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Uwagi wstępne

Na granicy literatury

Improwizacja poetycka to jedno z najciekawszych i zarazem najbardziej kontro
wersyjnych zjawisk kulturowych. M im o że w naturalny sposób wiąże się z dom eną 
literacką, przekracza ramy literatury sensu stricto, zarówno ze względu na swój 
performatywny charakter, jak i silne interakcje z innym i sferami twórczości arty
stycznej -  teatrem, muzyką, sztukami plastycznymi. Dlatego też najczęściej jest 
uznawana za zjawisko paraliterackie, przybierające rozmaite postaci i na bardzo 
różne sposoby funkcjonujące w przestrzeni szeroko pojętej kultury. Siłą rzeczy 
każda próba uchwycenia tego proteuszowego fenom enu wymusza na obserwato
rze ujęcie wieloaspektowe, powstałe przez skrzyżowanie rozmaitych perspektyw 
i nieuchronnie interdyscyplinarne.

Aby m óc dokonać charakterystyki licznych, bardzo różnorodnych odm ian im 
prowizacji poetyckiej, należy przede wszystkim zakreślić obszar ich występowania 
w kulturze i oznaczyć -  choćby prowizorycznie -  bieguny tego zjawiska, a dopiero 
potem  postarać się wyodrębnić wspólne cechy jego różnych odmian.

Jeśli spojrzymy na historię literatury powszechnej z perspektywy szeroko poję
tej improwizacji, to pojawia się ona od początków aktywności artystycznej czło
wieka, na etapie literatury ustnej. Celem niniejszej książki nie jest jednak, z zało
żenia utopijne, prześledzenie improwizacji w toku dziejów kultury europejskiej. 
Refleksje w niej zawarte dotyczą przede wszystkim okresu, w  którym  pojęcie to 
nabrało dużej nośności nie tylko estetycznej, ale i epistemologicznej, a praktyki 
improwizacyjne rozwijały się szczególnie intensywnie: od połowy XVIII do końca 
XIX wieku -  choć naturalnie nieuniknione jest w wielu m om entach ujęcie gene
tyczne i historyczne, śledzenie wcześniejszych tradycji improwizacji, jak również 
zapuszczenie się w późniejsze jej dzieje.

Chociaż widziana z perspektywy polskiego literaturoznawstwa, które zresztą 
poświęcało jej dotychczas stosunkowo mało uwagi, improwizacja poetycka jawi 
się jako fenomen marginalny i specyficzny (związany przede wszystkim z posta
cią Adama Mickiewicza oraz ze -  znacznie mniej znaną -  działalnością Jadwi
gi Łuszczewskiej, zwanej Deotymą), w istocie stanowi ona jedną z węzłowych 
kwestii estetycznych przełom u XVIII i XIX wieku. M nogość łączących się z nią
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zagadnień, a także rozległość refleksji poświęconej improwizacji w badaniach eu
ropejskich sprawia, że niniejsze opracowanie, m im o pozorów monograficznych, 
stanowić może jedynie rekonesans, w  ramach którego -  po zarysowaniu motywów 
przewodnich w badaniach nad europejską improwizacją -  zostały wyeksponowa
ne przede wszystkim kwestie związane bezpośrednio z literaturą polską.

Polskie i europejskie spojrzenie na improwizację

Po licznych i niejednokrotnie ożywionych dyskusjach i kontrowersjach na tem at 
improwizacji poetyckiej, prowadzonych zarówno na gruncie polskim, jak i eu
ropejskim aż do końca XIX wieku, w  XX wieku problem  ten przesunął się na 
margines uwagi literaturoznawców. N a gruncie polskim pierwszą próbę naukowej 
(w rozumieniu: systematycznej i kierowanej określoną m etodą) prezentacji tego 
zjawiska podjęła w latach 30. XX wieku Stefania Skwarczyńska1. Co charakte
rystyczne, konsekwentnie prezentowała je jako fenom en nie literacki, lecz para- 
literacki, wymagający użycia narzędzi nie tyle filologicznych, ile historycznych. 
Jej artykuł, odwołujący się do bogatego materiału źródłowego, prezentuje im 
prowizację en bloc, jako zjawisko w pewnym stopniu homogeniczne, niezależne 
od zmian epok i kontekstu kulturowego; celem badaczki było bowiem ujęcie te
oretyczne -  wyodrębnienie uniwersalnego zespołu czynników niezbędnych dla 
powodzenia improwizacji oraz zjawisk, które m ogą powodować jej porażkę, co 
wpłynęło na specyficzne, w wielu miejscach niemal ״programowe” lub ״instrukta- 
żowe” jej przedstawienie.

Kwestia improwizacji powracała również -  co nieuniknione -  w  powiązaniu 
z twórczością Mickiewicza oraz jego improwizacyjną rywalizacją ze Słowackim 
podczas tak zwanej uczty grudniowej z 1840 roku, przy czym -  biorąc pod uwa
gę rangę obu autorów -  uderza stosunkowo niewielkie zainteresowanie kom en
tatorów europejskimi praktykami i teoriami improwizacji, stanowiącymi natu 
ralny kontekst dla tych zagadnień. Pierwszą szeroko zakrojoną próbę zmierzenia 
się z problem em  improwizacji, zresztą również ściśle związaną z badaniami nad 
twórczością Mickiewicza, podjął w latach 50. i 60. XX wieku W iktor W eintraub. 
Jego poszukiwania w tym kierunku zaowocowały cennymi publikacjami, z k tó
rych najbardziej znaczący na gruncie europejskim -  niewątpliwie ze względu na 
miejsce i język publikacji — okazał się artykuł The Problem o f  Improvisation in 
Rom antic Literature2, do dziś, jak m ożna sądzić z bibliografii przedm iotu, stano
wiący podstawowe źródło wiedzy o improwizacji w  literaturach słowiańskich dla 
badaczy niepolskich, nieznających zazwyczaj, niestety, o wiele bogatszej i bardziej

1 S. Skwarczyńska, Istota improwizacji i jej stanowisko w literaturze, w: eadem, Szkice z zakresu 
teorii literatury, Lwów 1932.

2 W. Weintraub, The Problem of Improvisation in Romantic Literature, ״Comparative Literature” 
1964, nr 16.
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znaczącej pracy tego badacza: Poeta i prorok. Rzecz o profetyzm ie M ickiew icza3. 
Książka ta, pod wieloma względami przełomowa, wyznaczająca wiele nowych 
dróg i ścieżek interpretacyjnych, stanowi dla m oich rozważań podstawowy i bez
cenny (nawet jeśli w wielu miejscach traktowany polemicznie) punkt odniesienia.

W  linii badań nad improwizacją stymulowanych twórczością Mickiewicza sy
tuuje się również krótki, ale niezwykle nośny artykuł Zofii Stefanowskiej4, pre
zentujący nieco inne podejście niż to zaproponowane przez W eintrauba (który 
zresztą ustosunkował się do niego polemicznie), tworzone, by tak rzec, równolegle 
z rozwojem jego refleksji, oraz prace Agnieszki Ziołowicz, proponujące uważne 
spojrzenie na improwizację w połączeniu z kategoriami dramatyczności, podm io
towości oraz, ostatnio, wspólnotowości5.

Dopiero w ostatnich latach pojawiło się na gruncie polskim zainteresowanie 
improwizacją poza kontekstem  mickiewiczowskim; odżyło ono w -  sygnalizo
wanej jeszcze przez Skwarczyńską -  perspektywie szeroko pojętych badań kul- 
turoznawczych oraz ujęć nakierowanych na odbiorcę. W  ich obrębie szczególnie 
wyraziście zarysowała się refleksja feministyczna, eksponująca postać Deotymy, 
chociaż w takiej optyce środek ciężkości spoczywa, siłą rzeczy, raczej na kwestiach 
społecznych i biograficznych niż literackich czy poetologicznych6. Poza konteks
tem  historycznoliterackim, w szerszej perspektywie psychologiczno-estetycznej 
(acz nie bez odwołań do Mickiewicza), starali się opisać zjawisko improwizacji 
W ładysław Stróżewski oraz A nita Całek7.

Inaczej nieco wygląda sytuacja w badaniach europejskich. W  latach 60. XX 
wieku zarysował się nu rt energicznej odnowy badań nad improwizacją poetycką 
po okresie braku zainteresowania, podczas którego postrzegano ją jako swego ro
dzaju wynaturzenie stanowiące raczej wątpliwej jakości ciekawostkę niż istotny 
współczynnik w procesie historycznoliterackim. Franęoise W aquet widzi przyczy
nę takiego postrzegania improwizacji -  i związanych z nim  zaniedbań badawczych 
-  w  radykalnym wystąpieniu Benedetta Crocego, który zanegował autonom ię 
estetyczną i wartość literacką tego zjawiska, widząc w nim  tylko jeden z marginal
nych elementów krystalizacji estetyki rom antyzmu, i to rom antyzm u w jego po

3 W. Weintraub, Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza, Warszawa 1982.
4 Z. Stefanowska, Wielka — tak, ale dlaczego improwizacja?, w: eadem, Próba zdrowego rozumu. 

Studia o Mickiewiczu, Warszawa 1976.
5 A. Ziołowicz, Dramat i romantyczne ״ja ”: studium podmiotowości w dramaturgii polskiej doby 

romantyzmu, Kraków 2002 oraz eadem, Poszukiwanie wspólnoty: estetyka dramatyczności a więź mię
dzyludzka w literaturze polskiego romantyzmu (preliminaria), Kraków 2011.

6 Zob. np. K. Kościewicz, Dlaczego kobieta mogła stać się wieszczem? O wyborach artystycznych 
i życiowych Jadwigi Łuszczewskiej, w: Wiek kobiet w literaturze, red. J. Zacharska, M. Kochanowski,
Białystok 2002.

7 W. Stróżewski, Dialektyka twórczości, Kraków 2007 oraz idem, Wokół piękna, Kraków 2001 
(rozdział O pojęciu inspiracji); A. Całek, Adam Mickiewicz —Juliusz Słowacki. Psychobiografia nauko
wa, Kraków 2012, s. 321-323.
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pularnej odm ianie8. Croce podkreślał również, że włoska improwizacja odegrała 
o wiele istotniejszą rolę w rozwoju literatur europejskich niż w literaturze włoskiej, 
a to głównie za sprawą Niemców, którzy -  postrzegając ją okiem cudzoziemców, 
a więc powierzchownie -  rzutowali na nią własne ideały estetyczne, nobilitując 
zjawisko, którego uwarunkowań i prawdziwej natury nie znali. Być może istotnie 
to właśnie autorytet Crocego (pod którego wyraźnym wpływem pozostawał zresz
tą  również W eintraub) spowodował zanik zainteresowania improwizacją, gdyż na
wet badacze literatury włoskiej, w której najsilniej zaznaczyła ona swą obecność, 
nie darzyli jej szczególnym zainteresowaniem aż do ostatnich lat XX wieku, kiedy 
to dało się zauważyć ożywienie badań w tym kierunku, znaczone pracami badaczy 
takich jak Bruno Gentili, Alessandra di Ricco czy Franęoise W aquet9.

Oczywiście, nawet jeśli nie stawiana w centrum  zainteresowania, improwizacja 
nieuchronnie pojawiała się w polu kontekstowym bardzo wielu badań, bowiem 
ze względu na jej istotny wpływ na kulturę XIX wieku trudno było całkowicie 
ją pominąć. Przewijała się we wszystkich (niezwykle licznych przecież) rozważa
niach dotyczących kategorii inspiracji, geniuszu czy entuzjazmu -  w takim  ujęciu 
została wyeksponowana między innym i w przywoływanych już pracach W iktora 
W eintrauba oraz w książkach Carla Fehrm ana i T im othy’ego Clarka10. Była rów
nież analizowana w związku ze społecznymi i geokulturowymi uwarunkowaniami 
twórczości literackiej (tu poczesne miejsce zajmowały zwłaszcza badania poświę
cone pani de Stael oraz koncepcjom ״literatury Północy” i ״literatury Południa”). 
O sobną i w  dużej mierze niezależną od badań historycznoliterackich refleksję pro
wadzono w dziedzinie estetyki i filozofii, głównie w związku z pojęciem twórczo- 
ści11. Nawiasem mówiąc, w badaniach dwudziestowiecznych rysuje się wyraźna 
dysproporcja między obserwacją sztuki improwizacji na polu literackim i na polu 
innych sztuk, takich jak muzyka, teatr czy taniec, gdzie doczekała się bardzo wielu 
opracowań.

Niebagatelną rolę w rozwoju europejskich badań nad improwizacją poetyc
ką odegrała -  podobnie jak w Polsce -  krytyka feministyczna, w której świetle 
ukazała się nośność tego fenom enu dla rozwoju twórczości kobiecej. Zarówno 
w związku ze znaczną liczbą kobiet tworzących ex tempore, jak i z popularnością

8 F. Waquet, Rhetorique etpoetique chretiennes: Bernardino Perfetti et la poesie improvisee dans 
l ’Italie du XVIII siecle, Firenze 1992, s. 55; por. B. Croce, Gl’improvisatori, w: idem, La letteratura 
italiana del Settecento, Bari 1949 oraz idem, Conversazioni critiche, seria 2, Bari 1950.

9 Wśród prac będących świadectwem odnowienia zainteresowania tematem improwizacji wło
skiej warto wymienić zwłaszcza tom Oralita: cultura, letteratura, discorso, Atti del Convegno inter- 
nazionale di Urbino, 21—25 luglio 1980, red. B. Gentili, G. Paioni, Roma 1984; zob. także A. di 
Ricco, L’inutile e maraviglioso mestiere: poeti improvvisatori di fine Settecento, Milano 1990 oraz 
F. Waquet, Rhetorique... , op.cit.

10 C. Fehrman, Improvisation — Rite and Myth, w: idem, Poetic Creation: Inspiration or Craft, 
tłum. K. Petherick, Minneapolis 1980; T. Clark, The Theory of Inspiration: Composition as a Crisis of 
Subjectivity in Romantic and Post-Romantic Writing, Manchester 1997.

11 Zob. np. J.F. de Raymond, L’improvisation, Paris 1980.
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wątku improwizacji w twórczości ״drugorzędnych”12 pisarek romantycznych (jak 
na przykład Letitia Landon czy Felicia Hemans), dla których modelem  była po
stać najsłynniejszej improwizatorki -  Korynny. Ożywcze dla refleksji nad im pro
wizacją okazały się również wszelkiego rodzaju ujęcia kulturoznawcze, zwłaszcza 
eksponujące walor performatywny fenomenów literackich, oraz intensywnie roz
rastające się badania nad literaturą ustną.

W  całej tej refleksji przewija się przekonanie o integralnym związku dziewięt
nastowiecznych praktyk improwizacyjnych z kształtowaniem i dojrzewaniem este
tyki romantycznej. Sumarycznie przedstawia te zależności fundam entalna praca 
Angeli Esterham m er13, stanowiąca swoiste resume wielu nurtów  badań prowadzo
nych nad improwizacją od lat 80. XX wieku, choć głównym celem autorki, zade
klarowanym we wstępie, jest odświeżenie refleksji nad tą sztuką w perspektywie 
jej uwarunkowań społecznych (widać tu  inspirację pismami Pierre’a Bourdieu 
i M ichela de Certeau). M im o takiej deklaracji programowej książka, ze względu 
na ilość przywoływanego m ateriału oraz jego silne usytuowanie w kontekście bi
bliografii przedm iotu, m a przede wszystkim charakter obszernego repetytorium  
tekstów poświęconych improwizacji romantycznej w literaturach europejskich. 
Esterham mer odwołuje się wprawdzie głównie do przykładów angielskich, fran
cuskich i niemieckich, skrupulatnie rejestruje jednak także obecność tej proble
matyki w innych kulturach, w  tym -  na podstawie ustaleń W eintrauba -  pol
skiej. Dzięki tej publikacji, stanowiącej rodzaj zarysu europejskiego stanu badań, 
mogłam ograniczyć w niniejszej książce partie typowo historyczne, poświęcone
-  nieźle już rozpoznanym -  tradycjom improwizacji w kulturze zachodnioeuro
pejskiej oraz jej romantycznym interferencjom, skupiając się przede wszystkim 
na znacznie słabiej znanych kontekstach polskich oraz związkach z nurtam i poza- 
romantycznymi. Należy bowiem podkreślić, że m im o iż rozkwit sztuki im pro
wizacji nałożył się na rozwój formacji romantycznej i jest z nim  pod wieloma 
względami silnie związany, estetyka rom antyzm u nie jest jedynym kontekstem, 
w którym  m ożna go rozpatrywać. Zerwanie z postrzeganiem improwizacji jako 
zjawiska p a r  excellence romantycznego pozwala na rozpoznanie w niej fenomenu 
nie tylko starszego i w  dużej mierze niezależnego od prądów romantycznych, ale 
i posiadającego specyficzną, autonom iczną estetykę, której rom antyzm  zawdzięcza 
bardzo wiele, ale która z powodzeniem służyła również innym  prądom  i epokom  
literackim i niejednokrotnie inspirowała idee od rom antyzm u bardzo odległe.

W arto w tym miejscu zauważyć, że w przeciwieństwie do badań europejskich, 
w polskim literaturoznawstwie kwestia improwizacji nadal jest przedm iotem  swo
istej mityzacji (niewątpliwie pod wpływem legendy Mickiewicza-improwizatora)
-  fenomenem  z założenia enigmatycznym i w konsekwencji mało wyrazistym. Jest 
to szczególnie widoczne w komentarzach związanych z tak zwanym pojedynkiem 
improwizatorów, czyli wymianą improwizacji między Mickiewiczem a Słowackim

12 Sformułowanie W. Weintrauba, zob. idem, Poeta..., op.cit., s. 85.
13 A. Esterhammer, Romanticism and Improvisation, 1750—1850, Cambridge 2008.
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w grudniu 1840 roku. Oczywiście niniejsza praca nie m a na celu demityzacji im 
prowizacji poetyckiej ani nie rości sobie pretensji do wyjaśnienia jej ״tajemnicy” 
-  jej celem jest przede wszystkim próba osadzenia polskiego sposobu myślenia
0 tym fenomenie w kontekście europejskim oraz konfrontacji wniosków płyną
cych z tych dwóch ujęć. Już samo zbliżenie tego typu otwiera nowe, niekiedy 
frapujące widoki i ukazuje wiele spraw w nowym świetle.

Odmiany improwizacji

Jedną z zasadniczych trudności związanych z charakterystyką improwizacji poetyc
kiej jest to, że m am y do czynienia ze zjawiskiem już nieistniejącym.

Nawet jeśli przyjmiemy za jej warianty i kontynuacje wszelkie rodzaje twór
czości ״spontanicznej”, to na pewno nie istnieje już improwizacja poetycka w jej 
podstawowym rozumieniu, jako sztuka tworzenia wierszy na poczekaniu. Umarła 
ona śmiercią naturalną, gdy porządek wersyfikacyjny stracił funkcję zasadniczego 
wyznacznika poezji i gdy -  wraz z ewolucją m odelu życia kulturalnego -  zniknęło 
społeczne zapotrzebowanie na tego typu wystąpienia. Jesteśmy więc skazani na opi
sywanie tego fenomenu (jak to postulowała już Stefania Skwarczyńska14) m etoda
mi przede wszystkim historycznymi, w  drodze analizy relacji świadków improwi
zacji, wypowiedzi samych improwizatorów oraz zapisów poezji improwizowanych.

Istotną trudność w opisie improwizacji poetyckiej stanowi także to, że wystę
powała ona w bardzo wielu odm ianach oraz że zarówno praktyki improwizacyjne, 
jak i ich teoria były uzależnione od m om entu  historycznoliterackiego i kontekstu 
kulturowego, nierzadko ulegając pod ich wpływem zasadniczym zmianom; w po
szczególnych krajach Europy i środowiskach zjawisko to miało różną nośność
1 było postrzegane przez pryzmat rozmaitych tradycji.

Analizując rozmaite charakterystyki i definicje improwizacji opracowywane 
przez dwudziestowiecznych i współczesnych badaczy, m ożna wyróżnić najogól
niej trzy ״profile” badawcze z nią związane, motywowane przez sposób rozumienia 
tego pojęcia oraz -  bezpośrednio z tym rozumieniem związany -  charakter dyscy
pliny, w ramach której były realizowane badania.

Pierwsze centrum  to orientacja psychologizująca, w której pojęcie im prowi
zacji odnosi się do sposobu przebiegu procesu twórczego15. Z  punk tu  widze
nia literaturoznawczego to rozumienie improwizacji jest interesujące o tyle, o ile 
w tekstach literackich bądź w autorskich autokom entarzach specyfice tego we
wnętrznego procesu zostało przypisane szczególne znaczenie -  to znaczy jeśli dany 
tekst literacki jest prezentowany jako powstały w  trybie improwizowanym (czego 
sygnałem może być na przykład tytuł ״improwizacja”), jeśli sam autor identyfi

14 S. Skwarczyńska, Istota improwizacji..., op.cit., s. 34.
15 Por. m.in. przywoływane powyżej prace C. Fehrmana, T. Clarka, W. Stróżewskiego, J.F. de 

Raymonda.
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kuje i opisuje własny akt twórczy jako improwizowany, bądź też jeśli zostaje on 
za taki uznany przez odbiorców i komentatorów. W  obrębie psychologizującego 
pojm owania improwizacji sytuuje się większość współczesnej refleksji estetycznej 
poświęconej tem u zjawisku i prezentującej ją w  kontekście szerszych poglądów na 
istotę i rolę dzieła sztuki oraz na uwarunkowania i procesy twórczości artystycznej.

Opisując improwizację w kategoriach psychologicznych, jako szczególny akt 
twórczy, badacze zazwyczaj postrzegają ją jako proces o powtarzalnym przebiegu, 
dający się podzielić na określone fazy. N a gruncie polskim taką próbę podjął na 
przykład W ładysław Stróżewski, który (nota bene koncentrując się przede wszyst
kim  na improwizacji muzycznej) starał się wyodrębnić ogólne zasady rządzące 
twórczością improwizowaną16. Do jego ustaleń nawiązała A nita Całek, analizując 
działalność improwizatorską Mickiewicza w psychologicznych kategoriach prze
pływu i wglądu (odwołując się głównie do koncepcji M ihalya Csfkszentmihalyie- 
go17). Próby te, skądinąd interesujące, w ujęciu historycznoliterackim wydają się 
mało funkcjonalne, ponieważ w takiej perspektywie istotniejsze niż to, jak opisu
je fenomen improwizacji współczesna psychologia, jest to, jak interpretowali go 
i opisywali sami twórcy oraz bezpośredni odbiorcy. Biorąc pod uwagę, że świa
dectwa autorskie są tu  dość skąpe, utopijne są próby ustalenia, czym była ona 
- ”naprawdę״  istotniejsze jest to, jak ją traktowano i jak wpływała na kulturę li
teracką epoki, w  której była praktykowana. Opisanie improwizacji w  kategoriach 
na przykład przepływu pozwala być może precyzyjniej nazwać i uporządkować 
pewne zjawiska jej towarzyszące, zazwyczaj przez analogię do innych czynności 
twórczych lub intelektualnych, jest jednak mało pom ocne w rozumieniu jej roli 
i statusu w dziewiętnastowiecznym życiu literackim.

