltid en disharmonisk form, uttrycksbehovet behöver inte, 

för tidens skull vara större än meddelelsebehovet”. G. Palm w „Expresssen” 8.09.1961; cyt. za: L. Nylén, 
Ledare, „Rondo” 1961, nr 4, s. 2. 

328  „Huvudsaken är att uttryckstvånget är starkare än meddelelsebehovet”. E. Lindegren, Lyrisk mo-
dernism. En enquête, „Bonniers Litterära Magasin” 1946, nr 6, s. 465. 

329  Por. L. Bäckström, Konstens demokratisering, „Ord och Bild” 1963, nr 6, s. 456–457.
330  K.E. Lagerlöf, Konkretismen som försvann, w: idem, Strömkantringens år och andra essäer om den 

nya litteraturen, Stockholm 1975, s. 38.
331  N. Burton, op. cit., s. 75. Reuterswärd debiutował w latach 50., ale tomikiem På samma gång (1961) 

zmienił radykalnie swój poetycki idiom. 
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(w latach 50. przejęli w nim stery muzycy eksperymentujący) oraz Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej (Moderna Museet) pod egidą Pontusa Hulténa, służące lokalami dla 
wielu koncertów muzycznych, akcji teatralnych i intermedialnych, będących syntezą 
słowa, muzyki, plastyki, teatru, tańca i fi lmu332. 

Stylistyczne odmiany nowej poezji 

W historii literatury szwedzkiej poezja lat 60. traktowana jest w kategoriach du-
alistycznych – jako polaryzacja nurtu eksperymentalnego (konkretyzmu) i nowej 
prostoty, która oznaczała zwrot ku codzienności, demokratyzację sztuki i odwrót 
od estetyki wiersza modernistycznego333. Ówczesna krytyka widziała jednak te 
zjawiska jako bardziej złożone. Björn Håkansson, w podjętej na bieżąco próbie 
klasyfi kacji poezji pierwszej połowy lat 60., wyróżnił cztery obszary jej zaintere-
sowań, które można określić jako idiomy lub warianty stylistyczne, posiadające 
tę wspólną cechę, iż pozostają zasadniczo w opozycji do poezji lat 50.334. (1) Nurt 
sensualizmu językowego, który wydobywał jakości wizualne i audytywne języka 
kosztem jego pojęciowej przejrzystości reprezentowali m.in. Öyvind Fahlström, 
Mats G. Bengtsson, Jarl Hammarberg-Åkesson, Åke Hodell i Bengt Emil John-
son335. (2) Nurt krytyczny – racjonalny, analityczny, sceptyczny wobec możliwości 
języka – wyrażał się w twórczości np. Görana Palma, Larsa Gustafssona, Görana 
Sonnevi, Sonji Åkesson. (3) Nurt realistyczny związany z rzeczywistością tzw. domu 
narodu336 – antymetafi zyczny, sięgający do banału codzienności zarówno w kwestii 
motywów, jak i języka (stąd określenie nowej prostoty) i nastawiony na dotarcie 
do czytelnika zgodnie z hasłem demokratyzacji sztuki – uprawiali Lars Backström, 
Lars Gustafsson, Bengt Nerman. Paradoksalność tego kierunku polegała na tym, 
że z jednej strony redukował on rzeczywistość do trywialności, z drugiej – czynił 

332  Były one prezentowane na koncertach, wystawach, w przestrzeni muzealnej, teatralnej lub publicznej; 
w USA nurt ten określany był mianem neodadaizmu. Zob. L. Nylén, Den öppna konsten. Happenings, in-
strumental teater, konkret poesi och andra gränsöverskridningar i det svenska 60-talet, Borås 1998, s. 116.

333  Zob. m.in. L. Bäckström, Med anledning av ett poesinummer, „Ord och Bild” 1963, nr 4, s. 276; 
A. Bolander, Poesi i nuet. Samtal om poesi 2, „Ord och Bild” 1963, nr 4, s. 284; G. Palm, Två bilder av Ezra 
Pound, „Bonniers Litterära Magasin” 1963, nr 2, s. 121–139; A. Lundkvist, Vägar för poesin, „Bonniers Litte-
rära Magasin” 1964, nr 4, s. 247–252. T. Rasmusson, Demokratisk dikt?, „Rondo” 1964, nr 3–4, s. 59–65.

334  B. Håkanson, Fyra strömningar, w: Nya linjer. Lyrik från 60-talet, wybór idem, L. Nylén, Stockholm 
1966, s. 5–12. Klasyfi kacja poezji lat 60. w tekście głównym na podstawie niniejszego tekstu.

335  Jest to tradycja bardzo szeroka, niedookreślona pod względem stylistyczno-formalnym, obejmu-
jąca zarówno romantyczne i muzyczne antecedencje poezji od Almqvista po Lindegrena, jak i inspiracje 
dadaistyczne. 

336  Określenie folkhemmet dotyczy projektu budowy społeczeństwa egalitarnego, który został wy-
lansowany na początku lat 30. XX wieku przez socjaldemokratów w celu konsolidacji społeczeństwa oraz 
rozwiązania szeregu problemów ekonomicznych i społecznych. Tłumaczenie terminu w polskiej publicystyce 
jako „dom narodu” niezupełnie oddaje istotę proponowanej wspólnotowości, która nie odwołuje się do 
pojęcia narodu, lecz społeczeństwa, rozumianego na wzór społeczności wiejskich jako „dom ludu”. 
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ją w pewien sposób egzotyczną z racji jej ostentacyjnie antyestetycznego charak-
teru337. (4) Nurt eksperymentalny (metodprövande strömning) – antyekspresyjny, 
estetyzujący – demonstrował rozmaite wykoncypowane intelektualnie metody 
kształtowania formy (np. serializm) w ścisłym powiązaniu z debatą teoretyczną, 
w której był głosem. W ten sposób zniwelowana została opozycja między nową 
prostotą a konkretyzmem; szeroko rozumiany realizm poetycki mógł wyrażać się 
na poziomie reprezentacji, śledząc dostępną zmysłowo rzeczywistość, lub pro-
wadzić do sensualizacji języka, która leży u podstaw poezji konkretnej, a zatem 
realizować zbliżenie sztuki i życia na poziomie prezentacji (np. w happeningu). 
Orientacja eksperymentalna (4) była, podobnie jak realizm, wyrazem dążenia do 
bezosobowości, oczyszczenia poezji z fałszywej uczuciowości, słowem – jej au-
tonomizacji. Niezależnie od różnic stylistycznych, świadomość językowa łączyła 
poetów z antologii Nya linjer.

Leif Nylén wyodrębnił jeszcze większą różnorodność profi lów poetyckich 
w latach 60., proponując quasi-statystyczny przegląd tendencji w poetykach po-
szczególnych twórców. Owe cechy to przewijające się w debacie estetycznej poję-
cia338, które dotyczą, acz w różnym stopniu, niemal każdego z 17 uwzględnionych 
twórców, zostały im więc przyporządkowane – subiektywnie, nie statystycznie 
– wartości w skali 1–10. W tym świetle cechami najbardziej charakterystycznymi 
dla poezji lat 60. są: epicki charakter w ramach rozbudowanej formy, sensualizm 
(na poziomie reprezentacji lub materiału), związek z kulturą popularną oraz wy-
eksponowanie „konkretu”, czyli zmysłowych jakości znaków językowych (a więc 
blisko sensualizacji). Relewancję poszczególnych pojęć potwierdzają przytoczone 
fragmenty wypowiedzi metaartystycznych autorstwa samych poetów, którzy jed-
nocześnie byli aktywni jako krytycy: Fahlströma (4 cytaty), Palma (2), Nyléna (5), 
L. Gustafssona (4), Bäckströma (2), Nehrmana (1)339. Zaangażowanie w debatę 
estetyczną i społeczną było w istocie znakiem czasu, toteż Nylén zbadał także ten 
czynnik u twórców lat 60., otrzymując wysokie wskaźniki – z jednym wyjątkiem 
liczby między 50 a 104; dla porównania dwaj poeci kojarzeni z latami 50. mają 
wskaźniki na poziomie 23 (Tranströmer) i 34 (Ingemar Leckius)340. 

W zestawieniu Nyléna polaryzacja nowej prostoty i konkretyzmu traci więc na 
ostrości, a pojęcia te nabierają cech hiperonimów, które obejmują poezję o róż-
nych cechach formalnych. Zaznaczają się wprawdzie pewne związki, np. konkretu 

337  Zainteresowanie powierzchnią zjawisk wiąże się z prymatem zewnętrzności, wizualności, co w tym 
czasie określało estetykę nowej powieści, wykazuje też pokrewieństwo z kolażem i ready-mades Duchampa. 
Håkansson (op. cit., s. 10) zaznacza jednak, że w ramach tego nurtu jest miejsce na ekspresję osobowości, 
będącą reakcją na świat rzeczy. 

338  L. Nylén, Den nya poesin – en kvantitativ analys, w: Nya linjer. Lyrik från 60-talet, op. cit., s. 14–15. 
Krytyk wymienia m.in. konkret, nową prostotę, otwartość, realia codzienności, popkulturę, symbolikę, 
stylizację, dydaktyzm, poezję wizualną i dźwiękową, mechaniczne procedury kształtowania, zmysłowość. 
Jednocześnie podkreśla, iż nie są to cechy nowe, lecz występujące z różnym nasileniem w poezji w ogóle. 

339  Ibid., s. 16–19. Autorzy pozostałych wypowiedzi, T. Ekbom (1) i B. Höglund (1), nie występują 
w zestawieniu jako twórcy; Ekbom pisał prozę, zaś Höglund – jako jedyny w tej grupie – zajmował się 
wyłącznie krytyką literacką. 

340  Ibid., s. 23. Ingemar Gustafsson zmienił w roku 1961 nazwisko na Leckius. 
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z formą otwartą, popkulturą oraz elementami wizualno-brzmieniowymi, ale 
jednocześnie w ramach rozbudowanej formy mieszczą się zarówno twórcy poezji 
epickiej (Palm), jak i twórcy poezji konkretnej w związku z jej szwedzką specyfi ką 
dążenia do ekspansji formy. Kategoria sensualizmu (lub – za Jesperem Olssonem 
– sensualizacji341), która łączy to zestawienie z analizą Håkanssona, także staje się 
wspólną płaszczyzną obu nurtów poetyckich; w nowej prostocie realizuje się na 
poziomie reprezentacji, zaś w poezji konkretnej na poziomie materiału – a zatem 
prezentacji. To samo dotyczy związków z kulturą popularną, na ogół rozumianych 
jako przenikanie jej wzorców na płaszczyznę materii i formy wiersza (teksty lub 
obrazy znalezione i poddane praktyce kolażowania) – mogą być one jednak również 
krytycznym komentarzem do rzeczywistości342. 

Idiom poezji wysokiego modernizmu (w Szwecji lata 40. XX w.) został na po-
ziomie tematycznym określony jako odchodzenie od mitu orfi cznego343. Stopniowe 
wysuwanie na pierwszy plan ironii, pastiszu oraz liryki roli i maski w poezji lat 50., 
a nade wszystko orientacja metapoetycka, którą zapowiedział i realizował Göran 
Printz-Påhlson344, były postawami, które odmitologizowały rolę i zadania artysty, 
zmieniły koncepcję podmiotowości oraz przygotowały grunt do traktowania poezji 
jako doświadczalnego badania możliwości języka, nie tylko w sferze reprezentacji, 
ale wszelkich aspektów jego znakowości. Świadomość językowa była naturalną 
postawą poetów lat 60., nie tylko awangardystów. Lars Gustafsson w odpowiedzi 
na ankietę o aktualnej sytuacji poezji twierdził, że „poezja to coś, co robimy z języ-
kiem”, a „[j]ęzyk jest samą formą naszych manipulacji światem i sobą nawzajem”345. 
Wspólną płaszczyzną był dystans wobec modernistycznej wiary w autonomię poezji 
i centralną rolę poety, który Göran Palm sformułował w krytycznym artykule na 
temat poezji Pounda: „W dzisiejszych czasach, kiedy z taką mocą podkreśla się 
nieufność wobec języka, świadomość komunikacyjnej natury poezji i centralnej roli 
czytelnika, jasne jest, że stosunek Pounda do czytelników nie ma już przyszłości. 
Należy do dawnego metafi zycznego arystokratycznego modernizmu”346. Występuje 
on przeciw koncepcji autonomii poezji od Mallarmégo po konkretyzm, widząc 
w niej ucieczkę od badania rzeczywistości, która jest zadaniem poety: „Wygląda 
na to, że konkretyści naszych czasów pragną pozbawić poezję wszelkiego sensu 
i osobistych znaczeń, by znaleźć ją w swobodnej grze języka. Tych pionierów, 
brnących w ślepą uliczkę trudno nazwać purystami, ale wydaje się, iż żywe jest 

341  J. Olsson, Alfabetets användning, op. cit., s. 65.
342  L. Nylén, Den nya poesin – en kvantitativ analys, op. cit., s. 22; B. Håkansson, op. cit., s. 6–7.
343  I. Algulin, Den orfi ska reträtten, op. cit., s. 7–10.
344  G. Printz-Påhlson, Solen i spegeln, w: Solen i spegeln. Essäer om lyrisk modernism, Stockholm 

1958, s. 23.
345  „poesin är något vi gör med språket”; „Språket är själva formen för vårt manipulerande med värl-

den och varandra”. L. Gustafsson, Poesins position (enkät), „Rondo” 1963, nr 1, s. 7. Pojęcie manipulacji 
(językiem, światem) było często używane w debacie awangardowej lat 60. 

346  „I en tid då misstron mot språket och insikten om diktens kommunikativa karaktär och läsarens 
centrala roll brutit fram så starkt som i vår är det lätt att se att Pounds hållning till läsarna har sin livskraft -
iga framtid bakom sig. Den hör hemma i den gamla metafysiska aristokratmodernismen”. G. Palm, Två 
bilder av Ezra Pound, op. cit., s. 138.
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dla nich marzenie o poezji czystej, o oczyszczeniu poezji”347. Torkel Rasmusson, 
w odpowiedzi na opinię Palma o poezji konkretnej jako nowym hermetyzmie, 
podkreślał natomiast jej antypurystyczny charakter oraz związek z innymi sztu-
kami, których nowe techniki i gatunki (aleatoryzm, teatr instrumentalny, muzyka 
elektroniczna) umożliwiły połączenie swoistego formalizmu z rzeczywistością348. 
Sten Hanson, aktywny w kręgach awangardy kompozytor-autodydakta i poeta, 
wskazywał alternatywę dla poezji (zarówno metaforycznej, jak i nowej prostoty) 
w oralności, która współcześnie zyskała nowe możliwości dzięki rejestracji i elek-
tronicznej manipulacji dźwięku349. 

Poeci eksperymentujący w duchu konkretyzmu podkreślali inspirującą rolę 
materiału i możliwości jego konceptualnego formowania. Johnson (podobnie jak 
Fahlström, zapewne pod wpływem jego manifestu) traktował język jako część rzeczy-
wistości, tak więc uznanie jego prymatu realizowało związek poezji z życiem. Hodell 
był bardziej radykalny w eksperymentalnych formach, które nazywał e l ekt ron i -
z mam i ; ich źródłem była nie tylko sama materia języka, lecz pulpit sterowniczy, 
którego możliwości dyktują kształt rzeczywistości, zakodowany w liczbach i formu-
łach matematycznych350. W rozszerzaniu środków artystycznych i koncepcji formy 
poetyckiej istotną rolę odegrały impulsy intermedialne, które odnajdowano w sztuce 
wczesnej awangardy oraz w neoawangardowych eksperymentach na terenie różnych 
sztuk – wszystkie one dążyły bowiem wówczas do wyzwolenia się z gatunkowych 
ograniczeń. Krytyka artystyczna podążała tym samym tropem, analizując nowa-
torskie tendencje przez odwołania do innych sztuk. I tak Höglund ujmuje poetykę 
konkretną Fahlströma jako przedłużenie futuryzmu i dadaizmu, a zwłaszcza poezji 
anafonicznej Balla. Pokrewieństwa nie dotyczą jednak dźwiękowych walorów, lecz 
– ogólniej – demontażu pojęciowości języka, który jest odpowiednikiem abstrak-
cji w plastyce: brzmienie i rytm oddziałują podobnie jak kolor i kształt351. W obu 
przypadkach akcydentalne pojawienie się elementów przedstawiających nie ma 
mimetycznego charakteru, natomiast tytuły utworów nadają im charakter konkretu, 
tj. prze dmiotu  na płaszczyźnie wizualnej, akustycznej lub emocjonalnej. Elementy 
reprezentacji nie występują w planie świata przedstawionego, lecz na powierzchni 
utworu, np. w słynnym wierszu Balla Karavane litery (w oryginalnej typografi i) za-

347  „Och våra dagars konkretister tycks vilja skära av all innehållslig mening och personlig innebörd 
för att fi nna poesin i ett fritt språkspel. Purister kan man inte kalla dessa vägröjare och blindgångare, men 
drömmen om den rena poesin, drömmen om en diktens rening, tycks vara starkt levande för dem alla”. 
Ibid., s. 126.

348  T. Rasmusson, Ledare, „Rondo” 1963, nr 2, s. 2–3.
349  S. Hanson, Poesins position (enkät), „Rondo” 1963, nr 2, s. 4. Chodzi w istocie o oralność wtórną, 

która przyniosła hybrydyczne gatunki muzyczno-literackie (poezja dźwiękowa, elektroakustyczna muzyka 
wokalna). 

350  Zob. Å. Hodell, Skywriting. Experiment med elektronismer, „Gorilla” 1967, s. 1–9.
351  B. Höglund, Verse ohne Worte, op. cit., s. 4. Podobne analogie wyznaczył Kurt Schwitters, Ele-

mentarkenntnisse in der Malerei. Vergleich mit der Musik , w: idem, Das literarische Werk, t. 5, „Manifeste 
und Kritische Prosa“, Köln 1981, s. 259–266. Drgania tonu przedstawia on jako odpowiednik niuansów 
koloru, równoczesność tonów w akordzie – jako mieszanie barw, głośność – jako skalę między jasnością 
a ciemnością. Jednocześnie – niezupełnie konsekwentnie – traktował dźwięki diatoniczne jako barwy czyste, 
a dźwięki chromatyczne jako mieszanie barw podstawowych (a więc podobnie jak akordy).
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chowują się jak karawana, niezależnie do fonicznych walorów generujących pewne 
skojarzenia352. Tytuły przyjmują zatem taką funkcję, jak w muzycznych utworach 
charakterystycznych, umożliwiając rozpoznanie reprezentacji.

Najbardziej spektakularnym przejawem awangardowych dążeń do zbliżenia 
(a nawet utożsamienia) sztuki i życia, były akcje artystyczne w przestrzeni muzeal-
nej, teatralnej i publicznej, które zdominowały życie artystyczne pierwszej połowy 
lat 60.353. Kluczową rolę odegrało Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Sztokholmie, 
prowadzące działalność w duchu intermedialności i promujące wszelkie zjawiska 
nowej sztuki: fi lm, awangardę muzyczną (we współpracy z Fylkingen), jazz, popart, 
w końcu – wystawy połączone z artystycznym działaniem (tzw. aktionsutställningar), 
wyznaczające rozwój happeningu w Szwecji. Zaczęło się od wystaw „Rörelse i kon-
sten” („Ruch w sztuce”) na temat sztuki kinetycznej (1961)354, następnie w Galerii 
Liljevalchs zaprezentowano maszynę muzyczną (musikmaskin) Knuta Wiggena, 
produkującą dźwięki według parametrów matematycznych i odpowiedniego fi l-
trowania (1961)355. Na konferencji pod hasłem „Dikt och ton” („Poezja i dźwięk”) 
w Biskops-Arnö (1963) odbył się happening Kena Deweya Street Piece Helsinki356, 
przedstawiono wiersze konkretne w formie symultanicznego czytania (Gubbdrunk-
ningar Johnssona), oraz wiersze wizualne jako performanse (i gevär, General Bussig 
Hodella w wykonaniu autora), a także projekcje barwne w połączeniu z muzyką 
i kompozycje muzyczne badające możliwości materialnego traktowania języka357. 
Nie ulega wątpliwości, że gatunki i środki artystyczne uległy w tych akcjach całkowi-
temu przemieszaniu i hybrydyzacji. Łączył je jednak fakt, że rozgrywały się w kon-
kretnej przestrzeni, która nie była już przestrzenią sceniczną, lecz pr z e s t r z e n i ą 
p e r for mat y w ną . Powstawały także nowe sceny dla alternatywnych widowisk, 
np. Pistolteatern (1963−67), „stała scena teatru, muzyki, obrazu wolna od ograni-
czeń i dyscyplin”358, prowadzona przez Pi Linda i Staff ana Olzona. Kulminacja akcji 
parateatralnych nastąpiła w 1964 roku, kiedy Muzeum Sztuki Nowoczesnej zapre-
zentowało pięć wieczorów nowojorskich z udziałem Johna Cage’a, Davida Tudora 

352  B. Höglund, Verse ohne Worte, op. cit., s. 5.
353  W drugiej połowie lat 60. dominowały akcje o charakterze politycznym. Zob. N. Burton, op. cit., 

s. 136 i nast.
354  Mimo że chodziło o przedstawienie historii sztuki kinetycznej, szerokie wykorzystanie nowoczesnej 

techniki sprawiło, iż odbierano wystawę jako wyraz poszukiwań nowych materiałów i technik zgodnych 
z duchem współczesności. Zob. L. Nylén, Den öppna konsten, op. cit., s. 132–133.

355  Wiggen był pomysłodawcą tego generatora kompozycji, projekt plastyczny stworzył Fahlström, 
a technicznie zrealizował Per-Olof Strömberg. Co ciekawe, na zapytanie o prawa autorskie do tak powstałych 
utworów, skierowane do norweskiego stowarzyszenia kompozytorów TONO, Wiggen otrzymał odpowiedź, 
że rezultaty pracy maszyny nie są uznawane za działalność kompozytorską. Zob. Fylkingen. Ny musik och 
intermediakonst, red. T. Hultberg, Stockholm 1994, s. 182. 

356  Partytura grafi czna tego utworu została opublikowana w: „Rondo” 1963, nr 3, s. 15–17; w tym nu-
merze poświęconym teatrowi znajdują się też kompozycje La Monte Younga w formie opisów działań wyko-
nawcy (s. 11–12) oraz twórców szwedzkich: L.G. Bodin, B.E. Johnson, Semikolon (s. 13–14), J. Hammarberg, 
Sluta Babbla! Vart skall du ta vägen? Enaktat stycke konkretteater (s. 24–27), S. Olzon, Tilt (s. 27–29).

357  Utwór Piéce na chór recytujący (talkör) Lassego O’Månssona i Folkego Rabego (1961) opierał się 
na traktowaniu języka pokrewnemu poezji konkretnej, a jego celem było stworzenie „efektów migotliwości” 
(fl immereff ekter). L. Nylén, Den öppna konsten, op. cit., s. 68.

358  „en fast scen för teater, musik, bild bortom gränser och utbildningar”. Ibid., s. 14.
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i zespołu tanecznego Merce’a Cunninghama, a następnie słynną wystawę „Svisch” 
w wykonaniu szwedzkich artystów awangardowych359. Refl eksja na temat nowych 
zjawisk teatralnych, którą zapoczątkował Olof Lagercrantz360, a kontynuowało 
„Rondo” (1963, nr 2), przeniosła się w roku 1965 na łamy periodyku „Konstrevy”, 
potwierdzając związki happeningu ze sztukami plastycznymi361. Teatralność stała się 
szeroko rozumianym wyznacznikiem różnych sztuk, jako że manifestacje sceniczne 
z zasady łączą sztuki i media w hybrydy wielomedialne. Stąd rozważania na temat 
stosunku poezji do innych sztuk nie wydawały się aż tak radykalne362. 

Muzyka współczesna w Szwecji

Ugruntowanie się w Szwecji estetyki modernistycznej w literaturze lat 40. XX 
wieku, późne z perspektywy europejskiej, miało odpowiedniki w innych sztukach 
– muzyce i sztukach plastycznych (w teatrze odnowa – przynajmniej częściowa – 
dokonała się wcześniej i bardziej dynamicznie363). Przemiany w tych dziedzinach 
wiązały się z nowymi formami instytucjonalnymi, które stopniowo, i nie bez opo-
ru konserwatywnej krytyki, wprowadzały klasykę modernizmu początku wieku, 
a następnie dawały możliwości zaistnienia młodym szwedzkim twórcom. Stąd 
batalia o modernizm nie była zadaniem poszczególnych środowisk, ale odbywała 
się w ramach nieformalnych międzyartystycznych kontaktów i stowarzyszeń, które 
jednocześnie służyły wzajemnym inspiracjom intermedialnym artystów. 

W roku 1933 w Sztokholmie, z inicjatywy muzyków młodego pokolenia po-
wstało Towarzystwo Muzyki Kameralnej Fylkingen, którego celem było wspieranie 
muzyki szwedzkiej i zmiana polityki repertuarowej na rzecz popularyzacji muzyki 
współczesnej oraz przedklasycznej. Ofi cjalne instytucje kultury utrzymywały 
bowiem repertuar klasyczno-romantyczny, sprzyjający gustom mieszczańskiej 
publiczności364. W latach 40. młodzi artyści skupieni wokół Karla-Birgera Blom-

359  Najpierw ukazała się z inicjatywy Hodella antologia svisch, z utworami wizualnymi czołowych 
szwedzkich awangardzistów. We wrześniu roku 1964 otwarto w Muzeum Sztuki Nowoczesnej wystawę „Svisch”, 
a następnie połączono ją z występami tychże artystów w ramach dwóch wieczorów svisch, różniących się pro-
gramem, które wykonano w październiku i listopadzie, a następnie na objazdowym tournée. Ibid., s. 84–87. 

360  Wystąpił on na łamach dziennika „Dagens Nyheter” z krytyką Ingmara Bergmana i polityki 
repertuarowej Królewskiego Teatru Dramatycznego (Dramaten), opowiadając się za estetyką „svisch”. 
Ibid., s. 14, 129. 

361  Tematyce nowego teatru, happeningu i tańca poświęcono podwójny numer „Konstrevy” 1965, 
nr 4–5; tam m.in. Ö. Fahlström, Den livsviktiga teatern, s. 123–127; idem, Måleri i rum – ny teater och dans, 
s. 116–121, 176; T. Ekbom, Trettio signalfl aggor, s. 137–141; G. Ryman, Pistolteatern, s. 146–147; J.J. Lebel, 
Från målad bild till happening, przekł. szw. B. Sylvan, O. Granath, s. 128–134; L. Nylén, Bortsett från de 
allmänna deklarationerna, s. 144.

362  G. Palm, Poesi är litteratur, „Rondo” 1964, nr 3–4, s. 55–59.
363  P. Luthersson, Svensk litterär modernism, op. cit., s. 128–129.
364  Lata 30. XX wieku mają w Szwecji również wyraźną odrębność w życiu społeczno-politycznym za 

sprawą ideologii folkhemmet („dom narodu”, „dom ludu”) – por. przyp. 336. 
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dahla stworzyli środowisko odnowy muzyki i życia koncertowego, znane pod 
nazwą „grupy poniedziałkowej” (måndagsgruppen)365. Około roku 1950 przejęło 
ono stery Fylkingen, wprowadzając do repertuaru klasyków XX wieku, takich jak 
Strawiński, Bartók i Schönberg, a następnie również współczesnych przedstawi-
cieli awangardy muzycznej, związanej z kursami nowej muzyki w Darmstadt oraz 
działalnością nowo powstałych studiów muzyki elektroakustycznej w Paryżu, 
Kolonii i Monachium366. Stowarzyszenie zamawiało utwory u eksperymentujących 
kompozytorów, organizowało konkursy kompozytorskie. Odnowie życia koncer-
towego towarzyszyła ożywiona działalność krytyczna. Od roku 1957 wychodziło 
czasopismo poświęcone muzyce współczesnej „Nutida musik”, w którym na bie-
żąco podejmowano aktualne problemy kompozytorskie, poczynając od serializmu 
i muzyki elektronicznej, przez muzykę konkretną i jazz, na zagadnieniach nowej 
notacji muzycznej kończąc. 

Problemy muzyki współczesnej przewijały się również na łamach periodyków 
ogólnokulturalnych, zaskakując profesjonalizmem ujęć tematu. Powielaczowy „Pa-
ravan” publikował nie tylko artykuły i prezentacje kompozytorów, ale także załączał 
utwory omawianych twórców 367. Atonalność widziana była przez kompozytorów 
jako adekwatny środek wyrazu dla „odczucia destrukcji ładu współczesnego świa-
ta”368. Dyskusja koncentrowała się na możliwościach artystycznych dodekafonii

365 F. Hähnel, Fylkingen (1933–1966), w: Fylkingen. Ny musik och intermediakonst, op. cit., s. 12; zob. 
też B. Wallner, 40-tal. En klippbok om Måndagsgruppen och det svenska musiklivet, Stockholm 1971, passim. 
Encyklopedia Muzyczna PWM określa ten krąg kompozytorów mianem Grupy Poniedziałku, co sugeruje 
bardziej ofi cjalną niż towarzyską formułę spotkań. Zob. B. Schäff er, Blomdahl Karl-Birger [hasło], w: En-
cyklopedia Muzyczna PWM, część biografi czna, red. E. Dziębowska, t. 1, Kraków 1979, s. 339. 

366  Fylkingen wprowadził formę koncertu połączonego z prezentacjami kompozytorów i technik, 
tzw. tribunalkonserter, z których pierwszy dotyczył muzyki dwunastotonowej (1951), a kolejne to: kon-
cert muzyki konkretnej z wprowadzeniem i demonstracją możliwości technicznych (1952), punktualizm 
z muzyką L. Nono i B. Hambræusa (1955), koncert poświęcony muzyce Weberna (1955), pokaz muzyki 
elektronicznej (1956), pokaz muzyki elektronicznej dla młodzieży pod hasłem muzyki przyszłości 
(1957), prowadzony przez Fahlströma; koncert muzyki elektronicznej K. Stockhausena, E. Křeneka 
i H. Eimerta (1957); koncert Stockhausena połączony z wykładem kompozytora (1960). W roku 1960 
nastąpiła eksplozja koncertów tematycznych „Musik och matematik” („Muzyka i matematyka”), „Musik 
och tid” („Muzyka i czas”), „John Cage”; od roku 1959 wiele z nich odbywało się w Muzeum Sztuki
Nowoczesnej. 

367  Na temat atonalności, dodekafonii i muzyki konkretnej – zob. L. Hedwall, Atonal glädje. Impro-
visationer över romantiskt tema, „Paravan” 1953, nr 3 (brak paginacji); K. Lindblad, Edgar Varése och den 
konkreta musiken, „Paravan” 1957, nr 1, s. 4–5. Prezentacje progresywnych kompozytorów szwedzkich: 
Sven-Eric Johanson (1952, nr 2), Lennart Hedwall (1953, nr 4), Bengt Hambræus (1957, nr 6). Wcześniej 
niewielkich rozmiarów utwory współczesne były publikowane okazjonalnie w czasopiśmie „Prisma”.

368  „För splittring i vår tid blir atonalismen ett naturligt uttryckssätt”. L. Hedwall, op. cit. Erik Johanson 
klasyfi kuje Hedwalla jako kompozytora atonalnego, związanego m.in. z kursami w Darmstadt, którego 
atonalizm był jednak nieco eklektyczny. Retoryka rzeczonego artykułu przypomina tu tezy szwedzkich 
modernistów na temat muzykalizacji poezji, np. koncepcja tomu mannen utan väg Lindegrena (1942), okre-
ślanego przez autora jako „symfonia molowa swoich czasów” (zob. B. Nirje, Två generationer. Intervju med 
Artur Lundkvist och Erik Lindegren, „Ergo” 1947, nr 3, s. 37). Atonalizm reprezentuje tutaj tę jakość, którą 
poeci modernistyczni określali jako „dysharmonię” – tak w odniesieniu do muzyki, jak i do współczesnej 
im rzeczywistości (zob. cytowane wcześniej w tym rozdziale wypowiedzi poetologiczne Lindgrena). 
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wobec jej ścisłych, matematycznych zasad369; chodziło zarówno o wpływ rzemio-
sła na wolność artystyczną, jak i o mechanizmy percepcji u słuchacza (zgodnie 
z ogólnym prorecepcyjnym nastawieniem). Praktykujący kompozytorzy obalali 
zgodnie mit prymatu techniki nawet w tak spekulatywnych systemach jak do-
dekafonia, twierdząc, iż „[t]echnika 12-tonowa nie jest sztuką inżynieryjną”370. 
Kompozytor Harry Olt podkreślał rolę inwencji kompozytorskiej, która musi 
spotkać się z techniką, by powstał muzycznie interesujący utwór. Twórca słyszy 
serię jako jakąś formę, która „dokądś zmierza”, „ma kierunek”; nie jest to zbiór 
dźwięków, choć zasady kombinatoryczne mogłyby na to wskazywać. Z drugiej 
jednak strony, kiedy wszystko jest serialnie zorganizowane (jak np. w twórczości 
Pierre’a Bouleza), powstaje efekt statyczności i kalejdoskopowej migotliwości, 
który relatywizuje pojęcie roz woju  formy371. Uwagi te dają się w dużym stopniu 
przenieść na konstruktywistyczne metody kształtowania w poezji konkretnej 
i w innych sztukach, podważające opozycyjność normy i przypadku. W tym świetle 
aleatoryzm nie stanowi odwrotności serialnego determinizmu, gdyż – jak wskazuje 
Ekbom – i tam kompozytor częściowo wykorzystuje gotowe wzorce, osiągając efekt 
podobny do muzyki „ustrukturowanej”; przedracjonalne struktury racjonalizują się 
w procesie tworzenia, natomiast konstrukcje racjonalne zyskują pewien postaciowy
charakter372. 

Wyraźne są tu echa estetyki Adorna, który uznawał dodekafonię twórców wie-
deńskich za drogę faktycznego (choć obciążonego pewnym ryzykiem) rozwoju 
muzyki, w przeciwieństwie do wstecznego neoklasycyzmu Strawińskiego. Dode-
kafonia, niesłusznie nazywana techniką, była w istocie racjonalną metodą opano-
wania materii i organizacji sensu, która wymagała wcześniejszych doświadczeń 
kompozytorskich373; seria 12 dźwięków jako podstawa kompozycji to nie arbitralny 
szereg, lecz ukształtowanie o określonej polaryzacji materiału dźwiękowego, które 
stanowi źródło konstrukcji muzycznej, a jednocześnie ją w sobie zawiera. 

Dyskusja na temat dodekafonii związana była z jej radykalną konsekwencją 
– serializmem; rozwinął się on jako rezultat powojennej recepcji muzyki Weberna, 
przenosząc się wkrótce na muzykę elektroniczną. Ankieta na temat aktualnych 
problemów kompozytorskich w „Nutida musik” (1957, nr 2) została więc zdomi-
nowana przez refl eksje na temat metod serialnych, formy w muzyce elektronicz-
nej, dehumanizacji sztuki itp. Kiedy dziesięć lat później Jan Olof Ullén poświęcił 
artykuł muzyce Stockhausena, w centrum uwagi stały już nie tyle jej aspekty 

369  T. Ekbom, H. Olt, Fungerar tolvtonstekniken bara på notpapperet?, „Rondo” 1961, nr 2, s. 20–24. 
Rozmowa była pomyślana jako komentarz do badań empirycznych, przeprowadzonych na 10 studentach 
muzyki w Uppsali, którzy mieli za zadanie rozpoznawanie postaci serii dźwięków w słuchanym utworze 
dodekafonicznym.

370  „12-tonstekniken är ingen ingenjörskonst”. I. Glanzelius, Sven-Eric Johanson, „Paravan” 1952, nr 2 
(brak paginacji).

371  T. Ekbom, H. Olt, op. cit., s. 22. 
372  Ibid., s. 23.
373  T.W. Adorno, Filozofi a nowej muzyki, przeł. F. Wayda, słowo wstępne S. Jarociński, Waszawa 1974, 

s. 108. Tego zdania był również Schönberg. Zob. L. Rognoni, Wiedeńska szkoła muzyczna. Ekspresjonizm 
i dodekafonia, przeł. H. Krzeczkowski, Kraków 1978, s. 91. 
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techniczne, ile krytyczne ostrze powojennej awangardy muzycznej. W tym świetle 
środki deformujące dźwięk jawiły się jako krytyczna analiza umowności konwencji 
muzycznych (np. z gruntu nienaturalnej maniery śpiewu), technika autocytatów 
podważała zasadę oryginalności jako istotę muzyki, a zmienny kształt dzieła będący 
wynikiem interakcji między wykonawcami – ideę dzieła jako wyniku aktu twórcze-
go374. Na tym etapie większe zainteresowanie budziły elementy aleatoryczne, które 
pojawiły się w muzyce Stockhausena pod koniec lat 50. pod wpływem wykładów 
Cage’a na kursach w Darmstadt (1958)375. Refl eksja dotyczyła również medialnych 
uwarunkowań nowej muzyki. Z jednej strony muzyka awangardowa realizowała 
na drodze teatralizacji projekt zbliżenia sztuki i życia (również spod znaku fi lozofi i 
Cage’a), gdyż jako destylat zjawisk codzienności podlegała jej prawom. Z drugiej 
strony technika nagraniowa podważyła samą istotę aleatoryzmu jako nieskończonej 
potencjalności rezultatów formalnych; utwór raz zarejestrowany upodabnia się 
do muzyki elektronicznej, powstającej na taśmie w swej jedynej formie, tożsamej 
z partyturą, jak np. Elektronische Studie I (1953) i II (1954) Stockhausena. Jest to 
jednak, zdaniem Ulléna, sprzeczność pozorna, pogodzenie obu koncepcji ma bo-
wiem miejsce na płaszczyźnie konceptualnej; muzyka to nie tylko słuchanie i sły-
szenie zjawisk dźwiękowych, ale też pewna świadomość (w tym przypadku – jednej 
z niezliczonych możliwych realizacji), która dopełnia obraz utworu; muzyka jest 
przede wszystkim myślą, ideą, a dopiero później brzmieniem376. 

Przez pierwsze lata rozwoju muzyki konkretnej i elektronicznej Szwecja raczej 
przyglądała się jej rozwojowi, brakowało bowiem bazy technicznej do jej realiza-
cji. Publiczność miała jednak orientację w nowych prądach za sprawą koncertów 
Fylkingen, bowiem już w roku 1952 zaprezentowano muzykę konkretną Pierre’a 
Schaeff era. W roku 1957 odbyły się koncerty muzyki zrealizowanej w europejskich 
studiach muzyki elektronicznej, m.in. Gesang der Jünglinge (1956) Stockhausena 
i Tema – Omaggio a Joyce Luciana Berio. Pionierem nowej muzyki w Szwecji był Rune 
Lindblad, który już w roku 1954 eksperymentował z muzyką konkretną w bardzo 
prymitywnych warunkach technicznych, nie wzbudzając zainteresowania. Nieco 
później podobne eksperymenty podjęli Bengt Hambræus i Bo Nilsson, realizując 
nagrania w Kolonii, Mediolanie i Monachium377. Włączano elementy elektroniczne 
do muzyki instrumentalnej, a także scenicznej. W roku 1959 Blomdahl wprowadził 

374  J.O. Ullén, Musiken i världens dårhus, „Bonniers Litterära Magasin” 1968, nr 9, s. 700–703. Przed-
miotem analizy był utwór Mikrophonie II (1965) do tekstów H. Heissenbüttela. Kwestia oryginalności jest 
w muzyce zachodniej zjawiskiem stosunkowo nowym, ugruntowanym w epoce klasyczno-romantycznej; 
muzyka wcześniejsza z zasady opierała się na innych tekstach muzycznych, np. chorale gregoriańskim, 
tematach znanych kompozycji (missa parodia), wzorach tanecznych i szeroko rozumianej technice waria-
cyjnej, co przetrwało w postaci tematu z wariacjami. 

375  W tym samym roku i w następnych jego utwory wykonywane były w Sztokholmie na koncertach 
Fylkingen, także z udziałem kompozytora. Zaczęły się także ukazywać jego pisma, np. J. Cage, Det obestäm-
da, przekł. szw. T. Ekbom, „Rondo” 1961, nr 4, s. 25–32. Na konferencji w Biskops-Arnö Ekbom wykonał 
odczyt o Cage’u w formie happeningu (L. Nylén, Den öppna konsten, op. cit., s. 68). 

376  J.O. Ullén, op. cit., s. 702.
377  B.E. Johnson, Electronic Music in Sweden, Stockholm 1972, s. 5–6.
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taśmę z nagraniami przetworzonych dźwięków do swej opery Aniara378, a Ingvar Lid-
holm wykorzystał nagrania naturalistycznych dźwięków w muzyce baletowej Riter. 
Od początku lat 60. muzyka elektroniczna weszła w fazę intensywnego rozwoju; za 
sprawą Fylkingen powstało pierwsze studio muzyki elektronicznej (w lokalach insty-
tucji kształceniowej ABF), w którym organizowano otwarte kursy kompozytorskie 
i seminaria elektroakustyczne, prowadzone przez zagranicznych ekspertów, m.in. 
Gottfrieda M. Koeniga, Iannisa Xenakisa, Henriego Pousseura i György Ligetiego379. 
W roku 1963 odbył się międzynarodowy kongres i festiwal muzyki elektronicznej, 
na którym wykonywana była także muzyka komputerowa. 

Ówczesna szwedzka muzyka elektroniczna miała nieco odmienny charakter 
niż muzyka europejska; nie występował w niej gatunek live electronic, prawdo-
podobnie z racji niedostatecznych wówczas warunków technicznych. W przeci-
wieństwie jednak do innych krajów, w których studia muzyki elektronicznej były 
przeznaczone głównie dla kompozytorów, w Szwecji stały się gruntem ekspery-
mentów artystycznych również dla poetów i muzyków-autodydaktów. Przy nowo 
powstałym studiu muzyki elektronicznej Radia Szwedzkiego (1965) zorganizo-
wano ogólnodostępny tzw. warsztat dźwięków (klangverkstaden), a w ramach 
Fylkingen utworzyła się tzw. grupa językowa (språkgruppen) złożona z poetów 
i kompozytorów (Johnson, Bodin, Hanson, Ilmar Laaban), którzy rozwinęli ga-
tunek elektroakustycznie przetworzonej poezji dźwiękowej (1967–71). Zyskał on 
określenie text-ljudkomposition (text-sound composition) przy okazji pierwszego 
koncertu artystów tej grupy (1967), stając się gatunkiem, w którym Szwecja nale-
żała do ścisłej awangardy światowej380. Od roku 1968 odbywały się w Sztokholmie 
międzynarodowe festiwale text-sound composition, które przyciągały czołowych 
twórców z całego świata; wielu z nich realizowało swe kompozycje w studiu 
sztokholmskim. W roku 1970 powstało Stowarzyszenie Artystów Mediów Elek-
tronicznych, koncerty zaś przeniosły się wkrótce (1971) do nowoczesnych lokali 
Fylkingen, dostosowanych do wymogów sztuki mediów mieszanych (mixed-media
performances)381. 

Co ciekawe, przeniesienie działalności kompozytorskiej na grunt technologii 
i aparatury otworzyło tę elitarną dziedzinę dla samouków lub artystów innych spe-
cjalności, zainteresowanych efektami muzycznymi – byli to np. Lars-Gunnar Bodin 
(muzyka elektroniczna i malarstwo), Sten Hanson (poezja i poezja dźwiękowa), 
Hodell (poezja, performans i in.), Leo Nilsson (wyłącznie muzyka elektroniczna). 
Bodin, mając wcześniejsze doświadczenia z teatrem, współpracował z Johnsonem 

378  Opera ta do libretta według poematu Aniara Harry’ego Martinsona (1956) miała futurystyczny 
charakter, a nagrania służyły efektom ilustracyjnym dla oddania dehumanizacji technicznej cywilizacji 
przyszłości. 

379  B.E. Johnson, op. cit., s. 7.
380  S. Hanson, Text-Sound Composition during the Sixties. Th e Evolution of a Genre, w: Literally Speak-

ing, red. T. Hultberg, Motala 1993, s. 28. Autor podkreśla, że w porównaniu z europejską tradycją poezji 
dźwiękowej gatunek ten był bardziej rozwinięty pod względem zaawansowania środków muzycznych (ibid.). 
Zob. również T. Hultberg, Sound Poetry and Text-Sound Composition. Th e Swedish Story, w: Text-Sound 
Composition – A Stockholm Festival (5 CD), Stockholm: Fylkingen Records 2005, s. 4–20.

381  B.E. Johnson, op. cit., s. 10–11. 



3. Neoawangarda w Szwecji 219

przy kompozycjach elektronicznych, tekstach krytycznych oraz happeningach. Dla 
Hansona istotna była inwokacyjna moc języka i ciała oraz bezpośredni kontakt 
z odbiorcą, toteż – wychodząc od oralności jako źródła poezji – stał się cenio-
nym twórcą kompozycji text-sound. Hodell stworzył oryginalną postać wiersza 
wizualno-dźwiękowego o wymowie polityczno-etycznej, stosując metody poezji 
konkretnej, kolażu i happeningu382. 

Istotne w nowym rozumieniu formy było odejście od myślenia organicznego 
związanego z tradycją romantyczną i symbolistyczną. W takim sensie pojmowany 
był przez modernistów wiersz wolny – pragnęli oni nadać mu znamiona wewnętrz-
nej konieczności, odwołując się do form muzycznych, te bowiem postrzegane były 
jako dynamiczne, wewnętrznie zorganizowane, a nade wszystko – niedające się 
oddzielić od muzycznej treści. Stąd przywoływano formy muzyczne reprezentu-
jące jedność w wielości, wewnętrzną złożoność i harmonijne zamknięcie, takie 
jak sonata, symfonia czy fuga. Muzyczne analogie i metafory odwoływały się do 
szeroko rozumianej tradycji muzyki klasycznej, nie w sensie stylistycznym383, 
lecz w sensie tradycji muzyki tonalnej i ukształtowanego na podstawie tonalności 
myślenia formalnego. Mieściły się tu również nowsze zjawiska w muzyce z pierw-
szych dekad XX wieku: rozszerzenie tonalności na rzecz kolorystyki, ekspansji 
rytmicznej czy montażu w twórczości Debussy’ego, Bartóka i Strawińskiego oraz 
dodekafonia, która w miejsce tonalności oferowała inny precyzyjny porządek – 
matematyczno-liczbowy. Poeci późnomodernistyczni zdawali się jednak dość 
obojętni wobec najnowszych tendencji w muzyce (serializm, punktualizm, mu-
zyka konkretna, elektroniczna, aleatoryzm i in.), gdyż te podważyły nie tylko 
defi nicję materiału, ale także formy muzycznej w tradycyjnym sensie organizacji 
i hierarchii elementów; nowa muzyka nie przedstawiała się jako model. Można 
tu upatrywać różnych przyczyn, m.in. generacyjnego związku z pokoleniem 
starszych kompozytorów, zachowawczego profi lu życia koncertowego do lat 50., 
a także mniejszej chęci do eksperymentowania, jako że twórcy ci mieli już jasno 
sprecyzowany idiom poetycki. 

W myśli poetologicznej awangardy pojawiło się natomiast jeszcze silniejsze niż 
w wysokim modernizmie dążenie do intermedialnej syntezy porządków artystycz-
nych, która odbywała się nie tylko na płaszczyźnie metaforycznej (transmedialność, 
intermedialność ukryta lub transformacja medialna), ale i w praktyce ekspery-
mentalnego ich mieszania i łączenia. Wyeksponowanie materialności znaków, 
która zyskuje względną lub całkowitą autonomię wobec znaczonego, sprawiło, że 
tradycyjne gatunki artystyczne zaczęły być postrzegane przez pryzmat swej materii

382  Ibid., s. 18–20. W polskiej muzyce elektronicznej podobną drogę przebył Eugeniusz Rudnik, 
reżyser dźwięku i realizator, który współtworzył polską szkołę muzyki elektroakustycznej jako realizator, 
a następnie również kompozytor, wielokrotnie nagradzany na festiwalach muzyki elektronicznej. Zob. 
L. Erhardt, Spotkania z Krzysztofem Pendereckim, Kraków 1975, s. 31, 196–197 (dot. współpracy Rudnika 
z Krzysztofem Pendereckim). 

383  Polifoniczna fuga i homofoniczna sonata, związane – odpowiednio – z barokiem i okresem klasycz-
no-romantycznym, są stylistycznie o ile nie biegunami, to formami opartymi na odmiennych sposobach 
organizacji materiału dźwiękowego i rozumienia formy. 
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– tworzywa, w którym poszukiwano możliwości ekspresji384 i funkcjonowania 
w rozmaitych kontekstach. Sensualizację we wszystkich sztukach podkreślał Nylén, 
dodając jeszcze jeden bardzo istotny aspekt nowej sztuki: sprzeciw wobec reliktów 
hierarchicznego traktowania materiału385, a w konsekwencji – zrównanie rangi 
źródeł materiału i jego swoistą d e mok r at y z a c j ę . Zauważył on też słusznie an-
tymodernistyczną tendencję odchodzenia od symbolu i metafory, które to środki 
były wyrazem prymatu znaczenia nad znaczącym. W tym sensie poezja konkretna 
i nowa prostota miały pewne wspólne cechy386. 

Zasadniczą zmianę myślenia przyniosły teorie mediów (wówczas głównie 
McLuhana), które podkreślały materialno-technologiczne uwarunkowanie komu-
nikacji, w tym także komunikacji artystycznej. Muzyka jawi się w tym świetle nie 
jako system, lecz jako brzmienie w realnej czasoprzestrzeni (dźwięku i ciszy)387. 
Materialność muzyki została zatem zrównana z materialnością brzmieniową języka, 
hałasu i szmerów, choć nadal pozostawały żywe pewne tradycyjne wyobrażenia 
o rozwoju formy muzycznej, w szczególności poprzez istnienie w niej struktur 
tematycznych, które stanowią punkt wyjścia do przekształceń. Nylén, objaśniając 
różne realizacje stylistyczne form większych rozmiarów, wymienia (obok poezji 
epickiej, dydaktycznej, opisowej) muzyczną pracę tematyczną i rozwój formy, które 
charakteryzowały m.in. poezję Matsa G. Bengtssona i Bengta Emila Johnsona388, 
poszerza jednak zasób środków formotwórczych o procedury oparte na regułach 
gier, które w miejsce logiki rozwoju wprowadzają zasady kombinatoryki. Reguły 
te były również wykorzystywane przez nową muzykę, której możliwości formalne 
rozciągały się między totalnym determinizmem (serializm) a całkowitą przypad-
kowością (aleatoryzm). 

384  Dick Higgins pisze wręcz o ekspresji w materiale. D. Higgins, Horyzonty, przeł. M. i T. Zielińscy, 
w: idem, Nowoczesność od czasu postmodernizmu oraz inne eseje, wybór, oprac. i posłowie P. Rypson, Gdańsk 
2000, s. 104, 106. Por. również manifest Fahlströma w następnym rozdziale.

385  L. Nylén, Den nya poesin – en kvantitativ analys, op. cit., s. 21–22. Ta myśl pojawia się już w mani-
feście Fahlströma, ukryta w metaforyce „ugniatania” języka, natomiast w artykule Bris (1961) Fahlström 
wyraźnie opowiada się za równouprawnieniem wszelkich metod i materiałów (s. 26). 

386  B. Höglund, „TINGTJUT” och „känsliga vantar … i tårtgasen”, w: 60-talets två ansikten, Jönköping 
1996, s. 96–97.

387  O czasoprzestrzeni w różnych sztukach wspomina manifest grupy Noigandres; w poezji konkretnej 
jest ona miejscem dla słów-rzeczy. Zob. A. de Campos, D. Pignatari, H. de Campos, Pilot Plan for Concrete 
Poetry, przekł. ang. autorów, w: Concrete Poetry: A World View, red. M.E. Solt, Bloomington 1968, s. 72.

388  L. Nylén, Den nya poesin – en kvantitativ analys, op. cit., s. 21. Tutaj echem powraca Lessingowskie 
rozróżnienie sztuk przestrzennych i czasowych, według którego muzyka, w brzmieniowej postaci nie będąca 
nigdy jednoczesnością, reprezentuje proces – w domyśle – jednokierunkowy i wewnętrznie spójny. W ten 
sposób postrzegali wiersz wolny poeci szwedzcy wysokiego modernizmu. 



4

ÖYVIND FAHLSTRÖM
– ARTYSTA INTERMEDIALNY

Öyvind Fahlström to czołowa postać szwedzkiej awangardy – artysta plastyk, pisarz, 
dramaturg, reżyser, performer, a ponadto tłumacz, dokumentalista, krytyk sztuki, 
autor manifestów i artykułów programowych. W tym sensie był kontynuatorem 
dążeń wczesnej awangardy do przekraczania granic estetycznych oraz włączania 
sztuki w praktykę życiową; Torsten Ekbom określa go wręcz jako ostatniego moder-
nistę389. Zadebiutował dwoma wierszami surrealistycznymi we francuskim piśmie 
„Rixes” (1950), eksperymentował z pismem automatycznym, jednocześnie pisząc 
o najnowszej sztuce dla szwedzkich dzienników i periodyków („Konstrevy”, „Ar-
betaren”, „Expressen”, „Utsikt”), również niszowych („Odyssé”, „Paravan”, „Pan”), 
szczególnie o poszukiwaniach sztuki najnowszej oraz inspiracjach płynących 
z eksperymentów awangardy historycznej, m.in. dadaizmu390. Kiedy „Odyssé” 
poświęciło numer twórczości Kurta Schwittersa (1954, nr 5), Fahlström jako autor 
prezentacji określił go jako jednego z największych artystów – twórcę „unikalnej 
formy dadaizmu”, prekursora idei Becketta i „teatru konkretnego”, twórcę zbyt 
mało znanego i publikowanego391. Autor był bowiem, jak większość eksperymen-
tujących artystów, rzecznikiem orientacji szwedzkich twórców na europejską, nie 
zaś rodzimą tradycję392. 

W tym czasie powstał jego manifest poezji konkretnej i szereg napisanych w tym 
duchu wierszy, z których zaledwie kilka ukazało się w pismach młodoliterackich. 
Według noty o autorze zamieszczonej w piśmie „Odyssé” (1954, nr 2–3) Fahlström 
był autorem jednej powieści, dramatu, opowiadań, sześciu niepublikowanych to-
mików poetyckich oraz przekładów tekstów de Sade’a. W piśmie „Paravan” (1954, 
nr 5) przedstawiony został jako „najbardziej bojkotowany pisarz w kraju”, walczący 
o nową poetykę393. Dwa lata później, w piśmie „Salamander”, wymieniano m.in. 

389  T. Ekbom, Bildstorm, op. cit., s. 201. 
390  Recenzował m.in. antologię R. Motherwella Th e Dada Painters and Poets (1951) w dzienniku 

„Expressen”.
391  Ö. Fahlström, Kurt Schwitters, „Odyssé” 1954, nr 5, s. 107. W tym samym numerze ukazały się trzy 

wiersze Fahlströma, które jednak nie były tak radykalne jak idee z manifestu, choć wykorzystywały efekty 
typografi czne. W kwestii dadaizmu miał niewątpliwie rację, gdyż pierwsza antologia tego ruchu ukazała 
się w Szwecji w roku 1985 (Dada. En antologi, wybór. i przekł. szw. I. Johansson, Lund 1985); niewiele 
wcześniej wydano w Niemczech dzieła zebrane Schwittersa (1981). 

392  Dobór twórców i wierszy w tym numerze (Schwitters, Desnos, Jarry, Tardieu) potwierdza szczególne 
zainteresowanie twórców pisma kulturę francuską. Zob. C.G. Holmberg, op. cit., s. 98.

393  Öyvind Fahlström, „Paravan” 1954, nr 5 (nota biografi czna niesygnowana; brak paginacji).
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siedem (również nieopublikowanych) tomików, jedną powieść, sztuki teatralne i li-
bretto operowe394. Zainteresowania literackie Fahlströma grawitowały początkowo 
w stronę kultury francuskiej, poczynając od Rabelais’ego, przez Jarry’ego, Artauda, 
Michaux’a, po Duchampa. W późniejszych latach głównym źródłem jego inspiracji 
stała się kultura amerykańska. Niełatwo sklasyfi kować tego twórcę – był on właściwie 
autodydaktą we wszystkich dziedzinach, które z dużym powodzeniem uprawiał; 
Teddy Hultberg twierdzi, iż personifi kuje on artystę totalnego, przełamującego 
wszelkie ograniczenia395. Z tego względu wydaje się uzasadnione integralne spoj-
rzenie na jego poglądy i postulaty artystyczne, dzięki któremu refl eksje na temat 
różnych gatunków sztuki tworzą całościowy obraz poetyki. 

Fahlström od początku interesował się naturą znaków – językowych, pla-
stycznych, ich połączeniami oraz procesami tworzenia znaczeń. Jego twórczość 
plastyczna rozwijała się w dwóch fazach: pierwsza w latach 50. to formy nieprzed-
stawiające, tworzone w oparciu o pewien zasób elementów łączonych w sekwencje 
według różnych zasad; druga od roku 1961, kiedy wyjechał do USA, inspirowana 
była kulturą popularną, zwłaszcza komiksem396. We wczesnym okresie był za-
fascynowany malarstwem Giuseppe Capogrossiego i Roberta Matty, u których 
znajdował konsekwentne rozwinięcie kompozycji na podstawie idei sztuki jako 
gry o precyzyjnych i pozornie ograniczających zasadach, zmuszających arty-
stę do odkrywania jej ukrytych możliwości397, toteż jego ówczesne malarstwo 
eksploruje możliwości znaku, przestrzeni i czasu. Stworzył wówczas szczególną 
formę plastyczną, tzw. teckenmåleri („malarstwo znakowe”), z abstrakcyjnych 
elementów, które poddawane były nieustannym organicznym modyfi kacjom, 
łącząc się w ciągi i struktury o homogenicznym charakterze, a jednocześnie du-
żej wewnętrznej dynamice. Kompozycje te scalał następnie metodą zestawiania 
arkuszy, tak że struktury podstawowe zaczynały nabierać nowych znaczeń w więk-
szych kontekstach, a duże rozmiary dzieł warunkowały ich sukcesywną percepcję. 
Przykładowo Opera (1952–53) to kilkunastometrowej długości fryz o szerokości 
27 cm, na którym rozwijają się sekwencje abstrakcyjnych elementów. Opisywany 
był jako malowidło horyzontalne, addytywne, dające odczucie rozwoju w czasie, 
gdyż widz musiał przemierzyć salę dookoła, by obejrzeć całość. Percepcja została 
więc zorganizowana linearnie, na podobieństwo lektury tekstu werbalnego, na jej 

394  Öyvind Fahlström, „Salamander” 1955, nr 3, s. 47 (nota niesygnowana). Z tego okresu pochodzi 
także druga powieść tego autora (obie niewydane, z wyjątkiem fragmentów), nowele i scenariusze fi l-
mowe. Znaczna część jego wczesnej twórczości poetyckiej i teatralnej zaginęła. O twórczości literackiej 
i dramatycznej zob. L. Hjelmstedt, Öyvind Fahlströms litterära och dramatiska verk, „Ord och Bild” 1998, 
nr 1–2, s. 140–143.

395  T. Hultberg, Öyvind Fahlström i etern – Manipulera världen, Stockholm 1999, s. 11 („gränsöverskri-
dande multikonstnär”). Artysta studiował historię sztuki i archeologię; pozostałe dziedziny były wynikiem 
jego pasji i twórczych poszukiwań.

396  W pierwszym okresie eksperymentował jednocześnie z poezją konkretną; w drugim – dla swej 
twórczości związanej ze słowem jako medium obrał radio.

397  Ö. Fahlström, Capogrossi, „Konstrevy” 1956, nr 4, s. 144–147. Najmniejsze elementy w malarstwie 
Capogrossiego określił jako znaki, które same w sobie nie mają znaczeń, lecz w połączeniach tworzą związ-
ki (powtórzenie, rytmizacja, kontrast, wariacja, deformacja). Zob. również Ö. Fahlström, „Spontanism”. 
Slump – vision – tecken, „Paletten” 1958, nr 2, s. 52.
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całość składa się zaś suma doświadczeń398. Czasowy wymiar percepcji komplikuje 
się przez wewnętrzną czasowość obrazów – jej konstrukcję krytycy opisywali 
w kategoriach muzycznych jako powtórzenia, znaki rozwijające się równocześnie 
na kilku „systemach nutowych” i zagęszczające się w „kontrapunktycznych spię-
trzeniach”399. Wbrew klasycznym defi nicjom sztuk przestrzennych i czasowych, 
wyeksponowany jest tutaj zatem głównie procesualny charakter dzieła: „Artysta 
z upodobaniem używa pewnych form, rozw i j a  j e  w nowych związkach, pozwala 
im się z r as t a ć , w y bu cha ć  na podobieństwo tworzenia przez kompozytora te-
matu z wariacjami”400. Skojarzenia z muzycznym rozwojem motywów podkreślał 
również sam Fahlström: 

W tym czasie interesowałem się malarstwem prekolumbijskich meksykańskich kodek-
sów, które rozwijało się ze strony na stronę w złożonej harmonijkowo postaci, tworząc 
podłużne płaszczyzny. I muzyką – jako plastykowi brakowało mi wymiaru czasowego, 
obecnego w muzyce. Szczególnie podobało mi się „nieczyste” połączenie koncertu 
i teatru w operze (np. Pierścień Nibelunga). […] Chciałem zmusić widza, aby nie tylko 
poruszał wzrokiem, ale poruszał się cały wzdłuż i wokół obrazu, jak gdyby czytał mapę, 
grał w Monopoly lub w piłkę nożną401.

Jak widać, twórca manifestu poezji konkretnej, który notabene powstał w czasie 
trwania prac nad rzeczonym dziełem, kierował się mechanizmami percepcyjnymi 
– chciał je świadomie wywołać u odbiorcy (podobnie jak niegdyś Poe w Filozofi i 
kompozycji), a postrzegał je jako prymarnie związane z innymi gatunkami arty-
stycznymi. Oznaczało to odejście od koncepcji dzieła jako ekspresji i skierowanie 
uwagi na jego materialność, związaną z konkretną przestrzenią i czasem. Wymiary 
obrazu uniemożliwiały całościowy ogląd, choćby w ogólnym zarysie, a zatem prze-
strzenność przestała być tu przeciwieństwem czasowości, jak to było pojmowane 
w tradycji Lessingowskiej. Podstawą techniki znakowej Fahlströma było w istocie 
powtórzenie, ale w połączeniu z określonymi wzorcami zmienności – wariacji 
i permutacji elementów. Metodę tę nazywał s y g n i f i g u r a c j ą  (signifi guration)402, 
opisując ją w nieopublikowanym szkicu w następujący sposób: 

398  M. Kelley, Myth Science, w: Ö. Fahlström, Th e Complete Graphics, Multiples and Sound Works, 
Wien 2001, s. 13, 16 [katalog wystawy 7.12.2001–3.3.2002].

399  I. Laaban, Tidens tecken och tecknets tid, „Salamander” 1956 nr 3, s. 15–1. 
400  „Konstnären har fastnat för vissa former, utveck lar  dem i nya sammanhang, låter dem växa 

samman, explodera  likt en kompositörs skapande av tema med variationer.” Recenzja z „Eskilstu-
na-Kuriren” 8.5.1954, cyt. za: B. Abrahamsson, Mina minnen av Öyvind Fahlström, Göteborg 2001, s. 25 
(wyróżn. moje – M.W.C.).

401  „Jag var på den tiden intresserad av förkolumbianska mexikanska bokmålningar som utvecklade 
sig från sida till sida i sicksackvikta långa fält. Och av musik – jag saknade som bildkonstnär tidsdimen-
sionen som fi nns i musiken. Tyckte särskilt om den «orena» blandningen i opera av konsert och teater 
(Nibelungenringen t.ex.). […] Jag ville förmå läsaren att röra inte bara ögonen utan hela personen utmed och 
runtomkring i bilden som om han läste en karta, spelade Monopol eller fotboll.” Cyt. za: T. Hultberg, Öyvind 
Fahlström i etern, op. cit., s. 20. Cytowany opis powstania został sporządzony na okoliczność wydania dzieła 
przy okazji wystawy w roku 1968; został dołączony do teczki zawierającej reprodukcję na 10 arkuszach.

402  Tytuł niepublikowanego szkicu Fahlströma z 1959 r. Zob. J. Magnusson, A. Lundberg, Redaktionellt, 
„Ord och Bild” 1998, nr 1–2, s. 8. 
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Jeśli ten właśnie powstający kierunek, który nie jest ani fi guratywnością, ani niefi guratyw-
nością, ani też surrealizmem, a który nazywam sygnifi guracją, osiągnie kiedyś cele przeze 
mnie wyznaczone, będzie to znaczyło, że powstanie sztuka, której zdarzenia i sytuacje prze-
nikają widza tak bezpośrednio i intensywnie, że – podobnie jak tego doświadcza słuchacz 
utworu muzycznego – zapomina o tym, jak zbudowane jest dzieło w chwili, gdy przepełnia 
go poczucie nieodpartego bogactwa. Byłaby to nowa duchowość: niewidzialny obraz403.

Wyraźne jest tu dążenie do integracji sztuki i życia – w przeżyciu, na którego 
mechanizmach skupiał się artysta w swoich poszukiwaniach twórczych. Fahlström 
tworzył dzieła wieloczęściowe, układające się w pewną, acz niewerbalną i nie-
przedstawieniową, narrację; połączenie elementów przestrzennych i czasowych 
kreuje teatralną aurę jego prac plastycznych. Syntezą jego wczesnych koncepcji 
artystycznych były prace Ade-Ledic-Nander (1955–57), uważane za przykład 
„dzieła mobilnego” w sensie Umberta Eco, tj. dzieła w trakcie powstawania404. To 
wieloczęściowe malowidło, w którym formy podstawowe (abstrakcyjne „znaki”) 
multiplikują się i rozsnuwają w rozedrgane płaszczyzny, tworząc kolejne coraz to 
nowe abstrakcyjne formy o niezwykłej plastyce i dynamice. Artysta objaśniał je 
w szczegółowych scenariuszach, np. do Ade-Ledic-Nander II – 30 stron maszyno-
pisu405, które miały stanowić „werbalny akompaniament” towarzyszący oglądaniu 
obrazów406. A jednak, jak wynika z przytoczonego cytatu, zaplanowany czasowy 
wymiar percepcji miał się zatracić w duchowym przeżyciu odbiorcy o mistycznym 
charakterze – miał być drogą do bezczasowości. Paralela muzyczna wydobywa zatem 
właściwość muzyki polegającą na przekazywaniu treści niewerbalnych o naturze 
nielinearnej, mimo jej linearnej konstrukcji. W podobny sposób narracje plastyczne 
Fahlströma miały na celu zanurzenie odbiorcy w pewnej potencjalności znaczeń, 
która wynika z samej struktury dzieła. W tym świetle artysta jawi się jako fi lozof 
i mistyk, kreujący nowe światy, a nie symbole. 

 Charakterystyka twórczości plastycznej Fahlströma odsłania bardziej ogólne zasa-
dy jego poetyki, w tym relacje między znakiem a znaczeniem. Elementarne komórki 
formalne (grundceller) jego „grafi ki serialnej” (według określenia Laabana) są znakami, 
które zyskują znaczenia w ramach idei kompozycyjnej podporządkowanej zasadom 
gier, permutacji lub innych procedur. Zabiegi te nie zmierzają jednak do abstrakcyj-

403  „Om denna riktning i vardande som varken är fi guration, nonfi guration eller surrealism och 
som jag kallar signifi guration någon gång kan nå de mål jag antytt innebär det att en konst skulle skapas 
vars skeenden och situationer så direkt och intensivt tränger ner i åskådaren att – liksom åhöraren av 
ett musikstycke kan erfara – glömmer bort hur konstverket var utformat, samtidigt som en upplevelse 
av betvingande rikedom uppfyller honom. Det skulle vara en ny andlighet: den osynliga tavlan.” Cyt. za 
T. Hultberg, Öyvind Fahlström i etern, op. cit., s. 32. 

404  W polskim przekładzie ta forma dzieła otwartego jest nazwana dziełem w ruchu, co jednak nie dość 
precyzyjnie oddaje wpisany weń charakter procesu. Por. U. Eco, Poetyka dzieła otwartego, przeł. J. Gałuszka, 
w: idem, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, Warszawa 1994, s. 39.

405  T. Ekbom, Bildstorm, op. cit., s. 210. Tytuł tych malowideł zaczerpnięty został z opowiadania science 
fi ction A.E. van Vogta. Fahlström zdefi niował kształty pewnych form podstawowych jako odpowiednio ADE, 
LEDIC i NANDER, tworząc z nich abstrakcyjne światy według ściśle określonych reguł gry. Zob. Ö. Fahl-
ström, Anteckningar om „ADE-LEDIC-NANDER 2” (1955–57) & några senare utvecklingslinjer, w: Öyvind 
Fahlström. Moderna Museet, Stockholm 13 oktober – 9 december 1979, Stockholm 1979, s. 20–21. 

406  I. Laaban, op. cit., s. 17. 
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nego uproszczenia kompozycji, lecz przeciwnie – służą jako środek tworzenia kalej-
doskopowej komplikacji407. Stąd bierze się również odmienność artystycznego idiomu 
Fahlströma w porównaniu z poetyką Gomringera i konkretystów grupy Noigandres, 
którzy dążyli do purystycznej redukcji. Artysta wyjaśnia to, charakteryzując twórczość 
Antonia Tapiesa: „Różnica między fi guratywnością zwykłą i znakową polega na tym, 
że w pierwszym przypadku wychodzimy od danego znaczenia «kwiat», zmieniając 
według indywidualnych upodobań formę przynależną «kwiatowi». W drugim przy-
padku wychodzimy od nieznanej formy, którą stworzyliśmy, uzyskując nowe znaczenie, 
siódmą ściankę kostki”408. Opis ten potwierdza obserwację Laabana, że współczesny 
artysta s twarza  znaczen ia  wraz  ze  znak iem 409. Ponadto naświetla przedsta-
wioną w manifeście metodę pracy z materią języka, tj. pr z y pi s y w an i e  n ow ych 
z n a c z e ń  literom, słowom, zdaniom i akapitom”410. 

