
W S t ę p

O muzyczności w dramacie i teatrze. Notatki z prób

i
pojęcie muzyczności jest, jak zauważył andrzej Hejmej, „jednym z najbardziej wie-
loznacznych w dotychczasowych badaniach historyczno- i teoretycznoliterackich”1. 
trudno oprzeć się wrażeniu, że jego popularność (a także i wieloznaczność) wy-
nika przede wszystkim z faktu, iż pozwala na subiektywne próby metaforycznego 
przełożenia kategorii związanych na co dzień z muzyką na opis literatury. efek-
tem tych prób bywa niekiedy jedynie prezentacja indywidualnych wrażeń, wzru-
szeń i emocji, a dużo rzadziej w miarę obiektywna, by nie rzec – naukowa reflek-
sja. podobnie jest w przypadku dramatu i teatru. pewnym usprawiedliwieniem ta-
kiego nieostrego funkcjonowania na dramatycznym czy teatralnym gruncie pojęć 
typu „kontrapunkt”, „etiuda”, „symfonia” jest nie tylko już dość długa tradycja ich 
stosowania w odniesieniu do pozamuzycznej rzeczywistości, ale także przypisana 
muzyce zdolność zamykania w dźwiękach nastrojów i emocji, których rozpozna-
nie nie wymaga szczególnego muzykologicznego przygotowania.

Na początek rzut oka na to, jak muzyczność funkcjonuje w badaniach literac-
kich. Wystarczy sięgnąć do antologii Muzyka w literaturze, by przekonać się, że 
w zasadzie w niemal każdym z zawartych tam studiów autorzy próbują definiować 
pojęcie muzyczności często w odmienny sposób. tytułem przykładu – dla Micha-
ła Głowińskiego „muzyczność literatury ujawnia się w dążeniu do wejścia w two-
rzywo, a dokładnie – w jedną jego warstwę: brzmieniową”2, z kolei ewa Wiegandt 
definiuje termin „muzyczność literatury” nieco szerzej: jako „wychodzenie dzie-
ła literackiego poza swój status ontologiczny ku statusowi właściwemu sztuce in-
nej”3. Widać wyraźnie, że badacze literatury zawężali lub poszerzali jej znaczenie 
i być może dlatego autor najważniejszej próby opisania tego pojęcia w polskim li-
teraturoznawstwie – andrzej Hejmej wyróżnił trzy muzyczności: i –„przejawy 

1 a. Hejmej, Muzyczność dzieła literackiego, Wrocław 2002, wyd. ii popr., s. 13.
2 M. Głowiński, Literackość muzyki – muzyczność literatury, [w:] Muzyka w literaturze. Anto-

logia studiów powojennych, red. a. Hejmej, Kraków 2002 , s. 115
3 e. Wiegandt, Problem tzw. muzyczności prozy powieściowej XX wieku, [w:] ibidem, s. 65.
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odnoszone do sfery instrumentacji dźwiękowej i prozodii”, ii – „poziom tematy-
zowania muzyki, sposoby prezentowania aspektów dzieła muzycznego w dziele li-
terackim”4 oraz iii – „retoryczne strategie wprowadzania kontekstu konstrukcyj-
ności kompozycji muzycznej w obręb utworu literackiego”5. inaczej spogląda na 
ten termin człowiek teatru Wojsław Brydak, który w roku 1978 na łamach „dia-
logu” ujął muzyczność jako po prostu „cechy właściwe przede wszystkim muzyce, 
które dają się odkryć poza nią”6.

Mówiąc zatem o muzyczności w dramacie i teatrze, trzeba skupić się właśnie na 
muzycznych cechach, jakie da się zaobserwować w sztukach i spektaklach, a które 
funkcjonują poza samą muzyką wpisaną w przedstawienie lub jego projekt (jeśli 
jako taki potraktować dzieło dramatyczne). W ten sposób nieco na boku pozostaje 
problem wieloletniego związku teatru i muzyki – współistnienia w postaci opery, 
wodewilu, operetki, musicalu, gdzie raczej dochodzi do syntezy tych sztuk, prób 
tworzenia nowych jakości wynikających z ich połączenia (przy zachowaniu pewnej 
autonomii w ramach spektaklu), a nie tyle wzajemnego przenikania się cech tworzy-
wa teatralnego i muzycznego (umuzycznienia teatru czy teatralizowania muzyki).