Ujęcie psychologizujące często jest konfrontowane przez badaczy z rozumie
niem  drugim, które m ożna -  w  uproszczeniu -  nazwać performatywnym (w trady
cyjnym, teatralnym rozumieniu tego słowa18), czyli z definiowaniem improwizacji 
jako sytuacji, w której artysta tworzy na poczekaniu i w  której istotną rolę odgrywa 
obecność publiczności oraz krótki czas powstania utw oru19. W  ujęciu tym istotny 
jest nie tyle charakter procesu twórczego (aczkolwiek jest on brany pod uwagę jako 
wyznacznik ״autentyczności” bądź ״nieautentyczności” improwizacji), ile rodzaj 
interakcji wytwarzających się między improwizatorem a publicznością, jak również 
kontekst społeczny, kulturowy, a nierzadko i polityczny sytuacji improwizacyjnej. 
Do jej opisu okazują się przydatne przede wszystkim narzędzia kulturoznawcze, 
wiąże się ona również -  jeśli jest ujmowana jako część szeroko pojętej ״literatury 
ustnej” -  z antropologią kulturową. I właśnie owo ujęcie antropologiczne stanowi,

16 W. Stróżewski, Dialektyka..., op.cit.
17 A. Całek, op.cit.; por. M. Csikszentmihalyi, Przepływ, tłum. M. Wajda, Warszawa 1996.
18 Por. E. Domańska, ״Zwrot performatywny ” we współczesnej humanistyce, ״Teksty Drugie” 

2007, nr 5, s. 48-61.
19 Takie rozumienie jest podstawowe m.in. dla S. Skwarczyńskiej, Z. Stefanowskiej, W. Wein- 

trauba, A. Esterhammer, A. di Ricco.
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dość paradoksalnie, najsilniejszy łącznik z najbardziej tradycyjnym -  i, dodajmy 
od razu, najrzadziej stosowanym -  podejściem filologicznym, związanym z trze
cim sposobem postrzegania improwizacji jako specyficznego sposobu organizacji 
tekstu -  a mianowicie z analizą poetyki stosowanej w utworach improwizowanych 
lub jako improwizowane przedstawianych, relacjami między twórczością ״pisaną” 
a ״improwizowaną”, opisem m etod i konwencji twórczych oraz specyficznej reto
ryki tekstów powstałych w wyniku improwizacji20.

Próba definicji

Definicje słownikowe, z założenia mniej szczegółowe niż kategoryzacje naukowe, 
zazwyczaj traktują improwizację jako fenomen właściwy wszelkiej aktywności in 
telektualnej człowieka, a więc nie tylko literacki i nie tylko artystyczny. W  jednym 
ze słowników języka polskiego, prezentującym ujęcie najbardziej elementarne, 
czytamy, iż jest to

komponowanie utworu muzycznego lub literackiego na poczekaniu, spontanicznie (czę
sto pod wpływem wzruszenia lub na zadany temat), wygłaszanie mowy, wypowiedzi bez 
żadnego przygotowania; rezultat takiego sposobu tworzenia, utwór improwizowany21.

Improwizacją w  tym  rozumieniu jest zarówno czynność, jak i jej skutek (arte
fakt artystyczny).

M niej ogólna definicja M ichała Głowińskiego, tworzona w perspektywie lite
raturoznawczej, brzmi następująco:

Improwizacja -  tworzenie bez przygotowania utworu literackiego (zwłaszcza poetyc
kiego) lub muzycznego w bezpośrednim kontakcie z odbiorcami; również sam utwór 
powstały w taki sposób22.

Definicja ta, podobnie jak poprzednia, obejmuje dwa znaczenia: akt twórczy -  
jego efekt; zaznacza jednak, że zjawisko to na polu literackim realizuje się przede 
wszystkim w dziedzinie poezji -  choć nie uzasadnia dlaczego. N ie uwzględnia 
także przypadku (mieszczącego się w poprzedniej definicji), w którym  utwór nie 
powstaje w bezpośrednim kontakcie z odbiorcami, lecz artysta nadaje dziełu za
pisanem u i powstałemu bez świadków tytuł lub podtytuł ״improwizacja”, zazna
czając w ten sposób tryb jego powstawania (odnosząc się do psychologizującego

20 Zob. m.in. B. Gentili, Cultura dell’improviso. Poesia orale colta nel Settecento italiano e la po- 
esia greca dell’eta arcaica e classica, w: Oralita: cultura, letteratura, discorso..., op.cit., s. 363-405; 
R. Finnegan, Oral Poetry. Its Nature, Significance and Social Context, London-New York-Melbourne 
1977; tom Oralita: cultura, letteratura, discorso..., op.cit.; E.A. Havelock, Muza uczy się pisać. Roz
ważania o oralności ipiśmienności w kulturze Zachodu, tłum. i wstęp P. Majewski, Warszawa 2006.

21 Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1978, t. I, s. 781.
22 Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1989, s. 195.
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rozumienia improwizacji jako aktu twórczego). Takie znaczenie natom iast, w bar
dziej szczegółowej perspektywie literatury XIX wieku, był zmuszony wyekspo
nować, aczkolwiek nie bez zastrzeżeń, W iktor W eintraub, pisząc o improwizacji 
jako o ״utworze poetyckim, który narodził się spontanicznie w stanie natchnienia 
i który dlatego waloryzowano wysoko”23. W  tym przypadku o improwizowanym 
charakterze danego dzieła decyduje jedynie klasyfikacja odautorska, toteż takie ro
zumienie improwizacji jest najbardziej problematyczne i szczególnie m ocno zwią
zane z kwestią zaufania odbiorcy do autora -  nie sposób go jednak nie odnotować.

Rozpatrywana w perspektywie ogólnoartystycznej improwizacja literacka czę
sto jest wiązana z improwizacją muzyczną, przy czym podkreśla się większą rolę, 
jaką zjawisko to odgrywa w muzyce niż w  literaturze (choćby ze względu na nadal 
istniejącą powszechność praktyk improwizacyjnych)24. Uderza też zdecydowanie 
większa liczba prac muzykologicznych niż literaturoznawczych poświęconych 
tem u zagadnieniu. W  perspektywie muzykologicznej improwizacja jest pojm o
wana dość podobnie jak w ujęciu literaturoznawczym; definiuje się ją na przykład 
jako: ״działalność artystyczną, w której akt twórczy pokrywa się z wykonaniem 
jednocześnie powstającego utworu”25. W  odniesieniu do muzyki jednak, w  której 
niezwykle istotny ontologicznie jest aspekt wykonawczy, istnieje bardzo wyraźnie 
wyodrębniona kategoria improwizacji wykonawczej (realizującej się na przykład 
w postaci ornamentacji). Stąd też definicja zawarta w jednym  z najbardziej au
torytatywnych kom pendiów wiedzy muzykologicznej określa improwizację jako:

the creation of a musical work, or the final form of a musical work, as it is being per
formed. It may involve the work’s immediate composition by its performers, or the 
elaboration or adjustment of an existing framework, or anything between26.

Ten aspekt improwizacji ״częściowej” rejestruje również cytowany już na sa
m ym  początku Słow nik języka  polskiego pod redakcją Mieczysława Szymczaka, 
odnotowując rozróżnienie na improwizację rozum ianą jako tworzenie utworu 
muzycznego lub poetyckiego i improwizację w  drugim  znaczeniu, występującą na 
przykład ״w dżezie” i rozum ianą jako

wariacje ornamentalne wprowadzane do utworu w czasie jego wykonywania, nie naru
szające jednak zasadniczego przebiegu melodii27.

23 Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 1991, 
s. 363.

24 Z. Stefanowska, Wielka — tak..., op.cit., s. 71.
25 J.M. Chomiński, w: Encyklopedia muzyki, red. A. Chodkowski, Warszawa 1995, s. 382.
tworzenie dzieła muzycznego lub ostatecznej formy dzieła muzycznego w jego wyko [...]״ 26

naniu. Może ono polegać na bezpośredniej kompozycji utworu przez jego wykonawców albo na 
opracowaniu i adaptacji istniejącego dzieła wyjściowego [ramowego], lub też na połączeniu jednej 
i drugiej z tych możliwości”; I. Horsley, hasło ‘improvisation’, w: The New Grove Dictionary of Music 
and Musicians, red. S. Sadie, London 1980, t. 9, s. 31. Wszystkie tłumaczenia w pracy, o ile nie 
zaznaczono inaczej, pochodzą od autorki.

27 Słownik języka polskiego, op.cit., s. 782.
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W  perspektywie ogólnoartystycznej konieczne jest więc rozróżnienie na im- 
prowizacyjną aktywność, by tak rzec, autorską oraz wykonawczą. Analogiczne 
rozróżnienie zaznacza się w sztuce teatralnej, bowiem tworzenie z wykorzystaniem 
podbudowy dzieła cudzego (na przykład w tradycji dell’arte) jest niewątpliwie 
również aktem improwizacji, a mechanizmy jego działania są podobne do im pro
wizacji ״autorskiej”; taki podział nie jest natom iast wprowadzany w definicjach 
literaturoznawczych. Jak postaram się jednak wykazać, ów aspekt ״wykonawczy”, 
aczkolwiek na pierwszy rzut oka z dziełem literackim jako kompozycją słowną 
niezwiązany, pełnił również istotną funkcję w improwizacji poetyckiej, zwłaszcza 
na poziomie modalności organizacji tekstu, k tórą m ożna opisywać przez analo
gię ze zjawiskami muzycznymi, takimi jak wariacje bądź improwizacja solowej 
kadencji -  działo się tak na przykład, kiedy poeta kom ponował na poczekaniu 
poezje, nawiązując do fragmentów innych tekstów, lub kiedy przedstawiał kilka 
poetyckich wariantów tego samego tematu.

W  związku z powracającymi uporczywie w literaturze przedm iotu, zwłaszcza 
zaś w tekstach dziewiętnastowiecznych, konfrontacjam i improwizacji słownej 
i muzycznej, Angela Esterham mer zwraca uwagę na jeszcze jedną zachodzącą mię
dzy nim i różnicę, nie ontologiczną, lecz kulturow ą -  taką mianowicie, że o ile 
improwizacja muzyczna była i jest fenomenem  ogólnoeuropejskim, o tyle im pro
wizacja literacka aż do czasów rom antyzm u była utożsamiana zazwyczaj z kulturą 
włoską, nie miała więc równie ״kosmopolitycznego” charakteru28. W  istocie ״uni- 
wersalność” przekazu dźwiękowego umożliwia dłuższe życie praktyk improwiza- 
cyjnych w dziedzinie muzyki niż w dziedzinie słowa29. Zarówno w jednym, jak 
i w  drugim  wypadku jednak aktem  kładącym kres możliwościom improwizacji, 
a przynajmniej wymuszającym daleko idące modyfikacje rozumienia tego pojęcia, 
jest odejście od konwencjonalnego systemu formalnych referencji artystycznych. 
W  przypadku improwizacji poetyckiej chodzi o zarzucenie struktur wersyfika- 
cyjnych i ogólnie idei wiersza poddanego tradycyjnym regułom organizacji for
malnej, w  przypadku muzyki zaś -  o kompozycje uniezależnione od wszelkich 
systemów organizacji dźwięków: funkcyjnego, modalnego, dodekafonicznego...

Niekiedy -  chociaż sporadycznie i w specyficznym rozumieniu -  używa się 
również term inu ״improwizacja” w odniesieniu do sztuk plastycznych; takie 
rozszerzenie, współcześnie stosunkowo rzadko stosowane, będzie przywoływane 
przede wszystkim jako fenomen myślenia historycznego w kontekście refleksji 
estetycznej XIX wieku, w  której odgrywało istotną rolę, wiążąc się z rozpowszech
nioną wówczas ideą korespondencji sztuk30.

28 A. Esterhammer, op.cit., s. 5-6.
29 Por. Z. Stefanowska, Wielka — tak..., op.cit., s. 71.
30 Szerzej starałam się zaprezentować to zagadnienie w artykule Improwizacja w perspektywie 

korespondencji sztuk, czyli o romantycznych wierzeniach, ״Wielogłos” 2010 (wyd. 2011), nr 12 (7-8), 
s. 119-132.
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Czym jest więc improwizacja? Sądzę, że (bardzo roboczo) m ożna opisać ją jako 
akt artystyczny, w którym  tworzenie dzieła jest jednoczesne z jego prezentacją 
lub/i utrwaleniem. Definicja ta celowo marginalizuje -  choć go nie wyklucza! -  je
den z czynników przez wielu kom entatorów  uważanych za niezbędny element sy
tuacji improwizacyjnej -  a mianowicie obecność publiczności. Zabieg taki wydaje 
się konieczny, zważywszy na kluczowe dla literatury polskiej teksty, wyposażone 
przez autorów w walor improwizacyjny, w  których owa ״publiczność” może być 
rozum iana nie tylko jako realni słuchacze, lecz także jako publiczność projekto
wana lub kreowana przez podm iot poetycki, który wchodzi z nią w imaginacyjny 
kontakt (jak to się dzieje na przykład w poem atach dygresyjnych). Może też być 
paradoksalną figurą samotności (czego przykładem jest W ielka Improwizacja). 
Jeśli więc autor przypisuje swojemu utworowi charakter improwizacyjny, projek
tujący specyficzny typ odbioru oraz oparty na szczególnej autokreacji podm io
tu  mówiącego, brak realnej publiczności nie wyklucza zaznaczonego przez poetę 
w utworze miejsca dla słuchaczy -  w irtualnych świadków improwizacji. Takie 
rozszerzenie obejmuje rozumienie improwizacji nie tylko jako przebiegu procesu 
twórczego, lecz także jako podstawy i punk tu  odniesienia zabiegów stylizacyjnych 
zastosowanych w utworze.

Zawarte w proponowanej definicji stwierdzenie, iż tworzenie dzieła im pro
wizowanego jest równoczesne z jego prezentacją lub /i utrwaleniem, m a na celu 
podkreślenie, że utwór powstały w wyniku improwizacji niekoniecznie musi zo
stać zapisany (na przykład przez kogoś, kto notuje słowa improwizatora) -  może, 
z punk tu  widzenia stricte literaturoznawczego, pozostać aktem  efemerycznym 
i nieuchwytnym, jeśli wiersz, będący jego wynikiem, nie zostanie utrwalony. Może 
jednak nadal istnieć w sferze literatury (tak jak na przykład improwizacje grudnio
we Słowackiego i Mickiewicza z 1840 roku) jako dzieło specyficzne, ״widmowe”, 
jako efekt improwizacji, który wywiera oddziaływanie odbiorcze -  i wpływ na 
kulturę -  pośrednio, przez opisy całej sytuacji bądź przez jej reperkusje w teks
tach literackich (na przykład w Beniowskim). M am y wówczas do czynienia nie 
z faktem literackim, lecz przede wszystkim z, jak to ujęła M arta Zielińska, ״prze- 
życiem emocjonalnym, którego symboliczną eksterioryzacją był tekst poetycki”31; 
nie z improwizacją, lecz z jej śladem -  fenomenem  świecącym niejako ״światłem 
odbitym ”.

31 M. Zielińska, Mickiewicz i naśladowcy. Studium o zjawisku epigonizmu w systemie literatury 
romantycznej, Warszawa 1984, s. 139.
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Genealogia

Starając się zakreślić pole znaczeniowe pojęcia improwizacji, warto uzupełnić je 
odwołaniem do etymologii, k tóra może wprawdzie być niezwykle złudnym  na
rzędziem poznania, ale w tym  przypadku wydaje się pom ocna dla wprowadzenia 
kilku elementarnych rozróżnień, przede wszystkim zaś -  naszkicowania genealogii 
tej sztuki.

Korzenie słowa są oczywiście łacińskie, ale w klasycznej łacinie nie istniał, jak 
się zdaje, ani czasownik, ani rzeczownik należący do tej rodziny wyrazów (czyli 
odpowiednik polskich słów ‘improwizować’, ‘improwizator’ bądź ‘improwizacja’), 
istniał natom iast przym iotnik (improvisu, -a, -um) oraz przysłówek (w wersji im - 
proviso i improvise), oba utworzone z particip ium  perfecti czasownika provideo, -ere 
zaprzeczonego prefiksem im - . Istniał również należący do tej samej rodziny wyra
zowej przym iotnik impromptus, oznaczający: ‘nierychły’, ‘powolny’, ‘opieszały’32. 
Twórczość na poczekaniu, wraz z innym i rodzajami aktywności nieprzygotowanej, 
była określana -  i jest do dziś -  łacińskimi sformułowaniami ex abrupto (podkreś
lającym nagłość takiego działania), exprom ptu  (zaznaczającym nieprzygotowanie 
twórcy) i ex tempore (eksponującym doraźność wykonywanej czynności; pokrew
ny tem u zwrotowi jest także przym iotnik extemporalis oraz rzeczownik extempo- 
ralitas oznaczający zdolność improwizowania)33. Etymologii związanej ściślej z in 
teresującym nas zjawiskiem improwizacji jako specyficznej odm iany twórczości 
artystycznej należy szukać dopiero w języku włoskim, w okresie nowożytnym.

Właściwym, bezpośrednim źródłem etymologicznym dla nazwy sztuki, której 
początki -  jak sądzi większość badaczy -  wiążą się z trzynastowieczną Italią, by
łaby więc głównie włoska rodzina wyrazowa, obejmująca czasownik improvvisare, 
przym iotnik improvviso, przysłówek improvvisamente, rzeczowniki oznaczające 
wykonawców czynności: improvvisatore i improvvisatrice, rzeczownik oznaczający 
efekt czynności -  improvvisazione i inne. Pola semantyczne tej rodziny wyrazów 
pokrywają się zasadniczo z zakresem znaczeniowym słowa łacińskiego -  oznaczają 
to, co nieprzewidywane. Byłoby więc improwizowanie nieprzewidywaną aktyw
nością, przy czym w polu semantycznym słów ״przewidywać”, ״przewidywany” 
trzeba umieścić -  nieco wyprzedzając dalsze wywody -  dwa pojęcia służące jego 
doprecyzowaniu: niespodziewany i zaskakujący. To rozróżnienie wydaje się funda
m entalne dla wydzielenia w  tej twórczości artystycznej dwóch podstawowych sfer 
-  improwizacji nieprzewidywanej w tym sensie, że pojawiającej się wbrew oczeki
waniom  samego podm iotu  improwizującego, nagłej, silnie związanej z pojęciami 
natchnienia i geniuszu (którą będę roboczo nazywać ״twórczą”), oraz improwiza
cji jak najbardziej spodziewanej, chociaż (przynajmniej w założeniu) nieprzygo

32 Słownik łacińsko-polski, red. M. Plezia, Warszawa 1959-1979, t. III (1969), s. 68 i 69.
33 Ibidem, t. II (1962), s. 467. Por. M. Brożek, Ambicje improwizatorskiepoetówpolsko-łaciń- 

skich XVI w., w: Łacińska poezja w dawnej Polsce, red. T  Michałowska, Warszawa 1995, s. 30.
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towanej, a więc improwizacji ״pokazowej” -  m am  tu  na myśli wszelkie odm iany 
praktyk improwizatorskich o charakterze publicznym, a więc sytuacji, w któ
rych aktywność artystyczna jest niejako urucham iana ״na zawołanie” odbiorców. 
W  obu przypadkach ważną rolę odgrywa element zaskoczenia, może mieć ono 
jednak różny zwrot, w zależności od tego, czy m am y do czynienia z improwizacją 
- twórczą” czy pokazową״  w  pierwszym przypadku zaskoczony byłby sam autor, 
w drugim  -  publiczność. Te dwa rozumienia improwizacji, zazwyczaj oddzielane 
przez współczesnych komentatorów, w perspektywie historycznoliterackiej często 
nie dają się rozłączyć, zwłaszcza w relacjach z praktyk improwizacyjnych, bowiem 
w obrębie wystąpień z założenia pokazowych mogły się pojawiać elementy identy
fikowane bądź przez samego artystę, bądź przez jego publiczność jako ״twórcze”. 
Najlapidarniej różnicę tę m ożna by sformułować tak: w  improwizacji ״ twórczej” 
zaskoczeniem jest to, że dzieło się pojawia, w improwizacji ״pokazowej” zaś to, jak  
się pojawia -  w  jakim  trybie i w jakiej formie.

W  języku włoskim na określenie twórczości improwizowanej istnieje również 
przym iotnik estemporaneo (poesia estemporanea, poeta estemporaneo), mający zako
rzenienie w łacińskim zwrocie przysłówkowym ex tempore. Te słowa kładą nacisk 
przede wszystkim na czasowy aspekt twórczości improwizowanej, a ich pochod
ne pojawiają się także w innych językach, na przykład w angielskim. Zasadniczo 
w europejskiej sferze lingwistycznej dla określenia twórczości ex tempore dom inu
ją jednak pochodne słowa improvvisare, wskazujące na genetyczny związek tego 
typu kreacji z tradycją włoską (obok specyficznych dla danego języka odpowied
ników, takich jak na przykład niemieckie słowo Stegreifreimer). Wyraźnie ukazuje 
to przykład francuskiego, w którym  istnieje rodzime słowo im prom ptu , używane 
zarówno w funkcji przysłówka, jak i rzeczownika (obok przysłówkowego zwrotu 
a l ’improviste), które jednak -  o czym będzie jeszcze mowa -  wiąże się z nieco 
inną tradycją i innym  typem twórczości niż improwizacje rozpowszechnione przez 
Włochów, funkcjonuje więc zasadniczo nie synonimicznie, lecz bliskoznacznie 
wobec pochodzącego z włoskiego rzeczownika improvisateur/improvisatrice i cza
sownika improviser34, obejmujących nieco inne pole semantyczne.