Sam artysta podkreślał, że technika, którą wypracował w dziele Opera, zrodziła 
się z odkrycia przez niego fl amastra, który umożliwiał precyzję kreski i cieniowania, 
a jednocześnie powstawanie przypadkowych faktur411. Decydujący dla kształtu dzieła 
okazał się zatem wybór określonego medium. W tej wypowiedzi ujawniają się dwa 
pozornie przeciwstawne elementy jego poetyki: dążenie do precyzji organizacji elemen-
tów (konstruktywizm, permutacyjność, tworzenie systemów i reguł), a z drugiej strony 
– „zaplanowany efekt przypadkowości”412. Fahlström dał temu wyraz m.in. w artykule 
na temat taszyzmu, który nazywał „spontanizmem” i bronił przed zarzutem braku for-
my, twierdząc, że formę zawsze można rozpoznać, gdyż nawet spontaniczne działanie 
poprzedza pewna ogólna wizja, a efekt przypadkowości w malarstwie podobny jest do 
tego będącego rezultatem precyzyjnych założeń413. Również w malarstwie zajmował 
go problem materii – poszukiwań i metod organizacji, które „tworzą materię”, a nie 
tylko ją odtwarzają. Charakteryzując młodych twórców hiszpańskich, pisał: 

Zamiast przedstawiać materię Saura po kilku latach zaczął tworzyć materię. Wypróbował 
wszystkie składniki, piasek, asfalt, pył szklany, fusy z kawy… Świat metamorfoz, zanim 
materia stężała, nabrała charakteru i oddzieliła się, gdzie nie sposób rozdzielić tej gęsto-
płynnej, włóknisto-kruszącej i gazowej. Kształtujący gest można na razie poczuć jedynie 
jako lekkie podmuchy, przenoszące materię w nieokreślonych kierunkach. W następnej 

407  Ibid., s. 16.
408  „Skillnaden mellan den vanliga fi gurationen och tecknets är att i förra fallet utgår vi från en given 

betydelse «blomma» och varierar sedan allteft er personlig läggning den form som hör till «blomma». I det 
senare fallet utgår vi från den okända formen vi skapat och får en ny betydelse, en tärningens sjunde sida.” 
Ö. Fahlström, Steget i tärningens sjunde sida, „Paletten” 1969, nr 2, s. 44.

409  I. Laaban, op. cit., s. 15.
410  Zob. część poświęconą analizie manifestu poezji konkretnej Hätila ragulpr på fåtskliaben w dalszym 

ciągu tego rozdziału. 
411  „«Opera» började med min upptäckt av fi ltspetspennan 1952. Med den kunde jag arbeta både med 

en precis jämn svärta som tusch, men också med gråskift ningar som inte var mosiga som blyertsens och 
dessutom genom att fi ltspetspennan gav slumpvisa texturer”. Cyt. za: B. Abrahamsson, op. cit., s. 27.

412  I. Laaban, op. cit., s. 16.
413  Ö. Fahlström, „Spontanism”, op. cit., s. 48–49. Jest to niezwykle trafna obserwacja na temat sztuki 

współczesnej, w której wybór metody należy do poetyki, nie określając stylu czy charakteru dzieła. Stąd 
dzieła powstające według diametralnie różnych zasad (np. ścisły serializm i aleatoryzm w muzyce) niewiele 
różnią się sposobem oddziaływania na odbiorcę. 
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fazie zostaje ona całkowicie podporządkowana gestowi. Gest nie jest wówczas pierwotnym 
ruchem, nieokreślonym prądem. Nadal posiada ciągłość, ale teraz staje się potężnym 
spiralnym ruchem – niczym uwolniony zbyt ciasno zwinięty sznur – który zmiata płynną 
farbę, pozostawiając formy pulsującej próżni414.

Fahlström odwoływał się często do sztuki wczesnej awangardy, podkreślając aktu-
alność zdobyczy futuryzmu i dadaizmu, które „po latach na wygnaniu w gabinetach 
historycznych osobliwości” znajdują miejsce w kontekstach sztuki współczesnej415. 
Szczególnie zwracał uwagę na aspekt ruchu w pracach futurystów przez kontrast do 
statycznego kubizmu416; jego opis form malarstwa operuje również dynamicznymi 
kategoriami, które w równym stopniu można zastosować do innych form sztuki, np.: 
„forma serialna i zwarta, [jej] fazy łączą się w kompozycje według linii napięć, które 
wiodą spojrzenie w silne spiętrzenia (zamiast niemal konkretystycznej dowolności 
w kubizmie) między pochylonymi ścianami domów, przez trójkątny tunel światła 
latarni, podczas gdy ruchome ściany na pierwszym planie tworzą złożone, niestabilne 
odczucie przestrzeni, zapowiadając rozszczepioną przestrzeń Matty”417. Określenie 
formy serialnej, choć niepoparte innymi muzycznymi konotacjami serializmu, wnosi 
związane z tą metodą kompozytorską wyobrażenie organizacji i determinizmu418, 
które sterują percepcją (wiodą spojrzenie), a także są siłą napędową rozwoju formy. 
Innymi słowy, serialność oznacza oparcie kompozycji na określonych procedurach 
organizacji materiału (np. permutacji), tak że przyjmuje on pewne kierunki roz-
woju; metodę tę poeta zastosował w opublikowanym wraz z manifestem wierszu 
MOA (1)419. Określenie „niemal konkretystyczna dowolność” w odniesieniu do 
kubizmu nie jest natomiast jasne; powrócimy do niego przy analizie manifestu poezji 
konkretnej, który w tym czasie był już napisany420.

414  „I stället för att avbilda materia övergår Saura eft er några år till att skapa materia. Alla slags ingre-
dienser prövas, sand, asfalt, glaspulver, kaff esump… En metamorfosernas värld innan någon materia stelnat 
och fått bestämd karaktär och avgränsning, det trögt fl ytande, det trådigt smulande och det gasformiga 
går inte att särskilja. Den formande gesten kan ännu bara urskiljas som svaga pustar som driver materian 
i knappt uppfattbara riktningar. I nästa fas har materian helt underordnats gesten. Gesten är inte längre 
urrörelse, vag strömning. Den är fortfarande kontinuerlig, men nu som ett våldsamt ormande svep – likt 
ett alltför tätrullat rep snurrar upp sig – som föser undan den fl ytande färgen och eft erlämnar svällande 
tomrumsformer.” Ö. Fahlström, Steget i tärningens sjunde sida, op. cit., s. 40–41.

415  „[…] de två ismer som eft er åratals nödtvungen exil i det historiska kuriositetskabinettet långsamt 
börjar återinsättas i ett oroväckande tätt och aktuellt sammanhang: futurismen och dadaismen.” Ö. Fahl-
ström, Allvaret i kroppen, „Odyssé” 1954, nr 6–7, s. 132. Było to omówienie wystawy artystów z kręgu „Der 
Sturm” ze zbiorów H. Waldena . 

416  Podobnie charakteryzuje te kierunki M. Perloff , Th e Futurist Moment. Avant-Garde, Avant Guerre, 
and the Language of Rupture, Chicago – London 1986, s. 52. 

417  „[…] en seriell och sammanhängande form, faserna samlas upp eft er kraft linjer i kompositioner 
som leder blicken i starka stegringar (i stället för kubismens närmast konkretistiska valfrihet) mellan de böjda 
husväggarna och genom lyktornas trekantiga ljustunnel, medan förgrundens falluckeväggar ger en sammansatt 
labil rumskänsla som förebådar Mattas sprängda rymd.” Ö. Fahlström, Allvaret i kroppen, op. cit., s. 132–133.

418  Por. określenia Laabana (op. cit., s. 16) „grafi ka serialna”; również wcześniejsze rozważania na 
temat dodekafonii, serializmu i alatoryzmu.

419  Ö. Fahlström, MOA (1), „Odyssé” 1954, nr 2–3 (brak paginacji). O procedurach zastosowanych 
w tym wierszu zob. J. Olsson, Alfabetets användning, op. cit., s. 269–278. 

420  W tym czasie Fahlström nie mógł jeszcze odnosić się do równocześnie kiełkującego konkretyzmu 
w Brazylii. Jeśli zaś chodzi o kubistyczny konstrukcjonizm, artysta nie traktował go (w przeciwieństwie do 
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W roku 1961 rozpoczął się nowy etap działalności artystycznej i krytycznej 
Fahlströma, związany z jego wyjazdem do Nowego Yorku i ożywionymi kontaktami 
z tamtejszą awangardą – Cagem, Andym Warholem, Robertem Rauschenbergiem, 
Williamem Burroughsem i innymi. Dzięki jego relacjom i artykułom krytycznym 
(m.in. w „Konstrevy”) idee nowej sztuki amerykańskiej zostały szybko przeszcze-
pione do Szwecji, znajdując tam entuzjastów i naśladowców. Zmienił się też styl 
plastyczny artysty. W miejsce wcześniejszych rysunków abstrakcyjnych pojawiły 
się inspirowane popkulturą fantazje, komentujące problemy współczesnego świata. 
Stosując reguły gier, Fahlström tworzył tzw. obrazy mobilne (variabla målningar), 
np. Th e Cold War (1964–65), w których ruchome elementy na magnesach można 
było przesuwać i konfi gurować z innymi według określonych procedur. Artysta 
określał je jako „maszynerię do tworzenia obrazów”, a metaforycznie – „organy 
obrazowe” (bild-orgel), łączące malarstwo, teatr lalkowy i grę planszową w rodzaju 
Monopoly, aby w ten sposób móc „manipulować światem”421. 

Kolejnym etapem transgresyjnych eksperymentów Fahlströma stało się prze-
niesienie ruchomych elementów z planszy do pomieszczenia; w ten sposób artysta 
stworzył hybrydyczną formę gry, scenografi i, teatru i psychodramy, co według 
Ekboma stanowi jego oryginalny wkład w sztukę XX wieku422. Doszedł zatem do 
form performatywnych, które tworzą wykonawcy, realistyczne rekwizyty i postę-
pująca według instrukcji publiczność, np. Minneslista (1964–66)423. Impulsem do 
powstawania tych międzygatunkowych hybryd była zapewne sztuka happeningu, 
z którą artysta zetknął się w Nowym Jorku. Chociaż był plastykiem, mniej inte-
resowały go spektakle związane z malarstwem (action painting), a bardziej nowy 
taniec dramatyczny. Inspiracje czerpał więc w dużym stopniu z ówczesnej muzyki; 
w tworzonych w latach 60. formach radiowych i teatralnych dążył do irracjonalnego 
połączenia dźwięku i akcji dramatycznej, jakie cechuje operę424. Uważał bowiem, że 
połączenie akcji i muzyki, które dawniej było niedogodnością i (jedynie) teatralną 
konwencją, teraz stało się siłą opery. W jego projektach „teatru otwartego”425 dźwięk 
i muzyka dominowały więc nad elementem plastycznym, choć wykorzystywano 
wszelkie środki performatywne i ich intermedialne połączenia: tekst, projekcje, 
gestykulację, manipulowanie zdarzeniami i publicznością426. 

Fahlström, podobnie jak nestorzy europejskiej awangardy, wykorzystywał metodę 
kolażu, określając swe prace szwedzką paronomazją kalas (‘biesiada’)427. Odnosił 

Lagerkvista) jako potencjału rozwoju sztuki współczesnej; przeciwnie – w jego opinii to dzięki nieobecności 
tej tradycji w Ameryce tamtejsza sztuka niefi guratywna mogła się swobodnie rozwijać. 

421  Ö. Fahlström, Manipulera världen, w: Öyvind Fahlström, red. K. Waldén, K.G. Hultén, Stockholm 
1967, s. 10. Przypomnijmy w tym miejscu analogiczne eksperymenty w dziedzinie muzyki, np. „maszynę 
muzyczną” Knuta Wiggena. 

422  T. Ekbom, op. cit., s. 215.
423  Ö. Fahlström, Minneslista (Till „Dr. Schweitzers sista uppdrag”), Stockholm 1964. O tym utworze 

– zob. L. Bäckström, Leka med Fahlström, „Konstrevy” 1965, nr 1, s. 32–33.
424  Idem, Den livsviktiga teatern, „Konstrevy” 1965, nr 4–5, s. 124.
425  Ibid. To określenie Ekboma na ówczesne happeningi. Zob. T. Ekbom, Den öppna teatern – svensk 

historia, w: Sextiotalskritik. En antologi, red. P.O. Enquist, Stockholm 1966, s. 30–35.
426  Ö. Fahlström, Eft er happenings, w: idem, Om livskonst o.a., Stockholm 1970, s. 42–43.
427  Podobieństwo fonetyczne uwarunkowane akcentem na 2. sylabie [kalɑ:s] – [kolɑ:ʃ]
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się jednak z rezerwą do surrealistycznych zestawień „wszystkiego ze wszystkim” 
(np. combines Rauschenberga), szukając jakiejś irracjonalnej, acz produktywnej 
artystycznie motywacji dla połączeń. Taką metodę znalazł w zasadzie „bisocjacji” 
Arthura Koestlera, która łączy dwie sfery rzeczywistości, tak iż zachodząca między 
nimi relacja wyzwala nowe sensy428. Miała to być droga do przełamywania ogra-
niczeń subiektywizmu, produktywna zarówno w sztukach plastycznych (np. Kalas 
på Mad, 1958–59), jak w formach scenicznych (np. Aida, 1962) i poezji radiowej 
(np. Fåglar i Sverige). Fahlström podkreślał potencjał tkwiący w oralności: z jednej 
strony naśladowanie idiomu mowy za pomocą techniki nagraniowej (wywiady) 
i szpiegowskiej (podsłuchy), z drugiej – artefaktyzację mowy, która wydobywa po-
szczególne słowa przez ich powtórzenia, szczególną artykulację (np. przeciąganie), 
deformację i rozdrobnienie. Wszystko to miało na celu odejście od niewiarygodnej 
iluzji teatru konwersacyjnego, którego dialogi rozwijały akcję zamiast dokumentować 
labirynty życia wewnętrznego429. Równolegle z rozwojem form plastycznych pod 
wpływem amerykańskiego popartu, Fahlström utrzymywał kontakty ze środowi-
skiem szwedzkiej awangardy, biorąc udział w koncertach, akcjach i happeningach, 
a także rozwijając własne formy wypowiedzi artystycznej związane z medium radia 
– poezję radiową, powieść radiową i różnego typu kolaże dźwiękowe. 

Na poetów lat 60. najsilniej wpłynęły artykuły programowe Fahlströma Hätila 
ragulpr på fåtskliaben (1953, opubl. 1954) oraz Bris (1961). Oprócz tego w latach 
60. opublikował on trzy manifesty, będące komentarzami do prac plastycznych, 
a jednocześnie wykładem fi lozofi i sztuki: Ta vara på världen, Manipulera världen, 
Spel – ur „Korvar och pincetter – en löpande kommentar”430.

Manifest Hätila ragulpr på fåtskliaben 

Opublikowany w niskonakładowym, powielaczowym czasopiśmie „Odyssé” arty-
kuł Hätila ragulpr på fåtskliaben jest pierwszym wydanym manifestem rodzącego 
się w różnych miejscach na świecie konkretyzmu, a także pierwszym udokumen-
towanym użyciem terminu „konkretny” na określenie nowej poezji431. Powstały 

428  Ibid., s. 46; idem, Den livsviktiga teatern, op. cit., s. 126; idem, Ta vara på världen, w: Öyvind 
Fahlström, red. K. Waldén i in., op. cit., s. 8. 

429  Ö. Fahlström, Eft er happenings, op. cit., s. 47–48.
430  Manipulera världen ukazał się w „Art and Literature” 1964, nr 3; Ta vara på världen (Take care 

of the world) w Manifestoes 1966, New York 1966, a następnie w „Bonniers Litterära Magasin” 1966, nr 7, 
s. 522–524; Spel – ur „Korvar och pincetter – en löpande kommentar” w „Konstrevy” 1966, nr 4. Wszystkie 
trzy przedrukowane (w tłum. autora) w: Öyvind Fahlström, red. K. Waldén i in., op. cit., s. 8–10.

431  E. Zillén, Den svenska konkretismens manifest som poetologisk paradox, w: Fragmente einer skan-
dinavistischen Poetik geschichte, red. H. Uecker, Frankfurt am Main, s. 103. Mary Ellen Solt precyzuje, 
że Fahlström użył tego określenia na trzy lata przed Gomringerem i dwa lata przed grupą Noigandres, 
M.E. Solt, A World Look at Concrete Poetry, w: Concrete Poetry: A World View, op. cit., s. 29. Określenie 
„poezja konkretna” zostało jednak po raz pierwszy użyte w wersji manifestu z roku 1966; wcześniej mowa 
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jako rezultat szczególnej intuicji artystycznej, niezależnie od trendów światowej 
neoawangardy, pozostał nieznany za granicami Szwecji do 1968 roku432. Manife-
sty powstające nieco później, w latach 50. w Brazylii i Szwajcarii, nie odnosiły się 
zatem w żaden sposób do tez szwedzkiego pioniera, choć intuicje ich twórców szły 
w podobnym kierunku433. W przeciwieństwie do intensywnego fermentu konkrety-
stycznego w tych krajach (wkrótce także i w Niemczech), w Szwecji nie było jeszcze 
wówczas klimatu intelektualnego ani środowiska, które podjęłoby idee Fahlströma. 
Reakcją na późnomodernistyczną lirykę lat 40. na gruncie egzystencjalizmu (wraz 
z jej poetologiczną debatą) stał się w latach 50. powrót do nastrojów romantycznych, 
eufonii i uproszczenia poetyckiej dykcji.

Tekst Fahlströma powstał jako reakcja na klimat konferencji literackiej w Sigtunie 
(1953), poświęconej Nowej Krytyce oraz psychologii w literaturze. Autor wyraża 
w nim sceptycyzm nie tylko wobec teoretycznej bazy analitycznej, ale przede wszyst-
kim wobec praktyki poetyckiej pokolenia lat 40. i początku lat 50., której od czasów 
wojny towarzyszył „apokaliptyczny nastrój rodem z piwnej knajpy”, a twórczość 
oznaczała „nieporadne symboliczne kryptogramy, głupawe romantyczne piękno-
słowie lub desperackie grymasy przed kościelną furtą”434. Nowa poezja miała być 
nie tyle wyrazem światopoglądu, co prezentacją rzemiosła i eksperymentalnych 
poszukiwań. Jak podkreśla Holmberg, tekst napisany jest w tonie entuzjazmu 
wobec nowych możliwości twórczych, przypominając w tym względzie wczesne 

była o muzyce konkretnej, konkretnej alternatywie, konkretnym punkcie widzenia, konkretnej strukturze 
(poezji), konkretnej materii (języka). Dieter Kessler określa wszystkie sztuki konkretne (malarstwo, muzykę 
i literaturę) jako „konkretyzm”. D. Kessler, Untersuchungen zur konkreten Dichtung. Vorformen – Th eorien 
– Texte, Meisenheim am Glan 1976, s. 17. Pojęcie „konkretny” analizuje Th . Kopfermann, Konkrete Poesie 
– Fundamentalpoetik und Textpraxis einer Neo-Avangarde, Frankfurt am Main 1981, s. 37–50. J. Olsson 
odnajduje pierwsze eksplicytne użycie terminu „poezja konkretna” w artykule Ernesta Fennolosy Th e 
Chinese Written Character as a Medium for Poetry (1920), w którym autor w ten sposób ujmuje połączenie 
w ideogramie ikonicznego kształtu fenomenu z fonetyczną realizacją mowy. Tekst ten wpłynął prawdo-
podobnie na Pounda, który go wydał, tworząc jednocześnie Cantos. Zob. J. Olsson, Alfabetets användning, 
op. cit., s. 66.

432  Wówczas jego angielski przekład ukazał się w antologii M.E. Solt, według autorki zbioru – po raz 
pierwszy, jako tekst szerzej nieznany.

433  Gomringer w manifeście z 1960 roku nie wymienia Szwecji wśród ośrodków, w których rozwi-
jała się poezja konkretna. E. Gomringer, Th e Poem as a Functional Object, przekł. ang. I. Montjoye Sinor, 
w: Concrete Poetry: A World View, op. cit., s. 69. W 1965 roku Max Bense uwzględnił ją w swoim tekście 
programowym, choć bez odniesień do manifestu Fahlströma. M. Bense, Concrete Poetry [a], przekł. ang. 
I. Montjoye Sinor, w: Concrete Poetry: A World View, op. cit., s. 73. 

434  „Situationen: alltsedan kriget en lång ölkafétrist domedagsstämning […]”; „[…] knaggliga symbolk-
ryptogram, romantiskt skönordsjönsande eller desperata grimaser utanför kyrkgrinden […]”. Ö. Fahlström, 
Hätila ragulpr på fåtskliaben. Manifest för konkret poesi, w: idem, Bord. Dikter 1952–1955, op. cit., s. 57, 
58. W omówieniu tez manifestu odsyłam do tego wydania ze względu na jego większą dostępność oraz 
obecność paginacji (numery stron podaję przy tekście oryginalnym). Nieznaczne różnice wobec tekstu 
pierwotnego to skreślenia odnoszące się do oceny środowiska kulturalnego ok. r. 1953, które zostaną w razie 
potrzeby skomentowane. Tu prawdopodobne są odwołania do wydanych w roku 1953 tomów poetyckich 
starszych twórców, Cikada Martinsona i Aft onland Lagerkvista, poezji religijnej Setterlinda (wymienionego 
w manifeście), romantyzmu poetów z grupy Metamorfos i formalnych eksperymentów Larsa Forssella. Zob. 
B.E. Johnson, „Musiken kan skarvas…”. Anteckningar om musikaliska anknytningar i Öyvind Fahlströms 
50-talspoesi, „Ord och Bild” 1998, nr 1, s. 65. 
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fazy modernizmu435. Dopiero jednak kiedy artykuł został ponownie opublikowany 
w tomie poetyckim Bord (1966), otrzymał genologiczną klasyfi kację: „Manifest 
poezji konkretnej”. Był to okres kulminacji konkretyzmu szwedzkiego w ramach 
intermedialnych form ówczesnej awangardy; obok licznych wystaw, happeningów 
i akcji artystycznych od 1961 roku ukazywały się teksty programowe i krytyczne 
oraz tomy poetyckie młodych twórców. Tekst Fahlströma początkowo przedstawiał 
zatem dokument skrajnie indywidualistycznych poszukiwań twórczych436; w tym 
duchu została zaanonsowana jego wersja w „Expressen”, jako program poety 
konkretnego. Co prawda już w roku 1955 młodoliterackie pismo „Salamander” 
podało w prezentacji artysty, że jest on m.in. autorem „manifestu literatury kon-
kretnej”437, ale faktycznie tekst z o s t a ł  u z n any  za manifest, kiedy na gruncie 
jego programowych idei powstała pewna szkoła poetycka, dla której on sam był 
nestorem i patronem438. 

Jest w tym pewien paradoks, bowiem retoryczno-ekspresyjna stylistyka, ra-
dykalizm koncepcji i agonistyczny charakter sytuują ten tekst w nurcie dyskursu 
odnowy, która w latach 60. była już faktem. Jako „manifest” zatem tekst ten 
pozycjonuje się wobec pola literackiego lat 50., w kolejnej dekadzie przyjmując 
raczej pozycję klasycznego intertekstu poetologicznego. Tymczasem, co podkreśla 
Erik Zillén, w szwedzkich ujęciach historii literatury artykuł Fahlströma bywał 
pomijany lub wzmiankowany głównie w związku z poezją lat 60.439. Badaczy 
zajmowała głównie istota nowej estetyki proklamowanej przez artystę, nie zaś 
własne strategie estetyczne tekstu, które również zasługują na uwagę. Nowatorstwo 
myśli autora manifestu wyraża się natomiast nie tylko w programie odnowy samej 
poezji, ale również w poetologicznych odniesieniach do ówczesnej awangardy 
w innych sztukach, co sytuuje ten tekst jako dokument nadchodzącego zwrotu 
performatywnego. 

Manifest Fahlströma nawiązuje do tradycji manifestu literackiego, który nie 
miał w Szwecji zbyt bogatej tradycji440. Od manifestów awangardy różni go swego 
rodzaju „niszowy” charakter; nie zwracał się do mas czytelników (choć publikacja 
w „Expressen” mogła tak być rozumiana – por. manifest Marinettiego w „Le Figa-
ro”), przygotowując je na rewolucję artystyczną, lecz kierował się do niesprecyzo-

435  C.G. Holmberg, op. cit., s. 97. Krótki referat manifestu, ibid., s. 97–98.
436  Artysta wspominał po latach, że kiedy pisał program konkretyzmu, czuł się wyizolowany nie tylko 

w Szwecji. Ö. Fahlström, Bris, op. cit., s. 24.
437  Öyvind Fahlström, „Salamander” 1955, nr 3, s. 47 (nota niesygnowana).
438  W tym czasie Fahlström nie tworzył już poezji; wybór w tomie Bord obejmuje wiersze z lat 1952–55, 

które są plonem praktycznych eksperymentów z zastosowaniem nowej poetyki. Wskazuje na to zarówno 
zastosowanie opisanych procedur, jak i występowanie w wierszach gier słów oraz konstrukcji podanych 
jako przykłady w manifeście. 

439  Np. C.G. Holmberg, op. cit., s. 98. Tym tropem podąża też Jesper Olsson. Z pewnością nie sposób 
objaśnić nurtu konkretnego lat 60., nie odwołując się do Fahlströma, ale wówczas gubi się radykalizm i no-
watorstwo jego wizji. Jak twierdzi Zillén (op. cit., s. 106), większość badań nad konkretyzmem prowadzona 
była na zasadzie interpretacji zgodnej z duchem dyskursu samych jego twórców (np. monografi a Kesslera), 
toteż często przyjmowały on metaforyczność dyskursu jako również swoją zasadę, pomijając tym samym 
artystyczne strategie samego tekstu.

440  Ibid., s. 103. 
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wanej grupy twórców, gotowych przełożyć jego teoretyczne założenia na praktykę 
poetycką. Tekst nosi zgodnie z poetyką gatunku prowokujący, nawiązujący do 
tradycji literatury nonsensu tytuł Hätila ragulpr på fåtskliaben, który jednak oka-
zuje się istotnym poetologicznym intertekstem zaczerpniętym z popularnej książki 
dla dzieci A.A. Milne’a Kubuś Puchatek. Jest to tekst życzeń urodzinowych dla 
Kłapouchego napisanych przez Sowę Przemądrzałą w imieniu Puchatka, których 
znaczenie Sowa autorytatywnie objaśnia, demonstrując przy tym poglądowo, jak 
zauważa Zillén, arbitralność wszelkich znaków językowych441. 

Równie prowokujące jest pierwsze motto, w którym artysta defi niuje swą po-
etykę, groteskowo degradując wzniosłe cele i duchowe funkcje liryki do sfery try-
wialności: „Od kiedy zaprosiłem do domu jakieś sto psów na dwutygodniowy kurs 
liryki, zająłem się pisaniem stołów (liter, słów)”442. Tym samym projekt materializacji 
języka został aforystycznie ujęty; odręczny rysunek stołu widnieje faktycznie pod 
manifestem w jego wersji z pisma „Odyssé” (1954), stając się emblematem poezji 
konkretnej, którą się robi , w y t w ar z a , manipulując arbitralnie materią języka, 
efektem tych działań jest zaś obiekt fi zyczny – „wiersz-stół”. Marjorie Perloff , która 
uznaje manifest za jeden czołowych gatunków awangardy, wymienia wśród jego 
cech stylistycznych skłonność do hiperboli i parodii443. Parodystyczny rys jest obec-
ny w manifeście Fahlströma od samego początku, tj. od tytułu, a rzeczone motto 
spiętrza parodię i autoparodię w groteskowym obrazie poety, który próbuje znaleźć 
posłuch we współczesnym społeczeństwie, lecz ponosi klęskę, zyskując jednak 
artystyczne wyzwolenie. Wyobrażenie chaosu spowodowanego przez setkę psów 
oraz olśnienia poety wobec odmiennych warunków komunikacji noszą wyraźne 
piętno dadaistycznego humoru i prowokacji, stanowiąc jednocześnie poglądową 
lekcję poezji jako działania, związanego z praktyką życiową. 

Drugie motto, zaczerpnięte z manifestu futurystycznego (1912), umieszcza 
program Fahlströma w tradycji awangardy europejskiej: „Remplacer la psycho-
logie de l’homme… par L’OBSESSION LYRIQUE DE LA MATIERE” („zastąpcie 
psychologię człowieka… obsesją liryczną wobec materii”). Potwierdza się zatem 
wynikająca z jego prac krytycznych fascynacja futuryzmem, choć, jak zauważa 
Jesper Olsson, wolna od politycznego ostrza tego ruchu. Tym razem „materia” nie 
wyłania się sama jako rezultat przypadkowych działań, lecz jest pojęciem krytycz-
nym o dwojakich odniesieniach: jako materiał językowy eksponujący swą znakową 
zewnętrzność lub jako materialno-zmysłowa wizja świata i sztuki, które poezja 
czyni swoim tematem, nie przypisując zjawiskom ukrytych znaczeń. Fahlström, 
czego dowodzi manifest, podąża tym pierwszym tropem, co oznacza odwrót od 
romantyczno-modernistycznej koncepcji liryki jako autoekspresji, wyrażania 
niewyrażalnego czy poszukiwania absolutu. Parateksty (tytuł i motta) manifestu 

441  Ibid., s. 109. W polskim przekładzie tekst jest bardziej czytelny: „Z PĄWIĄSZĄWANIEM URORU-
RODZIURODZIN”, a więc artefaktyzacja opiera się w większym stopniu na zasadzie reduplikacji (podobnie 
jak oryginał angielski). Por. A.A. Milne, Kubuś Puchatek, przeł. I. Tuwim, Warszawa 1983, s. 72.

442  „Sedan jag för någon tid sedan inbjöd ett hundratal hundar på en fj orton dagars lyrikkurs i mitt 
hem, har jag övergått till att skriva bord (bokstäver, ord)” (s. 57). 

443  M. Perloff , Th e Futurist Moment, op. cit., s. xviii.
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stanowią nie tylko prowokację, ale aforystyczny wykład poetyki, mise en abyme 
zasadniczego tekstu poetologicznego444.

Fahlström występuje tu przeciw estetyce treści, a zwłaszcza psychologizmowi 
i symbolizmowi, opowiadając się za radykalną odnową poezji pod względem ma-
teriału i formy. Materiałem jest język, uwolniony od konwencjonalnych znaczeń, 
lecz przy tym wcale ich nie pozbawiony: „Słowa są, rzecz jasna, symbolami, ale 
to nie powód, by nie można było przeżywać i t wor z yć  poezji, wychodząc od 
j ę z y k a  j a ko  kon k re t ne j  mate r i i”445. Istota „wariantu konkretnego” nie jest 
tu defi niowana w kategoriach negatywnych – jako rozbicie, sabotaż, destrukcja 
języka, lecz jako zasada rozszerzenia jego możliwości446: „wszystko, co można 
wyrazić w języku, i każde wyrażenie językowe z osobna jest równouprawnione 
w kontekście, jeśli podnosi jego wartość”447. Słowa kluczowe dla nowej poetyki, 
„struktura” i „konstruować”, sygnalizują centralny problem formy: „Pozostaje więc 
przywrócić formie właściwe jej normy”; co więcej, Fahlström wzmiankuje wcze-
śniej „współczesną tęsknotę do sztywnych norm”448. W kontekście awangardowego 
fermentu, zawsze kierowanego przeciw tradycji (lub konsekrowanej awangardzie, 
jak chce Bourdieu) zastanawia poszukiwanie elementu scalającego. Swoją metodę 
artysta objaśnia, przywołując współczesną awangardę muzyczną: punktualizm, 
muzykę konkretną oraz pośrednio – serializm i dodekafonię, z której ten się 
wywodzi. Są to jednak kierunki, które nie wypracowały nowych form w sensie 
architektonicznym449, lecz m e to dy  t r a ktow an i a  m ate r i a ł u  mu z yc z n e go 
oraz – w przypadku muzyki konkretnej – nową defi nicję tego, co za materiał muzyki 
może być uważane. Podobnie inni twórcy konkretni, zwłaszcza brazylijska grupa 
Noigandres, odwoływali się do wzorów muzyki współczesnej, głównie serializmu 
Weberna, Bouleza i Stockhausena450.

444  J. Olsson, Alfabetets användning, op. cit., s. 52.
445  „Det är givet att orden är symboler, men det är inte något skäl för att poesin inte ska kunna upplevas 

och skapas  med utgångspunkt från språket  som konkret  mater ia” (s. 57, wyróżn. autora).
446  Bengt Emil Johnson zauważa w związku z poezją radiową Fahlströma, iż jego twórczość należy 

postrzegać nie tyle jako przekraczanie granic, ile jako ekspansję środków poetyckich poza ramy typogra-
fi czne, co prowadzi do powstawania nowych form, w których muzyka jest nadal ważna, ale już nie w sensie 
kompozytorsko-technicznym. Zob. B.E. Johnson, „Musiken kan skarvas…”, op. cit., s. 69.

447  „allt som kan uttryckas med språket och varje språkligt uttryck i och för sig är lika berättigat i ett 
sammanhang, om det förhöjer dettas värde” (s. 58).

448  „Återstår alltså att ge formen egna normer igen”; „Det talas om vår tids längtan eft er fasta normer” 
(s. 58).

449  W koncepcji Schönberga i jego uczniów forma była podporządkowana ekspresji muzycznej, gdyż 
szkoła ta wywodzi się z ekspresjonizmu i nowa technika tego priorytetu zasadniczo nie zmieniła. Jak wska-
zuje jednak Tomasz Baranowski, właśnie dlatego forma jest – paradoksalnie – ważnym celem estetycznym. 
T. Baranowski, Problem formy i ekspresji w refl eksji estetycznej kompozytorów Szkoły wiedeńskiej, w: Filozofi a 
muzyki. Studia, red. K. Guczalski, Kraków 2003, s. 42.

450  A. de Campos i in., op. cit., s. 72. W tym miejscu pomijam liczne w tym tekście odniesienia do 
sztuk plastycznych i modernizmu literackiego. Sergio Bessa twierdzi jednak, że muzyczne i akustyczne 
odniesienia Brazylijczyków są drugorzędne, traktowane jako efekty (akustyczne) wobec nadrzędnej archi-
tektonicznej koncepcji ich poezji. Zob. S. Bessa, „SILENCE = DEATH”. Arkitektur kontra ljud i konkret poesi, 
„Ord och Bild” 1998, nr 1–2, s. 43. Eugen Gomringer, twórca pojęcia „konstelacji”, formę poezji konkretnej 
defi niuje jako jej strukturę (analogicznie jak w architekturze), natomiast treść jako informację wynikającą 
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Wynika z tych określeń w istocie formalistyczne podejście do sztuki, dla którego 
muzyka może stanowić dogodny paradygmat z racji swej prymarnie formalnej 
natury. Jej poszczególne znaki nie mają znaczeń semantycznych, dopiero większe 
ukształtowania są w pewien – muzyczny – sposób znaczące; istotne znaczenie ma 
natomiast fi zyczna strona znaku czyli parametry dźwięku, które jako elementy 
muzycznej „gramatyki” konstytuują muzyczny sens. Muzyka była już od romanty-
zmu przywoływana jako topos „wyrażania niewyrażalnego”, kiedy jednak przestał 
obowiązywać paradygmat ekspresji, nie musiała się ona uwalniać od mimetyzmu 
za pomocą radykalnych środków; rezygnacja z tekstu lub programu werbalnego 
(choćby zaledwie sugerowanego w tytule) lub odwrotnie – parateksty podkreślające 
jej abstrakcyjny charakter – nie zmieniały zasadniczo jej formalno-abstrakcyjnej 
istoty w różnych stylistycznych realizacjach451. Stąd też poezja eksperymentalna, 
szczególnie konkretna, szukała odniesień w muzyce, która eksponuje aspekt kon-
strukcyjny (dążąc do abstrakcyjności czystej konstrukcji) i zmysłowy. Odpowiedni 
model przedstawiała dodekafonia, ponieważ zmieniła całkowicie pojęcie materiału 
muzyki; równouprawnienie 12 tonów skali chromatycznej było ostatnim, najbar-
dziej radykalnym krokiem odejścia od s y s te mu  tona l ne go, który wyznaczał 
hierarchię i zasady korzystania z materiału dźwiękowego, czyli muzyczną grama-
tykę. Serializm stwarzał natomiast na tej podstawie racjonalne reguły używania 
całokształtu środków muzycznych – nie tylko wysokości dźwięków, ale też wartości 
rytmicznych, dynamicznych i innych, niwecząc wszelkie ślady systemu i hierarchii 
środków. 

W tym świetle forma jest funkcją traktowania materii. Fahlström stwierdza 
co prawda, że „najlepiej, jak forma i treść oddziałują jako całość”452, ale w świetle 
metody konkretnej treść musi być rozumiana w szerszym sensie niż komunikat 
językowy i jego symboliczne znaczenia (albo – paradoksalnie – w węższym sensie, 
bo jako struktura). Manifest grupy Noigandres formułuje to wprost: „Wiersz kon-
kretny komunikuje swą własną strukturę: strukturę-treść”453. Aby uściślić defi nicję 
Fahlströma, trzeba przyjrzeć się metodom operowania materią języka oraz samej 
naturze tej materii. 

ze struktur lingwistycznych; jest ona dla poety interesująca tylko wówczas, gdy jej struktura […] może być 
traktowana jako język. E. Gomringer, Concrete Poetry, przekł. ang. I. Montjoye Sinor, w: Concrete Poetry: 
A World View, op. cit., s. 67–68. W tym świetle koncepcja Gomringera, jako bardziej architektoniczna, 
bliższa jest założeniom grupy Noigandres, z której członkiem Pignatarim ustalali wspólnie zakres pojęcia 
poezji konkretnej w roku 1955 w Ulm. Zob. J. Magnusson, A. Lundberg, op. cit., s. 4.

451  W muzyce klasycznej były to określenia form muzycznych, takie jak symfonia, sonata, fuga, ron-
do, wariacje (choć te jako związane z zapożyczonym na ogół tematem można było czasem semantycznie 
osadzić w sferze treściowej tematu, np. często w tym celu wykorzystywanych popularnych arii operowych); 
w muzyce współczesnej doszły abstrakcyjne określenia – utwór, kompozycja, które mogą się odnosić do 
różnych form artystycznych, np. Klavierstücke Stockhausena.

452  „bäst är om form och innehåll verkar som helhet”, s. 58.
453  A. de Campos i in., op. cit., s. 72.
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Metoda konkretna

Naczelne hasło manifestu, „UGNIATAJ materię języka”, wprowadza metaforykę 
manualnych operacji i fi zycznego zmagania z tworzywem, które w końcu poddaje 
się tym zabiegom: „Chodzi nie tylko o to, by przestawiać szyk wyrazów, powinno 
się dać wymiesić całą wyuczoną mechanikę zdania […]. Ugniataj całe struktury, 
zaczynając najlepiej od najmniejszych elementów, liter, słów. Przestawiaj litery jak 
w anagramie. Powtarzaj litery w słowach; nadziewaj [je] obcymi słowami […], 
obcymi literami […]”454. Określenia owych operacji konotują materię miękką i ela-
styczną jak glina lub ciasto, podatną na formowanie. Lecz nie jest to jej naturalny 
stan; stawia ona opór, który należy pokonać przez twórcze działanie, to zaś jawi 
się za sprawą materialnej metaforyki jako wytwarzanie w antycznym sensie sztuki 
– umiejętności (gr. techne, łac. ars), nie tworzenia (gr. poiesis), którego rezultatem 
jest artefakt455. Ów opór tworzywa językowego wynika z jego komunikacyjnych 
uwikłań, określonych tu mianem „prawa najmniejszego możliwego oporu”, które 
Fahlström w konkretystyczny sposób zbija w neologizm Mimömolan (minsta möjliga 
motståndets lag). Automatyzm komunikacyjnego użycia języka nie tylko go więc 
banalizuje, ale i usztywnia, ograniczając ukryty w nim potencjał możliwości. Po-
stulowane przez autora przełamanie prawa najmniejszego oporu to pierwszy krok 
w kierunku uczynienia zeń materii, które wymaga aktywnego działania wbrew 
narzucającej się sile konwencji. 

Fahlström twierdzi zatem, że tworzywo staje się artystycznym dopiero w rękach 
twórcy, który musi mieć nową wizję jego użycia. Język – jako narzędzie komunikacji, 
ale również skonwencjonalizowanej według estetycznych norm komunikacji lite-
rackiej – nie jest zatem sam w sobie tworzywem poezji. Może się nim stać poprzez 
artefaktyzację, która uczyni zeń materiał niezróżnicowany, neutralny we wszystkich 
swych wymiarach, i dopiero wówczas gotowy do przybrania każdej formy. Drogą 
do tego stanu jest d e h i e r arch i z a c j a  systemu językowego – rozbicie jego struk-
tur na różnych poziomach (składni, morfologii, w końcu także grafi i) i narzucenie 
zatomizowanym elementom języka (czyli materii) nowych porządków456. Jak już 
zauważono, Fahlströma działania na języku nie mają jednak natury destrukcji; 
obok spekulatywnych objaśnień metody przez odwołania do muzyki wskazuje on 

454  „KRAMA språkmateria […]”; „Det gäller ju inte bara att blanda om ordföljden, det måste gå at 
knåda med hela den invanda satsmekaniken […]”; „Inte bara krama de hela strukturerna: snarast börja 
med de minsta elementen, bokstäverna, orden. Kasta om samma bokstäver som i anagram”; „Upprepa 
bokstäver i ord; späcka med främmande ord […], med främmande bokstäver […]” (s. 60).

455  Zob. Wł. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć. Sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeży-
cia estetyczne, Warszawa 1988, s. 21 i n., 288–299. Istotny jest materialny aspekt, który długo był łączony 
w sposób konieczny ze sztuką, co wyrażała formuła ex nihilo nihil. Ibid., s. 97. Techniczny aspekt tworzenia 
w manifeście Fahlströma podkreśla również J. Olsson (Alfabetets användning, op. cit., s. 63), wydobywając 
takty lne  aspekty jego metaforyki, oraz P. Bäckström, Vårt brokigas ochellericke! Om experimentell poesi, 
Stockholm 2010, s. 37–38. 

456  Przypomnijmy dehierarchizację w dodekafonii; w odniesieniu do nowej poezji pisali o tym m.in. 
H. Heissenbüttel, Dilemma i all erfarenhetens medelpunkt, op. cit., s. 16–17; B.E. Hedin, [bez tytułu: o da-
daizmie], „Rondo” 1964, nr 2, s. 22; L. Nylén, Den öppna konsten., op. cit., s. 112 (powołuje się on m.in. na 
B. Nehrmana Demokratins kultursyn, 1962).
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na wzorce w języku ludzi psychicznie chorych, dzieci lub w językach o odmien-
nej morfologii. Eksponuje więc związek sztuki z życiem w większym stopniu niż 
element racjonalny. 

Autor manifestu nie podważa zasadniczych funkcji języka, lecz poszukuje 
nowego określenia funkcji poetyckiej, podobnie jak czynili to formaliści457; tak 
jak oni podkreśla też decydujący aspekt konstruktywistyczny, np. pisząc o moż-
liwości skonstruowania serii 12 samogłosek w określonym porządku a następ-
nie zrobienia na ich podstawie „stołu”, choć odniesienie do skali 12-tonowej 
nie oznacza takich samych jakości obu tworów458. Dwanaście tonów to materia 
muzyki dodekafonicznej – na skutek ich uwolnienia od odniesień tonalnych; 
wówczas stały się tworzywem muzyki, które samo nie narzuca określonych roz-
wiązań. Dodekafonia była jednak dopiero początkiem nowego myślenia o mate-
riale i formie muzyki. Wkrótce pojawiły się próby całkowitej zmiany jej defi nicji, 
która odwoływała się do wszelkich zjawisk dźwiękowych i ich konceptualnego
traktowania. 

Odwołania Fahlströma do muzyki nie mają charakteru spójnej teorii, toteż 
dodekafonia jest tylko jedną z paralel, dość zdawkowo potraktowaną. Wyraźniej-
sze związki widzi artysta w muzyce konkretnej, jako że w czasie pobytu w Paryżu 
(1952) zetknął się z tym dość nowym gatunkiem. Kupił wówczas książkę Pierre’a 
Schaeff era A la récherche d’une Musique Concrète (Édition du Seuil, Paris 1952), 
a następnie napisał artykuł o francuskim kompozytorze pod znamiennym tytułem 
Hałas stał się muzyką459. W muzyce konkretnej (musique concrète) niewątpliwą 
nowością było rozszerzenie pojęcia materiału muzyki na dźwięki uważane dawniej 
za niemuzyczne – w postaci naturalnej lub przetworzonej elektronicznie. Jednak 
dla szwedzkiego twórcy inspirujące było nie tyle wykorzystanie nagrania odgło-
sów cywilizacji lub natury, co możliwości ich nowej strukturyzacji poprzez cięcia 
i montaż; dopiero wówczas zyskały one w jego opinii status materiału artystyczne-
go. Może zastanawiać, dlaczego artysta plastyk, który poza tym uprawiał gatunek 
kolażu, nie odsyła wprost do tej metody kompozycji, lecz szuka bardziej odległych 
paralel. Najwyraźniej zabiegi cięcia i montażu w sztukach plastycznych nie oznaczały 
dla niego aż tak radykalnej zmiany zasad tworzenia, które nieodmiennie dotyczą 
materialnego substratu, fi zycznego działania, w wyniku którego powstaje również 
materialny artefakt. Wyakcentowanie nowatorstwa i doniosłości materialistycznej 
poetyki wymagało egzemplifi kacji w formie artystycznej j a k  najmnie j  związa-
ne j  z  mater i a lnoś c i ą . Ponieważ pismo muzyczne nie zostało zinterioryzowane 
w takim stopniu jak piśmienność dla języka, muzyka ze swymi znakami akustycz-
nymi reprezentowała samą esencję nowej metody, zwłaszcza muzyka konkretna, 
w której operacje kompozytorskie dokonują się na poziomie zapisu akustycznego, 
ujmującego re a l ny  by t  d ź w i ęków, nie ich symboliczne wyobrażenia w posta-

457  To znamienne, że zaznacza on ahistoryczny wymiar swej poetyki, podkreślając pokrewieństwo 
z „formalistami i «ugniataczami języka» wszystkich epok”, od starożytnych Greków po Artauda (s. 61). 

458  Tego rodzaju wzory procedury serialne zastosował później bardzo konsekwentnie w swym debiu-
tanckim tomiku B.E. Johnson. Zob. następny rozdział.

459  Ö. Fahlström, Oljudet blev musik, „Expressen” 28.08.1952, s. 4.
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ci pisma nutowego460. Schaeff er sformułował teoretyczno-fi lozofi czne podstawy 
swoich doświadczeń kompozytorskich w traktacie Traité des objets musicaux 
(1966), wprowadzając pojęcia „obiektu dźwiękowego” (objet sonore) i „obiektu 
muzycznego” (objet musical), istotne dla badania percepcji zjawisk akustycznych, 
w których jako jednostki fukcjonują złożone twory akustyczne (nie dźwięki)461. 
Przeniesiona na poezję metoda muzyczna zmierza również ku koncepcji ut wor u 
j a ko  pr z e d m i otu , podobnie jak Gomringera koncepcja wiersza jako „obiektu 
funkcjonalnego” oraz „wiersz-produkt: przedmiot użytkowy” w ujęciu konkretystów 
brazylijskich462. Ponieważ jednak medium literatury (język w ogóle, ale także pismo 
jako jedna z jego medialnych postaci) jest całkowicie zinterioryzowane i przez to 
transparentne, działanie artystyczne ma na celu uczynienie go widocznym, jego 
ponowną eksternalizację463, czy to w mowie, czy w piśmie (tu łatwiejsze do uzy-
skania za sprawą materialności znaków), słowem – chwyty dezautomatyzacyjne, 
które jednak wykraczają poza repertuar chwytów literackich, rozszerzając się na 
materialność znaków464. 

Forma – składnia przestrzenna

W ujęciu Fahlströma język staje się materią, kiedy zostają unieważnione re-
guły systemu językowego, przede wszystkim leksyka i składnia, umożliwia-
jąc nowe zasady porządkowania (artefaktyzacja), zaś artysta ma całkowi-
tą wolność ich wyboru – od racjonalnych procedur po operacje intuicyjne
i przypadkowe: 

Wykorzystuj systemy na równi z automatyzmem, a najlepiej jedno i drugie łącznie, ale 
tylko jako środki pomocnicze. A więc bez ambicji, by na drodze automatyzmu stworzyć 
poezję „najczystszą”; tej nie cenią już nawet surrealiści. Systemy nie są niczym złym: 
pod warunkiem, że wybiera się je samemu, a nie stosuje się na zasadzie konwencji. Nie 

460  To ten właśnie aspekt zadecydował o nazwie muzyki konkretnej , w przeciwieństwie do trady-
cyjnie tworzonej muzyki abstrakcyjnej, która staje się konkretna dopiero przez wykonanie. Warunkiem 
muzyki konkretnej było zatem naturalne źródło dźwięku i techniczny sposób realizacji (bez pośrednictwa 
konwencjonalnego zapisu). Zob. B. Schäff er, Konkretna muzyka, w: idem, Mały informator muzyki XX 
wieku, 3. wyd., Kraków 1975, s. 112. 

461  Włodzimierz Kotoński określa je odpowiednio jako przedmioty  dźwiękowe i przedmioty 
muzyczne, jednak pojęcie przedmiotów dźwiękowych stosowane jest również w odniesieniu do nietypo-
wych instrumentów używanych we współczesnej orkiestrze dla uzyskania niekonwencjonalnych brzmień 
(zob. B. Schäff er, Przedmioty dźwiękowe, w: idem, Mały informator muzyki XX wieku, op. cit., s. 195–198), 
toteż pozostaję przy określeniu „obiekty dźwiękowe”. W. Kotoński, Schaeff er Pierre [hasło], w: Encyklopedia 
Muzyczna PWM, część biografi czna, red. E. Dziębowska, t. 9, Kraków 2007, s. 78.

462  Zob. E. Gomringer, Th e Poem as a Functional Object, op. cit., s. 69; A. de Campos i in., op. cit., 
s. 72.

463  Jesper Olsson (Alfabetets användning, op. cit., s. 133) traktuje eksternalizację języka jako warunek 
artefaktyzacji. 

464  Pomijam w tym miejscu, dla jasności wywodu, całą tradycję poezji wizualnej od starożytności, 
która eksponuje materialność pisma jako cechę formotwórczą. Na ten temat zob. np. P. Rypson, Obraz 
słowa. Historia poezji wizualnej, Warszawa 1989.
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chodzi o to, czy system sam w sobie jest Tym Jedynym Właściwym. On się takim staje, 
dlatego że został wybrany i przynosi dobre efekty465.

Sceptycyzm autora co do możliwości pisma automatycznego wynika z jego 
własnych eksperymentów w duchu surrealizmu, uznaje on jednak przydatność tej 
metody w pewnych okolicznościach466. Istotne jest, by nie absolutyzować żadnej 
z metod, stąd całkowita dowolność operowania materiałem językowym (automa-
tyzm) może łączyć się z procedurami, które d e te r m i nuj ą  określone sposoby 
organizacji materiału; „systemy” zastępują system językowy jako ten dotychczas 
„Jedyny Właściwy”. Wolność dotyczy więc wyboru procedury, czyli pewnej składni, 
wyznaczającej nowe reguły łączenia elementów językowych. Ponieważ Fahlström 
nie wprowadza ograniczeń co do stosowania systemów, niewykluczone jest również 
okazjonalne używanie porządku systemu językowego. W tym względzie wydźwięk 
manifestu nie jest więc aż tak obrazoburczy jak wielu wcześniejszych programów 
awangardy; jego twórca odrzuca wszelkie skrajności i absolutne cele.

Strategia ta dotyczy również formy, która ma się uwolnić od linearności 
języka: 

Jeśli chodzi o poezję, mogą to być rozproszone strofy z paralelizmem wertykalnym, również 
tak, iż treść tworzy formę w ten sposób, że kiedy słowo się powtarza, musi zostać umiesz-
czone dokładnie pod poprzednim jego ukazaniem się, lub na odwrót, tak więc fragment 
wersu połączony paralelizmem wertykalnym z wersem powyżej przyciąga również treść tego 
górnego wersu. Takie same strofy [czynią to] przez wypełnienie wersów rymem na ostatnim 
słowie w wersie (rymem końcowym) albo ustaloną sylabą, słowem itd. Strofy marginesowe 
obok strof głównych. Strofy w formie ramy z centralną strofą w środku: możliwości wielu 
odczytań odpowiadające swobodnej wędrówce wzroku przy oglądaniu sztuki abstrakcyjnej. 
A więc strofy, które można czytać nie tylko od lewej do prawej i z góry na dół, ale także na 
odwrót oraz wertykalnie: wszystkie pierwsze słowa w każdym wersie, potem wszystkie dru-
gie, trzecie itd. Odbicie lustrzane, czytanie po skosie. Zmiana kolejności wersów, zwłaszcza 
krótkich. Swobodne akcentowanie i szyk wyrazów – jak w literaturze klasycznej467.

465  „Utnyttja system lika väl som automatism och gärna i kombination, men inte annat än som hjälp-
medel. Alltså inga som helst ambitioner att med automatism uppnå den renaste poesin; det hyllar ju inte ens 
surrealisterna längre. Och intet ont om systemen: om man själv väljer dem, och inte följer konventionens. 
Saken är alltså inte om systemet i och för sig är Det Enda Riktiga. Det blir det därför att man valt det och 
om det ger ett bra resultat” (s. 58).

466  B.E. Johnson stwierdza, iż niektóre wiersze Fahlströma noszą ślady improwizacji na temat jakiegoś 
motywu treściowego lub rytmicznego. B.E. Johnson, Musiken kan skarvas, op. cit. s. 67. Poza tym paradyg-
matyczna czystość poezji, rozumiana jako wolność od ograniczeń pojęciowych języka, może być osiągana 
różnym środkami, które podkreślają arbitralność znaków, a zatem możliwość generowania nowych sensów, 
wynikających z ich struktury. Zob. M. Bense, Concrete Poetry [a], op. cit., s. 73. 

467  „För poesins del kan det vara upplösta strofer med vertikal parallellism, också på så sätt att innehållet 
ger formen genom att, när ett ord upprepas det måste sättas exakt under det närmast föregående samma 
ordet, eller vice versa, så att när man vill ha en radbit vertikalparallell med en ovanför, det drar med sig den 
övre radens innehåll. Exakt lika strofer, med hjälp av radutfyllnad med rim på sista ordet i raden, eller med 
överenskomna stavelser, ord, osv. Marginalstrofer bredvid huvudstroferna. Ramformiga strofer med kärnstrof 
inuti: möjlighet till fl era läsningar motsvarande den fria synrörelsen när man ser på abstrakt konst. Alltså 
strofer som kan läsas inte bara från vänster till höger och uppifrån ner, utan vice versa, och vertikalt: alltså 
första orden i varje rad, sedan alla andra, tredje, osv. Spegelomvändning, diagonalläsning. Omkastning av 
rader, särskilt av korta rader. Fri betoning och fri ordföljd som i klassisk litteratur” (s. 58). 
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Cytat ten kieruje wyraźnie w stronę artefaktyzacji wizualnej, która realizuje się 
w medium pisma, ale zmieniając jego zasady, przede wszystkim zasadę linearności 
i (jedno)kierunkowości. Zastępuje je nowa składnia, określona przez p oz yc j ę  e l e -
m e ntów  w  pr z e s t r z e n i  oraz ich wzajemne, wielokierunkowo zorganizowane 
relacje. Zabiegi te zakładają jednocześnie nowy sposób czytania, przypominający 
oglądanie dzieła plastycznego. Tu Fahlström odsyła do sztuki abstrakcyjnej, nie sztuk 
plastycznych w ogóle, zapewne by podkreślić antymimetyczny wymiar konkretyzmu; 
nie należy w nim szukać znaczeń, przesłania, czy nawet identyfi kacji znanych struktur 
(w malarstwie przedstawieniowym będą to rozpoznawalne elementy rzeczywistości) 
– należy pozwolić na nieskrępowaną kontemplację form. Percepcja rozciąga się więc na 
całą powierzchnię strony, gdyż forma staje się uporządkowaniem przestrzennym, którą 
charakteryzuje wielokierunkowość468. Sukcesywność języka zastępuje tzw. sk ł a d n i a 
w i z u a l n a  ( pr z e s t r z e n n a ) 469, a materia języka ulega rozproszeniu w efektach ty-
pografi cznych lub brzmieniowo-muzycznych. Te ostatnie są niejako wpisane implicite 
w przestrzenną koncepcję formy, bowiem Fahlström przytacza jako paralelny przykład 
„przywrócenia formie właściwych jej norm” muzykę punktualistyczną. 

Termin „punktualizm” odnosi się zarówno do samej struktury muzyki, jak i do 
rezultatu wrażeniowego powstającego przy jej słuchaniu470; jest to nader rzadko 
spotykana homologia techniki kompozytorskiej i jej efektu brzmieniowego. Jeśli 
autor manifestu nawiązuje tu do pierwszego znaczenia, może chodzić zarówno 
o totalną organizację parametrów muzycznych według wzorów serialnych (np. 
Bouleza, Stockhausena), jak i o inne zasady kształtowania materiału, dla których 
wspólnym elementem jest atomizacja, rozproszenie i oderwanie poszczególnych 
brzmień471. W zapisie (oraz w odbiorze audialnym) faktura jawi się jako „ażurowa”, 
rozrzedzona, pozbawiona związków tak linearnych, jak i wertykalnych. Czasowość 
zostaje niejako zawieszona na rzecz wrażeń swobodnego ruchu dźwięków (jako 
punktów) w przestrzeni, który nie daje odczucia rozwoju formy. Wydaje się, że 
odniesienie Fahlströma do punktualizmu jest kolejnym obrazem zabiegów doko-
nywanych w materii języka, zmierzających do zerwania jego systemowych więzów. 
Znak językowy – słowo, morfem czy grafem – staje się jednostką samodzielną, której 
relacje z innymi jednostkami defi niowane są przez ich pozycję w przestrzeni, nie 
zaś zasady selekcji i kombinacji. Ahierarchiczność, arozwojowość i dysocjacyjność 
punktualizmu przekłada się na rozproszenie materii języka w poezji konkretnej, które 
jest jedynie pierwszym wrażeniem, stanowiącym punkt wyjścia do poszukiwania 
ukrytych wzorów i uporządkowań tworzących nowe sensy472; temu służyło wszak 

468  Por. E. Gomringer, From Line to Constellation, przekł. ang. M. Weaver, w: Concrete Poetry: A World 
View, op. cit., s. 67. 

469  A. de Campos i in., op. cit., s. 71; zob też: C. Clüver, Concrete Sound Poetry: Between Poetry and 
Music, w: Cultural Functions of Intermedial Exploration, red. E. Hedling, U.B. Lagerroth, Amsterdam – New 
York 2002, s. 163, 166. 

470  B. Schäff er, Punktualizm, w: idem, Mały informator muzyki XX wieku, op. cit., s. 204.
471  Prawdopodobnie uważał on jednak punktualizm za tożsamy z serializmem. Zob. B.E. Johnson, 

„Musiken kan skarvas…”, op. cit., s. 67.
472  Clüver opisuje aktywność czytelnika utworów zorganizowanych według składni przestrzennej jako 

„szukanie różnych ścieżek przez tekst”, a więc również w kategoriach przestrzennych. C. Clüver, Concrete 
Sound Poetry, op. cit., s. 165.
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oglądanie wiersza jak dzieła sztuki abstrakcyjnej. Klasyczne wiersze konkretne, 
np. Gomringera, Pignatariego (również E.E. Cummingsa), atomizują wprawdzie ele-
menty językowe, ale jednocześnie radykalnie redukują materiał werbalny, nierzadko 
do jednego słowa, toteż punktualizm nie wydaje się adekwatnym odniesieniem473. 
Można zatem wnosić, iż paralele punktualistyczne szczególnie przystają do tej po-
staci konkretyzmu, jaka rozwinęła się w Szwecji – kompozycje werbalno-wizualne, 
wielosłowne, wielokierunkowe, na ogół niefi guralne (tzw. dirty concrete), w których 
praca języka dokonuje się w dwóch etapach: odśrodkowo (destrukcja, rozproszenie, 
atomizacja, język jako materia), a następnie dośrodkowo (procedury organizacji 
formy, struktura, wielokierunkowe arbitralne połączenia). Bardziej produktywne pod 
względem poetologicznym było w tym kontekście przywołanie muzyki konkretnej, 
którą Fahlström poznał tak w praktyce, jak i w teorii:

Zasadę konkretną w jej fundamentalnej postaci ilustruje chyba najlepiej kluczowe do-
świadczenie Pierre’a Schaeff era w jego poszukiwaniach muzyki konkretnej: miał nagrane 
na taśmie kilka sekund brzmienia lokomotywy, ale nie wystarczało mu połączenie tego 
brzmienia z innymi, choć już samo to zestawienie było niezwykłe. Zamiast tego w yc i ą ł 
k rót k i  f r a g m e nt  dźwięku lokomotywy i p ow tór z y ł  go na nieco innej wysokości; 
potem z powrotem fragment wyjściowy, przekształcony i tak na zmianę. Dopiero wtedy 
była to twórczość; poczynił ingerenc j ę  w  s amy m mater i a l e , stosując rozdrobnie-
nie: elementy nie były nowe, a l e  nowo  s t wor z ony  kontek s t  d a ł  w  re z u l t a c i e 
nową  mate r i ę 474.

W świetle wcześniejszych rozważań na temat rozdrobnienia materii na uwagę 
zasługuje swego rodzaju „konkretystyczne przejęzyczenie” Fahlströma, wpisujące się 
w „estetykę stosowaną”475 jego manifestu. W metodzie Schaeff era podkreśla jego inge-
rencję w samym mate r i a l e  („ett ingrepp i själva s tof te t”), stosując grę słów stoff  
(‘tworzywo’, ‘materia’) i faktycznie użyte stoft  (‘proch’, ‘miał’, ‘drobiny’). Użyty paronim 
defi niuje jednocześnie naturę owej materii; rozdrobnienie, nieselektywność, bezkształt-
ność – to ów ruch odśrodkowy476, który stanowi warunek twórczego działania.

„Stoły” Fahlströma, podobnie jak „konstelacje” Gomringera, nie są całkiem pozba-
wione potencjału semantycznego; przeciwnie – dla Fahlströma (podobnie jak innych 
przedstawicieli konkretyzmu) ruch i niestabilność znaczeń podkreśla materialny 
wymiar języka poprzez grę z oczekiwaniami czytelnika, które wynikają z konwencji 

473  W manifeście Noigandres wymieniani są Webern, Boulez i Stockhausen, ale bez stylistycznego 
przyporządkowania, toteż prawdopodobnie inne aspekty ich twórczości, w pierwszym rzędzie serializm, 
stanowią tu punkt odniesienia. 

474  „Den fundamentala konkreta principen som kanske vackrast illustreras av Pierre Schaeff ers nyck-
elupplevelse under sitt sökande eft er konkret musik: han hade på band några sekunder lokomotivljud, men 
var inte tillfredsställd med att bara ansluta det ljudet till ett annat, även om själva sammanställningen blev 
ovanlig. I stället k l ippte  han ut  ett  l i te t  f ragment  av lokljudet och upprepade det fragmentet med 
något förändrad tonhöjd; sen tillbaka till det första, så det andra osv., så det blev en växling. Då först hade han 
skapat, han hade gjort ett  ingrepp i  s jä lva  stof tet  genom sönderdelningen: elementen var inte nya: men 
det  nya sammanhang som bi ldats ,  hade gett  en ny mater ia” (s. 60–61, wyróżn. autora).

475  E. Zillén, op. cit., s. 106.
476  Por. analogiczny obraz w wypowiedzi Fahlströma na temat tworzenia materii w malarstwie Saury, 

w którym formujący gest przedstawiony został jako ruch rozwijającego się sznura. 
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językowych lub literackich. Trzy wymiary słowa według poetów grupy Noigandres 
– werbalny, wokalny i wizualny – wyznaczają więc obszar poszukiwań również ne-
stora szwedzkiej poezji konkretnej, choć w jego przypadku nie sposób odnieść tego 
„połączenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej” do koncepcji ideogramu477.

Słowo jako materia

O ile procedury konstruowania formy zostały dość zdawkowo potraktowane 
w manifeście, to metody ugniatania, czyli t wor z e n i a  materii, wydają się zagad-
nieniem centralnym. Zgodnie z koncepcją dehierarchizacji języka, artefaktyzację 
należy zacząć od „najmniejszych elementów (liter, słów)”, nie całych struktur. 
Znak językowy ma osiągnąć pełną autonomię ze względu na swe cechy zewnętrzne 
(wizualne lub dźwiękowe)478. Dla konstrukcji formy poezji konkretnej najważniej-
sza jest obserwacja, że nie chodzi o jedność, organiczną całość, lecz o „większą 
złożoność i zróżnicowanie funkcjonalne tam, gdzie poszczególne elementy treści 
zostają – każdy z osobna – indywidualnie ukształtowane” (s. 59). Wśród środków 
wymienianych przez autora manifestu znajdują się także tradycyjne zasady kształ-
towania, np. zasada kontrastu opisana w obrazowy sposób: 

Gra zdań (akapitów lub słów) trudnych i łatwych, bogatych i ubogich, złożonych 
składniowo i prymitywnie wyliczających, tworzących szerszy kontekst i oderwanych, 
przejrzystych i brejowatych, sękatych i gładkich, brzmiących i przedstawiających. Nie 
tylko prosta przemienność, ale również gradacja – i r y t my 479.

Poetyka materializacji implikuje materialne obrazowanie; jakości elementów 
materii języka (słów, zdań, a nawet większych całości480) przedstawione są w kate-

477  Brazylijczycy znaleźli określenie verbivocovisual u Joyce’a, koncepcję ideogramu u Pounda (po-
nadto słowo Noigandres jest zaczerpnięte z jego Cantos XX), co świadczy o związkach neoawangardy 
z modernizmem. Zob. A. de Campos i in., op. cit., s. 72; M.E. Solt, op. cit., s. 13–14; C. Clüver, Concrete 
Sound Poetry, op. cit., s. 165.

478  W latach 60. sensualizacja języka i sztuki była już ogólnym trendem artystycznym, lecz w latach 50. ma-
terialne traktowanie języka było dość radykalnym postulatem. W Szwecji podobne eksperymenty, choć wyraźniej 
zorientowane na tradycję dadaizmu, zapoczątkował Reuterswärd, prawdopodobnie niezależnie od Fahlströma. Zob. 
J. Olsson, Alfabetets användning, op. cit., s. 85. Nie został on jednak wymieniony ani w manifeście, ani w późniejszym 
artykule Bris (1961). Metoda ugniatania języka najbliższa jest literaturze nonsensu, która również w szwedzkiej 
poezji miała pewną tradycję – od baroku poprzez romantyzm, zwłaszcza Almqvista, eksperymenty Strindberga, 
Frödinga po Ekelöfa czy – w literaturze dziecięcej – Lennarta Hellsinga. Zob. m.in. ibid., s. 141–145; B. Olsson, 
Vid språkets gränser. Svenska 1900–talslyriker och frågan om ordens förmåga, Lund 1995, s. 399–415.

479  „Spelet mellan svåra och lätta meningar (resp. stycken eller ord), rika och fattiga, normalsyntak-
tiska och primitivt adderande, sådana med och sådana utan sammanhang med omgivningen, luft iga och 
grötiga, knöliga och glidande, ljudande och föreställande. Inte bara enkla växlingar, också stegringar – och 
r ytmer” (s. 59, wyróżn. autora). 

480  Tutaj Fahlström pisze o akapitach, co wskazuje organizację tekstu w bloki; wcześniej wzmiankuje 
strofy, które z racji swych potencjalnych kształtów (np. ramy, marginesy itp.) też wskazują na wizualnie 
wyodrębniające się fragmenty wypełnionej znakami przestrzeni strony. O organizacji przestrzennej wiersza 
od linii do akapitu – zob. W. Sadowski, Wiersz wolny jako tekst grafi czny, Kraków 2004, s. 55–151.
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goriach fi zycznych innych niż faktyczna fi zyczność języka (wizualna i fonetyczna). 
Dominują bodźce taktylne (przejrzyste/brejowate, sękate/gładkie), konsekwent-
nie rozwijające metaforykę ugniatania. Są one jednocześnie desygnowane jako 
w najwyższym stopniu subiektywne kategorie recepcji; widz-czytelnik powinien 
w kontakcie z utworem doświadczać podobnych wrażeń (homologia przypomi-
nająca tę w punktualizmie). 

Podobnie jak w muzyce, ważnym środkiem formotwórczym jest tu rytmizacja; 
tutaj psychologiczne objaśnienia przypominają te używane przez szwedzkich mo-
dernistów lat 30. i 40. – radość rozpoznania powtórzenia, choć Fahlström odwołuje 
się nie do tradycji form artystycznych, ale do fi zjologii oraz do jazzu i wywoływanej 
przezeń „zbiorowej ekstazy rytmicznej”481. Estetyka treści nie jest wystarczającym 
motorem rozwoju wiersza, jedynie forma, która powstaje w wyniku celowego 
uporządkowania materii: 

Chodzi tylko o to, by odrzucić nieustanne mielenie nowego, nowego, wciąż nowego: nie 
zostawiać za sobą wysypiska pomysłów na każdym kroku w tekście; zamiast tego przy-
wiązywać się do motywów, dać się im powtarzać, tworzyć rytmy; stosować wypełnianie 
rytmicznymi słowami jako tło dla zdań głównych – związanych z rytmem w tle lub od 
niego niezależnych. Samodzielne onomatopeiczne frazy rytmiczne, podobne do tych, 
jakie tworzy afrykański lub hinduski bębniarz, aby nacechować swe melodie rytmiczne. 
Czytanie symultaniczne, a przede wszystkim głośnie czytanie kilku wersów, z których 
co najmniej jeden składa się ze słów rytmicznych. Oczywiście także rytmy metryczne: 
rytmy składniowe, rytmy pustej przestrzeni482.