teatrolog, próbując badać zagadnienie muzyczności, musi brać pod uwagę za-
równo „muzykologiczne”, jak i „potoczne” znaczenia poszczególnych pojęć, bę-
dące efektem przeniesienia precyzyjnego kodu muzycznego na znacznie bardziej 
skomplikowany, niejednoznaczny, a przede wszystkim składający się z wielu two-
rzyw, kod teatralny. Na pierwszy rzut oka dzieło muzyczne z dziełem teatralnym 
i dramatycznym zdaje się łączyć wiele. przede wszystkim są one strukturami cza-
sowymi, muzyka zawiera wszak uporządkowane sekwencje dźwięków, podobnie 
jak dramat pewne sekwencje wydarzeń.

ii
dramaturg, porządkując w czasie poszczególne elementy swego dzieła, dyspo-
nuje (podobnie jak kompozytor) możliwością tworzenia w scenicznym materiale 
muzycznych, a raczej quasi-muzycznych struktur. dzięki tej właściwości muzycz-
ność dramatu jest, że się tak wyrażę, mniej metaforyczna niż wiersza czy powie-
ści. Możliwe jest również przenoszenie muzycznych pojęć na sferę znaczeń w dra-
macie (tak jest chociażby w Particie na instrument drewniany stanisława Grocho-
wiaka). Muzycznie można więc „skomponować” nie tylko dźwięki, ale i elemen-
ty scenograficzne, kostiumy, światła, ruch sceniczny, wtedy ich wzajemny układ 
może wydać się ważniejszy niż sfera znaczeń – tu jako przykład przychodzi do 

4 a. Hejmej, op. cit., s. 52.
5 Ibidem, s. 62.
6 W. Brydak, O muzyczności, „dialog” 1978, nr 1.
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głowy projekt spektaklu czystej Formy stanisława ignacego Witkiewicza, w któ-
rym czysto abstrakcyjny porządek wzajemnych relacji poszczególnych elementów 
wyraźnie zdominował sens:

a więc: wychodzą trzy osoby czerwono ubrane i kłaniają się niewiadomo komu. 
jedna z nich deklamuje jakiś poemat (powinien on robić wrażenie czegoś koniecz-
nego w tej właśnie chwili). Wchodzi łagodny staruszek z kotem na sznurku. do-
tąd wszystko było na tle czarnej zasłony. zasłona się rozsuwa i widać włoski pej-
zaż. słychać muzykę organów. staruszek mówi coś z postaciami, coś, co musi da-
wać odpowiedni do wszystkiego poprzedniego nastrój. ze stolika spada szklanka. 
Wszyscy rzucają się na kolana i płaczą. staruszek zmienia się z łagodnego człowie-
ka w rozjuszonego „pochronia” i morduje małą dziewczynkę, która tylko co wy-
pełzła z lewej strony. Na to wbiega piękny młodzieniec i dziękuje staruszkowi za 
to morderstwo, przy czym postacie czerwone śpiewają i tańczą. po czym młodzie-
niec płacze nad trupem dziewczynki i mówi rzeczy niezmiernie wesołe, na co sta-
ruszek znów zmienia się w łagodnego i dobrego i śmieje się w kącie, wypowiada-
jąc zdania wzniosłe i przejrzyste7.