Porzucając ścieżkę etymologiczną, m ożna wyprowadzić genealogię im prowi
zacji sięgającą czasów o wiele dawniejszych niż wiek XIII -  tradycji rzymskich 
(na przykład eklog pasterskich) lub nawet greckich (twórczość aojdów). Te mniej

34 Interesującym świadectwem dziewiętnastowiecznej świadomości etymologicznej oraz prze
konania o złudnym charakterze pokrewieństwa francuskiego improviste i słów włoskich jest artykuł 
Ernesta Bretona, który wskazuje na włoskie korzenie słowa (zapominając nota bene o wspólnym 
źródłosłowie łacińskim): ״L’origine du mot ne doit-elle pas, selon toute apparence, etre la meme 
que celle de la chose? [...] Et cela est tellement vrai, que c’est en vain que quelques auteurs ont 
cherche a introduire improviseur, et que ce mot a du ceder la place a improvisateur, qui, plus que lui, 
se rapproche a sa primitive origine” (E. Breton, Essai sur l’histoire de l’improvisation en Italie, Paris 
1842, s. 5-6) // ״Czy wszystko nie wskazuje na to, że pochodzenie słowa jest takie samo jak pocho
dzenie samej rzeczy? [...] I jest to tak prawdziwe, że niektórzy autorzy na próżno usiłowali wprowa
dzić improviseur w miejsce improvisateur, które to słowo bliższe jest pierwotnemu pochodzeniu”.
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lub bardziej dom niem ane parantele pojawią się w partiach poświęconych teo
rii improwizacji, natom iast bezpośrednie i nieprzerwane tradycje tych praktyk 
improwizacyjnych, które rozwijały się w Europie w XIX wieku, zdają się sięgać 
przede wszystkim okresu renesansowego hum anizm u35. Etymologicznie sytuując 
ojczyznę improwizacji w Italii, przyjmuję zatem czas pojawienia się tego słowa za 
okres początkowy nowożytnej improwizacji europejskiej.

Uwagi edytorskie i redakcyjne

Wszystkie cytaty w książce, zarówno obcojęzyczne, jak i polskie, niezależnie od 
tego, czy pochodzą z tekstów dawnych czy ze współczesnych opracowań, są przy
woływane z zachowaniem interpunkcji i ortografii źródła, z którego pochodzą; 
korekcie zostały poddane tylko pomyłki tak oczywiste, jak na przykład czcionki 
odbite do góry nogami.

Uwspółcześnianie pisowni nie wydaje się konieczne w sytuacji, gdy dawne for
m y nie są na tyle odległe od współczesnych norm , by uniemożliwiać lub silnie za
kłócać odbiór i rozumienie tekstu. Zachowanie oryginalnej ortografii i in terpunk
cji pozwala też uniknąć wrażenia zwodniczej współczesności utworów dawnych, 
k tóra może prowokować do analiz ahistorycznych, nieuwzględniających konteks
tu  myślowego, ideowego i obyczajowego epoki, a także chroni przed narzutem  in 
terpretacyjnym, jaki nierzadko wiąże się na przykład ze zmianami w interpunkcji.

Teksty obcojęzyczne są cytowane w tekście głównym w oryginale, w  przypisach 
zaś w tłumaczeniu. Jeśli nie podano inaczej, przekłady pochodzą od autorki pracy.

Fragmenty rozdziału poświęconego Mickiewiczowi (zwłaszcza podrozdziały: 
Wielka Im prowizacja wobec ״ D zia d ó w ״ ,” Ostatnie kuszenie” — prowokacja Ju liu 
sza Słowackiego, ״ ...owe historyczne w ypadki”, ״ za błękitam i był bó j”) wykorzystują 
materiał częściowo opublikowany wcześniej w artykułach: Słowacki-improwizator, 
w: Poeta p rze z  p ryzm a  przepuszczony. Ju liusz Słowacki w  200 . rocznicę urodzin, red. 
E. Nowicka, M. Piotrowska, Poznań 2011; Jak czytano polski rom antyzm  — geneza 
W ielkiej Improwizacji, ״Słupskie Prace Filologiczne nr 8 -  Świat Tekstów, Rocznik 
Słupski”, red. M. Kuziak, S. Rzepczyński, Słupsk 2010; Inspiracja kreowana, czyli 
o walorach improwizacyjnych w  poezji Słowackiego, w: Ja-poeta. Ju liusz Słowacki, 
red. M . Cieśla-Korytowska, Kraków 2010.

Rozdział o Deotymie zawiera spostrzeżenia częściowo opublikowane wcześniej 
w  artykule Deotyma — ״j a ” improwizatorki, w: Oblicza Narcyza. Obecność autora 
w  dziele, red. M. Cieśla-Korytowska, I. Puchalska, M. Siwiec, Kraków 2008.

35 Por. m.in. A. Vitagliano, Storia della poesia estemporanea nella litteratura italiana dalle ori- 
gini ai nostri giorni, Roma 1905; W. Weintraub, Poeta..., op.cit., s. 81; A. Esterhammer, op.cit., 
s. 129-130.
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I. Praktyki improwizacyjne w nowożytnej 
Europie (XV-XVIII wiek)

Italia. Dwór, uniwersytet, ulica, akademia

Pierwsze wzmianki o improwizatorach pojawiają się w źródłach włoskich w XIII stu
leciu, zaczynają zaś się mnożyć w wieku XV, kiedy to sztuka ta rozwijała się na re
nesansowych dworach36. Już w tym okresie uważano ją za specjalność toskańską; 
w  istocie -  zarówno w renesansie, jak i później -  większość włoskich improwizato- 
rów wywodziła się z tego regionu, choć (w różnych okresach) wymieniano także, 
jako szczególnie obfitujące w talenty improwizacyjne, Veneto, Rzym i Neapol.

Twórczość improwizowana (lub za improwizowaną uchodząca) w języku 
narodowym rozwijała się w Italii najpierw w wydaniu popularnym , ale na tyle 
nośnym, że współtworzącym krwiobieg kultury literackiej i wzbudzającym za
interesowanie poetów erudytów37. W  Toskanii improwizacje na tem aty zadane 
przez słuchaczy (co miało być probierzem ich autentyczności) tworzyli wędrowni 
poeci, występujący zazwyczaj podczas świąt kościelnych lub świeckich i układa
jący wiersze najczęściej przy akompaniamencie lutni; pojawiali się oni na placach 
publicznych, na podwyższeniu lub estradzie (stąd też nazywano ich czasem cantori 
in panca). Niekiedy byli wynagradzani przez władze miejskie, kiedy indziej zaś 
-  bezpośrednio przez publiczność38. Z a tem at prezentowanych w takim  otocze
niu utworów służyły głównie wydarzenia legendarne lub historyczne, decydujące 
o epickim charakterze improwizacji. Jako szczególnie odznaczający się w tego typu 
twórczości zasłynął Cristoforo Fiorentino (1480-1514), zwany l’Altissimo39. Jego 
najbardziej znanym dokonaniem  był cykl poetycki opiewający dynastie francu
skie (Reali d i Francia), stworzony podobno podczas serii seansów improwizacyj- 
nych dawanych kilka razy w tygodniu. Poezje te zostały opublikowane już po jego

36 A. Vitagliano, op.cit., s. 9-10.
37 F. Flamini, La lirica toscana del Rinascimento anteriore ai tempi delMagnifico, Pisa 1891 (re

print: Casa Editrice Le Lettere, Firenze 1977), s. 153-154.
38 A. Vitagliano, op.cit., s. 11.
39 Określany był mianem ״poeta laureato”, nie jest jednak pewne, od kogo laur ów otrzymał; 

Vitagliano przypuszcza, że był to laur cesarski.
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śmierci, w  1534 roku, jako zapisane przez jego przyjaciół40. Improwizowana na 
placu św. M arcina we Florencji miała być również Klęska Rawenny (La Rotta di 
Ravenna), poem at opublikowany w 1515 roku; według podtytułu tej edycji tekst 
był ״spisany na żywo przez różne osoby podczas śpiewu” (״copiato dalla viva voce 
da varie persone m entre cantava”), pozostał jednak nieskończony, gdyż (jak wyni
ka z notki w zbiorze) poeta dalej improwizował tak szybko, że nie sposób było za 
nim  nadążyć ani zapisem, ani pamięcią41.

Tak spektakularne dokonania, jak cykle epickie l’Altissimo, wzbudzały natu 
ralnie podejrzenia co do prawdziwości ich improwizowanego charakteru. To, że 
sam poeta nie uzupełnił w trybie ״tradycyjnym” dalszego ciągu, może świadczyć 
zarówno na jego korzyść (jako wyraz chęci zachowania autentyczności wiersza 
improwizowanego), jak i na niekorzyść; jak stwierdził ponad trzysta lat później 
Alessandro d’Ancona, każdy, wedle uznania, może w tym widzieć dowód nie
zdolności bądź wyrobienia artystycznego, prawdę bądź szarlatanerię (״libero [...] 
a ciascuno di vidervi im potenza o artificio, verita o ciurmeria”42).

W  XV wieku ״m odę” na improwizację rozpowszechnił dwór papieski Syks
tusa IV, a w wieku XVI -  Leona X. Szczególnie ten drugi (Toskańczyk z urodze
nia) lubił otaczać się improwizatorami43. O  ile zresztą umiejętność improwizacji 
obszernych utworów właściwa była tylko niektórym  poetom , o tyle tworzenie 
ex tempore wierszy krótszych było umiejętnością częstą wśród humanistów. Mowa 
wiązana przychodziła również w sukurs retoryce, jak na przykład w przypadku 
słynnego kaznodziei, Bartolomea Carosiego, zwanego Brandano, działającego 
w pierwszej połowie XVI wieku, który ״vestiva speso la sua parola profetica del 
canto estemporaneo, specie quando predicava”44. Najsłynniejszym improwizato- 
rem tego okresu, podziwianym zgodnie w środowisku humanistów, był Bernar
do Accolti z Arezzo (1458-1535), posługujący się w improwizacjach językiem 
włoskim, zwany ״l’Unico Aretino” i uwieczniony między innym i w D w orzaninie  
Baltazara Castiglione oraz w Orlandzie szalonym  Ariosta. Współcześni m u twier
dzili, że jego utwory pisane nie dorównywały improwizowanym -  co będzie prze
konaniem  dość często powracającym w odniesieniu do słynnych improwizatorów, 
prowadząc do powstania tezy o ״rozdzielności” talentu improwizacyjnego i poe- 
tyckiego45.

40 A. Vitagliano, op.cit., s. 18-19; zob. C. Fiorentino, Ilprimo libro de Reali (canti LXXXVIII) 
deM. Cristoforo Fiorentino detto Altissimopoeta Laureato: Cantato da Lui all’improviso (sic): nuova- 
mente venuto in luce, stampato in Vineggia per Giovanni Antonio de Nicolini de Sabio Nel Anno 
del Signiore MDXXXIIII.

41 Zob. A. d’Ancona, Lapoesiapopolare italiana, Livorno 1878, s. 70.
42 Ibidem.
43 La Roma di Leone X , red. D. Gnoli, Milano 1938, s. 266-299.
 ;”często ubierał swoje wieszcze słowa w improwizowany śpiew, zwłaszcza podczas kazań [...]״ 44

A. Vitagliano, op.cit., s. 39.
45 Na temat życia i twórczości Accoltiego zob. zwłaszcza E. Guarnera, Bernardo Accolti. Saggio 

biografico critico, Palermo 1901; A. Vitagliano, op.cit., s. 45-47 oraz L. Mantovani, hasło ‘Accolti
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Carl Ludwig Fernow, autor jednej z pierwszych prób systematycznego, histo
rycznoliterackiego ujęcia dziejów improwizacji włoskiej46, widział przyczyny jej in
tensywnego rozwoju w renesansie w wykształceniu się nowej, humanistycznej świa
domości i koncepcji sztuki oraz nowożytnej świadomości narodowej, postrzegając 
prym at łaciny jako zjawisko blokujące rozkwit zarówno tej sztuki, jak i literatury 
włoskiej w  ogóle47. Należy jednak zauważyć, że wraz ze wzrostem m ody na im 
prowizację w języku wernakularnym w XV wieku łacińska poezja improwizowana 
bynajmniej nie zanikła -  jej centrum  pozostały uniwersytety, a następnie kolegia 
jezuickie, w których stała się elementem nauczania poetyki i retoryki; podczas im 
prez publicznych, z oczywistych względów, dominował język włoski. N a dworach 
duchownych i świeckich mecenasów, obok improwizatorów preferujących język 
narodowy, działało wielu poetów improwizujących w obu językach, jak na przykład 
Aurelio Brandolini, zwany Lippo Fiorentino (około 1454-1497)48, który zresztą 
zasłynął także jako wybitny ״poeta pióra”, albo druga sława owych czasów, Andrea 
M arone (około 1474-około 1528), który ujmował słuchaczy nie tylko wierszem 
improwizowanym, ale i zgrabnym akom paniamentem  na lutni lub wioli49.

Improwizacja łacińska miała charakter poniekąd ״międzynarodowy”, ponieważ 
w tym  języku uprawiali ją nie tylko Włosi, ale i humaniści innych narodowości, 
tacy jak na przykład Polak Stanisław Niegoszewski, który w 1584 roku podczas 
publicznego pokazu w Wenecji na zadawane m u pytania z filozofii i sztuk miał 
odpowiadać improwizowanym wierszem łacińskim50.

Bernardo’, w: Dizionario Biografico degli Italiani, red. R. Romanelli, t. I, Roma 1960, s. 103-104; 
wersja internetowa: http://www.treccani.it/lemmario_biografie.

46 C.L. Fernow, Über die Improvisatoren, tekst opublikowany w 1801 roku w czasopiśmie 
 Neuer Deutschen Merkur” (nr 8-10), a następnie zawarty w tomie Rzymskich studiów (Römische״
Studien, Zürich 1806-1808, t. II (1806), s. 303-416. Fernow zbierał informacje w samej Italii, i to 
w czasie, kiedy sztuka improwizacji rozwijała się bujnie, słuchał osobiście wielu improwizatorów, 
porównując ich występy, oraz konsultował opinie Włochów na ich temat, dlatego też -  mimo upły
wu czasu -  jego studium stanowi nadal jedno z podstawowych opracowań historii improwizacji.

47 C.L. Fernow, op.cit., s. 337. Jak zauważa wielu badaczy (m.in. A. di Ricco, A. Esterham
mer), Fernow stosuje, mocno napiętnowaną później przez Benedetta Crocego, perspektywę ״cudzo- 
ziemską”, a tym samym -  mityzującą zjawisko improwizacji.

48 A. Rotondo, hasło ‘Brandolini Aurelio’, w: Dizionario Biografico degli Italiani, op.cit., t. 14 
(1972), s. 26-28.

49 Zob. A. Benedetti, Un pordonese amico dell’Ariosto: Andrea Marone 1475—1527, citarista 
e improvvisatore latino alla cortepontificia, Udine 1962; F. Calitti, hasło ‘Marone Andrea’, w: Dizio- 
nario Biografico degli Italiani, op.cit., t. 70 (2008), s. 653-655; C.L. Fernow, op.cit., s. 343.

50 Stanisław Niegoszewski, jak stwierdza H. Barycz, ״wyrobił sobie -  pierwszy chyba wśród 
intelektualistów polskich -  talent improwizatorski, a także umiejętność tworzenia wierszy wy
myślnych, różnych anagramów [...] w duchu nowej literackiej kultury baroku”. Ów słynny popis 
improwizatorski w Wenecji odbył się z wielką pompą dnia 2 lutego, poprzedzony plakatami zapo
wiadającymi jego program, a powstałe w jego wyniku wiersze opublikowano (zob. H. Barycz, ha
sło ‘Niegoszewski Stanisław’, w: Polski słownik biograficzny, t. XXII, Wrocław-Warszawa-Kraków 
1977, s. 764). Por. W. Magnuszewski, Przed Mickiewiczem i Deotymą. Stanisław Niegoszewski — sta

http://www.treccani.it/lemmario_biografie
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Improwizacja w języku łacińskim była praktykowana przez cały wiek XVII 
i XVIII, a nawet jeszcze na początku XIX stulecia, aczkolwiek wówczas w innej au
rze kulturalnej i jako zjawisko już jednak rzadkie. O statnim  słynnym improwiza- 
torem  języka łacińskiego był Marco Faustino Gagliuffi (1764-1834). Zawdzięczał 
swoją błyskotliwą karierę nie tylko tworzonym ex tempore poezjom oraz pogłębio
nej znajomości literatury łacińskiej i retoryki, lecz także patronatowi Napoleona. 
M im o że działał w kontekście już preromatycznym, był zdecydowanym przeciw
nikiem  nowych ruchów artystycznych, miłośnikiem literatury dawnej oraz łaciny 
i rzecznikiem używania jej jako języka uniwersalnego, dzięki czemu dobrze się 
odnalazł w klasycyzującej kulturze literackiej stanowiącej pochodną formacji em- 
pire51. Po upadku Napoleona wyjechał w podróż do Szwajcarii, N iemiec i Francji, 
podczas której powstało wiele improwizacji wygłaszanych przy różnych okazjach, 
wydanych następnie w Turynie w 1830 roku (wraz z poezjami pisanymi) jako 
Poemata varia meditata et extemporalia a Marco-Faustino Gagliuffi, Raguseo; jest to 
jedno z ostatnich wydań improwizacji w języku łacińskim.

Równolegle z improwizacją poważną rozwijała się improwizacja w wersji buffo, 
zarówno w postaci krótkich, ludycznych utworów biesiadnych, jak i bardziej roz
budowanych kompozycji. Jednym  z najbardziej znanych improwizujących tref- 
nisiów był, posługujący się zazwyczaj heksametrem łacińskim, Camillo Q uerno 
(około 1485-około 1528), protegowany papieża Leona X, który lubił nie tylko 
podziwiać improwizatorów, lecz również śmiać się z nich:

Uditolo improvvissare e conosciutone piu da vicino il bizzarro umore, alcuni giovani 
signiori lo invitarono, [...] ad un solenne banchetto, ove si palesarono a gara la sua 
ghiottoneria, la sua vena estemporanea e il suo amore pel vino. Dopo [...], lo coronaro 
d’alloro frammisto a foglie di pampini e di cavolo, dandogli il titolo di Arcipoeta, ch’e- 
gli accetto piangendo d’allegrezza e di commozione, e poi sempre gli rimase52.

Improwizacje buffo mogły śmieszyć żartobliwym konceptem  lub parodią im 
prowizacji serio, zdarzało się jednak również, że efekt parodystyczny rozmijał się 
z intencjam i autora. Słynną w swoim czasie, tragikomiczną postacią nieudolnego 
improwizatora był G iacomo (w niektórych źródłach zwany też Jacopo lub Gaeta-

ropolski improwizator, w: Kultura żywego słowa w dawnej Polsce, red. H. Dziechcińska, Warszawa 
1989, s. 259-295.

51 Zob. P. Hazard, La revolution franęaise et les lettres italiennes, 1789—1815, Paris 1910 (reprint: 
Slatkine Reprints, Geneve 1977), s. 355; C.L. Fernow, op.cit., s. 397-398; hasło ‘Gagliuffi Faus- 
tino’, w: Biographie universelle ancienne et moderne, nouvelle edition, ouvrage redige par une societe 
de gens de lettres et de savants, t. 34, Paris 1843-1865 (reprint: Schmidt Periodicals, Bad Feilnbach 
1998), s. 271-273.

 Usłyszawszy go improwizującego i poznawszy bliżej jego dziwny humor, kilku młodych״ 52
panów zaprosiło go [...] na uroczysty bankiet, gdzie stanęły w zawody jego łakomstwo, wena im- 
prowizatorska i miłość do wina. Po tym ukoronowali go laurem wymieszanym z liśćmi winorośli 
i kapusty, obdarzając go tytułem Arcypoety, który przyjął, płacząc z radości i wzruszenia, i pozostał 
przy nim na zawsze”; cyt. za: A. Vitagliano, op.cit., s. 44; o Querno w ogóle: ibidem s. 43-46.
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no) Baraballo. Przekonany, że jego poezja dorównuje poezji Petrarki, wzbudzał 
swoimi wystąpieniami okrutną wesołość na dworze Leona X; przyjmował wygła
szane pod swym adresem kpiące pochwały za dobrą m onetę i był z nich dumny. 
Utwierdzany w przekonaniu, że zasługuje na uwieńczenie laurem, wziął udział 
w  szyderczej uroczystości pochodu na Kapitol (27 września 1514 roku), w którą 
zaangażował się sam papież, użyczywszy na ten cel swojego ulubionego słonia 
o im ieniu Annone. Kiedy jednak Baraballo dosiadł Annone, zwierzę, prawdopo
dobnie spłoszone zgromadzonym tłum em , nie chciało iść dalej, a jego gwałtowne 
ruchy stały się groźne dla nieszczęsnego poety, który zresztą wkrótce potem , jak 
twierdzą niektórzy ówcześni autorzy, umarł ze strachu53.

Baraballo cierpiał zapewne na zaburzenia mentalne, przejawiające się między 
innym i m anią wielkości artystycznej. M im o że takie zachowania m ogą się wią
zać z dowolną sztuką54, przypadek Baraballa dobrze ilustruje stosunkowo częstą 
w sztuce improwizacji przypadłość, jaką była grafomania -  czy też raczej należa
łoby powiedzieć ״poetom ania”. Jest ona poniekąd prowokowana specyfiką twór
czości improwizowanej, której obiektywną wartość jest bardzo trudno ocenić, za
równo ze względu na jej ulotność, jak i na specyficzne warunki percepcji, i która 
może kusić natychmiastowym i pozornie łatwym efektem artystycznym. Toteż 
co jakiś czas w historii improwizacji napotykam y figury równie nieszczęsne jak 
Baraballo -  na przykład trzysta lat później w  Warszawie produkował się będzie 
równie tragikomiczny improwizator salonowy, Jaksa Marcinkowski, którego Jan 
Stanisław Bystroń określił m ianem  łagodnego psychopaty”55. Poeta ten, według״ 
wspom nień Kazimierza Władysława Wójcickiego, ״miał dwie słabości, którem i się 
odznaczał: słabość do płci pięknej i słabość do pisania nędznych wierszy, a nawet 
deklamowania improwizacyji”56. O  ile pierwsza słabość nikogo specjalnie nie draż
niła, o tyle druga była niewyczerpanym źródłem nie zawsze poczciwych żartów, 
którym i raczono się zwłaszcza na salonach hrabiego Krasińskiego. Jednym  z przy
kładów takich kpin jest przewrotny wiersz Franciszka Morawskiego, stanowiący 
niby-odpowiedź samego Marcinkowskiego na przycinki słuchaczy jego wystąpień:

Ciszej więc bratku, gdy naostatku,
Jak się rozjuszę i z zemstą ruszę,
Tak ci dogryzę, przez improwizę,
I taki na cię, w drwin tych odpłacie,
Lunę trzy-dniowy potop rymowy,
Że z strachu cały, jak trup skostniały,
Świata się zrzekniesz, w piekło uciekniesz,

53 Zob. S.A. Bedini, Der Elefant des Papstes, Stuttgart 2006, s. 115-125; C.L. Fernow, op.cit., 
s. 352; A. Vitagliano, op.cit., s. 42-43.

54 Podobną postawę prezentowała legendarna już Florence Foster-Jenkins, ״najgorsza śpiewacz
ka świata”, bohaterka Boskiej! Petera Quiltera, w której rolę wcieliła się ostatnio Krystyna Janda.