Artefaktyzacja staje się alternatywą dla tradycji poezji jako ekspresji, która 
poszukuje wciąż nowych słów i obrazów, grzesząc werbalnym nadmiarem i nie-
okiełznaniem formy. Według powyższego opisu forma nie musi wynikać z treści 
(jak to było w poezji modernistycznej), lecz może stać się treścią wiersza (por. 
„struktura-treść” według Gomringera). Na pierwszy plan wysuwa się formotwór-
cze działanie rytmu, a właściwie rymów na różnych poziomach struktury: w cza-
sowym następstwie i symultanicznych, linearnych (w sensie ciągłości dyskursu) 
i kolażowych („wypełnianie” zdań oznacza przerywanie ich ciągłości przez czysto 

481  W odniesieniu do jazzu zmieniło się wartościowanie; wcześniej (lata 20. i 30.) postrzegany był 
jako żywioł niebezpieczny. Później (w twórczości Lundkvista, Lindegrena i in.) stał się symbolem no-
woczesności. Por. B. Everling, Blå toner och svarta motiv. Svensk jazzlyrik från Erik Lindorm till Gunnar 
Harding, Stockholm 1993, s. 36–38. Fahlström łączył poetykę konkretystyczną z jazzem, poszukując tam, 
podobnie jak w muzyce awangardowej, nowych zasad kształtowania oraz percepcji dzieła. W jazzie był to 
rytm, o czym świadczy tytuł drugiej wersji manifestu, zamieszczonej w dzienniku „Expressen”: Liryka może 
wywołać zbiorową ekstazę rytmiczną tak jak jazz. Zob. Ö. Fahlström, Lyriken kan skapa kollektiv rytmisk 
extas liksom jazzen, „Expressen” 19.07.1954, s. 4. 

482  „Det gäller bara att slita sig från malandet av nytt, nytt, nytt: inte lämna eft er sig en kökkenmod-
ding av uppslag för varje steg i verket man tar: i stället bita sig fast vid motiven, låta dem upprepa sig, 
bilda rytmer; arbeta t.ex. med utfyllande rytmord som fond för huvudmeningar, som kan vara bundna 
eller obundna av bakgrundsrytmen. Självständiga onomatopoetiska rytmfraser, liknande dem som den 
afrikanske eller den indiske trumslagaren bildar för att beteckna sina rytmmelodier. Simultanläsning och 
framför allt – uppläsningar av fl era rader varav minst en med rytmord. Naturligtvis metriska rytmer också: 
ordföljdsrytmer, tomrumsrytmer” (s. 59). 
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rytmiczne wtręty), w końcu – ekspansja rytmu kosztem znaczeń, które jawią się 
jako drugorzędne. Rytm funkcjonuje więc jako czynnik samodzielny, abstrakcyjny, 
a często wręcz autonomiczny (w oderwaniu od semantyki staje się elementem mu-
zycznym), i jako taki tworzy kontekst (sammanhang) scalający formę wiersza. Jak 
widać, jest on rozpatrywany przede wszystkim na płaszczyźnie dźwiękowej, o czym 
świadczą odwołania do symultanicznego głośnego czytania, „tła” rytmicznego, któ-
re tworzy rodzaj akompaniamentu (por. „akompaniament werbalny” do obrazów 
znakowych), a także muzyki perkusyjnej, dla której rytm jest zasadniczym środkiem 
kształtowania. Cechy te są wyraźnie polemiczne wobec poezji metaforycznej, dla 
której ideał muzyczny stanowiła melodia i harmonia483. Fahlström nie przywołuje 
klasycznej muzyki zachodniej, lecz egzotyczne kultury muzyczne, opierające się na 
innej hierarchii elementów; „melodie rytmiczne” na bębnach to, rzecz jasna, nie 
melodie w tradycyjnym sensie ustrukturowanych wysokości, lecz rytmy tak bogate 
i zróżnicowane pod względem akcentów, siły uderzenia, a zatem dynamiki i barw, 
że kompensują brak innych parametrów muzycznych, stając się głównym środkiem 
ekspresji, za jaki w tradycji klasyczno-romantycznej uważana była melodia484. Do-
minacja aspektu performatywnego nie oznacza rezygnacji z artefaktyzacji wizualnej; 
rytmy pustej przestrzeni to wszak echo „symultanicznej wizji Strony” (Mallarmé). 
Konkretyści szwedzcy nie redukowali języka do czystej materialności, przeciwnie – 
wykorzystywali twórczo warstwę konotacyjną słów. Takie stanowisko prezentował już 
twórca manifestu, który również w malarstwie badał możliwości tworzenia znaków 
i znaczeń. Zatem spójność formy można było uzyskać z powodzeniem również na 
płaszczyźnie semantycznej: „Inny sposób uzyskania jednolitości i spójności to roz-
szerzenie [ram] logiki przez tworzenie nowych związków i zależności. Najprościej 
odwołać się do logiki ludów plemiennych, dzieci i chorych psychicznie, która znosi 
przeciwieństwa, do logiki p o d obi e ńs t w a  i magii pokrewieństw”485.

Autor proklamuje ponownie odejście od zasad systemowych języka, tym razem 
poprzez operacje na poziomie mikrosemantycznym – poziom ten ujawnia się dzięki 
rozdrobnieniu i atomizacji materii języka. Podane przez niego wzory nie są nowe: 
aktywność językowa dzieci inspirowała dadaistów, języki ludów prymitywnych stały 
się przedmiotem zainteresowania zarówno współczesnej antropologii, jak i lingwi-
styki i fi lozofi i języka, a psychoanaliza wraz z lingwistyką poddawała analizie język 
chorych z zaburzeniami psychicznymi. Warunkiem jest dehierarchizacja systemu 
językowego, a następnie poszukiwanie innych porządków, skonstruowanych na od-
miennych zasadach, np. „p o dobnie  brzmiące  s ł owa  s ą  z  s ob ą  z wiąz ane , 

483  W szwedzkiej debacie na temat muzykalizacji poezji w latach 30. i 40. posługiwano się metaforami 
muzycznymi, jak „melodia słów” [ordmelodi] (Ekelöf), „akordy słowne” [ordackord] (Lindegren), „poezja 
dla ucha” [poesi för örat] (Ragnar Oldberg). Zob. M. Wasilewska-Chmura, Musik – metafor – modernism, 
op. cit, s. 75–88.

484  Podobnym terminologicznym nawiązaniem do tradycji jest pojęcie „melodii barw dźwięków” 
(Klangfarbenmelodie), stworzone przez dodekafonistów na gruncie ekspresjonizmu, na które notabene 
powoływali się konkretyści brazylijscy. Por. M.E. Solt, op. cit. s. 12.

485  „Ett annat sätt att få enhet och sammanhang är att utvidga logiken genom att skapa nya överens-
stämmelser och följdriktigheter. Enklast är att gå till naturfolkens, barnens och de sinnesjukas motsats-
upphävande logik, l ikhetens  den sympatetiska magins logik” (s. 59). 
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[co] przejawia się wszak w dowcipie”486. I tutaj Fahlström, podobnie jak wcześniej, 
rozpatruje swoje propozycje w kategoriach pozytywnych – nie jako odstępstwo od 
logiki, lecz jako szczególną logikę, która w ramach przyjętej zasady tworzy swego 
rodzaju porządek (por. „systemy”). Tu następuje szereg przykładów paronomazji 
sugerujących pokrewieństwa słów etymologicznie niezwiązanych: släkt – släckt 
(‘krewni’ – ‘zgaszony’), laxar – laxering (‘łososie’ – ‘kuracja przeczyszczająca’), taxar 
– taxering (‘jamniki’ – ‘opodatkowanie’)487; homonimy nie są egzemplifi kowane, na-
leżąc do tradycyjnych środków żartu językowego, podobnie zeugmy wprowadzające 
wieloznaczność i destabilizację relacji syntaktycznych. Argumentacja Fahlströma 
wskazuje na antypurystyczne stanowisko, materia języka jest obdarzona potencja-
łem znaczeniowym, który ujawnia się w różnych jego kombinacjach w postaci, jak 
to określił Bengt Höglund, „mikrosemantycznej migotliwości”488. W tym świetle 
poezja konkretna jedynie intensyfi kuje mechanizmy znaczeniotwórcze obecne 
w poezji w ogóle, wyzwalając naturalną, czy też pierwotną asocjacyjność języka489. 
Toteż Fahlström zaznacza, iż celem nie jest efekt humorystyczny, lecz rozszerzenie 
możliwości interpretacyjnych poza tradycyjne kategorie literackie490. 

Kolejna strategia artefaktyzacji nawiązuje ponownie do praktyki kolażowania, 
czyli „inkrustacji” tekstu elementami rozbijającymi linearność dyskursu: „W kon-
cepcji utworów jako całości chodzi o to, że umieszczane tu i ówdzie słowo svan k i , 
zawsze nieodmienione, to równie dobry środek scalający strukturę jak rozwijająca 
się myśl. Powtórzenie jest zawsze wartościowe, dając satysfakcję rozpoznania”491. 
Repetytywność, utrwalając pewien wzorzec, umożliwia zatem uchwycenie struk-
tury jako wewnętrznie powiązanej całości – powiązanej jednak nie na płaszczyźnie 
semantycznej czy gramatycznej. Analogiczne operacje można przeprowadzać na 
mniejszych jednostkach, arbitralnie przypisując pojedynczym znakom (o mini-
malnym ładunku semantycznym) nowe znaczenia, np.: 

Innym rodzajem magii przy użyciu środków językowych jest dowolne, w odniesieniu do 
konwencji, przypisy wanie  now ych  znaczeń  literom, słowom, zdaniom i akapitom: 
powiedzmy, że w tym stole wszystkie i znaczą ‘chorobę’, im ich więcej, tym cięższą; albo 
w tym znów fragmencie słowo choroba oznacza ‘wszelkie dźwięki, vinstknölar’; albo 
wszystkie czasowniki obok własnych znaczeń określają ‘chłód’492.

486  „l ik l judande ord hör  ihop, arbetar ju vitsen med” (s. 59).
487  Propozycja przekładu ekwiwalentnego, np. śledź – śledzenie, biegun – biegunka.
488  B. Höglund, „TINGTJUT” och „känsliga vantar … i tårtgasen”, op. cit., s. 135.
489  W takim duchu interpretuje konkretyzm J. Olsson, op. cit., s. 64–65.
490  Podobną opinię wyrażał M. Bense, Concrete Poetry [a], op. cit., s. 73. 
491  „Och för hela verken gäller det att det då och då insatta ordet svanki , alltid oböjt, är lika gott 

bindemedel för strukturen som ett genomfört tankemotiv. Alltid den dyrbara upprepningen för igenkän-
nandets glädje” (s. 59).

492  „En annan form av magi med språkets medel fi nns i det konventionellt godtyckliga dikterandet 
av  nya betydelser  för bokstäver, ord, meningar eller stycken: låt säja att i det här bordet betecknar alla i:n 
«sjukdom», ju fl er desto svårare – eller i det här stycket betecknar ordet sjukdom «alla ljud, vinstknölar» – eller 
alla verb betecknar utom sin egen betydelse också «kyla»” (s. 59–60, wyróżn. autora). Neologizm vinstknölar 
to złożenie vinst (‘zysk’) i knöl (‘wybrzuszenie’, ‘bulwa’; również ‘cham’, ‘prymityw’); jest on nieprzetłuma-
czalny z wszystkimi znaczeniowymi niuansami, a ponadto nader niejednoznacznie skojarzony w „wszelkimi 
dźwiękami”, demonstruje arbitralność użycia znaków językowych, wydobywając ich materialną stronę. 
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Wtedy konieczna jest lista objaśnień, swego rodzaju słownik nowego kodu lub le-
genda „mapy słownej”, a przede wszystkim świadoma postawa i aktywność odbiorcy: 

Nie jest powiedziane, że to, co znane, w nowym kontekście wywoła u wszystkich tę 
owocną niepewność co do zgodności słowa i zjawiska – wówczas może obudzić rów-
nie stymulujące zainteresowanie samą formą, jeśli zdania nie mówią nic czytelnikowi, 
a on sam złapie bakcyla, by szukać wartości. Wiele zdań może początkowo wydać się 
miałkie, ni to śmieszne, ni poruszające, ni to sugerujące bogactwo znaczeń, ni ujmujące 
nieokreślonymi brzmieniami493.

Nie przemawia tu więc przez autora awangardystyczna chęć szokowania od-
biorcy; raczej wiara, iż ten, mimo trudności percepcyjnych (związanych z nie-
rozstrzygalnością semantyczną) podejmie grę, poszukując zasad rządzących 
tekstem. Jak aforystycznie ujął to Gomringer, „[k]onstelacja jest zaproszeniem”494. 
Podobne efekty można uzyskać, wprowadzając do poezji słowa z żargonów i języka 
potocznego jako remedium na „namaszczony słowotok według Mimömolan”495, 
a więc metoda konkretyzacji języka w sensie przyziemnych i trywialnych, nie zaś 
poetyckich odniesień. Fahlström nazywa te słowa, zaczerpnięte z różnych socjo-
lektów, „pokrzywdzonymi” (misgynnade), bowiem ich materialność i wynikający 
zeń potencjał jest nie mniejszy niż tych z rejestru poetyckiego. Celem jest wszak 
wzmiankowana już „owocna niepewność” czytelnika, którą można uzyskać także 
na drodze eksperymentalnego traktowania składni („ugniataj wyuczoną mechanikę 
zdania”); tu wzorem służą języki o innej niż indoeuropejskie morfologii: 

Pomysły na odnowę składni z pewnością się nasuną w wyniku porównań z językami 
obcymi, [jak np.] chiński, gdzie nie ma rozróżnienia na części mowy, a znaczenia zależą 
od szyku wyrazów, [czy] zaskakujące i bogate w niuanse sposoby wyrażania u wielu 
ludów prymitywnych. Może jeszcze ważniejsze, a w każdym razie bardziej dostępne, 
jest badanie języka chorych psychicznie. Studiując testy [osób] maniakalno-depresyw-
nych, znajdujemy efekty – choć rzecz jasna niezamierzone artystycznie – jak połączenia 
według logiki podobieństwa (kontaminacje), skojarzenia oparte na podobieństwach 
czysto brzmieniowych, formowanie materiału słownego (neologizmy) i bardziej lub 
mniej rytmiczne powtórzenia (perseweracje)496.

493  „Det är inte sagt att det välkända i det främmande sammanhanget hos alla väcker den fruktbara 
osäkerheten om identiteten mellan ord och företeelse – då kanske det väcker ett lika fruktbart intresse för 
själva formen, om alltså meningarna ifråga är alltså läsaren så intetsägande och han har så mycket aptit, 
att han fortsätter att söka värden. Många meningar kommer att först verka intetsägande, varken särskilt 
lustiga eller gripande, varken aningsfullt betydelsemättade eller diff ust klangfulla” (s. 60). 

494  E. Gomringer, From Line to Constellation, op. cit., s. 67.
495  „det makliga framdrösandet enligt Mimömolan” (s. 59). Neologizm „Mimömolan” utworzony 

został z określenia komunikacyjnej funkcji języka jako minsta möjliga motståndets lag („prawo najmniej-
szego możliwego oporu”).

496  „Uppslag till satsbildningens förnyelse måste komma fram om man jämför med främmande språk, 
kinesiskan med dess ordklasslöshet och betydelse eft er ordföljd och många naturfolks oväntade och nyanserade 
uttrycksmöjligheter. Kanske viktigare och i varje fall lättillgängligare är det att undersöka de sinnessjukas 
språk. Om man t.ex. ser tester av manodepressiva, fi nner man eff ekter – givetvis inte konstnärligt avsedda 
– som likhetslogiska sammanställningar (kontaminationer), rena ljudlikhetsassociationer, modellerande med 
ordmaterialet (neologismer) och mer eller mindre rytmiska upprepningar (perseverationer)” (s. 60). 
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Powraca tu zatem echem wezwanie z początku manifestu, by „analizować / ana-
lizować / analizować”, by następnie móc „konstruować” nowe porządki. Konstrukcja 
może się więc opierać na zasadach przejętych z innych praktyk językowych, ale też 
przez zastosowanie porządków niejęzykowych: 

Jeszcze inny sposób to zbadać, co można w danym języku wykorzystać czysto mecha-
nicznie, przez nowe kierunki czytania albo organizując słowa i zdania według porządków 
serialnych. Oznacza to stopniowe rozluźnianie norm tego, co ma dla nas sens. Możemy 
wydobyć niezwykłe wartości z najbardziej – tak jak to teraz widzimy – okaleczonych 
i porozgniatanych tworów słownych i zdaniowych497.

Porządki mechaniczne stanowią więc odwrotność metody analizy i konstru-
owania, zmierzającej do uzyskania określonego efektu, który wynika z jakości 
materialnych lub znaczeniowych słów (podobieństwa, skojarzenia, powtórzenia na 
różnych poziomach struktury poetyckiej). Tutaj metoda jest sposobem wydobycia 
z materii nieoczekiwanych efektów; w tym świetle zabiegi mechanicznej organi-
zacji tekstu mogą zatem należeć do tej grupy procedur, które Fahlström określa 
mianem automatyzmu, nie „systemów”. Na uwagę zasługuje też fakt, że to jedyny 
przykład, w którym autor manifestu stosuje w odniesieniu do tworzywa języko-
wego metaforykę sugerującą destrukcję i demontaż struktur języka („okaleczone”, 
„porozgniatane”) jako etap wstępny do uzyskania zeń nowych jakości. 

Poezja konkretna a rzeczywistość

Fahlström zaznacza, że konkretyzm w literaturze nie jest stylem498, a raczej sposo-
bem równoprawnego traktowania materiału językowego przez autora, z drugiej zaś 
strony – określoną płaszczyzną percepcji dla czytelnika. Artysta nie neguje więc 
innych dezautomatyzujących chwytów literackich, np. w surrealizmie, letryzmie 
i dadaizmie, widząc w nich pewne pokrewieństwa ze swoją metodą, ale też zasad-
niczą odmienność. Słowa letrystyczne nie są według niego pozbawione znaczenia, 
lecz ich forma dominuje nad znaczeniem, odwrotnie niż w języku pojęciowym 
(„przedstawiającym”); występuje między nimi różnica stopnia, nie rodzaju499. 
Podobieństwa niektórych wierszy surrealistycznych do jego „stołów” są czysto 
zewnętrzne: surrealizm, poprzez skierowanie uwagi na meandry podświadomo-
ści, neguje rzeczywistość zewnętrzną, gdy tymczasem poezja konkretna staje się 

497  „Ett annat sätt är att se vad som fi nns att ta vara på i det språk man får fram rent mekaniskt, genom 
nya läsriktningar eller genom att ordna ord och meningar eft er seriesystem. Det blir att långsamt bända upp 
gränserna för vad som säger en något. Vi kan komma att få oanade värden ur de – som vi nu ser det – mest 
amputerad [sic!] och sönderknådade ord- och satsbildningar” (s. 60).

498  Ö. Fahlström, Ta vara på världen, w: Öyvind Fahlström, red. K. Waldén i in., op. cit., s. 8. Również 
w innych tekstach przestrzegał przez powtarzaniem chwytów (za Duchampem), gdyż może to sprzyjać po-
wstaniu stylu. Ö. Fahlström, En gata full av presenter, „Konstrevy” 1961, nr 5–6, s. 179. Przeciwnego zdania był 
Bense, Concrete Poetry [b], przekł. ang. I. Montjoye Sinor, w: Concrete Poetry: A World View, op. cit., s. 73. 

499  W artykule Bris (1961) z perspektywy czasu bardziej krytycznie ocenił letryzm we Francji jako 
ślepą uliczkę, która zahamowała rozwój poezji (zob. podrozdział Bris – analiza status quo).
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częścią tej rzeczywistości500. Z kolei dadaistyczne efekty, które wydają się bardzo 
bliskie nieskrępowanej swobodzie konkretyzmu, wynikają z nihilistycznej potrzeby 
destrukcji, tak różnej wobec konstruktywnego nastawienia poetów konkretnych. 

Odniesienia do rzeczywistości, aczkolwiek nieliczne, pomagają zdefi niować istotę 
poezji konkretnej. Poddając analizie metody formowania materii języka (kontrast, 
rytmy, pokrewieństwa brzmieniowe, powtórzenia), Fahlström określa cel tych za-
biegów w sposób wykraczający poza odniesienia do materii jedynie poetyckiej:

Szczególnie w dużych formach, jak epika i dramat, podobnie fi lm, należy stworzyć 
zdarzenia o takiej samej zwartości struktury jak rzeczywiste. Nadać elementom nowe 
funkcje, a potem faktycznie je wykorzystywać, zamiast oddawać się wygodnym impro-
wizacjom płynącym z natchnienia, stworzyć gęstą i przejrzystą sieć relacji. Trzymać się 
konwencji przez siebie stworzonych, a nie cudzych501.

Dążenie do izomorfi zmu między wierszem (i sztuką w ogóle) a rzeczywistością, 
formą a znaczeniem, wyraża się również w koncepcji ideogramu, którego kształt 
jest tożsamy ze znaczeniem. Poezja konkretna miała ambicję stworzenia autono-
micznego świata poetyckiego, tak rzeczywistego w swej materialności, że pytanie 
o rzeczywistość staje się bezzasadne. Inspirująca rola muzyki wynika z obserwacji 
Fahlströma na temat malarstwa znakowego, w którym wyróżnił pięć rodzajów 
– od muzyczności formy poetyckiej po poezję treści502. Koncepcja muzyczna 
wiąże się zatem z nieokreślonością znaków, ich nieprzedstawiającym charakterem 
i autonomicznym sensem, wynikającym z wzajemnych połączeń. Jeśli przenieść 
to rozumowanie na poezję, okazuje się, że koncepcja ta jest pokrewna wyobraże-
niom o muzyce, na których opierali swoją teorią muzykalizacji poezji moderniści 
poprzedniego pokolenia. Muzyka była wzorem jako sztuka, która znaczy w inny 
sposób niż język – bardziej bezpośredni, bo pozapojęciowy, zaś drogą do osiągnię-
cia tego rodzaju muzyczności miała być sugestywność poetyckiej metafory oraz 
rozwój formy w czasie przez wyeksponowanie struktur o charakterze muzycznych 
tematów, a dalej ich powtórzenia, wariacje, echa, łączące sugestywność brzmienia 
i znaczenia. Koncepcja poezji konkretnej była bardziej radykalna w tym względzie, 
opierając się na innej koncepcji materiału poezji, a w konsekwencji również formy 
(por. następny podrozdział). 

Tutaj potwierdza się programowa jednowymiarowość konkretyzmu: powierzch-
nia jest jej wnętrzem, struktura – treścią (Noigandres), zmysłowość – jej istotą503. 
Związek z rzeczywistością nie ma, zgodnie z ogólną tendencją sztuki nowoczesnej, 
charakteru mimetycznego, lecz istotnościowy – sztuka i życie osiągają tu jedność. 

500  Ö. Fahlström, Hätila…, op. cit., s. 61.
501  „Det gäller, särskilt i de större formerna, epiken och dramat, fi lmen likaså, att skapa skeenden av 

samma strukturfasthet som verklighetens. Ge elementen nya funktioner och sedan verkligen utnyttja dem 
i stället för den fl ödande inspirationens bekväma inprovisationer [sic!] knyta nätet av relationer tätt och 
klart. Vara bunden av de konventioner man själv utbildar, men inte av andras” (s. 59). 

502  Ö. Fahlström, Levande tecken, „Konstrevy” 1961, nr 2, s. 52.
503  Jednowymiarowość nie dotyczy w tym wypadku fi zyczności dzieła, w której elementy przestrzenne 

odgrywają istotną rolę, lecz uwarunkowań ontologicznych, rozpatrywanych tradycyjnie w kategoriach 
dwoistości formy i treści, znaku i znaczonego, zewnętrzności i wnętrza. 
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Czyż nie do tego dążyli symboliści, pragnąc stworzyć słowo dla nieistniejącej rzeczy? 
Wiersz konkretny jest taką właśnie rzeczą i jednocześnie jej nazwą, ideogramem, do 
którego często odwoływali się jego praktycy i teoretycy504. Grupa Noigandres głosiła, 
że „[w]iersz konkretny jest sam w sobie obiektem”, „obiektem użytkowym”, Gom-
ringer precyzował – „funkcjonalnym”, „zrozumiałym”, „przedmiotem użytkowym”, 
„realnością samą w sobie”. Max Bense defi niował ten gatunek „poezji materialnej” 
jako metajęzykową; jeśli jest reprezentacją, to reprezentacją „świata lingwistycz-
nego”, całkowicie niezależnego od obiektów i zdarzeń poza językiem505. W poezji 
konkretnej dokonuje się zatem zmiana zasady reprezentacji na zasadę prezentacji. 
Wszyscy zgodnie podkreślają szczególny rodzaj komunikacji, który ona aktywuje: 
komunikacja estetyczna (Bense, Garnier), komunikacja form (Noigandres)506. 

Druga wersja manifestu – znaczenie rytmu

Przedruk manifestu w dziale kultury dziennika „Expressen” jest właściwie jego 
parafrazą i skrótem najważniejszych wątków, spośród których na pierwszy plan 
wysuwa się aspekt rytmiczny, zaakcentowany w tytule, głoszącym, iż „[l]iryka może 
wywołać zbiorową ekstazę rytmiczną tak jak jazz”507. Odredakcyjny podtytuł określa 
autora jako „poetę konkretnego”, który niniejszym ogłasza swój program. Poza tym 
komentarze, zawarte w prezentacji artysty, są sceptyczne wobec przyszłości rady-
kalnej poetyki w szerszych kręgach, choć pełne uznania dla jego zaangażowania 
i kompleksowości wizji, obejmującej prace plastyczne (malarstwo znakowe) i poezję 
konkretną. Fahlström przedstawiony jest jako spadkobierca modernistycznej tradycji 
eksperymentatorskiej o korzeniach w dadaizmie i surrealizmie (to ostatnie zapew-
ne w związku z pismem automatycznym, o którym pisze, oraz metodą skojarzeń). 
W tym tekście artysta wyraźniej zaznaczył rozbrat z tradycją symbolistyczną, którą 
w Szwecji uosabiała poezja lat 40. (w artykule Bris nazwie ją „aforystyczną”), ale 
również podważa nurt uproszczenia poezji w duchu noworomantycznym, propo-
nując trzecie wyjście, w oparciu o rozszerzenie materiału poezji na wszelkie słowa 
– słowa jako takie, nawet te nieistniejące (miał to być powrót do sposobu pisania 
„naszych praojców”). Paralela z muzyką konkretną, która uznaje wszystkie rodzaje 
dźwięków, nie jest tu rozwinięta w takim stopniu jak w manifeście; chodzi głównie 

504  A. de Campos i in., op. cit., s. 71 („word-ideogram”); E. Gomringer, Th e Poem as a Functional 
Object, op. cit., s. 69 („constellation, ideogram, stochastic poetry”). 

505  Zob. A. de Campos i in., op. cit., s. 72 („an object in and by itself ”, „useful object”); E. Gomringer, 
Th e Poem as a Functional Object, op. cit., s. 69; idem, Max Bill and Concrete Poetry, przekł. ang. I. Montjoye 
Sinor, w: Concrete Poetry: A World View, op. cit., s. 69 („an intelligible object”, „a useful thing”); idem, 
From Line to Constellation, op. cit., s. 67 („a reality in itself ”); M. Bense, Concrete Poetry [b], op. cit., s. 73 
(„material poetry”, „representation of a linguistic world”).

506  M. Bense, Concrete Poetry [a], op. cit., s. 73 („aesthetic communication”); P. Garnier, Position I of 
the International Movement, przekł. ang. I. Montjoye Sinor, w: Concrete Poetry: A World View, op. cit., s. 79 
(„aesthetic information”); A. de Campos i in., op. cit., s. 72 („a communication of forms”).

507  Ö. Fahlström, Lyriken kan skapa kollektiv rytmisk extas liksom jazzen, op. cit., s. 4. Wszytkie cytaty 
w dalszej części tekstu, jeśli nie zaznaczono inaczej, pochodzą z tego wydania. 
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o podkreślenie inspiracji samym materiałem, „konkretną masą”. Wyraźniej zaak-
centowany jest natomiast wątek pisma automatycznego, którego autor nie poleca 
(w związku ze swym antypsychologicznym nastawieniem), lecz sugeruje możliwość 
jego częściowego wykorzystania – „półautomatyzm” na poziomie inspiracji i bazy 
materiałowej, którą następnie należy „trochę uporządkować”. Tym samym wiersz ma 
jakiś zalążek sensu i może być interpretowany przez tych uznających to za konieczne 
(„profesjonalni objaśniacze znaków” nie budzą jednak sympatii Fahlströma), ale 
również dostępny dla intuicyjnego rozumienia. Pełna dowolność i przypadkowość 
nie jest możliwa, gdyż istotą tej poetyki jest artefaktyzacja materiału i tworzenie zeń 
systemów (tu metaforyka podąża za manifestem), tj. s t r u ktu r  kon k re t nych . 
Podstawą jest formalizm, ale nie ten tradycyjny, odwołujący się do poetyki norma-
tywnej i form klasycznych, lecz taki, który polega na stworzeniu nowych konwencji 
i reguł, jak np. serialne porządki motywów, słów, liter lub akcentów; traktowanie 
ich jako tematów, poddawanych następnie wariacjom o różnym stopniu wierności 
strukturalnej, nowe typy strof, umożliwiające wielokierunkową lekturę. Środki te, 
jako elementy techniki poetyckiej, używane były co prawda już wcześniej (tu autor 
podaje przykład fi ńsko-szwedzkiego modernisty Gunnara Björlinga), ale nie jako 
cel sam w sobie; chodzi o to, by manipulując językiem, uzyskać efekt niepewności 
czytelnika co do znaczeń słów, a zatem skierować myślenie na nowe tory. Jedność 
wiersza ma wynikać z jego formy, nie z treści. Fahlström podaje za wzór intuicyjne 
rozumienie tego rodzaju, jakie dają anegdoty buddyzmu zen; tym samym, poprzez 
paralele z rytuałami szamańskimi kultur wschodnich, dochodzi do puenty swego 
wywodu o centralnej roli rymu dla struktury poetyckiej. Wyraźnie chodzi tu nie 
o rytm implikowany, lecz traktowany jako element performatywny w akustycznym 
wykonaniu, który jest elementem naddanym wobec struktury tekstu. Opiera się on 
na powtórzeniach elementów i ich wariantów (wariacji) z odpowiednim akcento-
waniem i reduplikacją:

W „poezji” konkretnej chodzi nie tylko o to, by powtarzać motywy w skomplikowanych 
wariacjach, lecz by powtarzać [je] r y t miczn ie  na modłę formuł magicznych (rytmicz-
nie: to znaczy nie tyle szeregowo: raz, raz, raz, co w regularnym następstwie: raz, dwa, raz, 
dwa, raz, raz, dwa, raz, raz, dwa itp.). Niesłusznie w krajach Zachodu jedynie jazz-bandy 
mają dostarczać zbiorowej rytmicznej ekstazy: poezja, zwłaszcza poezja symultaniczna, 
mogłaby również tego dokonać (różne wersy, różne rytmy, odczytywane jednocześnie), 
podobnie jak dramat. Metodę konkretną można bowiem stosować także w większych 
formach. Zarówno ścisła, jednorodna struktura tematyczna, jak i rytmiczne oddziały-
wanie masy [brzmieniowej] dają najlepszy efekt w formacie monumentalnym. Wprawić 
w ruch irracjonalną akcję dramatyczną bez psychologicznego podłoża, gdzie równie 
ważni są ludzie i przedmioty, dźwięki i mowa, akrobatyczny ruch sceniczny i dialogi 
o charakterze zaklęć magicznych – wszystko jest wykonalne, choć na razie niemożliwe 
do realizacji na scenie508.

508  „I konkret «poesi» gäller det inte bara att upprepa motiven i konstfulla variationer, utan lika mycket 
att r ytmiskt  upprepa i besvärjelseramsor (rytmiskt: alltså inte så mycket uppradande ett, ett, ett, som 
regelbunden växling ett två, ett två, ett ett två, ett ett två o. dyl.). Det är fel att i Västerlandet bara jazzbanden 
ska ge kollektiv rytmisk extas: poesin, särskilt simultanpoesi, skulle kunna ge det också (olika rader, olika 
rytmer, lästa samtidigt) och likaså dramat. För det konkreta arbetssättet kan också användas i större former. 



4. Öyvind Fahlström – artysta intermedialny 249

Jak widać, sama powtarzalność – dosłowna lub wariacyjna – stanowi punkt 
wyjścia do realizacji rytmicznej, która pozostaje w gestii wykonawcy. Jeżeli formułę 
„raz, raz, raz” potraktujemy jako miarową recytację (1), to „raz, dwa, raz, dwa” jest 
już realizacją pewnej miary taktu, w której akcent pada na „raz” (2). W tej sytuacji 
kolejny podany wzór musi być wariantem rytmicznym poprzedniego, mieszczą-
cym się w poprzedniej mierze taktu (3). W zapisie nutowym przedstawiałoby się 
to w następujący sposób (jeden z możliwych):
(1)    ♩  ♩  ♩    ♩ 
(2)  2/4    ♩  ♩  ♩    ♩ 
(3)  2/4  ♫ ♩  ♫ ♩ 

Ponadto rytmy rozwijają się nie tylko linearnie, ale również w relacjach symulta-
nicznych, które dla muzyki są naturalnym sposobem realizacji faktury. W powyż-
szym cytacie wersy są traktowane jako głosy/partie instrumentalne, wchodzące 
z sobą w zależności rytmiczne na podobieństwo partytury instrumentalnej lub 
wokalnej; w tej ostatniej, zwłaszcza w muzyce polifonicznej, tekst w różnych gło-
sach może być opracowany muzycznie ze znaczną swobodą, co często powoduje 
(np. w madrygale renesansowym), że sam tekst jest niezrozumiały dla słuchacza. 
Wzmiankowanie dramatu i rozwiązań scenicznych podkreśla myślenie o poezji 
konkretnej w kategoriach performatywnych, natomiast zastrzeżenie co do braku 
możliwości pełnej realizacji projektu w chwili powstawania tekstu świadczy, iż 
Fahlström stawiał takiemu spektaklowi wysokie wymagania co do koherencji 
i strukturalnej zwartości formy. Wypowiadając się kilka lat później na temat 
współczesnego teatru, odniósł się do różnych jego form, m.in. happeningu i teatru 
instrumentalnego. W przeciwieństwie do koncepcji Michaela Kirby’ego, wyprowa-
dzającej ideę happeningu z tradycji teatru, szwedzki artysta łączył ją ze sztukami 
plastycznymi509, które w latach 50. stopniowo wzbogacały się o wymiar czasowy 
związany z artystycznym działaniem w konkretnej przestrzeni (action painting). 
Sam zaś wybrał drogę inspiracji muzyką, dążąc do nadania utworowi wewnętrz-
nie spójnej struktury przez stosowanie zasad gier, które miały zastąpić realizm. 
Odpowiada to idei happeningu w ujęciu Claesa Oldenburga i Rauschenberga, 
o przejrzystej konstrukcji i znacznym dystansie wobec publiczności, nie zaś linii 
kolażowej swobody i dowolności wykonawczej wywodzącej się z działań Cage’a, 
Higginsa i Fluxusu510. W latach 1953–58 Fahlström napisał kilka sztuk teatralnych, 
słuchowisko i scenariusz fi lmowy – wszystkie pozostały na etapie rękopisów; 
dopiero na początku lat 60. powrócił do idei teatralnych, czerpiąc doświadczenia 

Både en trängt enhetlig, tematisk struktur och rytmiska massverkningar gör sig bäst i monumentalformat. 
Att sätta i rörelse en irrationell dramatisk handling utan psykologisk skildring, där människor och föremål, 
ljud och tal, akrobatisk plastik och besvärjelsedialoger är likvärdiga, det är fullt görligt, om det också – än 
så länge – inte får förkroppsligas på scen.” (wyróżn. autora).

509  Podobne stanowisko prezentowali Pi Lind i Staff an Olzon, którzy w swym teatrze Pistolteatern 
realizowali ideę „teatru otwartego”, odcinając się od dowolności happeningu; podstawą spektaklu miała 
być zawsze partytura. Zob. G. Ryman, Pistolteatern (samtal med Pi Lind och Staff an Olzon), „Konstrevy” 
1965, nr 4–5, s. 146–147.

510  Ö. Fahlström, Måleri i rum – ny teater och dans, „Konstrevy” 1965, nr 4–5, s. 118–121.
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z happeningu, teatru instrumentalnego i idei opery z jej „irracjonalnymi połącze-
niami dźwięku i melodramatu”511. 

Również w tym tekście autor powołuje się na tradycję, tym razem tylko now-
szą: na wiersze Gertrudy Stein, Artauda, dadaistów, np. Schwittersa („neologizmy 
wolne od znaczeń” w Ursonate) i Hansa Arpa z jego metaforą procesu tworzenia 
jako kalejdoskopu, który potrząsany, daje wciąż nowe konfi guracje. Nadal wyrażał 
jednak sceptycyzm wobec letryzmu, który przywłaszczył sobie neologiczną metodę 
z wątpliwymi rezultatami, tj. pozbawiając słowa znaczeń.

Metaforyka materialistyczna

Materialistyczna metaforyka Fahlströma przeniknęła do dyskursu krytycznego 
tego okresu, stanowiąc wygodny i adekwatny język opisu nowych zjawisk estetycz-
nych. Podobnie jak niegdyś terminologia muzyczna sygnalizowała organiczność 
formy wiersza modernistycznego, tak teraz materialność wiersza stała się zasadą 
domagającą się analogii na poziomie gestualnym – związanych z ciałem, gestem 
i obecnością512. W tym względzie teoria szwedzkiego twórcy (a także jego praktyka 
artystyczna) nawiązuje do tradycji romantycznej, ekspresjonistycznej, subiektywi-
stycznej, w przeciwieństwie do kontynentalnych wzorców strategii racjonalistycz-
nych i purystycznych513. Młody Bengt Emil Johnson rozwinął inspirujące dla niego 
hasło języka jako konkretnej materii, częściowo przy pomocy kategorii Fahlströma, 
a częściowo własnych: „widnieje [ona] wszak na papierze[,] widzimy ją[,] możemy 
z nią coś robić[,] możemy ją zmieniać[,] ugniatać[,] maltretować[,] pracować nad 
nią”514. Mimo wyeksponowania właściwości wizualnych, łączy je w naturalny sposób 
z artykulacją, mówiąc o rosnącym znaczeniu aspektów „fonetyczno-rytmiczno-ty-
pografi cznych” we współczesnej poezji. 

Sun Axelsson, pisząc o wiedeńskiej szkole konkretystycznej (Gerhard Rühm, 
Friedrich Achtleitner, Hans C. Artmann i in.) i jej dadaistycznych korzeniach 
w twórczości Augusta Stramma, Schwittersa i Balla, podkreśla ich próby oczysz-
czenia języka ze znaczeń na rzecz przywrócenia go zmysłom515. Charakteryzuje 
twórczość Achtleitnera jako „wyciskanie” ze słów ich sensualnych walorów, 

511  Idem, Den livsviktiga teatern, „Konstrevy” 1965, nr 4–5, s. 124. 
512  W ten sposób sygnalizowana była zmiana paradygmatu reprezentacji na paradygmat prezentacji: 

wiersz dział się, był inscenizowany (na stronie), robiony, konstruowany – przy udziale odbiorcy.
513  Zob. L. Nylén, „I denna fördömda liljebrasa (Topp-Timm)”, „Bonniers Litterära Magasin” 1966, 

nr 6, s. 465; idem, Textrealism, „Rondo” 1964, nr 3–4, s. 26–28. W tym drugim tekście Nylén rozciąga tę 
dychotomię na całokształt szwedzkiej poezji konkretnej wobec niemieckiej. Odmienność idiomów po-
etyckich Fahlströma i Gomringera podkreślał także B.E. Johnson, Sammansatta bord, „Bonniers Litterära 
Magasin” 1966, nr 7, s. 517. 

514  „[…] den står ju på papperet vi ser den ju vi kan göra något med den vi kan förändra den knåda den 
misshandla den arbeta med den”. B.E. Johnson, Ur Formuleringar om poesi, „Rondo” 1961, nr 2, s. 15.

515  S. Axelsson, Den goda soppan, „Bonniers Litterära Magasin” 1961, nr 8, s. 627–629.
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wprawianie ich w ruch przez wariacje, powtórzenia i onomatopeje, aż powstanie 
tytułowa „dobra zupa”516. Axelsson podkreśla przy tym naiwizm tej poezji, co 
znamienne, również w postaci materialistycznego obrazowania: „Chce ona [po-
ezja konkretna] podchodzić do języka samowolnie, tak jak dziecko traktuje swój 
kącik zabawek. Słowa powinny leżeć rozrzucone i rozdzielone na podłodze, aby 
dzieci mogły po raz kolejny wznieść dumną wieżę, potężną warownię czy piękny 
zamek, który został zniszczony nogami dorosłych”517. W obrazie tym znakowość 
języka ma wyraźnie materialny wymiar, zaś jego znaczenia są czymś – dosłow-
nie – nadbudowanym, arbitralnym i ulotnym518. Dla Gerharda Rühma, który był 
poetą i muzykiem, odniesienia muzyczne są bardziej precyzyjne: chodzi o użycie 
słów jak w systemie nutowym, operowanie brzmieniami – zarówno artefaktyzację 
brzmieniową polegającą na zamianie samogłosek, jak i instrukcje wykonawcze, 
które kierują uwagę na aspekty oralne. Axelsson podkreśla przy tym, że chodzi 
o stosowanie te ch n i k  muzycznych, a nie o efekt muzyczności brzmieniowej519. 
Obecne są również nawiązania do konstelacji – w sensie obrazowym, nie formal-
no-technicznym, co kieruje uwagę na pewne uniwersalistyczne dążenia konkre-
tyzmu w wydaniu Rühma, który „tańczy […] w koło jak Orland Szalony wśród 
niebiańskich chmur sprawiając, że na biednego czytelnika spływa deszcz gwiazd 
i wody. Rühm jest intensywny, niemal fanatyczny w swej działalności apostoła 
poezji konkretnej”520. Zgodnie z tendencją tego okresu, pisarka odsyła również 
do innych sztuk; porównanie poezji konkretnej do action painting aktualizuje 
rolę odbiorcy jako współtwórcy dzieła: „Również w poezji konkretnej obowią-
zuje dawna zasada, że czytelnik, widz w równym stopniu jak artysta, tworzy

516  Tytuł artykułu Den goda soppan nawiązuje do tytułu jednego z wierszy Achleitnera die gute sup-
pe. Przypomnijmy, że manifest Fahlströma nie był wznawiany od roku 1954, ani też szerzej dyskutowany 
w latach 50., mimo to jego język i tezy ujawniły się w debacie na temat nurtu eksperymentalnego. Walory 
słów to natomiast istotne pojęcie, począwszy od programu Ekelöfa; następnie używa go Bengt Höglund 
w odniesieniu do poezji Reuterswärda z tomu På samma gång (1961). B. Höglund, Mellan ordbok och 
bökande syntax eller Vid sidan av ärendena, „Bonniers Litterära Magasin” 1961, nr 10, s. 835.

517  „Den vill nalkas språket egenmäktigt som ett barn sin lekstuga. Orden bör ligga spridda och 
splittrade på golvet för att barnen än en gång skall kunna resa det stolta torn, den mäktiga borg, det sköna 
slott som de vuxnas fötter sparkade omkull”. S. Axelsson, op. cit., s. 629.

518  Obraz ten nasuwa skojarzenia z wierszem z debiutanckiego tomiku poetyckiego Ekelöfa blommorna 
sover i fönstret (kwiaty śpią w oknie): „och barnena leker tyst med ord på golvet” („a dzieci bawią się cicho 
słowami na podłodze”). Surrealistyczny klimat jest wynikiem połączenia fi zyczności zabawy klockami (lub 
innymi zabawkami), wraz z wpisaną tu pełną suwerennością (czy – jak to formułuje Axelsson – samowolą) 
ich użycia, oraz abstrakcyjnej aktywności językowej, która dodatkowo ulega paradoksalnemu zaprzeczeniu; 
zabawa słowami w sensie nauki języka odbywa się wszak przez artykulację, a więc nie „cicho”. W ujęciu 
Ekelöfa był to przykład zastosowania muzycznej symultaniczności, kiedy ambiwalencja wypowiedzi pozwala 
się rozwijać dwóm różnym wyobrażeniom jednocześnie, na sposób polifoniczny. O rozumieniu polifonii 
w szwedzkiej debacie poetologicznej lat 40. zob. M. Wasilewska-Chmura, Musik – metafor – modernism, 
op. cit., s. 218–230. Z perspektywy neoawangardy można dostrzec w tym wierszu, jak i w poezji Ekelöfa 
z lat 50., tendencje zapowiadające poetykę materializacji.

519  „Det är ändå inte musikaliteten, rytmen som eft ersträvas, det är musikens teknik som tillämp-
as […]”. S. Axelsson, op. cit., s. 629. 

520  „dansar […] som en Orlando Furioso omkring på himmelska moln och låter ett regn av stjärnor 
och vatten strömma över den arme läsaren. Rühm är intensiv, nästan fanatisk i sin verksamhet som den 
konkreta poesins apostel”. Ibid., s. 628. 
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dzieło”521. Współudział odbiorcy w tworzeniu dzieła jawi się jako cecha nie tylko 
literatury eksperymentalnej, lecz literatury (i sztuki) tego okresu w ogóle.

Fahlström natomiast reprezentował romantyczne i organiczne spojrzenie na poe-
zję, obce futurystycznej fascynacji cywilizacyjnym postępem, stąd jego metaforyka 
pozostawała blisko werbalnego „rękodzieła”. Obok wyobrażeń mieszenia, wyrabia-
nia (ciasta), ugniatania (gliny) pojawiały się obrazy wręcz nawiązujące do receptur 
kulinarnych, wskazujące na proceduralny charakter poetyki konkretystycznej, w któ-
rych odpowiednie czynności wobec materii (języka) gwarantują sukces poetyckiego 
„dania” (por. „dobrą zupę”). Sugestywny obraz „przyrządzania wiersza” przedstawił 
Sandro Key-Åberg w recenzji tomu Johnsona Hyllningarna (1963), oddając poprzez 
metaforykę istotę artefaktyzacji jako materialnej obróbki słowa: „masa słowna […] 
jest ugniatana, rozwałkowywana, rozciągana, gotowana w parowarze wyobraźni, 
ciało języka zostaje oprawione, wnętrzności wyjęte, szkielet odfi letowany i rozpar-
celowany”522. Jest to właściwie obraz destrukcji języka, która jednak – jako środek 
do otrzymania jakości wyższego rzędu – zyskuje pozytywne wartościowanie. Poeta 
Jarl Hammarberg potwierdził słuszność traktowania poezji jako sztuki kulinarnej, 
z jeszcze większą mocą podkreślając działania manualne (tj. skierowane w głąb mate-
rii), a nie systemowe: „Nie uważam, że jedynie przekształcam materiał przy pomocy 
mechanicznych zabiegów – tabel itp. – ale pracuję nad nim bardziej namacalnie, np. 
ubijam, siekam, obieram i ugniatam słowa”523. Nawet jeśli opisy te, zgodnie z pierwot-
nym obrazowaniem Fahlströma, wydobywają pewną zimną bezwzględność wobec 
tworzywa, np. chłostanie słowa524, nie ma ona na ogół negatywnego wydźwięku, gdyż 
sankcjonuje ją proceduralna konieczność i ranga „kulinarnego” rezultatu. Poeci byli 
tego w pełni świadomi. Począwszy od instrukcji Tzary, jak zrobić wiersz surrealistycz-
ny525, po opisy happeningów i akcji artystycznych z udziałem publiczności działania 
artystyczne mają charakter receptur lub instrukcji, co demitologizuje twórczość arty-
styczną, podkreślając jej wytwórczy (rzemieślniczy) charakter526. W modernistycznej 
poezji szwedzkojęzycznej przywoływanym paradygmatem był wiersz Edith Södergran 
Förhoppning (1918), wyrażający marzenie, by rezygnując z pięknych stylów, zakasać 
rękawy i „upiec katedrę” („baka en katedral”) z ciasta poezji527.

521  „Också för den konkreta poesin gäller den redan gamla tesen att läsaren, åskådaren i lika hög grad 
som konstnären, skapar verket”. Ibid., s. 629. 

522  „ordmassan […] knådas, kavlas och dras ut, den kokas i inbillningens tryckkokare, språkkroppen 
fl ängs och inälvorna tas ut, skelettet läggs fritt och plockas isär”. S. Key-Åberg, Ord som ting, „Bonniers 
Litterära Magasin” 1963, nr 6, s. 489.

523  „Jag upplever det inte så, att jag bara förvandlar materialet genom mekaniska åtgärder – scheman 
o. dyl. – utan jag arbetar också med det mer handgripligt, t. ex. hackar, vispar, skalar och knådar orden”. Wy-
powiedź Jarla Hammarberga w dyskusji na temat poezji współczesnej, zob. A. Bolander, op. cit., s. 288. 

524  „Piska ordet!”; niepublikowane notatki Fahlströma, cyt. za: J. Olsson, Alfabetets användning, op. 
cit., s. 132, przyp. 6.

525  Zob. T. Tzara, Seven Dada Manifestos (1916–1920), op. cit., s. 92 („To make a dadaist poem”).
526  Dick Higgins, charakteryzując sztukę postpoznawczą, wskazuje na ekspresję w tworzywie, która 

zastąpiła ekspresję podmiotowej osoby artysty. Artysta czyni to, co sugeruje mu tworzywo. D. Higgins, 
Horyzonty, op. cit., s. 103–104. 

527  E. Södergran, Förhoppning, w: eadem, Samlade dikter, Stockholm 1982, s. 90; zob też A. Bolander, 
op. cit., s. 288. 
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Także sam Fahlström powracał do materialnej metaforyki, pisząc o celach 
eksperymentowania poetyckiego: „Oczekujemy sztuki, w której eksperymenty 
na materiale staną się drugorzędne, będą czymś innym niż rzemiosło artystyczne 
i s am o  d l a  s i e bi e  pr z y r z ą d z an i e  d ań  z  m ate r i a ł u . To, co namacalne, 
zejdzie na dalszy plan; to, co nieuchwytne, stanie się pojmowalne. Obiekt barwny, 
obraz – stanie się niewidzialny”528. Okazuje się więc – po raz kolejny – że istotą 
materializacji nie jest sama li tylko materialność artefaktu, ale wynikająca z niej siła 
artystycznego przekazu, która sprawia, że medium staje się niewidzialne.

Materialistyczne traktowanie języka w poezji konkretnej wyraża się również 
w terminologii spokrewnionej z dziedziną nauki i techniki. Zwłaszcza u artystów 
młodszego pokolenia język dyskursu pozostaje pod wpływem medialnie zoriento-
wanej wyobraźni. Ekbom i Nylén – czołowi teoretycy nowej literatury – opisywali 
nową powieść jako artystyczną realizację teorii względności529. Göran Sonnevi 
nazywał swoje eksperymenty metaforycznie „agregatami językowymi”, które łączą 
elementy w większą całości, tak jednak, że elementy dają się wyodrębnić: suma 
części, nie synteza530. Jest to zatem oczywiste odcięcie się od idei formy organicznej, 
która przyświecała poetom wysokiego modernizmu.

Bris – analiza status quo

Bris (1961) jest ważnym artykułem programowym Fahlströma, niejako drugim 
manifestem531, w którym autor podejmuje problematykę konkretyzmu, odwołując 
się do fermentu eksperymentalnego na przełomie lat 50. i 60. Przedstawia szerokie 
spektrum sztuki konkretnej, również na rodzimym gruncie, oraz tradycję, z której 
ona wyrosła. Jest to więc raczej tekst podsumowujący niż proklamujący, o większej 
precyzji języka, która zastąpiła wcześniejszą metaforykę i parodystyczne zacięcie. 
O ile manifest powstał w czasie, gdy dominowało „poczucie, że osiągnięte zostały 
granice wszelkich eksperymentów”532, w artykule z 1961 roku dominuje wiara, iż 
„wszystko jest możliwe”, co autor formułuje w formie sloganu: „Happy new ears. 
Happy new eyes. Happy new words”533. Mimo to agonistyczny rys obecny jest 

528  „Vi ser fram emot en konst där materialexperimenten blir sekundära, något annat än konsthantverk 
och mater ia lmat lagning för  dess  egen skul l . Det gripbara skjuts i bakgrunden, det ogripbara blir 
fattbart. Färgobjektet, tavlan – blir osynlig.” Ö. Fahlström, Levande tecken, op. cit., s. 57 (wyróżn. moje – 
M.W.C.). Por. również wypowiedź artysty na temat „sygnifi guracji”, w której mówi on o niewidzialnym 
obrazie.

529  T. Ekbom, L. Nylén, Ledare, „Rondo” 1962, nr 2, s. 1.
530  G. Sonnevi, språkaggregat, „Rondo” 1964, nr 2, s. 2; idem, [bez tytułu: komentarz do språkaggregat], 

„Rondo” 1964, nr 2, s. 11. 
531  E. Zillén, op. cit., s. 104, przypis 7.
532  Ö. Fahlström, Hätila…, op. cit., s. 57.
533  Bris, op. cit., s. 24. W dalszym ciągu tekstu podaję strony przy tekście oryginalnym.
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w polemice nowej poezji z poezją dawniejszą, zwanej „aforystyczną”534. Fahlström 
uznawał tradycję, ale była to tradycja awangardy – międzynarodowej i nordyckiej 
w osobie Gunnara Björlinga. To ostatnie nazwisko dowodzi, że „aforystyczność” 
nie oznacza redukcji werbalnej, która jest jednym z głównych wyróżników poetyki 
tego fi ńsko-szwedzkiego modernisty, lecz możliwość wydestylowania z wiersza tzw. 
przesłania535. Nowa poezja rezygnuje natomiast z komunikacji linearnej („przed-i-
-po w porównaniu”) i gotowych wzorców, które zdążyły skostnieć w schematy: 

Wspólną cechą nowej radykalnej poezji jest to, że nie chce ona wyrażać niczego poza 
poezją […]. Słowo staje się wartością samą w sobie, otrzymuje „jednostkową egzy-
stencję” i „pochłania zdanie” (Bazon Brock). Część zdania i zdanie nie muszą tworzyć 
systemu nad- i podrzędności, a raczej zestawienia, nagromadzenia wyróżniające się 
statystycznie, pozbawiona rytmu artykulacja. Dla niektórych szokujące przestawienia 
elementów (fonetycznych, słownych, zdaniowych) są równoznaczne z wydobyciem 
znaczenia, nową „treścią”. Ale jest też wielu niemal purystów, stawiających sobie za cel 
„redukcję znaczenia słów do tego stopnia, iż artykulacja staje się wewnętrzną wartością 
gestualną” (Mon)536.

Ruch neoawangardy miał już zresztą w tym czasie znaczny zasięg – od neoda-
daistów amerykańskich, konkretystów szwajcarskich i brazylijskich, akcjonistów 
wiedeńskich i konkretystów niemieckich (wraz z ich teoretycznym wkładem), po 
szwedzkich twórców poetów konkretnych, których dokonania są również przed-
stawione w artykule (Johnson, Reuterswärd, Hammarberg). Jedynie Francja jawiła 
się w tej prezentacji jako konserwatywna, tkwiąc nadal w fazie letrystycznej i teorii 
tworzonej wokół tego ruchu, której autor nie uważał za rozwojową.

W różnych narodowych wariantach awangardyzmu Fahlström odnalazł szereg 
wspólnych cech, które próbował zebrać i zracjonalizować pod hasłem poezji anty-
aforystycznej. Cechuje ją otwarcie i swoboda na wszystkich etapach komunikacji 

534  Palm i Nylén interpretują ją jako tradycję symbolistyczną, która w Szwecji przetrwała w wysoko-
modernistycznej poezji lat 40. (np. Lindegren) i 50. (np. Tranströmer). L. Nylén, Ledare, „Rondo” 1961, 
nr 4, s. 1; G. Palm, Experiment i enkelhet?, w: Sextiotalskritik. En antologi, op. cit., s. 330-331.

535  Stylistyczna wyrazistość i błyskotliwość aforyzmu (zob. Słownik terminów literackich, red. J. Sła-
wiński, 2. wyd. poszerz. i popr., Wrocław 1988, s. 15) zakłada precyzję myśli i języka, toteż Gösta Wenn-
berg przeciwstawia ją nieokreśloności metafory, wskazując na nieadekwatność określeń Fahlströma. Zob. 
G. Wennberg, Om konkret poesi, „Rondo” 1963, nr 1, s. 19. Jednak w tradycji szwedzkiego modernizmu 
ważną rolę odegrała aforystyka Vilhelma Ekelunda o hermetycznym charakterze. Na temat poetyki Björlinga 
zob. A. Olsson, Att skriva dagen. Gunnar Björlings poetiska värld, Stockholm 1995. Jak podkreśla J. Olsson 
(Alfabetets användning, op. cit., s. 144–145), zastanawiające jest pominięcie innych szwedzkich poetów, 
których eksperymenty miały znaczenie dla rozwoju konkretyzmu, przede wszystkim Ekelöfa. Również 
twórczość Reuterswärda z lat 50. musiała być znana Fahlströmowi, jednak wskazuje on przede wszystkim 
na tradycję awangardy międzywojnia.

536  „Gemensamt för den nya radikala poesin är att man inte vill utsäga något utöver poesi […]. Ordet 
blir egenvärdigt, får en «singulär existens» och «äter upp satsen» (Bazon Brock). Satsdel och sats behöver inte 
fungera som ett system av över-underordningar, utan uppträder snarare som fria sidoordningar, statistiskt 
uppfattbara anhopningar, rytmlös artikulation. För en del blir chocken mellan de omfördelade (fonetiska, 
ord-, sats-) elementen ett framhävande av betydelsen, ett nytt «innehåll». Men många är närmast purister 
för vilket målet är att «reducera ordens betydelse så mycket att artikulationen blir ett inre gestiskt värde» 
(Mon)” (s. 25).



4. Öyvind Fahlström – artysta intermedialny 255

artystycznej: koncepcji, procesu tworzenia, wykonania i odbioru, autor jednak wy-
mienia je niejako w odwrotnej kolejności, co potwierdza wyraźną już w manifeście 
prorecepcyjną orientację, która wychodzi od zamierzonego efektu: (1) odbiorca 
(widz, czytelnik, słuchacz) ma możliwość wpływania na formę i prezentację utwo-
ru; (2) przypadkowość odgrywa coraz większą rolę nie tylko przez współdziałanie 
odbiorcy, ale i przez wykorzystywanie w procesie tworzenia właściwości materiału 
oraz technik, które przynoszą nieprzewidywalne rezultaty537; (3) duże znaczenie 
ma wykonanie, metoda pracy i przygotowanie twórcy lub wykonawcy; relatywizm 
estetyczny zastępuje dążenie do doskonałości formy czy autonomii sztuki; (4) forma 
otwarta (niewykończona, nieogarniona, nieprzewidywalna, płynna, tu-i-teraz obec-
na538) jest antytezą formy anegdotyczno-tematyczno-aforystycznej, której podstawą 
jest hierarchia elementów i określone cele; odbiorca jest ostateczną instancją jej 
ukonstytuowania: „Forma, która nie zaznacza początku ani końca, w którą można 
w zasadzie wchodzić i wychodzić kiedykolwiek/gdziekolwiek”539; (5) wszelkie ma-
teriały, metody oraz ich kombinacje są równouprawnione, co oznacza zniesienie 
ustalonych granic między stylami, gatunkami i sztukami, a także między sztuką 
a rzeczywistością; (6) w centrum uwagi jest powierzchnia (zewnętrzność) utworu, nie 
zaś jego przesłanie; stąd odrzucenie ekspresjonizmu, symbolizmu i wszelkich prób 
ograniczenia dzieła do intencji; odbiór dzieła sztuki może być tylko intuicyjny540.

Jest to ta część artykułu, która kwalifi kuje go jako manifest lub program arty-
styczny; co prawda autor opiera się na analizie status quo sztuki eksperymentalnej, 
ale formułuje wnioski w formie postulatów, które nadal można uznać za nowatorskie 
na szwedzkim gruncie541. Znaczny stopień ogólności wymienionych cech sprawia, 
że mogą się one odnosić do różnych sztuk; mowa jest o „radykalnej twórczości na 
różnych polach”, której charakterystyka jest adekwatna również dla poezji antyafo-
rystycznej. Uniwersalne zapędy formułowanej tu poetyki wiążą się z programowym 
założeniem zniesienia granic w sztuce (por. 5) w związku z tym, że kryterium ma-
teriałowe przestaje decydować o kwalifi kacji artefaktów. Z drugiej strony właśnie 
materialność dzieła sztuki zostaje wyeksponowana, w szczególności jako potencjał 
możliwości kształtowania tkwiący w samym materiale (por. 2). Powierzchnia – to 
słowo klucz w debacie estetycznej lat 60., która zgodnie z wezwaniem Susan Sontag 
była zorientowana „przeciw interpretacji” i akcentowała zmysłową zewnętrzność 
sztuki jako jej główną wartość (por. 6)542. 

537  Tu autor wymienia tabele i schematy, które to środki w manifeście określał jako mechaniczne. 
538  „[…] ofullständig, oöverblickbar och oförutsägbar form, fl ytande och presentisk […]” (s. 26). 

Charakterystyczne dla dyskursów odnowy jest defi niowanie poprzez negacje; zob. np. H. Friedrich, op. cit., 
s. 37–39; E. Kuźma, O poetyce negatywnej. Od poetyki do poetologii, od poetologii do metapoetyki, w: Poetyka 
bez granic, red. W. Bolecki, W. Tomasik, Warszawa 1995, s. 41–52.

539  „En form som inte markerar början eller slut och som man i princip kan gå in och ut ur när/var 
som helst”.

540  Ö. Fahlström, Bris, op. cit., s. 26.
541  Przypomnijmy, że w 1961 roku ruch neoawangardowy w Szwecji dopiero kiełkował.
542  S. Sontag, Against Interpretation, w: eadem, Against Interpretation, London 2001, s. 3–14; zob. 

również L. Nylén, Den öppna konsten, op. cit., s. 19.
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W manifeście Fahlström pisał o potrzebie ścisłych norm dotyczących formy. 
Tutaj przybierają one explicite koncepcję formy otwartej. W poezji konkretnej, która 
traktowała słowo/wiersz jako przedmiot (obiekt, konstelację), można by oczekiwać, 
że i forma zostanie ujęta w kategoriach materialnych, metaforyka autora akcentuje 
jednak zgoła inne jej cechy: jest ona rezultatem aktywności odbiorcy, który wybiera 
elementy z pewnej amorfi cznej potencjalności zdarzeń. Forma nie jest – jak w tra-
dycyjnych wyobrażeniach poetyki – pojemnikiem dla treści, a zatem jej jedynym, 
organicznie uwarunkowanym kształtem543. Jest natomiast przedstawiona w kate-
goriach spacjalnych – jako przestrzeń działania (można w nią dowolnie wchodzić 
i z niej wychodzić), pozostawiająca swobodę jeśli chodzi o dobór elementów, a także 
kierunki ich możliwej organizacji (por. 1, 2, 4)544. W istocie bowiem wieokierunko-
wość lektury stała się możliwa dzięki przestrzennej koncepcji sztuk czasowych, która 
unieważniła, a w każdym razie osłabiła dominującą w literaturze i muzyce sukce-
sywność. Znaczenie i funkcja formy zmienia się nie tylko na poziomie odbiorcy, ale 
również procesu twórczego: forma w sensie abstrakcyjnego konstruktu autorskiego 
nie istnieje; jest jedynie potencjalnością wynikającą z cech materiału i metod jego 
organizacji, których efektu nie da się przewidzieć, konstytuuje się dopiero w akcie 
recepcji jako rezultat mniej lub bardziej świadomych wyborów odbiorcy. Najbliższe 
paralele w tym względzie znajdujemy w koncepcjach plastycznych Fahlströma, które 
wprowadzały w przestrzeń wystawienniczą element czasu i ruchu. Artysta aranżował 
swe wystawy jako instalacje; niektóre obrazy pokazywał zakryte płótnem przez wycięte 
w nim otwory, a zatem we fragmentach, które jednocześnie objaśniał545. 

W tym świetle nie dziwi, że dalsza droga tego artysty prowadziła w stronę sztuki 
jako działania, co w latach 60. realizował w happeningach i eksperymentach radio-
wych. Jednym z pierwszych szwedzkich happeningów był jego spektakl Aida (1962), 
a następnie Ur „Mellanöl” i Fahlströms hörna (1964)546, które opisywane były jako prze-
dłużenie jego twórczości plastycznej o niezwykłej intensyfi kacji doświadczenia:

U Fahlströma najmniejszy dźwięk trzeba odbierać jako znak. Każde słowo otwiera się 
jak pakunek pełen znaczeń. Postaci, symbole i wibracje domagają się odczytania. Samo 
zdarzenie jest wielowymiarową zagadką, której interpretacja jest funkcją realnego miejsca, 
gdzie się ono rozgrywa (w tym wypadku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Sztokholmie 
1962 i 1964)547.

543  Taka koncepcja obowiązywała w poezji wysokiego modernizmu, zwłaszcza w tym wątku debaty 
poetologicznej, który czerpał inspiracje z muzyki z jej „formą wewnętrzną”.

544  Tu nasuwają się analogie z innymi przestrzennymi kategoriami używanymi do opisu poezji kon-
kretnej: konstelacja (Gomringer), poszukiwanie ścieżek przez tekst (Clüver). 

545  M. Kelley, op. cit. s. 10–11. Pontus Hultén (dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej) określił te pre-
zentacje obrazu Ade-Ledic-Nander jako rodzaj performansu. P. Hultén, Öyvind Fahlström världsmedborgaren, 
w: Öyvind Fahlström. Moderna Museet, Stockholm 13 oktober – 9 december 1979, op. cit., s. 102.

546  Opis partyturowy głośnego happeningu Fahlströms hörna, opublikowano w: „Rondo” 1964, 
nr 3–4, s. 35–41.

547  „Hos Fahlström bör det minsta ljud uppfattas som ett tecken. Varje ord öppnar sig som ett paket 
fyllt av betydelser. Personerna, symbolerna, och vibrationerna kräver en avläsning. Själva händelsen är 
en mångdimensionell gåta vars tolkning är en funktion av den faktiska ort där den utspelas (i detta fall 
Moderna Museet i Stockholm 1962 o.1964)”. J.J. Lebel, Från målad bild till happening, op. cit., s. 132. 
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Postulat otwartości jest konsekwentnie stosowany; otwarcie dotyczy nie tylko 
formy, ale także gatunków oraz wyznaczających je norm i konwencji. Antysym-
bolistyczne nastawienie oznacza odwrót od imaginacyjnych światów, wykreowa-
nych w języku, na rzecz poezji tkwiącej w samym języku (lub innym materiale), 
stąd postulat włączania do poezji motywów trywialnych, kolokwializmów, nie-
poetyckich żargonów, terminologii fachowej548. Poszukiwanie nowych materia-
łów i metod wyraża natomiast świadomość medialnych uwarunkowań sztuki; 
książka nie jest już jedynym medium sztuki słowa; kolaże słowne mogą zamiast 
realizacji typografi cznej wymagać wykonania akustycznego lub wręcz techniki
nagraniowej549.

Jak pamiętamy, Fahlström w manifeście nie używał słowa kolaż, tłumacząc 
istotę nowej metody poetyckiej przez odwołania do muzyki. Tym razem przy-
wołuje kolaż plastyczny, by wyjaśnić przyczyny otwarcia sztuki awangardowej na 
trywialność i banał, np. zdjęcia prasowe w combines Rauschenberga. Motywy takie 
tracą w nowym kontekście swój konotacyjny bagaż i są odbierane jako przedmioty, 
stając się elementami rzeczywistości dzieła. Metoda kolażu słownego (w nawią-
zaniu do niemieckich twórców – Ferdinanda Kriweta i Hansa Georga Helma) 
czy kolażu werbalnego, choć pośrednio odsyła do sztuk plastycznych, oznacza 
najogólniej zerwanie ciągłości lub linearności dyskursu. W poezji realizuje się to 
przez włączanie słów i motywów z różnych rejestrów stylistycznych, żargonów, 
dialektów (Artman), języków obcych (Helm), sztucznych, a dalej – takie ich 
traktowanie, które tę wzajemną obcość podkreśla550. Fahlström nawiązuje tu do 
Duchampa i metody ready-made, proponując (jak w Surcensur tegoż) wykorzy-
stanie fragmentów istniejących już tekstów (np. powieści), w których wymienia 
się słowa kluczowe na inne lub wyrzuca większość słów, tak że pozostałe w inte-
rakcji z pustą przestrzenią stwarzają pole dla wyobraźni czytelnika. Odwołanie 
to stanowi odpowiednik egezmplifi kacji muzyki konkretnej w manifeście, która 
również sięga po istniejący już materiał, ale poddaje go dalszym konstrukcyjnym 
procedurom. Metodę tę rozwinął Bengt Emil Johnson, wykorzystując w poezji 
strzępy autentycznych tekstów lub stwarzając fi kcję takiej ich genezy (zob. następny
rozdział). 

Autor manifestu przedstawił więc w rzeczonym artykule szczegóły zaprezen-
towanej wcześniej metody, która po siedmiu latach okazała się w najwyższym 
stopniu aktualna; dopiero wówczas doczekała się artystycznych realizacji poza 

Zob. też T. Ekbom, Trettio signalfl aggor, op. cit., s. 137–141; L. Nylén, Den öppna konsten, op. cit., s. 59–60 
(opis happeningu Aida); s. 90–92 (opis happeningu Fahlströms hörna). 

548  Już w pierwszym manifeście Fahlström wymieniał trywialne słowa, których użycie może przynieść 
ciekawe efekty, np. handlowcy (handelsmän), kluby (klubbar), faceci (karlar), tuzin (dussin), organ (körtel). 
Ö. Fahlström, Hätila…, op. cit., s. 60.

549  Idem, Bris, op. cit., s. 27. Fahlström eksperymentował z medium radia, np. w programie radiowym 
Nattövning w maju 1961 łączył słowa nagrywane w różnych okolicznościach (z właściwym sytuacji po-
głosem), nakładał nagrania tego samego słowa uzyskując rozmycie jego konturów, puszczał od tyłu taśmę 
z tekstem nagranym wspak, czego wynikiem była specyfi czna artykulacja tekstu. 

550  M. Perloff  (Th e Futurist Moment, op. cit., s. 72) traktuje to pojęcie jako metaforę na określenie 
metody stosowanej przez Marinettiego (choć nie używał on tego terminu), Pounda i Eliota. 
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twórczością samego autora, który w tym czasie odszedł już od literatury551, ale też 
obrosła w szereg błędnych interpretacji552. Przede wszystkim traktowanie języka 
jako „konkretnej materii” nie ogranicza się do zabiegów w warstwie brzmieniowej 
języka; letryzm był przez autora manifestu traktowany jako ślepa uliczka dla roz-
woju poezji. We wcześniej przytoczonym cytacie na temat poezji antyaforystycznej 
podkreśla on wyzwolenie nowych znaczeń i „treści” jako rezultat supremacji słowa, 
które pochłania zdanie, tj. wymyka się spod dyktatu składni. Z pewnym scepty-
cyzmem wyraża się natomiast o purystach, dążących do zredukowania słowa do 
samej artykulacji, jak np. Franz Mon. 