W opisywaniu zjawiska muzyczności w dramacie pomocna może się okazać 
wspomniana klasyfikacja andrzeja Hejmeja. Muzyczność i dostrzec można cho-
ciażby w wypowiedziach postaci, w których rytm czy instrumentacja głoskowa 
nie tylko uzupełnia sferę znaczeń zawartych w tekście, ale niekiedy stanowi war-
tość samą w sobie (jako przykład można podać przywoływaną również przez Hej-
meja scenę kłótni saduceuszów z faryzeuszami w Judaszu z Kariothu Karola H. 
rostworowskiego). Muzyczność ii w dramacie może istnieć zarówno na sposób 
„literacki” – opis utworu muzycznego stanowiącego istotny motyw w dziele (So-
nata Belzebuba stanisława ignacego Witkiewicza), jak i „muzyczny” – gdy dany 
utwór pojawia się w didaskaliach jako muzyczne tło. Od czysto muzycznego spo-
sobu istnienia utwór taki odróżnia jego uwikłanie w fabularny kontekst czy ob-
ciążenie przez dramaturga metaforycznymi sensami (np. wykorzystanie Sona-
ty h-moll Fryderyka chopina w Lecie w Nohant jarosława iwaszkiewicza). Mu-
zyczność iii to z kolei budowanie dzieła dramatycznego na wzór form muzycz-
nych lub poszczególnych elementów konstrukcji dzieł muzycznych – i tu najcie-
kawszym przykładem może być dramaturgia Bogusława schaeffera, ale ten ro-
dzaj muzyczności da się chyba również dostrzec (choć tu stopień metaforyzacji 
będzie znacznie większy) w różnego rodzaju próbach tworzenia fantazji, scherz, 
sonat czy fug dramatycznych.

7 s. i. Witkiewicz, Nowe formy w malarstwie. Szkice estetyczne. Teatr, Warszawa 1974, s. 264.
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trzeba także zauważyć, że wzajemny porządek dźwięków rzadko służy w mu-
zyce do bezpośredniej prezentacji sfery znaczeń (z wyjątkiem może muzyki ilu-
stracyjnej), tymczasem w dramacie następstwo w czasie zwykle łączy się ze zda-
rzeniowością, a nawet jeśli „nic się nie dzieje”, to odbiorca nie tyle czerpie czysto 
estetyczną satysfakcję z tego, co słyszy i widzi, ile raczej buduje swoją interpreta-
cję (co wskazuje, że trudno jest mówić o muzyczności w dramacie i teatrze, nie 
uwzględniając zagadnienia percepcji dzieła scenicznego).

„Muzyczne” myślenie w dramacie jest często pochodną muzycznych doświad-
czeń dramaturgów – rostworowski czy przede wszystkim schaeffer to przecież rów-
nież kompozytorzy, zdarzało się, że swoich sił jako muzycy czy kompozytorzy pró-
bowali nawet tak rzadko kojarzeni z tą gałęzią sztuki adam Mickiewicz lub cytowa-
ny wyżej Witkacy. trudno też nie uwzględniać doświadczeń widza i słuchacza przy 
analizie dramatów juliusza słowackiego czy zwłaszcza stanisława Wyspiańskiego.

iii
spróbujmy teraz przyjrzeć się muzyczności w teatrze. W tradycyjnych ujęciach 
muzyka pełni rolę tła, ilustracji dla wydarzeń prezentowanych na scenie. ale na-
wet wówczas można mówić o niejednoznaczności jej roli – obok na przykład ba-
lowej muzyki odtwarzanej podczas scen tanecznych lub tworzenia atmosfery gro-
zy czy beztroski może ona budować nastrój zupełnie nieodpowiadający temu, co 
się dzieje na scenie, może również zapowiadać coś, co za chwilę ma się wydarzyć. 
Wystarczy sobie wyobrazić następującą sytuację: na scenie widzimy kogoś siedzą-
cego beztrosko w fotelu, podczas gdy z offu słychać niepokojącą melodię (niesły-
szalną dla bohatera), zwiastującą jakieś zagrożenie. Muzyka wówczas „awansuje” 
do jednego z narzędzi służących do budowania akcji.

Można zatem rozróżnić sposób funkcjonowania muzyki w spektaklu w za-
leżności od tego, czy jest ona słyszalna tylko dla widzów, czy również dla posta-
ci dramatu. W tym pierwszym przypadku stanowi narzędzie komentowania, bu-
dowania dramaturgii, wywoływania emocji niejako „ponad głowami bohaterów”. 
twórcy przedstawienia mają dzięki temu niezależny kanał komunikacyjny z wi-
dzem, umożliwiający jednocześnie bieżące wpływanie na kształt przedstawienia, 
a w niektórych przypadkach również reżyserowanie go już podczas trwania spek-
taklu (wtedy muzyka może służyć także jako narzędzie komunikacji z aktorami). 
Świadectwem tego jest częsta w ostatnich latach praktyka, gdy reżyser przedsta-
wienia siedzi obok dźwiękowca i operatora świateł, kontrolując na bieżąco to, co 
się dzieje na scenie. Nieco inaczej wygląda teatralne funkcjonowanie muzyki, gdy 
stanowi ona istotny element fabuły dramatu. Wtedy dany motyw muzyczny nie 
tyle służy jako narzędzie komunikacji „ponad głowami bohaterów”, ile raczej wy-
maga od twórców przedstawienia odpowiedniej prezentacji po to, by odbiorca miał 
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szansę dokonać interpretacji, odnieść ów motyw do ogólnej wymowy utworu. Wy-
daje się, że przykładem tego może być (by nie szukać zbyt daleko) melodia grana 
przez chochoła w finale Wesela stanisława Wyspiańskiego.

