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Sugestywn! gr! wra"e# ko#czy$ 
s$ynny sonet „Odd%wi&ki” Charles  
Baudelaire: „S! aromaty 'wie"e jak 

cia$a dziecinne, / D%wi&czne i niby $!ki zie-
lone; s! inne / Bogate i zepsute, silne, trium-
falne, / Które si& rozlewaj! w 'wiaty idealne” 
(t$um. A. Lange).

Francuski poeta, kojarz!c ze sob! dozna-
nia odbierane przez ró"ne zmys$y – zapach, 
d%wi&k i kolor – pos$u"y$ si& 'rodkiem styli-
stycznym zwanym synestezj!. Figur& t& sto-
sowano w poezji od wieków, tak jak wcze'niej 
próbowano $!czy( ze sob! oddzia$ywania 
kilku sztuk. To jednak dopiero Baudelaire  
i na'ladowcy jego stylu z XIX i XX wieku roz-
kochali si& w synestezji i mieszaniu zmys$ów.

„Samog$oski” Rimbaud’a, „)ó$ty d%wi&k” 
Kandinskiego czy „Prometeusz” Skriabina 
to tylko niektóre przyk$ady mody na $!czenie 
wra"e# i sztuk: poezji, muzyki, teatru i plasty-

ki. Czy jednak takie multimedialne ekspery-
menty mog! przynie'( ciekawe efekty? Mo"e 
s! tylko wyrazem marzenia o utopijnej „sztu-
ce totalnej”, przemawiaj!cej do wszystkich 
zmys$ów odbiorcy?

W ograniczonym stopniu ka"dy cz$owiek 
jest zdolny do $!czenia wra"e# i pos$uguje 
si& synestezj! w potocznej metaforyce. Bez 
namys$u mówi si& o takiej lub innej barwie 
g$osu, ciep$ym lub zimnym brzmieniu czy 

lodowatym lub gor!cym spojrzeniu. Krytycy 
muzyczni, chc!c wyrazi( swoje odczucia, opi-
suj! pewne melodie jako „s$odkie” lub „lek-
kie”, a kiedy indziej „toporne” czy „ci!gn!ce 
si&”. Wiele podobnych zwrotów przylgn&$o 
na dobre do danych konwencji i dzi' tworz! 
utarte kategorie: muzyczny hard („twardy”) 
rock, heavy („ci&"ki”) metal lub powie'ciowy 
i *lmowy krymina$ noir („czarny”). 

Lecz takie powszechne splatanie ze sob! 
obcych dozna# u pewnych ludzi staje si& 
czym' wi&cej ni" tylko przeno'ni!. Jakby me-
tafory stawa$y si& dla niektórych rzeczywisto-
'ci!, a poetyckie wielowra"eniowe skojarze-
nia – normalnym postrzeganiem 'wiata. 

Oliver Sacks, ameryka#ski neurolog i autor 
poczytnych ksi!"ek o funkcjonowaniu ludz-
kiego umys$u, t$umaczy, "e dla pewnych ludzi 
takie synestezje „przestaj! by( »jak gdyby«”. 
Dos$ownie wi&c, a nie „jak gdyby” odbieraj! 

wzrokiem muzyk&. Dos$ownie nie tylko s$y-
sz!, ale i czuj! zapach poszczególnych s$ów. 
Analogicznie te": widz! pewne jednostki in-
formacyjne, np. imiona lub cyfry w sta$ych 
dla nich kolorach, kszta$tach czy fakturach. 
Ludzi tak do'wiadczaj!cych 'wiata zwyk$o 
si& nazywa( synestetykami, a samo zjawisko, 
tak jak w przypadku 'rodka stylistycznego: 
synestezj!. 

W perspektywie psychologicznej syne-
stezja (z greki: „wspólne czucie”, „wspólne 
postrzeganie”) ma podobne znaczenie jak  
w 'wiecie sztuki. O ile jednak w literaturze jest 
to próba uruchomienia skojarze# w ró"nych 
zmys$ach za pomoc! s$ów, tutaj jest to rzeczy-
wiste wspó$wyst&powanie kilku wra"e# przy 
pobudzeniu pojedynczym bod%cem. Je"eli 
s$ysz!c muzyk&, mimowolnie widzisz te" jej 
kolor, lub czytaj!c wyraz, czujesz jego smak – 
prawdopodobnie jeste' synestetykiem.