Co prawda Fahlström odwoływał się w manifeście do muzyki553, ale nie 
chodziło mu o wyizolowanie „muzyki” z języka, lecz o to, by konkretną materią 
stał się język jako taki – jako wyobrażenia arbitralnie powiązane z brzmieniem; 
wszelkie elementy i reguły systemu (fonetyka, morfologia, składnia, semantyka) 
mogły podlegać przekształceniom bez ograniczeń. Opisywany przez niego efekt 
wieloznaczności nie jest sam w sobie nowy, bo odwołuje się do znaczenia; nowy 
jest stopień radykalizmu i jednoczesnego nasilenia przekształceń, tak iż efekt staje 
się nieprzewidywalny i tylko czytelnik może stworzyć jakiś (tymczasowo obowią-
zujący) wzór. Tak jak w manifeście Fahlström wzywał, by „zacząć od najmniejszych 
elementów”, również tutaj podkreśla, że działanie twórcze (artefaktyzacja) odbywa 
się przede wszystkim na poziomie „części zdania, słów, liter”. Jego metoda ma na 
celu nieustanne przesuwanie znaczeń554. Przesunięcia na poziomie słów wpły-
wają dalej na mechanizmy zdaniowe, które odchodzą od utartych zasad; dopiero 
wówczas słowo – uwolnione od mechanizmów systemu – staje się w rozumieniu 
Fahlströma znakiem językowym, tj. „nową, złożoną, wieloznaczną, niemożliwą 
do ogarnięcia całością”555. Na poziomie składni artysta widzi jednak największe 
trudności, gdyż wariabilność dostępnych struktur jest tu bardziej ograniczona niż 
w warstwie brzmieniowej i semantycznej. Rozbicie skostniałych struktur i pozo-
stawienie tworzenia sensów czytelnikowi już się dokonało, wyzwaniem pozostaje 
natomiast stworzenie nowych relacji i reguł gry dla tekstów poetyckich („Trzymać 

551  Sam podaje, że jego twórczość literacka to lata 1952–54, a potem tylko sporadycznie (Ö. Fahlström, 
Bris, op. cit., s. 25). 

552  Bezpośrednim przyczynkiem był tekst młodego Johnsona na temat radykalizmu w poezji, w którym 
parafrazuje on i cytuje fragmenty z manifestu. B.E. Johnson, Ur Formuleringar om poesi, op. cit., s. 15.

553  Muzyka konkretna Pierre’a Schaeff era, w której podkreśla metodę izolacji dźwięków z ich na-
turalnego środowiska, montażu w nowe konstelacje, sprawiającego, że stają się one „materiałem”. Por.
wyżej.

554  Tadeusz Sławek interpretuje tego typu mechanizmy w poezji konkretnej w kategoriach Derridiań-
skiej suplementacji i dyseminacji. Zob. T. Sławek, Między literami. Szkice o poezji konkretnej, Wrocław 1989, 
passim, zwłaszcza s. 20–23, 46–47, 58–59.

555  „en ny, sammansatt, fl ertydig, aldrig gripbar entitet” (s. 28). Dla porównania, w okresie tworzenia 
„malarstwa znakowego” (por. wyżej) defi niował znak w ogóle jako „formę abstrakcyjną, tak charaktery-
styczną i typową, iż można ją rozpoznać, a jednocześnie złożoną, tak że liczne sugestie znaczeń trzymają 
się w szachu, więc znak nie jest jednoznaczny” („… den abstrakta formen som var så markant som typ 
att man kände igen den, men samtidigt var sammansatt så att de fl era antydda betydelserna höll varandra 
i chack, så tecknet inte blev entydigt”). Objaśnienie do dzieła Opera, cyt. za Hultberg, Öyvind Fahlström 
i etern, op. cit., s. 20–21. 
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się konwencji przez siebie stworzonych, a nie cudzych”556). Nieco paradoksalnie 
oczekuje Fahlström nowych zasad formy organicznej, bo defi niuje ją poprzez we-
wnętrzną konieczność: „Wszystko, co może sprawić, że wrażliwy czytelnik odbiera 
jako konieczne i słuszne, że właśnie te cząsteczki brzmieniowe, słowa i zdania 
występują w takim układzie”557. Środki nie muszą więc być nowe, np. repetycje, ale 
efekt powinien być nieprzewidywalny (scalania i/lub rozprzężenia konstrukcji, czy 
całkowitej relatywizacji znaczenia elementów wobec siły chwytu powtórzenia)558; 
nieprzewidywalność rezultatu spotkania określonych cech materiału i procedur 
kształtowania jest wielokrotnie podkreślanym walorem nowej sztuki. 

Na poziomie zdania i większych całości tekstowych materializacja języka dotyczy 
uwolnienia od rygorów składni w stronę szeregowania, nagromadzenia, wyliczenia 
itp., a więc osłabienia związków międzywyrazowych i zniesienia hierarchii elemen-
tów. Ale te środki, znane już z manifestów Marinettiego, nie wyczerpują możliwości, 
jakie otwierają języki o innej morfologii i składni, np. chiński559, w którym znaczenie 
zależy od pozycji syntaktycznej znaku. Ponieważ to reguły składni zostały podwa-
żone na pierwszym miejscu jako reprezentujące porządek linearny i hierarchiczny, 
w centrum zainteresowania znalazła się składnia przestrzenna, co wyraźne było 
już w opisie organizacji „strof ” w programie z 1953 roku. Utwory Fahlströma z lat 
50. ukazują różne próby stwarzania wieloznaczności słowa, które artysta objaśnia 
w artykule. Fascynował go brak fl eksji, utrudniający lub uniemożliwiający okre-
ślenie słowa jako części mowy, a także inne sposoby uzyskiwania ambiwalencji 
w tym względzie, jak reduplikacja (np. taxi-taxi). Inną strategią jest odmiana słów 
według wszelkich dostępnych wzorów fl eksyjnych, tak iż uzyskana ambiwalencja 
gramatyczna rozszerza zakres znaczeń, np. kiedy tematy rzeczownikowe otrzy-
mują końcówki czasownikowe lub przysłówkowe. W końcu – kontaminacje słów 
nieprzystających gramatycznie lub przemieszanie ich cząstek (to wzmiankowana 
w manifeście metoda „nadziewania słów”, czyli fi gura tmezy). Tego rodzaju połą-
czenia są już pewnym składniowym porządkiem – sąsiedztwo słów przesądza tu 
o ich wzajemnych związkach, choć nie o naturze tych związków. Składnia może 
też izolować znaki językowe, narzucając im porządek przestrzenny, np. sekwencje 
przypadkowo wybranych słów ułożonych w kolumny po cztery słowa w tomiku 
Reuterswärda På samma gång (Naraz) umożliwiały wielokierunkową lekturę 
wierszy określanych przez autora pierwotnie jako „liryczna tapeta”560. Również 

556  Ö. Fahlström, Hätila…, op. cit., s. 59.
557  „Allt det som kan gör [sic!] att en sensibel läsare känner det som nödvändigt och riktigt att just de 

här ljudpartiklarna, orden och satserna kommer i den ordningen” (s. 28, wyróżn. autora). 
558  Fahlström używa istotnie pojęcia „chwyt”, znanego z koncepcji Szkłowskiego. Jak wskazuje jednak 

Jesper Olsson (Alfabetets användning, op. cit., s. 59, przypis 54), artefaktyzacja jest pojęciem szerszym, bo 
włączającym element materialności w działanie artystyczne. 

559  Fahlström odwołuje się tu do manifestu grupy Noigandres, opublikowanego w niemieckim piśmie 
„Nota” (1959, nr 2), ale przykład języka chińskiego obecny był już w jego własnym manifeście. Ponadto 
ideogram fascynował zarówno poetów modernistycznych, jak i awangardowych. Nylén odnajduje odwołania 
doń u niemal wszystkich niemieckich konkretystów. Zob. L. Nylén, Textrealism, op. cit., s. 26.

560  Zob. C.F. Reuterswärd, På samma gång, Stockholm 1961. Torsten Ekbom (Bildstorm, op. cit., s. 104–106) 
wskazuje na podobieństwa tej metody z fi eld compositions Charlesa Olsona oraz aleatoryzmem Cage’a. Jednak 
źródłem radykalizmu poety był prawdopodobnie sceptycyzm językowy późnego Wittgensteina (ibid.).
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i te metody składniowego porządkowania bogatego materiału werbalnego mają 
swe antytetyczne warianty – poezję „punktualistyczną”, zredukowaną do jednego 
lub kilku słów (Achleitner, Rühm, Pignatari), która w opinii Fahlströma tworzy 
wyrazisty styl, ale też może oznaczać zubożenie. 

Fahlström, koncentrując się na związkach między formą słowa a znaczeniem, 
nie odżegnuje się całkowicie od zabiegów na materiale brzmieniowym, nie uważa 
ich jednak za istotę metody konkretystycznej. Mechaniczne zabiegi w rodzaju per-
mutacji wpływają na sferę znaczeń, intensyfi kując ją (nowe kombinacje brzmień 
generują nowe ciągi asocjacyjne, związane poprzez genezę z pierwowzorem) lub 
osłabiając (aż do zaniku); dalsze możliwości to wykorzystywanie dialektów lub 
tworzenie fi kcyjnych języków i dialektów. Możliwe jest również muzyczne trakto-
wanie języka, zmierzające do redukcji znaczeń werbalnych, ale wówczas „znaczenie” 
musi się realizować na poziomie materiału, tj. przez koncepcje kombinatoryczne, 
które stwarzają nowe struktury o nieskończonej wariabilności. Destrukcję składni 
kompensuje porządek typografi czny, który otwiera możliwości wielokierunkowej 
lektury (przykładem jest wiersz MOA (1), dołączony do manifestu jako egzempli-
fi kacja przedstawionych tam metod) z pogranicza porządków artystycznych561.

W takich przypadkach wiersz zależy w dużej mierze od typografi i i [sposobu] czytania, 
wysłuchanie jego recytacji zmieniłoby cały wiersz, najczęściej na gorsze. Dla większości 
wierszy konkretnych typografi a jest niemniej ważna niż kompozycja obrazu – istnieją 
przypadki, kiedy wiersz znajduje się jednocześnie na pograniczu muzyki i plastyki562.

Zaskakująca jest w tym kontekście rezerwa Fahlströma wobec głośnego czytania, 
choć przypadki nieudanych występów są udokumentowane563. Z manifestu można 
wnosić, że performatywność jest wkalkulowana w jego koncepcję poezji konkretnej; 
w zestawieniu zasad nowej poetyki w Bris wymienia „formę i prezentację” utworu 
(pkt 1) oraz wykonanie (pkt 3). Związek wykonania z typografi ą, która również jest 
niezbywalnym elementem formy wiersza, okazuje się jednak bardziej skompliko-
wany i wykraczający poza domenę samej poezji – jednocześnie w rejony muzyki 
i sztuk plastycznych564. Wymieniane wcześniej postacie performatywnej realizacji 
wiersza (czytanie symultaniczne, relacje między wersami/frazami rytmicznymi 
i „znaczącymi”) nie należą zatem do domeny improwizacji wykonawcy, lecz po-
winny wynikać z grafi cznej postaci wiersza. 

Połączenie aspektów performatywnych i adekwatności zapisu sytuuje myślenie 
poetyckie Fahlströma blisko muzyki współczesnej z jej nową koncepcją partytury, 

561  Ö. Fahlström, Bris, op. cit., s. 30.
562  „I sådana fall är dikten särskilt beroende av typografi n och att läsas, att höra den uppläsas skulle 

omskapa hela dikten, oft ast till det sämre. För de fl esta konkreta dikter är typografi  inte mindre viktigt 
än kompositionen för en målning – vi kan fi nna fall när en dikt både är gränsfall till musiken och till 
bildkonsten” (s. 30). 

563  Można tu przytoczyć nieudany występ Marinettiego w Petersburgu z wierszem Zang Tumb Tuuum 
(1914) – artystyczna publiczność zarzuciła mu, iż wykonując utwór, odtworzył połączenia składniowe 
rozbite przez układ typografi czny. Zob. M. Perloff , Th e Futurist Moment, op. cit., s. 65.

564  Przypomnijmy, że w manifeście mowa jest o czytaniu wiersza jako swobodnej wędrówce wzroku, 
jak przy oglądaniu sztuki abstrakcyjnej.
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zrywającą z tradycyjnym zapisem nutowym, który nie przystawał do nowych ja-
kości dźwięków (konkretnych i elektronicznych) oraz koncepcji formy. Myślenie 
partyturowe miało okazać się nader produktywne dla szwedzkiej poezji konkretnej, 
która z czasem ewoluowała w text-sound composition. 

Problematyka wykonania i zapisu sygnalizuje świadomość roli medium w pro-
cesie twórczym, w szczególności nowych mediów: nagrywania tekstu, montażu 
wielościeżkowego w celu uzyskania rozmaitych efektów, jak również użycia maszyny 
do pisania, które generuje szereg ograniczeń, ale i nowe możliwości wpływania na 
kształt (dosłownie rozumiany) utworu. Fahlström przywołuje tu paralelę fotogra-
fi i, w której aparat określa sposób widzenia rzeczywistości przez fotografa565. Jak 
Higgins głosił poszukiwanie ekspresji w samym materiale, tak w ujęciu twórcy 
manifestu poezji konkretnej medium jest świadomym wyborem, narzucającym 
określone rozwiązania. Typografi a jest zatem podstawowym środkiem poetyckim 
konkretyzmu; każdy z jej szczegółów wpływa na niepowtarzalną formę wiersza, 
który staje się – jako całość – kaligramem. Dla Fahlströma odejście od standar-
dowego układu grafi cznego (odstępy między liniami, marginesy, różnorodność 
grafemiczna) to metoda aktywizacji czytelnika: 

Szczególnie fascynujące są możliwości jednoczesnego sterowania czytelnikiem i pozo-
stawiania mu daleko idącej swobody w dużych, rozproszonych stronach-obrazach. Moż-
liwości stwarzania relacji nie tylko na tej samej wysokości linii, ale również wertykalnie, 
za pomocą wewnętrznych marginesów. Nie tylko stwarzania relacji między słowami 
i wersami, ale akapitami i zbitkami akapitów – dzięki temu, że wiersz nie ciągnie się 
wzdłuż, strona za stroną, lecz jest zestawiony w wielkie mapy słowne566.

W pojęciu „map słownych” (ordkartor) mieści się wizualna koncepcja wiersza 
w obrębie strony, będąca przekładem pewnej topografi i sensu zamierzonej przez au-
tora, oraz konieczna aktywność czytelnika przy jej odczytywaniu, a w każdym razie 
poszukiwaniu istoty owej topografi i (za Clüverem –„ścieżek przez tekst”). Zabiegi te 
Fahlström nazywa „stwarzaniem relacji” (relatera) między elementami na różnych 
poziomach organizacji znaków: między słowami, wersami, blokami tekstowymi 
oraz ich zbitkami, co istotne – są to relacje nielinearnie i wielokierunkowe567. 

Można by sądzić, że mapy słowne są kompozycjami werbalnymi, w których do-
minuje element wizualny, a nawet – potencjalnie – przedstawieniowy; odniesienia 
do malarstwa sugerują takie rozumienie, podobnie jak specyfi ka szwedzkiej poezji 
konkretnej, która z początku prezentowana była w galeriach sztuki. Fahlström 
przywołuje jednak w tym kontekście zaawansowane permutacje w Artikulationen 
Mona, swój własny wiersz MOA (1) (1954), w którym starał się osiągnąć podobny 

565  Ö. Fahlström, Bris, op. cit., s. 30–31.
566  „Särskilt spännande blir möjligheterna att både leda och ge en långtgående frihet åt läsaren i stora 

och upplösta bildsidor. Möjligheterna att relatera med hjälp av inte bara samma radhöjd utan också vertikalt, 
genom inre marginaler. Inte bara relatera ord och rader till varann, utan hela stycken eller klungor av stycken 
– tack vare att dikten inte dras ut på längden sida eft er sida, utan samlas i stora ordkartor” (s. 31).

567  Odejście od linearyzmu i ciągłości dyskursu to cechy kolażu. Por. M. Perloff , Th e Futurist Moment, 
op. cit., s. 47.
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efekt568, oraz wiersze Johnsona z cyklu Hyllningarna – jako przykłady map słow-
nych, a jednocześnie zastosowania muzycznych metod kształtowania. Jak wkrótce 
zostanie to pokazane w analizach, organizacja typografi czna wierszy Johnsona nie 
jest plastyczna w takim sensie jak np. wiersze Balla. Punktem wyjścia artefaktyzacji 
wizualnej jest linearny, a nawet strofi czny układ wersów, który w kolejnych wierszach 
ulega przegrupowaniom w bloki tekstowe, stopniowo rozsypujące się na stronie we 
wspomniane już mapy słowne. Fahlström wymienia jako przykład wiersz 10. cyklu 
Johnsona, w którym artefaktyzacja istotnie osiągnęła największy stopień rozdrobnie-
nia materii werbalnej i jej wielokierunkowej dyslokacji, ale wspomina także wiersze 
7.–9., przedstawiające kolejne etapy atomizacji języka: „litery wirują jak drzazgi, 
sylaby stają się jednostkami, które – kiedy nimi potrząsnąć – tworzą konglomeraty 
o wielkiej dekoracyjność i dzikości”569. Środki artefaktyzacji autor klasyfi kuje jako 
„zmodyfi kowane muzyczne zasady porządkowania”570, w tym: konstrukcje wspak, 
zamiana sylab, fonetyczne „przebitki” między wersami, wymiana, przenoszenie i wy-
korzystywanie materiału między strofami oraz serialne konstruowanie określonych 
parametrów (np. następstwa samogłosek, liczby wersów, tempa). Fahlström uważa te 
zasady za niezwykle produktywne, pod warunkiem jednak nieskrępowanej inwencji 
językowej, która jest w stanie zrównoważyć surowość reguł kompozycyjnych. Czysto 
muzyczne traktowanie materiału werbalnego oznacza bowiem osłabienie jego zna-
czeniowej wyrazistości (stąd rezerwa wobec letryzmu), autor manifestu pozostaje 
zaś rzecznikiem ruchu i energii znaczeń, który odnajduje w poezji Johnsona. 

Po raz kolejny potwierdza się teza, że poezja czysto dźwiękowa nie leży w sferze 
zainteresowań szwedzkiego prekursora konkretyzmu, podobnie jak ekspansja poezji 
abstrakcyjnych brzmień w stronę muzyki, która na ogół nie jest w stanie osiągnąć 
muzycznego – w sensie istoty – efektu. Deklarowane wcześniej zniesienie granic 
między sztukami nie oznacza więc całkowitej wolności, lecz realizację określonych 
celów artystycznych. Jako udany przykład fonetycznego traktowania tekstu Fahlström 
wymienia kantatę Daidalos Helma – „konkretne oratorium”, w którym warstwa 
chóralna (oralna) wyraźnie dominuje nad muzyką Hansa Otte, tworząc hybrydę 
poezji i śpiewu. Z uznaniem wyraża się też o dźwiękowych kompozycjach letrysty 
François Dufrêne’a, który zrezygnował z notacji (muzycznej i fonetycznej), zapisując 
brzmienia głosu wprost na taśmie i poddając je elektronicznym przetworzeniom571. 

568  Tomik Mona ukazał się w 1959 roku, a wiersz Fahlströma pochodzi z roku 1954, można więc 
mówić jedynie o paralelach i intuicjach artystycznych. Twórczość Mona i innych konkretystów niemiec-
kich była publikowana w kolejnych latach w szwedzkich czasopismach literackich: „Rondo” 1963, nr 3 
(w kontekście nowoczesnego teatru), 1964, nr 1 (tam również manifesty Mona i Heissenbüttela), „Gorilla”, 
„Ord och Bild”. O wierszu MOA (1) jego autor twierdził, iż zastosował w nim te same serie i permutacje co 
w serialnym dziele plastycznym Åtta permutationer (1954), zbudowanym według metody Bouleza i Mes-
siaena, co potwierdza muzyczną koncepcję jego prac z tego okresu. Zob. T. Hultberg, Öyvind Fahlström 
i etern, op. cit., s. 27, 32.

569  „bokstäver yr som fl isor, stavelserna blir grundenheter och deras omskakning ger konglomerat 
av stor prakt och vildhet” (s. 31).

570  „modiferade musikaliska ordningsprinciper” (s. 31).
571  Przywoływana przez Fahlströma w manifeście muzyka konkretna posługuje się takimi właśnie 

środkami. Zob. też Ö. Fahlström, Ett tjut i poesin när bokstäverna krossas… Lund à la lettristen Lemaître, 
„Expressen” 29.01.1962, s. 4.
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Kryterium stanowi zatem wybór odpowiedniego medium i efekt artystyczny; jeśli 
ten jest wysokiej próby, nie ma znaczenia, czy utwór zostanie sklasyfi kowany jako 
rodzaj archaicznego śpiewu, czy poezja z „nadorganizacją” muzyczną. Świadomość 
intermedialna Fahlströma jest więc całkowicie zgodna z duchem czasu, natomiast 
od artystów domaga się on kreatywności oraz świadomości dokonań wczesnej 
awangardy we wszystkich sztukach, by nie powielać jej oryginalnych osiągnięć, ani 
na nich nie pasożytować: 

Ale trudno znaleźć sens w pisaniu w roku 1960 (jak Achleitner, Rot, Th omkins, Wember 
i in.), tak jakby nie istniały wiersze dźwiękowe Hausmanna i Schwittersa, czy raczej – jak 
gdyby można było je wiecznie odnawiać przez typografi czne rozproszenie lub zestawienia 
w rodzaju kaligramu572.

Fahlström wyraźnie domaga się w tym miejscu nowych impulsów dla rozwoju 
poezji, zaznaczając przy tym, że w tej dziedzinie łatwiej ukryć wtórność koncepcji 
niż w muzyce i plastyce, w których epigoni Weberna i Mondriana są oceniani jako 
tacy. Związki poezji eksperymentalnej lat 50. i 60. z awangardą początku wieku, 
które w manifeście były jedynie zasygnalizowane, okazują się w ujęciu autora 
warunkiem wszelkiego nowatorstwa, ale także tradycją, którą należy twórczo roz-
wijać. Twórczość literacka Fahlströma (wówczas znana jedynie ze sporadycznych 
publikacji w niskonakładowych czasopismach) postrzegana była przez krytykę 
jako związana z futuryzmem i dadaizmem573, lecz podobieństwa dotyczą efektu, 
nie metod kompozycji, które były odbiciem tendencji tego czasu. 

Autor reprezentuje w Bris bardziej krytyczne stanowisko wobec letryzmu niż 
w manifeście. Letryzm nie rozwiązał problemu języka ponadnarodowego, bowiem 
nawet rudymentarne formy parawerbalne grawitują w stronę znaczeń, a niemożność 
ich wychwycenia czyni projekt letrystyczny utopią, podobnie jak próby fonetycznej 
notacji podejmowane przez letrystów francuskich. Poezja jest zatem nieodłącznie 
związana z uniwersum swego języka, które wykracza daleko poza jego stronę 
formalną574, toteż gatunki artystyczne, choć rozwijają się w stronę transgresji, nie 
przekroczą ostatecznych, materiałowo uwarunkowanych granic. 

Zarzut puryzmu nie jest natomiast kierowany przeciw klasycznym kompozy-
cjom konkretystycznym, opierającym się na grafi cznym koncepcie; sam Fahlström 
wymienia znaną pracę Pignatariego cocacola – cloaca jako przykład udanego zasto-
sowania techniki permutacji575. Ale – jak widać – czystość procedury nie prowadzi 
do abstrakcji, lecz umożliwia ruch znaczeń, ujawniający się wraz z ruchem materii 
języka. Działania purystyczne w jego rozumieniu zmierzają do redukcji któregoś 
z elementów materiału werbalnego, a zatem do ograniczenia, podczas gdy metoda 

572  „Men att 1960 (som Achleitner, Rot, Th omkins, Wember m.fl .) fortsätta att skriva som om Haus-
mann [sic!] och Schwitters ljuddikter aldrig existerat, eller rättare som de kunde evigt förnyas genom typo-
grafi sk sprängning eller kalligram-uppställningar, det är det svårt att fi nna någon mening med” (s. 31). 

573  Höglund wymienia Hausmanna, Huelsenbecka, Arpa, Tzarę, Schwittersa. B. Höglund, Verse ohne 
Worte, op. cit., s. 3.

574  Ö. Fahlström, Bris, op. cit., s. 32.
575  Ibid., s. 30.
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konkretna ma wyzwalać nowe, potencjalnie tkwiące w nim walory. Jego niechętny 
stosunek do letryzmu dotyczy szkoły Isidore’a Isou, która stała się wręcz doktryną 
obudowaną coraz większą liczbą tekstów programowych i malejącą liczbą dokonań 
poetyckich. Na przykładzie poezji Maurice’a Lemaître’a pokazuje, że nowe znaki nie 
mają uniwersalnej wartości, lecz noszą ślady języka ojczystego, ponadto ich kom-
pozycyjne walory nie są wykorzystane, lecz służą do tworzenia konwencjonalnych 
(pod względem wizualnym) układów, przypominających tradycyjną organizację 
wiersza (strofy, wersy itp.). Mimo to letryści traktowali swoje wiersze jako obrazowe 
(hypergrafi sm), a jednocześnie przeznaczone głównie do realizacji dźwiękowej – ro-
dzaj partytury. Fahlström upatrywał ich słabości właśnie w niekonsekwencji wobec 
purystycznych założeń, gdyż realizacja dźwiękowa nabierała cech przewidywalnego 
ekspresjonizmu. Letryzm, unieważniając znaczeniową warstwę języka i traktując 
dźwięki językowe jako muzykę, która miała odnowić sztukę obrazu, gubi więc przy 
tym to, co w języku najciekawsze, tj. grę znaczeń:

W końcu decydujący jest stosunek do znaczenia. W poezji, która opiera się na kombina-
cjach „znaków językowych”, jakkolwiek byłyby one nieprzeniknione itp., nie pojawiają 
się wątpliwości co do racji bytu samego gatunku. Bezsensowne są purystyczne zapędy, 
cechujące głównie letrystów, mianowicie brak świadomości, że poezja nie jest ani muzyką 
ani plastyką, lecz opiera się na języku z jego podstawową, fascynującą „anomalią”: że 
dźwięk i znaczenie nie mają z sobą nic wspólnego576.

Zastanawiać może odcięcie Fahlströma od muzycznych aspektów letryzmu, skoro 
sam nader często odwoływał się do muzyki. Ta postawa staje się jednak w pełni zrozu-
miała w świetle jego poglądów na muzykę jako konstrukcję, która jest istotniejsza niż 
jej brzmieniowe aspekty. W tym względzie poglądy na muzykę i muzyczność poezji 
niezbyt się zmieniły od czasu artykułu programowego Ekelöfa (lata 30.) i debaty mo-
dernistycznej lat 40., w których muzyka reprezentowała przede wszystkim wewnętrzną 
logikę rozwoju formy oraz pozajpojęciową sugestywność. W poetyce Fahlströma wzo-
rem są również zabiegi formalne i konstruktywistyczne, jednak ewoluujące w stronę 
formy otwartej, gdyż jej ideą nie jest organiczna jedność i zamknięcie jak w formach 
muzyki klasycznej, lecz metody kształtowania materiału, które stwarzają nieskoń-
czoną liczbę kombinacji. W tym świetle język jako materia konkretna nie zostaje 
zredukowany do fi zycznej strony znaku (wizualnej lub dźwiękowej), nie jest materią 
czystą (automatyzm nie jest według manifestu wystarczającą metodą), lecz materią 
konkretną, tj. z ł oż oną  we wszystkich aspektach swej znakowości. Tak naprawdę 
metoda konkretystyczna jest poszukiwaniem systemów poza systemem (językowym), 
możliwości stworzenia nowych języków na bazie istniejących już znaków; przy tym 
języki te nie muszą mieć struktury językowej, lecz s t r u ktu rę  w  o gól e .

576  „I sista hand är det inställningen till betydelsen som blir avgörande. En poesi som helt bygger på 
sammanställningar av «språkliga tecken», de må vara aldrig så ogenomträngliga etc. – där råder det aldrig 
någon tvekan om själva genrens meningsfullhet. Det dumma är den puristiska pretentionen som framför 
allt lettristerna uppträder med. Det är en vägran att inse att poesi varken är musik eller bildkonst, utan 
bygger på språket och dess fundamentala och fascinerande «anomali»: att ljud och betydelse inget har med 
varandra att göra” (s. 32, wyróżn. autora).
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Jeśli przyjmuje się, za szwedzkimi konkretystami, paralelę z dodekafonią i wy-
wodzącym się z niej serializmem, to należy mieć świadomość, że tam dawny sys-
tem został całkowicie zdemontowany na korzyść nowego. Dźwięk miał znaczenie 
muzyczne przede wszystkim jako element systemu tonalnego, a uwalniając się od 
niego, stał się na powrót materią czystą. Arbitralne połączenie brzmienia i znacze-
nia w języku sprawia natomiast, że brzmienia mimo destrukcji systemu zachowują 
przebłyski znaczeń na poziomie mikrosemantycznym. Fahlström tę właśnie cechę 
(arbitralność) pragnie wydobyć, uprawomocnić, uczynić widzialną i produktywną 
artystycznie. Sprzyja temu wizualność znaku, dzięki której rozpoznanie śladów 
struktur systemowych staje się możliwe. 

Kolejna paralela muzyczna dotyczy formy jako procesu rozgrywającego się 
w czasie. W tym przypadku należy rozróżnić dwie formy czasowości: czasowy 
wymiar wykonania, a zatem i percepcji dzieła, oraz wewnętrzną strukturę czasową 
utworu. Ta pierwsza funkcjonuje podobnie w innych sztukach, jako że kontakt 
ze sztukami tak czasowymi, jak i przestrzennymi zawsze odbywa się w realnym 
czasie. Drugi rodzaj czasowości dotyczy natomiast wewnętrznej struktury dzieła; 
w muzyce i poezji tradycyjnej forma wewnętrzna jest projekcją czasu w linearnym 
porządku; w muzyce i poezji awangardowej forma otwarta jest samym procesem 
jej stawania się. Poszczególne elementy dokumentują fazy kreowania formy, które 
można w najlepszym razie odczytać z zapisu, jako że sztuka awangardowa jest 
na ogół pokazaniem metody twórczej577. Ukonstytuowanie się formy następuje 
jako rezultat pewnych działań wobec zapisu: śledzenia przekształceń materii od 
uształtowań quasi-systemowych po coraz większą dezintegrację i rozpad materii 
języka na molekuły (zob. analizy w dalszej części tekstu), wyboru strategii lektury 
na podstawie (często jednorazowej) konceptualizacji pewnego porządku, w końcu 
wykonania, które może być ponownym, wielokierunkowym czytaniem. Analogicz-
ny proces występuje podczas czytania lub analizy partyturowego zapisu muzyki: 
w formach przedawangardowych był on konstruktem zasadniczo linearnym578, 
w formach otwartych polega natomiast na przypadkowym lub sterowanym przez 
procedury wyborze kolejności segmentów, a zatem stwarza możliwości rozmaitych 
relacji między nimi. 

Fahlström nie neguje drogi eksperymentów dźwiękowych w poezji, lecz łączy je 
z medium audialnym, które nie wymaga pośrednictwa zapisu; ten, który rozwinęli 
letryści, stał się przez wielość i zróżnicowanie znaków niemożliwy do odczytania. 
Pozytywnym przykładem osiągnięć na tym polu jest dla niego Dufrêne, który odłączył 
się od środowiska Isou, by nagrywać improwizowane crirythmes bezpośrednio na 
taśmę. W porównaniu z Lemaître’em, u którego szwedzki konkretysta widzi „tylko 

577  Por. określenie nurtu eksperymentalnego w szwedzkiej poezji lat 60. jako metodprövande strömning. 
B. Håkansson, Fyra strömningar, op. cit., s. 11.

578  Jest to wszak swego rodzaju uproszczenie, bowiem zapis muzyczny wykształcił również pewne 
środki ekonomii, np. znaki repetycji ||: :||, dzięki którym powtórzenie muzycznej części (np. zwrotki pie-
śni, ekspozycji allegra sonatowego) polega na powrocie do początku zapisu, a więc operacji w przestrzeni 
inskrypcji. W kategorii linearności traktuję tutaj system pięciolinii, połączonych akoladą, która sygnalizuje 
równoczesność zapisanych na pięcioliniach partii muzycznych, ale jednocześnie tworzy pewien przestrzenny 
konstrukt grafi czny. 
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papier i papier”, rezultat nagrań Dufrêne’a to „kaskady żywych dźwięków z gramofonu 
i taśmy”579. Okazuje się, że tam, gdzie artykulacja wychodzi daleko poza rytmiczną 
recytację, komplikacja zapisu wydaje się zbędna, ponieważ jedynym właściwym 
odczytaniem może być interpretacja autorska. Skoro czytelnik nie jest w stanie nic 
wnieść do lektury, adekwatnym medium nie jest pismo, lecz głos, który może uzyskać 
plastyczną wyrazistość w rytmach i improwizacjach przywodzących na myśl jazz580. 
Toteż właśnie poezja dźwiękowa Dufrêne’a w sposób twórczy zbliża się do muzyki, 
m.in. formy otwartej u Cage’a i Stockhausena; była też przedmiotem dalszych opraco-
wań w duchu muzyki konkretnej. Muzyka konkretna jest natomiast bliższa myśleniu 
artystycznemu Fahlströma z powodu swej dwoistości (podobnie jak kolaż).

Fahlström a muzyka – Cage 

Fahlström był żywo zainteresowany muzyką i czerpał inspiracje z różnych, odległych 
względem siebie, nurtów muzyki współczesnej (jazz, muzyka etniczna, serializm, 
aleatoryzm, muzyka konkretna, muzyka elektroniczna) oraz związanych z nimi 
teorii i fi lozofi i kompozycji. Jego wiersze konkretne były próbą „komponowania” 
poezji, serią eksperymentów w okresie fermentu artystycznego, kiedy jeszcze nie 
ukształtowały się nowe normy i wartości (sam nawoływał do odrzucenia wszelkiego 
wartościowania w sztuce). Johnson stawia hipotezę, że poezja Fahlströma jest, obok 
malarstwa, najważniejszą dziedziną jego artystycznej działalności, która okazała się 
bogata w dalsze konsekwencje581. Podobnie Laaban podkreślał w twórczości Fahl-
ströma z lat 50. (malarstwo znakowe) nowatorskie ujęcie problemu znaku i czasu 
w sztuce582. Literacki wymiar jego działalności, również na polu sztuk plastycznych, 
podkreślany jest przez wielu krytyków583. 

Sergio Bessa akcentuje zdecydowanie muzyczną orientację poetyki Fahlströma, 
w przeciwieństwie do zainteresowań współczesnych mu konkretystów brazylijskich 
i szwajcarskich, którzy koncentrowali się na architektonicznej koncepcji poezji584. 

579  „bara papper och papper”; „kaskader av levande ljud från bandspelare och grammofon”, Ö. Fahl-
ström, Ett tjut i poesin när bokstäverna krossas…, op. cit., s. 4.

580  Przypomnijmy, że już w latach 50. Fahlström pisał bardzo pozytywnie o jazzie, przede wszystkim 
jako muzyce opartej na rytmie.

581  B.E. Johnson, „Musiken kan skarvas…., op. cit., s. 66. Na temat nowatorstwa malarstwa Fahlströma, 
zob. np. T. Ekbom, Bildstorm, op. cit., s. 210–211; idem, Öyvind Fahlström, w: Öyvind Fahlström, red. 
K. Waldén i in., op. cit., s. 3–6; M. Kelley, op. cit., s. 10–11.

582  I. Laaban, Tidens tecken och tecknets tid, op. cit., s. 15–16. 
583  Robert Rauschenberg pisze, iż „[n]ie ma granicy między tym, co literackie, a tym, co dosłowne, 

namacalne”. R. Rauschenberg, Öyvind Fahlström, w: Öyvind Fahlström, red. K. Waldén i in., op. cit., s. 7. 
Zauważa to również Hultberg: „Twierdzenie, że sztuka Fahlströma jest literacka to niemal eufemizm 
w odniesieniu do artysty pragnącego stworzyć własne, równolegle istniejące uniwersum znakowe, 
w którym mógł przypisywać nowe znaczenia słowom i obrazom”. T. Hultberg, Öyvind Fahlström i etern,
op. cit., s. 19. 

584  S. Bessa, op. cit., s. 39–44; T. Hultberg, Öyvind Fahlström i etern, op. cit., s. 41. 
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Autor manifestu od początku zaznaczał, że istotą muzyki konkretnej nie jest wyko-
rzystanie naturalnego materiału dźwiękowego, lecz takie jego traktowanie, że staje 
się on abstrakcyjny, pozbawiony związku ze swym źródłem i kontekstem. W tym 
świetle muzyka konkretna może być traktowana jako praktyka kolażu585 – z jego 
dwoistością materiału fi zycznego i funkcji kompozycyjnej, zasadą montażu i re-
kontekstualizacji; bywała też określana jako muzyczne ready-mades. Powszechnie 
dostępnymi środkami przetwarzania dźwięku były wówczas fi ltry i urządzenia do 
tworzenia efektu pogłosu; Fahlström po raz pierwszy wykorzystał je w programie 
radiowym Nattövning (maj 1961), który rozpoczął jego eksplorację możliwości 
medium radia. 

W roku 1953 Fahlström opublikował w „Expressen” artykuł o fortepianie 
preparowanym, który był pierwszą prezentacją sylwetki artystycznej Johna Cage’a 
w Szwecji586. Przedstawia amerykańskiego artystę jako nowatora jeśli chodzi o po-
szukiwanie nowych brzmień, opierającego się jednak na pewnej tradycji (Edgara 
Varése’a i Henry’ego Cowella, którego Cage był uczniem). Preparacja fortepianu 
polegała na umieszczaniu między strunami drobnych przedmiotów wykonanych 
z różnych materiałów w odpowiedniej odległości od młoteczków, ściśle według 
zapisu nutowego587. W rezultacie fortepian stawał się instrumentem kameralnym 
– stonowanym i wyciszonym, gdyż preparacja jest odpowiednikiem użycia tłumika. 
Wpływa ona również na wysokość dźwięków, zmieniając ją w wymiarze ok. ¼ tonu, 
a więc unieważnia tradycyjne skale muzyki zachodniej oparte na systemie tem-
perowanym o minimalnej jednostce ½ tonu, również w muzyce dodekafonicznej. 
Cage nie przejął więc skali 12-tonowej Schönberga, lecz zbliżył się do koncepcji 
Klangfarbenmelodie, w której każdy dźwięk ma przypisaną sobie barwę (jest jakby 
osobnym instrumentem), a brzmienie staje się aktywną jakością postaciową muzyki. 
Melodia jest tu właściwie pojęciem metaforycznym, gdyż charakterystyczny dla 
tej formacji indywidualny kształt, ciągłość i jedność nadrzędnej koncepcji zostają 
unieważnione na rzecz kolorystycznej funkcji dźwięków, których kombinacje dają 
efekt migotliwości i fl uktuacji w ramach pewnego kontinuum. Jak zauważył Fahl-
ström, Cage stworzył idealny instrument dla techniki punktualistycznej, łączący 
bogactwo zespołu instrumentalnego z kameralnością brzmienia; dodatkowym 
walorem był efekt trzeciego wymiaru – przestrzenne, zatomizowane dźwięki, które 

585  Muzyka w ogóle, z racji swej materiałowej indyferencji, nie jest w zasadzie predestynowana do 
praktyki kolażu, bowiem współbrzmienie warstw zawsze prowadzi do mniejszej lub większej stopliwości, 
która tworzy nową jakość. Nie występuje zatem typowa dla kolażu plastycznego dwoistość semantycznego 
odniesienia fragmentu do rzeczywistości i jego kompozycyjnej asemantycznej funkcji (która to dwoistość 
częściowo daje się zachować w kolażu werbalnym). W muzyce kolaż może się realizować jednie poprzez 
następstwo elementów o ograniczonej stopliwości. Zob. G. Dorfl es, Interferencje muzyki i poezji a współ-
czesna notacja muzyczna, przeł. M. Wodzyńska, w: Res facta. Teksty o muzyce współczesnej, t. 6, Kraków 
1972, s. 214–215. Dorfl es podkreśla jako cechę kolażu w ogóle dwuznaczność, która jest „stałą estetyczną” 
sztuki współczesnej. Ibid., s. 215. 

586  Ö. Fahlström, Det preparerade pianot, „Expressen” 27.06.1953, s. 4.
587  Fahlström zauważa, że może to odstraszać pianistów, którzy muszą sygnalizować zmiany parame-

trów; według jego opisu osoba, której zadaniem zazwyczaj jest przewracanie nut, dokonywała na koncercie 
zmian preparacji na znak pianisty. Ibid.
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nie stapiają się w homogeniczne brzmienia588, charakterystyczne dla pojedynczego 
instrumentu. 

Koncepcja Klangfarbenmelodie (a później także punktualizm) sprzyjała uak-
tywnieniu wyobraźni przestrzennej kosztem wymiaru czasowego, które rozpoczęło 
się dzięki działalności wiedeńskiej szkoły muzycznej. Dodekafonia Schönberga 
krystalizowała się na bazie jego doświadczeń ekspresjonistycznej abstrakcji i re-
dukcji, przyjmując pierwszą integralną postać w Suicie op. 25 (1923). Ewolucja 
języka muzycznego nie była traktowana przez kompozytora w kategoriach ato-
nalności, lecz jako droga do nadrzędnej idei w i e l ow y m i arowe j  pr z e s t r z e n i 
d ź w i ękowe j , którą zaczerpnął z teorii Swedenborga za pośrednictwem Serafi ty 
Balzaka589. Dopiero w takim uniwersum mogła się narodzić zasada „komponowania 
za pomocą dźwięków”590, jako alternatywa dla rozwoju tematycznego. Wcześniej 
niż Schönberg formę aforystyczną rozwinął Anton Webern, nie koncentrując się 
jednak na naturze samego dźwięku, lecz zagęszczając tematy w taki sposób, że nie 
są już one wymiarem czasu muzycznego, lecz jawią się jako materia w przestrzeni 
„o absolutnej bezpośredniości percepcyjnej”591. Webern zbliżył się tym samym do 
koncepcji Paula Klee, który traktował zarówno plastykę, jak i muzykę jako formy 
ruchu, a przestrzeń jako energię, podważając Lessingowski podział sztuk: „Prze-
strzeń bowiem także jest kategorią czasu”592. Ponadto Klee nie tylko pisał o sztukach 
plastycznych w kategoriach muzycznych (dynamika, kontrapunkt, polifonia arty-
styczna), lecz także – będąc człowiekiem o głębokim muzycznym wykształceniu 
– widział odnowę muzyki w przezwyciężeniu elementu czasu poprzez ruch wsteczny 
(obecny w polifonii)593, a więc przestrzenną koncepcję formy.

Fahlström traktował natomiast przestrzenność muzyki na fortepian preparowany 
w kategoriach percepcyjnych jako efekt brzmieniowy dźwięków zredukowanych do 
samego uderzenia (wytłumienie jest tu natychmiastowe, a efekt czysto perkusyjny) 
i tych rozbrzmiewających, w których z kolei uderzenie jest niesłyszalne. Najwyżej 
jednak cenił eksperymentalne poszukiwanie nowej materii, które było reakcją na 
tradycyjne instrumentarium i konwencjonalne brzmienie muzyki neoklasycznej594. 
Taką materię, zgodnie z manifestem, trzeba w sztuce stworzyć. Fortepian preparowa-

588  Ibid. Kategoria stopliwości brzmienia stanowi podstawę psychofi zjologicznej teorii słyszenia 
autorstwa Carla Stumpfa (1848–1936). Chodzi w niej prymarnie o odczucie wielodźwięku jako jedności, 
a zatem psychologiczną, nie zaś akustyczną motywację interwałów konsonansowych i dysonansowych 
(wówczas – brak stopliwości). Zob. A. Jarzębska, Stumpf Carl [hasło], w: Encyklopedia muzyczna PWM, 
część biografi czna, red. E. Dziębowska, t. 10, Kraków 2007, s. 188. Pojęcia homogeniczności i poligeniczności 
dotyczą natomiast metod zestawiania instrumentów w nauce instrumentacji, które zmierzają – zależnie od 
artystycznego celu – do osiągnięcia jednolitego lub zróżnicowanego brzmienia orkiestry. 

589  L. Rognoni, Wiedeńska szkoła muzyczna. Ekspresjonizm i dodekafonia, przeł. H. Krzeczkowski, 
Kraków 1978, s. 89.

590  Określenie własne Schönberga, cyt. za: ibid., s. 89.
591  Ibid., s. 319. Przykładem Fünf Sätze op. 5 na kwartet smyczkowy (1909).
592  P. Klee, Wyznanie twórcy, przeł. J. Maurin-Białostocka, w: Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, 

wybór i oprac. E. Grabska, H. Morawska, Warszawa 1977, s. 289.
593  Idem, Z „Dzienników” (1898–1918), przeł. J. Maurin-Białostocka, w: Artyści o sztuce, op. cit., 

s. 285–286.
594  Ö. Fahlström, Det preparerade pianot, op. cit.



4. Öyvind Fahlström – artysta intermedialny 269

ny wydał się szwedzkiemu autorowi równie nowatorski jak fale Martenota, który to 
instrument, choć prostszy w użyciu, daje brzmienie syntetyczne w charakterze595. 

W latach 1958−1964 Cage czterokrotnie odwiedził Sztokholm – stał się tam 
niemal kultową postacią w kręgach awangardy. Wykonywał na koncertach współ-
czesną muzykę fortepianową (wraz z Davidem Tudorem), wygłosił odczyt Inde-
terminacy (1960)596, towarzyszył jako kompozytor i wykonawca muzyki zespołowi 
tanecznemu Merce’a Cunninghama w ramach światowego tournée (1964). Występy 
w roku 1964 zbiegły się z inicjatywą prezentacji w Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
sztuki amerykańskiej w ramach pięciu wieczorów nowojorskich (8–14.09.1964); 
wówczas odbyło się prawykonanie utworu Cage’a Electronic Music for Piano. 

Cage, w swej wielostronnej działalności kompozytorskiej, fi lozofi cznej i – należa-
łoby dziś powiedzieć – performerskiej w Black Mountain College, przyczynił się do 
stworzenia nowej defi nicji muzyki, jeśli chodzi o jej materiał, metody kompozytorskie 
i formę. Podczas gdy dodekafoniści, po dokonaniu „rozszerzenia” systemu tonalnego 
w pełną dwunastotonowość, opracowywali racjonalne metody jej wykorzystania, on 
uczynił materiałem muzyki „totalne pole dźwiękowe”597, które obejmowało dźwięki 
uzyskiwane przez nietypowe sposoby artykulacji tradycyjnych instrumentów, nowe 
źródła dźwięków, zwłaszcza elektroniczne, w końcu ciszę i wszelkie przypadkowo 
zakłócające ją odgłosy (tzw. dźwięki niezapisane)598. Tym samym koncepcja muzyki 
zyskała wymiar przestrzenny explicite, gdyż przedmiotem muzyki był ruch dźwięków 
w przestrzeni dźwiękowej599. Już w roku 1939 Cage eksperymentował z technologią 
elektroniczną dźwięku, tworząc jeden z pierwszych utworów elektroakustycznych 
Imaginary Landscape no. 1 (na dwa gramofony o różnej szybkości, nagrania tonów 
sinusoidalnych, niemy fortepian i talerz) do sztuki Jeana Cocteau600. Wymiar prze-
strzenny wymagał bardziej adekwatnej notacji – grafi cznej, która zakładała ikoniczne, 
nie symboliczne przedstawienie rozgrywających się w polu dźwiękowym zdarzeń 
muzycznych. Cage rozwinął też czasowo-przestrzenną formę zapisu, dzieląc party-
turę na odcinki odpowiadające stałym odcinkom czasu, np. w Music of Changes na 
fortepian (1951) odcinek 2,5 centymetra odpowiada ćwierćnucie601. 

595  Instrument elektroniczny, skonstruowany w 1928 roku przez M. Martenota, w którym dźwięk 
powstaje z kombinacji niesłyszalnych drgań wytwarzanych przez dwa generatory elektroniczne. Fahlström 
planował jego zastosowanie (lub – alternatywnie – innego instrumentu elektronicznego) w utworze ra-
diowym Fåglar i Sverige (1962). Zob. scenariusz utworu w: T. Hultberg, Öyvind Fahlström – Manipulera 
världen, op. cit., s. 79–85. 

596  Wkrótce wykład ukazał się w szwedzkim przekładzie, J. Cage, Det obestämda, przekł. szw. T. Ekbom, 
„Rondo” 1961, nr 4, s. 25–32, a kilka lat później opublikowano wybór tekstów kompozytora, J. Cage, Om 
ingenting, wybór i przekł. szw. T. Ekbom, L. Nylén, Stockholm 1966.

597  J. Cage, Th e Future of Music: Credo, w: idem, Silence. Lectures and Writings, Middletown 1961, s. 4; 
idem, Experimental Music, w: idem, Silence, op. cit., s. 9. W tym sensie pojęcie materiału muzyki w ujęciu 
Cage’a było szersze niż to, które wniosła muzyka konkretna, ta bowiem uznawała jedynie dźwięki niemu-
zyczne, będąc zaprzeczeniem tradycji muzyki instrumentalnej. 

598  Ibid., s. 7–8.
599  Ibid., s. 10.
600  Marjorie Perloff  określa ten utwór, oraz jemu podobne, jako intermedialny. Zob. M. Perloff , Poetry 

On & Off  the Page. Essays for Emergent Occasions, Evanston 1998, s. 290. 
601  J. Cage, Composition, w: idem, Silence, op. cit., s. 59.
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Największym jednak osiągnięciem Cage’a było zastosowanie w procesie kom-
pozycji przypadkowości, która wyznaczyła drogę jego rozwoju od „idei porządku 
w kierunku braku idei porządku”. Aleatoryzm obejmuje szereg możliwych proce-
dur, określających relacje między zdeterminowanymi i swobodnie realizowanymi 
elementami formy. Początkowe jego stadia, będące reakcją na automatyzm seria-
lizmu, dotyczyły swobodnego budowania formy ze skomponowanych odcinków 
(np. Klavierstück XI Stockhausena, 1956602), a nawet opuszczenia niektórych z nich. 
Utwór muzyczny staje się wówczas rezultatem działania w pewnym polu możli-
wości603, realizując ideę formy otwartej. Aleatoryzm właściwy604 jest natomiast 
metodą traktowania m ate r i a ł u , która ma na celu oderwanie się od nawyków 
kompozytorskich ukształtowanych przez tradycję, łącznie z jego deterministycz-
nym traktowaniem w serializmie. Tu kompozytor koncentruje się na koncepcji 
formy utworu, pozostawiając wykonawcy swobodę realizacji szczegółów, co do 
których podane są jedynie sugestie lub przybliżone relacje elementów. Operacje 
losowe stosowano również jako metodę preformowania materiału muzycznego (np. 
Music of Changes Cage’a – poszczególne parametry zostały tu wyznaczone przez 
rzuty kostką, które wykonawca ściśle realizuje); metoda ta nie satysfakcjonowała 
jednak Cage’a, gdyż za bardziej radykalne i zrywające z tradycją rozwiązanie uważał 
„niezdeterminowanie kompozycji co do wykonania”605. 

Ważnym elementem myślenia kompozytorskiego Cage’a była przestrzenność, 
po pierwsze w koncepcji materiału muzycznego, który – ujmując obrazowo – jest 
wszędzie, a poddany kompozytorskiemu działaniu przemieszcza się w przestrzeni 
(por. „totalne pole dźwiękowe”); po drugie, bardziej fi zycznie – w wykonaniu mu-
zyki. W tym drugim przypadku wyraźnie zaznaczają się elementy performatywne: 
rozmieszczenie instrumentów (lub innych źródeł dźwięku) wobec słuchacza jest 
zaplanowane przez kompozytora i przekazane w komentarzach werbalnych, „dida-
skaliach” lub szkicach. Ideą Cage’a było takie rozproszenie instrumentów, aby ich 
brzmienia nie stapiały się, lecz oddziaływały jako jakości selektywne. Tym samym 

602  Na szerszą skalę Stockhausen zaczął stosować elementy aleatoryczne od 1958 roku pod wpływem 
wykładów Cage’a na kursach nowej muzyki w Darmstadt. Klavierstück XI został wykonany w Szwecji 
na koncercie poświęconym nowej muzyce fortepianowej 29.09.1958 r. przez Tudora (notabene wśród 
wykonawców był również Cage). O kolejnym wykonaniu tego utworu (1962) pisał w artykule na temat 
aleatoryzmu T. Ekbom, Tärningen i musiken, „Ord och Bild” 1962, s. 164–166. 

603  J. Cage, Composition as Process, w: idem, Silence, op. cit., s. 28. Istotą Cage’a koncepcji muzyki 
jest indeterminacja, której poświęcił II część niniejszego tekstu (Indeterminacy). Analizował tam m.in. 
Klavierstück XI jako zaledwie pierwszy krok w stronę osiągnięcia indeterminacji na poziomie wykona-
nia. Istniejące w muzyce zjawisko nieokreśloności pewnych parametrów (U. Eco określa je jako otwarcie 
w szerszym sensie, gdyż dotyczy sztuki w ogóle, a nie tylko sztuki współczesnej) kompozytor rozszerzył 
na elementy zasadnicze: strukturę, metodę i formę, a zatem przeniósł problem tożsamości utworu w sferę 
koncepcji, podczas gdy każde wykonanie staje się tworem jednorazowym i nieprzewidywalnym. Zob. 
np. Z. Skowron, Teoria i estetyka awangardy muzycznej drugiej połowy XX wieku, Warszawa 1989, s. 63; 
B. Gawrońska, Cage John [hasło], w: Encyklopedia muzyczna PWM, część biografi czna, red. E. Dziębowska, 
t. 2, Kraków 1984, s. 8–12.

604  Zob. B. Schäff er, Dźwięki i znaki. Wprowadzenie do kompozycji współczesnej, Warszawa 1969, 
s. 84–85.

605  Jest to główny temat i wielokrotnie powtarzany refren w jego odczycie Indeterminacy. Zob. J. Cage, 
Composition as Process, op. cit., s. 35–40. 
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na poziomie wykonania muzyka zbliża się do sztuki scenicznej (czy szerzej – per-
formatywnej, bo często wydzielenie sceny jest problematyczne), angażującej różne 
zmysły i odbieranej jako zdarzenie w konkretnej przestrzeni606, tak że w końcu 
wykształciła nowe sceniczne gatunki, takie jak teatr instrumentalny. Paralelnym 
zjawiskiem był rozwój elementów performatywnych w sztukach plastycznych (action 
painting, happening, body art), które rozwinęły gatunek performansu; ruch Fluxus, 
w którego intermedialnych akcjach brał udział Cage, jest jednym z dowodów zwrotu 
performatywnego w latach 60.607. Partytury współczesne upodabniały się z tych 
względów bądź do scenopisów, bądź do dzieł plastycznych – autonomicznych lub 
z obszerną legendą objaśnień; często jedyną formą ich istnienia były faksymile (np. 
kompozycje Earle’a Browna)608. 

Poezja Fahlströma – wiersz-obraz a muzyka

Analiza poetyki Fahlströma na podstawie jego tekstów metaartystycznych dowodzi 
intermedialnych zainteresowań artysty, wśród których muzyka zajmuje istotne 
miejsce. Należałoby spytać, czy i jak dochodzi ona do głosu w jego utworach poe-
tyckich, które powstawały w tym czasie co manifest (oraz – częściowo – w póź-
niejszych utworach). Szczególnie interesujące są jej związki intermedialne, które 
nie mieszczą się w tradycyjnych typologiach konkretyzmu: z jednej strony nurt 
wizualny, z którym łączyły autora oryginalne koncepcje plastyczne (malarstwo 
znakowe), z drugiej – nurt dźwiękowy, który zasadniczo rozwinął się nieco później 
w jego poezji radiowej, ale zapowiadające ten rozwój odniesienia do oralności 
występują już we wczesnych wierszach. W analizach utworów poetyckich ze zbioru 
Bord w niniejszym tekście dyskutowane będą szczególnie te jakości, które łączą 
tę poezję z refl eksją muzyczną, ale także elementy wizualne i ich intermedialne 
odniesienia, które – jak się okazuje – można interpretować nie tylko w kategoriach 
plastycznych. 

606  Przypomnijmy, że muzyka w swej istocie jest sztuką performatywną, której praktyki wykonawcze 
uległy standaryzacji form życia koncertowego, stając się – w przeciwieństwie do muzyki popularnej – 
transparentne. Ponadto aspekt performatywny znika ze świadomości w elektronicznym zapisie dźwięku 
(muzyka z płyty). 

607  Erika Fischer-Lichte wymienia Cage’a jako jednego z pionierów performatywności. E. Fischer-Lich-
te, Estetyka performatywności, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków 2008, s. 24. W Szwecji opisywano 
nowe formy teatralne jako teatr wizualny, niewerbalny (visuell, icke-verbal teater), teatr instrumentalny 
(instrumental teater), teatr konkretny (konkretteater), realizm konkretny (konkret realism, „konken”). Zob. 
L. Nylén, Den öppna konsten, op. cit., s. 56, 65 i nast.

608  Zob. E. Karkoschka, Das Schrift bild der Neuen Musik. Bestandsaufnahme neuer Notazionssymbole 
– Anleitung zu deren Deutung, Realisation und Kritik, Celle 1966, passim. W tym sensie należy rozumieć 
pojęcie „map słownych” Fahlströma w odniesieniu do wierszy konkretystycznych.
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Fig. 4. Ö. Fahlström, Bord. Dikter 1952–1955, Stockholm 1966, s. 45

Grafi czna kompozycja ze zbioru poetyckiego Bord (również na okładce) autor-
stwa samego Fahlströma (zob. Fig. 4), który był przede wszystkim artystą plasty-
kiem, została zamieszczona przez Mary Ellen Solt w antologii poezji konkretnej 
jako wiersz609, choć różni się od zawartości tomu czysto fi guralnym charakterem. 
Przypomina mandalę lub wycinankę, przy dokładnej analizie wzoru okazuje się 
jednak, że nie ma on osi symetrii; element centralny to fi gura niezamknięta, któ-
rą można potraktować jako wyznaczenie początku, końca i kierunku oglądania. 
Kolejne kręgi zbudowane są na zasadzie łączenia i kombinacji fi gur, przejętych 
z kompozycji plastycznej Opera610: identycznych (kręgi 2, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15) 
lub powtarzających się w stałym porządku elementów (np. 1, 4, 8, 9, 12). Jedynie 

609  Zob. Concrete Poetry: A World View, op. cit., s. 157.
610  B.E. Johnson, Sammansatta bord, op. cit., s. 517. Oba utwory powstawały w tym samym czasie, 

a metoda wypracowana w nich przez Fahlströma polegała na wykorzystaniu ograniczonej liczby elmentów 
do tworzenia wielu kombinacji i znaczeń. 
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w trzecim kręgu brak wszelkiej regularności (z wyjątkiem ogólnej stylistyki); jest on 
niejako kolażową wstawką, która wygląda na wyciętą z większej całości. Kolażową 
metodę kompozycji potwierdzają również wzajemne relacje wzorów w poszcze-
gólnych kręgach, niewykazujące stałych relacji między fi gurami, które po prostu 
stykają się z sobą, tworząc każdorazowo nieco inne konfi guracje. 

Zastosowanie reguł gry powoduje napięcie między oczekiwaniami (wzrokowe 
wrażenie symetrii, permutacyjnej serii) a elementami przypadkowości (zakłóceń 
wzoru), które ujawniają się przy szczegółowej „lekturze” znaków. Kompozycja ta 
realizuje w najczystszej formie ideę wiersza-ornamentu według Seweryny Wy-
słouch611, niemal całkowicie pozbawionego semantyki (bo jednak konotującego 
krągłość, regularność, „mandalowość”, a także – choć niesłusznie – symetrię) 
i sugestii brzmieniowości. Paradygmatyczna czystość wynika z braku elementów 
werbalnych oraz mimetyzmu przedstawieniowego, choć w niektórych formach 
można się dopatrywać podobieństwa do kształtów insektów, elementów roślinnych 
i ornamentyki sztuki prekolumbijskiej, która istotnie była jednym ze źródeł inspi-
racji artysty. Na tym przykładzie widać istotę poetyckiego „konkretu” – wiersz jest 
przede wszystkim przedmiotem, naocznym w swej fi zyczności612, gotowym przyjąć 
wszelkie znaczenia przypisane mu przez odbiorcę. Jesper Olsson nazywa tego typu 
poezję post-alfabetyczną, podkreślając tym samym jej ekspansję poza język w sferę 
innych kodów wizualnych613.

Wizualność tego typu kompozycji zdaje się wykluczać obecność innych kodów, 
ale mając na względzie malarstwo znakowe Fahlströma, które było przeznaczone do 
sukcesywnej lektury i odbierania złożonych, choć nieprecyzyjnych znaczeń, można 
założyć, że forma kołowa poddaje się takiej interpretacji. Immanentna intermedial-
ność sztuki była wszak nieustannie podkreślana przez artystów tego okresu, m.in. 
przez samego Fahlströma, który w manifeście wyjaśniał metodę kolażu, odwołując 
się do muzyki konkretnej. Muzyka, „zrobiona” z fragmentów dźwiękowych rze-
czywistości, była wszak w podobny sposób „niemuzyczna” co słynny utwór Cage’a 
4'33'', w którym wykonawca nie produkuje dźwięków na instrumencie, a utwór 
konstytuuje się z przypadkowych szmerów wypełniających ciszę614. Grafi czny zapis 
wiersza niewykorzystujący elementów językowych ma swój muzyczny odpowied-
nik w partyturze odrzucającej tradycyjny zapis muzyczny. Muzyka awangardowa 
dostarcza licznych przykładów tego typu rozwiązań, których ekstremalną postacią 

611  S. Wysłouch, Od słowa do ornamentu. O ikonizacji i deikonizacji w poezji konkretnej, w: Przez 
znaki – do człowieka, red. B. Sienkiewicz, Poznań 1997, s. 40.

612  Jest to rozumienie odmienne od pojęcia poezji konkretnej Kesslera jako trzeciego, obok poezji 
dźwiękowej i wizualnej, gatunku operującego kombinatorycznymi zasadami na materiale języka. Zob. 
D. Kessler, op. cit., s. 184–186, 195.

613  J. Olsson, Alfabetets användning, op. cit., s. 283.
614  Kierunek w muzyce eksponujący szmery kosztem dźwięków o określonych parametrach – bru-

ityzm – zapoczątkowany został przez futuryzm. Zob. B. Schäff er, Dźwięki i znaki, op. cit., s. 44–47. Jego 
ideolog i praktyk Luigi Russolo, autor manifestu L’arte dei rumori (Sztuka hałasów, 1913), był kompozyto-
rem i artystą malarzem. Zob. J. Paja-Stach, Russolo Luigi [hasło], w: Encyklopedia muzyczna PWM, część 
biografi czna, red. E. Dziębowska, t. 8, Kraków 2004, s. 526. Tekst manifestu – zob. Kultura dźwięku. Teksty 
o muzyce współczesnej, red. Ch. Cox, D. Warner, Gdańsk 2009, s. 32–37.
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jest tzw. grafi ka muzyczna, pozostawiająca muzykom dużą swobodę interpretacji, 
a co za tym idzie – potencjalną nieskończoność inwariantów wykonania615. Można 
w niej upatrywać zbliżenia muzyki do plastyki, lecz jest to jednostronne spojrzenie; 
partytury grafi czne mogły być (i były) wprawdzie wystawiane jako grafi ki w gale-
riach616, jednak, jak podkreśla Bogusław Schäff er, autonomiczne dzieło plastyczne 
nie daje się przełożyć na język muzyczny, natomiast partytura grafi czna ma w sobie 
pewną dwoistość (notabene przypominającą dwoistość kolażu czy poezji konkret-
nej), która poza aspektem wizualnym pozwala ją traktować jako sugestię realizacji 
konkretnych parametrów muzycznych617. 

Gillo Dorfl es widzi paralele między współczesną muzyką i poezją we wspólnym 
dla nich kryzysie semiografi cznym, spowodowanym niewystarczalnością trady-
cyjnych metod zapisu. Podkreśla związki notacji muzycznej z innymi sztukami, 
podając jako przykłady partytury kołowe Bouleza i Stockhausena, które wykazują 
uderzające podobieństwo koncepcji do wierszy eksperymentalnych Ferdinanda 
Kriweta618. Erhard Karkoschka również przytacza twórczość Kriweta jako ilustrację 
przekraczania granic między literaturą a malarstwem. Tekst XIV z Sehtexte619 jest 
skonstruowany podobnie do kompozycji Fahlströma – o koncentrycznej formie, 
ale zbudowanej z liter w różnych kierunkach i odbiciach, nachodzących na siebie, 
„niedobitych” (w sensie efektu technologii druku), z rozpoznawalnym słowem 
„mandala” najbliżej centrum. Dorfl es akcentuje jednak – nawet przy pozornie 
dużej dowolności realizacyjnej – nieodzowność kodu, który umożliwia wszelkie 
rozumienie, przy czym – co istotne – kod może być częściowo lub całkowicie su-
biektywny620 (tak widzieli to kompozytorzy muzyki grafi cznej). 

Forma kołowa lub zbliżone do niej kształty zapętlone – zarówno w twórczości 
werbalnej, jak i muzycznej – są wyraźnym sygnałem zerwania z porządkiem li-
nearnym, a zatem nowego podejścia do formy i materii sztuk. Przede wszystkim 
zostaje zniweczona tradycyjna topografi a zapisu, w której przebiegi horyzontalne 
są odzwierciedleniem, aczkolwiek nieprecyzyjnym621, przebiegu w czasie, a układ 
wertykalny oddaje schematycznie wysokości i wzajemne relacje dźwięków622. Podob-
nie w poezji konkretnej, która podważając – całkowicie lub częściowo – linearność 

615  Według Bogusława Schäff era poliwersjonalność jest jedną z głównych cech muzyki współczesnej. 
B. Schäff er, Wieloznaczne formy, w: idem, Mały informator muzyki XX wieku, op. cit., s. 234. 

616  Jedną z takich wystaw zorganizował Cage. Zob. G. Dorfl es, Interferencje muzyki i poezji a współ-
czesna notacja muzyczna, op. cit., s. 216. 

617  B. Schäff er, Dźwięki i znaki, op. cit., s. 111–112. Muzyczną interpretację grafi ki nazywa on subiek-
tywną, a plastyczną – obiektywną. Owe modusy interpretacyjne dotyczą również dwóch rodzajów grafi ki 
muzycznej: aleatorycznej i ekwiwalentnej, o których będzie mowa w dalszej części tego rozdziału. 

618  G. Dorfl es, op. cit, s. 218.
619  E. Karkoschka, Das Schrift bild der Neuen Musik, op. cit., s. 117; por. też Concrete Poetry: A World 

View, op. cit., s. 127.
620  G. Dorfl es, op. cit., 212.
621  Podział na takty i ich miary wewnętrzne jest symboliczny i relacyjny; zachowuje stosunki trwania, 

ale nie jest ich wykresem, np. zależnie od gęstości wypełnienia taktów materią muzyczną mają one różny 
rozmiar w zapisie.

622  Ujmując rzecz w pewnym uproszczeniu, nuty na tej samej linii wertykalnej systemu muzycznego 
są równocześnie intonowane.
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pisma, otwiera możliwości wielokierunkowej lektury zgodnie z ideą konstelacji, 
propagowaną przez Gomringera623. Pojęcie „konstelacji” odwołuje się do jakości 
wizualnych, które cechuje wielość impulsów o rozproszonej strukturze – można 
tu jednak dostrzec jakiś kształt lub ciążenie elementów ku sobie; stosowane jest 
ono także w odniesieniu do nowych metod kształtowania w muzyce współczesnej. 
Po pierwsze, określa nowego typu twór muzyczny, jakim jest seria w dodekafonii 
– w przeciwieństwie do melodii czy tematu, będących jakościami postaciowymi, 
w serii istotniejsze są relacje między dźwiękami, które podlegając określonym za-
biegom (inwersja, rak, transpozycje), tworzą równouprawnione postaci serii o tej 
samej s t r u kturze  konstelacji. Po drugie (w sensie bardziej adekwatnym, bo czysto 
grafi cznym), konstelacyjność oznacza punktowe, a więc, prymarnie, odizolowane 
pozycje brzmień o zróżnicowanych parametrach, które stało się zasadą – konstruk-
cyjną i wrażeniową – muzyki punktualistycznej. Na tej bazie rozwijały się metody 
organizowania materii muzycznej w przestrzeni, notowane środkami grafi czny-
mi624 – spotykamy tu fi gury o różnych kształtach, umieszczone wobec jednej lub 
kilku linii (zredukowana lub rozbudowana pięciolinia), punkty umieszczone na 
siatce lub obrębie fi gury, których precyzja wykonania jako dźwięków (o określonych 
wysokościach, rytmie, współbrzmieniach) jest drugorzędna wobec ich konstelacyj-
nego, tj. przestrzennego traktowania. Kolejnym etapem autonomizacji fi gur miała 
być technika grupowa, operująca kompleksowymi strukturami uorganizowanych 
punktów – konglomeratami fi gur, strukturami, układami (np. Zeitmasse Stockhau-
sena)625. Tym razem to nie pojedyncze punkty, lecz bloki dźwiękowe, „zmienne 
struktury” podlegają fl uktuacjom w przestrzeni dźwiękowej (linie, zagęszczenia, 
płaszczyzny). Jak twierdzi Paolo Emilio Carapezza, muzyka współczesna odeszła 
od konstytucji logo-harmonicznej (która było odpowiednikiem formy organicznej), 
by zbliżyć się do malarstwa: „Zabieg muzykotwórczy, wybór punktów w przestrzeni 
i realizacja fi gur jest zabiegiem malarskim muzycznie zintencjonalizowanym”626. 
Grafi czne środki notacyjne były wyrazem dążenia do uprecyzyjnienia zapisu, tak 
by osiągnąć identyfi kację przestrzeni fonicznej i wizualnej. Oznaczało to zmianę 
paradygmatu muzyki z czasowego na przestrzenny627, czyli spacjalizację czasu 
muzycznego. Ale ponieważ jednocześnie w sztukach przedstawiających nastąpiła 
temporalizacja przestrzeni, wraz z wprowadzeniem elementów akcji, wzajemne 
relacje sztuk nie pozostają w prostej, jednokierunkowej zależności, lecz wydają się 

623  Konstelację defi niuje on jak grupę niewielu różnych słów połączonych zasadniczo przez obecność 
w tej samej przestrzeni, przez co powstaje między nimi wiele związków w różnych kierunkach, to zaś daje 
czytelnikowi możliwość wypróbowania w danej strukturze różnych możliwości tworzenia sensu. Zob. 
E. Gomringer, [konstellation und ideogramm], w: Th eoretische Positionen zur konkreten Poesie. Texte und 
Bibliographie, red. Th . Kopfermann, Tübingen 1974, s. 93.