Wielowiekowa bliskość teatru i muzyki zaowocowała m.in. problemem tzw. 
partytury teatralnej8, choć póki co jej potencjalne istnienie pozostaje jedną z te-
atralnych utopii. Można pokusić się o dość oczywistą paralelę, w której dramat był-
by odpowiednikiem partytury muzycznej, a sceniczna realizacja – koncertowym 
wykonaniem utworu muzycznego. przy tej okazji trzeba jednak zauważyć znacz-
nie większą wierność muzyków temu, co zapisane jest w partyturze, w porówna-
niu z interpretacyjną dowolnością twórców teatralnych. Najbardziej rewolucyjne 
odczytania utworów chopina przez ivo pogorelicia wydają się znacznie bardziej 
wierne intencjom polskiego kompozytora niż nawet uznawane za zachowawcze 
współczesne sceniczne realizacje aleksandra Fredry czy Williama szekspira. z jed-
nej strony można stwierdzić, że, w przeciwieństwie do teatru, w muzyce nie było 
Wielkiej reformy, dzięki której teatralni realizatorzy uzyskaliby ogromną nieza-
leżność wobec tekstu literackiego, a z drugiej strony sama partytura nie jest dzie-
łem sztuki tak znaczącym jak utwór dramatyczny, choć współcześnie – jak choć-
by w przypadku partytur schaeffera – zyskuje pewną autonomię jako utwór z po-
granicza muzyki, literatury i sztuk plastycznych.

O ile dramaturg przekłada struktury muzyczne na literackie, o tyle inscenizator 
przede wszystkim muzyki używa jako jednego z elementów przedstawienia. W te-
atrze „muzyczne” komponowanie poszczególnych elementów dzieła teatralnego 
jest zatem ponadstandardowym sposobem korzystania z muzyki (lub z jej zasad), 
dodatkową grą poszczególnymi elementami wykorzystującą ich wzajemny układ, 
relacje pomiędzy nimi dla tworzenia pewnych estetycznych jakości. trudno opisać 
i sklasyfikować tego rodzaju zabiegi, ale tym, co je wyróżnia, powinna być pewna 
autonomia wobec sfery dających się werbalizować znaczeń, ich cel bowiem, prze-
nośny sens nie zawsze musi być jasno nazywany i wyjaśniany.

iV
Muzyczność w teatrze zdaje się zatem funkcjonować pomiędzy dwoma bieguna-
mi – może być z jednej strony grą dla samej gry, swego rodzaju łamigłówką dla 
szczególnie spostrzegawczych widzów, a z drugiej może wyrażać trudne do opisa-
nia w języku emocje czy stany i wywoływać je (niekiedy) u odbiorców. jak to już 
było wspomniane, trudno mówić o zjawisku muzyczności w oderwaniu od recep-
cji dzieła teatralnego – zjawisko to bowiem jest w stanie warunkować specyficzny, 