55 J.S. Bystroń, Literaci i grafomani z czasów Królestwa Kongresowego, 1815—1831, Lwów 1838, 
s. 221.

56 K.W. Wójcicki, Kawa literacka w Warszawie (1829—1830), Warszawa 1873, s. 3.
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A ja tam nawet, płacąc wet za wet,
Na kark ci wsiędę, wiersze ciąć będę,
I tak z ich hurmem uderzę szturmem,
Że wszystko zburzę, diabłów wykurzę:
Sam szatan ryknie, o litość krzyknie!
Tak wreszcie dzielny, długi, piekielny,
Wiersz ci zawyję, że mózg ci zryje, 
szpik ci wysuszy, piekła zagłuszy,
I jak lew w dziczy, wieczność przeryczy57.

Echem improwizatorskich kom prom itacji Marcinkowskiego jest również inny 
zgryźliwy wierszyk Morawskiego Do milczącego Jaksy (odczytany na jednym  ze 
spotkań u Krasińskiego w obecności Marcinkowskiego58), zawierający między in 
nymi takie słowa:

Był czas, że jeden Bóg nas prowadził 
i przyjacielskie godził nam lutnie, 
a każdy z nas się na koncept sadził,
Kto lepiej utnie.

Wtenczasto, jakby Etna wzburzona,
Wiersze-ś nam miotał, wierszem grzmiał, ryczał;
Dziarski twój pegaz zadarł ogona, 
wierzgał i kwiczał.

W  krzywym zwierciadle tych wierszy widać wyraźnie przynajmniej dwie -  
obok braku urody poetyckiej -  wady owych tak wykpiwanych improwizacji: ich 
nadm ierną długość oraz gwałtowny sposób wygłaszania. Niewybredne szyderstwo 
w gronie ״wytrawnych” literatów z człowieka skądinąd poczciwego wywoływało 
jednak u wielu niesmak; na przykład Franciszek Salezy Dmochowski napom niał 
Krasińskiego wierszem, w którym  pytał:

Czyś go na to zaprosił do swojego stołu,
Ażebyś go biczował za łyżkę rosołu?59

Powracając jednak do renesansowej Italii, należy koniecznie zwrócić uwagę na 
charakterystyczny zakres tematyczny improwizacji. Oprócz utworów okolicznoś
ciowych, tworzonych a d  hoc w reakcji na konkretną sytuację (wiersz biesiadny, 
pochwalny itp.), dominowały w nich wątki erudycyjne: charakterystyka słynnych 
postaci starożytnych, prezentacja kwestii filozoficznych bądź moralnych. Owe im 
prowizacje ״uczone” z założenia nie miały więc (pod względem treści) charakteru 
oryginalnego, lecz prezentowały w formie wierszowanej streszczenia lub kom 
pilacje znanych dzieł naukowych i filozoficznych. I tak na przykład Cristoforo

57 Ibidem, s. 3-4
58 Ibidem, s. 5.
59 Ibidem, s. 2.
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Fiorentino swoje wierszowane żywoty królów francuskich zbudował na materiale 
zaczerpniętym z opracowania prozą Andrei di Barberino, zaś Aurelio Brandoli- 
ni miał podczas jednego z wystąpień prezentować wierszem improwizowanym 
streszczenie H istorii naturalnej Pliniusza60. Ta praktyka ״przekładania” na język 
poezji rozpraw prozatorskich utrzymywała się we włoskich środowiskach akade
mickich bardzo długo, bo aż do XVIII wieku.

O sobną i specyficzną grupę tem atów improwizacyjnych, realizowanych głów
nie w środowisku dworskim, stanowiły doraźne kwestie polityczne. Pojawiały się 
one zazwyczaj w powiązaniu z typowymi tem atam i poezji okolicznościowej -  na 
przykład pochwałami zwycięstw i małżeństw dynastycznych -  niekiedy jednak 
przybierały formy bardziej eksplicytne: na przykład w 1517 roku, podczas bankie
tu  wydanego przez papieża dla grupy ambasadorów, Andrea M arone nawoływał 
ex tempore do mobilizacji całej chrześcijańskiej Europy przeciw sułtanowi Selimo
wi I, co uczynił w sposób tak sugestywny, że w  nagrodę otrzymał od papieża bene- 
ficjum61. Polityczne uwikłanie improwizacji, będące pochodną jej okolicznościo
wego charakteru, jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech tej twórczości, 
dającą o sobie znać przez cały okres jej rozwoju i przyczyniającą się do powstania 
jej nie najlepszej sławy jako sztuki ״sprzedajnej”, uprawianej przez poetów opano
wanych chciwością i pychą62.

M im o ambiwalentnego stosunku do sztuki improwizacji była ona na tyle ce
niona, że mogła stać się narzędziem awansu społecznego nawet dla osób z najniż
szych stanów. Jednym  z bardziej spektakularnych przykładów kariery zainicjo
wanej aktywnością improwizatorską jest żywot Silvia A ntoniana (1540-1603), 
uczonego, dostojnika kościelnego, zaangażowanego w ruch odnowienia religijne
go i reformy potrydenckie. A ntoniano od wczesnego dzieciństwa miał wykazywać 
talent do szybkiego składania wierszy, którem u zawdzięczał opiekę mecenasów, 
możliwość edukacji i rozpoczęcie kariery duchownej uwieńczonej w  1599 roku 
godnością kardynalską63. Jego dzieje stanowią realizację charakterystycznego sche
m atu biograficznego, powracającego niemal nieustannie w historii improwizacji

60 C.L. Fernow, op.cit., s. 344; A. Vitagliano, op.cit., s. 42.
61 F. Calitti, op.cit., t. 70 (2008), s. 654.
62 Na przykład, chwaląc nadzwyczajne zdolności improwizacyjne Raffaelego Brandoliniego, 

współcześni zwracali jednak uwagę na to, że bez skrupułów ״handlował swoimi poezjami” (״faceva 
mercato delle sue poesie”). Zresztą los tego podopiecznego Leona X jest nader symptomatyczny: 
przegrawszy w konfrontacji improwizacyjnej z Andreą Marone, stracił pozycję ulubieńca papieża 
i miejsce na jego dworze (zob. A. Vitagliano, op.cit., s. 41-42).

63 C.L. Fernow, op.cit., s. 354-357 oraz P. Prodi, hasło ‘Antoniano Silvio’, w: Dizionario Bio- 
grafico degli Italiani, op.cit., t. 3 (1962), s. 511-515. M. Fumaroli uznaje Antoniana za najwy
bitniejszego -  i pierwszego -  reprezentanta formacji intelektualnej powstałej z fuzji duchowości 
potrydenckiej i dziedzictwa europejskiego humanizmu, prowadzącej do sakralizacji zdolności im- 
prowizacyjnych, zarówno w dziedzinie retoryki, jak i poezji (M. Fumaroli, przedmowa w: F. Waquet, 
Rhetorique et poetique chretiennes: Bernardino Perfetti et la poesie improvisee dans lItalie du XVIII 
siecle, Firenze 1992, s. 22-23).
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poetyckiej -  losów dziecka, którego zdolności przyciągają uwagę mecenasa; po
dobnie rozpoczęła się kariera między innym i Metastasia i wielu innych.

To, że improwizacja była swego rodzaju biletem wstępu na drogę kariery (która 
następnie, jak w przypadku Antoniana, mogła się rozwijać w innym  kierunku), 
jest refleksem jej ״drugiego życia” w wersji popularnej, ulicznej -  takiej, jaką m o
gły uprawiać nawet dzieci. W  tej sferze również pojawiali się poeci przewyższający 
innych kunsztem i zdobywający ״środowiskową” sławę, ich twórczość jest jednak, 
z oczywistych względów, słabiej udokum entow ana niż dokonania tych, których 
sztuka spotkała się z uznaniem warstw wyższych. Fernow, charakteryzując ową 
improwizację ״ludową” (w wersji takiej, jaką znał z końca XVIII wieku), w pro
wadził -  analogiczny jak w przypadku improwizacji dla warstw ״oświeconych” -  
podział na poetów zawodowych, dla których sztuka ta była źródłem utrzymania, 
określanych m ianem  ciarlatani, wspólnym wszelkiego rodzaju sztukmistrzom, 
oraz na dilettanti, czyli tych, którzy improwizują dla przyjemności. Ciarlatani 
występowali na ulicach i placach, dilettanti natom iast, według Fernowa, przede 
wszystkim w sytuacjach biesiadnych, w  środowisku sobie znanym, z im prowi
zacjami o charakterze dialogicznym, zazwyczaj ludycznym i konkurencyjnym, 
przy czym istotą rywalizacji improwizujących do siebie osób nie była doskonałość 
poetycka ich wierszy, lecz ostrość dowcipu i konceptu. Dialogi takie miały zwy
kle charakter okazjonalnych przyśpiewek, stanowiących częściowe kontrafaktury 
tradycyjnych piosenek, dlatego też słuchaczowi nieobytem u z lokalnymi trady
cjami trudno było określić stopień ich inwencyjności, czyli ustalić, co w danym 
wystąpieniu jest improwizowane, a co stanowi przejęte frazy. Charakterystyczne 
pod tym względem jest świadectwo Fortunaty Fantastici, improwizatorki z drugiej 
połowy XVIII wieku, wspominającej, iż po raz pierwszy spróbowała improwizo
wać jako dziecko pod wrażeniem rispetti (przyśpiewek), które usłyszała podczas 
karnawału, a które, jak sądziła, były improwizowane64.

Podróżni opisujący Italię w XVII i XVIII, a nawet jeszcze w XIX wieku, zwłasz
cza jeśli nie posiadali stosownych listów polecających, mieli niewątpliwie o wiele 
większe szanse usłyszeć takich właśnie popularnych improwizatorów niż tych bar
dziej wyrafinowanych, którzy występowali na dworach, w  ramach półprywatnych 
zgromadzeń salonowych bądź podczas spotkań naukowych. Toteż na przykład 
Fernow, jako autor sumienny, protestując przeciw zbyt pochopnym  ocenom sztu
ki improwizacji, uczulał, iż aby m óc coś o niej powiedzieć, trzeba ją poznać w wer
sji uczonej, bowiem, jak każda umiejętność artystyczna, osiąga ona odpowiedni 
poziom  jedynie dzięki współdziałaniu talentu i wykształcenia65. Nie miał przy 
tym  na celu deprecjacji improwizacji popularnej, w której, jak stwierdzał, m imo 
ogólnie niskiego poziom u zdarzało m u się usłyszeć passusy zaskakująco udane, 
uznawał jednak wykształcenie za element konieczny do podniesienia jakości im 
prowizacji -  a więc postrzegał ją jako dom enę wiedzy. W  istocie każdy ze słynnych

64 C.L. Fernow, op.cit., s. 372.
65 Ibidem, s. 325.
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improwizatorów, nawet tych pochodzących z ״ludu”, zanim zdobył szerszą reno
mę, otrzymał solidną edukację i wszedł w obręb kultury uczonej.

Charakterystyczną cechą improwizacji popularnej jest jej integralny związek 
z muzyką -  tradycyjnymi, zazwyczaj bardzo prostymi melodiami; także erudycyj- 
na improwizacja solowa była bardzo często -  choć nie zawsze! -  śpiewana, a nawet 
śpiewana z akom paniamentem . W  XVI i XVII wieku wśród instrum entów  jej 
towarzyszących wymienia się najczęściej lutnię, wiolę i lirę; w  owym czasie im pro- 
wizatorzy zazwyczaj akompaniowali sobie sami. O d  XVIII wieku rozpowszechniła 
się praktyka improwizacji z cudzym akom paniam entem  (tak improwizował na 
przykład Bernardino Perfetti), z użyciem gitary lub klawikordu, co wiązało się 
z koniecznością respektowania przez poetów przebiegu linii melodycznych -  re
gularnych, utrzymywanych konsekwentnie przez całe wystąpienie, lecz zazwyczaj 
bardzo prostych. W  osiemnastowiecznych źródłach wielokrotnie pojawiają się 
wzmianki o tak zwanej ״melodii improwizatorów”66. Jak wyjaśnia Fernow, były 
to melodie tradycyjne, do w tóru których w danym  regionie improwizowano naj
chętniej -  na przykład passagallo romano była to melodia dobrze kom ponująca się 
z wierszami ujętymi w formę oktawy i chętnie używana przez improwizatorów 
rzymskich; Fernow wspom ina również passagallo napolitano i inne odm iany re- 
gionalne67. Niektórzy ze słynniejszych improwizatorów tworzyli do oryginalnych, 
charakterystycznych dla siebie linii melodycznych68 (zob. ilustracje 1-3).

Sprawny akom paniator zapełniał niewielkie przerwy w improwizacji, pokrywał 
dźwiękami nieregularności wersyfikacyjne, musiał też zgrabnie dostosować się do 
tem pa i sposobu wypowiadania wierszy przez improwizatora. Zresztą nawet bez 
akom paniam entu improwizacja zazwyczaj nie realizowała się w klasycznej dekla
macji, lecz była rodzajem śpiewu lub przynajmniej melorecytacji. N a podstawie 
opisów źródłowych trudno jednak niekiedy wywnioskować, czy dany improwiza- 
tor śpiewał swoje wiersze, czy też jedynie rytmicznie je deklamował -  na przykład 
we w spom nieniu Charles’a D upaty’ego, podróżującego po Italii w 1785 roku, 
napotykam y wzmiankę o ״psalmodii” charakterystycznej dla deklamacji włoskich, 
bardzo zresztą, według niego, drażniącej, którym  to pojęciem określa on zarówno 
improwizacyjny śpiew, jak i manierę deklamacyjną69. Walor muzyczny był jednak 
na tyle oczywistym elementem twórczości improwizowanej, że poświęcano m u 
więcej uwagi tylko wtedy, gdy w jakiś sposób odbiegał od standardów -  tak było 
w przypadku Gaspare Mollo, improwizatora z przełomu XVIII i XIX wieku, który

66 W 1750 r. w komedii Il poeta fanatico Carlo Goldoni używał tego określenia jako powszech
nie zrozumiałego; szerzej na temat tej komedii zob. rozdział Improwizacja poetycka wobec tradycji 
dell’arte.

67 C.L. Fernow, op.cit., s. XV (wstęp do t. II).
68 Ibidem. Por. S. Franchi, Prassi esecutiva musicale epoesia estemporanea, w: Oralita: cultura, 

letteratura, discorso..., op.cit., s. 409-427.
69 Ch. Dupaty, Lettres sur l’Italie en 1785 par Dupaty, nouvelle edition, corrigee avec soin et 

orne de figures, Paris 1822, t. I, s. 162-165.
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Temat tak zwanego Passagallo Romano, tradycyjnej melodii rzymskiej stanowiącej akompa
niament dla poetów improwizujących oktawą

Źródło: C.L. Fernow, Römische Studien, t. II, Zürich 1806.

wyróżniał się tym, że śpiewał wyjątkowo pięknym głosem do melodii skom pono
wanych specjalnie dla niego przez uznanych kompozytorów70.

Poza środowiskiem dworskim i uniwersyteckim -  czy też raczej w  kontrapunk
cie do nich -  instytucjami szczególnie kultywującymi sztukę improwizacji były 
tak zwane Akademie, na czele z pierwszą i najsławniejszą (czy też, jak chcą niektó
rzy, osławioną) rzymską Accademia dell’Arcadia.

Została ona założona w Rzymie w 1690 roku pod patronatem królowej Krystyny 
Szwedzkiej jako stowarzyszenie uczonych i artystów, wśród których prym wiedli 
Giovanni Vincenzo Gravina (zasłużony między innymi jako mecenas Metastasia) 
i Giovanni Mario Crescimbeni, przez wiele lat pełniący funkcję custode (״kusto- 
sza”) Arkadii. Członkowie zgromadzenia, krytycznie podchodząc do dominującego

70 A. di Ricco, op.cit., s. 22.
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w owym czasie nurtu  barokowego i manierystycznego, występowali jako strażnicy 
czystości ideałów klasycznych, powołując się przy tym na patronat pisarzy anty
cznych oraz, z czasów późniejszych, Dantego i Petrarki71. Charakterystyczną cechą 
Akademii był jej ״pastoralny” charakter, którego wyrazem była nie tylko nazwa sto
warzyszenia, lecz także przybierania przez jej członków pseudonimów -  greckich lub 
łacińskich -  charakteryzujących ich twórczość w  analogii do dokonań starożytnych. 
Wiele z założeń Akademii zbliżało jej środowisko do kręgów watykańskich i spra
wiało, że wśród Arkadyjczyków znajdujemy licznych dostojników kościelnych72. 
Bardzo szybko zaczęły powstawać Akademie zakładane na podobieństwo Arkadii, 
a także jej lokalne oddziały (zwane ״koloniami”), które niejednokrotnie, wskutek 
sporów personalnych lub ambicjonalnych, uniezależniały się lub rozpadały73.

Akademie tworzyły ram y instytucjonalne i organizacyjne sprzyjające wystąpie
niom  improwizacyjnym i umożliwiające organizowanie seansów, które nie mia
łyby tak ״pospolitego” charakteru jak improwizacje na placach czy ulicach, a za
razem zapewniałyby im  szerszy oddźwięk niż, z natury  ograniczone, środowisko 
dworskie lub uniwersyteckie. Wyznaczały również horyzont estetyczny dla sztuki 
improwizacji oraz wpływały na ewolucję jej poetyki74.

W  ramach spotkań Akademii uprawiano improwizację zarówno włoską, jak 
i łacińską; specyficzną, charakterystyczną dla nich praktyką było, upowszechnione 
w wieku XVII, tłumaczenie ex prom ptu  wierszy włoskich na łacinę -  szczególnie 
zasłynął w  tej sztuce wspom niany już Faustino Gagliuffi, który jako członek Arka
dii (pod im ieniem  Chelinto Epirotico) tłumaczył na poczekaniu łacińskim wier
szem improwizacje najsłynniejszych artystów swoich czasów, w tym  Bandettini, 
Gianniego, Berardiego i Lambertiego.

Istotnym novum  było otwarcie zgromadzeń Arkadii dla kobiet, związane z wpły
wem Krystyny Szwedzkiej75. Było ono jednym  z czynników, dzięki którym  w ciągu 
XVIII wieku improwizacja rozpowszechniła się również wśród poetek. W prawdzie 
i wcześniej, od XVI wieku, pojawiały się kobiety improwizatorki76, były to jednak

71 Na temat literackich modeli Akademii zob. np. M. Fumaroli, op.cit., s. 38-41.
72 Fumaroli widzi w samej koncepcji Akademii kontynuację spotkań praktykowanych w obrę

bie formacji jezuickiej (ibidem, s. 31-32).
73 Na temat Arkadii oraz jej związków z kulturą improwizacji zob. m.in. A. Piromalli, LArcadia, 

Palumbo, Palermo 1963; A. Quondam, L’istituzioneArcadia. Sociologia e ideologia di unaccademia, 
 .Quaderni storici” 1973, fasc. II, s. 389-438; Storia della letteratura italiana; Il Settecento, red״
E. Cecchi, N. Sapegno, 1988, s. 342-442; A. Vitagliano, op.cit., s. 72-78.

74 Dodajmy, że w języku włoskim słowo accademia, zwłaszcza użyte w kontekście sztuki im
prowizacji, oznacza również występ, pokaz; explicite takie znaczenie potwierdza Alberto Basi: ״Ac- 
cademia [...] e: trattenimento publico o privato di musica, canto o poesia” (idem, Tommaso Sgricci: 
poeta tragico estemporaneo, Cortona 1990, s. 64) // ״Akademia [...] to publiczne lub prywatne przed- 
satwienie muzyki, śpiewu lub poezji”.

75 Zob. G.M. Crescimbeni, LArcadia, Roma 1711, s. 17; Por. M. Fumaroli, op.cit., s. 32.
76 Do najsłynniejszych zaliczano Cecilię Micheli z Wenecji, Barbarę di Corregio z klasztoru św. 

Antoniego oraz Giovannę, żonę Alberta Contiego; zob. A. Vitagliano, op.cit., s. 53 oraz C.L. Fer- 
now, op.cit., s. 353-354.
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przypadki sporadyczne, podczas gdy w wieku XVIII, a zwłaszcza jego drugiej po
łowie, nastąpiła wyraźna feminizacja sztuki improwizacji. Niektórzy badacze widzą 
w niej jednak nie tyle zasługę Akademii, ile świadectwo oddziaływania na im pro
wizację solową tradycji dell’arte, która dopuściła na scenę kobiety.

Improwizacja poetycka wobec tradycji dell’arte

Ponowny -  po stosunkowo słabszym zainteresowaniu w XVII wieku -  rozkwit 
solowej improwizacji w języku włoskim nastąpił w okresie, kiedy rozpoczął się 
powolny schyłek dell’arte. Może to skłaniać do przypuszczeń, że sztuka im prowi
zacji solowej przejęła jej cechy, a po części i miejsce w kulturze literackiej Italii, 
wchodząc w rolę zjawiska artystycznego o bardzo szerokim społecznym spektrum  
oddziaływania, niezwiązanego ściśle z dworem, akademią czy salonem. W  istocie 
w praktykach improwizatorów osiemnastowiecznych m ożna wskazać kilka ten
dencji, które dają się interpretować jako refleksy sztuki dell’arte17.