624  Karkoschka (op. cit., s. 19) wyróżnia kilka typów notacji, które wykorzystują różne środki: precy-
zyjną, ramową, wskazującą (hinweisende) i grafi czną.

625  P.E. Carapezza, Konstytucja nowej muzyki, przeł. A. Buchner, w: Res facta. Teksty o muzyce współ-
czesnej, t. 6, Kraków 1972, s. 201. Zob. również B. Schäff er, Grupowa technika, w: idem, Mały informator 
muzyki XX wieku, op. cit., s. 86–87.

626  P.E. Carapezza, op. cit., s. 201.
627  G. Dorfl es, op. cit. s. 219.
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dotyczyć zjawisk strukturalnych, niezależnych od materiału. Odkrycie przestrzeni 
dźwiękowej i koncepcji utworu jako ruchu punktów w tej przestrzeni nie rozgrywa 
się na płaszczyźnie naśladowania malarstwa, lecz na płaszczyźnie symbiotyczne-
go związku muzyki i malarstwa jako połączenia wewnętrzności i zewnętrzności 
w zinterioryzowanej przestrzeni, która staje się czasem628.

Intermedialność – odniesienia do muzyki

Powyższe rozważania należą do kategorii refl eksji transmedialnej, chodzi w nich 
o poszukiwanie pokrewieństw między sztukami na płaszczyźnie pewnych ogólnych 
mechanizmów, które mogą przyjmować różne medialnie uwarunkowane realizacje. 
Takie obserwacje mogły być źródłem intermedialnych eksperymentów, ale mogły 
też być ich rezultatem. Obecnie przedmiotem badań będą formy intermedialno-
ści wewnątrzkompozycyjnej: odniesienia intermedialne (do muzyki) eksplicytne 
i implicytne oraz wielomedialność (intermedialność bezpośrednia) – ta ostatnia 
na przykładzie kantaty Bo Nilssona Ett blocks timme do wiersza Fahlströma pod 
tym samym tytułem.

Odniesienia eksplicytne

Wiersz Topp-timm (II)629 jest jednym z niewielu w twórczości Fahlströma, w którym 
muzyka występuje w postaci odniesień eksplicytnych, czyli tematyzacji. Ponieważ 
tego typu odniesienia często łączą się z odniesieniami implicytnymi, tj. naślado-
waniem („imitacją”) struktur i/lub technik muzycznych, spróbujemy odnaleźć 
i prześledzić tego typu związki. Odwołanie do muzyki, co istotne – jako pierwsza 
fraza wiersza – można w tym przypadku odczytać jako wykład poetyki artysty na 
temat artefaktyzacji: „Muzykę można sztukować”. Nietrudno odnieść te słowa do 
zjawisk w muzyce współczesnej, które Fahlström uważał za inspirujące, zwłaszcza 
muzyki konkretnej. Jest to koncepcja odmienna od wcześniejszej poetyki muzykali-
zacji wiersza, opierającej się na ciągłości, wewnętrznej konieczności i wynikającym 
stąd organicznym kształcie formy. Tutaj jako cecha muzyczna wyeksponowana jest 
fragmentaryczność i nieciągłość (a więc cechy kolażu), która zostaje przeniesiona 
na całość widzenia świata: „nas można sztukować / was można sztukować jeśli 
tylko będziemy stać spokojnie / na brzegu warstwy”. Ciągłość wywodu jest pozorna 
– sfi ngowana za pomocą składni, operującej pełnymi strukturami zdaniowymi, 

628  P.E. Carapezza, op. cit., s. 202.
629  Ö. Fahlström, Topp-timm, w: idem, Bord. Dikter 1952–55, op. cit., s. 17. Jest to jeden z dwóch 

wierszy o tym samym tytule; oba opublikowane wcześniej w „Bonniers Litterära Magasin” 1961, nr 10 jako 
Topp-timm I (s. 284) i Topp-timm II, (s. 285). W tomie Bord brak numeracji, a pierwszy wiersz opatrzony 
jest datą 1953. Przedmiotem niniejszej analizy jest Topp-timm II. 
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które z czasem zaczynają podlegać segmentacji przez wstawki onomatopeiczne. 
Forma wiersza opiera się na zasadzie powtórzeń, zgodnie z logiką artefaktyzacji 
podlegających modyfi kacjom w nowych kontekstach; w tekście wiersza poniżej 
zostały one dla celów analitycznych zaznaczone różnymi czcionkami, co unaocznia 
ich przestrzenną dyspozycję i wertykalne związki:

musiken kan skarvas vi kan skarvas
ni kan skarvas om vi bara står still
vid skikt-kant
hur många kraft källor som yr kring skottarna
  om vi bara står still
vid skikt-kant (topp-timm) den som var
på väg att visa sig
  (topp-timm) för sent
när man hört att dom lever
    mi-hi ha-ha
på väg att visa sig lägg-a i pa-ket mi-ha-ha 
när man hört att dom lever kvävda för sent
av Michelangelokött
  (topp-timm)  mi-hi pa-ket
och svävande rader av pilar över virvlande läxor
på väg att visa sig
  (topp-timm)
    och där igen
mi-hi  och där igen
    mi-hi
och där igen mi-hi
    och där igen630

[muzykę można sztukować / nas można sztukować / was można sztukować jeśli tylko 
będziemy stać spokojnie / na brzegu warstwy / ileż źródeł siły wiruje wokół Szkotów / 
jeśli tylko będziemy stać spokojnie / na brzegu warstwy (topp-timm) ten kto miał / 
właśnie się pokazać / (topp-timm) za późno / kiedy człowiek usłyszał że oni żyją / mi-hi 
ha-ha / miał się pokazać włożyć do paczki mi-ha-ha / kiedy człowiek usłyszał że oni 
żyją uduszeni zbyt późno / przez ciało Michała Anioła / (topp-timm) / mi-hi paczka / 
i płynące szeregi strzał ponad wirującymi lekcjami / miał się pokazać / (topp-timm) / 
i znów tam / mi-hi i znów tam / mi-hi / i znów tam mi-hi / i znów tam]631

Powtórzenia są rozmieszczone zgodnie z zasadą „wertykalnego paralelizmu”, 
wspomnianą w manifeście, tj. pewne słowa/frazy występują w tych samych pozy-
cjach wersu, co jest szczególnie wyraźne, kiedy jest to pozycja inna niż inicjalna, 
np. fraza „topp-timm” i „mi-hi ha-ha” oraz jej wariacje. W ostatnich pięciu wersach 
natomiast procedura powtarzania zmienia się, włączając element ruchu w prze-
strzeni: fraza „mi-hi” pojawia się w trzech różnych pozycjach (inicjalnej, centralnej, 

630  Ö. Fahlström, Topp-timm, w: idem, Bord. Dikter 1952–55, op. cit., s. 17.
631  Celem załączonych przekładów fi lologicznych analizowanych wierszy jest zaprezentowanie mater i i 

werbalnej  utworu, toteż wybieram najprostsze ekwiwalenty słów, nie odtwarzając i nie komentując na 
ogół ich asocjacyjnego potencjału.
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fi nalnej), a „och där igen”, zmieniając miejsce w kierunku odwrotnym, powraca 
na koniec do pozycji wyjściowej. W tej sekwencji wiersza porządek linearny, który 
wcześniej był, mimo przesunięć wersów, rozpoznawalny, zostaje unieważniony przez 
atomizację tekstu i rozerwanie grafi cznej ciągłości w ramach wersu. Odbiorca jest 
skłonny obejmować wzrokiem raczej całość wzoru, lokalizując poszczególne frazy, 
niż przebiegać wzrokiem wzdłuż wersu; jest to istotą konstelacyjności632. W takim 
oglądzie jawią się one nie tyle jako p ow tór z e n i e  tego samego, lecz z m i ana  te-
goż, czyli wariacja przestrzenna (dla której powtórzenie pewnych elementów jest 
warunkiem rozpoznania związku). Tekst werbalny został więc scharakteryzowany 
nie tylko przez swoje znaczenie, ale również przez miejsce w przestrzeni grafi cz-
nej, które stało się czynnikiem znaczącym. Widzimy zatem splot dwóch wzorów: 
przeskakującą kapryśnie frazę „mi-hi” i poruszającą się ruchem przeciwnym do 
wskazówek zegara frazę „och där igen” , która osiąga na koniec pozycję wyjściową, 
co jest swoistym komentarzem do jej sensu („i znów tam”). Można też widzieć 
ruch tych fraz jako przesunięcia w przestrzeni, a nawet w pewnej niewidocznej 
siatce pól633; związki linearne rozpadają się, podobnie jak zasada wertykalnego 
paralelizmu, a frazy zyskują punktualistyczną samodzielność634. „Przesunięcia” 
dotyczą, zgodnie z koncepcją Fahlströma, również znaczeń, z których artysta ten 
nie zrezygnował na rzecz koncepcji purystycznych. Ruch znaczeń uzyskuje on 
kontekstualnie, tj. przez powtórzenie danej frazy w nowym kontekście, w którym 
dalszy ciąg modyfi kuje jej pierwotny sens, np. „Kiedy człowiek usłyszał, że oni żyją” 
(w. 9) – „Kiedy człowiek usłyszał, że oni żyją uduszeni zbyt późno / przez ciało 
Michała Anioła” (w. 12–13).

Szczególną funkcję mają frazy onomatopeiczne (topp-timm, mi-hi, ha-ha, mi-
ha-ha, mi-hi), których autoreferencjalność jest kojarzoną z muzyką. Rozbijają one 
ewentualną ciągłość wypowiedzi (problematyczną z powodu absurdystycznego 
charakteru tekstu), jako „wsztukowane” w tekst główny z pewną sugestią symul-
taniczności635. Użycie frazy „topp-timm” w nawiasach nawiązuje wszak do utrwa-
lonych w tradycji grafemicznych środków wtrącenia, uwagi na stronie, w końcu 
– tła dźwiękowego636. Biorąc pod uwagę poglądy Fahlströma, że materii sztuki nie 
charakteryzują jej fi zyczne jakości, ale metoda użycia, widzimy, że nie tylko frazy 
czysto brzmieniowe mają charakter muzyczny, ale cały materiał werbalny wiersza 

632  Por. C. Clüver, Concrete Sound Poetry, op. cit., s. 165.
633  Myślenie grafi czne przy użyciu „okienek” (pokrewne komiksowi), które Fahlström rozwinął w ko-

lażach z materiału komiksów, było mu nieobce już we wczesnej twórczości plastycznej, co odnotował sam 
w komentarzu do malowidła Opera. Zob. T. Hultberg, Öyvind Fahlström i etern, op. cit., s. 21. 

634  Tak Johnson interpretuje podobne przestrzenne rozproszenie tekstu na początku wiersza Det stora 
och det lilla. Zob. E. Johnson, „Musiken kan skarvas…”, op. cit., s. 29. 

635  Por. zalecenia z manifestu Hätila…: „…stosować wypełnianie rytmicznymi słowami jako tło dla 
zdań głównych, związanych z rytmem w tle lub od niego niezależnych”, „[s]amodzielne onomatopeiczne 
frazy rytmiczne…”. Ö. Fahlström, Hätila…, op. cit., s. 59.

636  O środkach typografi cznych dla realizacji muzycznej symultaniczności, zob. np. M. Wasilewska-
-Chmura, Musik – metafor – modernism, op. cit., s. 151–154; eadem, Dikt–musik – partitur. Gränsöverskri-
dande tendenser i svensk poesi mellan högmodernism och konkretism, w: Gränser i nordisk litteratur. Borders 
in Nordic Literature, t. I, red. H. Grönstrand, U. Gustafsson, C. Zilliacus, Åbo 2008, s. 210–211. 
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jest traktowany na sposób muzyczny. Jedynie trzy wersy operują materiałem, który 
się nie powtarza637; są one wariacyjnymi rozszerzeniami powtarzających się fraz, 
nadając im nowe znaczenia. 

Mimo że wiersz Topp-timm nie należy do tych, które przykuwają uwagę swoją 
niekonwencjonalną grafi ką, widać na jego przykładzie metodę traktowania materii 
jako czynnika konstytutywnego dla formy. Wiersz rozwija się z kilku fraz werbal-
nych, które początkowo wykazują pewną linearną ciągłość (w. 1–5), po czym zyskują 
coraz większą autonomię, wykazując silniejsze ciążenia wertykalne (w. 6–17), by 
w końcu zaistnieć jako punkty w przestrzeni wizualnej strony lub – w implicytnym 
wykonaniu – głosy dobiegające z różnych kierunków (w. 18–23).

Wiersz-partytura – Den svåra resan

Wiersz Den svåra resan operuje eksplicytnymi odniesieniami do muzyki, po-
zwalającymi uznać go za koncypowany intermedialnie wiersz-partyturę, w któ-
rym realizują się także odniesienia implicytne w postaci technik muzycznych. 
Odniesienia do muzyki pojawiają się tym razem kontekstualnie, na poziomie 
paratekstów – instrukcji realizacyjnych, wskazując na docelowo akustyczną 
postać utworu, w której zapis przestrzenny przekłada się na paradygmatyczną 
dla muzyki symultaniczność brzmienia. Określenie składu wykonawczego „för 
blandad talkör” („na mieszany chór deklamujący”) tłumaczy sposób rozpisania 
utworu na 18 głosów, połączonych klamrą o funkcji akolady, która spina pięciolinie 
należące do jednego systemu nutowego; poza tym nie występują inne elementy 
zapisu muzycznego (pięciolinia, klucze, pismo nutowe)638. Partie głosów operują 
materiałem werbalnym, który jest tak zatomizowany i podlegający reduplikacjom, 
że można go uznać za asemantyczny. Rozpoznawalne są (w zapisie) pojedyncze 
słowa: „tack” (‘dzięki’) [5. głos], „bra” (‘dobrze’) [18. głos] oraz „lax” (‘łosoś’), „di-
dakt”, „trakt” (‘okolica’), „mål” (‘cel’), „katt” (‘kot’), „stick” (‘ukłucie’), „smörgås” 
(‘kanapka’) jako elementy większego kontinuum o charakterze glosolaliów, toteż ich 
selektywność w odbiorze audialnym jawi się jako problematyczna. Partie głosów 
operują głównie spółgłoskami, a więc dominują brzmienia szmerowe. Występują 
tu dwojakiego rodzaju ukształtowania, związane z cechami artykulacji: długie, 
jednostajne sekwencje spółgłosek szczelinowych (s, f, z [s], sj [ʃ]), tworzące rodzaj 
tła brzmieniowego, oraz kombinacje pojedynczych spółgłosek lub dwugłosek, 
które na tym tle pojawiają się jako zindywidualizowane brzmieniowe fi gury. W po-

637  Por. zalecenie manifestu, by „odrzucić nieustanne mielenie nowego, nowego, wciąż nowego […]; 
zamiast tego przywiązywać się do motywów, dać się im powtarzać, tworzyć rytmy”. Ö. Fahlström, Hätila…, 
op. cit., s. 59. Również komentarz artysty do malowidła Opera: „Pierwszą najprostszą zasadą dla «Opery» 
było: powtarzać.” [„Den enklaste första regeln i «Opera» blev: att upprepa”], cyt. za: T. Hultberg, Öyvind 
Fahlström i etern, op. cit., s. 20. 

638  Praktyka zapisu partii wokalnych mówionych (lub w inny sposób artykułowanych niezależnie od 
wysokości) polega na wykorzystaniu części nut oddających wartości rytmiczne (czyli „ogonków”), bez 
części precyzującej wysokość dźwięków – zob. Fig. 7 w dalszej części tego rozdziału.
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Fig. 5. Ö. Fahlström, Bord. Dikter 1952–1955, Stockholm 1966, s. 42–44
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dobny sposób, lecz w mniejszym zakresie, wykorzystywane są samogłoski: „tło” 
współtworzy rozciągnięta na 3,5 z pięciu systemów partyturowych samogłoska 
„o” w 1. głosie (w palindromie „spioooooo…ips”) oraz – fragmentarycznie – „å” 
(14. głos) i „a” (18. głos), rozbrzmiewające przez mniej więcej połowę pierwszego 
systemu; samogłoski te, wszystkie tylne i twarde, nadają brzmieniu ciemną barwę. 
Głosy 2., 6., 12. i 16. są nieco inaczej skonstruowane: z większej liczby elementów, 
spółgłosek i samogłosek, które tworzą quasi-językowe sekwencje. To tam można 
wyróżnić – przynajmniej wzrokowo – słowa lub ich rozpoznawalne części, niosące 
jakiś ładunek semantyczny (zob. wyżej). Rozwijają się one z mniejszych komórek 
(przypomnijmy komórki podstawowe – grundceller – w malarstwie Fahlströma), 
np. pru / prúppalli / upprúppkílliärta / úpprúppkillikärátta-ÓUM (głos 2.), didákt 
/ didákt ló / ódidakteriodi-ló (głos 12.), lull / uj-ölúll / tútt múmmjujjölúll / núnn-
sucklitútt mummjújölúll (głos 16.). Jedynie w tych symulujących język partiach 
pojawiają się oznaczenia akcentów, które nadają frazom pewien rytmiczny (lub 
prozodyczny) puls. 

Bardziej problematyczne wykonawczo są relacje wertykalne między głosami, bo-
wiem brak jest jakiejkolwiek organizacji trwania, która pozwalałaby zinterpretować 
długość artykulacji (np. zależnie od liczby reduplikowanych znaków) lub jej braku, 
sygnalizowanego przez niewypełnione przestrzenie w wersie. Według instrukcji 
wykonawczych na końcu utworu głos 5. pełni funkcję dyrygenta, w którego gestii 
pozostaje skoordynowanie poszczególnych partii zapisu. Podane jest również tempo 
lento (powoli) i wskazówka wykonawcza co do pauz, które mają być realizowane 
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jako nieme „e”, co oznacza w praktyce rozdzielną artykulację zapisanych w ten 
sposób spółgłosek (odpowiednik staccato lub portato w zapisie muzycznym); więc 
gdy głoski są zapisane bez rozdzielania, tworzą kontinuum brzmieniowe (legato 
lub odpowiednik łuku).

Grafi czny zapis niniejszej partytury wykorzystuje także różne wielkości czcio-
nek – dla liter małych i wielkich – oraz pewne, aczkolwiek niewielkie, zróżnico-
wanie rozmiaru tych ostatnich. Najprostszy (i odwołujący się do pewnej tradycji) 
trop interpretacyjny pozwala łączyć wielkość czcionki z głośnością639 – w tym 
przypadku z trzema jej poziomami, które zależnie od aktualnych połączeń głosów 
(i przypisanych im kombinacji głosek) będą tworzyć różne efekty brzmieniowe. 
Na tym tle wyróżnia się partia 5. głosu (dyrygenta), zredukowana pod względem 
materiałowym, ale najbardziej wyeksponowana dynamicznie. 

Jak widać, wiersz w zapisie partyturowym, nawet w tak niewielkim stopniu 
wykorzystującym elementy notacji muzycznej, daje znaczną ilość wskazówek in-
terpretacyjnych, umożliwiających stworzenie koncepcji jego wykonania. Partytura 
wiersza przekazuje ideę utworu, według której kilka głosów tworzy brzmieniowe 
tło, a pozostałe intonują rozmaite kombinacje dźwięków w różnych momentach, 
unaoczniając istotę muzyki jako procesu, który polega na fl uktuacji i nawarstwianiu 
zindywidualizowanych „zdarzeń” fonicznych. Rozwój formy polega na malejącej 
liczbie partii wokalnych ku końcowi utworu na skutek stopniowego łączenia gło-
sów; zmniejsza się zatem różnorodność i ruch brzmień oraz – potencjalnie – ich 
dynamika. Bez wątpienia jest to przykład konstrukcji symultanicznej, zrealizowanej 
środkami partyturowymi. Brak podanych wysokości dźwięków wynika z charakte-
rystyki obsadowej (chór recytujący), która jak najbardziej mieści się w praktykach 
współczesnej muzyki wokalnej640. Fakt że jako obsada wymieniony jest chór miesza-
ny, ale bez zaznaczonego podziału na głosy męskie i żeńskie, zwiększa dodatkowo 
potencjał inwariantów realizacyjnych. 

Do tej pory rozpatrywaliśmy rzeczony wiersz jako partyturę „do wykonania”. 
W tym miejscu można przywołać jeszcze jeden aspekt partytur grafi cznych. W opi-
nii stosujących tę metodę zapisu kompozytorów641 umożliwiają one również lekturę 
bez akustycznego wykonania, dając wgląd w logikę formy utworu. Cage uważał 
wręcz, że w muzyce idea jest ważniejsza od materii642. Anestis Logothetis wyjaśniał 

639  Taki kod stosowany był także, jako jeden z wielu, w partyturach współczesnych, w których wiel-
kość grafi czna nut jest zgodna z względnym natężeniem odpowiadających im dźwięków. Zob. G. Dorfl es, 
op. cit., s. 219.

640  Pismo „Nutida musik” podjęło ten problem w związku z gościnnymi występami Kammersprecho-
per z Zurychu. Zob. np. F. Barth, Den moderna talkörens tekniska och estetiska problem, „Nutida musik” 
1960/61, nr 5, s. 1–5. Wiersze Fahlströma pochodzą z lat 50., chór mówiący jest więc jego oryginalnym 
eksperymentem, wzorowanym na własnych doświadczeniach muzycznych. 

641  Pionierzy i klasycy to Earle Brown (1952), John Cage, Sylvano Bussotti, Anestis Logothetis; dla 
tego ostatniego inspiracją były studia nad neumami dawnej muzyki bizantyjskiej, co wskazuje na związki 
praktyk awangardowych z tradycją. Zob. K. Baculewski, Logothetis Anestis [hasło], w: Encyklopedia mu-
zyczna PWM, część biografi czna, red. E. Dziębowska, t. VIII, Kraków 1997, s. 413. Dorfl es (op. cit., s. 216) 
podkreśla jednak odmienne podstawy nowych i dawnych praktyk improwizacyjnych. 

642  B. Schäff er, Dźwięki i znaki, op. cit., s. 109.
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różnice między partyturą tradycyjną i grafi czną w następujący sposób (przedmowa 
do utworów Verkettungen, Cycloiden): 

Notacja w formie partytury nie daje co prawda wglądu w całościowy akustyczny obraz 
utworu, ale umożliwia szczegółowe wyobrażenie punkt po punkcie muzycznej koncep-
cji [Vorstellung]. Natomiast zapis grafi czny powinien budzić skojarzenia brzmieniowe, 
które wyłaniają się za sprawą wielokrotnych interpretacji. Grafi ka stwarza szerokie pole 
wykorzystania efektu zaskoczenia za sprawą wieloznaczności znaków, różnorodnych 
reakcji wykonawców, wymienności i swobodnego wyboru form; wykonawcy i dyrygent 
pozwalają utworowi rodzić się wciąż na nowo. Najistotniejszy jest dla tego rodzaju muzyki 
moment zaskoczenia. Ma ona poprzez wieloznaczność char a kte r  p o l i mor f i c z ny, 
l e c z  n i e  amor f i c z ny, jak się niektórym wydaje na podstawie słuchania643.

Przypomnijmy, że o zaskoczeniu i „nieprzewidywalności efektu” pisał wielokrot-
nie Fahlström w swoich tekstach programowych. Jeśli potraktować wiersz Den svåra 
resan jako odpowiednik partytury grafi cznej, mógł być on przeznaczony również 
do czytania, ale j a ko  p ar t y tu r a . Wówczas wyobrażenia artykulacji wpisane są 
w percepcję wzrokową utworu, potwierdzając werbowokowizualną naturę poezji 
konkretnej. 

Intermedialność pośrednia a wielomedialność
(Ett blocks timme – wiersz i utwór muzyczny)

Zanim Fahlström podjął eksperymenty z mediami mieszanymi, jeden z jego wierszy 
został wykorzystany jako tekst kompozycji wokalno-instrumentalnej przez młodego 
awangardowego szwedzkiego kompozytora Bo Nilssona, który w drugiej połowie 
lat 50. zrobił spektakularną karierę w kręgach europejskiej awangardy muzycznej, 
związanej z kursami nowej muzyki w Darmstadt. Już sam wiersz zawiera jednak 
sygnalizowaną paratekstualnie sugestię wykonania akustycznego (wokalno-recy-
tacyjnego): „(wytłuszczony wers [należy] nucić) / (wers rozstrzelonym drukiem – 
nucić na sposób marszowy)”644. Sygnałem muzycznym staje się zatem styl czcionki, 
odmienny od zwykłego druku, dla którego nie zostały określone szczegóły wykona-
nia, można założyć więc zwykłą recytację. Sam wiersz, zewnętrznie przedstawiający 
dość tradycyjny układ wersów i strof, jest – na poziomie semantyki, składni i innych 
strategii budowania sensu – konstrukcją heterogeniczną, nieciągłą, odwołującą się 
do odległych asocjacji. 

643  Cyt. za: E. Karkoschka, op. cit., s. 79 (wyróżn. moje – M.W.C.).
644  „(fet rad gnolas) / (spärrad rad marschvisagnolas)”, Ö. Fahlström, Ett blocks timme, w: idem, Bord. 

Dikter 1952–1955, op. cit., s. 12.
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(1) ett blocks timme
  och en dronts

(2) nertz vatten e stilla när de högst upp i näsan i snön
 sand: kraft  han betar bröd i hennes släggor
 där jorden troppar av

(3) vid skikt-kant den som var väg: visa i språngmarsch
 för han lever och kucklar på den där han kan blandas
 för er

(4) nertz e ni där
 så vi får salt att stå och dra på när ni piper
 ja ser er på andra sidan ån 

(5)  allt försvarar er när ni springer fram ur nya gatusorter 
 i silverne ljuset från fönstret där han sitter
 nertz ni bör falla ihop

(6) eft er ett tal eft er ett tal och sedan ett tal i det andra oft as fängelser
 eft er ett tal där satt ett tal
 där satt en menad

(7) ne r t z  han  ha d e  s v i n n m at  o ch  m e n at  d e td är
 satt han och svimmade och menade det
 han bestog förgäves av hästsim i en fl od och hundsim med armen

(8) långt  om länge kom herrn t i l lbaka  han hade s imsetat  och bestog
 nu av lyxkött så vi klädde honom först
 nertz i en brynja som skållar hans travare i svindlande prakt

(9) s e x - s ju  h a l a  s v ans ar  k r ängd e s  p å  h on om
 i stormen av kvitter i mänskligt mjöl
 vilken marsch hörni

(10) s ju  nöt t a  f änge l s e r  e f te r  s tor me n
 eft er stormen känner vi inte mycket till om honom 
 nertz fanns det någon som fogat till detdär kolossala

(11) ett blocks timme på två punkter
 ett blocks timme i ett näste645

[(1) godzina bloku / i dronta // (2) nertz woda jest spokojna kiedy oni najwyżej w nosie 
w śniegu / piasek: siła on pasie się chlebem w jej młotach / gdzie ziemia się rozpierzcha 
// (3) na brzegu warstwy ten, który był drogą: piosenka w szybkim marszu / bo on żyje 
i knuje na nim tam on może się pomieszać / dla was // (4) nertz jesteście tam / żebyś-
my dostali sól, żeby stać i dociskać gazu, kiedy będziecie się pieprzyć / widzę was po 
drugiej stronie rzeki // (5) wszystko was broni, kiedy wybiegacie z nowych rodzajów 

645  Ö. Fahlström, Ett blocks timme, op. cit., s. 16.
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ulic / w srebrzystym świetle z okna, gdzie on siedzi / nertz powinniście się rozlecieć // 
(6) po liczbie po liczbie a potem liczba w więzieniach innego często / po liczbie siedziała 
tam liczba / siedziała tam menada // (7) nertz gdyby on miał jedzenie, którego ubywa, 
i tak uważał / siedział  i zemdlał, i tak uważał / składał się na próżno z pływackiego stylu 
koniem w rzece i stylu pieskiem przy pomocy ramienia // (8) w końcu pan powrócił 
[wcześniej] pływiedział i składał się teraz / z luksusowego ciała, więc najpierw ubraliśmy 
go / nertz w kolczugę, która parzy wrzątkiem jego rumaka w oszałamiającym przepy-
chu // (9) sześć–siedem śliskich ogonów oplątało go / w burzy świergotu w ludzkim 
pyle / jaki marsz, słuchajcie // (10) siedem zużytych więzień po burzy / po burzy nie 
wiemy wiele o nim / nertz czy był ktoś, kto dołączył to ogromne // (11) godzina bloku 
w dwóch punktach / godzina bloku w gnieździe]

Gunnar Larsson, komentując utwór Bo Nilssona w związku z jego prawykona-
niem (18.03.1960), akcentował połączenie różnych planów czasowych w wierszu 
– od prehistorycznego, który reprezentuje wymarły gatunek ptaka dronta dodo 
(symbol przemijania), przez historyczny (kolczuga, rumak), po współczesny, 
wyrażający się w ostentacyjnych kolokwializmach i wulgaryzmach646. Również 
Johnson, odnajdując w tomie Bord ślady poezji metaforycznej, twierdził, że pro-
klamowane w manifeście całkowite zerwanie z tradycją nie zostało przez autora 
w pełni zrealizowane, np. fraza „ett blocks timme” („godzina bloku”) jest metaforą 
czasoprzestrzeni – kombinacją płynącego czasu i statyczności647. Szybkie zmiany 
obrazów – więzienia, miasto (ulice i rozbrzmiewające na nich marsze), jakieś osoby 
(m.in. mężczyzna w oknie), kataklizmy (burza, a może wojna) – Larsson wywodzi 
z tradycji surrealizmu i dadaizmu648. 

Forma wiersza nie przedstawia się wizualnie jako szczególnie ekscentryczna; 
rozczłonkowana jest na jednostki przypominające strofy – wszystkie dostosowane 
do jednego marginesu i o zachowanej linearności, trzywersowe z wyjątkiem refre-
nowego powtórzenia frazy tytułowej na początku i końcu wiersza (dwuwersowe). 
Również zmiana czcionek w pojedynczych wersach realizuje dość symetryczny 
wzór: w pierwszych pięciu strofach występuje wytłuszczony druk, zawsze w ostatnim 
wersie; 6. strofa (centralna) nie zawiera zmian grafemicznych; kolejne cztery strofy 
wprowadzają rozstrzelony druk, zawsze w pierwszym wersie, zaś wiersz zamyka 
powtórzenie inicjalnej frazy, wariacyjnie rozwiniętej, z przypisanym jej wytłuszczo-
nym drukiem. Zakładając, że „nucenie” różni się od „nucenia na sposób marszowy”, 
można uznać, iż w pierwszym przypadku chodzi o kontrast wobec energicznych 
rytmów marszowych i dziarskiego tempa – śpiew melodyjny, wolny, o spokojnym 
rytmie. W ewentualnym wykonaniu zmiana stylu czcionki będzie się więc przekła-
dać na zmianę typu ekspresji: z lirycznej w pierwszej części wiersza (strofy 1.–5.) na 
rytmiczno-dynamiczną w części drugiej (strofy 7.–10.), by powrócić do lirycznego 
nastroju na końcu (strofa 11.); strofa centralna (6.) stanowi zaś neutralną cezurę. 

646  G. Larsson, Spel med fyra variabler. Refl exioner över ord-ton-problemet, „Nutida musik” 1959/60, 
nr 5, s. 2.

647  B.E. Johnson, Sammansatta bord, op. cit., s. 520.
648  G. Larsson, Spel med fyra variabler, op. cit., s. 3. Autor wskazuje ponadto na paralele z historią 

markiza de Sade, techniką fi lmową Louise’a Buñuela (z okresu Psa andaluzyjskiego) i obrazem Melancholia 
A. Dürera. 
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Rzeczony wiersz opiera się (podobnie jak poprzednie) na powtórzeniach słów 
w nowych konfi guracjach, nie są one jednak wydzielone typografi cznie jak w Topp-
-timm. Szczególnie uwagę przykuwa neologizm nertz, który Ekbom interpretuje jako 
„rytmiczny sygnał słowny”, „znak językowy, który się powtarza, kumuluje, podobnie 
jak formy grzebieniowe u Capogrossiego”649. W istocie, jako jednosylabowe, słowo to 
ma dużą moc rytmiczną i dynamiczną, co w szczególny sposób wykorzystał w swej 
kompozycji Bo Nilsson. Pojawia się na początku wersów bez związku z kontekstem, ale 
z zachowaniem pewnej symetrii – w obu częściach wiersza trzykrotnie. Takie kolażowe 
inkrustowanie tekstu heterogenicznymi elementami jest alternatywnym wobec rozsy-
pania typografi cznego środkiem rozbicia linearności, który sygnalizuje bezcelowość 
poszukiwania wspólnej płaszczyzny interpretacyjnej całego utworu. Chodzi przy tym 
o linearność komunikatu, bowiem linearność grafi czna stwarza pozór tradycyjnego 
porządku pisma. Jak pisał autor Bris, należy „unikać wszelkiego rodzaju kluczy, wszyst-
kiego tego, co umożliwia zredukowanie wiersza do aforystycznych stwierdzeń”650. 

Ett blocks timme, mimo dość zachowawczego kształtu wizualnego, na poziomie 
materii dostarcza materiału do analizy artefaktyzacji, np. kiedy powtórzenia spię-
trzają się absurdystycznie, a słowa ulegają deformacji, zachowując pewne zewnętrzne 
podobieństwo przy radykalnie rozbieżnych znaczeniach. Przykładowo w strofi e 7. 
nietypowe złożenie „svinnmat” (‘jedzenie, którego ubywa’) użyte zostało w miejsce 
formy supinum od czasownika svimma (‘zemdleć’) – svimmat – wraz z formą pra-
widłową „menat” (supinum od mena – ‘mieć na myśli’), zaś w następnym wersie oba 
słowa zostały użyte jako czasowniki w czasie preteritum („svimmade”, „menade”). 
Podobieństwo „svinnmat” i „svimmat” wynika z ich grafi cznej formy (w wymowie 
różnią się akcentem i długością „a” z powodu odmiennej morfologii) – grafem „m” 
może kojarzyć się z dwoma połączonymi „n”. 

Artefaktyzacja grafi czna, chociaż pozornie nie narusza ciągłości linearnej, 
przekłada się natomiast na szczególne walory ekspresyjno-muzyczne wykonania, 
które charakteryzuje zmienność: śpiew liryczny, śpiew marszowy i recytacja (lub 
melorecytacja), następujące po sobie, wyznaczają cezury w wykonaniu, a zatem 
– nieciągłość, która była celem artefaktyzacji. Zależnie od interpretacji tych – 
bardzo wszak ogólnych – wskazówek wykonawczych, nie można wykluczyć tak 
silnego zróżnicowania, które będzie wręcz fi ngować różne głosy, reprezentujące 
role; w istocie wiersz był koncypowany na dwa głosy: żeński i męski651.

Wiersz Ett blocks timme został wykorzystany jako tekst kameralnej kantaty na 
sopran i sześć instrumentów Bo Nilssona. Ten samouk na polu kompozycji znany był 
z radykalnych koncepcji muzycznych i szczegółowych wskazówek realizacyjnych652. 

649  T. Ekbom, Bildstorm, op. cit., s. 209. Autor widzi tu paralelę z malarstwem znakowym Fahlströma 
(ibid.). Jednak nie sposób też uniknąć skojarzeń brzmieniowych z neologizmem Schwittersa Merz, który był 
synonimem wolności i suwerenności artystycznej. Zob. K. Schwitters, Das literarische Werk, t. 5, „Manifeste 
und kritische Prosa”, op. cit., s. 335. 

650  „Undvika varje slag av nyckel, undvika sådant som ger möjlighet att reducera diktverket till afo-
ristiska påståenden”. Ö. Fahlström, Bris, op. cit., s. 24.

651  G. Valkare, Bo Nilsson, Stockholm 2010, s. 78–79.
652  Musiken i Sverige, t. IV „Konstmusik, folkmusik, populärmusik 1920–1990”, red. L. Jonsson, 

H. Åstrand, Stockholm 1994, s. 483–485.
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Utwór do tekstu Fahlströma oznaczał uproszczenie środków muzycznych w stronę 
mniejszego składu instrumentalnego i bardziej stonowanej ekspresji wokalnej653. 
Kompozytor, opisując swoją pracę nad utworem na wstępnym etapie, podkreślał 
dokładną analizę warstwy fonetycznej wiersza, którego „językowo-melodyczne gesty 
słów” w procesie kompozycji zostały przeniesione w sferę gestyki wokalno-melodycz-
nej654. To nie semantyka tekstu poetyckiego była zatem punktem wyjścia koncepcji 
kompozytorskiej, zgodnie z utrwaloną tradycją muzyki wokalno-instrumentalnej, lecz 
materialność brzmieniowa tekstu. Znaczenie fonetycznego kształtu słów podkreśla 
komentarz redakcyjny niemieckiego – jedynego – wydania partytury, iż niemiecki 
przekład tekstu zamieszczony na początku służy jedynie świadomemu opracowaniu 
interpretacji, natomiast w wykonaniu należy używać języka oryginału655. 

Kantata składa się z sześciu części: instrumentalnego wstępu (cz. I) i pięciu części 
wokalno-instrumentalnych (II–VI), które częściowo pokrywają się z podziałem na 
strofy, realizując zaobserwowany wcześniej symetryczny wzór z centralną strofą 
bez zmian grafemicznych, strofą-refrenem na początku i końcu wiersza, oraz sy-
metrycznymi powtórzeniami słowa „nertz”:
II „wo die erde sich trollt”656  – 2 strofy (2+3 wersy)   – 1 x nertz
III „für sie”    – 3 strofy    – 2 x nertz
IV „nach einer zahl”   – 1 strofa centralna (bez zmian grafemicznych) 
V „welch ein marsch hören sie“  – 3 strofy   – 2 x nertz 
VI „nach dem sturm”   – 2 strofy (3+2 wersy)  – 1 x nertz

W odbiorze audytywnym forma utworu nie wykazuje cech regularności za 
sprawą powtórzeń, wariacji, jedynie partia akordeonu z części III (für sie) powraca 
na końcu, stanowiąc przez swą charakterystyczną barwę zaokrąglenie formalne. 
Kompozycja ta jest, zgodnie z relacją samego twórcy, zorganizowana na poziomie 
materiałowym (tj. porządku interwałów) według wzorów serialnych657. Charakter 
melodyki i bogata kolorystyka różnych składów instrumentów658 w poszczególnych 
częściach sprawia jednak wrażenie intuicyjnej swobody i uczuciowości. Istotnie, 

653  Obsada wcześniejszego utworu Briefe an Gösta Oswald była znacznie bardziej rozbudowana: orkiestra, 
sopran i chór. Gunnar Valkare określa styl tej kompozycji Nilssona jako dojrzały, ponieważ kompozytor porzucił 
„pseudoserialne dekoracje”. Podkreśla też wpływ Fahlströma na kształt utworu. G. Valkare, op. cit., s. 77–78.

654  G. Larsson, op. cit, s. 4. Kompozytor traktuje jednak serializm podobnie jak aleatoryzm, akcentując 
w obu przypadkach nieprzewidywalność relacji między elementami. B. Nilsson, Tärningen i musiken, „Ord 
och Bild” 1962, s. 167.

655  B. Nilsson, Stunde eines Blocks für Sopran Stimme und sechs Spieler nach Texten von Öyvind Fahl-
ström, Frankfurt am Main 1962, s. 4. 

656  Tytuły części pochodzą od aktualnie opracowywanych fragmentów wiersza, nie są jednak ich 
incipitami (poza tym podane są w języku niemieckim). Podobnie jak wiersz, cała partytura grafi cznie 
wykorzystuje jedynie minuskuły, również dla tytułu, nazwiska kompozytora i przekładu tekstu.

657  G. Larsson, op. cit., s. 4.
658  W kolejnych częściach: skrzypce, marimbafon, wibrafon, 2 dzwonki pasterskie, 2 butelki uderzane 

metalowymi pałeczkami (cz. I); sopran, trąbka, akordeon, kotły, dzwonki, 3 gongi (cz. II); sopran skrzypce, 
czelesta, marakasy, 2 buńczuki orkiestrowe (cz. III); sopran, trąbka, skrzypce, wibrafon, dzwonki, 2 buńczuki 
orkiestrowe, tam-tamy (cz. IV); sopran altówka, marimba, 3 metalowe kanistry (cz. V); sopran, trąbka, 
marimbafon, wibrafon, skrzypce, dzwonki (cz. VI). 
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serializm nie jest traktowany dogmatycznie, np. w partii skrzypiec (cz. I, takty 1–2) 
występuje na początku pełna seria 12-tonowa: d2 b2 h1 des1 f1 c2 as1 fi s3 g2 e2 es1 a1, 
natomiast w partiach wibrafonu i marimbafonu 12-tonowość nie jest wykorzysty-
wana konsekwentnie: zdarzają się pojedyncze powtórzenia dźwięku w serii i/lub 
brak któregoś z 12 dźwięków. Widać wyraźnie, że preformowanie materiału jest 
tu swobodnie traktowaną procedurą pomocniczą wobec kształtu formalnego oraz 
typu ekspresji kompozycji.

Fig. 6. B. Nilsson, Stunde eines Blocks für Sopran Stimme und sechs Spieler nach Texten 
von Öyvind Fahlström, Frankfurt am Main 1962, s. 1 (skład instrumentalny od góry: 

marimbafon, dwie butelki, skrzypce, dzwonki pasterskie, wibrafon)

Charakterystyczne są częste zmiany metrum i tempa (między pięcioma warto-
ściami metronomowymi 50, 60, 70, 80 i 90), co jednak nie zaznacza się w odbiorze 
audialnym, gdyż muzyka nie rozwija się w oparciu o stały puls metryczny, lecz 
jako konstelacje brzmieniowo-kolorystyczne. Sprzyja temu gęsta faktura, którą 
podkreśla duże zróżnicowanie rytmiczne partii instrumentalnych, niezależność 
motywów oraz różne podziały w ramach taktu. Obrazowo rzecz ujmując, dominuje 
wrażenie zmienności, migotliwości, rozedrganego ruchu w obrębie barwnych plam 
o nieokreślonych konturach (liczne instrumenty z grupy perkusyjnej). Wyraźne są 
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natomiast w odbiorze częste i znaczne kontrasty dynamiczne (od pppp do ff ff 659), 
nawet na przestrzeni jednego taktu lub wręcz sąsiadujących z sobą dźwięków. 
W powyższym przykładzie niemal każdy dźwięk ma inną wartość dynamiczną, 
co w połączeniu z dużymi skokami linii melodycznej i artykulacją staccato (do-
datkowo: pizzicato – gra przez szarpanie struny, nie pociągnięcie smyczkiem) daje 
opisywany wcześniej efekt punktualistyczny. Wyraźnie jest on naczelną koncepcją 
tej instrumentalnej części utworu, skoro nawet przednutka na początku 2. taktu 
(zaznaczona przekreśleniem), która nie ma przypisanej autonomicznej wartości 
rytmicznej i jest jedynie or name nte m  dla następującego po niej dźwięku, ma 
być wykonana forte, a dźwięk zasadniczy pianissimo – całkowicie wbrew funkcji 
ornamentu. W obrębie części można wyróżnić szereg odcinków rozdzielonych 
znakami fermaty (grafi czne warianty trzech różnych długości tego muzycznego 
zatrzymania); właściwie każdy takt – o innej mierze – oddzielony jest od następnego 
jakimś zatrzymaniem, a zatem ruch i bezruch (stasis) pozostają w stanie ciągłych 
fl uktuacji. Warstwa semantyczna jest także zróżnicowana pod kątem intensywności 
w przebiegach odpowiadających liniom wokalno-melodycznym.

Partia głosu wokalnego oscyluje między ekspresyjnymi frazami o szerokim ambitus 
i dużych, „niemelodyjnych” skokach (głównie interwałach zmniejszonych i zwiększo-
nych: kwarty, kwinty, septymy, nony) a pasywnymi fragmentami recytacyjnymi (śpiew 
o charakterze recytatywu lub mowa); kontrasty oddają migotliwość obrazowania 
w wierszu. Dominuje sylabiczne traktowanie tekstu, co wskazuje, iż to jednak on, a nie 
koncepcja czysto muzyczna, dyktuje logikę przebiegu utworu. I tak słowo „nertz”, które 
rozbija semantyczną i składniową spójność tekstu, jest realizowane muzycznie jako 
pojedynczy, odizolowany pauzami dźwięk – niemal krzyk (zob. Fig. 7). 

Fig. 7. B. Nilsson, Stunde eines Blocks für Sopran Stimme und sechs Spieler
nach Texten von Öyvind Fahlström, s. 43

Poza tym melodyka rozwija się zgodnie z podziałami w tekście, a kontrapunktuje 
ją na ogół jeden z instrumentów, np. w cz. II – akordeon. Instrumenty mają też pewne 
funkcje semantyczne („role”)660, np. partia akordeonu zaznacza czas współczesny, 
korespondując z trywialnym językiem potocznym – jej wykonanie zostało opisane 
werbalnie: „grać trochę niepewnie – jak pijany marynarz w Marsylii” (zob. Fig. 8). 

659  W praktyce muzycznej stosuje się oznaczenia między ppp (piano pianissimo) a ff f (forte fortissimo), 
tutaj dodatkowe stopnie głośności, które są wszak niemierzalne, sugerują wartości skrajne. 

660  G. Larsson, op. cit., s. 4.
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Podobną funkcję spełnia chropowaty dźwięk trąbki z tłumikiem w cz. IV (ko-
notuje wojskowość i destrukcję), tremolo kotłów sugeruje zbliżające się zagrożenie. 
Muzyka interpretuje i rozszerza warstwę asocjacyjną tekstu, a przy tym – respektując 
jego formalną segmentację – tworzy autonomiczną, niesymetryczną formę. 

Grafi ka, radio i inne media

Poglądy Fahlströma na temat sztuki ukazują jego poszukiwania artystyczne jako 
wolne od myślenia tradycyjnymi kategoriami estetyki. W sztuce fascynowała go 
„nieczystość” wbrew podziałom, gatunkom i wyobrażeniom o słuszności i dosko-
nałości (znajdował ją m.in. w operze). W swojej twórczości nakierowany był na 
poszukiwania międzyartystyczne, które zbliżają jego sztukę do literatury – dra-
matu i powieści; eksperymenty radiowe potwierdzają tę literacko-dramatyczną 
orientację, która jednak – w przeciwieństwie do dzieł plastycznych artysty – nie 
zyskała należytego uznania za jego życia661. W swoich koncepcjach artystycz-
nych podkreślał dwoistość podobną do tej, jaka charakteryzuje kolaż (znaczenie 
prymarne wykorzystanych elementów i ich funkcja kompozycyjna w nowym 
kontekście), np. g r a  jako zasada sztuki oznaczała dla niego zarówno arbitralnie 
stworzone, abstrakcyjne zasady, jak i realistyczne działania662. Niezależnie od sto-
sowanych procedur matematyczno-kombinatorycznych (zasady gry, permutacje 
itp.), jego dążeniem było irracjonalne uchwycenie rzeczywistości w całym bogactwie
jej form.

Metaforyczny język metatekstów Fahlströma dowodzi szczególnej synestezyjnej 
wyobraźni, w której przenikają się wyobrażenia wizualne, dźwiękowo-muzyczne 
i werbalno-performatywne. Wyraża on świadomość konieczności intermedial-
nej odnowy poetyki, dla której jeszcze nie wyznaczono drogi rozwoju. Jak pisał 
w manifeście, „okoliczność, iż nie został jeszcze skrojony system wartości na miarę 

661  T. Ekbom, Bildstorm, op. cit., s. 201. 
662  Ö. Fahlström, Ta vara på världen, op. cit., s. 8.

Fig. 8. B. Nilsson, Stunde eines Blocks für Sopran Stimme und sechs Spieler
nach Texten von Öyvind Fahlström, s. 18
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nowych środków wyrazu, nie może nam przeszkodzić w ich wypróbowywaniu, 
jeżeli wartości mają się kiedyś ukształtować”663. 

Artysta był zafascynowany nowymi mediami, badając możliwości połączenia 
sztuki i technologii – tak w celach artystycznych, jak i reprodukcji, a zatem po-
wszechnej dostępności sztuki. Jego wypowiedzi na temat działań w ramach różnych 
sztuk mają na ogół szerszą relewancję – dla innych sztuk i ich hybrydycznych po-
łączeń. Hultberg twierdzi również, że manifest poezji konkretnej jest dokumentem 
niezbędnym do zrozumienia późniejszej sztuki radiowej Fahlströma664. Znamienne 
jest poszukiwanie określeń genologicznych dla nowych form artystycznych. W la-
tach 40. dominowały odniesienia do form muzyki klasycznej, takie jak sonata, 
symfonia, fuga; w latach 60. odwołania muzyczne mają już pewien intermedialny 
ładunek (w związku z rozszerzeniem awangardowego „instrumentarium”), ale 
pojawiały się też odniesienia do innych mediów – radia, fi lmu. 

W artykule Bris Fahlström wspominał swoje pierwsze doświadczenia z medium 
radia i zabiegi artefaktyzacji, które zastosował w programie Nattövning (maj 1961). 
Wkrótce zaczął realizować kolejne projekty radiowe, z których przełomowe znacze-
nie miał utwór Fåglar i Sverige (1962), określony przez autora jako „jednoosobowy 
happening dla radia”; przed emisją 14.01.1963 roku utwór został zapowiedziany 
jako poezja konkretna665. Nie istnieje on w wersji drukowanej, a jedynie jako szkice 
scenariuszowe oraz nagranie radiowe. Na ten pozbawiony akcji kolażowy utwór 
złożyły się „przekłady” ptasich odgłosów na wymyślone przez autora sztuczne języki 
(fåglo, birdo i whammo), nagrania ptasich treli w naturze, oderwanych słów i fraz 
dialogowych, a w ostatniej części przekład na sztuczne języki słów rymujących 
w wierszu Poego Th e Raven – to wszystko zmontowane z fragmentami muzyki 
fi lmowej, operowej i rozrywkowej oraz dźwiękami konkretnymi666. Tym samym 
możliwości techniki radiowej i nagraniowej w ogóle zostały wykorzystane dla 
poszukiwań i celów artystycznych, otwierając drogę do kompozycji text-sound667. 
Jednocześnie, jak zauważa Hultberg, utwór ten oznaczał dla Fahlströma defi nitywne 
zakończenie okresu konkretystycznego.

Niełatwo ocenić, czy sztuka radiowa była dla niego przedłużeniem zaintereso-
wań muzycznych czy literackich; wydaje się, że uprawiane i ukształtowane przez 
niego gatunki mają więcej wspólnego z literaturą, ale jego poezja radiowa jest 
bliższa kompozycjom text-sound niż słuchowisku (Hörspiel). Przypomnijmy też, że 

663  „Men förhållandet att de nya uttrycksmedlen ännu inte fått sina värdenormer konfektionerade, 
får inte hindra oss att pröva medlen, om värderingar någonsin ska kunna klarna”. Ö. Fahlström, Hätila…., 
op. cit., s. 58.

664  T. Hultberg, Öyvind Fahlström i etern, op. cit., s. 24. W rękopisach Fahlström wymieniał również 
inne możliwe określenia gatunkowe, jak: „[m]apa / malowidło / gra towarzyska / partytura ptasia / ptasi 
tom poetycki / na [tu rysunek radia i magnetofonu]”. Ibid., s. 73.

665  Ibid., s. 51, 78. Hultberg nazywa utwór „kolażem radiowym” (radiocollaget) (ibid., s. 149).
666  Zrekonstruowany tekst – zob. ibid., s. 129–146; również nagranie audio (CD 1). 
667  T. Hultberg, Från Hätila ragulpr på fåtskliaben till Hej tatta gôrem! Kronologia 40 års text-ljud konst, 

w: Fylkingen. Ny musik och intermedia konst, op. cit., s. 67. Znacznie utworów radiowych Fahlströma dla 
własnej tworczości oraz dla rozwoju gatunku text-sound podkreśla również B.E. Johnson, Tidens tand: 
Notera det gradvisa förfallet, „Lyrikvännen” 1998, nr 4, s. 29. 
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kompozytorzy muzyki konkretnej (w tym wymieniany przez Fahlströma Schaeff er) 
rozpoczynali swą działalność w studiach radiowych, zanim powstały specjalne studia 
do produkcji muzyki elektroakustycznej. Na pewno w sztuce radiowej dochodzi 
do głosu oralność, która jest symptomem uwolnienia się języka od dyktatu pisma 
(a w szczególności druku w związku z końcem epoki Gutenberga) i powrotu w sferę 
oralności, możliwej dzięki nowym systemom zapisu. Oralność wtórna – postty-
pografi czna – nie oznaczała odtworzenia residuum oralnego, ale jego ponowne 
stworzenie z wykorzystaniem elektronicznych mediów zapisu na podstawie języka 
istniejącego w piśmie. Fahlström świetnie zdawał sobie sprawę z wtórności zapisy-
wania pewnych zabiegów fonetycznych w piśmie (dlatego krytykował letryzm). Ale 
jego artefaktyzacja brzmieniowa również odwołuje się do myślenia przestrzennego, 
związanego ze zinterioryzowanym pismem. Wzmiankowany w Bris eksperyment 
z nagrywaniem słów odczytywanych wspak, a potem puszczaniem taśmy od tyłu, 
aby uzyskać zasadniczą postać słowa, choć o nieprzewidywalnej artykulacji, świad-
czy o tym, że punktem wyjścia jest g raf i czny  obraz  s łowa  wraz z przypisanym 
mu właściwym (lub odwrotnym) kierunkiem odczytu. Podobnie utwór Fåglar 
i Sverige został zaprojektowany jako realizacja pewnych stworzonych kodów pisma, 
które następnie są realizowane i przetwarzane akustycznie. W obu przypadkach 
wiodący jest jednak efekt akustyczny, do którego transkrypcje pisma starają się jak 
najbardziej zbliżyć. Pismo po raz kolejny w swej medialnej historii zostaje zatem 
wykorzystane do tego, by uwiecznić mowę668.

Kolejnym krokiem w rozwoju gatunków literacko-muzycznych oralności 
wtórnej była „powieść radiowa” Fahlströma Den helige Torsten Nilsson, nagrana 
i wyemitowana jako pięciogodzinna audycja w roku 1965. Utwór ten, koncypowany 
technologicznie i intermedialnie, miał własne odautorskie określenie gatunkowe 
„radiowy fi lm dla niewidomych”669. Bez wątpienia artysta realizował już idee 
z późniejszych manifestów artystycznych, w których podkreślał zainteresowanie 
mieszaniem środków, zasadami gier oraz zastosowaniem możliwości współczesnej 
techniki i nowych mediów670. Realizował je nie tylko w medium radia, ale także 
w sztukach plastycznych, natomiast jego eksperymenty muzyczno-literackie roz-
wijali poeci i kompozytorzy ze środowiska Fylkingen. 

668  Tendencje do przekazywania idiomu oralnego w piśmie wyraźne są w poezji Bengta Emila John-
sona (zob. następny rozdział).

669  „blindfi lmen för radio”; Ö. Fahlström, Eft er happenings, op. cit., s. 42. Fragmenty utworu nagrane 
na płycie, dołączonej do T. Hultberg, Öyvind Fahlström i etern, op. cit., CD 2.

670  Idem, Ta vara på världen, op. cit., s. 8.
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BENGT EMIL JOHNSON
– POETA I KOMPOZYTOR

Bengt Emil Johnson należał do młodego pokolenia poetów, kompozytorów i perfor-
merów, którzy debiutowali na początku lat 60., współtworząc eksperymentatorski 
ferment tych czasów. Jego debiut poetycki Hyllningarna (1963) wyznaczył ofi cjalny 
przełom konkretyzmu w Szwecji671, a kolejne utwory włączyły się w ożywiony nurt 
awangardowych projektów intermedialnych, realizowanych głównie w Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej, z których najgłośniejszym był Svisch (1964)672. Artysta miał 
od początku świadomość dążenia sztuki współczesnej do przekraczania granic, 
hybrydyzacji i różnorodności określeń nowych form i gatunków, takich jak teatr 
instrumentalny, teatr muzyczny, happening, performans, „poezja na scenie”673. 
Jako poeta nawiązywał do teorii i praktyki poetyckiej Fahlströma; już w tekście na 
temat poezji z roku 1961 cytował i parafrazował fragmenty manifestu, tak więc znał 
jego wersję z lat 50.674 Kiedy nowe zjawiska artystyczne wywołały debatę estetyczną 
o „sztuce otwartej”, Johnson proklamował stanowisko intermedialne, nawołując 
do wykorzystywania nowych technik komunikacji: studia elektroakustyczne-
go, radia, telewizji oraz teatru jako dostępnych aktualnie możliwości realizacji 
dawnego marzenia o totalnym dziele sztuki (allkonstverket)675. Uważał, że poezja 
została uwolniona, za sprawą nowych technologii, od dyktatu drukowanej strony, 

671  L. Nylén, Den öppna konsten, op. cit., s. 14. Był to debiut książkowy, poeta jednak od roku 1958 
publikował wiersze w czasopismach, odwołując się do tradycji symbolizmu i liryki przyrody. Konkretyzm 
stanowił więc dla niego eksperymentalne pole do ukształtowania dojrzałego stylu poetyckiego w tomikach 
od roku 1973. Zob. J. Alfredsson, „Tro mig på min ort” – oöversättligheten som tematiskt komplex i Bengt 
Emil Johnsons poesi 1973–1982, Göteborg 2010, s. 24–27.

672  Z utworów Johnsona wykonano tam m.in. Fyrmans gubbdrunkning (pierwszego wieczoru) i Släpkopp-
el (drugiego wieczoru). Opis drugiego happeningu – zob. T. Ekbom, Den öppna teatern – svensk historik, 
w: Sextiotalskritik, op. cit., s. 33–34; również L. Nylén, Den öppna konsten, op. cit., s. 88.

673  L.G. Bodin, B.E. Johnson, Semikolon, „Rondo” 1963, nr 3, s. 13. 
674  B.E. Johnson, Ur Formuleringar om poesi, op. cit., s. 15. W tym tekście Johnson wymienił jako 

źródło cytatów pismo „Odyssé”, we wspomnieniach jednak wyjaśniał, że to Fahlström udostępnił mu swoje 
niepublikowane utwory, on zaś je przepisał. B.E. Johnson, Tidens tand, op. cit, s. 27. Hultberg wspomina 
o dedykacji dla Fahlströma w debiutanckim tomie Johnsona Hyllningarna (1963), w której autor dziękuje 
mu za „wskazanie drogi i nieocenioną inspirację osobistą” („för Din vägvisarinsats och den ovärderliga 
personliga stimulans”). Zob. T. Hultberg, Öyvind Fahlström i etern, op. cit., s. 87.

675  L.G. Bodin, B.E. Johnson, Semikolon, op. cit., s. 14; B.E. Johnson, Semikolon; ny poesi – nya media, 
„Rondo” 1964, nr 3–4, s. 65–66. Przypomnijmy, że w tym czasie były już poetom znane radiowe ekspery-
menty Fahlströma w programach z serii „Nattövning”, ukoronowane kolażem radiowym Fåglar i Sverige 
(1963).
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ale nawet w ramach medium książki widział duże i nadal niewykorzystane moż-
liwości artystycznego oddziaływania: bardziej zróżnicowane efekty typografi czne 
w miejsce częściej stosowanych w poezji wizualnej efektów kolażowych. Radio 
oraz studio nagraniowe miały dać możliwości audialnego wzbogacenia poezji za 
pomocą prostych manipulacji, jak fi ltrowanie, nakładanie ścieżek, pogłos, frag-
mentację („siekanie”) i/lub zmianę kierunku odtwarzania676. Porównując pracę 
poety w studiu elektronicznym do pracy kompozytora, Johnson przewidział zatem 
powstanie gatunku text-sound composition i traktował go jako gatunek  p o et yck i , 
który miał spowodować również większe zainteresowanie kompozytorów relacją 
słowo – dźwięk677. Dla poezji oznaczało to przede wszystkim realizację projektu 
symultaniczności, który – jako zasada muzyczna – był w centrum uwagi poetów 
modernistycznych. Telewizja stanowiła kolejne medium, które mogło wzbogacić 
poezję, integrując warstwę audytywną i wizualną. Eksperymenty tego rodzaju 
w istocie odbywały się, i to z niemałym wkładem Johnsona, ale głównie jako akcje 
live, co najwyraźniej nie satysfakcjonowało tego twórcy, ukierunkowanego na media 
jako systemy zapisu: „Jestem przekonany, że sprawą najwyższej wagi jest, by młoda 
literatura twórczo i efektywnie wykorzystywała nowe  me d i a , które są typowe 
i reprezentatywne dla naszego świata, naszego społeczeństwa”678.

Z tekstów teoretycznych Johnsona wynika, że widział on rozwój nowej poezji 
w wyeksponowaniu elementów fonetycznych, rytmicznych i typografi cznych 
kosztem warstwy symbolicznej języka679. Odwoływał się, rzecz jasna, także do 
tradycji – poezji wizualnej (bilddikt) i „nastawionej audytywnie” („auditivt inrik-
tad”), wskazując na możliwości rozwoju obu kierunków w oparciu o świadomość 
medialną. Także jego twórczość rozwijała się na dwóch płaszczyznach: werbal-
no-wizualnej, związanej – acz nieco swobodniej – z medium książki (cztery tomy 
poetyckie w latach 1963–66), oraz dźwiękowo-elektronicznej; w latach 1966–73 
nie wydał żadnego tomu poetyckiego, poświęcając się kompozycjom text-sound. 
Etapem przejściowym były akcje sceniczne i nagrania, zgodnie z wizją rozwoju 
poezji w kierunku wizualno-dźwiękowym (bild-ljuddikt), która realizowana była 
również przez innych szwedzkich twórców, zwłaszcza Hodella. 

Johnson, jako kompozytor z wykształcenia, pisał teksty poświęcone muzyce 
współczesnej, również i na tym polu będąc rzecznikiem nowoczesności. Przy tym 

676  B.E. Johnson, Semikolon; ny poesi – nya media, op. cit., s. 66. Przykłady technik wskazują również 
na inspirację działalnością Fahlströma, który opisał nagrywanie tekstu wspak i odtwarzanie taśmy od tyłu 
jako środek, zastosowany w jego pierwszych próbach z techniką radiową, by uzyskać efekt szczególnej ar-
tykulacji: „tekst […] brzmi jak czytany przez głuchoniemego” („texten […] låter som läst av en dövstum”). 
Por. Ö. Fahlström, Bris, op. cit., s. 27.

677  Johnson miał zapewne na myśli muzykę szwedzką, która w tym czasie nie miała odpowiedniego 
zaplecza technicznego do realizacji projektów elektronicznych, natomiast europejska muzyka elektronicz-
na w latach 50. w dużym stopniu polegała na manipulacji głosem ludzkim. Wypowiadał się krytycznie 
o kompozytorach, którzy „myślą nutami, a nie dźwiękami”, podobnie jak o poetach związanych z medium 
książki. B.E. Johnson, Semikolon; ny poesi – nya media, op. cit., s. 65–66. 

678  Ibid, s. 66, cytat (s. 67): „Jag är övertygad om att det är av yttersta vikt att den unga litteraturen 
kommer i eff ektiv och fruktbar kontakt med de  nya medierna som är typiska, representativa för vår 
värld, vårt samhälle” (wyróżn. moje – M. W.C.). 

679  B.E. Johnson, Ur Formuleringar om poesi, op. cit., s. 15.



5. Bengt Emil Johnson – poeta i kompozytor 295

formułował swoje poglądy muzyczne w sposób nieodbiegający zbytnio od rozważań 
na temat literatury, co świadczy o z gruntu intermedialnej postawie artystycznej. 
Analizując np. kolażowy utwór Manzit Karla-Erika Welina, jedną z pierwszych 
manifestacji teatru instrumentalnego w Szwecji, pisał, że warunkiem takiej muzyki 
jest „odkrycie, że komponując, można używać wszelkich rodzajów dźwięków jako 
materiału oraz zasadniczo wszelkich sposobów wydobywania dźwięku. [Kompo-
zytor] nie jest już związany z niezmiennym światem brzmień konwencjonalnych 
instrumentów”680.

W niniejszym rozdziale zamierzam skoncentrować się na utworach poetyckich 
Johnsona, przekazywanych w medium pisma, w którym można prześledzić proces 
przechodzenia od piśmienności typografi cznej do oralności wtórnej i performa-
tywności. Zapis werbalny ujawnia metody artefaktyzacji języka oraz środki poko-
nywania ograniczeń pisma/druku; pojawiają się również elementy z pogranicza 
zjawisk muzycznych i scenicznych, które dają asumpt do rozwinięcia koncepcji 
wiersza jako partytury. 

Technika poetycka Johnsona jest przykładem artefaktyzacji w takim sensie, 
w jakim Fahlström proklamował „ugniatanie języka” jako konkretnej materii681. Jego 
wiersze z lat 60. cechuje organizacja wizualna, reprezentująca – najogólniej – dwa 
typy ze względu na stosunek do języka, przestrzeni inskrypcji oraz technologii: p o-
ez ję  typ ograf iczną  i  maszynopis aną 682. Oprócz tego równolegle powstawały 
akcje sceniczne, happeningi i performanse, w których wykorzystywane były m.in. 
teksty wierszy Johnsona (Gubbdrunkningar, Släpkoppel) – niektóre z nich utrwalo-
ne na nagraniach płytowych, inne tylko na fotografi ach i w relacjach uczestników 
wydarzeń – oraz kompozycje text-sound z użyciem techniki studyjnej. 

W poszukiwaniu medium

Johnson debiutował tomikiem Hyllningarna (1963), ale już w 1961 roku kilka 
z wierszy tego cyklu opublikowało pismo „Rondo” (1961, nr 2), a zaraz potem sko-
mentował je z uznaniem Fahlström w artykule Bris. Jego wiersze Gubbdrunkningar 

680  „[…] upptäckten att alla sorters ljud är möjliga att använda som material vid komponerandet, liksom 
i princip varje tänkbart sätt att frambringa ett ljud är möjligt att använda. Man är inte längre bunden till de 
befi ntliga, konventionella musikinstrumentens fi xerade klangvärld”. L.G. Bodin, B.E. Johnson, Semikolon; ny 
svensk musik, „Ord och Bild” 1964, nr 6, s. 503. Przypomnijmy deklarację Fahlströma z Bris (op. cit., s. 26), 
że wszelkie materiały, metody oraz ich kombinacje są równouprawnione, co oznacza zniesienie ustalonych 
granic między stylami, gatunkami i sztukami, a także między sztuką a rzeczywistością. 

681  J. Olsson, Alfabetets användning, op. cit., s. 132 i nast.
682  Jarl Hammarberg wymieniał jako gatunki współczesnej poezji wizualnej, związane bezpośrednio 

z techniką (medium): wiersz typografi czny, maszynowy, odręczny (malowany lub rysowany) i kolaż. 
J. Hammarberg, Visuell poesi, „Ord och Bild” 1963, nr 6, s. 480. Jesper Olsson (Alfabetets användning, op. cit., 
s. 355) określa wariant typografi czny mianem „typoezji” (typoesi), wpisując się niejako w konkretystyczny 
żargon; ja pozostanę przy adekwatnym określeniu deskryptywnym poezja typografi czna.
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I–IV, drukowane jako „konkretystyczna powieść w odcinkach” („Ord och Bild” 
1963–64), ukazały się jako tomik w nowym kształcie typografi cznym (1965). 

Johnson miał świadomość ograniczeń technologii druku, toteż od początku 
szukał alternatywnych mediów dla swych artystycznych wizji; realizował je m.in. 
w wierszach stworzonych za pomocą maszyny do pisania683. Mieszczą się one, wraz 
z poezją typografi czną, w gatunku poezji wizualnej – forma zapisu oraz przestrzeń 
inskrypcji są tu czynnikami znaczeniotwórczymi na równi z innymi elementami 
języka albo zajmują ich miejsce. W wierszach maszynopisanych element wizualny 
odgrywał jednak większą rolę, gdyż mogły one całkowicie zrezygnować z linear-
ności druku684. Materiał werbalny, o ile w ogóle rozpoznawalny, jest w większym 
stopniu rozproszony w wyniku fragmentacji i atomizacji na molekuły trudne do 
rozpoznania. Proces ten ma jednak przeciwwagę w postaci sił dośrodkowych: 
rozproszona materia języka łączy się w rozmaite kształty, czasami przybierając 
postać słowa lub frazy, materia zagęszcza się lub rozrzedza w formy wizualne nie-
związane z semantyką nawet na poziomie mikroznaczeń, zagęszczenia są wyraźnie 
rezultatem palimpsestowych (w sensie dosłownym) nadpisań kolejnych warstw 
znaków, aż do ich zupełniej nieczytelności, co w połączeniu z mniej gęstymi miej-
scami tworzy iluzję form trójwymiarowych, rzutowanych na płaszczyznę685 (zob. 
Fig. 9). Jak pamiętamy, Fahlström pisał o takich wierszach jako o rozproszonych 
stronach-obrazach (bildsidor), wielkich mapach słownych (ordkartor)686. W po-
ezji wywodzącej się z tradycji Rzutu kośćmi Mallarmégo typografi a staje się więc 
szczególną top o g r af i ą  tekstu, która zastępuje porządek gramatyczny języka687. 
Wiersze Johnsona nie są fi guralne w tradycyjnym sensie poezji wizualnej (jak np. 
Kaligramy Apollinaire’a)688, a jednak skojarzenia z krajobrazem, topografi ą, forma-
mi organicznymi (z ich przypadkowością, ruchliwością i zmiennością) powracają 
w tekstach krytycznych. Metafora mapy niesie jednocześnie przesłanie o związku 

683  Zob. B.E. Johnson, Essäer om Bror Barsk och andra dikter, Stockholm 1964. Wcześniej wiersze te 
były wystawione w Galerii Petra w Sztokholmie (wraz z podobnymi pracami Matsa G. Bengtssona, później 
wydanymi jako Nutcracker, 1964) i recenzowane głównie przez krytyków sztuki. Zob. J. Hammarberg, Visuell 
poesi, op. cit., s. 479–480; B. Höglund, Konkretisterna rycker an, „Bonniers Litterära Magasin” 1964, nr 3, 
s. 217–218. Sam poeta wyjaśnia, że wiersze maszynopisane powstawały w tym samym czasie co te wydane 
jako Hyllningarna. Zob. B.E. Johnson, Tidens tand, op. cit., s. 29.