8 z. raszewski, Partytura teatralna, [w:] Problemy teorii dramatu i teatru, wybór i oprac. j. de-
gler, Wrocław 1988, s. 133–165.
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„muzyczny” odbiór spektaklu, w którym nie znaczenia czy idee, a wzajemny układ 
poszczególnych elementów, wraz z wynikającymi z niego jakościami estetyczny-
mi, wysuwa się na pierwszy plan. efektem tego odbioru może być zarówno „czy-
sta” satysfakcja estetyczna (o ile coś takiego istnieje), jak i głębokie poznanie ta-
jemnic świata, kiedy muzyczna konstrukcja i wynikające z niej estetyczne wraże-
nie stanowi swego rodzaju „wehikuł” wtajemniczenia. W pobliżu pierwszego bie-
guna można chyba umieścić sceniczne realizacje oparte na awangardowych z du-
cha poszukiwaniach Bogusława schaeffera, który opierając się na XX-wiecznych 
technikach kompozytorskich stworzył swoje multimedialne projekty. z kolei nie-
daleko tego drugiego zdaje się mieścić wielokrotnie przywoływana przez Włodzi-
mierza staniewskiego muzyczność spektakli Ośrodka praktyk teatralnych „Gar-
dzienice”. ich istotą miałaby być, wedle dariusza Kosińskiego, „gwałtowna i nie-
kontrolowana interwencja”, dzięki której można pokazać pierwotną harmonię czy, 
jak kto woli, muzyczność bytu. działalność grupy staniewskiego uznał Kosiński 
za jeden z najważniejszych przejawów „polskiego teatru muzyczności” wywiedzio-
nego z koncepcji „tonu” Mickiewicza i towiańskiego.

jego rdzeń – pisze Kosiński – stanowi muzyka ludowa – muzyka autentycznych 
wspólnotowych natchnień. dzięki niezafałszowanemu przez obce wpływy cywi-
lizacyjne kontaktowi z owymi natchnieniami lud w swych pieśniach potrafił wy-
chwycić i zamknąć zasadnicze motywy decydujące o duchowości narodu. idąc za 
tymi pieśniami, można dotrzeć z kolei do rodzimego tonu, który stać się ma źró-
dłem i środowiskiem działania o rzadko spotykanej całkowitości. całe życie czło-
wieka działającego w tonie to wielki poemat czyniony [...]. „poematem” objawiają-
cym najgłębszą prawdę [...] nie jest dzieło literackie, ale człowiek działający w na-
tchnieniu zrodzonym z tonu, działający muzycznie9.

trudno takie rozumienie muzyczności odnieść do spektakli opartych na dra-
maturgii Bogusława schaeffera, choć wydaje się, że można wskazać jeden istot-
ny wspólny element. Otóż i w przypadku „Gardzienic”, i na przykład Scenariusza 
dla nieistniejącego, ale możliwego aktora instrumentalnego czy kolejnych Audien-
cji dużą rolę odgrywa zdarzeniowość i jednorazowość. aleatoryzm schaefferow-
skich partytur dramaturgicznych podobnie jak w spektaklach staniewskiego za-
kłada, że nie wszystko w nich może być poddane kontroli wykonawców i rygorom 
konstrukcji, nawet tej wywiedzionej z ducha muzyki.

9 d. Kosiński, Polski teatr muzyczności, [w:] Siedem wykładów gościnnych w roku akademickim 
2007/2008, red. i wstęp H. Waszkiel, Białystok 2008, s. 52.
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***
tom niniejszy stanowi pokłosie sesji Muzyczność w dramacie i teatrze, zorganizo-
wanej w dniach 24–26 marca 2006 roku w przez zakład teatrologii uniwersyte-
tu Marii curie-skłodowskiej i centrum Kultury w lublinie. Wzięło w niej udział 
kilkudziesięciu teatrologów, muzykologów i literaturoznawców z całej polski. jej 
celem było nie tyle sformułowanie ostatecznych rozstrzygnięć, ile raczej wstęp-
ne rozpoznanie problematyki, stąd trudno szukać w tej książce jednolitej strategii 
w ujmowaniu związków dramatu i teatru z muzyką. teksty postanowiliśmy upo-
rządkować w pięć grup. tom otwierają dwa teksty poświęcone niezwykłemu nie 
tylko w skali polskiego teatru zjawisku, jakim jest Bogusław schaeffer. Marta Ka-
rasińska na przykładzie jego twórczości sformułowała propozycję nowego spoj-
rzenia na związki teatru i muzyki nie tyle przez tropienie śladów obecności jednej 
sztuki w drugiej, ile przez skupienie się na podobieństwach teorii obydwu sztuk. 
z kolei andrzej Hejmej, przybliżając problem schaefferowskiej partytury, uka-
zał, że zasadniczy problem jego dzieł ujawnia się dopiero wówczas, gdy podejmie 
się nad nim próbę całościowej muzyczno-teatralnej refleksji. drugą grupę zamy-
kającą książkę stanowią dwa teksty poświęcone muzyczności spektakli Ośrodka 
praktyk teatralnych „Gardzienice”, pisane jednak z różnych perspektyw – analizy 
uwzględniającej etnomuzykologiczny kontekst (tomasz rokosz) i próby krytycz-
nego spojrzenia na narzucony przez gardzienickich twórców język służący opiso-
wi przedstawień (Grzegorz Kondrasiuk).