Jako jedno z takich zjawisk wymienia się zwyczaj improwizacji dwu- lub kilku
osobowej, choć nie w każdej postaci taka improwizacja ״dialogiczna” wywodzi się 
z dell’arte. Kiedy na przykład w 1712 roku w Rzymie współwystępowali Perfetti, 
Rolli, Vanini i Metastasio78, ich improwizacje miały charakter bardziej erudycyjny 
niż dramatyczny, kiedy zaś w roku 1794 dwie słynne toskańskie improwizatorki, 
Teresa Bandettini i Fortunata Sulgher Fantastici, spotkały się podczas wspólnego 
seansu improwizacyjnego w dom u tej ostatniej, stworzyły razem przejmującą sce
nę nawiązującą do historii Hero i Leandra, znacznie bliższą tragedii niż komedii 
dell’arte, tworząc dialog Hero i Leandra79. Nie zawsze zresztą takie zbiorowe wystą
pienie było zgodną ״współimprowizacją” -  nierzadko przybierało formy współza
wodnictwa. Zazwyczaj improwizatorzy prezentowali na zmianę po jednej strofie, 
nawiązując w niej do wypowiedzi poprzednika nie tylko treściowo, ale i formalnie, 
obowiązywała bowiem zasada, że ostatni (parzysty) rym  oktawy powinien zostać 
przejęty przez kolejnego improwizatora jako pierwszy z trzech rymów przeplata
nych, charakterystycznych dla tego rodzaju strofy. Najbardziej zaś konkurencyjną 
i mającą najmniej wspólnego z dell’arte formą improwizacji zbiorowej było opraco
wanie podczas jednego seansu tego samego tem atu przez różnych poetów -  takie 
poetyckie wyzwania szczególnie często rzucał innym  artystom jeden z najbardziej 
.agresywnych” improwizatorów przełomu XVIII i XIX wieku, Francesco Gianni״

Najsilniej, jak się zdaje, o wpływie sztuki dell’arte na  praktyki improwiza- 
cyjne świadczyć m ogą nie dialogiczne realizacje improwizacji, ani też nie jej 
 feminizacja”, lecz teatralizacja sytuacji improwizacyjnych, a zwłaszcza rozwój״
ekspresji aktorskiej improwizatorów, do XVIII w ieku oddziałujących jeszcze

77 Por. A. Esterhammer, op.cit., s. 15-22.
78 F. Waquet, op.cit., s. 75.
79 Szczegółowy opis tego spotkania przedstawia A. di Ricco, op.cit., s. 18-21.
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raczej samym trybem  tworzenia wierszy niż zachowaniem 80. Związana z wzor
cami d e ll’arte może być również szybko postępująca w  XVIII w ieku profesjona
lizacja tej sztuki, czego konsekwencją było wprowadzenie u progu wieku XIX 
publicznych pokazów improwizacji, niwelujących poniekąd różnicę między 
im prowizacją popularną a elitarną, a przede wszystkim -  płatnych. Im prowi- 
zatorzy wieków wcześniejszych, którzy dzięki swojej sztuce zdobywali wspar
cie finansowe i protekcję mecenasów, byli wynagradzani w sposób, by tak rzec, 
uznaniowy. Poeci występujący w salonach prywatnych tradycyjnie otrzymywali 
podziękowanie w postaci pam iątkowych, nierzadko kosztownych przedm iotów  
-  biżuterii, tkanin i tym  podobnych; zdarzała się również niekiedy finansowa 
gratyfikacja za występy organizowane dla większego grona, m iała ona jednak 
form ę dyskretną -  uczestnicy takiego spotkania nie płacili bezpośrednio poecie 
ani nie kupowali biletów na spotkanie z nim , lecz wnosili ״w kład” w organiza
cję przedsięwzięcia. Kwestia wynagrodzenia im prowizatorów -  zwłaszcza tych 
najsłynniejszych -  była więc aż do przełom u XVIII i XIX wieku sprawą deli
katną i zasadniczo starano się tak aranżować ich występy, żeby wynagrodzenie 
wydawało się niejako dodatkiem  do przedsięwzięcia, a nie jego istotą81. Inaczej 
było z im prowizującymi ludowym i ciarlatani, ci bowiem  swoją sztukę zawsze 
traktowali zarobkowo i otrzymywali wynagrodzenie w takim  samym trybie jak 
wszyscy artyści uliczni -  tyle, na ile spodobali się słuchaczom. W  XIX wieku 
natom iast na porządku dziennym  była już praktyka organizowania pokazów 
improwizacyjnych w salach z miejscami biletowanymi. Poeci pobierali wyna
grodzenie za swoje występy, tak jak pobierali je aktorzy teatralni i koncertujący 
w irtuozi, świadomie konstruując swoją karierę, dbając o zainteresowanie szer
szej publiczności i budując swoją własną renomę, niezależną (przynajmniej częś
ciowo) od protekcji możnych -  choć zależną od poklasku publiczności. Z  tego 
też pow odu coraz częściej podróżowali -  nie podążając już za mecenasem, k tóry  
wykorzystywałby ich um iejętności dla budow y osobistego prestiżu, lecz w yru
szając w tournee wówczas, gdy w danym  mieście ich występy już nieco spowsze
dniały, przestawały budzić ciekawość i przyciągać słuchaczy82. N ie znaczy to, 
że nie dążyli do uzyskania stabilnego pro tek toratu  i stałej posady, najchętniej 
w  charakterze poety dworskiego, nie bacząc na  związaną z tym  utratę niezależ
ności -  w szybko zmieniających się pod koniec XVIII wieku w arunkach społecz
nych i politycznych było to jednak coraz trudniejsze.

Tu rysuje się bardzo istotne zagadnienie, o którym  wielokrotnie będzie jeszcze 
mowa: konieczność zaskarbienia sobie przychylności odbiorców, zarówno indy

80 Inaczej było w improwizacji buffo, takiej, jaką uprawiał wspomniany już Camillo Querno, 
który eksponował swoją biegłość wersyfikacyjną, prezentując się w zaaranżowanych sytuacjach ko
micznych -  najczęściej biesiadnych.

81 A. di Ricco, op.cit., s. 12-13.
82 Por. A. Battistini, E. Raimondi, Retoriche epoetische dominanti, w: Letteratura italiana, red. 

A. Asor Rosa, t. III: Leforme del testo, cz. 1: Teoria e poesia, Torino 1984, s. 129-133.
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widualnych, jak i zbiorowych, i będące jej następstwem dostosowanie przekazu 
improwizacji nie tylko do ich oczekiwań estetycznych, lecz także do ich poglądów. 
Improwizator, jeśli chciał się podobać, nie mógł głosić tez sprzecznych z przeko
naniam i swoich słuchaczy; jeśli zaś chciał uniknąć kłopotów z policją, nie wystę
pował także przeciw oficjalnemu kursowi ideologicznemu środowiska lub kraju, 
w  którym  przebywał. Wyzwolenie spod wpływu kultury dworskiej i protekcji 
mecenasów nie oznaczało więc bynajmniej pełnej niezależności poety, choć pod 
koniec XVIII wieku improwizacja zyskała w powszechnej opinii status sztuki ״wy- 
zwolonej”, który przyczynił się do jej romantycznej idealizacji.

Większość tendencji, które decydowały o ewolucji sztuki improwizacji w wie
ku XVIII (w tym  jej związki ze środowiskiem Akademii i z kulturą dell’arte oraz jej 
profesjonalizacja), została udokum entow ana w często przywoływanej jako swoisty 
dokum ent historycznoliteracki komedii Carla Goldoniego I l  poeta fanatico (Fana
tyczny poeta).

Sztuka ta, wystawiona po raz pierwszy w M ediolanie w lecie 1750 roku pod ty
tułem  Poeci, jest interesującym świadectwem funkcjonowania improwizacji w ów
czesnym świecie literackim, a zarazem satyrą na kulturę akademicką.

Główny bohater, Ottavio, tytułowy fanatyczny poeta i zagorzały wielbiciel 
Petrarki (przypomnijmy, że Petrarka był jednym  z głównych patronów  Arkadyj- 
czyków), zakłada Akademię, której członkami czyni swoich domowników, swego 
przyjaciela Leilo oraz młodego Florinda, starającego się o rękę jego córki, Rosaury. 
D o tego grona dołącza wkrótce sympatyczna para: pochodzący z Wenecji m ło
dzieniec, Tonino, i jego żona, Corallina, urodzona w Bergamo, ale wychowana 
we Florencji. Ponieważ ojciec Tonina, zamożny kupiec, nie aprobował związku 
syna z dziewczyną osieroconą w dzieciństwie i wychowywaną przez ciotkę niskie
go stanu, małżonkowie opuścili Wenecję; wkrótce jednak znaleźli się bez środ
ków do życia, a po kradzieży bagaży -  w  sytuacji zgoła rozpaczliwej. Wówczas, 
szczęśliwym trafem, spotyka ich Ottavio i, oszołomiony ich talentami poetyckimi, 
zaprasza ich do siebie.

Tonino i Corallina prezentują o wiele większą inteligencję, biegłość i inwencję 
poetycką niż goszczący ich ״akademik”, który nie może się obejść bez pom ocy 
słownika rymów. Umiejętność sprawnego składania wierszy nie stanowi jednak 
w ich oczach wartości tak wielkiej jak w oczach fanatycznego poety, lecz jedynie 
przyjemną rozrywkę, dzięki której m ają nadzieję poradzić sobie w trudnym  poło
żeniu. W idząc w O ttaviu opatrznościowego mecenasa, który może ich poratować 
w biedzie, na jego życzenie z dużą biegłością improwizują opowieść o swoich lo
sach i biorą udział w  kilku seansach ״Akademii”, która jednak ostatecznie się roz
pada, bowiem córka O ttavia i jej ukochany, pobierając się, tracą zainteresowanie 
poezją, a Tonino i Corallina na wieść o śmierci ojca Tonina wracają do Wenecji, 
aby odebrać po nim  spadek, żyć spokojnie i improwizować jedynie dla zabawy.

Komedia ta, z założenia bezpretensjonalna, zawiera jednak wiele wyrazistych 
sytuacji i stwierdzeń charakteryzujących rozmaite sposoby podejścia do im prowi
zacji poetyckiej.
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Scena, w której wygłodniali Tonino i Corallina, licząc na obiad w dom u O t- 
tavia, muszą cierpliwie przeczekiwać jego nieudolne próby improwizacji oraz 
błyskawicznie układają zgrabne wiersze, wymownie świadczy o ścisłym związku 
inwencji poetyckiej z potrzebami materialnymi. W ena rymotwórcza bohaterów 
wiele bowiem zawdzięcza mobilizującemu uczuciu głodu.

Dość enigmatyczny jest status artystyczny Coralliny i Tonina -  jako nieza
wodowych poetów, m ożna ich chyba określić m ianem  dilettanti. N ie są aktora
mi, ale postać brata Coralliny, Arlekina, wiąże ich improwizacyjne umiejętności 
z dell’arte, tym bardziej że Tonino pochodzi z Veneto, ojczyzny tej sztuki. Goldoni 
wskazuje jednak również na toskańskie tradycje improwizacji, bowiem sama Co- 
rallina wychowywała się w Toskanii. Konstruując parę swych bohaterów, Goldoni 
dokonał więc symbolicznej fuzji dwóch najsilniejszych nurtów  tych tradycji im- 
prowizacyjnych, mając w  tym  także na celu ״promocję” improwizacji z rodzimego 
regionu Veneto, co wyraził wprost w przedmowie do czytelnika, stwierdzając, że 
role Tonina i M enica zostały napisane w dialekcie weneckim ze względu na gra
jących je aktorów pochodzących z Veneto - poiche non solo Rom״  a e la Toscana 
abbondano di tai Poeti”83.

M enico to poeta, który zostaje sprowadzony do dom u O ttavia przez zazdros
nego Lelio; m a stanąć do rywalizacji z Toninem  i wypróbować rzetelność jego 
improwizacji, czyli -  w intencji Lelio -  zdemaskować jego oszustwa. Konfrontacja 
ta przeradza się jednak w radosną współimprowizację, w wyniku której Menico 
uznaje autentyczność i wysoką rangę sztuki Tonina. Ich konfrontacja przebiega 
w klasycznej formule improwizowanego stroficznego dialogu, dzięki którem u Me- 
nico może się przekonać o prawdziwości weny poetyckiej Tonina: improwizują 
bowiem każdy po jednej oktawie, przy czym pierwszym rym em  nowej strofy jest -  
jak nakazywał zwyczaj -  słowo kończące wypowiedź poprzednika, stając się, jako 
rimo obbligato, pierwszym z charakterystycznych dla oktawy toskańskiej rymów 
parzystych w pierwszych sześciu wersach84. M enico akom paniuje sobie na gitarze 
i m ożna się domyślać, że użycza swego akom paniam entu Toninowi, nie wiemy 
jednak, jaką stosuje linię melodyczną. W  scenie 13 poprzedniego (drugiego) aktu 
G oldoni wspom ina wprawdzie, że Tonino wykonuje improwizację, śpiewając na 
- melodię improwizatorów”, jednak Menico״  który rozpoczyna improwizacyjną 
konfrontację -  mógł wprowadzić własny tem at muzyczny. W arto zauważyć, że 
Tonino potrafi improwizować zarówno śpiewając, jak i deklamując, podczas gdy 
Corallina stwierdza, że nie potrafi śpiewać. Zdolności improwizacyjne poetów nie 
są więc absolutne, każdy z nich m a słabsze i mocniejsze strony, każdy też m a swój 
indywidualny styl85.

.”bo nie tylko Rzym i Toskania obfitują w tego typu poetów [...]״ 83
,Pur in sta radunanza gh’e qualcun״ 84

Che creder fa che un impostor vu sie.
Ma mi, che son poeta e venezian,
Digo che, chi lo dise, xe un baban” -  stwierdza Menico (akt III, sc. 16).

85 Por. A. di Ricco, op.cit., s. 22-23.
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Goldoni dokum entuje także inne wyzwania stawiane improwizatorom: oto, 
podczas uroczystego zgromadzenia Akademii, Corallina na życzenie O ttavia od
powiada na wygłoszoną przezeń pseudoimprowizowaną strofę wierszem, w któ
rym  zachowuje wszystkie rymy poprzednika (niewątpliwie pracowicie wyszukane 
w słowniku rymów). Zwyczaj narzucania improwizatorom obowiązkowych ry
m ów (rime obligate), formy strofy, schematu wersyfikacyjnego, a niekiedy na
wet całych fraz, do których mieli doimprowizować ciąg dalszy, upowszechnił się 
w XVIII wieku i przetrwał przez cały okres popularności praktyk improwizacyj- 
nych, czyli do drugiej połowy wieku XIX86.

W  sztuce Goldoniego n u rt akademicki, reprezentowany przez Ottavia, ustę
puje -  jako skostniały -  żywiołowości i rozmaitości popularnej weny toskańskiej 
(reprezentowanej przez Corallinę) i wpływom weneckim (Tonino i Menico), nio
sącym nowe inspiracje. Istotne jest jednak również to, że fanatyczny ״akademik”, 
m im o że sam jest kiepskim poetą, znakomicie odgrywa rolę mecenasa. Goldoni 
doceniał i podziwiał sztukę improwizacji zarówno toskańskiej (zwłaszcza w wyda
niu Perfettiego87), jak i weneckiej, ale występował przeciwko jej fetyszyzacji, po
dobnie jak przeciwko fetyszyzacji poezji, która aby zachować swój urok, powinna 
zachować spontaniczność i swobodę.

Fenomen improwizacji solowej w Italii -  podobnie jak fenomen opery -  wy
kształcił się więc nie z jednej, lecz z kilku tradycji. Z  jednej strony była to trady
cja poezji akademickiej, ״uczonej”; z drugiej -  tradycja poezji dworskiej, zarówno 
w wersji ludycznej, biesiadnej, jak i w wersji okolicznościowej, bardziej serio; z trze
ciej -  tradycje popularne (spontaniczne improwizacje ״ludowe”, popisy wędrow
nych poetów, zabawy dilettanti), z czwartej wreszcie -  tradycja dell’arte. Przenikanie 
się tych rozmaitych modeli poezji i ich ewolucja sprawiły, że u schyłku XVIII wieku 
sztuka improwizacji realizowała się w bardzo różnych odmianach, uwarunkowa
nych, jak się zdaje, nie tylko typem talentów poszczególnych poetów, lecz także 
środowiskiem, w jakim kształcili oni swoje zdolności; i m imo że można odnieść 
wrażenie, iż ״mechanizm” tworzenia ex tempore pozostawał w przypadku każdej 
z nich zbliżony, różniły się one poetyką oraz funkcją w życiu kulturalnym  epoki.

Improwizator na Kapitolu. Bernardino Perfetti 
i Corilla Olimpica

Bernardino Perfetti (1681-1747) to bodaj najsłynniejszy ze wszystkich, legen
darny improwizator, którego działalność ustaliła osiemnastowieczną renom ę 
tego typu twórczości i k tóry  jako pierwszy po Petrarce dostąpił zaszczytu uw ień

86 Ibidem, s. 25-28.
87 Zob. wspomnienie na temat występu Perfettiego w pamiętnikach Goldoniego (Memoires, 

w: Tutte le opere, op.cit., s. 217-218).
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czenia laurem  na K apitolu (w roku 1725)88. Jego sztuka -  m im o że zdarzało 
m u się występować również w miejscach publicznych -  m iała charakter zde
cydowanie elitarny, realizując się przede wszystkim w środowisku uniwersytec
kim  i akademickim. Perfetti był związany z założoną w jego rodzinnej Sienie 
Accademia Senese degli In tronati oraz z Arkadią (dzięki jej wsparciu otrzymał 
wieniec laurowy), jak również z uniwersytetem  w Sienie, na którym  wykładał 
prawo kanoniczne. Sam pochodził zresztą (co wśród im prowizatorów było 
stosunkowo rzadkie) z rodziny szlacheckiej i otrzym ał staranne wykształcenie 
w jezuickim  Colegio Tolomei w Sienie89. Zdolność tworzenia ex tempore była 
więc w pew nym  sensie ukoronow aniem  jego szerokiej erudycji. W  istocie Per- 
fetti nie był typem  poety w rozum ieniu nowoczesnym nie tylko dlatego, że 
nie był poetą pisma, lecz mowy, ale i ze względu na treści jego wierszy: był to 
przede wszystkim uczony, k tóry  posiadaną wiedzę potrafił ująć w kunsztowną, 
wierszowaną form ę90. Z  tego względu jego twórczość była bliska nie tylko p ro 
pagowanem u przez Akademię paradygm atowi klasycystycznemu, w którym  za 
podstawę poezji uważano starannie kształcone umiejętności, lecz także uniw er
syteckiej tradycji postscholastycznej. Symptom atyczne jest to, że zanim  dostą
pił zaszczytu uwieńczenia laurem  na Kapitolu, został poddany wyczerpującemu 
egzaminowi” przeprow״ adzonem u przez wyznaczonych przez papieża członków 
Arkadii; egzamin ten trwał trzy wieczory z rzędu, podczas których Perfetti m u
siał odpowiedzieć wierszem na 12 tem atów  z zakresu m iędzy innym i teologii, 
prawa, filozofii, medycyny, m atem atyki, filologii, muzyki i sztuk wyzwolonych,

88 Tradycja wieńczenia laurem była rozpowszechniona w Europie od XIV wieku i wielu poetów 
nosiło tytuł laureatus, był on jednak przydzielany przez różne instancje i autorytety; szczególnie 
popularny zwyczaj ten był w Niemczech, gdzie poeci byli wyróżniani w ten sposób przez cesarza, 
uniwersytety, a nawet poszczególne miasta. Także w Italii po Petrarce laur uzyskało wielu twórców 
(w tym dwóch Polaków: Janicjusz i Kazimierz Sarbiewski), ale żaden z nich nie został ukoronowany 
na Kapitolu. Zaszczyt ten miał przypaść Torquato Tasso, który jednak zmarł przed koronacją -  i do
piero uwieńczenie Perfettiego odbyło się ponownie w tym znaczącym miejscu. Już w XVI wieku 
jednak zwyczaj ten był przez niektórych uznawany za pretensjonalny i traktowany ironicznie (zob. 
m.in. V. Lancetti, Memorie intorno ai poeti laureati, d ’ogni tempo e d ’ogni nazione, Milano 1839, 
s. 5-13). Także koronacja Perfettiego, aczkolwiek celebrowana z powagą, wzbudziła -  co prawda 
stosunkowo nieliczne i zapewne w wielu przypadkach podyktowane zawiścią -  głosy krytyczne; 
najbardziej niechętnie patrzono na nią w Toskanii, porównując ją z burleskową koronacją ״Archi- 
poety” -  Querna (A. Vitagliano, op.cit., s. 60).

89 Owa formacja jezuicka jest elementem bardzo znaczącym, gdyż (jak o tym będzie jeszcze 
wielokrotnie mowa) to przede wszystkim środowiska związane z tym zakonem wypracowały kon
cepcję ״poezji świętej”, w której improwizacja zajmowała specyficzne miejsce (por. M. Fumaroli, 
op.cit., s. 9, 11-13).

90 Zob. B. Perfetti, Saggi di poesie. Parte dette all’improvviso eparte scritte dal cavaliere Bernar
dino Perfetti, Firenze 1748. Por. m.in. G.M. Mazzolari, Vita del Cavaliere Bernardino Perfetti sanese 
poeta laureato detto Alauro Euroteo, w: Le Vite degli Arcadi illustri, red. G.M. Crescimbeni, cz. V, 
Roma 1751.
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na koniec zaś -  przedstawić wierszem podsum owanie wszystkich poprzednich 
wieczorów91.

Koronacja nastąpiła 13 maja 1725 roku na Kapitolu i została zorganizowana 
na podobieństwo uwieńczenia Petrarki; Perfetti, ubrany w czarną togę senator
ską, otrzymał laur z rąk M aria Frangipaniego, ówczesnego senatora. Po ceremonii, 
jako dobry katolik, udał się do Panteonu (funkcjonującego już wówczas jako koś
ciół Santa M aria dei M artiri), aby podziękować M adonnie za otrzymane wyróż- 
nienie92. To także stanowiło nawiązanie do Petrarki, który po koronacji udał się 
do Bazyliki Świętego Piotra, aby złożyć laur na grobie Apostoła; znacząca jest m o
dyfikacja tego aktu dziękczynienia w duchu maryjnej pobożności93. Dodajmy, że 
Perfetti w testamencie przeznaczył swój laur na w otum  dla obrazu M atki Boskiej 
zwanej Advocata Senensium  w  katedrze w Sienie, w  kaplicy papieża Aleksandra III; 
idąc zapewne za jego przykładem, również Corilla O lim pica przeznaczyła swój 
wieniec jako w otum  dla obrazu maryjnego.

Należy podkreślić, że laur kapitoliński, jeden z głównych sym ptomów swojej 
chwały, zawdzięczał Perfetti nie tylko umiejętności tworzenia ex tempore, lecz także
-  a może przede wszystkim -  związkom tych improwizacji z ideałami chrześcijan- 
skimi, co czyniło zeń reprezentanta nie tylko poesia docta, ale i poesia sacra. Wszak 
prom otoram i Perfettiego byli stojący na czele Arkadii hierarchowie kościelni, on 
sam zaś był gorliwym wiernym94. Kapitoliński poeta laureatus ery nowożytnej -  
według m odelu Petrarki -  był poetą nie tylko chrześcijańskim, ale i katolickim. 
Reprezentował więc w sferze sztuk pięknych ideały Kościoła rzymskiego. W  isto
cie przeważająca część poezji Perfettiego, nawet tych najlżejszych -  pastoralnych
-  zawiera, poza prym arną narracją, sens alegoryczny, odzwierciedlający refleksję 
epistemologiczną i aksjologiczną95.