684  W latach 60. wiązało się to z ograniczeniami technologii druku, które za pomocą maszyny można 
było w znacznym stopniu ominąć. Chodzi jednak nie tylko o technologię; nawet dzisiejsze, praktycznie 
nieograniczone możliwości grafi ki komputerowej mogą zmierzać do naśladowania dawniejszych technologii, 
by sfi ngować efekt materialnej obróbki słowa jako rzemieślniczej działalności.

685  J. Olsson, Alfabetets användning, op. cit., s. 347–348.
686  Ö. Fahlström, Bris, op. cit., s.. Trzeba podkreślić, że pojęcie map słownych odnosi się nie tylko do 

tych stricte wizualnych kompozycji, ale również do poezji typografi cznej; Fahlström wśród innych środków 
wymienia paralelne zestawienia tekstów, a także „wewnętrzne marginesy” (ibid.). 

687  Horace Engdahl w tym duchu przedstawia lekturę poematu Mallarmégo: „To, co oko napotyka 
w Un coup de dés, to litery o bardzo zróżnicowanych rozmiarach, które rozbiły obozowiska w gromadach 
rozrzuconych na pustyni strony, litery, które nagle, gdy zmrużyć oczy, zbijają się w kadłub tonącego 
statku, skrzydło, konstelację gwiazd […]”. H. Engdahl, Beröringens ABC. En essä om rösten i litteraturen, 
Stockholm 1994, s. 75.

688  Higgins określa poezję przyjmującą określone kształty mianem pattern poetry. Zob. D. Higgins, 
Pattern Poetry as Paradigm, „Poetics Today” 1989, nr 2, s. 401–428.
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wiersza z rzeczywistością, co było jednym z głównych tematów debaty na temat 
ówczesnej sztuki. Nawet jeśli zapis jest kryptyczny, abstrakcyjny czy zaszyfrowany, 
istnieją przesłanki do jego zdekodowania według jakiejś wpisanej weń strategii, bądź 
przez nadanie mu własnego porządku. W tym świetle proces lektury jawi się jako 
działanie, które współtworzy utwór – staje się jego w y konan i e m . Zabiegi unie-
możliwiające standaryzację zapisu eksponują właściwości medium (w przypadku 
pisma zinterioryzowanego jako druk – materialne cechy znaków językowych), nie 
prowadzi to jednak do dehumanizacji języka, lecz wskazuje na związek z ciałem 
i gestem. Maurice Merleau-Ponty traktuje słowo i gest jako akty transcendencji 
przepojone sensem, które zbiegają się ze strukturą świata, ponieważ źródłem obu 
jest ciało689. Ich sens nie leży zatem gdzieś na zewnątrz, lecz jest głęboko związany 
z egzystencją. Jesper Olsson interpretuje to zjawisko odwołując się do terminu 
Deleuze’a i Guattariego k ł ą c z e  (rhizom), który oznacza semiotyczną ekspansję 
i ahierarchiczną produktywność690. 

Medium – maszyna

Johnson, który czynnie uczestniczył w wielu akcjach intermedialnych tego czasu, był 
zainteresowany tym, by tworzyć z d ar z e n i a  j ę z y kowe, pisać zamiast opisywać, 
uznając język za część rzeczywistości, a tym samym uwalniając się od wszelkiego 
dualizmu691. W wierszach maszynopisanych sama technologia staje się nośnikiem 
znaczeń, które są rezultatem zabiegów dezautomatyzacji. 

Maszyna do pisania nie była wówczas nowym odkryciem technologicznym, ale 
umożliwiała tworzenie skomplikowanej typografi i według zamysłu autora, której 
technologia druku nie była jeszcze w stanie sprostać; przy wydaniu książkowym 
Essäer om Bror Barsk och andra dikter zastosowano technikę fotoskładu692. Pismo 
maszynowe jako medium poezji nie ma jednak tej przezroczystości co standardowy 
druk; znaki obrócone do góry nogami, po skosie, czy wirujące wokół imaginacyj-
nych centrów zmuszają do aktywnego czytania, które zamienia się w działanie, np. 
obracanie strony, jej przybliżanie i oddalanie, by uchwycić wzrokiem różne możliwe 
konstelacje znaków. Gdyby podążać śladem metaforyki Fahlströma z manifestu, 
należałby stwierdzić, że oto Johnson do ściskania i ugniatania materii języka wy-
korzystał urządzenie mechaniczne, sam będąc jego operatorem. W obraz wiersza 
wpisany jest proces – również fi zyczny – jego powstawania: wkręcanie i wykręcanie 
papieru i zmiany jego ułożenia, wstukiwanie liter i znaków, zróżnicowana siła ude-
rzeń w klawisze z efektem mocniejszego lub słabszego odbicia, ruch wałka, a nawet 

689  M. Merleau-Ponty, Słowo i ciało jako ekspresja, przeł. S. Cichowicz, w: idem, Proza świata. Eseje 
o mowie, 2. wyd., wybór i wstęp S. Cichowicz, Warszawa 1999, s. 94–98.

690  J. Olsson, Alfabetets användning, op. cit., s. 345.
691  B.E. Johnson, Poesins position (enkät II), „Rondo” 1963, nr 2, s. 8; S. Key-Åberg, op. cit., 

s. 487–488. 
692  Wybór tekstów Cage’a w szwedzkim przekładzie (Om ingenting, op. cit.) został także wydany tą 

metodą. O problemach Johnsona z typografi ą tomu Gubbdrunkning – zob. dalszy ciąg tego rozdziału.
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Fig. 9. B.E. Johnson, Hyllning till John Cage, w: idem, Essäer om Bror Barsk
och andra dikter, Stockholm 1964 (brak paginacji)
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zacinanie się mechanizmu. Jeśli czytanie wiersza konkretnego jest poszukiwaniem 
ścieżek przez tekst, to w tekście maszynopisanym ścieżki te noszą jeszcze wyraźne 
ślady obecności autora; są zapisem artystycznego działania.

Nowe medium poezji oznaczało kolejny krok na drodze intermedializacji sztuki 
współczesnej, przekraczania granic, inspiracji międzyartystycznych, które rozgry-
wają się już nie w ramach poszczególnych dyscyplin, lecz w uniwersum sztuki. Pa-
ralele intermedialne były czytelne, przynajmniej w oczach młodej krytyki; Ekbom 
nazwał rzeczone wiersze wizualne Johnsona „poezją na preparowaną maszynę 
do pisania”693, nawiązując do idei fortepianu preparowanego, która niepomiernie 
rozszerzyła możliwości brzmieniowe instrumentu. Fortepian zaczął być wykorzy-
stywany jako przedmiot o wielorakich zastosowaniach i funkcjach, wykraczających 
poza tradycyjne wykonywanie muzyki. Stał się rekwizytem (np. w słynnym utworze 
Cage’a 4'33''), a więc – jako medium – został poddany zabiegowi dezautomatyzacji, 
który uruchamia nową estetyczną produktywność694. Podobnym instrumentem 
à rebours stała się maszyna do pisania; preparację uważano za dewastację i pozba-
wienie fortepianu jego artystycznych możliwości, natomiast maszyna jako medium 
poezji została nobilitowana w sposób analogiczny do przedmiotów wykorzystywa-
nych w gatunku ready-made. Jej pierwotna funkcja mechanicznej produkcji (nie 
tylko – jak w przypadku druku – reprodukcji) tekstów została zniesiona na rzecz 
jednorazowości składni przestrzennej.

Konkretyzm problematyzuje zatem medium literatury, wydobywając jego 
materialność i wynikający z niej potencjał znaczeniowy. Poezja maszynopisana 
powstawała wszak niejako wbrew naturze swego medium: wbrew linearności pisma 
– poprzez swą wielokierunkowość; wbrew transparencji medium języka – za sprawą 
wizualnej materializacji znaków; w końcu – wbrew istocie maszynopisania, które 
technologicznie miało gwarantować standaryzację zapisu. Tym samym medium 
staje się – jak chciał tego McLuhan – przekazem. 

Medium, jako przedmiot i przekaz sztuki, wyeksponowało jej materialną, zmy-
słową naturę. Rozwój technologii medialnych oraz hybrydyzacja form i technik 
artystycznych spowodowały konieczność wypracowania nowych strategii i mecha-
nizmów percepcji. Według Cage’a nowa muzyka wymagała nowego słuchania, które 
nie poszukuje znaczenia, lecz p o d ą ż a  z a  z d ar z e n i e m  mu z yc z ny m 695. Ta 
strategia dotyczy również punktualizmu, który przywołuje w manifeście Fahlström 
w kontekście „przywrócenia formie właściwych jej norm”. Punktualizm zerwał z or-
ganiczną koncepcją formy – rozwojem, ciągłością i logiką – na rzecz operowania 
pojedynczymi dźwiękami jako punktami, które za sprawą zróżnicowanych parame-
trów, zwłaszcza kolorystycznych, tworzyły tkankę migotliwych wrażeń o statycznym 
charakterze. Tego rodzaju muzyka realizuje ideę atomizacji, rozproszenia i czysto 

693  T. Ekbom, Poesi för preparerad skrivmaskin, „Dagens Nyheter”, 18.09.1964. 
694  Życie fortepianu mogło się też na estradzie skończyć, jak to się stało na wieczorze muzycznym 

w Muzeum Sztuki Nowoczesnej 6.03.1964, kiedy to artysta Karl-Erik Welin pociął fortepian piłą mecha-
niczną, nieszczęśliwie raniąc się przy tym w nogę. Zob. L. Nylén, Den öppna konsten, op. cit., s. 13, 71; 
Fylkingen. Ny musik och intermediakonst, op. cit., s. 190. 

695  J. Cage, Experimental Music, op. cit., s. 10.
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zmysłowego odbioru zjawisk dźwiękowych, a więc niejako „formy bez formy”696. 
Dla wyjaśnienia formy poezji konkretnej ta koncepcja muzyki okazuje się nader 
trafna: rozdrobniona materia języka objawia przede wszystkim swe fi zyczne jakości, 
wizualne i/lub dźwiękowe, ale ponieważ materia ta nie jest całkowicie pozbawiona 
potencjału semantycznego, w procesie percepcji pojawiają się też pewne semantyczne 
sensy, które Höglund określa jako „migotliwość mikrosemantyczną”697. 

Poezja typografi czna

Gatunek poezji typografi cznej wykorzystuje potencjał technologii druku, tj. operacje 
typografi czne i grafemiczne: kursywa, rozstrzelony druk, wytłuszczenia, zmiany 
kroju, stylu i wielkości czcionki itp. Respektuje on do pewnego stopnia linearność 
druku, zwłaszcza w obrębie mniejszych segmentów tekstu (tzw. bloków teksto-
wych698), które są zestawiane horyzontalnie i/lub wertykalnie na stronie. Już od 
pierwszego tomu poetyckiego Hyllningarna Johnson tworzył dużych rozmiarów 
utwory lub cykle poetyckie, które opierają się na postępującej, tj. coraz bardziej 
radykalnej, artefaktyzacji według różnych, mniej lub bardziej czytelnych, zasad 
gier; kilka z nich będzie przedmiotem analiz w dalszej części rozdziału. Punktem 
wyjścia jest na ogół tekst o pewnej koherencji, również grafi cznej, np.: 

förutsättningen: ”att bjuda ut bobbies”
    BAOUM
 kan du sitta på den här
 kan du darra
 kan du ströva
  är det halt i maskin
    ÄR DU DÄR?
–  –  –
nu spelar dom på vinden: det är väl…
  ja…  de e halare än förut
   de e sättare än vanligt
   de e BJUDNING – 
     mjukare och mjukare
      (hylsor, läppar)699  

696  C. Dahlhaus, Forma, przeł. M. Bristiger, w: Res Facta. Teksty o muzyce współczesnej, t. 4, Kraków 
1970, s. 82–91.

697  „mikrosemantiskt fl immer”; por. B. Höglund, „TINGTJUT” och „känsliga vantar … i tårtgasen”, op. 
cit., s. 135. W kategorii migotliwości opisywane są także wrażenia wzrokowe niektórych wierszy wizualnych 
(J. Olsson, Alfabetets användning, op. cit., s. 348) oraz akustyczne wykonania polegające na symultanicznym 
czytaniu, fragmentacji i brzmieniowej asocjacyjności (L. Nylén, Den öppna konsten, op. cit., s. 70).

698  Jako bloki tekstowe (textblock) Johnson określił teksty w jednym ze swych ostatnich tomików 
poetyckich. Zob. B.E. Johnson, Medan sedan. Textblock komponerade och sammanställda av Bengt Emil 
Johnson, Stockholm 2005. Fahlström (Bris, op. cit., s. 31) pisał o „akapitach i zbitkach akapitów” („stycken 
och klungor av stycken”), co jednak ze względu na niezróżnicowaną grafi ę należy interpretować raczej jako 
pewne płaszczyzny lub geometryczne kształty wypełnione tekstem.

699  B.E. Johnson, För att bjuda ut bobbies, w: idem, Hyllningarna, Stockholm 1963, s. 53.
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[założenie: wystawić bobbies na sprzedaż / BAOUM / możesz siedzieć na tym / możesz 
drżeć / możesz się włóczyć / czy jest ślisko w maszynie / JESTEŚ TAM? // teraz grają 
na wietrze: to chyba… / tak… jest bardziej ślisko niż przedtem / jest bardziej siadająco 
niż zwykle / to ZAPROSZENIE – / coraz bardziej miękko / (łuski, wargi)] 

Obok linearności fragmentarycznych fraz o charakterze strzępów rozmów 
(formy wokatywne, pisownia oddająca niedbałą wymowę, np. „de e” zamiast „det 
är”) silniej zaznaczają się uporządkowania wertykalne (por. Fahlström: „paralelizm 
wertykalny”, „wewnętrzne marginesy” – tutaj: sześć). Fahlström, analizując me-
chanizmy artefaktyzacji w artykule Bris, wychodzi od obserwacji Bazona Brocka, 
że „słowo pochłania zdanie”700, i zgodnie z nią rozpatruje środki artefaktyzacji na 
poziomie słowa i zdania. Spróbujmy więc prześledzić metody poetyckie Johnsona 
w nawiązaniu do tego rozróżnienia, zaczynając od poziomu słowa, które zgodnie 
z manifestem musi stać się materią. Skąd więc biorą się słowa, które są samodziel-
nymi jednostkami bez nadrzędnej – semantycznej lub syntaktycznej – zasady 
łączenia? 

Cykl Vagnar ze zbioru Hyllningarna został wygenerowany z serii przypadko-
wych słów, co zresztą wiersz tematyzuje, stwarzając pewną fi kcję na temat swojej 
materii:

sex ord. t.ex. rågsikt
spader växel violinkopulation bankande och Hjalmar
sagolikt pressande vårtouvertyr
tilldels halvspacklande (”bolligt”)
och med en tillsats av stinkande ull
(sovvagnskonduktören: helt avskalad)701

[sześć słów np. mąka żytnia / pik weksel kopulacja skrzypiec waląc i Hjalmar / baśniowo 
wyciskając brodawkową uwerturę / częściowo półszpachlując („piłeczkowo”) / i z do-
datkiem cuchnącej wełny / (konduktor kuszetki: całkiem surowy)]

Słowa dobrane są, zgodnie z zaleceniem Fahlströma, na zasadzie automatyzmu 
(enumeracja, nonsensowne frazy i neologizmy), ale wbrew tekstowi nie jest ich 
jedynie sześć (w przykładzie zaznaczone zostały kursywą); materię wiersza stanowi 
cały materiał werbalny zacytowanej strofy, który w kolejnych strofach poddany jest 
permutacjom, np.:

sex spader sagolikt tilldels och sovvagns konduktören 
[…]
avskalad ull (”bolligt”) vårtouvertyr Hjalmar rågsikt […]702

Permutacja w poezji nawiązuje do tradycji tzw. wierszy proteuszowych (od 
wiersza Proteus Juliusa Caesara Scaligera), tworzonych w oparciu o listę słów, 

700  Ö. Fahlström, Bris, op. cit., s. 25. 
701  B.E. Johnson, Vagnar, w: idem, Hyllningarna, op. cit., s. 61 (wyróżn. moje – M.W.C.).
702  Ibid.
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w których ideą formalną jest pewien wzór przekształceń703. Zdaniem Higginsa, 
odniesienie takich wierszy do poezji konkretnej polega na składni o charakterze 
geometrycznym (kumulatywnym), nie zaś algebraicznym (liniowym)704. W po-
wyższym przykładzie pierwszy wers zbudowany został z pierwszych słów strofy 
wyjściowej (od góry do dołu), a drugi – z ostatnich słów (w odwrotnym porządku). 
Artefaktyzacja u Johnsona idzie jednak o wiele dalej: początkowo słowa są rozpo-
znawalne jako jednostki (za Fahlströmem – „znaki językowe”), następnie ulegają 
coraz dalej idącej atomizacji i permutacjom wewnętrznym, np. „kopulation” – „pula 
ko-tion” (s. 63), często z dowcipną lub prowokującą grą słów, np. „rågsikt” – „rågskit” 
(‘mąka żytnia’ – ‘gówno żytnie’) (s. 61). Stopniowo tekst rozsypuje się: począt-
kowo przez segmentację poziomą, potem z wykorzystaniem innych kierunków
na stronie: 

hel taksvala
  heta kalsvals
    avskalad och kalvsvans705 

[cała jaskółka dachowa // gorący nagi walec // surowy i ogon cielęcy] 

W końcu pojawiają się swobodne formy przestrzenne lub uporządkowania 
wertykalne („mapy słowne”). W kolejnym przykładzie materiał w istocie został 
ograniczony do sześciu słów, o których mowa była na początku wiersza. Z tej materii 
wydobywane są poszczególne litery w porządku wertykalnym, tj. znajdują się na 
linii odpowiednich liter pierwszej, horyzontalnej sekwencji słów (por. wertykalny 
paralelizm w ujęciu Fahlströma; mógł on dotyczyć również większych jednostek 
– słów, fraz). Ukształtowanie przypomina nieco kaligram Apollinaire’a Il pleut706, 
lecz utrzymany jest rygor linii pionowych. Zabieg rozproszenia materii ma funk-
cję konstrukcyjną, nie ikoniczną jak w wierszu Apollinaire’a, w którym tytułowy 
deszcz „zacina” nieregularnym ruchem z ukosa. Tutaj materia punktualistycznie 
traktowanych znaków wydaje się abstrakcyjnym obrazem, a jednak ich zagęszczenia 
tworzą miejscami zbitki, które ujawniają ukryty porządek linearny. 

W istocie znaki odcyfrowane w porządku horyzontalnym tworzą następującą 
sekwencję słów: „sex ord t ex och sagolikt pressande vårtouvertyr tilldels halvs-
packlande bolligt och med en tillsats av stinkande ull sovvagnskonduktören helt 
avskalad”. W całości ta mapa słowna przedstawia materiał werbalny pierwszej 
strofy (czyli materię wyjściową wiersza) w taki sposób, że słowa się nie powtarzają. 
W tekście „rozsypanym” nie występują zatem słowa umieszczone u góry strony 
jako materiał przekształceń; ten brak koherencji nie ma większego znaczenia,

703  Zob. D. Higgins, W kierunku odniesienia aluzyjnego, przeł. M. Mosakowski, w: idem, Nowoczesność 
od czasu postmodernizmu oraz inne eseje, op. cit., s. 187–188. 

704  Idem, Strategia poezji wizualnej: trzy aspekty, przeł. K. Brzeziński, w: idem, Nowoczesność od czasu 
postmodernizmu oraz inne eseje, op. cit., s. 173. Higgins dostrzega również pokrewieństwo tej koncepcji 
poezji z geometryczną sztuką szkoły szwajcarskiej, m.in. Maxa Billa.

705  B.E. Johnson, Vagnar, op. cit., s. 63. Materia przemieszcza się tu na zasadzie anagramowania, ale 
z niewielkimi rozszerzeniami.

706  G. Apollinaire, Il pleut, w: idem, Œuvres poétiques, red. M. Adéma, M. Décaudin, Paris 1965, s. 203.
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Fig. 10. B.E. Johnson, Hyllningarna, s. 71

bowiem były one arbitralnie wybrane i połączone. W ten sposób Johnson zrealizował 
postulat łączenia automatyzmu w kwestii materiału i „systemów”, tj. wybranych 
i konsekwentnie realizowanych zasad gier (za Fahlströmem – „własnych norm”). 
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Oto jak wygląda materiał werbalny zacytowanej mapy słownej (w nawiasach 
kwadratowych słowa „materiałowe” kursywą, umieszczone w tych miejscach, co 
w pierwszej strofi e wiersza): 

sex ord t ex [rågsikt spader växel violinkopulation bankande] och [Hjalmar] sagolikt 
pressande vårtouvertyr tilldels halvspacklande bolligt och med en tillsats av stinkande 
ull sovvagnskonduktören helt avskalad

Tym samym został zrealizowany metapoetycki komentarz do konstrukcji 
wiersza, mówiący o sześciu słowach jako jego zaczynie. Reguły gier tego rodzaju 
są niezwykle trudne w realizacji, niemniej były przedmiotem zainteresowania 
twórców różnych epok, świadomie wybierających rygorystyczne gatunki jako 
ograniczenie techniczne, a zarazem wyzwolenie kreatywności. Artyści neoawan-
gardy odnaleźli w tej tradycji metody materiałowego, nie zaś mimetycznego trak-
towania sztuki, np. Cage pisał w latach 70. mezostychy, których formę rozwinął od 
zapisu prozatorskiego do poetyckiego, od zwykłej składni do katalogów słów, od 
przestrzennego kształtu do czasowej realizacji, w końcu – od jakości wizualnych 
do muzycznych707. Cage, obok mezostychów stuprocentowych, dopuszczał ich 
tzw. pięćdziesięcioprocentowe wersje o nieco złagodzonych rygorach708; podobnie 
w wierszu Vagnar ostatnio analizowana procedura nie była możliwa do realizacji 
bez rozluźnienia przyjętej zasady, bowiem nie wszystkie znaki występują w sło-
wach stanowiących materię przekształceń. Widać to wyraźnie w pionie najbardziej 
wysuniętym w prawo, w którym pojawiają się litery (c, y, ö) niezwiązane żadną 
relacją z wersem materiałowym. Nawet jednak w złagodzonej wersji dużej zręcz-
ności wymagało takie zorganizowanie materiału, by nie występowała konieczność 
wstawiania nieobecnych liter w przestrzeni zarezerwowanej dla „wertykalnego
paralelizmu”. 

Niezależnie od przestrzegania procedur, w tak skonstruowanej słownej grze 
realizuje się istotna cecha konkretyzmu – wielokierunkowość, która ma jednak inny 
charakter niż ta cechująca dzieło plastyczne (choć Fahlström, opisując te środki, 
odsyłał do sztuki abstrakcyjnej), bowiem porządki wertykalny i horyzontalny są 
wynikiem ścisłych procedur, domagających się odczytania. Toteż bliższą analogią 
tego rodzaju struktury jest technika dodekafoniczna o jasno określonych granicach 
materiału i możliwościach jego dyspozycji w pionie i w poziomie709.

707  Zob. M. Perloff , Th e Music of Verbal Space, w: eadem, Poetry On & Off  the Page, op. cit., s. 290–308. 
Podobnie jak nie uznawał on ciszy jako przeciwieństwa dźwięku, tak nie uznawał pustej przestrzeni, 
w której „zawsze można coś zobaczyć” (ibid., s. 299). O intermedialnej koncepcji uprawianych przez niego 
sztuk świadczy fakt, że dla realizacji zasady przypadkowości wykorzystywał w zapisie swoich kompozycji 
muzycznych m.in. niedoskonałości papieru jako znaki muzyczne. 

708  Ibid., s. 291; zob. też J. Sosnowski, „To, co dzieje się w wierszu…”, w: idem, „Najryzykowniej”, 
Wrocław 2007, s. 94–115. 

709  P.E. Carapezza (op. cit., s. 200) pisze wręcz o rygorystycznym zrównaniu poziomu i pionu 
w dodekafonii.
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Törstspegeln jako partytura

Niektóre wiersze Johnsona z debiutanckiego tomu podają wskazówki wykonawcze 
w formie komentarza-legendy do grafi cznej formy tekstu i to w kategoriach tak 
ogólnych, że utwór bardziej przypomina kompozycję muzyczną na recytujący głos 
lub głosy, np. cykl poetycki Törstspegeln (Lustro pragnienia):

Te 10 tekstów, które tworzą niniejszy wiersz, można czytać w dowolnym porządku, 
a czytelnik może dodatkowo łączyć teksty w każdy możliwy sposób. Różne czcionki 
oznaczają różne tempa: A A A = bardzo powoli / AAA = powoli / AAA = normalne 
tempo czytania / aaa = szybko / aaa = bardzo szybko710.

Instrukcja wykonawcza sugeruje wykonanie akustyczne, ale go nie narzuca; 
mowa jest o czytelniku, nie o wykonawcy czy interpretatorze, wybór każdego z tych 
sposobów kontaktu z utworem ma jednak określone konsekwencje. Czytelnik zawsze 
współdziała w ukonstytuowaniu się utworu literackiego, wypełniając w akcie lektury 
jego miejsca niedookreślone. Gdy paratekst sugeruje większą aktywność odbiorcy, 
czytanie staje się swego rodzaju implicytnym wykonaniem, umieszczonym w określo-
nych werbalnie ramach dowolności. W przypadku Törstspegeln dotyczy ona kolejności 
tekstów, sposobów ich zestawiania oraz tempa czytania, zatem w utwór wpisana jest 
pewna nieokreśloność, która daje wykonawcy swobodę realizacji szczegółów. 

Zacytowany paratekst ustanawia dwoistą relację wobec utworu: z jednej strony 
defi niuje jego cechy performatywne poprzez zastosowanie umownej grafi ki, z drugiej 
– pozostawia swobodę w kreowaniu formy jako sekwencji zdarzeń. Obie te cechy są 
negatywowym odwróceniem tradycyjnej praktyki literackiej, w której wszak linearność 
dyskursu określa formę, natomiast lektura lub wykonanie pozostają kwestią subiek-
tywnej, acz w pewnym zakresie autorsko sterowanej interpretacji. Wiersz Johnsona 
jest więc swoistym modelem do składania na różnych poziomach swojej struktury: 
po pierwsze – co do kolejności segmentów, po drugie – zestawiania mniejszych jego 
fragmentów; ta druga procedura nie jest bliżej wyjaśniona, jej sens można jednak zin-
terpretować na podstawie istniejącego tekstu dźwiękowego, czyli nagrania audio711. 

Wprowadzanie elementów przypadkowości w muzyce lat 50. było reakcją na 
totalną organizację wszelkich parametrów kompozycji w muzyce serialnej. Jak ujął 
to Bogusław Schäff er, 

710  „De 10 texter varav denna dikt bildas kan läsas i valfri inbördes ordning: vidare kan läsaren kombi-
nera texterna på varje tänkbart sätt. De olika stilarna betecknar olika tempi: A A A = mycket långsamt, AAA 
= långsamt, AAA = normal läshastighet, aaa = snabbt, aaa = mycket snabbt”. B.E. Johnson, Törstspegeln, 
w: idem, Hyllningarna, op. cit., s. 27; kolejne wiersze cyklu – ibid., s. 29–38. 

711  O tekście dźwiękowym, rozumianym jako realizacja dźwiękowa (uzależniona od autorskiej kon-
cepcji i możliwości technicznych), dla której grafi czny zapis tekstu jest „partyturą”, zob. A. Hejmej, Muzyka 
w literaturze, op. cit., s. 113. Badacz stosuje to pojęcie w odniesieniu do poezji dźwiękowej (w szczególności 
Bernarda Heidsiecka), traktując tekst dźwiękowy jako jeden z warunków zaistnienia tekstu intermedialnego 
(ibid., s. 123–124). W niniejszej pracy, z racji specyfi ki materiału, traktuję istnienie tekstu dźwiękowego 
jako opcjonalne rozszerzenie praktyk wykonawczych przekazywanych przez tekst werbalny. 
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[w] nowej muzyce nie istnieje forma w sensie architektonicznej budowy. Oczywiście, 
każde dzieło muzyczne ma jakąś formę, ale tak pojęta forma jest tylko wypadkowym 
rezultatem współdziałania wielu czynników. Nie jest w tej nowej sytuacji forma celem, 
kompozytor nie przewiduje przebiegu recepturalnie, przeciwnie, chętnie poddaje się 
urokowi swobodnego rozwoju. Co więcej: zaznaczają się stale i nieodmiennie tendencje 
do rozszerzenia samego pojęcia formy, przy czym „nieformalność” muzyki służy tym 
intencjom jak najpełniej712.

Dopiero w konfrontacji z serializmem, w którym forma nie była celem, lecz 
wypadkową ukształtowania materiału, można zatem interpretować późniejsze 
rozluźnianie więzów formalnych w muzyce – przez aleatoryzm, indeterminację, 
niejednoznaczną notację – mimo wszystko jako konc e p c j e  for ma l ne , choć 
w nowym rozumieniu tego pojęcia. Zasada dowolnego łączenia odcinków daje 
for m ę  w i e l o z n a c z n ą , nieokreśloną pod względem architektoniki (a więc 
zewnętrznego zarysu formy) i czasu, ale określoną co do struktury odcinków. 
Poliwersjonalne istnienie utworu nie zmienia jego strukturalnej – wciąż tej sa-
mej – złożoności. Podobnie wiersze wchodzące w skład cyklu stanowią materiał, 
z którego każdorazowo budowana jest jednorazowa forma, materiał jest już jednak 
w pewien sposób zorganizowany713. Intermedialny moment zawarty jest w samej 
koncepcji muzycznej, która, jak zauważa Schäff er, objaśniając nowatorstwo form 
otwartych, wykazuje pokrewieństwo z literaturą714. Opiera się ono – inaczej niż 
w ujęciu Lessinga – na wyeksponowaniu elementu przestrzennego w literaturze 
i muzyce oraz związanej z nim wielokierunkowości i wielokształtności czasowej. 

Druga procedura wzmiankowana w instrukcji do wiersza Johnsona dotyczy 
kombinacji tekstów na zasadzie innej niż łączenie odcinków. Interpretacja zale-
ceń wykonawczych jest możliwa dzięki istnieniu tekstu dźwiękowego, nagranego 
w warunkach studyjnych w roku 1969715, a więc z wykorzystaniem możliwości 
technicznych niedostępnych jeszcze w roku wydania tomu (1963). Jest to zatem 
jedna z możliwych realizacji for my  ot w ar te j , w której swoboda wykonania 
rozciąga się również na poziom materiału – wyboru, wymienności i nawarstwiania 
wycinków. Przekazuje ją zapis wiersza – nagranie symultaniczne w wykonaniu 
czterech głosów (dwóch męskich i dwóch kobiecych), poddanych elektronicznym 
przetworzeniom, przede wszystkim – zgodnie z instrukcją – zmianom tempa i bar-
wy716 oraz efektom pogłosowym. Tekst wyjściowy stanowi w istocie kon k re t ną 
mate r i ę  w rozumieniu Fahlströma, wykorzystywaną fragmentarycznie przez ze-
stawianie pojedynczych słów i fraz z różnych tekstów z przypisanymi im tempami, 

712  B. Schäff er, Wieloznaczne formy, w: idem, Mały informator muzyki XX wieku, op. cit., s. 231.
713  Analiza tego utworu zostanie przedstawiona w dalszej części rozdziału jako przykład zastosowania 

metod serialnych. 
714  Pierre Boulez miał wzorować się na koncepcjach artystycznych Joyce’a i Mallarmégo, opracowując 

swoją ideę „sterowanego przypadku” jako podstawy realizacji utworu muzycznego. B. Schäff er, Otwarte 
formy, w: idem, Mały informator muzyki XX wieku, op. cit., s. 234.

715  B.E. Johnson, Genom Törstspegeln (första passeringen), w: Text-Sound Compositions – A Stockholm 
Festival, Stockholm: Fylkingen Records 2005, CD 4. 

716  Jeśli zmiana tempa odbywa się przez zwolnienie lub przyspieszenie nagrania, naturalną konsekwen-
cją jest obniżenie lub podwyższenie częstotliwości, zmiana wysokości, a zarazem barwy dźwięku. 
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tak że zatraca się ich ewentualna koherencja semantyczna i składniowa717 na rzecz 
walorów dźwiękowych i rytmicznych. Są one środkami materializacji tekstu, które 
czynią z jego substancji fonetycznej autonomiczną jakość, poddawaną dalszym 
przekształceniom (głównie symultanicznym nawarstwieniom), co w efekcie daje 
złożone wzory brzmieniowe i rytmiczne, np. z tekstu 1 (s. 29): „samma dag” – po-
wtarzane bardzo szybko w rytmie ♫ ♩ w sekwencjach od 7 do 17 sekund (8'50''); 
„bara badar” – w rytmie ♫ ♩ ♩ (7'7''−7'30''); „på ångspegelns” – jeden raz, bardzo 
szybko (1'35''); „OCH NÅR” (0'28'' – 1'20'') – powtarzane bardzo wolno, z prze-
rwami, w końcu wielogłosowo, z manipulacjami częstotliwością; z tekstu 3 (s. 31): 
„SUGER SEJ UPP” (4'28''), „UTLEDSEN” (4'40'')718.

Złożoność wzajemnych relacji głosów, tekstów, temp i innych czynników 
dowodzi, że tekst ten zasadniczo nie jest przeznaczony do cichej lektury, chyba 
że na zasadzie zbliżonej do czytania partytury. Przypomnijmy, że czytanie party-
tury współczesnej nie daje brzmieniowego wyobrażenia dzieła, jak to ma miejsce 
w klasycznym zapisie partyturowym, jedynie z ar y s  lub p ote nc j a ł  z d ar z e ń 
muzycznych . Poszczególne wiersze pełnią funkcję głosów orkiestrowych, których 
realizacja przez wykonawców (recytatorów) przynosi za każdym razem nowe relacje 
wewnętrzne w oparciu o tę samą skomponowaną materię werbalną. Skutkiem tego 
realizuje się forma otwarta o nieskończonych możliwościach kombinacji elementów 
preformowanych oraz swobodnym stosunku do idei kompozytorskiej. Jeśli podobna 
forma miałaby być zrealizowana w akcie lektury, musiałaby to być lektura wielo-
krotna, w trakcie której czytelnik, w miarę poznawania możliwości materii, coraz 
swobodniej wędruje „różnymi ścieżkami przez tekst”, syntetyzując – wizualnie, 
brzmieniowo, kombinatorycznie czy znaczeniowo – wybrane jakości. Kombinacje 
elementów przyjmują wówczas postać linearno-czasową, a symultaniczność może 
się realizować jedynie jako impl i kowana  j a koś ć . Umiejętności takich odczytań 
sprzyjają doświadczenia wcześniejszych wykonań719. 

Trzeci element instrukcji wykonania, sugerowane tempo czytania, jest najbardziej 
oczywistym elementem performatywnym, choć możliwym do realizacji w cichej 
lekturze. W takim wypadku będzie on traktowany jednak jako pewna m o ż l i -
wo ś ć  l ektu r y, nie zaś faktyczna wariabilność temp, bowiem wzrok obejmuje 
słowa jako jednostki wizualne, nie wpływając na czasowość percepcji. Procedury 
zalecane w instrukcji wykonawczej wskazują więc zarówno na daleko posuniętą 
swobodę tworzenia formy, jak i jej złożoność, której sprawiedliwość może oddać 
wykonanie akustyczne – wielogłosowe lub będące wielościeżkowym montażem 
nagrań jednego głosu. Paratekst podkreśla zatem fakt, że wiersze nie są produk-

717  Teksty są utrzymane w poetyce absurdu, może więc być mowa tylko o pewnej koherencji; okazuje 
się ona decydująca na płaszczyźnie procedur formalnych (zob. nast. podrozdz.). 

718  Określenia czasu dotyczą nagrania, na podstawie którego opisuję zabiegi artefaktyzacji. 
719  „Wieloznaczne formy wymagają realizacji z powtórzeniami, wtedy bowiem ujawniają się różnice 

pomiędzy poszczególnymi wersjami”. B. Schäff er, Wieloznaczne formy, op. cit., s. 234. W tym świetle pojęcie 
formy jako pewnego kształtu staje się dyskusyjne. Na paradoksy rozumienia formy w muzyce współczesnej 
wskazuje Dahlhaus, dowodząc, że jest to pojęcie przeciwstawne wobec struktury, oraz że „forma otwarta” 
jest estetyczną fi kcją, ponieważ w momencie wykonania istnieje tylko jej jedna aktualna postać. C. Dahl-
haus, Forma, op. cit., s. 90. 
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tem fi nalnym działania twórczego, ale zaledwie jego wstępnym etapem, stanowią 
bowiem mate r i ę  do dalszych operacji. To właśnie z tego względu, nie zaś z racji 
podobieństwa zapisu, można drukowaną wersję utworu traktować jako partyturę 
implikowanej akcji performatywnej, a jej realizację – jako utwór. 

Wzory serialne 

Jak wynika z wcześniejszych uwag na temat muzyki współczesnej (w wypadku 
Fahlströma – również sztuk plastycznych), działania kompozytorskie przeniosły 
się w dużej mierze z poziomu architektoniki formy na poziom materiału, który 
– w swej preformowanej postaci – mógł potencjalnie tworzyć formy poliwersjo-
nalne. Przypomnijmy, że Fahlström wskazywał w muzyce konkretnej nie tyle na 
jej nowatorstwo brzmieniowe, co na formotwórczą rolę metody kolażowania720. 
Język, by stać się materią poezji konkretnej, miał być podobnie wykorzystywany 
ze względu na materialne jakości, które odsłaniały w nim walor nowości, a co za 
tym idzie – potencjał strukturotwórczy. Tym tropem idzie Johnson, którego wiersze 
– często nonsensowne w warstwie semantycznej i/lub składniowej– opierają się na 
ścisłych zasadach porządków serialnych, które autor manifestu wymienił explicite721. 
Cykl Törstspegeln skonstruowany jest według serii samogłoskowych, z których jedna 
ma następującą postać (jej pierwsze pojawienie się wyróżniono kursywą):

(1) samma dag har dom gjort urkunder
(2) med påfågelsbenor och
(3) alla andra ord som dunkudden
(4) ser på vågens helgonstod
(5) blommor eller åtrå eller
(6) skjut du som tror att alla har
(7) fotoceller på snålheten
(8) skjut du dom som bara badar
(9) bara badar och gror ur underverk på ångspegelns blodsol722

[tego samego dnia zrobili dokumenty / z pawimi przedziałkami i / wszystkimi innymi słowami 
jak puchowa poduszka / widzę w fi gurze świętego w fali / kwiaty lub pożądanie lub / strzelaj 
ty, który sądzisz, że wszyscy mają / fotokomórki na chciwość / strzelaj do tych którzy tylko 
się kąpią / tylko się kąpią i kiełkują z cudów na krwawym słońcu zaparowanego lustra]

720  Por. np. M. Perloff , Th e Futurist Moment, op. cit., s. xviii; R. Nycz, Tekstowy świat, op. cit., s. 192. 
Z kolażem wiążą się z tym pokrewne techniki, takie jak montaż, metoda cut up, ready-made, które mają 
swoje odpowiedniki muzyczne. 

721  Por. „Dlatego mogę skonstruować, podkreślam – skonstruować, np. serię 12 samogłosek w pewnym 
porządku i robić według niej stoły, choć seria samogłosek nie jest sama w sobie tak umotywowana jak seria 
12 tonów skali chromatycznej.” („Därför kan jag konstruera, säger konstruera, t.ex. en serie av 12 vokaler 
i viss följd och göra bord enligt det, fast en tolvvokalserie som sådan inte har samma fog för sig som en 
serie av den kromatiska skalans tolv toner.”). Ö. Fahlström, Hätila…, op. cit, s. 58.

722  B.E. Johnson, Törstspegeln, op. cit., s. 29.



5. Bengt Emil Johnson – poeta i kompozytor 309

Seria a a a a o o u u e / e å å e e o o, obejmująca dwa wersy (w. 1–2), powtórzona 
jest w kolejnych dwóch (w. 3–4) w tej samej postaci, następnie dwukrotnie pojawia 
się wspak: o o e e å å e e / u u o o a a a a (w. 5–6, 7–8), by w ostatnim wersie po-
wrócić w swej pierwotnej postaci; ten wers (9) jest dłuższy niż inne, mieści bowiem 
cały szereg samogłoskowy, co potwierdza jego formotwórczą rolę. W ten sposób 
zasada powtórzenia według ustalonego schematu nie ogranicza różnorodności 
semantycznej; powtarzane są bowiem nie słowa lub ich rozpoznawalne segmenty723, 
lecz jeden element, wyodrębniony na podstawie swej materialnej formy i niejako 
ukryty w sekwencjach słów724. 

Sandro Key-Åberg, w recenzji tomu Hyllningarna pod znamiennym tytułem Ord 
som ting (Słowa jako rzeczy), opisuje słowa w wierszach Johnsona jako „naładowane” 
i nieskończenie podzielne cząstki, które wchodzą w dynamiczne relacje w polu sił 
wiersza, ulegając ciągłym przekształceniom i tworząc nowe konfi guracje, również 
znaczeniowe, a w rezultacie – formę otwartą. Relacja między językiem a rzeczy-
wistością ulega odwróceniu: punktem wyjścia jest dla poety materiał języka ze 
swymi możliwościami transformacji, treść natomiast powstaje jako rezultat zdarzeń 
w języku. Innymi słowy, poeta kształtuje bieżące doświadczenie, powstające rów-
nocześnie ze zdarzeniami językowymi. Mimo to jego poezja nie sprawia wrażenia 
mechanicznej rejestracji; „ugniatanie” języka jest równoważne lub równoczesne 
z odkrywaniem i stwarzaniem (uppfi nnande) nowych jakości725.

W wierszu 3. samogłoski są inaczej uporządkowane; seria (zaznaczona wytłusz-
czeniem w pierwszym wersie; majuskuły i kursywa – według oryginału) wykorzystuje 
ten sam zestaw samogłosek, ale w innym porządku (a o a e o å u e e u å o e a o a ):

KVAR SOM HAREN OCH SÅ UTLEDSEN NU PÅ OVETSKAP OM ALLT
KVAR OCH VAKEN OCKSÅ DUNKELHET UPPNÅR STORHET MAN ORKAR
KRAFTSPOLAD: SER OCH NÅR: SUGER SEJ UPP DÅ ORDEN HAR SOMNAT726

[pozostały jak zając i tak zmęczony już niewiedzą o wszystkim / pozostały i zbudzony 
również ciemność osiąga wielkość człowiek podoła / zmieciony przez siłę: widzi i osiąga: 
wsysa się kiedy słowa zasypiają]

Jak zauważył Key-Åberg, ten materiał samogłoskowy (a o u å e) posłużył do 
stworzenia różnych serii727, które następnie poddawane są typowym transformacjom 
serialnym również w wierszach 8., 9. i 10., opartych na tym samym zestawie samo-
głosek. Pozostałe wiersze cyklu (2., 4., 5., 6. i 7.) zostały zbudowane na drugiej grupie 
samogłoskowej (e i y ä ö), wykorzystywanej do budowy serii jak następuje: 

723  Taki przypadek ma miejsce w cyklu Hyllningarna, który przeniknięty tą samą materią, jawi się jako 
szereg nieustających wariacji tej samej materii słownej – zob. analizę w nast. podrozdz.

724  Bliską analogią muzyczną jest tutaj technika dodekafoniczna i serialna, rozumiana jako kolejne 
wcielenie dawnej techniki wariacyjnej, która była rozpoznawalna słuchowo, podczas gdy jej współczesne 
warianty są zabiegiem konstrukcyjnym, w odbiorze niedającym odczucia powtórzenia i/lub wariacji. 

725  S. Key-Åberg, op. cit., s. 487. Por. również stwarzanie znaczeń wraz ze znakiem we wczesnych 
dziełach plastycznych Fahlströma.

726  B.E. Johnson, Törstspegeln, op. cit., s. 31.
727  W dalszym ciągu analizy zasadność tej tezy zostanie ponownie zbadana. 
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nr   seria    opis procedury i liczba powtórzeń
2 ö ö ä y e i e ä    – postać oryginalna serii728; 6 x
4 ö ö ö ö ä ä y y e/e i i e e ä ä  – podwojenie elementów serii
5 ö ä ö e ä i y e e y i ä e ö ä ö  –  pary skrajnych elementów serii ory-

ginalnej dośrodkowo i odśrodkowo, 
tak iż powstaje podwójna konstrukcja 
lustrzana

6 ööääööeeääiiyyeeeeyyiiääeeööääöö  – powyższy wariant w podwojeniu; 4 x
7 ö ö ä y e i e ä/ ä e i e y ä ö ö  – postać oryginalna serii i wspak; 7 x

Jak widać, procedury są ściśle określone i ulegają komplikacji wobec oryginalnej 
postaci serii (w 2. wierszu) na sposób – można powiedzieć – linearny. Naczelną 
nowością serializmu była jednak relatywizacja jednokierunkowego (wektorowego) 
rozwoju; oryginalna postać serii stanowi co prawda punkt wyjścia dla „komponowa-
nia jako procesu”729, ale niekoniecznie jej początek w sensie rozwoju formy, jak np. 
temat sonaty czy wariacji, który mimo daleko idących przekształceń (według zasad 
techniki przetworzeniowej, wariacyjnej, kontrapunktycznej) jest rozpoznawalny 
na mocy swej postaciowej jedności. Jak konkluduje Dahlhaus, „[s]eria jest tylko 
i wyłącznie uosobieniem relacji”, a więc nie można nawet mówić o różnych formach 
serii jako pochodnych jej zasadniczej postaci, bo każda z nich jest konkretyzacją 
pewnej abstrakcji730. Z tego też powodu trudno jest uchwycić postać oryginalną 
w grupie wierszy skonstruowanych na materiale samogłoskowym a o u å e (1., 3., 
8., 9. i 10.). Występują tam dwa różne uporządkowania, które wyizolować można 
dopiero z wierszy dalszych w kolejności (o ile kolejność w wersji drukowanej w ogóle 
ma jakieś znaczenie wobec recepturalnej swobody łączenia tekstów). I tak, porządek 
a a o u e å e o pojawia się w wierszu 8. i 10., w pierwszym natomiast wierszu cyklu 
przyjmuje on postać zdwojoną (por. pierwszy przykład w tym podrozdziale). Drugi 
szereg (a o a e o å u e) występuje w wierszu 3. w postaci zasadniczej, a w wierszu 9. 
– zdublowany. Key-Åberg wyraża przypuszczenie, że zastosowane zostały również 
inne procedury organizacji tekstów, których nie sposób przeniknąć731. Porównując 
postaci tej serii i poprzedniej (której recenzent nie poddał szczegółowej analizie), 
widzimy jednak, że podobnie jak tam, druga postać serii jest uporządkowaniem 
dośrodkowym pierwszej (według kolejności 1–8–2–7–3–6–4–5), a zatem postacią 
serii, skonstruowaną przez wielokrotne zmiany kierunku w przód i wstecz (poniżej 
zaznaczam odpowiednimi znakami połączenia elementów; skoki należy koncep-
tualizować nie tylko między elementami pary, np. 1–8, ale również w kierunku 
odwrotnym, tj. 8–2 itd.):

728  Zgodnie z utrwaloną w tradycji muzycznej terminologią seria występuje w postaci oryginalnej 
(O), retrogradalnej czyli raka (R), inwersji (I) oraz raka inwersji (RI). Por. B. Schäff er, Seria, w: idem, 
Mały informator muzyki XX wieku, op. cit., s. 214. Pozostaję jednak przy określeniach werbalnych, które 
ułatwiają konceptualizację. 

729  Por. J. Cage, Composition as Process, w: idem, Silence, op. cit., s. 18–56.
730  Zob. C. Dahlhaus, Forma, op. cit., s. 87.
731  S. Key-Åberg, op. cit., s. 489.
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 1  2   3  4   5  6  7   8 
╚ ╘ ╙ └  ┘ ╜ ╛ ╝ 
 
Biorąc pod uwagę konsekwentne badanie możliwości ukształtowań serialnych 

przez poetę, można uznać tę postać za odpowiednik postaci inwers j i  serii muzycz-
nej, która polega na zamianie kierunku kolejnych interwałów (tj. odległości między 
dźwiękami), co daje inny zestaw dźwięków wywiedziony z tej samej interwałowej 
zasady porządkowania. W muzyce przekształcenia te odbywają się wertykalnie (dół 
– góra, góra – dół), tzn. postać inwersji jest odbiciem lustrzanym serii wzdłuż osi 
poziomej, podczas gdy jej postać retrogradalna (tzw. rak) jest odwróceniem następ-
stwa, czyli odbiciem serii względem osi pionowej. W piśmie, które jest konstrukcją 
linearną, postać inwersji zostaje osiągnięta na drodze pewnego porządku „skoków” 
(tak też określane są w muzyce większe interwały), które można konceptualizować 
jako realizowane w abstrakcyjnej trójwymiarowej przestrzeni. Tym samym, podobnie 
jak w muzyce, zasada lustrzanego odbicia daje w rezultacie szereg odmienny niż 
zwykłe odwrócenie kolejności, zachowane są jednak re l a c j e  m i ę d z y  e l e m e n -
t am i . Porządek serii wspak (postać raka), który mógłby się wydawać paradygma-
tyczny dla lustrzanego odbicia (por. szereg w wierszu 5. wyżej), jest takim jedynie 
nominalnie, gdy znaki pisma symbolizują dźwięki; jeśli natomiast zachowują one 
przy tym autonomiczną wartość znaku grafi cznego, odbicie lustrzane musiałoby 
uwzględniać zmianę ich materialnego kształtu, niwecząc językowe odniesienia (np. 
p–q, b–d)732. Jak widać, poeta-kompozytor Johnson bardzo konsekwentnie stosował 
procedury przekształceń; w obrębie poszczególnych wierszy jest to aktualna dla 
danego wiersza postać serii – powtarzana samodzielnie (wiersz 1.) lub na zmianę 
ze swą postacią wspak (np. wiersz 7.). Między utworami serie zmieniają się: pod 
względem materiału – dla serii A (a a o u e å e o) i B (ö ö ä y e i e ä) wspólnym 
elementem jest e), ilościowo (zdwojenie elementów) oraz postaciowo (poprzez in-
wersję czyli lustrzane odbicie w obrębie serii). Porządek całego cyklu wierszy pod 
względem ukształtowania materiału jawi się więc w następujący sposób (2 oznacza 
zdwojenia poszczególnych elementów):
wiersz  1        2     3                  4       5                   6                    7    8      9      10
seria  2A – B – A(lustrz.) – 2B – B(lustrz.) – 2B(lustrz) – B – A – 2A – A 

Również to uporządkowanie wykazuje pewną symetrię; skrajne utwory (1. i 10.) 
oparte są na serii A, natomiast centralne (4., 5., 6. i 7.) na serii B w jej czterech 
różnych postaciach: zdwojonej (4.), lustrzanej (5.), lustrzanej zdwojonej (6.) i orygi-
nalnej (7.). Są to w pewnym sensie odpowiedniki czterech postaci serii muzycznej, 
zatem w tym świetle seria B zdaje się centralna dla formy niniejszego cyklu wierszy 
Johnsona; natomiast seria A nie występuje we wszystkich postaciach. 

Procedury serialne są, podobnie jak w muzyce, metodą preformowania mate-
riału, zasadniczo niewidoczną na powierzchni utworu. Interesujące jest natomiast 
pytanie, jakie konsekwencje mają dla innych jego jakości: sensu, brzmienia, percep-

732  Por. np. wiersz Gomringera mensch, który wykorzystuje rzeczywiste odbicie lustrzane postaci 
grafi cznej słowa. C. Clüver, Concrete Sound Poetry, op. cit., s. 164.
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cji. Key-Åberg charakteryzuje tę poezję jako pole „badania języka” (språkforskning), 
uznając rezultaty tych procedur za równie interesujące jak same procedury (förfar-
anden) i posiadające autentyczny walor poezji, a nie tylko „laboratorium języka”733. 
Wskazuje on zarówno na inspiracje muzyczne, jak i na aspekt oralności dokonującej 
się w języku pracy. Zabiegi serialne nie są operacjami na znakach wizualnych, lecz 
ukazują język w trakcie tworzenia, a więc jako związany z ciałem, artykulacją; nawet 
daleko posunięta destrukcja języka daje poczucie odbywającego się w nim ruchu, 
jak również ruchu artykulacyjnego734. Przy tym wyostrzenie uwagi w stosunku 
do wszelkich aspektów tekstu wzmaga rozumienie utworu jako całości, choć nie 
w odniesieniu do rzeczywistości, ale jako autonom i c z n e j  r z e c z y w i s to ś c i 
t wor z on e j  z e  s ł ów - r z e c z y 735. To miał zapewne na myśli Fahlström, opo-
wiadając się przeciw poezji „aforystycznej”, a jednocześnie wskazując na rzeczony 
tomik Johnsona jako na wzór do naśladowania736. 

Podobne gestualne traktowanie języka wyraźne jest u wielu poetów konkretnych, 
bynajmniej nie tylko tych, którzy zdają się przynależeć do poetów dźwiękowych. 
Franz Mon, którego szwedzka prezentacja odbyła się dopiero w roku 1964, nazywał 
swoje wiersze artykulacjami (artikulationer), podkreślając gesty mowy niejako na 
progu artykulacji (w sensie artykułowanej mowy), np. mruczenie, syczenie, taniec 
warg, języka i zębów, ruch bliski pamięci ciała i znaczący, ale w sensie elementar-
nym, zanim nastąpi destrukcja w języku737. 

W tym miejscu należy się zastanowić, czy Johnson komponuje swoje wiersze 
z dźwięków czy ze znaków grafi cznych – liter; zestawienia samogłosek serii ukazują 
precyzję konstrukcji, ale pod względem wymowy zachodzi znaczne zróżnicowanie 
inwariantów krótkich i długich oraz – w konsekwencji – bardziej i mniej otwar-
tych, różniących się artykulacją. Ten szczegół przemawia dodatkowo za koncepcją 
muzyczną, gdyż nie chodzi w istocie o repetytywność na poziomie brzmień, lecz 
o zasadę formotwórczą. Istotą dodekafonii była „[k]ompozycja o dwunastu tonach 
powiązanych wzajemnie tylko między sobą”, tj. nie odnoszących się do jakiegoś 
zewnętrznego systemu738. Dźwięki miały oddziaływać jako samodzielne jakości 
o zmiennych parametrach, tworząc tzw. melo d ię  bar w dźwiękow ych  (Klang-
farbenmelodie). Zróżnicowanie samogłoskowych wariantów w wierszach Johnsona 
może być ujmowane jako werbalny odpowiednik tej techniki: powtórzenie znaku 

733  S. Key-Åberg, op. cit., s. 486–487. 
734  „Det sönderdelade och svåruttalade hos den gör att jag känner rörelsen i språket och språkets 

rörelser, jag känner hur språket rör sig i munnen”. Ibid., s. 491.
735  Ibid. Artur Lundkvist, który wypowiadał się w tym czasie bardzo krytycznie o poezji konkretnej, 

zauważa również w debiutanckim tomiku Johnsona „stymulujące możliwości”, wychodzące poza „typogra-
fi czne ekscesy i przekopywanie zwałów liter”. A. Lundkvist, Vägar för poesin, „Bonniers Litterära Magasin” 
1964, nr 4, s. 247–248.

736  Ö. Fahlström, Bris, op. cit., s. 31.
737  F. Mon, artikulationer, przekł. szw. B.E. Hedin, „Rondo” 1964, nr 2, s. 29. Rzeczona recenzja Key-

-Åberga ukazała się natomiast w 1963 r.
738  Zob. A. Schönberg, Sposób myślenia czy poznanie?, przeł. A. Staniewska, w: L. Rognoni, Wiedeńska 

szkoła muzyczna, op. cit., s. 403; A. Webern, Droga do Nowej Muzyki, przeł. Z. Wachowicz, w: Res facta. 
Teksty o muzyce współczesnej, t. 6, op. cit., s. 38.
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grafi cznego nigdy nie jest tym samym dźwiękiem, lecz autonomiczną jakością 
kolorystyczną739. Podobne są również konsekwencje tej metody: dodekafonia 
lub serializm uwalniają materię od ograniczeń systemu (dla poezji wynika stąd 
absurdystyczny wydźwięk utworów), a jednocześnie nakładają pewne ograni-
czenia inwencji poety. Zarówno dodekafoniści, jak i teoretycy i fi lozofowie tej 
szkoły twierdzą, że technika 12-tonowa n i e  j e s t  m e to d ą  komp onow an i a , 
lecz – jedynie – preformowania materiału; kształt serii i tkwiący w niej potencjał 
przekształceń jest wynikiem myślenia kompozytorskiego, a nie mechanicznych 
operacji. Na poziomie kompozycji może dochodzić natomiast do przypadkowych 
konstrukcji o tradycyjnym kształcie (np. konsonansów zgodnych z zasadami 
harmonii), które nie są systemowo zakazane740. U Johnsona przyjmują one postać 
niemal tradycyjnych modernistycznych metafor, wywodzących się z tradycji póź-
nego symbolizmu i surrealizmu, przypominających metaforykę Lindgrena, np. 
„ser på vågens helgonstod” („patrzy na fi gurę świętego w fali”), „gror ur underverk 
på ångspegelns blodsol” („kiełkuje z cudów na krwawym słońcu zaparowanego 
lustra”)741. Metafora, podobnie jak koherencja składniowa, jest rozpoznawalna 
w tekście drukowanym, w tekście dźwiękowym uchwytne są natomiast jedynie 
pewne materialne elementy (z drugiej metafory – człon „zaparowanego lustra”). 
Porządek kompozycji jest zatem ukryty, na powierzchni (tj. w warstwie zmysłowo 
dostępnej) dominuje heterogeniczność i wrażeniowa migotliwość.

Hyllningarna – automatyzm kontra system: migotliwość języka

Tytułowy cykl poetycki w tomie Hyllningarna składa się z 12 wierszy, zwanych 
hyllor (‘półki’)742, które są permutacyjnymi przekształceniami materii pierwszego 
wiersza zbudowanego z przypadkowych sekwencji słów. Absurdystyczny charakter 

739  Odwołania do Weberna oraz jego następców, Stockhausena i Bouleza, występują jako jedno waż-
niejszych źródeł inspiracji w Planie pilotażowym poezji konkretnej grupy Noigandres. Zob. A. de Campos 
i in., op. cit., s. 72.

740  Oba te fakty były przedmiotem krytyki Adorna, który uznawał wprawdzie kreatywność na 
poziomie preformowania materiału, ale jednocześnie widział tu przyczynę determinizmu i „abdykacji 
podmiotu” w procesie kompozycji (zwłaszcza u Weberna). Zob. T.W. Adorno, Filozofi a nowej muzyki, 
op. cit., s. 154–157. O rozluźnieniu zakazu dysonansu jako regresywnym, wobec atonalności, momencie 
dodekafonii, ibid., s. 127. 

741  B.E. Johnson, Hyllningarna, op. cit., s. 29. Zwraca na to uwagę również Key-Åberg (op. cit., s. 491), 
podając przykłady modyfi kacji elementów języka obrazowania przy jednoczesnym zachowaniu wzoru 
brzmieniowego („kvar som haren”, „kvar och vaken” – przekład wyżej, s. 309).

742  Nasuwa to skojarzenia ze „stołami” Fahlströma. Dodatkowy efekt wynika z homonimicznego 
znaczenia słowa „hylla” jako czasownika w bezokoliczniku „czcić/oddawać cześć”; do tego znaczenia 
nawiązuje tytuł tomu Hyllningarna – odczasownikowa forma oznaczająca „wyrazy czci/apologie”. Efekt 
nakładania się pojęcia abstrakcyjnego i konkretu był bez wątpienia wpisany w strategię artystyczną. W tomie 
wierszy maszynopisanych Essäer om Bror Barsk och andra dikter (1964) Johnson zamieścił cykl czterech 
wierszy-obrazów Hyllningar, m.in. dla Johna Cage’a (por. Fig. 9).
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jest wynikiem rozbicia składni, dużej liczby neologizmów oraz unikania ich grama-
tycznego dookreślenia, co daje efekt semantycznej migotliwości. W tym wypadku 
Johnson zwraca się ku porządkom liczbowym743 – technice permutacji rozumianej 
szerzej niż technika serialna, która jest jedną z jej postaci. W rzeczonym cyklu jest 
ona zastosowana w obrębie poszczególnych bloków tekstowych, które określam 
umownie jako strofy: 

(1) duande sjunger ihop till en munparkering 
(2) dunkar ihop under ljuvliga skjutsar 
(3) munvåta slumkvarter framsidan samlande vals 

(4) nu måste vi befria oss
(5) bäst som han satt och smackade lyste ansiktet upp 
(6) frågan är om han någonsin spikat
(7) vi kunde ju ha vridit ur hingstarna innan dom smickrade – nu är det på rosten 

(8) fem hade kanske hon och sen sova
(9) samla ihop alla vimsiga släktingar så jag kan få suga på dom 
(10) vi träff as nog under årens lopp744 

[duch twojości ześpiewuje razem w parking ust / uderza razem pod rozkosznymi 
bryczkami / mokre od ust kwartały slumsów fasada zbierając walca (lub: walec) // teraz 
musimy się uwolnić / gdy w najlepsze siedział i mlaskał jego twarz się rozpromieniła / 
pytanie czy on kiedykolwiek wbijał gwóźdź / można było przecież wyżąć ogiery zanim 
zaczęły się przymilać – teraz wszystko jest na ruszcie // pięć miała może ona a potem 
spać / zebrać razem wszystkich skołowanych krewnych żebym mógł ich possać / spo-
tkamy się zapewne w następnych latach].

Materiałem wiersza są zdania uzyskane metodą automatyzmu zalecaną przez 
Fahlströma w manifeście i przez niego z uznaniem dostrzeżoną745. Pierwsze słowo 
można interpretować jako złożenie du (‘ty’) i ande (‘duch’); wówczas jako rzeczow-
nik („duch twojości”) może pełnić funkcję podmiotu w zdaniu („ześpiewuje razem 
w parking ust”). Może to być jednak rzeczownik odczasownikowy dua (‘mówić na 
ty’); jego abstrakcyjny charakter wprowadza jeszcze większy bezład semantyczny, 
co wprost wpisuje się w zasadę sabotażu reguł lingwistycznych. Fraza dunkar ihop 
w 2. wersie jest wariacją sjunger ihop (w obu przypadkach partykuła ihop wzmacnia 
ambiwalencję semantyczną), która opiera się na powtórzeniu wzoru rytmicznego 
i brzmieniowego: sjúngĕr ĭhóp – dúnkăr ĭhóp (wytłuszczone samogłoski akcen-
towane). Jak widać, nawet przekład fi lologiczny nie jest możliwy, a to z powodu 
ambiwalencji semantycznej i gramatycznej molekuł językowych w nowych kon-
stelacjach, rządzących się własnymi prawami. Choć zdarzają się sensowne wypo-
wiedzenia, np. 1. wers drugiej strofy („teraz musimy się uwolnić”) czy ostatni wers 
trzeciej strofy („spotkamy się zapewne w następnych latach”), jednak w kolejnych 

743  Zob. np. A. Olsson, Mälden mellan stenarna. Litterära essäer, Stockholm 1981, s. 67.
744  B.E. Johnson, 1:a hyllan, w: idem: Hyllningarna, op. cit., s. 9.
745  Ö. Fahlström, Bris, op. cit., s. 31. W tym względzie Johnson realizuje zalecenie swego mistrza 

z manifestu, by wykorzystywać systemy na równi z automatyzmem, a metodę „ugniatania” przenosić na 
mechanizmy składni. Idem, Hätila…, op. cit., s. 58, 60. 
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permutacjach zostają one rozbite, podobnie jak te nonsensowne, co świadczy o ich 
identycznym s t atus i e  mate r i a ł u . Przekształcenia tekstu wyjściowego w ko-
lejnych wierszach nie są przeprowadzone według jednej procedury, lecz odrębnie 
dla każdej strofy, stąd tekst rozrasta się i rozsypuje (jednym z głównych środków 
jest bowiem fragmentacja) z różną intensywnością w różnych miejscach, co wy-
raźne jest już na poziomie grafi i. W drugiej strofi e zmiany uporządkowania słów 
są proste do rozszyfrowania – odbywają się w obrębie wersów i w całych słowach 
tekstu wyjściowego746, w pierwszej następuje przenikanie materii werbalnej między 
wersami, jej rozdrobnienie oraz „nadziewanie”747 słów fragmentami innych, które 
dla danego odcinka mają status słów operacyjnych. Poniżej przedstawiam analizę 
pierwszej strofy w kilku wierszach cyklu, wskazując na coraz bardziej radykalne 
zabiegi artefaktyzacji:  
(1) en munparkering du ljuvliga dua framsidan duan (duande)  1-2-3 
(2) till ung under unge slumungkvartnger  (sjunger) 1-2-3
(3) ihop iho ihop ho ↑munvåta op   (ihop)  1-2-3
(4) sjunger ti ↑dunkar ill valills ll   (till)  1-2-3
(5) ↑duande skjutsar e samlaenende n748  (en)  1-2-3

Każdy wers zawiera słowa z wszystkich trzech wersów tekstu wyjściowego; 
pojawiają się one również w określonym porządku: ostatnia fraza 1. wersu (en mun-
parkering) – przedostatnie słowo 2. wersu (ljuvliga) – trzecie od końca z 3. wersu 
(framsidan), a dalej – kolejne słowa liczone od końca: till – under – slumkvarter 
itd., tak iż wykorzystany został cały materiał werbalny pierwszej strofy (zestawienie 
cyfr na marginesie ukazuje stały porządek pobierania materii z kolejnych wersów). 
Wydestylowanie materii słów operacyjnych (zaznaczonej kursywą; w całości podaję 
je w nawiasach) pokazuje, że są one kolejnymi słowami początku pierwszego wiersza 
(por. wers 1. wyżej). W tym świetle jedyną, dodajmy – pozorną, nieregularność 
wykazuje 3. wers, w którym słowem operacyjnym jest ihop z pierwszego wersu, 
ale występują też słowa ihop z wersu 1. i 2. jako substancja wiersza, toteż kursywą 
zostały zaznaczone tylko fragmenty operacyjne. W ten sposób konsekwentnie 
stosowane procedury kształtowania materiału, przedstawione wyżej niejako w po-
rządku linearnym, dały w rezultacie konstrukcję, którą można odczytywać również 
w pionie: słowa operacyjne od góry w dół, zaś kolejne frazy wiersza od dołu ku 
górze: pierwsza (wytłuszczona) od 5. wersu, następna – od 4. wersu w górę (↑), 
kończąc na piątym, kolejna – od 3. wersu w górę (↑), kończąc na czwartym. Jest to 
kolejna gra klockami słów, rozgrywająca się w pr z e s t r z e n i  s t rony : wcześniej 
procedura uzyskania postaci inwersji serii samogłosek polegała na przeskakiwaniu 
od elementów skrajnych ku centralnym w poziomie (por. poprz. podrozdz.); teraz 
poszukiwanie zasady składniowej odbywa się wertykalnie, w kierunku ku górze, 

746  Szczegółową analizę tych fragmentów przedstawiłam w artykule Poezja awangardowa – inny wymiar 
słowa. Kilka uwag o mediach, materialności i lirycznym głosie, „Acta Sueco-Polonica” 2010, nr 16, s. 65–78.

747  Ö. Fahlström, Hätila…, op. cit., s. 60. Są to zabiegi znane w retoryce pod nazwą tmesis, lecz u szwedz-
kich twórców ich zastosowanie nie wynika ze strategii retorycznych, lecz konstruktywistycznych. 

748  B.E. Johnson, 2:a hyllan, w: idem, Hyllningarna, s. 10 (wszystkie zmiany czcionki moje – M.W.C.).
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dodatkowo z koniecznością powrotu w dół w celu uzupełnienia brakujących ele-
mentów. Linearyzm poziomy nie został więc przeniesiony na porządek pionowy, 
lecz zamieniony na wielokierunkowy r u ch  materii.

 Nadziewanie jednych słów innymi jest jedną z ważniejszych metod artefakty-
zacji, której celem jest nie tylko szyfr, gra brzmieniowa, ale także – na poziomie 
znaczeń, od których szwedzcy konkretyści się nie odcinają – uzyskanie ambiwa-
lencji co do przynależności gramatycznej słowa. Fahlström przytacza w artykule 
Bris, obok własnych propozycji, przykłady właśnie z 3. wiersza cyklu Hyllningarna: 
„munvåta-du” (wers 1. niżej), „släktingar-så” i „hop-nog-under” (odpowiednio, 
1. i 2. wers trzeciej strofy).
(1) dua u-and duande-du dunkardu ande munvåta-du   1-2-3
(2) slumkvarter ihop sjunger      3-2-1
(3) :ho-ihop under framsidan :ho-i-hop-du ho-and-op-i  1-2-3
(4) samlande ljuvliga till      3-2-1
(5) :en mun-ti-par-ill-kering skjutsar vals-ill tî749   1-2-3

W powyższym przykładzie materiał kolejnych wersów stanowią słowa odczy-
tywane pionowo w strofi e wyjściowej (tutaj wytłuszczone) – na przemian: od góry 
do dołu (1.,3., 5. wers) i od dołu do góry (2., 4. wers), przy czym słowa operacyjne 
występują tylko w wersach nieparzystych (odpowiednio – duande, ihop i till), roz-
bijając ich materiałową i grafi czną koherencję. 