Adam Jones z grupy Tool  
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W ksi!"ce „Muzyko*lia” (t$um. J. +ozi#-
ski, Pozna# 2009) Sacks przywo$uje relacje 
ró"nych synestetyków: „S$uchaj!c muzyki 
– opowiada Sue B. – widz& ma$e kó$ka albo 
poziome promienie 'wiat$a, które staj! si& 
ja'niejsze, bielsze czy bardziej l'ni!ce dla 
wysokich tonów, a nabieraj! pi&knej, g$&bo-
kiej, kasztanowej barwy dla niskich”. Suzane 
z kolei relacjonuje: „1 jest bia$e, 2 – zielone, 
3 – "ó$te, 7 – niebieskie i tak dalej. Pi!tek to 
rdzawy br!z, 'roda – "ó$( jajecznicy (nieco, 
ale tylko nieco ciemniejsza od 3)”.

Przypadki te s! ró"nymi odmianami naj-
cz&stszej formy synestezji, czyli barwnego s$y-
szenia. U ludzi z t! zdolno'ci! ró"ne d%wi&ki 

wywo$uj! wyra%ne wra"enia wzrokowe. 
Bod%cami mog! by( zarówno d%wi&ki mowy 
– wówczas cechy plastyczne maj! poszczegól-
ne litery, cyfry, sylaby lub s$owa – jak równie" 
muzyka. W tej drugiej sytuacji kolor, kszta$t 
lub faktura mog! by( przypisane poszczegól-
nym tonacjom, tembrom g$osu czy utworom. 
Sacks opisuje m.in. ameryka#skiego kompo-
zytora Michaela Torke’a, wi!"!cego tonacje  
z barwami; muzyka Davida Caldwella, który 
tworzy, buduj!c w g$owie barwne struktury, 
czy autora piosenek Patricka, dla którego sy-
nestetyczne powi!zania maj! rytm, tempo, 
tonacje, harmonie i typy instrumentów wy-
konuj!cych dany utwór.

Ka"dy synestetyk ma odr&bne powi!za-
nia. Brak wi&c uniwersalnego j&zyka, w któ-
rym np. dane litery ró"nym ludziom wi!"! 
si& z tym samym kolorem. Sacks wspomina 
wr&cz o synestetykach, którzy %le *zycznie 
znosili informacj& o powi!zaniach innych 
ludzi! Jeden z nich dozna$ zawrotów g$owy, 
gdy dowiedzia$ si&, "e drugi do'wiadcza to-
nacji D-dur jako niebieskiej, podczas gdy dla 
niego jest ona ewidentnie cynobrowa… Ale 
chocia" synestetycy s! tak pewni swoich ra-
cji i uwa"aj! je za oczywiste, to raczej trudno 

im si& z nich wyt$umaczy(. Wi!"! odczucia  
w system obiektywnie nielogiczny, zrozu- 
mia$y tylko dla nich samych. 

Mo"e to wskazywa( na fakt, "e potocznie 
uwa"any za synestetyka Aleksandr Skriabin 
faktycznie nie posiada$ zdolno'ci kolorowego 
s$yszenia. Jego „'wietlna klawiatura”, której 
poszczególnym klawiszom przypisa$ kolory, 
zdaje si& raczej opiera( na przemy'lanym  
po$!czeniu barw i d%wi&ków. Tymczasem,  
argumentuj! niektórzy, jako synestetyk nie 
korzysta$by z *zycznych podobie#stw muzy-
ki oraz optyki, a ze spontanicznych odczu(.

Pomimo bada# i du"ej ilo'ci fascynuj!cych 
opowie'ci synestetyków, którzy niezwykle 

sugestywnie potra*! opisywa( swoje dozna-
nia, synestezja wci!" pozostaje niezmiernie 
tajemnicza. Wi&kszo'( badaczy sugeruje, "e 
jest genetyczna i cz&'ciej objawia si& u kobiet 
ni" u m&"czyzn. Nie ma jednak jednej teorii 
t$umacz!cej jej wyst&powanie. Ciekawa wy-
daje si& hipoteza rozwojowa. Zgodnie z ni!, 
we wczesnej fazie "ycia wszystkie noworodki 
postrzegaj! 'wiat powi!zanymi zmys$ami, 
które oddzielaj! si& od siebie dopiero oko$o 
trzeciego miesi!ca "ycia. Nie wiadomo jed-

nak, czemu u niektórych mia$oby do tego 
rozdzielenia nie doj'(.

Brak te" zadowalaj!cego opisu samego 
procesu „przemieszczania” czy „krzy"owa-
nia si&” odczu(. Niektórzy lekarze mówi!  
o dodatkowych po$!czeniach w uk$adzie ner-
wowym. Inni sugeruj! ich zwyczajn! ilo'(,  
a przyczyny upatruj! w specy*cznym dzia$a-
niu o'rodków mózgu odpowiedzialnych za 
przetwarzanie bod%ców. 