Religijną postawę Perfettiego wobec własnej twórczości dobrze charakteryzuje 
często powtarzana w jego biografiach anegdota: w  odpowiedzi na pochwały otrzy
m ane od papieża Klemensa XI improwizator miał odpowiedzieć, że jego talent 
jest darem od Boga -  tak jak O n  sprawił, aby przemówiła oślica Balaama96, tak też 
zechciał uczynić z niego poetę. D em onstrow ana w tej wypowiedzi pokora twórcy 
wobec własnego niezwykłego daru (oraz -  zapewne -  jego poczucie hum oru) jest 
zarazem, de facto, tego daru podniesieniem: prezentuje się bowiem jako narzędzie 
Bożej woli i poeta działający w Jego imieniu, ponadto -  przez analogię do nie
szczęsnego zwierzęcia -  widzący Boga, którego inni nie dostrzegają. W iara w re

91 C.L. Fernow, op.cit., s. 365.
92 Zob. F. Waquet, op.cit., s. 49-50; por. hasła ‘Petrarca’ i ‘Perfetti’ w: V. Lancetti, op.cit.
93 Perfetti był gorliwym wyznawcą kultu maryjnego i, jak o tym świadczy zbiór jego poezji, nie

jednokrotnie improwizował na związane z nim tematy. Carlo Goldoni wspomina np., jak z okazji 
Wniebowzięcia NMP improwizował on na temat ״radości aniołów w bliskości niepokalanego ciała 
Marii” (idem, Memoires, op.cit., s. 217); por. F. Waquet, op.cit., s. 71-72.

94 F. Waquet, op.cit., s. 69-73.
95 A. Vitagliano, op.cit., s. 61; F. Waquet, op.cit., s. 72.
96 Nawiązanie do historii opisanej w Księdze Liczb 22, 29-33.
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ligijny charakter słowa improwizowanego, które jest dane, jest charakterystyczna 
dla twórczości Perfettiego i nadaje nową rangę improwizacji, podnosząc ją do roli 
poezji prawdziwie świętej, a nawet -  zawierającej boski przekaz97.

Walor profetyczny twórczości Perfettiego był eksponowany przez współczes
nych m u bardzo często, choć niekiedy frazeologia religijna pełniła funkcje czy
sto ornamentacyjne lub kurtuazyjne. Tradycyjnie określany był m ianem  -Orfeu״ 
sza chrześcijańskiego” i łacińskim term inem  vates, łączącym twórczość poetycką 
z profecją, zaś jego zapał podczas występów -  zwłaszcza w połączeniu z religijną 
treścią improwizacji -  czynił go w oczach niektórych odbiorców podobnym  do 
poetów Starego Testam entu98. Najbardziej chyba znamiennym  świadectwem ta
kiego postrzegania Perfettiego jest medal wybity na jego cześć z okazji koronacji, 
na którym  (na rewersie) została przedstawiona Sybilla Kumejska i widnieje napis: 
Deus ecce Deus99. Należy jednak poczynić tutaj wyraźne rozróżnienie: opisywanie 
sztuki Perfettiego w kategoriach platońskiego entuzjazmu i z użyciem biblijnej 
frazeologii nie musi jeszcze automatycznie oznaczać teologicznego uznania jej za 
środek Bożego przekazu; nawet przym iotnik ״profetyczny” mógł być określeniem 
raczej estetycznym niż epistemologicznym. Jak bowiem zauważa Franęoise Wa- 
quet, w  XVIII wieku nawet w obrębie estetyki jezuickiej zjawisko entuzjazmu 
lub fu ro r  poeticus charakteryzowane były jako fenomeny ״naturalne” -  rzecz jasna 
wpisane prawem natury w porządek boski, ale niekoniecznie posiadające walory 
metafizyczne, zwłaszcza w kontekście twórczości pogańskiego antyku. Z  drugiej 
strony za profetycznym (w rozumieniu teologicznym) charakterem tej poezji prze
mawiać mogła, mająca bardzo długą tradycję, koncepcja protoobjawienia, w  któ
rej istotną rolę odgrywała kategoria natchnienia poetyckiego jako wehikułu treści 
metafizycznych100. W  takim  ujęciu za główną postać przeczuwającą Objawienie 
uznawany był Wergiliusz -  i nie bez przyczyny na m edalu koronacyjnym Perfet- 
tiego pojawiło się nawiązanie właśnie do jego poezji.

97 A. Vitagliano, op.cit., s. 59 i 61.
98 Zob. F. Waquet, op.cit., zwłaszcza s. 159-162 oraz 189-209.
99 Por. Wergiliusz, Eneida, VI, 46; fragment ten, opisujący spotkanie Eneasza z wieszczką, 

w przekładzie polskim brzmi następująco:

Jest w Kumach wielka jama wśród skalnej opoki,
Dokąd sto wejść prowadzi, sto bram w noc i we dnie;
Stąd w tyluż głosach płyną wieszczki przepowiednie.
Przystąpili do progu, gdy nagle dziewica:
- Czas wróżb żądać״  zawoła -  oto bóg”. -  Jej lica 
Zmienią się przy tych słowach, zdębi się bezładnie 
Włos trefiony, oddechem pierś drżąca nie władnie,
Pierś dzikim wzbiera szałem -  większą się wydała,
A mowa jej nadludzką, gdy tchnieniem zapała
Bliskiego boga [...] (Eneida, VI, 42-51, tłum. T. Karyłowski, oprac. S. Stabryła, Wrocław 2004, 

s. 166).
100 F. Waquet, op.cit., s. 152-165.
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Naturalnie myśl o natchnionym  przez Boga, a niekiedy nawet proroczym wa
lorze poezji improwizowanych, jako nacechowanych spontanicznością, pojawiała 
się już przed Perfettim nie tylko w ogólnej refleksji estetycznej inspirowanej pla- 
tonizmem, lecz także w związku z występami konkretnych improwizatorów, nie
rzadko łącząc się z dość powierzchownym, by nie rzec przesądnym, rozumieniem 
profetyzmu. I tak wspom inany już poeta-kardynał, Silvio Antoniano, zasłynął 
tym, że -  jako jedenastoletni zaledwie chłopiec -  podczas jednej z improwizacji 
dla gości kardynała Francesco Pisano miał ״przepowiedzieć” obecnem u tam  kar
dynałowi Giovanniem u Angelo de Medici (przyszłemu Piusowi IV) tron papieski; 
ten, po wyborze na głowę Kościoła, odwdzięczył się improwizatorowi, m ianując 
go sekretarzem kardynała Karola Boromeusza (swojego nepota), co stało się punk
tem  zwrotnym kariery A ntoniana101. Jak zauważał Marco Fumaroli, ta anegdota 
może być uznana za wyraz charakterystycznej dla tego okresu fuzji renesansowe
go hum anizm u (z jego wysoką waloryzacją natchnienia poetyckiego) i postawy 
religijnej102. Profecja jest jednak w takim  ujęciu rozum iana bardzo elementarnie 
-  jako umiejętność przewidywania przyszłości, podczas gdy profetyczny walor im 
prowizacji Perfettiego widziano nie w przepowiadaniu zdarzeń przyszłych, lecz 
w objaśnianiu i ożywianiu za pom ocą improwizowanego słowa prawd wiary i zdo
byczy ludzkiej wiedzy: na tłumaczeniu rzeczywistości w boskiej logice.

W  jakim stopniu ów walor prorocki poezji Perfettiego rozumiano doktrynal
nie, w jakim zaś przenośnie, zależało w znacznej mierze od interpretacji poszcze
gólnych odbiorców i ich osobistych horyzontów filozoficznych i religijnych. Także 
współcześnie zdania badaczy rekonstruujących horyzont odbiorczy sztuki im pro- 
wizacyjnej są pod tym  względem podzielone. Bruno Gentili jest skłonny widzieć 
zarówno w sposobie odbioru improwizacji Perfettiego, jak i w jego własnej po
stawie artystycznej wyraz przekonania, że improwizujący poeta mówi z natchnie
nia boskiego, analogicznego do greckiej kategorii entuzjazmu. Franęoise W aquet 
z kolei, dążąc do rekonstrukcji ideałów środowiska Perfettiego, uznaje w ich ob
rębie doktrynalne rozumienie kategorii poetyckiego profetyzmu za niemożliwe. 
Kontestuje możliwość takiego zbliżenia w kontekście doktryny potrydenckiej, 
nieufnie podchodzącej do wszelkich indywidualnych wykładni prawd Bożych, 
oraz ze względu na fideistyczny stosunek Perfettiego do Kościoła katolickiego, 
jako jedynego depozytariusza prawdy objawionej103. Nawet jeśli zgodzimy się, że 
w perspektywie teologicznej pojęcie to mogło być używane jedynie metaforycznie,

101 Anegdotę przytacza m.in. P. Prodi w: Dizionario Biografico degli Italiani, op.cit., t. 3 (1962), 
s. 513; por. C.L. Fernow, op.cit., s. 356.

 -On peut voir dans cette anecdote la fusion deja en acte de la sophistique savante des huma״ 102
nistes et de la spiritualite biblique et chretienne. La ״chaleur” de !’inspiration oratoire et poetique, 
chez Silvio Antoniano, retrouve le souffle prophetique” (M. Fumaroli, op.cit., s. 22) // ״Można 
widzieć w tej anegdocie dokonaną już fuzję uczonej sofistyki humanistów i biblijnej, chrześcijań
skiej duchowości. »Zapał« inspiracji oratorskiej i poetyckiej nabiera u Silvio Antoniano wymiaru 
profetycznego”.

103 F. Waquet, op.cit., s. 163-164.
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to granica między przenośnią a dosłownością jest tu  bardzo cienka -  co więcej, 
nie należy się spodziewać, że tak samo ostrożnie traktowano profetyczną renomę 
Perfettiego w innych środowiskach oraz w innych okresach. Wydaje się raczej, że 
w ocenie fenom enu improwizacji kierowano się dość upraszczającą zasadą analogii, 
podobną do stosowanej obecnie przez Gentilego, zmierzając raczej do wykazania 
uniwersalnych walorów twórczości improwizowanej -  na przykład przypisywanej 
jej możliwości otwarcia horyzontu metafizycznego -  niż do ścisłości teologicznej. 
Dlatego dążąca do obiektywizmu precyzja kontekstualnej analizy historycznoli
terackiej, przeprowadzona przez francuską badaczkę, z natury rzeczy nie musi się 
wcale pokrywać z perspektywą recepcji szerszej, zwłaszcza diachronicznej, często 
dekontekstualizującej. W  przypadku sztuki improwizacji, w  której recepcja ma 
charakter konstytutywny, ten proces dekontekstualizacji i emancypacji rysuje się 
szczególnie wyraźnie. Symptomatyczne pod tym względem są choćby przesłan
ki, na jakich opiera się polemika dotycząca profetycznej interpretacji wystąpień 
Perfettiego, prowadzona przez W aquet z G entilim  -  koncentrują się oni, co zna
mienne, nie na analizie utworów improwizatora, ani nawet nie na zapisach wrażeń 
odbiorców, lecz na rekonstrukcji pryncypiów życia duchowego Perfettiego, odwo
łując się do przekazu należącego do porządku anegdotycznego: tego mianowicie, 
że Perfetti za każdym razem przed podjęciem improwizacji miał przystępować do 
kom unii, a czasem również spowiadać się przed występem. Gentili widział w tym 
oczywisty gest przywołania boskiego natchnienia; W aquet natom iast, radykalnie 
odrzucająca możliwość wiary Perfettiego we własne powołanie prorocze, interpre
towała tę praktykę jako wyraz pokory i prośbę o wsparcie w trudnym  zadaniu. 
Badaczka wysuwała nawet przypuszczenie, że poeta przygotowywał się w ten spo
sób na ewentualną śmierć, która mogłaby nastąpić w wyniku ogromnego wysiłku 
związanego z improwizacją, a więc że traktował każdy swój seans improwizacyjny 
jako wystąpienie in  articulo mortisWA. Obie hipotezy uznają sytuację improwizacji 
za rodzaj sytuacji granicznej, tyle że odm iennie rozumianej -  obie też są zasadni
czo nieweryfikowalne, bowiem żaden kontekst historyczny i dogmatyczny nie jest 
w stanie dać nam  odpowiedzi na pytanie, jak sam poeta postrzegał akt ofiary eu
charystycznej, z definicji stanowiący ״wielką tajemnicę wiary”, a zarazem należący 
do najintymniejszej sfery przeżyć religijnych. Zresztą w perspektywie profetycznej 
interpretacji umiejętności improwizatorskich bardziej istotne niż przekonania, 
którym i kierował się Perfetti, jest to, jak takie gesty pobożności przed przystąpie
niem  do improwizacji były interpretowane przez innych.

104 Ibidem, s. 166-167. Warto zauważyć, że radykalnie antymistyczna koncepcja Waquet nieco 
rozmija się z zaprezentowaną we wstępie do jej pracy koncepcją Fumarolego -  mimo że Waquet 
szuka potwierdzenia swojej tezy we wcześniejszych ustaleniach tego badacza. Pod wieloma wzglę
dami zresztą tekst Fumarolego, niezwykle, jak na wstęp, obszerny (52 strony), stanowi dialogiczne 
odniesienie do interpretacji zawartych w rozprawie, którą poprzedza, i należy go w związku z tym 
uznać nie tylko za osobne studium, ale i za prezentację wizji nieco odmiennej od proponowanej 
w tekście ״głównym”.
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Sytuowanie talentu improwizacyjnego Perfettiego w perspektywie poezji świę
tej było związane nie tylko z jego fideistyczną postawą i olbrzymią erudycją teo
logiczną, lecz także z cechami jego osobowości. Dewocyjny charakter jego poezji 
nie miał bowiem nic wspólnego z fanatycznym lub wojującym nastawieniem; 
jak stwierdza Vitagliano, Perfetti rysuje się jako jedna z najsympatyczniejszych 
figur nie tylko w historii improwizacji, ale i w  literaturze włoskiej w ogóle105. We 
wszystkich relacjach jest podkreślane jego niezwykłe opanowanie, dzięki które
m u triumfował nawet nad najbardziej agresywnymi konkurentam i i pokonywał 
trudności stawiane m u przez słuchaczy106, oraz wzrastająca w trakcie improwizacji 
energia poety, wyrażająca się w coraz szybszej i bardziej ekspresywnej deklamacji, 
jak również występujące na jej końcu oznaki wyczerpania. O w a charakterystyczna 
dynam ika seansu improwizacyjnego była interpretowana jako widom y znak przy
pływu natchnienia, a przynajmniej jako gwarancja autentyczności improwizacji; 
improwizator tworzący ״bez trudu” wydawał się podejrzany107. Niektóre relacje 
wspominają o tym, że Perfetti wzbogacał swoją ekspresję odpowiednio dobranymi 
gestami -  nie były to jednak, jak opisywano, gesty aktora, lecz gesty ״malarza”, 
o wiele skromniejsze i bardziej schematyczne, korespondujące, jak przypuszcza 
W aquet, z gestykulacją stosowaną w sztuce oratorskiej kultywowanej w obrębie 
tradycji jezuickiej108.

Improwizując do późnej starości, Perfetti stał się ״żywą legendą”; m łody Carlo 
Goldoni, który specjalnie przesunął swoją podróż, aby m óc podziwiać wystąpie
nie leciwego już poety, nie krył dlań słów podziwu, zestawiając go -  naraz -  z Pin- 
darem, Petrarką, Rousseau i M iltonem 109. M im o zadziwiająco -  jak na specyfikę 
twórczości ex tempore -  jednomyślnych zachwytów, już w przypadku Perfettiego 
dała się jednak zauważyć prawidłowość, która bezustannie będzie powracać w re
fleksji nad improwizacją, ta mianowicie, że jego wiersze, które podczas deklamacji 
wzbudzały powszechny entuzjazm, zapisane wydawały się o wiele mniej zachwy
cające. Najkrytyczniejszy bodaj sąd na tem at Perfettiego wydał Metastasio, stwier
dzając w  jednym  z listów, iż był to poeta ״nieco więcej niż przeciętny w im prowi
zacji i niewiele lepszy w poezji pisanej” (״poco piu  che mediocre all’improvviso 
e m eno di gran lunga al tavolino”). Zdanie to (z 1766 roku), często cytowane 
jako deprecjonujące Perfettiego (jak przypuszcza Vitagliano, napisane ״w przy
pływie złego hum oru”110), zostało jednak sformułowane w określonym kontekście 
-  z okazji jego kapitolińskiego uwieńczenia, czyli w  konfrontacji ze sztuką samego 
Petrarki -  a więc, jeśli można tak powiedzieć, poprzeczka podniesiona została 
bardzo wysoko. Należy też pamiętać, że Metastasio, słynący za m łodu z nadzwy

105 A. Vitagliano, op.cit., s. 59.
106 F. Waquet, op.cit., s. 76-77.
107 A. Vitagliano, op.cit., s. 42 i 61.
108 F. Waquet, op.cit., s. 130.
109 C. Goldoni, Memoires, op.cit., s. 217-218.
110 A. Vitagliano, op.cit., s. 60.
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czajnych umiejętności improwizacyjnych, oceniał sztukę Perfettiego z punk tu  wi
dzenia wytrawnego specjalisty zarówno w dziedzinie improwizacji, jak i wierszy 
pisanych; nic więc dziwnego, że osobom mniej niż on biegłym w sztuce poetyckiej 
umiejętności sieneńskiego poety mogły wydawać się zadziwiające.

Symptomatyczna jest także najobszerniejsza i najczęściej cytowana relacja z wy
stąpienia Perfettiego, która znalazła się w ״listach włoskich” Charles’a de Brosses 
(księcia Tournay, barona M ontfalcon, 1709-1777) -  burgundzkiego uczonego, 
prawnika, filozofa i historyka, jednego z najaktywniejszych umysłów francuskiego 
oświecenia, podróżującego po Italii w latach 1739-1740111. D e Brosses, aczkol
wiek niekryjący uznania dla występu Perfettiego, był zarazem świadom, że nie spo
sób przykładać do poezji improwizowanej, podziwu godnej, jeśli się weźmie pod 
uwagę szybkość jej powstawania, kryteriów stosowanych do twórczości pisanej 
i poddanej stosownemu namysłowi, toteż uznawał za zrozumiałe i naturalne, że 
Perfetti nie chciał drukować swoich wierszy112. Późniejsi improwizatorzy również 
niejednokrotnie z rezerwą odnosili się do upowszechniania drukiem  poetyckich 
owoców swoich wystąpień, choć ich notowanie przez słuchaczy i upowszechnianie 
w odpisach było normą.

De Brosses charakteryzuje Perfettiego jako ״zawodowego improwizatora”, kon
frontując jego wystąpienie z francuską tradycją impromptus; sam zresztą przedsta
wia się przy tym  jako praktykujący -  acz jedynie dla przyjemności -  improwizator 
Je crois qu’il en est un״)  peu de ces poemes com m e de ces tragedies que nous fai
sons a l’im prom ptu M. Pallu et moi, ou il y a tant de rimes et si peu de raison”113). 
Kapitoliński poeta laureatus nie jest więc w oczach tego oświeconego racjonalisty 
przedstawicielem ״poezji świętej”, lecz reprezentantem  pewnej specyficznej um ie
jętności, raczej, jak byśmy dziś powiedzieli, intelektualistą niż wieszczem. O  takim 
stosunku do Perfettiego świadczy również zadany m u przez de Brosses temat: zo
rza polarna. Francuski podróżnik nie pozostaje jednak niewrażliwy na działanie 
improwizacyjnego uroku i chociaż zdaje sobie sprawę, że w znacznej mierze wyni
ka on z trybu prezentacji wierszy, a nie z ich walorów literackich, docenia siłę od
działywania całej sytuacji improwizacyjnej i napięcia, które ona wywołuje. M im o 
że odległy od ״metafizycznej” interpretacji sztuki Perfettiego, podkreśla jej niepo
spolitość: ״Sur la fin, cet hom m e extraordinaire declamoit com m e un poete plein

111 Na temat powstania dzieła de Brosses i jego europejskiej recepcji zob. m.in. A.J. Dumesnil, 
Voyageurs franęais en Italie, Kessinger Publishing 2010 (reprint wydania paryskiego z 1865); 
Y. Bezard, Comment le president de Brosses a ecrit ses ״Lettres d ’Italie", ״Etudes Italiennes”, t. IV, 
kwiecień-czerwiec 1922; G. de Socio, Le president de Brosses et lItalie, Roma 1923.

112 A. Vitagliano, op.cit., s. 59-60; zob. także przedmowę wydawcy, D. Cianfogni, w: B. Per- 
fetti, op.cit.

 Sądzę, że z tymi jego wierszami jest trochę tak, jak z tragediami, które tworzymy wspólnie״ 113
z panem Pallu, w których tak jest wiele rymów i tak mało sensu”; Ch. de Brosses, Le President de 
Brosses en Italie. Lettres familieres ecrites d ’Italie en 1739 et 1740par Charles de Brosses, Paris 1869, 
t. I, s. 304.
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d’enthousiasme”114. De Brosses wprowadza jednak kategorię entuzjazm u jedynie 
na prawach analogii, a więc poniekąd ״umownie”, o czym świadczy ostrożne słów
ko ״com m e”. Perfetti nie jest w jego oczach poetą pełnym  entuzjazmu -  choć jest 
.nadzwyczajny” i choć jego występ wywołuje takie wrażenie״

Niezależnie od tego, czy interpretować będziemy sztukę Perfettiego w katego
riach mistycznych czy jedynie fideistycznych, niewątpliwy jest jej głęboko religijny 
charakter stanowiący, w połączeniu z zaletami intelektualnym i i osobowościowy
m i tego poety, fundam ent przekonania, że talent improwizatora jest szczególnym 
darem Boga. Perfetti posiadał również umiejętność silnego oddziaływania na 
słuchaczy -  która dla jego następców, nieposiadających tak rozległej erudycji jak 
on, stała się głównym powodem do chwały -  umiejętność wzruszania i budze
nia entuzjazmu. Ponieważ jego wystąpienia dostarczały przyjemności nie tylko 
intelektualnej, ale i emocjonalnej, jego sława wyszła daleko poza kręgi uczonych 
i akademików, stając się sławą powszechną, tym bardziej że jak pisze Fernow, zda
rzało m u się, podczas spaceru w towarzystwie przyjaciół, improwizować również 
na ulicach rodzinnej Sieny115.

Casus Perfettiego jako reprezentanta ideałów chrześcijańskich stał się przesłan
ką do utożsamienia estetyki improwizacji z estetyką poezji uczonej i świętej. Utoż
samienie to wykorzystała -  zarazem padając w pewnym sensie jego ofiarą -  M aria 
M addalena Morelli-Fernandez, bardziej znana pod arkadyjskim imieniem Corilla 
O lim pica (1727-1800), najsłynniejsza kobieta uprawiająca w XVIII wieku sztukę 
improwizacji.

Urodzona w Pistoi, w skromnej rodzinie, zawdzięczała karierę przede wszystkim 
wcześnie odkrytym talentom  poetyckim. Zwróciły one na nią uwagę możnych pro
tektorów, między innymi księżniczki Pallavicini, która zabrała ją z sobą do Rzymu. 
Tam w 1750 roku została przyjęta do Arkadii pod imieniem Corilla Olimpica. 
Przez pewien czas mieszkała w Rzymie, gdzie poślubiła Ferdinanda Fernandeza, h i
szpańskiego szlachcica; jak się zdaje, małżeństwo to nie było zbyt fortunne, zapew
niło jej jednak status kobiety zamężnej, cieszącej się o wiele większymi swobodami 
niż panna na wydaniu. Jej występy w Akademii gromadziły tłumy, zbierające się 
tam  zazwyczaj już kilka godzin naprzód. Corilla improwizowała często z towarzy
szeniem instrumentów, nierzadko z kilkoma naraz -  na przykład 6 maja 1776 roku 
wystąpiła w Arkadii z akom paniamentem  dwojga skrzypiec i harfy116.