Materia języka ulega coraz dalej idącemu rozdrobnieniu; słowo przestaje być 
jednostką, rozpada się na molekuły niekoniecznie zgodne z morfologią, a wyizo-
lowane elementy stają się zalążkiem autonomicznym przekształceń na zasadzie 
wariacji brzmieniowych, np. rymujące się segmenty du – nu, Slum – mun, kar – 
sar – par (zob. niżej).
du slum-nu-mun sjung dun an-kvar-tan hop-hop en-ke-desi-li
ta fram-parsam vals-ga dan-kar-sar
i er: till mun :i ring-de vå-ter-ljuv
der-skut-du mun-slum-sjung ljuv-mun
vals-fram-sar kar-par-ta vals-ga-tan gâ750

Atomizacja powoduje rozszerzenie potencjału asocjacyjnego wiersza o nowe 
znaczenia i skojarzenia na poziomie mikrosemantycznym751, np. „till en munpark-
ering” – „i ring” (‘w koło’), „i er” (‘w was’), „till mun” (‘do ust’). W dalszym ciągu 
materiał przemieszcza się pomiędzy strofami, co przynosi nowe kombinacje, utrzy-
mane w poetyce nonsensu, np. „vi kunde ju spikat upp oss till en munparkering” 
(‘mogliśmy przecież zbić się w parking ust’), „frågan är om hingstarna måste befria 
duande” (‘pytanie, czy ogiery muszą uwolnić ducha twojości’)752. 

749  B.E. Johnson, 3:e hyllan, w: idem, Hyllningarna, op. cit., s. 11 (zmiany stylu czcionki moje – M. W.C.). 
750  Idem, 4: hyllan, w: idem, Hyllningarna, op. cit., s. 12.
751  Por. Ö. Fahlström, Hätila…, op. cit., s. 60.
752  B.E. Johnson, 7:a hyllan, w: idem, Hyllningarna, op. cit., s. 15.
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W poniższym przykładzie artefaktyzacja przyjmuje postać szyfru, tworzonego 
przez podział słów na sylaby i dodanie do nich stałego elementu szyfrującego, 
który zmienia się w kolejnych wersach: kolejno ua-, mun-, lju-, slu-; są to ponadto 
fragmenty słów wiersza: duande, munparkering, ljuvliga, slumkvarter, natomiast 
zaszyfrowany tekst (tu wytłuszczony) stanowi materiał werbalny 2. strofy.
uanu uamå uaste uavi uabe uafri uaa uaoss
munbäst munsom munhan munsatt munoch munsma muncka munde munly 
munste munan munsi munktet munupp
ljufrå ljugan ljuär ljuom ljuhan ljunå ljugon ljusin ljuspi ljukat
sluvi sluku slunde sluju sluha sluvri sludit sluur sluhi slungstar 
sluna sluinn slunan753 sludom slusmi sluckra slude slunu sluär sludet slupå sluro 
slusten754

Powstaje efekt sztucznego języka o zupełnie innej brzmieniowości niż język 
szwedzki, a jednocześnie zmienia się obraz słowa, które nie może być automatycznie 
rozpoznane i zdekodowane. 

Pięć pierwszych wierszy-półek zachowuje stały materiał werbalny w obrębie 
strof, zaś przemieszczenia odbywają się jedynie między wersami. W dalszym ciągu 
cyklu materiał werbalny przemieszcza się również między strofami, odsłaniając 
coraz szerszy potencjał łączliwości – rzecz jasna, w przyjętej poetyce absurdu. 
Ponadto materiał werbalny kolejnych strof ulega (począwszy od 6:e hyllan) prze-
mieszczeniom, tak iż w cytowanym wierszu (9:e hyllan) pierwsza strofa zbudowana 
jest wyłącznie z materiału strofy drugiej tekstu wyjściowego, druga – z materiału 
trzeciej, a trzecia z materiału pierwszej. Przy tym nadal każda ze strof podlega 
modyfi kacjom według innej procedury, co wpływa także na odmienność ich gra-
fi cznych postaci. I tak kolejne dwie strofy z 7:e hyllan zawierają, prócz elementów 
szyfrujących, molekuły słów z innych strof oraz całkiem nowe, np. w drugiej strofi e 
zamiast szyfru wprowadzone są między wersami nowe słowa, które mogą funkcjo-
nować samodzielnie lub jako element większych całości:
fem duande samla hop dunkar vi munvåta
     sno                 dem                dej              hann
hade sjunger alla vim siga ihop träff as slumkvarter755

Te nowe słowa zostają następnie wpasowane w koleją strofę, rozbijając – wraz 
z elementem szyfrującym (sju-) – jej linearny przebieg znany z wcześniejszych 
wierszy (zaznaczone niżej kursywą): 
sjunu sjusno sjumå sjuste sjudem sjuvi sjudej sjube sjufri sjua sjuhann sjuoss756

753  W podkreślonych sylabach zachodzi jedyny raz reduplikacja litery „n” w słowie innan (inn-nan).
754  B.E. Johnson, 9:e hyllan, w: idem, Hyllningarna, op. cit., s. 17 (zmiany czcionki moje – M.W.C.).
755  Idem, 7:a hyllan, w: idem, Hyllningarna, op. cit., s. 15. Słowa dodane między wersami: sno (‘zwinąć’), 

dem (‘ich’), dej (‘ciebie’), hann (‘zdążył’).
756  Ibid. Zaszyfrowane zdanie wytłuszczonym drukiem: nu måste vi befria oss („teraz musimy się 

uwolnić”).
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Nawet jednak tak dalece zdeformowane słowa, pojedyncze morfemy, neologi-
zmy czy anakoluty mają nadal znaczny potencjał konotacyjny (np. muncka, ljugan, 
sludit); może on zyskać dodatkową energię znaczeniotwórczą w akcie wykonania, 
zależnie od akustycznej interpretacji segmentów. Tutaj najwyraźniej realizuje się 
zalecenie Fahlströma, by stwarzać ambiwalencję co do części mowy: pierwszy ele-
ment wyrazu (nie musi być to nawet rdzeń), np. lju- jest potencjalnie otwarty na 
różne konotacje: ljuvlig (‘rozkoszny, błogi’), ljud (‘dźwięk’), ljus (‘światło’, ‘świeca’), 
ljuga (‘kłamać’) itp. Kolejne elementy okazują się wychodzić poza spodziewane 
warianty, np. neologizm „ljugan” wiedzie skojarzenia ku ljuga (‘kłamać’), ale koń-
cówka wskazuje na wyrażenie nominalne, przy tym odmienne od rzeczownika lögn 
(‘kłamstwo’). Podobnie neologizmy „munde” (mun – ‘usta’) i „slunde” o końcówkach 
czasu preteritum oraz „sludit” i „ljukat” z końcówkami supinum. Do tego dochodzą 
zróżnicowane warianty wymowy samogłosek: krótkie i długie, labializowane lub 
nie, np. „slunde” – „sludit”. 

W kilku wierszach (nr 7, 8, 10) elementy do „nadziewania” nie są zapowiedziane 
przez wcześniejsze wyróżnienie grafi czne, np. w 7:e hyllan, w którym zaznaczam 
wytłuszczeniem tekst wyjściowy, a poniżej molekuły obce:
fråfragakvan ramäram är om hingsamsitarna måsimset befria duamsiande757

     fra     kva   ram    am                       amsi                  imse                   amsi

Jak widać, mimo linearnego zapisu i quasi-strofi cznego układu, wiersze te są 
konstelacjami, w których przekształcenia odbywają się w różnych kierunkach. 
W wierszach 7. i 8. przestrzeń strof nie jest już nawet zaznaczana grafi cznie, a w 10. 
tekst osiąga rozproszenie na całą stronę – układy wertykalne co najmniej równowa-
żą się tu z horyzontalnymi, tworząc Fahlströmowskie mapy słowne (ordkartor)758. 
W poniższym przykładzie (Fig. 11) materia wyjściowa uległa daleko idącej ekspansji 
przez środki artefaktyzacji opisane wyżej. Najbardziej skoncentrowana jest w trze-
cim segmencie (wersy 11–16), rozbitym na sześć szpalt (granica między szpaltą 1. 
i 2. jest niewidoczna z powodu braku spacji między słowami ovanligt / ihop oraz 
apsugen / lyste). Organizacja materii przebiega zygzakiem między szpaltami 2. i 6. 
(od lewej: „duande sjunger ihop till en munparkering”; od prawej: „bäst som han 
satt och smackade lyste ansiktet upp”), 3. i 5. (od lewej: „nu måste vi befria oss”; od 
prawej: „dunkar ihop under ljuvliga skjutsar”). Szpalta 4., „fem hade kanske hon 
och sen sova”, jest zorganizowana od dołu do góry, natomiast 1. zbudowana jest 
z nowego materiału: „en ovanligt apsugen restlidare”. Widać więc, że wspomniane 
„ścieżki przez tekst” nie są konstruktami linearnymi, lecz wielokrotnie przecina-
jącymi się siatkami konstelacji. 

W istocie wiersze Johnsona pokazują energię językową w czystej formie – język 
jako materię. Nie istnieje więc jeden nadrzędny system (językowy), jedynie pewna 
potencjalność, którą można rozmaicie kształtować; możliwości rozciągają się od 
przypadkowości („automatyzmu”) po precyzyjnie określone procedury („systemy”) 

757  Ibid. Tekst wytłuszczony: frågan är [är] om hingstarna måst befria duande („pytanie czy ogiery 
musiały uwolnić ducha twojości”).

758  Ö. Fahlström, Bris, op. cit., s. 31.
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Fig. 11. B.E. Johnson, Hyllningarna, op. cit., s. 17

[11]

[16]



320 Część II. Modernizm i awangarda szwedzka a muzyczność

przekształceń poszczególnych elementów lub ich większej liczby. Trzeba dodać, że są 
to zabiegi istotne na poziomie tworzenia – jako metody preformowania materiału; 
poetyka materializacji, unieważniając cechy systemowe języka, zakłada stworzenie 
jakiejś składni, która w poezji konkretnej ogólnie dominuje nad semantyką759. 
Benkt-Erik Hedin podkreślał pokrewieństwo metody Johnsona i dodekafonii na 
poziomie kontroli materiału, pozwalającej na ujawnienie się zamysłu twórczego 
– nie ogranicza fantazji, ale ją wyzwala. Świadomość procedur nie jest natomiast 
koniecznym warunkiem percepcji, przeciwnie – w muzyce efekt przypadkowości 
(np. aleatoryzm Cage’a) i totalnej organizacji serialnej (np. Structures Bouleza) 
dają podobny efekt kalejdoskopowości760. Podobnie w poezji permutacyjnej nie 
ma znaczenia, czy elementy wymieszane są przypadkowo, czy według określonej 
procedury761. 

Typografi a – ograniczenia

Tomiki Johnsona z lat 60. nie są aż tak zróżnicowane pod względem typografi cz-
nym, by jawić się dzisiejszemu czytelnikowi jako ekscentryczne. Najwyraźniej 
jednak ich szata grafi czna była wynikiem koniecznego kompromisu, co zaznaczył 
autor w komentarzu do zbioru Gubbdrunkning (1965): „Książka ta obejmuje wybór 
z cyklu poetyckiego «Gubbdrunkning» (wersja skrócona). Z powodu trudności 
technicznych nie było możliwe zrealizowanie moich pierwotnych pomysłów, m.in. 
dotyczących kształtu typografi cznego”762. W istocie, wiersze wcześniej opubliko-
wane w periodyku „Ord och Bild” (1963–64)763 miały bardziej zróżnicowaną szatę 
typografi czną, a więc odmienną – jak to ujął Mallarmé –„symultaniczną wizję 
Strony”764 i strategię lektury. W tomiku metoda kompozycji polega na zestawianiu 
większych lub mniejszych bloków tekstowych, których wzajemne relacje można 

759  Zob. T. Sławek, Między literami. Szkice o poezji konkretnej, op. cit., s. 16.
760  B.E. Hedin, Bengt Emil och vida världen, „Bonniers Litterära Magasin” 1966, nr 4, s. 295–297. Zob. 

też T. Ekbom, H. Olt, op. cit., s. 22.
761  Zob. D. Higgins, W kierunku odniesienia aluzyjnego, op. cit., s. 188.
762  „I denna bok ingår ett urval ur diktcykeln «Gubbdrunkning» (en förkortad version). På grund 

av tekniska svårigheter har mina ursprungliga idéer om bl.a. den typografi ska utformningen inte kunnat 
realiseras”. B.E. Johnson, Gubbdrunkning, Stockholm 1965, s. 5.

763  Były publikowane jako „konkretystyczna powieść w odcinkach” („OoB:s konkretistiska följetong”; 
w pierwszym odcinku – „konkretiska” [sic!]). Zob. B.E. Johnson, Gubbdrunkning, fyrfota, „Ord och Bild” 
1963, nr 4, s. 301, nr 5, s. 410, nr 6, s. 486; 1964, nr 3, s. 252–253 (tu podwójny odcinek IV–V).

764  S. Mallarmé, Przedmowa [1914], przeł. T. Różycki, w: idem, Rzut kośćmi nigdy nie zniesie przy-
padku, przeł. T. Różycki, wprowadz. M.P Markowski, red. K. Bazarnik, Z. Fajfer, Kraków 2005 (brak pa-
ginacji). Sformułowanie to (oryg. „une vision simultanée de la Page”) występowało także w przedmowie 
do pierwszego wydania Rzutu kośćmi w piśmie „Cosmopolis” 1897, które z powodów technicznych nie 
zrealizowało koncepcji typografi cznej autora. Zob. M.P. Markowski, Nicość i czcionka. Wprowadzenie do 
lektury „Rzutu kośćmi” Stéphane’a Mallarmé, w: S. Mallarmé, Rzut kośćmi nigdy nie zniesie przypadku, op. cit.,
s. 7–23. 
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różnie interpretować; bez wątpienia silna jest sugestia wielokierunkowości, a także 
pewnej implicytnej symultaniczności765. Johnson opisywał podobne konstrukcje 
w twórczości Fahlströma jako m oz ai kowe , a więc za pomocą metafory spa-
cjalnej, która akcentuje fragmentaryczność i rozproszenie materii kompozycji na 
stronie i jej syntezę w procesie percepcji, kiedy wyłania się z niej jakiś (sensowny) 
wzór766. Proces lektury zmierza zatem do odkrycia lub ukonstytuowania składni 
przestrzennej, zastępującej linearność dyskursu, oraz do syntezy wzoru wizualnego, 
dźwiękowego i werbalnego767. Zastanówmy się, w jakim stopniu modyfi kacje typo-
grafi czne mogły wpłynąć na konstytuowanie się znaczenia w tekście drukowanym, 
oraz czy istnieje związek między nimi a ewentualnym wykonaniem akustycznym 
(lub scenicznym) utworu (zob. Fig. 12 i Fig. 13).

Obraz strony potwierdza uwagę odautorską, iż typografi a w wydaniu książ-
kowym jest uproszczona w stosunku do wersji pierwszej, bardziej zróżnicowanej 
pod względem rozmiarów czcionek, wytłuszczeń, kursyw oraz tzw. światła, bliższej 
tradycji kolażu futurystycznego (z elementami typografi i gazetowej i plakatowej). 
Porównanie obu tekstów dowodzi ich pokrewieństw i powtórzeń materiałowych768; 
ponadto w wersji książkowej zwracają uwagę fragmenty o charakterze wskazówek 
wykonawczych769, niemal nieobecne w wersji pierwotnej cyklu. Pojawia się więc 
pytanie, czy ten fakt wiąże się w jakiś sposób ze zmianą typografi i lub z innymi 
okolicznościami w życiu utworu; przypomnijmy, że w latach 1963–64 był on 
wykonywany publicznie, a jeden z występów – nagrany. Można więc poczynić 
założenie, że wykonania te wpłynęły na bardziej akustycznie zorientowaną kon-
cepcję tekstu, która z powodu ograniczenia możliwości artefaktyzacji wizualnej 
musiała być przekazana przy użyciu innych środków. Przy tym ograniczenia ty-
pografi czne wyraźniej kierują uwagę w stronę aspektów wykonawczych, a zatem 
implikowanej materializacji głosu, podczas gdy w pierwszej wersji dominowała 
organizacja wizualna. 

Wspólne cechy obu wersji to fragmentacja tekstu, który jawi się jako kolaż różnych 
tekstów, oraz jego blokowa organizacja w stosunku do różnej szerokości margine-
sów. Dla odpowiednich fragmentów występują jednak różnice (w przykładach ich 
lokalizacja zaznaczona jest cyframi na marginesie), np. blok tekstu rozpoczynający 
się od „skvaltalare under pseudonym” [4] w tekście pierwotnym jest umieszczony 
równolegle z blokiem powtarzającym słowo „RÄTTVISA” [3], na co w książce 

765  Przemienność fragmentów tekstu w postaci szpalt lub jej mniej radykalny wariant – przesunięcia 
lewego marginesu były środkami muzyczności, stosowanymi m.in. przez Lindegrena. 

766  B.E. Johnson, Sammansatta bord, op. cit., s. 518. Jest to bardziej materialnie zorientowany wariant 
metafory konstelacji, podobnie jak „mapy słowne” w ujęciu Fahlströma.

767  Por. A. de Campos i in., op. cit., s. 72 („verbivocovisual”); M. Bense, Concrete Poetry [b], s. 74 
(„Th e word is being manipulated so-to-speak in three dimensions verbally, vocally and visually”); również 
C. Clüver, Concrete Sound Poetry, op. cit., s. 165.

768  Różne rozmiary (5 stron wersji pierwotnej wobec 18 stron w tomiku) sprawiają, że można jedynie 
zbadać, co z pierwszej wersji znalazło się w książce, w analizowanym przykładzie materiał werbalny na 
stronie jest jednak zredukowany wobec pierwowzoru.

769  Aspekt oralności i performatywności, implikowany przez tego rodzaju teksty, będzie przedmiotem 
rozważań w dalszej części pracy. 
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Fig. 12. B.E. Johnson, Gubbdrunkning fyrfota IV, „Ord och Bild” 1964, nr 3, s. 252

[1]
[2]

[3]
[4]

[5]

[6]

[7]
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Fig. 13. B.E. Johnson, Gubbdrunkning, op. cit., s. 13

[1]

[2]

[3]

[4]

[6]

[7]

[5]
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najwyraźniej zabrakło miejsca770, został on więc przeniesiony niżej, aczkolwiek 
z zachowaniem przesunięcia lewego marginesu. Podobnie równoległe bloki tekstowe 
„FRUKTUPPVAKNARE…” [1] i „sätt på honom…” [2] w wydaniu książkowym na-
stępują po sobie w pionie, przy czym zróżnicowanie marginesów sugeruje zerwanie 
z linearnością. Zmieniło się również położenie fragmentów, w których występują po 
dwa marginesy: „upprepning i provkök durkdriven / underverk” [6] przeniesione 
zostało na lewą część strony, a „valfria i rymden i himlen” [7] (wraz z kolumnowym 
wyliczeniem) – na prawą. Równolegle umieszczono rozbudowany materiał werbalny 
„du, du / va, du, du” [5]. W tomiku wyraźniejsze są repliki i przytoczenia w stylu 
potocznym, sygnalizowanym przez uproszczoną pisownię. Frazy tego rodzaju (no-
tabene znamienne dla twórczości Johnsona) są w pierwszej publikacji wydzielone 
przestrzennie, natomiast w tomiku tekst jest bardziej zagęszczony na stronie, poja-
wiają się grafi czne środki wyodrębnienia: nawiasy, cudzysłowy i kursywa.

Ogólnie rzecz ujmując, w tekście wcześniejszym silniejsze jest wrażenie współist-
nienia w przestrzeni niezależnych fragmentów; można się tam doliczyć 13 lokalizacji 
początków wersów. W tomiku jest ich natomiast osiem, ale efekt „zblokowania” 
nie przedstawia się tak wyraźnie (ok. 4–5 wyraźniejszych marginesów) z powodu 
mniejszego zróżnicowania grafi cznego czcionek; stąd silniejsza jest tendencja do lek-
tury sukcesywnej, bowiem tekst przechodzi z jednego bloku do następnego zgodnie 
z linearnym porządkiem pisma. Tylko w ostatniej sekwencji występują dwa bloki 
słowne równoległe, co stwarza sugestię równoczesności, zwłaszcza że teksty mają 
charakter wygłaszanych replik, są zatem niejako dwugłosem. Rozbudowywane po-
wtórzenia potocznej frazy „än du då, va?” („no a ty, co?”) staje się tłem dźwiękowym 
o nieregularnym rytmie, natomiast wyliczenie w prawej szpalcie operuje stałym 
pulsem (♩ ♫); jeszcze inną realizację sugeruje wskazówka wykonawcza „(tydligt: 
«gång på gång»)” („wyraźnie: raz po raz”). Zmiana (lub zamiana) miejsc niektórych 
bloków tekstowych w przestrzeni strony w obu wersjach sygnalizuje, że miejsce na 
stronie nie jest samo w sobie nośnikiem określonych znaczeń ani wyznacznikiem 
topografi i akcji scenicznej. Istotne są relacje przestrzenne między blokami lub 
implikowanymi głosami (zob. tekst dźwiękowy w dalszej części rozdziału). 

Środki artefaktyzacji, zastosowane na tych samych fragmentach tekstu obu 
wersji są również odmienne, związane z koncepcją całości:

långsamt:
››sjukdom… ››
”s-j-u-k-d-o-m”771 

[powoli: / ››choroba… ›› / „c-h-o-r-o-b-a”]

770  Trzeba też podkreślić, że niezależnie od możliwości technicznych, wzmiankowanych przez autora 
we wstępnie, format pisma „Ord och Bild” (B5) był w tym czasie znacznie większy od formatu tomiku. 
Z tego powodu odpowiadające sobie fragmenty różnią się także wielkością czcionki (w książce jest ona 
mniejsza), ten efekt nie da się jednak zaobserwować w przytoczonych przykładach z powodu dostosowania 
ilustracji do rozmiaru strony. 

771  B.E. Johnson, Gubbdrunkning fyrfota IV, op. cit., s. 252. Wszelkie zróżnicowanie grafi czne zgodne 
z oryginałem, również w kolejnych przykładach, jeśli nie zaznaczono inaczej – M.W.C. 
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(långsamt, utdraget, ganska svagt: ”sjuk-dom…
      sjuuuuuuuk-doooooooom…”
                   etc.)772

[(powoli, przeciągle, dość cicho: „choro-ba… / chorooooooooo-baaaaaaaa…”/ itd.)]

W pierwszym przypadku określenie „powoli” nabiera charakteru wskazówki 
wykonawczej dopiero w świetle znaków przytoczenia. Pierwsze słowo „choroba” 
przekazuje znaczenie; znak pozostaje transparentny z lekką sugestią zawieszenia 
implikowanego głosu na wielokropku. Przy powtórzeniu zastosowana jest nato-
miast ar te f a kt y z a c j a  w i z u a l n a , która materializuje długość słowa poprzez 
jego formę w medium pisma. Atomizacja grafemiczna nie odpowiada zasadom 
artykulacji, lecz przekłada abstrakcyjne brzmienie na równie abstrakcyjny – bo 
z punktu widzenia teorii znaku arbitralny – obr a z  s ł ow a ; „powoli” w sensie ar-
tykulacji przekłada się na „długo” w wymiarze przestrzennym, w którym – zgodnie 
z mechanizmami metaforyzacji – tertium comparationis stanowi „długo” w sensie
czasowym. 

Dopiero druga wersja tego fragmentu (z tomiku) odnosi się wprost do oralnych 
aspektów słowa, zaznaczając grafi cznie szczegóły jego ar t y ku l a c j i ; podkreśla-
ją to bardziej szczegółowe wskazówki realizacyjne na temat trwania i ekspresji 
(„powoli, przeciągle, dość cicho”). Tym razem artefaktyzacja pozostaje w zgodzie 
z artykulacją, początkowo przez sylabizację, następnie – dodatkowe wydłużenie 
samogłosek („przeciągle”). 

Tekst a tekst dźwiękowy – oralność

Wiersze Johnsona Gubbdrunkning były wykonywane publicznie kilkakrotnie 
w latach 1963–64, czyli jeszcze przed wydaniem tomiku pod tym tytułem (1965). 
W trakcie wykonania przez czterech aktorów, stojących na drabinach w różnych 
miejscach między publicznością, wykorzystywano elektroniczne środki manipulacji 
głosem, w szczególności pogłos773. Nagranie występu na płycie winylowej (singiel) 
zostało załączone do wydanego tomiku – było to pierwsze w Szwecji tego typu mul-
timedialne wydawnictwo. Tekst dźwiękowy wykazuje daleko idące różnice wobec 
ostatecznej wersji tekstu werbalnego. Poniżej cytuję fragment, podając jednocześnie 
w jakiej kolejności fragmenty pojawiają się w nagraniu, przy czym kolejność nie 
oznacza bezpośredniego następstwa: 

772  Idem, Gubbdrunkning, op. cit., s. 13.
773  Pierwsze wykonanie Fyrmans gubbdrunkning na konferencji „Dikt och ton” w Biskops-Arnö 

(1963), kolejne – na pierwszym wieczorze svisch w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Sztokholmie (1964). 
Zob. L. Nylén, Den öppna konsten, op. cit., s. 70, 84. 
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välja, krossa, mala, skrapa, skiva, bada, porla, skorra, gala, knäppa, studsa, 
sparva.         
A-LLA HRM  EUEÄ
   Kommando:  Ett-tätt
     två-tätt     
     tätt-tätt     
     tätt-tätt-tätt-tätt-tätt-tätt-tätt-tätt 
Fyra gånger varje da: DE VA HAN SÄKER!      
     apparaterna noggrannare organiserade
     och omgivna av en tunn fethinna :
     samtliga kvarnar smorda och glänsan-
     de, skälvande på sina bräckliga stativ.

     tredje graden. han har för länge sedan
     lämnat ifrån sig sin stöddiga bössa.
     blödande, sjungande. ljuset : oskulds-
Med olika röstkaraktärer:  fullt och obarmhärtigt.
gjorde de ont?        
hur kunde ni veta de?        
va då för fåglar?         
vilken då tvål?       
får jag gnaga på dej?      
vilken då buss? 
ja undrar va han menar?   tyckte att han kunde sitta kvar och
     drunkna, tyckte att han kunde skära
     dom i allt fi nare strim-
     lor, fi iiiiiiiiiint! 
      HÅLL TAKTEN!
      HÅLL TAKTEN FÖR DJÄ-
      VULEN!
      HÅLL TAKTEN SA JA!774

[wybierać, miażdżyć, mleć, skrobać, kroić w plastry, kąpać, musować, brzmieć gardłowo, 
piać, chrobotać, odbijać, wróblować
WSZYSTKIE HRM, EUEÄ / Komenda: raz- / dwa-gęsto / gęsto-gęsto / (…)
Cztery razy na dzień: TEGO BYŁ PEWIEN!
aparaty dokładniej zorganizowane / i otoczone cienką warstwą tłuszczu / wszystkie 
młynki nasmarowane i błyszczą- / ce dygoczące na niestabilnych statywach. /
trzeci stopień. on już dawno odłożył / swoją wielką strzelbę. / krwawiąc, śpiewając. 
światło: niewin- / ne i niemiłosierne
Różnymi głosami: / czy to bolało? / skąd mogliście to wiedzieć? / jakie znowu ptaki? / które zno-
wu mydło? / mogę cię poobgryzać? / który znowu autobus? / ciekawe, co on ma na myśli?
uważałem, że mógł dalej siedzieć i / tonąć uważałem, że on mógł je pokroić / na coraz 
drobniejsze kawałecz- / ki drobniuuuuuuuutko!
TRZYMAJ TEMPO! / TRZYMAJ TEMPO DO CHOLE-/ RY! / TRZYMAJ TEMPO, 
MÓWIĘ!]775

774  B.E. Johnson, Gubbdrunkning, op. cit., s. 8; idem, Gubbdrunkning, singiel załączony do tomiku 
(Stockholm 1965), czas nagrania 14'32''. Poszczególne fragmenty w następującym czasie nagrania (dotyczy 
ich pierwszych prezentacji): (1) 0'36''–0'59'', (2) 1'00''–1'14'', (3) 1'14''–1'22''), (4) 1'24''–1'26'' („Fyra gånger 
varje da”), 1'37''–1'38'', 1'58''–1'59'' („det va han säker”).

775  W przekładzie każdy nowy blok tekstu zaznaczony jest przejściem do następnej linii, granice 
wersów – ukośnikiem.
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 Należy zwrócić uwagę na surrealistyczne wyliczenia, np. na początku cytowa-
nego fragmentu – pozornie całkowicie chaotyczne, które można jednak interpre-
tować jako enumerację koniunkcyjną776, łączącą pojęcia związane metapoetycko 
z procesami artefaktyzacji języka. Pierwszych sześć czasowników nawiązuje do 
metaforyki materialnej obróbki słowa z manifestu Fahlströma; kolejne – do cech 
artykulacyjnych i akustycznych, które materializują się w wykonaniu. 

Porównanie tekstu werbalnego z dźwiękowym wskazuje na ich znaczną nieza-
leżność. W nagraniu można rozpoznać materię słowną z tomiku wraz z niektórymi 
sposobami jej organizacji, ale trzeba pamiętać, że to tekst dźwiękowy, odwołujący 
się do wcześniejszej wersji zapisu z „Ord och Bild”, był pierwotny. Wykonanie ma 
charakter przestrzennego kolażu głosów, tj. wykorzystującego efekty dynamiczne, 
echa, symultaniczność, organizację rytmiczną i fonetyczną. Na podstawie nagra-
nia można stwierdzić, że artefaktyzacja wydobywa i podkreśla or a l ne  asp ekt y 
j ę z y k a  – jego pierwotną siłę tkwiącą w artykulacji, dynamice. O ile kolażowość 
tekstu w medium pisma jest kategorią metaforyczną, sugerowaną przez grafi ę i ty-
pografi ę (a także przez rozbicie koherencji tekstu na poziomie systemu), to staje 
się ona eksplicytna w wykonaniu wielogłosowym, wykorzystującym efekty prze-
strzenne, różne głosy i faktyczną symultaniczność. Nawiązując do metody montażu, 
stosowanej w muzyce konkretnej777, można stwierdzić, iż Johnson nadal pracuje 
według tych zasad, ale traktuje me d iu m  pi s ma  j a k  t a ś mę  mag ne t yc z ną , 
na której zapisuje elementy brzmieniowej rzeczywistości, przycina je i montuje. 
W rezultacie powstaje now a  r z e c z y w is to ś ć  br z m i e n i ow a  – heterogenicz-
na i polifoniczna, ale skonst r u ow ana , która może ujawnić swą różnorodność 
w akustycznym lub scenicznym wykonaniu, czyli oznacza powrót do oralności. 
Jednocześnie obecność tekstu drukowanego dowodzi, że jest to jedyna możliwa 
w epoce posttypografi cznej forma oralności wtórnej, nieodłącznie związanej ze 
świadomością słowa jako jednostki pisma. W dalszej części rozdziału zamierzam 
naświetlić niektóre jej środki i ich związek z tekstem drukowanym.

Środki grafemiczne często sugerują zapożyczenia materiału (cytaty, quasi-cytaty), 
które usuwają w cień instancję autora lub lirycznego głosu jako źródła ekspresji. 
Przykładowo tomik Johnsona Släpkoppel med vida världen nosi podtytuł „Teksty 
napisane lub z e s t aw i one  przez Bengta Emila Johnsona”778. W istocie cudzysłowy 
i inne grafemiczne wyróżnienia sugerują zapożyczenia, podobnie jak ostentacyj-
nie potoczny rejestr stylistyczny, podkreślany również przez pisownię779. Materiał 
ten poddawany jest następnie artefaktyzacji poprzez fragmentację, powtórzenia, 
deformacje, nowe kombinacje. Metoda nawiązuje do praktyki ready-mades (którą 

776  Zob. U. Eco, Szaleństwo katalogowania, przeł. T. Kwiecień, Poznań 2009, s. 321–327. Enumeracją 
dysjunkcyjną Eco egzemplifi kuje twórczością surrealistów, wskazując jednocześnie, że enumeracje w litera-
turze współczesnej nie są wyrazem toposu niewyrażalności, lecz samej chęci  mówienia  (ibid., s. 327). 

777  Przypomnijmy, że w latach 60. pojęcie to nie funkcjonowało już w muzyce, gdyż zostało wchłonięte 
przez intensywnie rozwijający się gatunek muzyki elektroakustycznej.

778  „Texter författade eller sammanstä l lda  av Bengt Emil Johnson”. B.E. Johnson, Släpkoppel med 
vida världen, Stockholm 1966 [wyróżn. moje – M.W.C.].

779  Jest to kolejne sprzężenie oralności wtórnej z piśmiennością, w którym zapis stara się mime-
tycznie odtwarzać mowę. Por. uwagę, że Johnson traktuje medium pisma jako odpowiednik taśmy 
magnetycznej.
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stosował m.in. Hodell) oraz kolażu. Johnson w istocie odwoływał się explicite do 
nestora konceptualizmu, Marcela Duchampa w motcie do cyklu „Vagnar” (Hyll-
ningarna): „…każda forma jest perspektywicznym przedstawieniem innej formy 
w stosunku do środka perspektywy z pewnej odległości”780. To znamienne, że poeta 
wybrał fragment mówiący o formie w kategoriach przestrzennych, jednocześnie zaś 
stosował muzyczne metody kształtowania materiału werbalnego, co potwierdzają 
autorskie i krytyczne metateksty781. Tutaj za najbliższe muzyczne odniesienie należy 
uznać muzykę konkretną, wymienioną przez Fahlströma w manifeście jako przykład 
artefaktyzacji. Podobnie więc jak materiał dźwiękowy muzyki konkretnej stanowią 
niemuzyczne zjawiska dźwiękowe (dźwięk lokomotywy w utworze Pierre’a Schaef-
fera Êtude aux Chemins de Fer), tak teksty Johnsona są „znalezione”, tj. wychwycone 
z kakofonii głosów otaczającego świata. Nieistotna jest pierwotna forma i funkcja 
materiału, lecz fakt, że może być on przedmiotem nieskończonych operacji konstruk-
cyjnych, które, odrywając materiał od realności, ukazują jego wielowymiarowość 
jako punkt wyjścia autonomicznych porządków artystycznych; wówczas konstytuuje 
się podwójność, charakterystyczna dla kolażu. Metoda konkretna, tak w muzyce, 
jak i w poezji, pokazuje zatem, że kolaż można osiągnąć w materiale jednorodnym. 
„Cięcie” i „sklejanie” fragmentów nie musi być fi zyczną czynnością jak w kolażach 
futurystycznych, lecz osiągane jest przez łączenie nieprzystających fragmentów 
w sposób, który tę heterogeniczność podkreśla782. 

Wracając do idiomu oralnego, jest on sygnalizowany również przez fonetycz-
ny zapis oddający niedbałą artykulację783, efekty onomatopeiczne, zająknienia, 
powtórzenia – słowem cechy, które nie są relewantne dla kodu pisma, a zostały 
dostrzeżone jako elementy języka w związku ze zmianą systemu zapisu na no-
śnikach dźwiękowych784. Można by zatem uznać taki zapis za skrypt z nagrania, 
ale nie było to praktyką poetycką w przypadku utworów drukowanych. Świadczą 
o tym wtrącenia w nawiasach, które podają określenia wykonawcze o charakte-
rze didaskaliów, są więc wskazówką performatywną, nie zaś komentarzem do 
zaistniałego wykonania. W cytowanym wcześniej przykładzie fraza „med olika 
röstkaraktärer” („różnymi głosami”), wprowadza sekwencję pytań, które w tekście 
dźwiękowym zadawane są przez różnych wykonawców (głosy męskie i kobiece), 
różnym tonem, w różnym tempie i z efektem chaotycznej symultaniczności, 

780  „…vilken form som helst är en perspektivisk framställning av en annan form enligt en viss f ly kt -
pu n kt  och en viss d i s t ans”. B.E. Johnson, Hyllningarna, op. cit., s. 59. 

781  Wiersze z Hyllningarna zostały skomentowane przez Fahlströma (Bris, op. cit., s. 31); inne recen-
zje podkreślające inspiracje muzyczne: S. Key-Åberg, op. cit., 485–491; B.E. Hedin, Bengt Emil och vida 
världen, op. cit., s. 295–297; B Höglund, Ett konkret exempel, „Bonniers Litterära Magasin” 1965, nr 10, 
s. 743–744. Oczywiście zgodność dyskursu artystyczno-postulatywnego i analityczno-krytycznego wiąże 
się z homogenizacją środowiska awangardowych twórców. 

782  Metoda wycinanko-wyklejanki (klipp-och-klistra) ma swój literacki odpowiednik w wynalezionej 
przez przez Briona Gysina, a rozpropagowanej przez Williama S. Burroughsa metodzie cut-up. Zob. J. Olsson, 
Alfabetets användning, op. cit., s. 131, przyp. 1. Twórczość Burroughsa dyskutowana była w piśmie „Gorilla”, 
np. M.G. Bengtsson, Den svala bilden, „Gorilla” 1966, s. 51–55 („Nagi lunch” jako forma hybrydyczna); 
idem, Vårt externa nervsystem, „Gorilla” 1966, s. 1–4 (tu w kontekście teorii mediów McLuhana).

783  Taka pisownia jest akceptowanym inwariantem ortografi i związanym ze stylem mówionym.
784  F.A. Kittler, Aufschreibesysteme 1800/1900, 3. wyd. popr., München 1995, s. 289.
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która w tekście drukowanym nie ma odpowiednika grafi cznego. Repliki mogą 
być dodatkowo wyróżnione znakami przytoczenia; wówczas pozostały tekst 
podaje wskazówki wykonawcze (lub narrację), czasem dodatkowo umieszczone 
w nawiasie, np.: 

citerade av ordningsman:
”det kan du påstå”
”ska han också paralyseras”
”köp två hörrudu”
(samtliga mycket långsamt)
hurtigt: ”vi sågar av honom benen, hörrudu!  kitt-kitt-kitt-kitt
 vi sågar av honom benen, hörrudu!   kitt-kitt-kitt-kitt
 vi sågar av honom benen, hörrudu!”   kitt-kitt-kitt-kitt
    etc.    etc.785

[cytowane przez porządkowego: / możesz tak twierdzić / czy on zostanie sparaliżowany 
/ słuchaj no, kup dwa / (wszyscy bardzo powoli) / dziarsko: „słuchaj, odpiłujemy mu 
nogi! / słuchaj, odpiłujemy mu nogi! / słuchaj, odpiłujemy mu nogi!” itd. / kit-kit-kit-
kit (…) itd.786]

Tutaj blok tekstowy po prawej stronie pełni rolę implikowanego tła dźwiękowego 
dla replik w lewej kolumnie; ten fragment nie ma co prawda odpowiednika w tekście 
dźwiękowym, ale występują tam analogiczne zabiegi z powtarzanym wprost do 
mikrofonu słowem „tätt-tätt-tätt-tätt”, na tle którego głos z oddali (efekt pogłosu) 
bardzo powoli recytuje słowa „skena, spana” (‘pędzić’, ‘wypatrywać’) – w nagraniu 
0'36''–0'59''. Instrukcje performatywne stosowane są w jeszcze szerszym zakresie 
w kolejnym tomiku Johnsona, Släpkoppel med vida världen, np.: „Argt, högröstat, 
skorrande: / «BARNSLIGHETER’” („Gniewnie, podniesionym głosem, artykułując 
gardłowe r: / FARMAZONY!”)787. 

Wiersz, którego kształt wydaje się kolażowym zlepkiem fragmentów zdarzeń 
językowych, może być zatem partyturą akcji artystycznej, wykorzystywaną w bar-
dziej lub mniej swobodny sposób, zgodnie z praktyką nowych strategii formalnych 
w muzyce współczesnej, takich jak formy wieloznaczne, otwarte, mobilne, aleato-
ryzm, które pojmowane są jako myśl kompozytorska do momentu realizacji, nie 
zaś jako schemat formalny. Akcja realizowana akustycznie (np. tekst dźwiękowy 
Gubbdrunkning na dołączonej do tomiku płycie) lub scenicznie (np. Släpkoppel788) 
tworzy więc każdorazowo konstelację zdarzeń pozostających w różnym stosunku 
do tekstu poetyckiego jako preformowanej materii. Trzeba zaznaczyć, że wskazówki 
wykonawcze związane z implikowanym wykonaniem nacechowują tekst semantycz-

785  B.E. Johnson, Gubbdrunkning, op. cit., s. 9. 
786  Seria powtórzeń słowa „kitt” ma przede wszystkim efekt szmerowy (spółgłoski bezdźwięczne), 

podobnie jak wcześniejsze „tätt-tätt-tätt-tätt” (‘ciasno’, ‘gęsto’), ibid., s. 8.
787  B.E. Johnson, Släpkoppel med vida världen, op. cit., s. 40.
788  Släpkoppel wystawiono w trakcie pierwszego wieczoru Svisch w Muzeum Sztuki Nowoczesnej 1964, 

a następnie w zmodyfi kowanej postaci, tj. bez najbardziej bulwersujących elementów akcji, na występach 
objazdowych. T. Ekbom, Den öppna teatern – svensk historik, op. cit., s. 33–34. Zob. L. Nylén, Den öppna 
konsten, op. cit., s. 88.
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nie, czyniąc go bardziej mimetycznym. Jednocześnie stanowią dodatkowy element 
kolażowego zróżnicowania materii.

Określenia wykonawcze odpowiadają tendencji w muzyce XX wieku do szczegó-
łowych opisów ekspresji muzyki; w wielu przypadkach rezygnowano z tradycyjnych 
włoskich terminów jako zbyt schematycznych i generujących tradycyjnie pojmowaną 
ekspresyjność muzyczną, realizowaną przez charakter tempa i artykulacji, zastępując 
je szczegółowymi określeniami w językach ojczystych kompozytorów, np. u Debus-
sy’ego, Satiego, a w jeszcze większym stopniu w szkole Schönberga – zgodnie z jej 
ekspresjonistycznym rodowodem. Dotyczą częściej utworów wokalnych, w przypadku 
których oczekiwana jest szczególna ekspresja głosu, ale także instrumentalnych789. 

Instrukcje wykonawcze mogą przyjąć postać ogólną, dyktując pewne strategie 
kształtowania formy790. Powyższe cechy wskazują, że słowa są przez Johnsona trak-
towane jako materialne przedmioty, z których można wydobyć muzyczne jakości 
konstrukcyjne na drodze artekfaktyzacji wizualno-spacjalnej, a następnie przełożyć 
je na jakości performatywne akustyczno-scenicznego wykonania.

Poezja konkretna a partytura współczesna – przestrzenność

Dotychczasowe analizy ukazują szwedzką poezję konkretną wywodzącą się z tradycji 
manifestu Fahlströma jako zasadniczo wizualną (choć w specyfi cznej dla Szwecji 
formie interakcji gęstości znaków i przestrzeni inskrypcji), ale jednocześnie zmie-
rzającą ku materializacji brzmienia. Stąd nawet wiersze wizualne o ograniczonym 
ładunku semantycznym były wykonywane, zyskując miano wizualno-dźwiękowych 
(bild-ljuddikter), np. składający się z jednego słowa igevär („do broni”) wiersz 
Åkego Hodella. 

Partytura muzyczna problematyzuje w podobny sposób stosunek między 
dźwiękiem i pismem, czasem i przestrzenią. Klasyczna partytura muzyki zachod-
niej oddaje jej podstawowe wyznaczniki – melodię, harmonię i rytm – poprzez 
precyzyjną (choć relacyjną) notację, pismo nutowe. Inne parametry muzyczne 
(tempo, dynamika, artykulacja)791 określane są natomiast w sposób przybliżony 
przy pomocy symboli grafi cznych, wskazówek werbalnych lub ich grafi cznych 
odpowiedników. Rozwój muzyki od końca XIX wieku szedł w stronę szerszego 
wykorzystywania wtórnych elementów muzycznych (np. barwy brzmienia, ruchu, 
przestrzeni) kosztem relacji melodyczno-harmonicznych, gdyż te osiągnęły w roz-

789  Por. przykład partii akordeonu z utworu Bo Nilssona Stunde eines Blocks.
790  Por. podrozdział na temat cyklu Törstspegeln. 
791  Parametr jest właściwie konstruktem analitycznym, nieistniejącym empirycznie w oderwaniu 

od innych cech dźwięku (np. częstotliwość związana jest nieodłącznie z barwą, melodia z rytmem), na co 
wskazuje Carl Dahlhaus, określając go mianem fetyszu teorii muzyki. Zob. C. Dahlhaus, Forma, op. cit., 
s. 84–85. Używam tego pojęcia ze świadomością pewnego uproszczenia, które nie wpływa na relewancję 
niniejszego wywodu. 
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szerzonym systemie tonalnym kres swych możliwości. Tym samym tradycyjny 
system notacji okazał się niewystarczający, o czym świadczyło m.in. coraz częst-
sze wprowadzanie własnych określeń i symboli przez kompozytorów792, w końcu 
– nowe rodzaje notacji; nie ukształtował się jednak jednolity nowy system zapisu 
dla muzyki awangardowej od lat 50.

Kompozytorzy awangardy powojennej mieli świadomość szczególnego momentu 
historycznego, który wymaga sformułowania nowej defi nicji muzyki, a zwłaszcza 
formy muzycznej, która tradycyjnie była jednocześnie wyznacznikiem gatunko-
wym793. Dyskusje toczyły się na słynnych kursach w Darmstadt, towarzysząc i na 
bieżąco komentując dokonania kompozytorskie; co istotne, nowe teorie formułowali 
praktycy awangardy muzycznej. György Ligeti scharakteryzował formę w muzyce 
postserialnej w kategoriach opozycji wobec tradycji muzycznej, a więc rozkład 
lub rozpad pewnych – zdawałoby się uniwersalnych – wyznaczników muzyki. 
(1) Charakterystyczny jest brak schematów formalnych – każde dzieło ma formę 
jedyną w swoim rodzaju i niepowtarzalną, formy te można jednak retrospektywnie 
uporządkować w pewne grupy ukształtowań. (2) Artykulacja rytmiczna uwolniła 
się całkowicie od pulsu metrycznego (również na poziomie rytmu formalnego), 
a w rezultacie – z powodu olbrzymiego zróżnicowania – rytm utracił swą siłę 
formotwórczą. (3) Rozkładowi uległa jednolita składnia muzyczna o cechach 
systemowych794. (4) W związku z tym zmieniło się również rozumienie formy: nie 
tworzy ona schematu następstwa elementów, lecz stanowi jedynie pewien potencjał 
ukształtowań formalnych. Rezultatem jest jej zmienny kształt, niejednoznaczność 
i brak kierunku rozwoju; każda struktura może być elementem formy niezależnie 
od stosunków następstwa. Innymi słowy, elementy muzyczne ar t y kułuj ą  for mę, 
a l e  j e j  n i e  bu duj ą 795.

Roman Haubenstock-Ramati określił formę jako „czasoprzestrzenną koncepcję 
zdarzenia muzycznego”796, Adorno – jako „totalność zjawiska muzycznego”797, na-
tomiast Earle Brown (notabene, powołując się na McLuhana) opisuje uwolnienie 
formy przez kategorię „synergii” (synergy): „…elementy istniejące w przestrzeni… 
przestrzeń jako nieskończoność kierunków z nieskończonej liczby punktów… pra-

792  Początki już w późnej twórczości Beethovena, który wprowadził niemieckie określenia wykonawcze 
w miejsce skonwencjonalizowanych włoskich, uzyskując bogatszą w niuanse sugestię ekspresji. 

793  Na takie ujęcie powołuje się Edward Balcerzan, W stronę genologii multimedialnej, w: Genologia 
dzisiaj, red. W. Bolecki, I. Opacki, Warszawa 2000, s. 87. Natomiast Dahlhaus zwraca uwagę, iż właśnie to 
założenie zostało w muzyce XX wieku odrzucone wraz z zasadą dualizmu treści i formy. Ów kryzys spowo-
dował konieczność nowego sformułowania defi nicji formy w muzyce oraz stworzenia poetyki muzycznej 
nierozpadającej się na naukę o formach i estetykę. Zob. C. Dahlhaus, Forma, op. cit., s. 88–89.

794  Składnia muzyczna rozumiana jest jako zasady regulujące stosunki przyległości, takie jak tonalność, 
budowa okresowa, skala dwunastotonowa; istnieje natomiast składnia w sensie tworzenia związków, odwo-
łujących się do wszelkich możliwych systemów, są to jednak rozwiązania jednorazowe, nie systemowe. 

795  G. Ligeti, Über Form in der Neuen Musik, w: Form in der Neuen Musik, red. E. Th omas, Mainz 
1966, s. 28–29.

796  R. Haubenstock-Ramati, Über Form in der Neuen Musik, w: Form in der Neuen Musik, op. cit., 
s. 38 („eine zeitlich-räumliche Konzeption des musikalischen Geschehens“).

797  T.W. Adorno, Über Form in der Neuen Musik, w: Form in der Neuen Musik, op. cit., s. 19 („die 
Totalität der musikalischen Erscheinung“).
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cować (jako kompozytor i wykonawca) w prawo, lewo, wstecz, do przodu, w górę, 
w dół i we wszystkich punktach pomiędzy… partytura (jako) obraz tej przestrzeni 
w jednej chwili, która musi być uważana za nierealną i/lub przejściową …”798. W de-
fi nicjach tych punkt ciężkości wyraźnie przesuwa się z czasowego na przestrzenny 
wymiar formy. Nie jest on wymiarem nowym, lecz na nowo odkrytym i wyeks-
ponowanym w muzyce kosztem czasowości, która pozostała wymiarem percepcji 
dzieła muzycznego. 

Jeśli przenieść kryteria formy muzycznej Ligetiego na poezję współczesną, 
wyraźnie rysują się paralele: (1) brak schematów formalnych w wierszu wolnym, 
(2) uwolnienie rytmu od metryki, (3) rozluźnienie zasad systemowych języka 
– gramatyki, składni i referencyjności. Jedynie czwarte kryterium – otwartość 
i zmienność formy – pozostało niespełnione w poezji wysokiego modernizmu, 
ponieważ ówczesne próby umuzycznienia poezji odwoływały się do klasycznych 
form muzycznych, które reprezentowały organiczną koncepcję wewnętrznej har-
monii łączącej kontrasty i przeciwieństwa799. Forma otwarta zyskała rację bytu 
w poezji neoawangardy za sprawą intermedialnych inspiracji, wśród których 
istotne znaczenie miał wpływ praktyk muzycznych: kompozytorskich, notacyjnych 
i performatywnych800.

Współczesne partytury posługują się mocno zmodyfi kowaną w stosunku do 
tradycyjnej notacją, w której obok, a czasem wręcz zamiast pisma nutowego fi gurują 
różnorodne rozwiązania grafi czne i tekst werbalny w różnych proporcjach – zależnie 
od koncepcji formy, która jest wszak jednorazowa. Gillo Dorfl es podkreśla rosnącą 
rolę współczynnika wizualnego w notacji muzycznej, która przy pomocy operacji 
semiografi cznych wprowadza element przestrzenny do muzyki, np. dając wyobra-
żenie o stopniowym z agę s z c z an iu  lub roz r z e d z an iu  materii brzmieniowej, 
czyli wypełnieniu przestrzeni z różną intensywnością. W muzyce współczesnej 
dźwięki nie są bowiem koncypowane pojedynczo, lecz jako „pola zagęszczeń” 
w ramach konstelacji801. Dźwięki zanotowane są jako punkty, ale brak dla nich 
systemu odniesienia (pięciolinii i klucza, które organizują przestrzeń dźwiękową), 
więc nieokreślone są ich fi zyczne parametry (wysokość, długość trwania, artykulacja 
i in.). Należy je odczytywać relacjonalnie, według pozycji w ramach pola inskrypcji. 
A zatem i tym razem istotny jest ruch, gęstość i rozpiętość brzmienia, których po-
szczególne parametry nie są w stanie zasadniczo zmienić. Jeszcze wyraźniej widać 
to w przypadku statycznych brzmień, notowanych w postaci linii, które podkreślają 
trwanie, a nie ruch na podstawie stałego pulsu (wielokrotności jednostek metrycz-
nych). Podobne efekty można osiągnąć przez instrukcje werbalne. Także w kwestii 
kolejności elementów formalnych możliwe są alternatywne rozwiązania, np. utwór 

798  E. Brown, Über Form in der Neuen Musik, w: Form in der Neuen Musik, op. cit., s. 59. Ta notatka 
związana była z propozycją odczytania przez niego własnej partytury December 1952. 

799  Zob. M. Wasilewska-Chmura, Musik – metafor – modernism, op. cit., s. 18.
800  Nie podważa to relewancji eksperymentów Mallarmégo, Joyce’a i historycznej awangardy. 
801  B. Schäff er traktuje konstelacyjność w opozycji do czasowości w tzw. formach mobilnych muzyki 

współczesnej, w których nadrzędna jest zasada modelowa formy, a nie jej rozwój czasowy. Zob. B. Schäff er, 
Mobile, w: Mały informator muzyki XX wieku, op. cit., s. 128. 
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perkusyjny Stockhausena Zyklus nr 9 może być wykonywany od końca partytury; 
umożliwia to zapis na pojedynczych stronach (praktyka skądinąd powszechna 
w muzyce współczesnej), które można ustawiać „do góry nogami”, na co wskazują 
klucze wiolinowe po obu stronach pięciolinii802. Stockhausen przejął zasadę wol-
ności wykonawczej od Cage’a – jego Koncert fortepianowy pozostawiał wykonawcy 
również decyzję o wyborze segmentów do wykonania, a także łączenia partii in-
strumentalnych, gdyż nie została stworzona partytura łącząca głosy orkiestrowe. 
Tym samym forma otwarta stała się jedynie polem możliwości, według określenia 
Stockhausena – f or m ą  m om e nt ow ą , która w realizacji nie ma początku, końca 
ani architektoniki napięć; ciągłość jest jedynie faktem fi zycznym, zasadą percepcji 
jest natomiast swoboda włączania się i wyłączania w kontinuum803. 

Tu należałoby przywołać artykuł Bris Fahlströma (1961), który z niezwykłą 
intuicją opisuje nową poezję szwedzką w kategoriach formy otwartej – płynnej, 
ahierarchicznej, nieprzewidywalnej: „Forma, która nie zaznacza początku ani końca, 
w którą można w zasadzie wchodzić i wychodzić kiedykolwiek/gdziekolwiek”804. 
Ostateczną instancją jest więc odbiorca, bowiem autor daje mu swobodę określania 
formy i wykonania (presentation) dzieła. 

Komentarze werbalne stanowią integralną część partytury, a w niektórych przy-
padkach wypierają lub zastępują pismo nutowe jako niewystarczające dla oddania 
nowych parametrów muzyki, zwłaszcza jej wymiaru przestrzennego. Przykładowo 
utwór K. Stockhausena Fresco für vier Orchestergruppen (1969) został skompono-
wany na cztery orkiestry, z których każda ma swego dyrygenta, a muzyczna akcja 
przenosi się fi zycznie między zespołami. Partytura obywa się całkowicie bez pisma 
nutowego, operując schematami grafi cznymi, bazującymi na ścisłej odpowiedniości 
przestrzeni zapisu i czasu wykonania, oraz werbalnym opisem realizacji utworu. 
Innymi słowy, informacje w niej zawarte nie dotyczą samej substancji muzycznej, 
lecz aspektów performatywnych: rozmieszczenia zespołów według załączonych 
szkiców kompozytora oraz szczegółowych zachowań muzyków. Czasowy aspekt 
formy (dawniej centralny wymiar muzyki) został zatem przysłonięty przez jej or-
ganizację akustyczno-przestrzenną; Dorfl es mówi o spacjalizacji czasu muzycznego 
i paralelnym zjawisku temporalizacji przestrzeni malarskiej805. 

Przykłady przestrzennej aranżacji wykonania uwydatniają performatywny 
aspekt muzyki, zwłaszcza że jednym z warunków performatywności jest przestrzeń 
wspólna dla wykonawców i odbiorców, a także możliwość ich wzajemnej interak-

802  Podobnie Twenty fi ve pages Earle’a Browna (1953) – luźne strony, które można dowolnie szeregować 
i odczytywać w kluczu wiolinowym lub basowym na dowolną liczbę instrumentów (1–25 fortepianów); 
strony mogą być więc traktowane jako kontinuum lub nakładać się symultanicznie. Instrukcja zaleca jednak 
konsekwentne trzymanie się obranych na początku parametrów odczytu. Zob. E. Brown, Über Form in der 
Neuen Musik, op. cit., s. 65. 

803  Por. B. Schäff er, Momentowa muzyka, w: idem, Mały informator muzyki XX wieku, op. cit., 
s. 133–134. 

804  „En form som inte markerar början eller slut och som man i princip kan gå in och ut ur när/var 
som helst.” Ö. Fahlström, Bris, op. cit. s. 26.

805  G. Dorfl es, op. cit., s. 217. 
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cji806. Tego typu wykonania, w których muzyk staje się aktorem-performerem, 
wykonawcą rozmaitych akcji muzycznych i okołomuzycznych, bliskie są więc 
teatrowi, choć – jak zaznacza Schäff er – podobieństwa są czysto zewnętrzne. Jest 
to mu z y k a  top ofon i c z n a  – kolejny po totalnym serializmie etap twórczego 
wykorzystania nieeksponowanego wcześniej przestrzennego wymiaru muzyki; jest 
ona zadysponowana nie przez materiał muzyki, lecz jako przemieszczanie się barw 
w przestrzeni807. Przestrzenność wkracza w sposób bardziej naturalny do muzyki 
elektronicznej i elektroakustycznej – rozmieszczenie głośników (lub innej aparatury, 
np. w Imaginary Landscape Cage’a 12 odbiorników radiowych) jest podyktowane 
tu optymalizacją technologii. 

W poezji za elementy najbardziej muzyczne uznawane są onomatopeje oraz 
glosolalia; w konkretyzmie są one wyrazem dążenia w stronę czystej brzmienio-
wości, która była celem poezji dźwiękowej i letryzmu. W twórczości Johnsona 
mamy okazję obserwować jeszcze inną drogę do syntezy poezji i muzyki (text-
-sound) – taką, w której pośrednikiem między pismem i brzmieniem jest partytura 
sceniczna implikująca wykonanie. Ten nurt konkretyzmu nawiązuje do tradycji 
oralności w przeciwieństwie do nurtu „technologicznego”, który zmierzał do zmia-
ny systemów zapisu808. Efekty przypominające zachowania prewerbalne, mające 
na celu uchwycenie bezpośredniej ekspresji809, są jednak wynikiem operacji na 
słowach jako znakach wizualnych i same w sobie reprezentują oralność wtórną, 
w której słowo jest naznaczone kulturą pisma i druku. W poezji konkretnej walory 
akustyczne przedstawione są zatem za pomocą pisma jako transkrypcja mowy 
(z uwzględnieniem szczegółów jej artykulacji) z an i m  zostanie ona wyartyku-
łowana ustnie.

W tomiku Johnsona Släpkoppel med vida världen sekwencje brzmieniowe są 
organizowane przestrzennie w postaci paralelnych szpalt, co sugeruje jednocze-
sność (wykonania lub wyobrażenia) odmiennych jakości brzmieniowych: jedna 
składa się z „gestów fonicznych” o charakterze szmeru, szumu, tła, za sprawą 
powtarzalności asemantycznych sekwencji brzmień, np. „imm-imm-imm […] 
ci-ci-ci-ci-ci”, która w wykonaniu może łączyć się z rytmizacją; druga – bar-
dziej zróżnicowana werbalnie – stanowi monolog lub dialog na tle sekwencji 
brzmieniowych810. Jest to forma składni przestrzennej, która wymaga kombinacji 
lektury horyzontalnej i wertykalnej oraz mentalnej syntezy całości; w trakcie 

806  Por. E. Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, op. cit., s. 174–194.
807  B. Schäff er, Topofoniczna muzyka, w: idem, Mały informator muzyki XX wieku, op. cit., 

s. 224–225.
808  Zob. T. Hultberg, A Few Points of Departure, w: Literally Speaking, red. idem, Motala 1993, s. 10.
809  Szczególne znaczenie miały w tym względzie doświadczenia wczesnej awangardy, zwłaszcza ro-

syjskiej (transracjonalne języki zaumne). Twórczość Wielimira Chlebnikowa była przedmiotem refl eksji 
w szwedzkich periodykach kulturalnych tego okresu, np. N.Å. Nilsson, Drömmen om det poetiska univer-
salspråket. Velimir Chlebnikov och hans poesi, „Bonniers Litterära Magasin” 1963, nr 5, s. 381–388. 

810  B.E. Johnson, Släpkoppel med vida världen, op. cit., s. 16. Podobne funkcje miały kolumny słów 
„szmerowych” pod względem artykulacyjnym w tomiku Gubbdrunkning („tätt-tätt-tätt”, „kitt-kitt-kitt”). 
W tym duchu można też interpretować liczne u Johnsona enumeracje, które z reguły realizują jeden motyw 
rytmiczny, wyeksponowany w tekście dźwiękowym.
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wykonania parateatralnego będą to co najmniej dwie jednoczesne akcje, tj. wy-
głaszanie paralelnych tekstów wraz z towarzyszącymi zachowaniami scenicznymi
wykonawców811. 

Parateksty jako teksty – kolaż do czytania

Ważnym elementem zarówno partytur muzyki awangardowej, jak i poezji John-
sona są metakomentarze, naświetlające źródła cytatów, metodę pracy i szczegóły 
wykonania akustycznego lub scenicznego. Cytuję obszerny fragment ze zbioru 
Släpkoppel med vida världen:

Jag ämnar nu att övergå till att presentera ett antal exempel.
EXEMPELSAMLING:
1. I den diktcykel, eller snarare ”verkfamilj”, vari den här dikten ingår, och som jag kallat 
”släpkoppel” (jag är angelägen att framhålla att denna cykel inte är klart avgränsad från 
den tidigare verkcykel som sysselsatte mig drygt ett år, och som jag kallade ”gubbdrunk-
ning”) – i denna diktfamilj, alltså, använder jag i första satsen ordet/namnet ”Lindgren”. 
I en annan av dikterna heter det: ”Här säger han namnet på en person jag känner”.* 
I verkligheten känner jag minst en person med namnet Lindgren (f.ö. en mycket heder-
värd person, enligt min åsikt). Namnet Lindgren, så som jag använt det i denna dikt, har 
ingenting att göra med personen Lindgren, så som jag känner honom. Jag har egentligen 
ingen särskild anledning förutsätta att det skulle vara angeläget att påpeka detta. 
*Denna fras, kan – har jag upptäckt – syft a på namnet ”lindgren” i den första satsen (vilken f.ö. på 
olika sätt fått bilda utgångsmaterial för hela verkfamiljen släpkoppel). 
2. I min diktcykel ”Gubbdrunkning…” använder jag uttrycket ”färdvätska”. Detta ord 
återkommer också i dikt- 
tänk er här, tryckt med fetstil: ”FELSTAVNINGAR”.
cykeln ”släpkoppel”. I den senare återfi nns också en fras: ”då landar sjöarna mysande 
i sluttningarnas vägrande stentravar”, vilken ordagrant hämtats från en diktcykel, ”sex 
poem”, som jag skrev redan 1960, och som är opublicerad, inte bara som helhet. 
3. I ett minnesprogram i TV om Sir Winston Churchill (på hans dödsdag) medverkar 
en person genom att läsa kommenterande text. Någon säger: ”Den här rösten har jag 
hört förut”.
4. I en blå skrivbok (typ n:r 026 A) förvarar jag bl.a. (den innehåller också anteckningar 
om olika saker jag lovat att göra i framtiden) några urklippta delar av serien ”Mandrake”. 
På en av dem ser man Mandrake göra en magisk gest, under det att han (utan att syn-
barligen röra på munnen) säger: ”Kom tillbaka – jag vill tala med er”.
Eller, som John Cage sa: ”It’s more like being in love…” 812

811  Znamienne, że w wykonaniu utworów konkretystycznych partycypowało na ogół stałe grono 
artystów z kręgu Fylkingen, którzy brali także udział w występach Fluxusu, koncertach awangardy no-
wojorskiej oraz innych awangardowych przedsięwzięciach międzynarodowych (np. tournée po Europie). 
Wyjątek stanowił Åke Hodell, który jednoosobowo wykonywał swoje wiersze wizualne jako performanse. 
Opisy jego występów – zob. np. L. Nylén, Den öppna konsten, op. cit., s. 89–90, 95–96.

812  B.E. Johnson, Släpkoppel med vida världen, op. cit., s. 21–22. 
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[Teraz zamierzam przejść do prezentacji szeregu przykładów. / ZBIÓR PRZYKŁA-
DÓW: / 1. W cyklu wierszy, czy raczej „rodzinie utworów”, w którą wchodzi niniejszy 
wiersz, nazwanym przez mnie „släpkoppel” (muszę podkreślić, że ten cykl nie jest 
całkiem odrębny wobec wcześniejszego cyklu utworów, który zajmował mnie przez 
ponad rok, a który nazwałem „gubbdrunkning”) – a więc w tej rodzinie wierszy używam 
w pierwszym zdaniu słowa/imienia własnego „Lindgren”. W innym z tych wierszy jest 
sformułowanie: „Tutaj wymienia on osobę, którą znam”*. W rzeczywistości znam co 
najmniej jedną osobę o nazwisku Lindgren (poza tym bardzo zacną, moim zdaniem). 
Nazwisko Lindgren, tak jak go używam w tym wierszu, nie ma nic wspólnego z osobą 
Lindgrena, taką, jaką znam. Właściwie nie mam szczególnego powodu, by uważać, 
że podkreślenie tego faktu jest istotne. / * Ta fraza może – jak się zorientowałem – 
dotyczyć nazwiska „lindgren” w pierwszym zdaniu (które poza tym stanowi materiał 
wyjściowy dla całej rodziny utworów släpkoppel). / 2. W moim cyklu wierszy „Gubb-
drunkning…” używam wyrażenia „płyn podróżny”. Słowo to pojawia się także w cyklu 
/ wyobraźcie sobie, tłustym drukiem: „BŁĘDNA PISOWNIA” / wierszy „släpkoppel”. 
W tym drugim występuje również fraza: „wówczas fale lądują z lubością na zboczach 
krnąbrnych kopców kamieni”, która dosłownie jest zapożyczona z cyklu „sześć wierszy”, 
który napisałem już w 1960, a który pozostał nieopublikowany nie tylko jako całość. / 
3. W programie telewizyjnym poświęconym Sir Winstonowi Churchillowi (w dniu jego 
śmierci) bierze udział lektor odczytujący tekst komentarza. Ktoś mówi: „Słyszałem już 
kiedyś ten głos”. / 4. W niebieskim notatniku (typ nr 026 A) przechowuję m.in. (zawie-
ra on też notatki o różnych rzeczach, które obiecałem zrobić w przyszłości) wycinki 
z komiksu „Mandrake”. Na jednym widać, jak Mandrake robi magiczny gest, mówiąc 
jednocześnie (bez wyraźnego ruchu ust): „Wracajcie – chcę z wami porozmawiać”. / 
Albo, jak mawiał John Cage; „It’s more like being in love…”]

Jak widać, powyższe przykłady niczego konkretnego nie egzemplifi kują, lecz 
stanowią grę konwencjami objaśnień odautorskich, wręcz ich parodię, podważając 
relewancję informacji na temat źródeł niektórych słów i fraz w tekście poetyckim. 
Odwołanie do Cage’a wskazuje na zwyczaj opowiadania przez niego, w trakcie 
słynnych odczytów, anegdot niezwiązanych z tematem, których puenty pozostawiają 
odbiorcę w stanie niepewności co do interpretacji i związku z całością813; taki charak-
ter ma tekst w punkcie 3. Występują także odniesienia do tekstów Fahlströma, który 
nadal wydaje się mistrzem dla Johnsona814, np. wzmianka o nazwiskach zasadniczo 
niezwiązanych z osobami jest echem podobnego komentarza autora manifestu do 
jego wierszy: „Przedstawiam pewne osoby – Bobb, Torsten, Sten, Minna, Pi – nie 
poświęcając im uwagi jako ludziom. Literatura nie staje się przez to nieludzka. 
Mrówki pisałyby książki tylko o mrówkach, ale człowiek, posiadając zdolność 
obiektywizacji i szerszego spojrzenia, nie musi być równie jednostronny”815.

Pod względem stylistycznym uderzające są typowe dla odmiany języka pisanego, 
a jeszcze bardziej dla stylu urzędowego – długie wypowiedzenia, zdania wielo-
krotnie złożone i duża liczba wtrąceń, zwłaszcza że przekazywane w ten sposób 
informacje wprowadzają jedynie szereg nieistotnych okoliczności. Wygląda na to, 

813  Zob. np. J. Cage, Composition as Process, w: idem, Silence, op. cit., s. 40, 56.
814  Jeden z wierszy w niniejszym tomie, maszynopisany, dedykowany jest Fahlströmowi. B.E. Johnson, 

Omkoppling (till Öyvind Fahlström), w: idem., Släpkoppel, op. cit., s. 10.
815  Ö. Fahlström, Hätila…, op. cit., s. 59.
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że naczelną zasadą jest rozbicie linearności, swego rodzaju kolażowość wypowiedzi 
pozornie jednorodnej (por. frazę mniejszą czcionką, wtrącenia w nawiasach oraz 
własny przypis autora oznaczony gwiazdką). Owe komentarze, niewyróżnione ty-
pografi cznie zgodnie z konwencjami, są – jak wskazuje w recenzji tomu Benkt-Erik 
Hedin – integralną częścią tekstu poetyckiego, przy czym niepewność czytelnika 
co do ich funkcji jest zaprogramowanym efektem816. W dalszym ciągu okazuje się, 
że powyższy tekst wykorzystany jest jako materiał artefaktyzacji: poddano go prze-
kształceniom o charakterze szyfru (i zamiast e; 3 zamiast i; o zamiast e; a zamiast i; 
h zamiast e; i zamiast a itp.). Dodatkowo tekst jest jakby wycięty z bloku tekstowego 
(jednak zorganizowanego inaczej niż w cytowanym wyżej „zbiorze przykładów”), 
tworząc wąski pasek-szpaltę, niekompletny i niezakończony. Po raz kolejny to, 
co miało być jakąś treścią (odautorskim komentarzem), zostało potraktowane 
jako czysta materia, poddawana materialnym przekształceniom817. W pozosta-
łych szpaltach pojawia się natomiast nowy materiał poetycki – heterogeniczny, 
kolażowy za sprawą grafi i, o postępującej fragmentacji w stronę jakości czysto
brzmieniowych, np.:

(ansiktet) I ott minnospr  och ni dunkremsor (låg röst)
  on pohson gohom   högt över luft en:
  röston  har  jagh  undersöker   BLOND!
    ueöe sproa ströare
      kikna:
       dra, ond, stel.  
       SGRÄÄEE!
       grabba tag!
       TVÄRSÖVER!818

Materiał drugiej szpalty stanowią poddane artefaktyzacji fragmenty „zbioru 
przykładów”: „i ett minnesprogram / en person genom / rösten har jag” [w pro-
gramie wspomnieniowym / osoba przez / głos już] według zasady: e→o, r→h, n→h. 
Sekwencja samogłoskowa ueöe została wydestylowana ze słowa „undersöker” 
(‘bada’), neologizm sproa to wariacja brzmieniowa „minnospr” z końcówką bez-
okolicznikową, a ströare – wariacja brzmieniowa „röston” z końcówką stopnia 
wyższego odmiany przymiotnika. W tym świetle „zbiór przykładów” można trak-
tować jako zasób materii – heterogenicznej i pozbawionej ciągłości – dla dalszych 
permutacyjnych i kolażowych procedur.