W ko#cu: trudno stwierdzi(, jak cz&ste jest 
to zjawisko w skali populacji. Badacze podaj! 
diametralnie ró"ne szacunki: synestetykiem 
mia$aby by( jedna osoba na dwa tysi!ce, 
b!d% – ale jedynie „w pewnym stopniu” – co 
23. badany. Problemy z rozbie"no'ci! danych 
wynikaj!, po pierwsze, ze z$o"ono'ci same-
go terminu. Typów synestezji jest wiele i nie 
wiadomo, jak klasy*kowa( ró"ne przypadki. 
Po drugie, synestetyk przypomina nieco mo-
lierowskiego pana Jourdain, który nie wie, 
"e ca$e "ycie mówi$ proz!. Skoro zawsze po-
strzega$ 'wiat w dany sposób, to sk!d mo"e 
wiedzie(, "e jest w tym co' wyj!tkowego? 
Cz&sto wi&c mo"na przeczyta( o ludziach, 
którzy dopiero w wieku doros$ym przypad-
kowo zdiagnozowali si& jako synestetycy. 
Na przyk$ad na forach internetowych wiele 
wypowiedzi jest utrzymanych w podobnym 
tonie: „w$a'nie przeczyta$em/$am o synestezji 
i u'wiadomi$em/$am sobie, "e mam powi!za-
nie kolorowo-d%wi&kowe”.

Aleksandra Rogowska, polska badaczka 
synestezji i autorka monogra*i jej po'wi&-
conej, wskazuje, jak odró"ni( faktycznie 
wyst&puj!ce zjawisko od pozornego. Od-
czucia w ró"nych zmys$ach synestetyków 
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pojawiaj! si& automatycznie, jednocze'nie, 
stale na przestrzeni "ycia i indywidualnie dla 
poszczególnych osób. Rogowska, w oparciu  
o do'wiadczenia ze studentami AM w Ka-
towicach, wnioskuje o zwi!zku syneste-
zji z wra"liwo'ci! artystyczn!, my'leniem  
abstrakcyjnym oraz wy"sz! od przeci&tnej 
pami&ci! podr&czn! i inteligencj!.

Faktycznie, ró"ni autorzy cz&sto przyta-
czaj! relacje artystów-synestetyków. Nie tyl-
ko zreszt! muzyków; równie" malarzy czy 
prozaików. W autobiogra*i „Pami&ci prze-
mów” Vladimir Nabokov wspomina, "e ca$e 
"ycie towarzyszy$y mu lekkie halucynacje 
oraz „s$uch kolorystyczny”. „By( mo"e s$owo 
»s$uch« nie jest okre'leniem zbyt trafnym – 
zastanawia si& pisarz – gdy" wra"enie kolory-
styczne powstaje niejako w procesie wyma-
wiania danej litery, kiedy wyobra"am sobie 
jej kszta$t. D$ugie »a« w alfabecie angielskim 
(…) ma dla mnie odcie# suszonego drew-
na, tymczasem francuskie »a« kojarzy mi si&  
z g$adkim hebanem. (…) Zawsze zdumiewa 
mnie francuskie »on«, które widz& jako me-
nisk wypuk$y alkoholu w kieliszku wype$-
nionym po brzegi” (t$um. A. Ko$yszko, War-
szawa 2004). Bladoniebieskie „c”, zielone „f”, 
"ó$te „e”… Gdyby autor „Lolity” chcia$ odda( 
w jednym wyrazie ca$e spektrum kolorów,  
z których ka"dy powi!zany jest z odpowiedni! 
liter!, u$o"y$by je w ci!g „kzspygv”! „T&czowe” 
s$owo okazuje si& wi&c niewymawialne, za to 
wyraz „t&cza” (ang. „rainbow”) w umy'le Na-
bokova poszczególne litery barwi! na kolor 
bagnisty. Co ciekawe, w przeciwie#stwie do 
swej matki, równie" synestetyczki, obdarzo-
ny „kolorowym s$uchem” pisarz przez ca$e 
"ycie pozosta$ zupe$nie niewra"liwy na mu-
zyk&. Nazywa$ j! „przypadkowym ci!giem 
mniej lub bardziej irytuj!cych d%wi&ków”: 
„Fortepian i wszystkie instrumenty d&te nu-
dz! mnie w ma$ych dawkach – przyznawa$ –  
a obdzieraj! ze skóry w wi&kszych”. Ta nie-
ch&( musi dziwi(, zw$aszcza "e wyra%nie  
kontrastuje z przypadkami synestetyków  
bardzo na muzyk& wra"liwych.