pomiędzy tymi dwoma biegunami umieściliśmy pozostałe trzy grupy tek-
stów. pierwsza poświęcona jest muzyczności w dramacie. alina Borkowska-ry-
chlewska prześledziła muzyczne uwikłania Snu nocy letniej szekspira w kontek-
ście operowych wersji komedii stradfordczyka, irina lappo i tomasz Nakoneczny 
z dwu różnych perspektyw spojrzeli na muzyczność sztuk antoniego czechowa, 
iwona Nowak wskazała na rolę muzyki w konstrukcji Termopil polskich tadeusza 
Micińskiego, a aleksandra reimann omówiła ciekawy sposób wykorzystania mu-
zycznej terminologii w Particie na instrument drewniany stanisława Grochowia-
ka. drugą grupę – najliczniejszą – stanowią próby opisania muzyczności w teatrze. 
jej ślady w XiX-wiecznej praktyce teatralnej tropiła anna Wypych-Gawrońska na 
przykładzie między innymi dramatyczno-muzycznych utworów Fredry, a sposób 
ujmowania muzyczności przez teatralną krytykę (od towarzystwa iksów przez 
Władysława Bogusławskiego, józefa Kotarbińskiego po Mieczysława limanow-
skiego) prześledziła Mirosława Kozłowska. pozostałe teksty poświęcone są wybit-
nym twórcom teatralnym ii połowy XX wieku i początku wieku XXi. rolę i zna-
czenie rytmu w przedstawieniach tadeusza Kantora opisuje paweł stangret, nie-
zwykły reżysersko-kompozytorski duet jerzy Grzegorzewski–stanisław radwan 
przybliża agnieszka Olczyk. ponadto w tej grupie tekstów znaleźć można trzy 
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analizy specyficznego korzystania z języka muzyki i z niej samej w konkretnych 
spektaklach – piotr Olkusz na przykładzie widowiska Eraritjaritjaka. Musée des 
phrases Heinera Goebbelsa przedstawił, jak z muzyczności może narodzić się te-
atralność, która obywa się bez fizycznej obecności aktora na scenie, Kamila para-
dowska opowiada, jak muzyczność pomogła zbudować annie augustynowicz te-
atralną rzeczywistość Samobójcy według Nikołaja erdmana, a Małgorzata Wiel-
gosz pokazała, jak muzyczno-rytmiczne konstrukcje wykorzystał jerzy jarocki, 
adaptując Kosmos Witolda Gombrowicza. te dwie grupy tekstów rozdziela grupa 
trzecia poświęcona teatralnym uwikłaniom takich syntetycznych form, jak ma-
ska i opera. Marlena Gnatowicz opisuje motyw Orfeusza w operze claudia Mon-
teverdiego, agnieszka Żukowska przybliża muzyczno-dramaturgiczne struktury 
maski w epoce stuartów w anglii, natomiast jarosław Mianowski wskazał, jak te-
atralne chwyty wpłynęły na muzyczny kształt oper opartych na Cyruliku sewil-
skim pierre’a Beaumarchais’go.

Ostatni z wymienionych autorów i uczestników naszej sesji – wybitny poznań-
ski muzykolog – zmarł przedwcześnie w lutym 2009 roku. stąd kończąc wstępną 
prezentację zawartych w tomie tekstów, chciałbym jednocześnie wyrazić życzenie, 
by niniejsza publikacja była również naszym skromnym znakiem pamięci o jaro-
sławie Mianowskim i jego dziele.

Jarosław Cymerman