W  1760 roku opuściła Rzym. Ta decyzja o wyjeździe jest dość zagadkowa, 
biorąc pod uwagę popularność, k tórą improwizatorka cieszyła się w tym mieście; 
jak przypuszczają niektórzy biografowie, mogła być ona skutkiem intryg personal- 
nych117, równie dobrze jednak m ożna ją uzasadnić chęcią rozwoju kariery na skalę

 ,Na koniec ten nadzwyczajny człowiek deklamował jak poeta pełen entuzjazmu”; ibidem״ 114
s. 303.

115 C.L. Fernow, op.cit., s. 362-363.
116 A. Ademollo, Corilla Olimpica, Firenze 1887, s. 222.
117 A. Ademollo widzi w tym intrygę jezuitów; por. A. Vitagliano, op.cit., s. 87.
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Melodia, do której improwizowała Corilla Olimpica 
Źródło: C.L. Fernow, Römische Studien, t. II, Zürich 1806.

międzynarodową. Rozpoczął się bowiem wówczas okres podróży Corilli po Italii 
i Austrii, podczas których improwizowała między innym i na dworze cesarskim 
w W iedniu. Z  tego okresu m am y szczególnie dużo wzmianek na tem at jej wystę
pów, na przykład pióra Casanovy, który słuchał poetki w Pizie w 1760 roku118.

 Elle me reęut fort bien et me fit la grace d’improviser sur divers sujets qu’elle me permit de״ 118
lui proposer. Elle m’enchanta, moins par sa grace et sa beaute que par les jolies choses qu’elle debita 
dans un langage parfait. Combien une langue parait belle quand, prononcee avec un accent clair et 
pur, elle est parlee avec ce choix d’expressions aussi eloignees de la negligeance que de la pretention! 
Une langue mal parlee n’est pas meme supportable dans une belle bouche [...].

Corilla etait straba comme les anciens peignirent Venus, par une raison que je n’ai jamais pu 
concevoir; car une femme qui louche a beau etre belle du reste, elle n’en est pas moins a mes yeux 
une femme contrefaite [...] On m’a assure que lorsque Corilla chantait, il lui suffisait de fixer ses 
regards louches sur quelqu’un pour en faire la conquete: Dieu merci qu’elle ne se soucia probable- 
ment pas de moi, car elle ne me regarda pas fixement”; Memoires de Jacques Casanova de Seingalt,
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Pod koniec 1774 roku improwizatorka -  wówczas już zbliżająca się do pięćdzie
siątki -  przybyła ponownie do Rzymu, gdzie dokonał się jej trium falny powrót do 
Arkadii oraz uroczyste akademickie uwieńczenie, stanowiące niejako preludium  
do ״właściwej” koronacji na Kapitolu.

Laur kapitoliński otrzymała Corilla w wyniku usilnych i różnorakich zabiegów, 
będących częścią złożonych rozgrywek, zarówno w łonie Akademii, jak i w  W aty
kanie. Już samo koronowanie jej w Arkadii (w 1775 roku) wywołało wiele niesna
sek, zaś ceremonia kapitolińska odbyła się pod prowokacyjną dewizą Virtus omnia  
vincit (Cnota wszystko zwycięża). Kontrowersje wokół tego wydarzenia rozwijały 
się na kilku poziomach -  politycznym, obyczajowym, ideowym. Autor najobszer
niejszej biografii poetki, Alessandro Ademollo, zwracał uwagę przede wszystkim 
na stronę personalną i polityczną konfliktu oraz związaną z nim  walkę o wpływy119, 
strona obyczajowa tego wyniesienia została zaś wyeksponowana głównie w XX 
wieku, w  kręgu myśli feminizującej, przy czym wyraźnie nobilitującą i mityzującą 
rolę w kształtowaniu legendy Corilli odegrała Korynna  pani de Stael (mimo wątp
liwości dotyczących związku między tymi postaciami, o których jeszcze będzie 
m owa)120. D odać należy, że w oczach współczesnych Corilli fakt, iż na Kapitolu 
koronowano kobietę (tak m ocno następnie eksponowany w ujęciach feministycz
nych), był, jak się zdaje, mniej gorszący niż fama o jej romansie z Luigim Gonzagą 
di Castiglione, którem u miała zawdzięczać kapitolińskie wyniesienie121.

Z  punktu  widzenia historycznoliterackiego znacznie istotniejsze niż kontro
wersje natury  obyczajowej, politycznej i personalnej wydają się spory wokół koro
nacji toczone w sferze ideowej i estetycznej, związane z tym, że wyniesienie Corilli 
zostało przygotowane i przeprowadzone w aurze nobilitacji umiejętności im pro- 
wizacyjnych jako wyrazu wyższego uduchowienia. Takie ujęcie spotkało się z opo
zycją części członków Arkadii odm iennie postrzegających sztukę improwizacji 
oraz widzących w Corilli nie reprezentantkę wartości duchowych czy religijnych,

ecrits par lui-meme, Paris b.d., t. V, s. 161-162 // ״Przyjęła mnie bardzo dobrze i była łaskawa 
improwizować dla mnie na różne tematy, które pozwoliła mi sobie zaproponować. Oczarowała 
mnie mniej swoim wdziękiem i urodą, a bardziej pięknymi rzeczami, które wygłaszała doskonałym 
językiem. Jak pięknym wydaje się język, kiedy wypowiadany z jasnym i czystym akcentem, pełen 
jest wyrażeń równie dalekich od bylejakości, jak i od pretensjonalności! Język, którym się źle mówi, 
jest nie do zniesienia nawet w pięknych ustach [...].

Corilla była straba (łac. zezowata), podobnie jak Wenus, którą przedstawiali starożytni, czego 
powodów nigdy nie mogłem pojąć -  gdyż kobieta, która zezuje, nawet jeśli jest poza tym piękna, 
jest w moich oczach kobietą podrabianą [...]. Zapewniano mnie, że Corilli wystarczy, aby śpie
wając, utkwiła w kimś spojrzenie, aby go zdobyć -  dzięki Bogu prawdopodobnie jej na mnie nie 
zależało, bo nie wpatrywała się we mnie uporczywie”. Casanova nawiązuje tu prawdopodobnie do 
Satyr menipejskich Marcusa Terentiusa Varrona (344: ״non haec res de Venere paeta strabam facit”).

119 A. Ademollo, op.cit., s. 147-258; por. A. Vitagliano, op.cit., s. 91-97.
120 Olimpica ״we własnej osobie” stała się zresztą bohaterką licznych tekstów literackich, za

zwyczaj swobodnie wykorzystujących jej biografię (zob. A. Ademollo, op.cit., s. XX-XXII).
121 Nota bene Gonzaga, urodzony w roku 1745, był od poetki o 18 lat młodszy.
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ani nawet nie reprezentantkę poezji uczonej, ale koniunkturalną karierowiczkę, 
pastiszującą renom ę Perfettiego122.

O  świadomym wejściu w rolę reprezentantki poezji świętej świadczyć może 
ewolucja twórczości Corilli -  zarówno jej wierszy improwizowanych, jak i pisa
nych. Jej utwory powstałe podczas podróży po Europie, a zwłaszcza występów na 
dworze austriackim, miały nierzadko charakter panegiryczny, ponieważ sytuowała 
się w pozycji nadwornej poetki Habsburgów i jako taka reprezentowała ich dwór 
na przykład podczas ״gościnnych występów” u Katarzyny Wielkiej. Wyraźny 
zwrot zarówno w tematyce jej wystąpień, jak i w ich charakterze dokonuje się na 
początku lat 70., kiedy powraca do Rzymu i rozpoczyna starania o laur. Wówczas 
coraz częściej opracowuje tem aty religijne i filozoficzne, starając się realizować 
ustalony przez Perfettiego paradygmat poezji uczonej, który m a ją zaprowadzić na 
Kapitol. Trudno oczywiście powiedzieć, na ile ta linia postępowania opracowana 
została przez nią, na ile zaś przez jej protektorów; tak czy inaczej, przedsięwzięcie 
było nadzwyczaj śmiałe. Podkreśla ten fakt Angela Esterhammer, uznając karierę 
Corilli za przełomową dla kształtowania się nowego m odelu improwizacji poetyc
kiej, stającej się bardziej spektaklem niż popisem erudycji:

Perhaps because of her gender, perhaps because she appeared at the right moment to 
catalyse aesthetic and political tensions among an extensive network of Italian and 
foreign literati, Corilla attained a new level of fame (and then infamy), and generated 
a new kind of attention to improvisation as spectacle123.

W  istocie, w karierze Corilli isto tną rolę odgrywa kwestia osobistej renom y 
poetki, ściśle związana z nowym  -  i często, zwłaszcza w kręgach włoskich, kry
tycznie ocenianym  -  zjawiskiem, jakim  była spektakularność jej improwizacji. 
Teatralny charakter wystąpień Corilli nie ograniczał się bowiem  do jej zacho
wania podczas improwizacji, lecz łączył się z szeregiem zabiegów reżyserskich 
i scenograficznych. W izerunek Corilli jako poetki godnej korony kapitolińskiej 
został starannie wykreowany nie tyle jako powtórzenie m odelu Perfettiego -  co 
z wielu względów byłoby niemożliwe -  ile jako jego aktualizacja i adaptacja 
do charakteru (w tym  również płci) Corilli oraz do jej możliwości artystycz
nych i intelektualnych. M im o że niewątpliwie inteligentna i błyskotliwa, Co- 
rilla z całą pewnością nie była bowiem  tak gruntow nie wykształcona jak Per- 
fetti; i chociaż jej koronację poprzedził również -  podobnie jak w przypadku

122 Na temat konfrontacji różnych koncepcji estetycznych w łonie Arkadii i w ówczesnym życiu 
kulturalnym Italii zob. np. A. Battistini, E. Raimondi, Retoriche epoetiche dominanti, w: Letteratura 
italiana, red. A. Asor Rosa, t. III: Le forme del testo, cz. 1: Teoria epoesia, Torino 1984, s. 119-132 
(idem zob. również uwagi na temat roli i statusu kobiet w Arkadii, s. 131-132) oraz Storia della 
letteratura italiana; Il Settecento, red. E. Cecchi, N. Sapegno, Torino 1988, s. 387-442.

Być może ze względu na swoją płeć, być może dlatego, że pojawiła się w momencie właś״ 123
ciwym, aby stać się katalizatorem estetycznych i politycznych napięć w kręgu włoskich i cudzo
ziemskich pisarzy, Corilla osiągnęła nowy poziom sławy (a potem niesławy) i spowodowała nowe 
zainteresowanie improwizacją jako spektaklem”; A. Esterhammer, op.cit., s. 80.
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Perfettiego - egzamin” w Arkadii, nie ulega wątpliwości, że m״  iał on zupełnie 
inny  charakter i poziom  niż egzamin Perfettiego124. Zew nętrzne oznaki splen
doru i rekwizyty odsyłające do tradycji ״poezji świętej” miały pom óc wypełnić 
te luki, proponując wartości niejako ״zastępcze”, na przykład rekom pensując 
niższy poziom  erudycji em ocjonalnym i walorami wystąpień improwizatorki. 
Stąd inwazja zwrotów podkreślających wieszczy charakter twórczości Corilli. 
Tradycyjnie określano ją m ianem  ”sybilliński״ Saffo rediviva”, eksponowano״ 
walor jej poezji. W łaśnie rola chrześcijańskiej ״Pytii”, ״Sybilli”, przywołująca 
kobiecą tradycję wiedzy i sztuki i sankcjonująca oparty na uczuciu i intuicji 
m odel twórczości, stała się argum entem  przemawiającym za wyniesieniem jej 
na pozycję reprezentantki ״poezji świętej”, której talent m iał być potwierdzony 
w kapitolińskiej koronacji autorytetem  papieskim. Ademollo w swojej biografii 
przytacza szereg wypowiedzi prom ujących i utrwalających taki obraz im prowi- 
zatorki; jednym  ze świadectw jest uwaga Luigiego Godarda, najbardziej, obok 
Gonzagi, zaangażowanego jej mecenasa:

Ella e veramente inspirata, e la inspirazione non e passaggera, momentanea, tolta ad 
impresito, come per lo piu si e quella da cui mostrano d’esser tocchi e commossi i me- 
diocri e vulgari cantori. Ella si comunica come fiamma all’anima di chi l’ascolta, e vi 
lascia orme durevoli ed impressione125.

N a etapie starań o papieską zgodę na koronację Corilla wykonała szereg znaczą
cych posunięć, które miały na celu utrwalenie jej obrazu jako poetki prawdziwie 
uduchowionej. Improwizowała bardzo często na tematy religijne -  objaśniając poe
tycko prawdy teologiczne (jak na przykład podczas improwizacji w  Arkadii 6 maja 
1776 roku, kiedy wyjaśniała wierszem, ״jak zjawiska zewnętrzne m ogą prowadzić 
do poznania istnienia Boga” // Com״  e gli oggetti esterni possono condurre alla 
cognizione dell’esistenza di Dio”126), bądź też przedstawiając sceny i wątki biblijne. 
Improwizacjom tym towarzyszyła staranna aranżacja otoczenia. Szczególnie silny 
efekt musiało, jak się zdaje, wywrzeć wystąpienie -  mające z założenia charakter 
przeżycia religijnego -  w Arkadii w Wielki Piątek 1775 roku (14 kwietnia):

La sera del sopra detto Venerdi Santo fu preparata la sala del Serbatojo con maggiori 
adornamenti del solito e con copiosa illuminazione per celebrarvi l’Adunanza Santa, 
da qualche anno introdotta per la memoria della Passione di N.S.G.C. e siccome si era 
sparsa voce che vi sarebbe intervenuta la celebre Corilla, cosi fu straordinario il con- 
corso di ogni ceto di persone e specialmente delle dame e della nobilta, tanto Romana

124 Zob. A. Vitagliano, op.cit., s. 88. Corilla odpowiadała ponoć wierszem improwizowanym 
na pytania z następujących dziedzin: historia święta i religia objawiona, filozofia, fizyka, metafizyka, 
poezja heroiczna, prawo, wymowa, mitologia, harmonia, sztuki piękne, poezja pastoralna.

Jest naprawdę natchniona, a natchnienie to nie jest przejściowe, chwilowe, nie wspar״ 125
te umiejętnością jak to, którego wpływ i poruszenie demonstrują zazwyczaj śpiewacy przeciętni 
i pospolici. Ona łączy się z duszą słuchacza jak płomień, pozostawiając niezatarte ślady”. Cyt. za: 
A. Ademollo, op.cit., s. 224-225, przyp. 2.

126 Ibidem, s. 222.
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che straniera, ne valsero le precauzioni prese di dare i biglietti e di porre le guardie 
ad impedire l’impeto della moltitudine che fin dal dopo pranzo incomincio ad affol- 
larsi alle porte. Ad un’ora di notte comparve la sala copiosamente illuminata come si 
e accennato di sopra, con la Croce a fronte, e si diede principio alla recita di alcuni 
applauditi Componimenti; ma impaziente l’udienza di ascoltare Corilla, stimo bene il 
custode di interrompere la recita di essi, ed invitare la medesima al canto estemporaneo 
sull’argomento che le porgeva il gran mistero della Redenzione. Le prime mosse del 
canto furono si tenere e patetiche che trassero dagli occhi le lacrime, e dopo aver canta- 
to per ben tre volte in vari metri accesa sempre piu dal suo fervido entusiasmo, fu cosi 
grande e sorprendete l’ultimo volo della di lei fantasia che fece quasi delirare l’udienza 
per lo stupore e gli applausi127.

Analogiczna improwizacja odbyła się rok później, również w W ielki Piątek 
(6 marca 1776 roku)128; oczywiste jest, że w takich okolicznościach i w  takiej 
scenografii sankcja religijna i powaga obranego tem atu były zbyt silne, by m óc 
dyskutować ״autentyczność” improwizacji bądź swobodnie ustosunkowywać się 
do jej wartości literackiej.

Poetka nie poprzestała jednak na zmianie tematyki swoich poezji i sposobu 
ich prezentacji; podejmowała także inne działania przeciwstawiające się oskarże
niom  o niem oralny sposób życia, szczególnie m ocno wybrzmiewającym w kon

W wieczór poprzedzający Wielki Piątek została przygotowana Sala del Serbatoio, zwy״ 127
czajnymi wielkimi ozdobami i obfitym oświetleniem, aby świętować tam Święte Zgromadzenie, 
wprowadzone kilka lat wcześniej na pamiątkę Pasji Pana Naszego Jezusa Chrystusa, a jako że 
rozeszła się pogłoska, że wystąpi sławna Corilla, tak wielki nastąpił napływ ludzi każdego rodza
ju, a szczególnie dam i szlachty i rzymskiej, i obcej, że trzeba było zastosować ostrożność przy 
dystrybucji biletów oraz postawić straże, aby powstrzymać napór wielu, którzy od wczesnego 
popołudnia zaczęli tłoczyć się przy drzwiach. W nocnej godzinie zajaśniała oświetlona obficie 
sala -  jak to wyżej zaznaczono -  z Krzyżem z frontu. Na początek dano recytacje pewnych 
chwalonych Kompozycji, lecz ponieważ publiczność niecierpliwa była usłyszenia Corilli, kustosz 
uznał za słuszne przerwać te recytacje i zaprosić ją do improwizowanego śpiewu na temat, który 
jej podał -  tajemnicy Zbawienia. Pierwsze partie śpiewu tak były czułe i patetyczne, że zaciąg
nęły oczy łzami, a po tym, jak śpiewała najmniej trzykrotnie w różnych miarach metrycznych, 
coraz bardziej rozpalona żarliwym entuzjazmem, tak wielki i zadziwiający stał się lot jej fantazji, 
że doprowadził niemal słuchaczy do wstrząsu i szaleństwa w pochwałach”. Cyt za: A. Ademollo, 
op.cit., s. 177-178. Ademollo przywołuje również -  jako jeden z przykładów owego ״szaleństwa 
pochwał” -  reakcję kanonika Antonio Codronchi (pseudonim arkadyjski: Nausimene Oilezio), 
dodając kąśliwie: ״Se vede proprio, che deliravd.” // ״Widać faktycznie, że oszalał” -  Codronchi 
miał bowiem w odpowiedzi na występ poetki zawołać:

T ’udra Isdraello, e forse allor l’indegno
Ad ottener merce fia che s’adopre
O almen dara di pentimento un segno.

Usłyszy cię Izrael i może wówczas, niegodny״]
Zacznie zabiegać o łaskę
Albo przynajmniej da znak żalu”] (ibidem, s. 178, przyp. 1).
128 A. Ademollo, op.cit., s. 225-226.
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tekście prezentowania jej jako ״drugiej Sybilli”, wieszczki, poetki chrześcijańskiej
-  na przykład w grudniu 1775 roku poddała się cyklowi klasztornych ״ćwiczeń 
duchowych”129. Istotnym  elementem współtworzącym obraz improwizatorki była 
również dem onstrowana przez nią na rozmaite sposoby cnota pokory (która, 
w połączeniu z uporczywym dążeniem do zaszczytu koronacji, była szczególnie 
drażniąca dla jej przeciwników). Znaczącym pod tym  względem gestem było zło
żenie przez poetkę owego, po tylu staraniach otrzymanego, wieńca laurowego jako 
votum  dla Vergine dell’U m ilta w  Pistoi (gdzie zachowany jest do dziś).

Działania Corilli zostały uwieńczone sukcesem. I niezależnie od tego, że cere
m onia nie przebiegła tak uroczyście, jak 50 lat wcześniej wyniesienie Perfettiego 
(przede wszystkim odbyła się wieczorem - ukradkiem”, jak stwierdzali wrogowie״ 
-  w dość ograniczonym gronie i z mniejszym przepychem), zapewniła jej sławę, 
zarazem stając się kam ieniem  obrazy i przyczyną niesławy. Nie m ożna się tem u 
dziwić, jeśli weźmie się pod uwagę, że otrzymała wieniec kapitoliński w imię poe
zji, której wartość sankcjonuje swym autorytetem  sam Kościół i która m a wyrażać 
jego ideały. To nie sama płeć poetki, nawet nie jej romanse, lecz dążenie do legi
tymizacji jej sztuki autorytetem  Kościoła wzburzyło opinię publiczną130. W  latach 
60. wszak jej sztuka rozwijała się harm onijnie i stosunkowo spokojnie, a w na
turalnym  dla takiej kariery środowisku dworskim i akademickim jej niefortun
ne małżeństwo, życie osobiste czy relacje z protektoram i nie stanowiły istotnego 
problemu; stały się nim  dopiero wówczas, gdy pojawiły się aspiracje kapitolińskie. 
Kariera Corilli, początkowo przebiegająca według typowych mechanizmów kultu
ry dworskiej i akademickiej, w kapitolińskim finale jawi się już przede wszystkim 
jako swojego rodzaju ideowy artefakt, będący nie tylko spektakularnym sukcesem 
osobistym poetki, ale i wyniesieniem samej sztuki improwizacji jako ukoronowa
nia poezji w  jej wymiarze duchowym i emocjonalnym 131.

129 Ibidem, s. 187.
130 Ademollo cytuje szereg krytycznych, szyderczych -  zgryźliwych wypowiedzi skierowanych 

przeciwko Corilli i jej protektorom, w tym łacińską satyrę (s. 493-496) oraz artykuł Cancellieriego 
Storia Veridica della Coronazione di Corilla Olimpica (s. 482-489), w którym autor nie szczędzi 
określeń takich jak ״straszliwy zamach” i ״uzurpacja najwyższego autorytetu” (s. 486).