Performatywność a partyturowość

Podobieństwo wiersza awangardowego do partytury współczesnej dotyczy nie tylko 
wskazówek dotyczących ekspresji, ale również swobody realizacji szczegółów: orga-

816  B.E. Hedin, Bengt Emil och vida världen, op. cit., s. 297.
817  B.E. Johnson, Släpkoppel med vida världen, op. cit., s. 24–25.
818  Ibid., s. 24.
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nizacja materii języka wykorzystuje mechaniczne powtórzenia, zabiegi permutacyjne 
(włączające porządek matematyczny w miejsce językowego), „gadatliwość” o dada-
istycznej proweniencji i inne działania parajęzykowe. Mechaniczne zasady kompozycji 
nie są ukrywane, a przeciwnie – wyeksponowane przez zastosowanie grafi cznych zna-
ków powtórzenia, wielokropków, skrótów oraz instrukcji werbalnych. Przypomnijmy 
zalecenie Fahlströma z manifestu, by używać skrótów jako neologizmów, np.:

”Se upp! Under de ruttna bräderna fi nns en gammal cis-
tern!”
Upprepa: ”Se upp…” o.s.v.819 

[„Uwaga! Pod przegniłymi deskami znajduje się stara cys- / terna!” / Powtórz: „Uwa-
ga…” itd.] 

Powtórzenie nie pełni tu tradycyjnej funkcji organizacji struktury poetyckiej, 
lecz jest materiałem instrukcji, a docelowo również akcji performatywnej. Zgodnie 
z zasadą ekonomii języka, zostało więc zredukowane do konwencjonalnych skrótów. 
Środki tego rodzaju zaczęli stosować, acz dość ostrożnie, poeci wysokiego moderni-
zmu, wyzwalający się stopniowo ze świata orfi ckiego. Permutacyjny wiersz Ekelöfa 
Perpetuum mobile (z tomu Strountes, 1955) kończy się skrótem „etc.”820. Lindegren 
w wierszu Dagens dikt? eller den trasiga gramofonplattan (Dzisiejszy wiersz? czy 
zniszczona płyta gramofonowa) z tomu Sviter (1947) poddaje słowa mechanicznej 
segmentacji i deformacjom, sugerując jednak mimetyczny związek z zacinającą się 
płytą gramofonową. Początkowo mechaniczny defekt jest punktem wyjścia do no-
wych zaskakujących znaczeń zdeformowanych słów, co przypomina surrealistyczną 
metodę w oparciu o skojarzenia brzmieniowe, tak charakterystyczną dla wcześniej-
szego tomu tego poety mannen utan väg (1942). Kiedy jednak zacięcie płyty staje 
się defi nitywne, wiersz wybrzmiewa w niekończących się powtórzeniach frazy „att 
tro och slita sönder andra” („wierzyć i rozszarpywać innych”); ich redundancję 
podkreślają znaki powtórzenia, będące sugestią wizualną, nie brzmieniową:

att tro och slita sönder andra
 ”    ”      ”      ”         ”          ”
 ”    ”      ”      ”         ”          ”
 ”    ”      ”      ”         ”          ”821

Nie wiadomo, jak miałoby wyglądać wykonanie tego wiersza, faktyczne po-
wtórzenie nie odda bowiem sugestii zanegowanej relewancji tego, co powinno być 
jego zwieńczeniem. Lindegren, który był rzecznikiem muzyczności na płaszczyźnie 
formalnej i semantycznej, ironicznie komentuje tu zarówno „mechaniczną repro-
dukcję”, jak i – w planie metapoetyckim – komunikacyjny i estetyczny potencjał 
współczesnej poezji. 

819  Ibid., s. 15 (znaki cudzysłowu zgodne z oryginałem – M.W.C.).
820  G. Ekelöf, Perpetuum mobile, w: idem, Dikter, Stockholm 1984, s. 255–256. 
821  E. Lindegren, Dagens dikt? eller den trasiga gramofonplattan , w: idem, Dikter 1940–1954. Ett urval, 

Stockolm 1989, s. 61. 



5. Bengt Emil Johnson – poeta i kompozytor 339

Grafi czne znaki powtórzenia stosuje również Johnson, np.:

Röstpetning. Fastpetning.
            och för att höra (gälla rop, interfoljerade av do- 

               ”      ”   ”   dö   va, hotfulla ”furrrr…furrr…”) 
              ”      ”   ”   släppas
              ”      ”   ”   pröva
              ”      ”   ”   sakta släppas upp822

Zasada paralelizmu została tu zekonomizowana grafi cznie, zaś trzecia kolumna 
tekstu prezentuje kolejny grafemiczny środek wyodrębnienia, nawiasy – notabene 
stosowane również jako środek ewokacji drugiego głosu w poezji wysokomoder-
nistycznej (Lindegrena, Ekelöfa i in.)823. Tutaj chodzi jednak o paralelną akcję, 
„przenikliwe wołanie, przerywane głuchymi, groźnymi «furrrr… furrr…»”. Bez 
wątpienia środki te podkreślają materialność języka, pozycję słów na płaszczyźnie 
strony, gwarantującą właściwą interpretację znaków grafi cznych. Czym różnią 
się więc od tradycyjnych struktur repetycyjnych w poezji? Odpowiedź podsuwa 
manifest Fahlströma, akcentujący formotwórczą rolę rytmu, który można uzyskać 
na drodze powtórzeń słów, motywów, fraz rytmicznych, często jako jedną z warstw 
w symultanicznym wykonaniu – jako tło dla „zdań głównych” (czyli nowej ma-
terii). W tym świetle znaczenie owych słów/fraz leży nie w ich semantyce, lecz 
wynika z formy rytmicznej, którą implikują znaki repetycji przez mechaniczne 
powtórzenie, odpowiadające skandowaniu czy mechanicznej recytacji. Przy tym 
powyższy przykład przez organizację tekstu w trzech kolumnach wskazuje na rów-
noczesność (inaczej – równoległość) realizacji różnych zdarzeń językowych. Nawet 
jeśli pierwsza szpalta czasowo poprzedza lub zapowiada dwie pozostałe, wskazuje 
na głos dobiegający z innego miejsca, odróżniający się pod względem barwy lub 
innych cech fi zycznych. Wcześniej przytoczone przykłady z tomu Gubbdrunkning 
operowały dodatkowo zróżnicowaną grafi ą.

A zatem konstrukcja partytury werbalnej odwołuje się do innych wyobrażeń 
przestrzennych niż muzyka: równoczesność muzyczna jest funkcją porządku wer-
tykalnego, zaś rytm i czasowość rozwijają się horyzontalnie, symultaniczność akcji 
werbalnych zapisywana jest natomiast jako pewna równoległość w poziomie, pod-
czas gdy w układzie wertykalnym sugerowana jest rytmiczna repetytywność. W tym 
świetle słowa zapisywane jako skróty mają inną funkcję, nie generują regularności 
struktur. Fahlström uwzględnia jednak w manifeście i tę metodę zapisu, traktując 
skróty jako neologizmy; jest to więc kolejna metoda artefaktyzacji – wyeksponowa-
nia materialności słowa i uczynienia go przez to nieprzezroczystym, w szczególny 
sposób znaczącym, acz w sensie tradycyjnym – pozbawionym znaczenia. Przykłady 
pokazują, że dotyczy to słów i fraz potocznych, a więc – paradoksalnie – przez 
nietypową dla idiomu poetyckiego grafi ę zyskują one – jako materialne byty – 
większą relewancję, np. „svagt lysande, ngt. avskalad” („lekko świecąc, odrobinę 

822  B.E. Johnson, Släpkoppel med vida världen, op. cit., s. 12. 
823  M. Wasilewska-Chmura, Musik – metafor – modernism, op. cit., s. 151–154.
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skromniej”)824; „Nu är dom fl era (redan många fl era el. dyl.)” [„Teraz jest ich więcej 
(już dużo więcej lub coś w tym rodzaju)”]825 ; „o.s.v.” („itd.”). 

Powyższe cechy zapisu, jeśli tekst zostanie potraktowany jako partytura scenicz-
na, przełożą się na sceniczne działanie826. Tu możliwości są dwojakiego rodzaju: 
albo są one wypowiadane, albo pozostają instrukcją wykonawczą jedynie w zapisie; 
w drugim przypadku byłyby to jedynie didaskalia do akcji teatralnej. Różnorodność 
wariantów typografi cznych przemawia jednak za tym, że stanowią one integralną 
wartość wiersza, oddając heterogeniczność i wielogłos mowy. Tekst dźwiękowy 
Gubbdrunkning potwierdza, iż rzeczone instrukcje są wykonywane i jako tekst, 
i w formie akcji. Jako takie realizują więc zasadę performatywności w odniesieniu 
do aktów mowy, czyli „robią to, co mówią”.

Performatywność doszła do głosu w happeningu – gatunku, który ucieleśniał 
przekraczanie granic. Happening jest to, według defi nicji Michaela Kirby’ego, „celo-
wo stworzona forma teatru, w której różne elementy alogiczne, wraz z nieschema-
tycznym wykonaniem, zorganizowane są na sposób modułowy”827. Defi nicja Allana 
Kaprowa, twórcy pierwszych happeningów, akcentuje zbiór (assamblage) zdarzeń, 
wykonywanych i odbieranych w wielu miejscach i różnym czasie; jego substrat 
materialny może być przejęty w całości lub nieznacznie zmieniony, podobnie jak 
zdarzenia, które mogą być wymyślone lub należeć do rzeczywistości828. W Szwecji 
gatunek ten pojawił się w związku z wydarzeniami o charakterze muzycznym, które 
integrowały elementy akustyczne, wizualne i performatywne829. Krytyka podkreślała 
procesualny i symultaniczny charakter zdarzeń: „W happeningach wszystko działo 
się równocześnie”830. Występy grupy Kena Deweya określano jako action theatre 
– pozbawiony ciągłej akcji, ale za to atakujący widza obrazami, dźwiękami, świa-
tłem i ruchem oraz wymagający od niego odnalezienia sensu831. W akcje te wpisana 
była też aktywność widzów: „Publiczność została włączona w zdarzenie, czuła się 
otoczona zjawiskami optycznymi i audiowizualnymi. W pewnym wymiarze została 
zniesiona granica między wykonawcami a widzami”832.

824  B.E. Johnson, Släpkoppel med vida världen, op. cit., s. 20 (wyróżn. moje – M.W.C.).
825  Ibid., s. 21 (nawiasy wg oryginału, wyróżn. moje – M.W.C.).
826  Jako partytury sceniczne określane są np. dramaty Bogusława Schäff era, koncypowane akustycznie 

i przestrzennie. Zob. M.Karasińska, Bogusława Schaeff era fi lozofi a nowego teatru, Poznań 2002, s. 17–45.
827  „[…] a purposefully composed form of theatre in which diverse alogical elements, including 

nonmatrixed performance, are organized in a compartmented way”. Cyt. za: L. Nylén, Den öppna konsten, 
op. cit., s. 27. 

828  R. Kostelanetz, Happening, w: idem, A Dictionary of the Avant-Gardes: Music, Film, Visual Arts, 
Dance, Th eatre, 2. wyd., New York 2001 s. 274.

829  L. Nylén, Den öppna konsten, op. cit., s. 49 i nast. 
830  „I Happenings hände allt på en gång”. Cyt. za: Fylkingen. Ny musik och intermediakonst, op. cit., 

s. 193. 
831  „En teater utan genomgående, beskrivande handling, där åskådaren istället utsätts för bilder, 

ljud, ljus, rörelse. Snabba utlopp mot sinnena, men också fragmentariska scener som det kräver att få en 
innebörd”. Cyt. za: ibid., s. 191.

832  „Publiken integrerades i skeendet, kände sig kringvärvd av optiska, audio-visionella fenomen. En 
dimensionalitet som rycker undan gränsen mellan utövare och åskådare”. Cyt. za: ibid., s. 184.
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Te obserwacje pokrywają się z głównymi cechami preformatywności, przede 
wszystkim co do dążenia sztuki, by stać się wykonaniem, a zatem zdarzeniem, 
nie artefaktem833. W takiej postaci dzieło naznaczone jest materialnością na wie-
lu płaszczyznach oraz fi zyczną bliskością wykonawców i odbiorców, która może 
przyjąć nawet formę zamiany ról, kiedy publiczność ze swymi reakcjami wkracza 
w akcję i ją modyfi kuje. Materialność manifestuje się przez cielesną obecność oraz 
nowe typy przestrzeni: przestrzeń performatywną i przestrzenie dźwiękowe. Prze-
strzeń performatywna nie jest zdefi niowana a priori (np. jako scena), lecz zostaje 
wyznaczona przez topografi ę rozgrywających się zdarzeń, toteż mogła zaistnieć 
wszędzie w przestrzeni publicznej (w galerii, na ulicy), natomiast przestrzenie 
brzmieniowe nie pokrywają się z przestrzenią performatywną, lecz wychodzą 
poza nią, włączając wszelkie zjawiska akustyczne, również te nieprzewidziane 
(zakłócenia)834.

Jak już wspomniano, wcześniej znaczna część szwedzkiej poezji konkretnej 
określana była mianem wizualno-dźwiękowej. Wiersze General Bussig och igevär 
Hodella, Gubbdrunkningar i Släpkoppel med vida världen Johnsona, Prix Nobel 
Reutersvärda były w swych drukowanych wersjach traktowane jako wizualne, 
ale też wykonywane jako akcje performatywne. Również w tym względzie była 
to kontynuacja eksperymentów wczesnej awangardy europejskiej835, ale w związ-
ku z rozwojem muzyki elektroakustycznej wykonania sceniczne wzbogaciły się 
również o szereg nowych technologicznych rozwiązań, zwłaszcza elektroniczne 
przetwarzanie głosu, w którym mikrofon traktowano jako środek jego materia-
lizacji – odpowiednik mikroskopu dla oka836, pozwalając na przekraczanie jego 
naturalnych ograniczeń. Dzięki technice nagraniowej paradygmatyczna linearność 
i sukcesywność języka przestała być elementem konstytutywnym sztuki słowa, 
która mogła realizować faktyczną, nie tylko metaforyczną, symultaniczność gło-
sów. Nie oznaczało to zniesienia czasowości (wykonanie nadal pozostaje procesem 
w czasie), lecz jej rozbudowanie przestrzenne przez nawarstwienia zdarzeń. Stąd 
w sztuce tego okresu często mowa jest o artystycznej czasoprzestrzeni. Forma 
rozumiana jest wówczas w sensie architektonicznym, z tym zastrzeżeniem, że 
chodzi o architektonikę muzyczną (czasoprzestrzenną, czyli ukonstytuowaną 
horyzontalnie i wertykalnie), nie o architekturę jako sztukę przestrzenną837. Fak-
tem jest wszak, że muzyka to sztuka performatywna, w znacznym stopniu okre-
ślona przez kategorie przestrzenne, wykorzystane twórczo przez kompozytorów
XX wieku838.

833  E. Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, op. cit., s. 55.
834  Ibid., s. 189–231. 
835  Por. M. Perloff , Th e Futurist Moment, op. cit., s. 11, 27. La Prose du Transsyberien Blaise’a Cendrarsa 

z ilustracjami Roberta Delauneya – pierwsza „książka symultaniczna” odczytywana (wraz z odgrywaniem 
fi zyczności owego czytania) na wystawach w wielu stolicach europejskich. 

836  T. Hultberg, A Few Points of Departure, op. cit., s. 10.
837  To rozróżnienie jest konieczne, biorąc pod uwagę Sergia Bessy koncepcję muzyczną poetyki 

Fahlströma, w odróżnieniu od architektonicznej koncepcji poezji konkretystów brazylijskich; tam chodzi, 
rzecz jasna, o architekturę jako zjawisko statyczne. Por. S. Bessa, op. cit., s. 39–40. 

838  O przestrzenności muzyki Bogusława Schäff era, zob. np. M. Karasińska, op. cit., s. 46–64.
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Rozwój technologii elektronicznych traktowany był przez szwedzkich kon-
kretystów jako możliwość rozszerzenia środków poetyckich839. Grupa Językowa 
przy Fylkingen skoncentrowała się na kompozycjach text-sound, które rozwijały 
się dynamicznie jako gatunek w ramach regularnie organizowanych w Sztokhol-
mie festiwali w latach 1968–77840. Wraz z powstaniem nowego gatunku zanikło 
pojęcie poezji konkretnej, ponieważ jej formy ewoluowały w stronę dźwiękową, 
korzystając z nowych technologii zapisu, które nie wymagały pośrednictwa
pisma. 

Był to proces paralelny do rozwoju medialnego kultury w ogólności, która po 
etapie cyrografi cznym i typografi cznym powróciła do oralności. W komunikacji 
audiowizualnej słowo stało się na powrót jakością akustyczną – działaniem, które 
rozgrywa się w czasie i przestrzeni. W przeciwieństwie jednak do oralności pier-
wotnej przestrzeń i czas przestały być czynnikami ograniczającym, a to za sprawą 
technologii zapisu i transferu informacji. W sytuacji powrotu do oralności nie dziwi 
zainteresowanie teatrem, który niejako inscenizuje oralność, tj. prezentuje słowo 
wraz z jego sytuacyjnym kontekstem. Jest to performatywna par excellence forma 
sztuki, w której słowo, dźwięk, czas, przestrzeń i obecność są nierozdzielnie zwią-
zane. Poezja konkretna również jest defi niowana jako pre z e nt a c j a  m ate r i a ł u 
ar t y s t yc z n e go  w przeciwieństwie do re pre z e nt a c j i  p opr z e z  m ate r i a ł 841. 
Wiersz stanowi rzeczywistość samą w sobie, tzn. jego treścią jest forma; ta zaś 
jest rezultatem artefaktyzacji, czyli traktowania języka jako konkretnej materii, 
uwolnionej od celów mimetycznych842. W rezultacie, jak ujmuje to Anders Olsson,
„[j]ęzyk staje się ciałem, energią, działaniem…”843. 

W poezji przekazywanej w medium pisma (nie jako zapis audialny) cechy 
performatywne powinny dać się już na tym poziomie zlokalizować, żeby można 
było mówić o intermedialnej koncepcji utworu. Inaczej mielibyśmy do czynienia 
z procesem intermedializacji wtórnej, która istniejący w medium pisma utwór 
transformuje (adaptuje) lub łączy z innymi mediami, zmieniając jego ontologiczny 
status. Takim środkiem są przede wszystkim elementy dialogu, które konstytuują 
pewną sytuację sceniczną. Głos liryczny, traktowany zazwyczaj jako monolog, 
zmienia się w dialog lub kakofonię wielu głosów.

839  Przypomnijmy eksperymenty Fahlströma z techniką nagraniową i jego poezję radiową, prokla-
mowanie przez Johnsona wyzwolenia poezji spod dyktatu strony na rzecz rozwoju w studiu nagraniowym. 
Podobna fascynacja techniką zauważalna była w muzyce; członkowie Fylkingen proponowali wprowadzenie 
zakazu pisania muzyki na tradycyjne instrumenty. 

840  Dwukrotnie w tym czasie festiwal odbył się w Londynie (1975, 1976), ale wówczas w Sztokholmie 
organizowany był Festiwal Muzyki i Intermediów (1975) oraz ogłoszony przez Fylkingen konkurs muzyki 
elektronicznej (1976). Festiwale text-sound odbyły się w Sztokholmie jeszcze w latach 1984 i 1993. 

841  Zob. E. Vos, Th e Visual Turn in Poetry: Nominalistic Contributions to Literary Semiotics, Exemplifi ed 
by the Case of Concrete Poetry, „New Literary History” 1987, nr 3, s. 560.

842  J. Olsson, Alfabetets användning, op. cit., s. 15.
843  A. Olsson, Mälden mellan stenarna, op. cit., s. 68. 
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Släp!
Släp för fan!
Släp mig (glinder) 
    och håller och tystas upp och håller och
       ppsssss…844

[Puść! / Puść do cholery! / Puść mnie (błyszcz)/ i trzyma i przycisza i trzyma i /
ppsssss]

- Där är han!! HALLÅ DÄR!! […]
- Hmm…har du nu varit på äppelvinet igen?845 

[On jest tam!! Halo tam!! (…) / Hmm…znów dobrałeś się do wina jabłkowego?]

Repliki są fragmentaryczne, niepowiązane, jakby niezależne od siebie z pewną 
sugestią przestrzenności. Właśnie z racji owej heterogeniczności, nie zaś szczególnych 
środków typografi cznych, wiersz przypomina technikę kolażu, która w poezji wizu-
alnej warunkuje wielokierunkowość lektury846 i różne możliwości performatywne; 
typografi czna organizacja na stronie odpowiada różnemu rozmieszczeniu głosów 
w przestrzeni, w bliżej nieokreślonej sytuacji scenicznej. Realizacje sceniczne wierszy 
Johnsona wykorzystywały w istocie efekty symultaniczności i przestrzenności.

Kolejnym środkiem implikowanej performatywności są instrukcje sceniczne 
co do sposobów realizacji oralnej i/lub scenicznej. Wówczas repliki wyodrębnio-
ne są środkami grafi cznymi, podkreślając kolażową metodę kompozycji, a frazy 
„realizacyjne” stają się częścią działania, a więc aktem performatywnym. Potoczny 
styl, podkreślony przez ortografi ę, wzmaga efekt autentyczności oraz prezentacji, 
tj. obecności.

Ropa högt över klyft an i blomskogen
”va-saaaa-du?
  (svaga glissandi !)
va-saaaa-du? 
Då slipper de resa sig i omblomning,
kullvälta; repetera me en smäll:
    KROPPLAPP.
      Försök att lyssna på mig
        lys       på mig847 

[Wołaj głośno nad jarem w lesie kwiatów: „co-mó-wiiiisz? / (ciche glissanda!) / co-
-mó-wiiiisz? / Wtedy nie będą musiały się podnosić przy powtórnym kwitnieniu, 
przewrócone; powtarzaj za każdym uderzeniem: KROPPLAPP848 / Staraj się mnie 
słuchać / poświeć mi]

844  B.E. Johnson, Släpkoppel med vida världen, op. cit., s. 6.
845  Ibid., s. 27.
846  J. Olsson, Alfabetets användning, op. cit., s. 320. 
847  B.E. Johnson, Gubbdrunkning, op. cit., s. 22. 
848  Neologizm o różnych możliwych kontacjach (kropp – ‘ciało’, lapp – ‘łata’, ‘podkładka’, ‘karteczka’), 

np. „płat ciała”, „łata na ciele”. 



344 Część II. Modernizm i awangarda szwedzka a muzyczność

upprepa:
”han är jävlit säker”

två á tre likvärdiga smällar:
   SKE-, SKÄ-; 849

[powtórz: / „on jest cholernie pewny” / dwa do trzech takich samych uderzeń: / SKE-, 
SKÄ-]

Podobną funkcję pełnią wyrażenia oddające ekspresyjny charakter replik, które 
można traktować jako instrukcję performatywną. 

ko-svarven fräsande:
  ”furrrr…”850 

[krowia tokarka parskając: / „furrrr…”]

Diktera: ”skeden i vacker hand” (skedlösa)851

[dyktuj: „łyżka w pięknej dłoni” (bezłyżkowi)]

Sömnigt:  ”Han kan inte.
  Han kan inte:
  Han kan inte, 4 eller 5 gånger.
  Han kan inte, de hörs inte va de e, han kan inte sova”852

[Sennie: / On nie może. / On nie może. / On nie może, 4 lub 5 razy. / On nie może, nie 
słychać, co to takiego, on nie może spać”]

Tekst dźwiękowy Gubbdrunkning potwierdza, iż określenia te (dyktuj; sennie 
i in.) dotyczą artefaktyzacji brzmieniowej, która przynależy do wykonania, np. fra-
za „skeden i vacker hand” („łyżka w pięknej dłoni”) jest powtarzana „zawodząco” 
(jämrande) z wydłużeniem i zmienioną artykulacją samogłosek (bardziej zamknię-
te), ilustrując idiomatyczny sens. Dotyczy to również fraz metateatralnych, które 
podkreślają autorefl eksyjność replik.

Röstprov: ”Bara halkande ord gnolar handskarna sla- va…lo…so….so…
EN SKARP VISSLING!853  

[Próba głosu: „Tylko ślizgające się słowa nucą rękawiczki sla- va…lo…so…so…
PRZENIKLIWY GWIZD!]

849  Idem, Släpkoppel med vida världen, op. cit., s. 23.
850  Ibid., s. 5.
851  B.E. Johnson, Gubbdrunkning, op. cit., s. 7. Fraza „łyżka w pięknej dłoni” jest dosłownie przetłu-

maczoną częścią idiomu ta skeden i vacker hand, który znaczy ‘podporządkować się’, ‘spuścić z tonu’.
852  Ibid., s. 16.
853  Idem, Släpkoppel med vida världen, op. cit., s. 31.
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vi kan ju säga ganska snabbt: benfri, högarmad, stråkbänk854 

[możemy przecież powiedzieć dość szybko: bez kości, wysokoramienny, przydrożna 
ławka]

Didaskalia, które w dramacie należą do tekstu, ale nie do jego realizacji sce-
nicznej, są wypowiadane, potwierdzając główną przesłankę performatywności, że 
słowo jest działaniem. Język podlega deformacjom, czyniącym go miejscami nie-
zrozumiałym (intonacja, tempo, dynamika), a tekst wiersza jest jedynie punktem 
wyjścia do dalszej – performatywnej – artefaktyzacji. 

Interesujące jest, że artyści intuicyjnie wyczuwali istotę nowatorstwa sztuki 
performatywnej, np. Johnson i Bodin, analizując zjawisko teatru instrumentalnego, 
dochodzą w istocie do cech performatywności, nie używając wszak tego pojęcia. 
Piszą o rolach, jakie przyjmują muzycy na scenie, w kategoriach rytuału, o czysto 
wizualnych utworach, w których instrumenty należą jedynie do scenografi i, oraz 
o krytycznym ostrzu teatru instrumentalnego, skierowanym przeciw skostniałej 
tradycji koncertowej855. Kolejnym krokiem w rozwoju tego gatunku było – obok 
integracji elementów wizualnych i dźwiękowych – wprowadzenie rekwizytów 
teatralnych (Sylvano Bussotti), aby wywołać silniejszy efekt przeżywania poprzez 
zaangażowanie wszystkich zmysłów – przeżycie przestrzeni, czasu i aktualnej 
obecności. Autorzy komentują także mechanizmy percepcji: dowolność realiza-
cyjna wieloznacznej lub ramowej partytury ma swój odpowiednik w dowolności 
interpretacyjnej odbiorcy – każde  rozumienie  j e s t  tu  równoupraw nione . 
Oznacza to rezygnację z ambicji przekazywania przez sztukę konkretnych komu-
nikatów na rzecz intensyfi kacji przeżycia, np. przez projekcje, dźwięk przesyłany 
czterokanałowo, stwarzający intensywne doznanie przestrzeni. Tego typu spektakle 
miały w rezultacie znieść podział na estradę i widownię i traktować publiczność 
jako uczestnika spektaklu. Projekty te wykraczały już jednak poza ramy teatru in-
strumentalnego, zapowiadając zjawisko performansu856. Z kolei gatunek kompozycji 
text-sound, który uprawiał Johnson w końcu lat 60., dążył do wyeksponowania 
walorów głosu, rezygnując zasadniczo z elementów scenicznych.

Sytuacja, w której twórca nie jest w stanie przewidzieć ostatecznego efektu, 
powoduje szczególną semiotykę wykonania. Celem sztuki performatywnej nie jest 
generowanie i przekazywanie znaczeń, lecz tworzenie zjawisk odbieranych j a ko  t a-
k ie . Zdarzenie, w którym znak i znaczenie są tożsame, jest zdefi niowane przez swą 
materialność, a zatem autoreferencjalne857. Wprawia ono odbiorcę w stan niepew-
ności między rozpoznaniem zasady prezentacji i reprezentacji, między przeżyciem 
a rozumieniem. Sztuka performatywna zmierza mianowicie do tego, by w y wo ł a ć 
re a kc j ę  o dbi orc y, nie zaś ukonstytuować określone znaczenia. W tym świetle 
prowokacje artystyczne awangardy były jak najbardziej umotywowane. 

854  Ibid., s. 37. 
855  L.G. Bodin, B.E. Johnson, Semikolon; kring en hållplats, „Bonniers Litterära Magasin” 1966, nr 8, 

s. 573.
856  Ibid., s. 574–575.
857  E. Fischer-Lichte, op. cit., s. 249 i nast. 
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Estetyka performatywności zastosowana w poezji (abstrahując od jej ekspansji 
w sztukach plastycznych) wydaje się wyrazem dążenia do zmiany koncepcji wiersza 
ze statycznego wyobrażenia jako ikony werbalnej w stronę audiowizualnych form 
kultury z udziałem słowa. Środki teatralizacji wspomagają proces transformacji 
między dwoma wymiarami strony a trójwymiarową przestrzenią współczesnej 
kultury audiowizualnej. Poezja wizualno-dźwiękowa dążyła do performatywnego 
dopełnienia, które integrowało język i działanie, podmiot i obiekt, czas i przestrzeń, 
niwecząc dwoistość znaku. W dzisiejszej kulturze królują przestrzenie wirtualne, 
które nie zakładają takiej dwoistości. Eksperymenty performatywne były więc 
ważnym krokiem ku przestrzennej koncepcji sztuki.



ZAKOŃCZENIE 

Niniejsza praca stawiała sobie cele dwojakiego rodzaju: przedstawić założenia ba-
dań intermedialnych ze szczególnym uwzględnieniem zakresu dotyczącego relacji 
między muzyką i literaturą oraz zbadać niektóre z form związków muzyczno-li-
terackich w poezji i poetologii późnego szwedzkiego modernizmu. Wynikła stąd 
konieczność, będąca jednak moim świadomym wyborem, połączenia porządku 
synchronicznego istniejącej (choć wciąż ewoluującej) teorii intermedialności 
z porządkiem historycznym i analitycznym określonego materiału badawczego. Po 
pierwsze, traktuję kategorie typologiczne jako narzędzia pomocnicze, służące raczej 
uporządkowaniu pola badawczego niż próbie ujęcia twórczości i myśli artystycznej 
w sztywne ramy teoretycznych modeli. Uwaga badawcza skierowana jest zasadniczo 
na teksty, rozpatrywane w interakcjach z kontekstem kulturowym. Jest więc mowa 
o dyskursach – intermedialnym, muzyczno-literackim, postulatywno-artystycznym 
itd. – jako regulatywnych polach wypowiedzi w ramach pewnej działalności, przy 
czym atrybuty wyznaczają obszar tego pola. Po drugie – twórczość przywoływanych 
autorów, podobnie jak specyfi ka szwedzkiego modernizmu, nie jest w Polsce znana 
(z wyjątkiem obecnej w przekładach poezji Tomasa Tranströmera, jednak bez boga-
tej literatury krytycznej), toteż wyizolowanie cząstkowych zagadnień pozbawiłoby 
analizowane teksty istotnych, kontekstualnie uwarunkowanych znaczeń. Nadrzędna 
jest więc zasada interpretacji tekstu w oparciu o założenie jego intencjonalności, 
a zatem pewnego zamknięcia. Nie wyklucza to świadomości ekspansji tekstu poza 
wyznaczone autorsko ramy i jego nieprzewidywalności, którą analitycznie można 
wykazać. Część historyczno-analityczna pomyślana jest m.in. jako przyczynek do 
wciąż prowadzonej w ramach literaturoznawstwa dyskusji na temat modernizmu 
i awangard XX wieku, dla której szczegóły procesu historyczno-literackiego w lite-
raturach narodowych, zwłaszcza tych z racji barier językowych mniej dostępnych, 
mogą okazać się istotne. Niezależnie od uchwycenia intermedialnej natury z j aw isk 
artystycznych, starałam się zatem przedstawić pro c e s y  ich kształtowania. 

Zaprezentowane w części I pracy historyczne i systematyczne ujęcia interme-
dialności ukazują swoistą paradoksalność tego pola badawczego. Z jednej strony, 
media jako przekaźniki i translacje są naturalnie wpisane w kulturę, podlegając 
wraz z nią ciągłej ewolucji, hybrydyzacji i technologicznej progresji. Z drugiej 
strony – dyskursy teoretyczne, które te przemiany racjonalizują, są zjawiskami hi-
storycznymi, które wchłaniają, rekonceptualizują lub odrzucają wcześniejsze sensy. 
Ciągłość praktyk intermedialnych ukazują następujące zjawiska: wielomedialne 
formy sztuki przedestetycznej, projekty transposition d’art i Gesamtkunstwerk, 
antynormatywne działania awangardy historycznej i neoawangardy, sztuka me-
diów; natomiast na płaszczyźnie badawczej – koncepcje wzajemnego oświetla-
nia, pokrewieństw i korespondencji sztuk, komparatystyka międzyartystyczna, 
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semiotyka i intersemiotyczność, interdyscyplinaryzm, interart, intertekstualność 
i intermedialność. Badania intermedialne stawiają sobie zatem za cel całościowe 
ujęcie ciągłości rozwoju sztuk i mediów, wykraczające poza tradycyjne kategorie 
estetyki we współczesnych formach komunikacji artystycznej, które wymagają 
adekwatnych narzędzi badawczych i nowego języka dyskursu. Propozycje termi-
nologiczne dalekie są jednak od pojęciowej precyzji, a rozmaite typologie, czynione 
w odniesieniu do specyfi ki medialnej pewnego wycinka pola badawczego, nie mają 
waloru modelu uniwersalnego. Rozumienie kluczowego pojęcie medium jako meta-
fory transportu nie odpowiada więc na pytanie o relewancję jego materialności dla 
przekazu, natomiast utożsamienie go z porządkiem artystycznym jest historycznie 
związane z estetyką normatywną, w świetle której formy intermedialne wiążą się 
zawsze z przekraczaniem granic, nie zaś z ewolucją gatunków. Inspirującym wąt-
kiem badań intermedialnych jest koncepcja złożonej natury mediów artystycznych 
(m.in. Müllera i Michella) i ich nieustannej hybrydyzacji (McLuhan), w miejsce 
prób systematyk i hierarchii mediów. W tym świetle medium jest konstruktem 
analitycznym wyizolowanym ze złożonych zjawisk medialnych, te jednak – na 
mocy uzusu – nadal określane są jako media w sensie nierzadko zbliżonym do 
dawnych porządków artystycznych. Propozycje innych terminów dla złożonych 
medialnie kanałów przekazu (tekst medialny, kontekst medialny) nie przyjęły się 
szerzej, medium pozostaje zatem terminem szerokim, nieostrym, rozumianym 
kontekstualnie na podstawie atrybucji (np. medium pisma, fi lmu, głosu). Termin 
ten obejmuje pierwotne i wtórne systemy znakowe, ich materialne uwarunkowa-
nia oraz kanały i technologie przekazywania. Przy tym teorie mediów dostarczają 
bardziej szczegółowych kategorii opisu zarówno multimedialnych form kultury, 
jak i tradycyjnych form sztuki. Takimi wykorzystywanymi w niniejszej pracy 
pojęciami są oralność i piśmienność, a także performatywność. Umożliwiają one 
refl eksję na temat zjawisk wizualnych i dźwiękowych w poezji awangardowej, które 
są rezultatem zmian systemów zapisu według teorii Kittlera. 

Rozpatruję zatem związki muzyczno-literackie przez pryzmat komponentów 
medialnych i technologicznych, określających muzykę i poezję w danym momen-
cie historycznym: pismo, druk, grafi a i typografi a, obraz pisma (w tym – notacji 
muzycznych), brzmienie – jako zapis symboliczny i audialny (wraz z możliwo-
ściami elektronicznej manipulacji), środki wykonawcze (implikowane w zapisie 
i realne), wykonanie jako akt performatywny. Na poziomie analizy mediów 
wspólnym elementem o szczególnym znaczeniu dla form awangardowych jest 
kategoria przestrzenności – rozumiana zarówno jako przestrzeń inskrypcji (pi-
sma), jak i jako przestrzeń komunikacji oralnej i akcji performatywnych. Na tej 
płaszczyźnie widzę również paralele między poezją, która w ruchu neoawangardy 
była elementem intermedialnych akcji artystycznych, a muzyką, która w okresie 
powojennym często przyjmowała jednorazowe formy sceniczne (np. teatr in-
strumentalny). Przedmiotem refl eksji jest również metaforyka przestrzenna jako 
cecha obrazowania poetyckiego, zwłaszcza w poezji Tomasa Tranströmera. Tego 
rodzaju przestrzenność nie dotyczy zasadniczo poziomu medium artystycznego. 
Metaforyka spacjalna w metatekstach artystycznych jest natomiast wskazaniem do 
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jej analizy w kontekście eksperymentalnego badania mediów, tak jak w tekstach 
poetologicznych szwedzkiej neoawangardy. 

Poezja Tranströmera, uchodząca za kontynuację modernistycznej poetyki o sym-
bolistycznej proweniencji, uznawana jest jednocześnie za przenikniętą pierwiast-
kiem muzycznym. Na tle modernistycznej debaty o muzykalizaji poezji wyraźne 
jest jednak przesunięcie punktów ciężkości: spekulatywne teorie realizacji formy 
muzycznej w zakresie symultaniczności i sugestywności, które miały przełamać 
ograniczenia pojęciowe i medialne (linearne następstwo) języka, ustąpiły miejsca 
pojmowaniu muzyki jako hipostazy absolutu i harmonii, wskazującemu na trady-
cję metafi zyki muzyki o korzeniach pitagorejskich. Odniesienia muzyczne, które 
są głównym modusem muzyczności literatury (Wolf), zmieniają swój charakter: 
w zastępstwie odniesień eksplicytnych do form muzycznych (sonata, symfonia, fuga 
itp.), sygnalizujących intencję ich poetyckiej realizacji w postaci „imitacji” struktur 
muzycznych (odniesień implicytnych), pojawiają się odniesienia do sugestywności 
muzycznej, związane z przeżyciem epifanii. 

Analizy pokazują, że odniesienia intermedialne u Tranströmera nie mieszczą 
się w j e d ne j  kategorii, lecz realizują się w dwojaki sposób: jako o d n i e s i e n i a 
d o  mu z y k i  (tematyzacja) oraz o d n i e s i e n i a  mu z yc z n e , w których muzyka 
traktowana jest jako metafora innych zjawisk, w szczególności miejsca człowieka 
w porządku świata. Systematyka intermedialności muzycznej okazuje się zatem nie-
pełna, ponieważ traktowanie muzyki jako tematu, brzmienia, źródła przeżyć emo-
cjonalnych i/lub wyobrażeń wizualnych nie uwzględnia przypadków przywoływania 
muzyki jako elementu obrazowania. Za włączeniem tego aspektu w zakres badań 
intermedialnych przemawia m.in. zjawisko zaobserwowanej w poezji Tranströmera 
metaforycznej fuzji w ramach wyobrażeń o korzeniach w teorii pitagorejskiej: mu-
zyka z jednej strony reprezentuje matematyczną harmonię wszechświata, z drugiej 
– ujmowana jest jako jego najgłębszy, niedostępny zmysłowo pierwiastek; fi gurą 
tej zależności jest synestezja.

Interpretacja związków między wierszem Gondola żałobna nr 2 Tranströmera 
a utworem fortepianowym La lugubre gondola II Liszta została przeprowadzona 
w duchu proponowanej przez Kramera paralelnej lektury (tandem reading), gdyż 
analizy obu utworów nie dały podstaw do traktowania wiersza jako transpozycji 
intermedialnej czy tzw. muzyki werbalnej (Scher). Potwierdziła się tu zasadność 
typologii odniesień intermedialnych: a) tekstualnych, paratekstualnych i kontek-
stualnych; b) odniesień ogólnych i/lub specyfi cznych; c) analogii wyobrażenio-
wych, formalno-strukturalnych i/lub muzyki słów. W takiej sytuacji relacja dzieła 
literackiego i muzycznego jest zwrotna: wiersz może być nie tylko czytany poprzez 
jakości formalne, ekspresyjne czy kontekstualne utworu muzycznego, ale również 
wpływać na recepcję tegoż, wpisując się w jego implikowane narratywizacje. 
Twórczość poetycka Tranströmera nie wyrasta z tradycji odnowy, eksperymentu 
czy buntu wobec zastanej estetyki. Odwołuje się ona do porządków artystycznych 
w tradycyjnym sensie, nie do ich medialnych uwarunkowań, toteż pojęcie medium 
nie ma w analizach funkcji operacyjnej. Jego użycie nie jest jednak bezzasadne; trak-
towanie medium muzyki i innych sztuk wynika z koncepcji Tranströmerowskiego 
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uniwersum poetyckiego, w którym jest miejsce dla harmonijnego współistnienia 
przeciwieństw, transgresji i pozytywnie ujmowanego napięcia przeciwstawnych sił. 
Wynika stąd daleko idąca homologia między światem przedstawionym a mediami 
tego przedstawienia: muzyka jest medium harmonii świata. 

W szwedzkiej neoawangardzie zmienił się zasadniczo stosunek do mediów 
sztuki, które nie defi niowały już granic gatunkowych, lecz same stały się przedmio-
tem eksperymentów i poszukiwań, o czym świadczy ożywiona debata artystyczna 
tego okresu. Na przemiany te wpłynęło kilka istotnych czynników, wśród których 
decydujące były: aktualizacja zdobyczy awangardy historycznej, włączenia nurtu 
eksperymentalnego w instytucjonalne ramy (Fylkingen, Muzeum Sztuki Nowo-
czesnej, studio muzyki elektronicznej Radia Szwedzkiego) oraz ożywione kontakty 
środowiska eksperymentujących artystów z awangardą międzynarodową. Odnie-
sienia intermedialne występowały przede wszystkim w tekstach programowych 
i krytycznych tego okresu, poczynając od manifestu poezji konkretnej Öyvinda 
Fahlströma (1953), którego ideę traktowania słowa jako konkretnej materii podjęli 
artyści pokolenia lat 60. Obserwacje na temat wpływu muzyki na poetykę szeroko 
rozumianego konkretyzmu (i na odwrót) formułowane są na drodze konfrontacji 
utworów poetyckich, postulatów teoretycznych i innych metatekstów neoawangardy, 
stanowiących kontekst kulturowy artystycznych działań. Eksperymentalne formy 
tego okresu powstają metodą ar te f a kt y z a c j i , która rozszerza granice mediów, 
wydobywając ich aspekty materialne – wizualne, dźwiękowe i performatywne.

Przestrzenny aspekt poezji awangardowej został zbadany na przykładzie wy-
powiedzi programowych i poezji szwedzkich awangardystów o zainteresowaniach 
intermedialnych, Öyvinda Fahlströma i Bengta Emila Johnsona, których twórczość 
egzemplifi kuje idiom typografi czny i oralny poezji konkretnej. Nie są one rozłączne 
w sposób umożliwiający ich jednoznaczną klasyfi kację gatunkową (jako poezja 
wizualna i dźwiękowa), co wynika ze specyfi ki szwedzkiego konkretyzmu, który 
wypracował własną estetykę, łącząc impulsy plastyczne, muzyczne i performatyw-
ne. Znaczna część poezji wykorzystującej efekty wizualne odwołuje się w istocie 
do dźwiękowej artefaktyzacji materii języka, która jest zintegrowana ze środkami 
typografi cznymi. Wiersze wykonywane scenicznie i/lub studyjnie są natomiast 
zapisane w sposób nawiązujący do partytur werbalnych i grafi cznych w ówczesnej 
muzyce; dotyczy to instrukcji na temat szczegółów realizacji, ale również efektów 
przestrzennych i symultanicznych, sugerowanych dla potencjalnego wykonania 
oraz aktu lektury.

Wyeksponowanie walorów oralnych, zarówno w zapisie, jak i w wykonaniu 
utrwalonym jako tekst dźwiękowy, potwierdza tezę Onga o powrocie współcze-
snej kultury do oralności za sprawą możliwości rejestracji głosu; oralność wtórna 
(posttypografi czna) aktualizuje wymiar przestrzeni i działania, pozostaje jednak 
związana z pismem i typografi ą, czego paradygmatycznym wręcz przykładem 
jest szwedzka poezja wizualno-dźwiękowa (bild-ljuddikt). Konfrontacja tekstu 
dźwiękowego (nagrań audio) z zapisem werbalnym ujawnia, iż ten ostatni nie 
jest traktowany jako dzieło, lecz jako punkt wyjścia do artystycznego d z i a ł an i a , 
a zatem forma utworu określona jest przez otwarcie (Eco) podobnie jak w muzyce 
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awangardowej, której ostateczną konsekwencją był brak realizacji dźwiękowej przy 
samej ob e c no ś c i  wykonawcy na estradzie (utwór 4'33'' Cage’a). Paralelnie, nie-
wykonanie tekstu w akcji scenicznej czyni jej sensem obecność i działanie artysty 
oraz publiczności, co wskazuje na teorię performatywności jako adekwatną ramę 
teoretyczną, mieszczącą w sobie koncepcję oralności.

Stanowisko poetów modernistycznych wobec muzyki nie jest jednorodne. 
W okresie kulminacji poetyckiego modernizmu w Szwecji (lata 30. i 40. XX wieku) 
muzyczność poezji oznaczała spekulatywne zaadaptowanie form i technik muzycz-
nych oraz dążenie do wywołania przeżycia artystycznego o muzycznej naturze, 
tj. niedającego się ująć przy pomocy języka pojęciowego. Natomiast w poezji lat 50. 
osłabło zainteresowanie konstruktywistycznym traktowaniem muzyki; w poezji 
Tranströmera stała się ona wewnętrzną zasadą świata przedstawionego. W obu 
przypadkach muzyka funkcjonuje jednak jako model jedności i harmonii świata 
oraz formy poetyckiej. Filiacje muzyczne zorientowanej medialnie poetyki awan-
gardowej lat 60. nie polegają natomiast na odwołaniach do jakiejś (historycznej) 
idei muzyki, lecz do aktualnej praktyki muzycznej, w której materiał, medium, 
przestrzeń, obecność i współudział są nadrzędnymi kategoriami artystycznego 
działania. 

Analiza tekstów programowych Fahlströma ukazuje zaawansowaną refl eksję na 
temat medium w sztuce, materialności znaku i znaczeniotwórczej roli elementu 
przestrzennego. Jego poetyka materializacji odwołuje się w wielu punktach do 
zdobyczy awangardy muzycznej: serializmu, muzyki konkretnej, która egzempli-
fi kuje metodę kolażu, oraz idei fortepianu preparowanego. Celem jest zerwanie 
z linearnością języka i wysunięcie na pierwszy plan d z i a ł an i a  ar t y s t yc z ne go 
zamiast dzieła. Utwory poetyckie Fahlstroma z lat 50. dowodzą prób realizacji 
idei z manifestu: poetyki proceduralnej (np. porządków serialnych), składni prze-
strzennej oraz poezji dźwiękowej zapisanej na sposób partyturowy. Dodatkowym 
dowodem pokoleniowych fi liacji szwedzkiej awangardy jest wykorzystanie jego 
wiersza Ett blocks timme jako tekstu kantaty przez kompozytora serialnego Bo 
Nilssona. Eksperymenty Fahlströma z poetyką materializacji rozwinęły się, zgodnie 
z logiką zmian systemów zapisu, w stronę poezji radiowej. Etapem pośrednim mię-
dzy pismem a medium oralności wtórnej na początku lat 60. były akcje sceniczne 
i happeningi, w których ujawniły się elementy performatywne.

Związki poezji konkretnej z muzyką pokazane zostały również na przykładzie 
twórczości poety i kompozytora Bengta Emila Johnsona. Realizował on od początku 
lat 60., wraz z młodym pokoleniem szwedzkiej neoawangardy, idee artystyczne Fahl-
ströma w różnych mediach: maszyny do pisania, typografi i, akcji performatywnych, 
w końcu – techniki nagraniowej i studyjnej. Eksperymenty te doprowadziły go do 
utworów z pogranicza poezji i muzyki (text-sound compositions). Na przykładzie 
poezji Johnsona widać wyraźnie dążenie do autonomizacji znaków językowych 
– wizualnych i akustycznych, by wydobyć z nich nowy potencjał znaczeniowy. 
Zachowane nagrania wykonania niektórych wierszy (tekst dźwiękowy) pokazują 
sposoby realizacji wskazówek performatywnych zamieszczonych w tekście, które 
są zjawiskiem paralelnym do coraz bardziej szczegółowych opisów wykonawczych 
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w partyturach współczesnych. Forma poetycka jest (podobnie jak formy muzyki 
współczesnej) koncypowana jako pole możliwości, które w realizacji przyjmuje 
pewien jednorazowy kształt, realizujący potencjał tkwiący w materiale i procedu-
rach jego organizacji. W tym świetle implikowana performatywność, zaznaczana 
w druku środkami grafi cznymi i typografi cznymi pokrewnymi technice kolażu, 
staje się metodą przeniesienia materialności tekstu w sferę oralności. Zachowuje 
ona jednak związek z medium pisma, jest zatem oralnością wtórną, która w pełni 
realizuje się na nośnikach zapisu dźwięku.

Przeprowadzone analizy ujmują nie tylko związki poezji konkretnej z ówczesną 
muzyką awangardową, ale również innymi sztukami i mediami, wśród których 
szczególną rolę odgrywa rozwijająca się w drugiej połowie XX wieku estetyka 
performatywności. Przestrzeń grafi czna staje się trójwymiarową przestrzenią per-
formatywną, kolaż środków grafi cznych – kolażem głosów, a słowo – działaniem 
scenicznym. Interpretacja tej poetyki w kategoriach muzycznych (muzyka jako 
tworzywo) ma na celu podkreślenie intermedialnej orientacji konkretyzmu, który 
odwołuje się nie tylko do sztuk plastycznych. Muzyka nadal stanowi paradygmat 
sztuki autonomicznej, lecz w awangardzie autonomia przeniosła się z poziomu 
formy na poziom materiału związanego z naturą stosowanych mediów. W ten 
sposób również poezja odkryła, że nie jest jedynie sztuką medium słowa, lecz może 
wykorzystywać materię języka w różnych mediach. W tym świetle ferment neoawan-
gardowy był istotnym krokiem w stronę współczesnej sztuki multimedialnej.



SUMMARY

Literature and music in intermedial space.
Music as a model and material
in Swedish poetry of the late modernism
and neo-avant-garde

Th e above dissertation discusses the links between music and literature in poetry 
and poetics of Swedish late modernism and neo-avant-garde. Springboard for 
discussion provided theses about the intermedial turn in the 20th century art 
and the orientation of the modernist literature towards music; in that particular 
way the literature of that time was looking for an anti-mimetic idea of a work of 
literature. Th e dissertation consists of two parts: theoretical-methodological and 
historical-analytical sections. 

In the theoretical part I present intermedial studies as a discipline of the 
contemporary humanities which abandons the idea of separate fi elds of art in 
favour of artistic phenomena. Th is relatively young and eclectic discipline took 
its beginning from the tradition of comparative studies, drew from the semiotic 
studies and cultural studies, to fi nally benefi t from institutional theories of art 
and an aesthetics of reception. Th erefore I treat the intermedial discourse as an 
opportunity to expand the knowledge of literature by following the idea of integral 
understanding of the development of culture, which is a cognitive demand of the 
contemporary world. 

Th erefore I focus on several general tendencies present in the development of 
the intermedial studies and the research areas: intracompositional intermediality, 
extracompositional intermediality, intramediality and types of intermedial rela-
tions: combination, synthesis, and transformation (H. Lund). Th e tendencies above 
provide a context for discussion of the links between music and literature. While 
analyzing the problem, I oft en refer to W. Wolf ’s typology, which was a continuation 
of C.S. Brown’s and S.P. Scher’s classical nomenclature. Wolf ’s typology gives prior-
ity to intermedial references which give rise to various forms of covert presence of 
music in literature. Th e category of contextual references treating cultural context as 
an important factor contributing to the shaping of meaning is particularly relevant 
in the case of the verifi cation of the intermedial means of expression, at least as far 
as explicit references are concerned. In the case of poetry, which constitutes the 
analytical material of this dissertation, imaginary content analogies are of special 
importance since they are capable of rendering musicality in an innovative way; 
they present (or re-present) a piece of music through the description of the experi-
ence of music – that is by employing the principle of synaesthesia. 
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By analysing the concepts of orality, literacy, typographical culture and secondary 
orality I extend traditional presentations of literary intermediality by the elements 
drawn from the media theory. Th ese elements enable the refl ection upon visual and 
acoustic phenomena in the avant-garde poetry, which, according to F. Kittler, result 
from the change of notation systems. At the level of media analysis, the element 
common to all the media and of particular importance to avant-garde forms is the 
category of spatial dimension – understood both as graphic space and space of oral 
communication. Th is category is also inherent in the concept of music perceived 
as a performative art. At this level I also noticed parallels between poetry (which 
was an element of intermedial artistic performances in the neo-avant-garde period) 
and music (which, in the post war period, oft en took one-time scenic forms as was 
in the case of experimental theatre). Th erefore, while discussing intermediality 
I also decided to include  the elements of the theory of performativity (categories 
of presence, voice, simultaneity, and performative space). 

Th e historical-analytical part of my dissertation presents the poetry of a few 
Swedish creators of the late Modernism, who, by way of textual references, re-
ferred explicitly to music. I treat 20th century avant-garde movements as part of 
the modernist formation. However, as the Swedish modernism is developed later 
than its European counterpart, in the context of the experimental movement of the 
1950s and 60s I use the term of neo-avant-garde to stress the parallels between the 
objectives of Swedish and international art of that time. As music in modernism 
constituted the paradigm of auto-referential art, the study of the affi  nity between 
poetry and music must consider the radical change of music defi nition which took 
place in the post-war time. Th erefore I mention two modes of the musicality of 
poetry, which might also be treated as historical phenomena: (1) music as a model 
in romantic-modernist tradition (2) music as material in 20th century avant-garde 
and neo-avant-garde movements. Th e former was employed by Swedish poetry 
of the high modernism (1940s) as a token of the renewal of poetry; that was in 
line with poetological texts that regarded the organic development of musical 
forms as a model for free verse, whereas musical evocativeness as the eff ect to be 
achieved by the metaphorical poetic language. G. Ekelöf, E. Lindegren and others 
worked upon the project of poetry musicalization through the implementation of 
forms and music techniques so that the conceptual limitations of language and its 
linearity would be overcome. Tomas Tranströmer continued the tradition of the 
modernist music albeit not by imitating music techniques (since 1950s the means of 
modernist poetry were treated as norm). Numerous explicit references to music in 
Tranströmer’s poetry evoke the images of the music of the spheres which originated 
from the Pythagorean tradition and until this day is treated as an embodiment of 
order and harmony. Th e idea of various levels of the musical universe provides 
an explanation for radical changes of perspective which are so characteristic of 
Tranströmer’s methaphors. Th e analyses of the intermedial elements of this poet’s 
poetic imagery entails the necessity of expanding categories of intermedial refer-
ences: beside references to music, general and specifi c, music is also part of imagery 
whose role is to render phenomena other than those related to music. Music then 
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becomes a metaphor of harmony, epiphany, contact with sacrum or insight into 
subconsciousness. I describe this phenomenon as musical references. 

As for specifi c references, I analyse the poem entitled Th e Sorrow Gondola 2, 
which makes explicit reference to F. Liszt’s piano piece under the same title. Th e 
method of tandem reading (L. Kramer) which is used here brings a variety of inter-
esting observations related to the capability of musical representation, narrativiza-
tion of music and deep structures (common area for music and poetry present in 
various media). It is not about the translation of means of music into poetic struc-
tures but the creation of their counterparts that are compatible with the medium 
of word – oft en at the level of imaginary content analogies whose evocativeness 
might be compared with the impact of particular qualities of music. 

Music originating from modern western culture served as a model for poetic 
form, metaphor or harmony of the world. It shaped the forms, means of expression, 
infl uences and ways of understanding the way discourse does. Th erefore music – of-
ten only instrumental – was perceived as a kind of language. With the appearance 
of dodecaphony, the grammar of music fell apart whereas the acoustic universum 
started to expand over all acoustic phenomena that were combined according to 
various keys – from strict procedures to aleatorism. Th ese inspirations, apart from 
the stimuli drawn from art which also aimed at blurring the boundaries between 
the art and life – exerted a signifi cant infl uence on the poetics of concretism. In 
Sweden, it was Ö. Fahlström, the author of the fi rst manifesto of the concrete 
poetry (1953), who gave the beginning to the ferment of the neo-avant-garde on 
various artistic fi elds. Fahlström wanted to treat language as concrete material. Th e 
analysis of his theoretic texts presents an advanced refl ection on the medium in 
art, the materiality of the sign and the potential of a spatious element in creating 
meaning. His poetics of materialization refers in many ways to the achievements 
of avant-garde music: serialism, concrete music exemplifying the technique of 
collage and the idea of a prepared piano. His aim was to part from the linearity of 
language and to celebrate the artistic performance rather than a work of art. Works 
of poetry by Fahlström (1950s) show his attempts to put the ideas of the manifesto 
in eff ect (procedural poetics including serial order, spatial syntax and sound poetry 
written down as staff  notation). Th e Swedish avant-garde artists infl uenced each 
other across disciplines of art. For example Fahlström’s poem Ett blocks timme was 
used by Bo Nilsson, serial music composer, in his cantata. Fahlström’s experiments 
with poetics of materialization developed, according to the logics of changes in 
a notation system, towards radio poetry. But in the interim of the written medium 
and oral medium were stage performances and happenings which showed some 
performative elements. 

Th e links between concrete poetry and music were exemplifi ed with the work 
of Bengt Emil Johnson. As other representatives of the Swedish neo-avant-garde 
of the early sixties, he put into eff ect Fahlström’s artistic ideas by way of employing 
various media in typing, typography, performative actions, recording and studio 
techniques. Th ese experiments gave rise to text-sound compositions. Johnson’s 
poetry shows a drive to make linguistic signs (visual and acoustic) more antono-
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mous in order to expand their potential of meaning. Th e remaining recordings 
of some poems (sound text) present how performative hints included in the text 
were followed. Th ese performative tips were parallel to more and more detailed 
performative descriptions in contemporary scores. Poetic form is (similarly to the 
forms of contemporary music) conceptualized as a fi eld of possibilities (J. Cage), 
which, in the course of the performance, takes one one-time form shaped upon 
the material’s potential and the procedures of the material’s organization. In this 
way, performativity, marked in printing by graphic and typographic means of ex-
pression that are related to the technique of collage, manages to bring material text 
towards orality. However, as this orality has some links to the written medium, it 
should be referred to as secondary orality (W.J. Ong) which is conveyed through 
sound recordings.

Th e analyses carried out in this dissertation discuss not only links of concrete 
poetry to avant-garde music but also other arts and media including the aesthetics 
of performativity, which appeared in the second half of the 20th century and was 
of particular importance. Graphic space became a three-dimensional performative 
space; collage consisting of graphic signs turned to a collage of sounds; whereas 
words were transformed to stage actions. Th e interpretation of this poetics in 
terms of music (music as material) aims at stressing the intermedial character of 
concretism, which refers not only to fi ne arts. Music continued to constitute the 
paradigm of independent art though in the avant-garde the autonomy was no longer 
at the level of form but at the level of material connected with the character of the 
media used. From this perspective the neo-avant-garde ferment was a signifi cant 
step towards contemporary medial art.
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Cytowane wiersze Tomasa Tranströmera w poszczególnych tomach poetyckich (jeśli 
nie podano inaczej wydane przez Bonniers, Stockholm) i ich polskie przekłady w na-
stępujących zbiorach: 
PH – Podsłuchany horyzont, Lublin 2005
PL – Późnojesienny labirynt, Kraków 1999
P – „Przekładaniec” 2004/1, nr 12
* – przekłady niepublikowane autorki

1954 

17 dikter    17 wierszy

Preludium, s. 7–8   Preludium, przeł. L. Neuger, PH, s. 5–6
Storm, s. 11    Sztorm, przeł. L. Neuger, PH, s. 7
Ostinato, s. 13    Ostinato, przeł. L. Neuger, PL, s. 6
Fem strofer till Th oreau, s. 17–18  Pięć strof do Th oreau, 
     przeł. L. Neuger, PL, s. 7
Sammanhang, s. 27   Powiązania, przeł. L. Neuger, PH, s. 10
I den forsande stäven är vila, s. 29  W prującym dziobie statku jest 
     odpoczywanie, przeł. L. Neuer, PL s. 15
Sång, s. 33–38     Pieśń* 
Elegi, s. 41–46    Elegia* 
Epilog, s. 47–51    Epilog, przeł. M. Wasilewska-Chmura,
     PH, s. 11–16

1958

Hemligheter på vägen   Tajemnice w drodze

Vädertavla, s. 11    Pejzaż pogody, przeł. M. Wasilewska-
     -Chmura, P, s. 27
Resans formler (Från Balkan -55)  Formuły podróży, 
s. 43–47     przeł. M. Wasilewska-Chmura, P, s. 21
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1962

Den halvfärdiga himlen   Półgotowe niebo

Klangen, s. 10    Dźwięk, przeł. M. Wasilewska-Chmura,
     PH, s. 28
November med skift ningar   Listopad z refl eksami wytwornego futra*
av ädelt pälsverk, s. 12
C-dur, s. 17    C-dur, przeł. L. Neuger, PL, s. 23
Dagsmeja, s. 18–19   Roztopy, przeł. L. Neuger, PL, s. 24–25
Allegro, s. 37    Allegro, przeł. L. Neuger, PL, s. 26

1966

Klanger och spår   Dźwięki i ślady

Vinterns formler, s. 14–16   Formuły zimy, przeł. M. Wasilewska-
     -Chmura, PH, s. 45–48
Morgonfåglar, s. 17–18   Poranne ptaki, przeł. M. Wasilewska-
     -Chmura, P, s. 45
Skyfall över inlandet, s. 31–33  Ulewa nad lądem*

1970

Mörkerseende (Göteborg)  Widzieć w nocy

1973

Stigar      Ścieżki

Några minuter, s. 11   Kilka minut, przeł. L. Neuger
Posteringen, s. 12–13   Na posterunku, przeł. M. Wasilewska-
     -Chmura, PH, s. 66–68 
Decemberkväll -72, s. 17   Wieczór grudniowy 1972, przeł. L. Neuger,
     PL, s. 52

1974

Östersjöar     Morza Bałtyckie

II, s. 13–15    II, przeł. L. Neuger, PL, s. 59–60 
III, s. 19–22    III, przeł. L. Neuger, PL, s. 61–63
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1978

Sanningsbarriären   Bariera prawdy

Schubertiana, s. 21–25   Schubertiana, przeł. L. Neuger, PH,
     s. 77–80
Galleriet, s. 29–36   Galeria, przeł. L. Neuger, PH, s. 81–89

1983

Det vilda torget    Dziki Rynek

Kort paus i orgelkonserten, s. 7–9  Krótka przerwa w koncercie organowym,
     przeł. L. Neuger, PH, s. 93–96
Stationen, s. 13    Stacja, przeł. L. Neuger, PH, s. 100
Carillon, s. 38–41   Carillon, przeł. L. Neuger, PH,
     s. 115–119

1989

För levande och döda   Żywym i umarłym

Inomhuset är oändligt, s. 18–22  Nieskończone jest wnętrze domu,
     przeł. L. Neuger. PH, s. 130–134

1996

Sorgegondolen    Gondola żałobna

Midvinter, s. 37    Przesilenie zimowe, przeł. L. Neuger, PH, 
     s. 156 
Sorgegondol nr 2, s. 11–18   Gondola żałobna nr 2, przeł. L. Neuger, 
     PH, s. 147–151

2004

Den stora gåtan    Wielka zagadka

Människofåglar…, s. 88   Człowiecze ptaki…, przeł. M. Wasilewska-
     -Chmura, PH, s. 163



ANEKS 2 

Tomas Tranströmer – Sorgegondol nr 2

I

Två gubbar, svärfar och svärson, Liszt och Wagner, bor vid Canal Grande
tillsammans med den rastlösa kvinnan som är gift  med kung Midas
han som förvandlar allting han rör vid till Wagner.
Havets gröna köld tränger upp genom golven i palatset.
Wagner är märkt, den kända kasperprofi len är tröttare än förr 
ansiktet en vit fl agg.
Gondolen är tungt lastad med deras liv, två tur och retur och en enkel.

II

Ett fönster i palatset fl yger upp och man grimaserar i det plötsliga draget.
Utanför på vattnet visar sig sopgondolen paddlad av två enårade banditer.
Liszt har skrivit ner några ackord som är så tunga att de borde skickas 
till mineralogiska institutionen i Padova för analys.
Meteoriter!
För tunga för att vila, de kan bara sjunka och sjunka genom framtiden och ända ner
till brunskjortornas år.
Gondolen är tungt lastad med framtidens hopkurade stenar.

III

Gluggar mot 1990.

25 mars. Oro för Litauen.
Drömde att jag besökte ett stort sjukhus.
Ingen personal. Alla var patienter.

I samma dröm en nyfödd fl icka
som talade i fullständiga meningar.

IV

Bredvid svärsonen som är tidens man är Liszt en maläten grandseigneur.
Det är en förklädnad.
Djupet som prövar och förkastar olika masker har valt just den här åt honom – 
djupet som vill stiga in till människorna utan att visa sitt ansikte.
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Tomas Tranströmer – Gondola żałobna nr 2, przeł. L. Neuger 

I

Dwóch dziadków, teść i zięć, Liszt i Wagner, mieszka przy Canal Grande
wraz z tą niespożytą kobietą, co wyszła za króla Midasa,
który czego nie dotknie, przemienia w Wagnera.
Zielony ziąb morza przenika przez posadzki do pałacu.
Wagner jest naznaczony, znany profi l Kacperka jeszcze bardziej umordowany niż dawniej,
twarz – białą fl agą.
Gondola z ciężkim ładunkiem ich życia, dwa powrotne, jeden w jedną stronę.

II

Jedno z okien pałacu otwiera się i w nagłym przeciągu – czyjaś wykrzywiona twarz.
Na dole płynie gondola śmieciarzy poruszana przez dwóch jednowiosłowych bandytów.
Liszt zapisał kilka akordów tak ciężkich, że trzeba by je przekazać
Instytutowi Mineralogicznemu w Padwie do analizy.
Meteoryty!
Zbyt ciężkie, by trwać w spoczynku, mogą tylko spadać i spadać w przyszłość
do czasu koszul brunatnych.
Gondola z ciężkim ładunkiem skulonych kamieni przyszłości.

III

Widok na rok 1990.

25 marca. Niepokój o Litwę.
Śniło mi się, że odwiedzam wielki szpital.
Brakowało personelu. Wszyscy byli pacjentami.

W tym samym śnie nowo narodzona dziewczynka,
która mówiła całymi zdaniami.

IV

Przy zięciu, człowieku swoich czasów, Liszt jest wyliniałym światowcem.
Ale to tylko pozór.
Głębia, która przymierza i odrzuca różne maski,
tę właśnie wybrała dla niego – 
głębia, która chce przyjść do ludzi nie ukazując twarzy.
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V

Abbé Liszt är van att bära sin resväska själv genom snöglopp och solsken
och när han en gång skall dö är det ingen som möter vid stationen.
En ljum bris av mycket begåvad konjak för honom bort mitt i ett uppdrag.
Han har alltid uppdrag.
Tvåtusen brev om året!
Skolpojken som skriver det felstavade ordet hundra gånger innan han får gå hem.
Gondolen är tungt lastad med liv, den är enkel och svart.

VI 

Åter till 1990.

Drömde att jag körde tjugo mil förgäves.
Då förstorades allt. Sparvar stora som höns
sjöng så att det slog lock för öronen.

Drömde att jag ritat upp pianotangenter
på köksbordet. Jag spelade på dem, stumt.
Grannarna kom in för att lyssna.

VII

Klaveret som har tigit genom hela Parsifal (men lyssnat)
 får äntligen säga något.
Suckar… sospiri…
När Liszt spelar ikväll håller han havspedalen nertryckt
så att havets gröna kraft  stiger upp genom golvet och fl yter
 samman med all sten i byggnaden.
Godaft on vackra djup!
Gondolen är tungt lastad med liv, den är enkel och svart.

VIII

Drömde att jag skulle börja skolan med kom försent.
Alla i rummet bar vita masker för ansiktet.
Vem som var läraren gick inte att säga. 
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V

Wielebny Liszt zwykle sam dźwiga swój bagaż przez roztopy i upały,
a kiedy umrze, nikt nie wyjdzie po niego na stację.
Ciepła bryza bardzo uzdolnionego koniaku zabierze go w połowie misji.
Wciąż ma jakąś misję do spełnienia.
Dwa tysiące listów rocznie!
Uczniak przepisujący sto razy błędnie napisany wyraz zanim mu wolno pójść do domu.
Gondola z ciężkim ładunkiem życia, jest zwykła i czarna.

VI

Z powrotem do roku 1990.

Śniło mi się, że jadę niepotrzebnie dwieście kilometrów.
I wszystko było powiększone. Wróble wielkie jak kury
śpiewały aż uszy puchły.

Śniło mi się, że narysowałem klawisze fortepianu
na kuchennym stole. Grałem na nich, bezgłośnie.
Przyszli sąsiedzi, żeby posłuchać.

VII

Fortepian, który milczał przez całego Parsifala (ale słuchał), nareszcie 
 może się odezwać.
Skargi… Sospiri…
Dziś wieczorem Liszt gra ciągle na wciśniętym pedale morza,
tak że zielona potęga morza przenika przez posadzkę, wtapia się
 w kamienie budynku.
Dzień dobry, śliczna głębio!
Gondola z ciężkim ładunkiem życia, jest zwykła i czarna.
 
VIII

Śniło mi się, że pierwszy raz idę do szkoły i jestem spóźniony.
W klasie wszyscy nosili białe maski.
Kto był nauczycielem, trudno było orzec.
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