Wed$ug cytowanych przez Rogowsk! wy-
powiedzi profesora Andrzeja Jasi#skiego 
s$ynny pianista i pedagog jest synestetykiem, 
którego s$uch absolutny wi!"e si& z doty-
kiem i wzrokiem. „Muzyka cz&sto kojarzy 
mi si& z ruchem i materi! zmieniaj!c! kszta$t  
w przestrzeni (robi si& ona wi&ksza, wyd$u-
"a si&, rozci!ga, rozszerza). Czasami ostatni 
d%wi&k w utworze – to jak kamie# topi!-
cy si& w g&stej materii. D%wi&ki kojarz! mi 
si& z przestrzeni!: s! dalsze i bli"sze, jak np.  
w nokturnach Chopina – d%wi&ki akompa-
niamentu tworz! osnuty mgie$k! odleg$y 
plan obrazu malarskiego. (…) frazowanie 
– to jak wlewanie miodu coraz to g&stszym 

strumieniem; d%wi&ki »brillante« porównuj& 
cz&sto do mokrych pere$ o'wietlonych pro-
mieniami s$o#ca.”

Podobne do'wiadczenia dotycz! nie tylko 
artystów ze 'wiata muzyki klasycznej. Po-
pularna piosenkarka Tori Amos t$umaczy, 
"e odk!d pami&ta, widzi struktury swoich 
piosenek w postaci 'wietlnych wzorów. Do 
synestezji przyznaje si& Justin Chancellor  
z ameryka#skiej grupy Tool, a pewn! jej  
form& przypisuje si& te" jego koledze z ze-
spo$u – Adamowi Jonesowi. Jones pono( 
czasem, gdy gra na gitarze, widzi kszta$ty  
i kolory, które wykorzystuje pó%niej przy 
projektowaniu fraktali i gra*k do teledysków 

Toola czy w wizualizacjach odtwarzanych  
w czasie koncertów i przy oprawie plastycz-
nej p$yt. 

W zestawieniach synestetyków wymie-
nia si& równie" m.in.: Eddiego Van Halena, 
Billy’ego Joela, Johna Mayera i Rollo Arm-
stronga z grupy Faithless. Wielu muzyków 
podejrzewa si& te" o nie'wiadom! syneste-
zj&. Jimi Hendrix z do'wiadcze# koloro-
wo-d%wi&kowych mia$ czerpa( inspiracj& 
do s$ynnej  piosenki „Purple Haze”. W tym 
przypadku cz&'( %róde$ wskazuje jednak 
raczej na pod$o"e narkotyczne.

Na pytanie, jak do'wiadczanie synestezji 
wp$ywa na twórczo'( wymienionych mu-
zyków, trudno poda( jednoznaczn! odpo-
wied%. Dla cz&'ci jest ona podstaw! pracy  
i elementem wra"liwo'ci artystycznej. Po-
zostali – tacy jak Michael Torke, który tylko  
w starszych utworach nawi!zywa$ do swo-
ich kolorowych do'wiadcze# – staraj! si& j! 
bagatelizowa(.

A jak mog! si& poczu( w skórze synestety-
ków zwykli ludzie? Pewn! wskazówk& stano-
wi! ró"nej ma'ci dzie$a sztuki: cho(by obrazy 
abstrakcyjne na'laduj!ce rytm i melodyk& 
muzyki. Multimedialne spektakle, takie jak 
koncerty Jean-Michela Jarre’a. Teledyski, jak 
wspomniane miniatury grupy Tool. Progra-
my komputerowe do odtwarzania muzyki,  
z których cz&'( oferuje opcj& kolorowych, 
geometrycznych wizualizacji, dostosowa-
nych do rytmu muzyki. W ko#cu: same opi-
sy odczu( synestetyków, które czyta si&, jakby 
si& ogl!da$o dzie$a surrealistów. To, "e s! tak 
zachwycaj!ce, uwiarygodnia wspominan! 
teori& pochodzenia synestezji.

Mo"e tak $atwo ulec pi&knu opisów syne-
stetyków, bo kiedy', w utraconym raju wcze-
snego niemowl&ctwa sami postrzegali'my 
'wiat wszystkimi zmys$ami? Mo"e pod'wia-
domie t&sknimy do widzenia w najdrobniej-
szych szczegó$ach koloru, kszta$tu i faktury 
d%wi&ków?  ■

Tori Amos  
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piosenki jako  
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