131 Symptomatyczne wydaje się przy tym, że Corilla utrwalona została w powszechnej pamięci 
pod arkadyjskim pseudonimem, a nie własnym nazwiskiem -  większość improwizacyjnych ״sław”, 
mimo że zazwyczaj również należała do Arkadii i otrzymywała stosowne pseudonimy, przeszła do 
historii zasadniczo pod rzeczywistymi nazwiskami (choć nierzadko sygnowano arkadyjskim pseu
donimem wydania zbiorów poezji). Charakterystyczne jest również, że owo prawdziwe nazwisko 
było przywoływane przede wszystkim przez jej krytyków, zwolennicy zaś posługiwali się akade
mickim pseudonimem, jakby oddzielając poetkę od osoby prywatnej, sztukę od uwarunkowań 
obyczajowych.
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Improwizacja jako droga kariery

Przełom XVIII i XIX wieku to okres rozkwitu improwizacji włoskiej, a zarazem 
-  silnej feminizacji tej sztuki. Przykład Corilli, m im o wszelkich kontrowersji, 
w połączeniu z przychylnym nastawieniem Akademii wobec kobiet oraz transfu
zją estetyki dell’arte, ułatwił innym  artystkom  tego typu karierę. Liczba im prowi
zujących poetek jest wówczas tak znaczna, że pod koniec ery romantycznej, wobec 
faktycznego zaniku praktyk improwizacyjnych, a w połączeniu z ogrom ną popu
larnością Korynny, utrwaliło się -  oczywiście poza granicami W łoch -  przekona
nie, iż improwizacja była przede wszystkim dom eną kobiet. W śród wielu słynnych 
w owym czasie poetek należy wymienić nazwiska Lucrezii Landi-Mazzei, Isabelli 
Pellegrini, a zwłaszcza Fortunaty Sulgher Fantastici (znanej też pod arkadyjskim 
przydomkiem Temira Parraside, 1755-1824), której kariera pod wieloma wzglę
dami stanowiła wyjątek na tle losów innych improwizatorów, choćby dlatego, 
że pochodziła z zamożnego środowiska i improwizowała przede wszytskim dla 
przyjemności132. Twórczość Fantastici nie była, w  przeciwieństwie do tylu innych 
improwizatorów, naznaczona nieustanną koniecznością poszukiwania mecenasów 
i utrzymywania zainteresowania publiczności. Poetka podróżowała niewiele, wy
stępując głównie w rodzinnej Toskanii, w  Reale Accademia Fiorentina di Belle 
Lettere, otoczona przyjaciółmi i miłośnikami (do których należały takie ówczesne 
sławy jak Vinzenzo M onti); w  1792 roku Angelica Kauffmann uwieczniła Fanta- 
stici na portrecie (znajdującym się obecnie we Florencji, w Palazzo Pitti), im pro- 
wizatorka zaś odwdzięczyła się jej, publikując Poesie dedicate alla stessa Angelica 
K auffm ann. Występowała z najwybitniejszymi improwizatorami swoich czasów, 
zarówno z kobietami (Mazzei, Bandettini), jak i mężczyznami (Biamontim, Mol- 
lo, Lorenzim, Giannim ). Jak twierdzi Fernow, nie posiadała takiego geniuszu jak 
Corilla (z którą zresztą się przyjaźniła) ani takiej elegancji i czaru jak jej m łod
sza konkurentka, Teresa Bandettini, jednak odznaczała się wspaniałą pamięcią 
i ogrom ną erudycją133.

O  wiele bardziej skomplikowany, ale też i bardziej spektakularny przebieg 
miała kariera najsłynniejszej bodaj improwizatorki tego okresu, Teresy Bandettini 
(1763-1837), podobnie jak Fantastici uznawanej za ״następczynię” Corilli (która 
zresztą dedykowała jej jeden z ostatnich swoich wierszy)134. Osierocona w wieku 
siedmiu lat i wychowywana w niezbyt zamożnej rodzinie, rozpoczynała karierę

132 Na temat życia i kariery Fantastici zob. G.V. Dentoni, Elogio della celebrepoetessa Fortunata 
Sulgher Fantastici, Parma 1845; A. Vitagliano, op.cit., s. 138-140.

133 C.L. Fernow podaje informacje na temat Fantastici jako pochodzące od samej poetki, 
a przekazane za pośrednictwem przyjaciela; op.cit., s. 370-383.

134 Na temat kariery i życia Bandettini zob. np. C.L. Fernow, op.cit., s. 383-389; G. Vannuc- 
cini, Unapoetessa improvvisatrice della seconda meta delsecoloXVIII, ״La Rassegna Nazionale” 1899, 
t. CVIII, s. 501-526 i 732-756; A. Vitagliano, op.cit., s. 98-103; A. Scolari Sellerio, hasło ‘Teresa 
Bandettini’, w: Dizionario Biografico degli Italiani, op.cit., t. V (1963), s. 673-675; A. di Ricco,
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Źródło: C.L. Fernow, Römische Studien, t. II, Zürich 1806.

jako tancerka; nie otrzymała regularnego wykształcenia, jednak dzięki talentom 
improwizacyjnym udało jej się stopniowo pozyskać mecenasów oraz znaczących 
przyjaciół, między innymi Saveria Bettinellego, który stał się energicznym rzecz
nikiem i prom otorem  jej sztuki. Bandettini była pierwszą improwizatorką, której 
zwyczajem stały się płatne występy organizowane w  ramach swoistych ״ tournee” 
po Italii. W  1794 roku przybyła do Rzymu, gdzie musiała zmierzyć się nie tylko 
z bardzo wymagającą publicznością, ale i stosunkowo świeżą sławą -  i niesławą -  
Corilli. Występy okazały się jednak udane i została przyjęta do Arkadii pod imie
niem Amarilli Etrusca, a także uroczyście tam uwieńczona (ceremonię wieńczenia 
powtórzyły następnie Akademie w  Perugii i M antu i135). M imo tych sukcesów sytu
acja materialna Bandettini pozostawała nie najlepsza, gdyż pokazy improwizacyj-

op.cit. passim; por. Autobiografia di Teresa Bandettini, opublikowana z rękopisu przez A. di Ricco, 
ibidem, s. 229-246.

135 A. Vitagliano, op.cit., s. 103.
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ne przynosiły jej dochód spory, ale nieregularny, co niewątpliwie rzutowało na jej 
twórczość; jak pisała w 1801 roku do wiernego Bettinellego: ״Le malattie e le spese 
fatte mi pongono nella necessita di abusare effettivamente de’miei talenti”136. Poet
ka nie ustawała więc w staraniach o zdobycie regularnej pensji. Dzięki pośrednic
twu Bettinellego udało się jej uzyskać protekcję napoleońskiego generała Franęois 
Miollisa, która okazała się jednak niestabilna -  umożliwiła poetce publikację nie
których wierszy137, lecz nie zapewniła jej tak pożądanej dworskiej pensji, a po zmia
nie rządu naraziła na liczne kłopoty -  Bandettini, oskarżona o ״jakobinizm”, była 
zmuszona opuścić rodzinną Lukkę. Ponownie skazana na poszukiwanie publicz
ności i protektorów, wyjechała do W iednia, z nadzieją otrzymania stanowiska przy 
dworze cesarskim, jednak i te plany zawiodły. W  tym okresie -  idąc za przykładem 
Metastasia -  próbowała swoich sił jako librecistka, jednak m im o że jeden z jej teks
tów, Śmierć Hektora (La morte d i Ettore), został wystawiony z muzyką Ferdinanda 
Paera, nie doczekała się sukcesów w tej dziedzinie138; dopiero po stabilizacji rządów 
napoleońskich w 1803 roku otrzymała -  jako poetka nowego regimeu -  rentę rzą
dową, którą udało jej się utrzymać nawet po upadku Napoleona139.

Te starania Bandettini o uzyskanie stałej pensji w okresie, kiedy Italia wraz 
z całą Europą przeżywała niepokoje polityczne i m ilitarne epoki napoleońskiej, 
znakomicie ilustrują delikatną pozycję improwizatora, który oddawał, w zamian 
za opiekę możnych, swój talent na służbę rozmaitych idei140. Sama Bandettini 
w prywatnej korespondencji deklarowała się jako osoba niezaangażowana poli
tycznie, usiłująca dostosowywać się do szybko zmieniających się uwarunkowań 
społecznych oraz przekonań aktualnie słuchającej jej publiczności141. Poszukują
cy mecenasów improwizatorzy bardziej niż na rządy istniejące, posiadające już 
dobrze utrwaloną ״obudowę artystyczną”, mogli liczyć na siły nowe, nowe wła
dze bowiem bardziej potrzebowały artystów legitymizujących je w sferze sztuki -  
zwłaszcza tak nośnej perswazyjnie i propagandowo jak sztuka improwizacji -  stąd

 ;”Choroby i wydatki stawiają mnie wobec konieczności nadużywania moich talentów״ 136
cyt. za ibidem, s. 100-101.

137 Saggio di versi estemporanei di Amarilli Etrusca, Peverata, Pisa 1799 oraz Rime estemporanee 
di Amarilli Etrusca, Verona 1801. Po kilku latach w rodzinnym mieście Bandettini ukazał się trzeci 
zbiór improwizacji, Rime estemporanee di Amarili Etrusca conservate in varie cittä, Luca 1807. Wy
danie zbiorowe w trzech tomach ukazało się pod koniec życia poetki: Poesie estemporanee di Amarilli 
Etrusca, Lucca 1835.

138 A. Vitagliano, op.cit., s. 101. W listach do Bettinellego poetka skarżyła się wielokrotnie na 
 ,tyranię” współczesnej muzyki zmuszającej ją do dokonywania zawiłych operacji prozodycznych״
aby sprostać wymaganiom kompozytorów, stwierdzając zarazem, że Metastasio miał znacznie wię
cej szczęścia, tworząc w czasach, gdy muzyka była podporządkowana poezji: ״la musica era ligia 
della poesia” (zob. A. di Ricco, op.cit., s. 25).

139 A. Vitagliano, op.cit., s. 102.
140 Na temat obecności wątków historycznych w improwizacjach przełomu XVIII i XIX wieku 

zob. S. Romagnoli, Impegno e forma nella cultura letteraria estense, w: idem, La buona compagna. 
Studi sulla letteratura italiana del Settecento, Milano 1983, zwł. s. 230-235.

141 Jak to ujęła bez ogródek di Ricco, poetka ״sa fiutare il vento”; A. di Ricco, op.cit., s. 31-32.
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też zapewne stosunkowo częsta wśród improwizatorów włoskich przełom u XVIII 
i XIX wieku orientacja pronapoleońska. Eksponowana w okresie prerom antyzm u 
spontaniczność i bezpośredniość tej sztuki zdawała się znakomicie współdziałać 
z wszelkimi rucham i deklarującymi się jako rewolucyjne. Toteż twórczość Ban- 
dettini często jest interpretowana jako świadectwo zmiany poetyki improwizacji 
pod wpływem idei preromantycznych, chociaż sama poetka była od nowych ten
dencji estetycznych równie daleka jak od prowokacji obyczajowej142. Wyrazem jej 
wierności ideałom klasycyzującym jest między innym i opublikowany pod koniec 
życia, kiedy rom antyzm  był już siłą dominującą, Discorso sullapoesia (Lucca 1831), 
w którym  deklaruje bardzo konserwatywną postawę literacką. Jak się zdaje, tym, 
co zdecydowało o zawłaszczeniu improwizatorki przez estetykę rom antyczną -  
wbrew wyraźnie klasycyzującej poetyce jej wierszy -  był przede wszystkim sposób, 
w jaki improwizowała. W edług Fernowa, który miał okazję słuchać jej w Rzymie 
w 1796 roku, zdobywała ona publiczność przede wszystkim elegancją, wdziękiem 
oraz żywą ekspresją dobrze uchwyconą na portrecie Angeliki Kauffmann (którego 
szkic powstał podobno podczas jednej z improwizacji143; obecnie przechowywany 
w M useum  Kunstpalast w Düsseldorfie). W  optyce sprzyjającej interpretacjom  
romantycznym przedstawiał twórczość Bandettini także bardzo wpływowy swego 
czasu tekst Saveria Bettinellego D ell’entusiasmo delle belle arti (Milano 1796), do 
którego jeszcze przyjdzie nam  powrócić.

Przekonanie, że przełomowy charakter sztuki improwizacyjnej Bandettini po
legał raczej na walorach aktorskich niż na rzetelnych wartościach artystycznych, 
idzie w parze z nader krytyczną, zwłaszcza w XX wieku, oceną jej poezji, do dziś 
budzącej zadziwiająco silne emocje. D la przykładu: Adele Vitagliano, przyzna
jąc, że renom a Bandettini ״i jako improwizatorki, i jako kobiety” (״e come im- 
provvisatrice, e come donna”) była o wiele lepsza niż Corilli144, podkreśla miałkość 
i wtórność jej poezji. Stwierdza, że improwizowała głównie na konwencjonalne 
tem aty mitologiczne, co ułatwiało jej użycie ״symulacji poetyckich” i ״zręcznych 
sztuczek m nemotechnicznych”145, unikając bardziej wymagających tem atów hi- 
storycznych146. Jeszcze ostrzejsza niż ocena Vitagliano jest opinia Adrianny Scolari

142 Warto zauważyć, że mimo tych politycznych perturbacji osobista renoma Bandettini pozo
stała, w przeciwieństwie do opinii Corilli, jak najlepsza. Improwizatorka dbała o swój status pełnej 
poświęcenia żony i matki, utrzymującej (wobec coraz słabszego zdrowia męża) rodzinę, unika
ła dwuznacznych relacji, narzucając swoim licznym wielbicielom stałą rolę oddanych przyjaciół; 
A. Vitagliano, op.cit., s. 100.

143 C.L. Fernow, op.cit., s. 388.
144 A. Vitagliano, op.cit., s. 98.
145 Ibidem, s. 108-109.
146 Badaczka twierdzi, że wśród tematów kompozycji Bandettini znalazła tylko jedną historycz

ną -  Śmierć Klebera (La morte di Kleber) -  co nie odpowiada prawdzie, bowiem, mimo wyraźnego 
upodobania do wątków mitologicznych, improwizatorka realizowała z powodzeniem także tematy 
historyczne, zarówno o potencjale emocjonalnym (np. temat Addio del re di Francia alla sua fami- 
glia quando fu  condotto a morte // Pożegnanie z rodziną króla Francji, skazanego na śmierć), jak i reto
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Sellerio (autorki hasła w D izionario Biografico degli Italiani) orzekającej, iż im pro- 
wizatorka:

fu poetessa di nessuna profondita e sentimento; le sue conoscenze furono assai 
vaste, ma altrettanto superficiali. Sicura del proprio talento e della propria indiscussa 
superiorita, la Bandettini non dette mai eccessivo peso alle critiche [...]147.

Bandettini, której udało się uniknąć oskarżeń o niem oralność, nie uniknęła 
zarzutów próżności i wygórowanego m niem ania o sobie. Istotnie, koresponden
cja im prowizatorki obfituje w zwroty bagatelizujące wszelkie uwagi krytyczne 
i wyrażające przekonanie o tym, że jej talent nie m a sobie równego148. N ie była 
w tym  zresztą odosobniona -  od końca XVIII wieku, wraz z postępującą p ro 
fesjonalizacją i merkantylizacją sztuki improwizacyjnej, pycha będzie uważana 
wręcz za charakterystyczną ״chorobę zawodową” improwizatorów. W  istocie, 
żeby podjąć takie wyzwanie, jakim  jest publiczny seans improwizacyjny, trze
ba posiadać z jednej strony odpow iednią dozę próżności, z drugiej zaś -  peł
ne zaufanie do własnych możliwości, zwłaszcza jeśli przemawia się, nie służąc 
sprawie”, m״ iędzy innym i religii bądź nauce (jak na przykład Perfetti), lecz je
dynie a d  maiorem suam gloriam , mając na celu przede wszystkim własną karierę 
i własne korzyści. Próżność Bandettini, w idoczna przede wszystkim w prywatnej 
korespondencji, była jednak nieznaczna w porów naniu z oficjalną autoafirm acją 
Francesca Gianniego (1750-1822), im prowizatora, k tóry  świadomie zbudował 
na niej swoją spektakularną karierę, rozpoczętą szczególnie mało obiecującym 
startem  życiowym149.

Gianni pochodził z biednej rodziny rzymskiej, nie odebrał żadnego wykształ
cenia i jako m łody chłopiec musiał podjąć pracę u powoźnika, który obchodził 
się z nim  podobno bardzo brutalnie -  zadanym przez niego razom przypisywano 
niekiedy nieforem ną budowę ciała Gianniego (był opisywany jako garbaty, z jed
ną ręką dłuższą). Chłopiec bardzo szybko zdał sobie jednak sprawę, że zdolność 
składania wierszy stanowi dla niego szansę wydobycia się z biednego środowiska, 
i starannie kultywował tę umiejętność, starając się zarazem nadać jej jak najwięk

rycznym i dyskursywnym (jak np. Rimproveri dell’Onnipotenza a Robespierre, che sipresenta al divin 
tribunale // Nagana dla Robespierre’aprzed boskim trybunałem); zob. A. di Ricco, op.cit., s. 21-22.

 była poetką pozbawioną głębi i uczucia; jej wiedza była dość rozległa, ale zarazem [...]״ 147
powierzchowna. Przekonana o własnym talencie i własnej niewątpliwej wyższości, Bandettini nie 
przywiązywała nigdy zbytniej wagi do krytyk [...]” (Dizionario Biografico degli Italiani, op.cit., t. V 
(1963), s. 675.

148 A. di Ricco, op.cit., s. 44. Ta postawa konsekwentnej autoafirmacji, która zdaje się szczegól
nie drażnić komentatorów, była jednak, jak zauważa słusznie Vitagliano, motywowana i utrwalana 
licznymi sukcesami oraz pochwałami, których nie szczędzili poetce jej współcześni (A. Vitagliano, 
op.cit., s. 104-107).

149 Zob. ibidem, s. 116-125; na temat życia Gianniego zob. F. Fabi Montani, Elogio storico di 
Francesco Gianni, Roma 1843; A. di Ricco, op.cit., s. 88-110; G.G. Fagioli Vercellone, hasło ‘Fran
cesco Gianni’, w: Dizionario Biografico degli Italiani, op.cit., t. 54 (2000), s. 462-465.
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szy rozgłos150. Szybko stał się słynny w mieście dzięki swoim ulicznym występom, 
a następnie seansom w Accademia dei Forti i w Arkadii, do której został przyjęty 
w 1777 roku jako Tirteo Megarese. Jego cechą charakterystyczną stało się na
stawienie kompetytywne -  G ianni nie tylko nie unikał improwizatorskich kon
frontacji, lecz wręcz ich szukał, dążąc do nieustannej afirmacji swoich talentów, 
przy czym owe poetyckie spory nierzadko przenosiły się na pole osobiste -  tak 
było w przypadku Fantastici, z którą przeprowadził wspólną improwizację w 1795 
roku we Florencji, a która, jak twierdzą biografowie, odrzuciła jego względy, za 
co zemścił się, kierując do niej obraźliwy wiersz151; podobna historia rozegrała 
się podczas spotkania improwizatora w Pizie z Teresą Bandettini w 1796 roku152. 
G ianni był zresztą znany jako człowiek agresywny w zachowaniach i sprawny 
w intrygach, bez skrupułów wykorzystujący stosunki przyjacielskie do własnych 
celów, budujący swoją karierę kosztem innych i bezwzględnie likwidujący wszelką 
konkurencję153. Bezceremonialnie traktował również swoją publiczność -  podob
no zdarzało m u się przed improwizacją żądać, by salę opuściły osoby, których twa
rze wydały m u się ״antypatyczne”, gdyż ich obecność uniemożliwia m u koncen- 
trację154. O w a ״gwiazdorska”, kapryśna, wyzywająca, a zarazem cyniczna postawa 
uznawana była, szczególnie przez przeciwników poety, za naturalną konsekwencję 
jego ״jakobinizm u”, podczas gdy inni interpretowali ją w  duchu preromantycz- 
nym  jako sygnał poetyckiej nadwrażliwości; tak czy inaczej, stanowiła ona istotną 
przesłankę do interpretacji sztuki improwizatora, którego osobowość -  w przeci
wieństwie do poety pióra -  stanowi integralny element jego sztuki.

Inwazja francuska stała się zasadniczym punktem  zwrotnym w jego karierze. 
Zadeklarował się wówczas jako zwolennik sił republikańskich aktywnie działający 
na rzecz obalenia rządów austriackich w Italii. W  1793 roku, podobno obawiając 
się następstw rozruchów związanych z zabiciem prowokacyjnego rewolucjonisty, 
H ugona de Bassville’a, opuścił Rzym -  choć niektórzy badacze przypuszczają, że 
podróż ta miała w istocie na celu poszukiwanie nowych możliwości rozwoju ka
riery i że wiele informacji biograficznych z tego okresu stanowi część stworzonej 
post fa c tu m  legendy, która była przydatna poecie w późniejszej karierze na dworze 
Napoleona Bonaparte155. Jakkolwiek było, G ianni zdecydowanie określił jednak 
profil ideowy swoich improwizacji, nie dostosowując ich do słuchających, jak na 
przykład Bandettini, lecz konsekwentnie głosząc idee niepodległościowe.

Gianni nie odwoływał się w swoich improwizacjach do akom paniam entu, nie 
śpiewał swych wierszy ani nie stosował melorecytacji, lecz deklamował je, podob
no nadzwyczaj szybko. Jak podkreśla Vitagliano, realizował zadawane m u tem aty

150 F. Fabi Montani, op.cit., s. 17.
151 A. Vitagliano, op.cit., s. 139.
152 Ibidem, s. 119.
153 Ibidem, s. 121-123.
154 Dizionario Biografico degli Italiani, op.cit., t. 54 (2000), s. 463.
155 Ibidem.
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bardzo oryginalnie, wprowadzając wiele nowych wątków i motywów, nierzadko 
odnosząc się do aktualnych kwestii politycznych oraz eksperymentując z nową, 
rom antyczną poetyką. Zarówno na płaszczyźnie poetologicznej, jak i performa- 
tywnej G ianni stworzył nowy, wyrazisty, indywidualny styl improwizacyjny, nie
wątpliwie przyczyniając się do odnowy tej sztuki i do wyprowadzenia jej z kręgu 
coraz bardziej kostycznej poetyki arkadyjskiej156. Te innowacje, wymagające od 
improwizatora dużej sprawności i inwencyjności, były, jak się zdaje, podyktowane 
nie tylko jego tem peram entem  artystycznym, lecz także nowymi okolicznościami 
politycznymi i kulturowymi epoki napoleońskiej. Horyzont ideowy i estetyczny 
zmieniał się wówczas bardzo szybko, co powodowało, że słuchacze coraz chętniej 
zadawali tem aty niestandardowe, umożliwiające -  a często i wymuszające -  wyjście 
poza tradycyjną poetykę. Z  kolei bardziej konserwatywnej publiczności włoskiej 
improwizacje Gianniego wydawały się zbyt ekscentryczne i przekraczające ramy 
dobrego smaku, toteż krytykowali go za psucie języka, dziwaczne obrazowanie, 
nadm ierną emfatyczność. Zarzuty takie formułowała między innym i Bandettini, 
jak się zdaje, powodowana zarówno osobistą niechęcią do poety, będącego jej bez
pośrednim  konkurentem , jak i swoim zdecydowanie klasycyzującym gustem 157.

Po awanturach toskańskich G ianni wyjechał do M ediolanu, gdzie nawią
zał kontakty w bezpośrednim otoczeniu Napoleona, z powodzeniem zabiegając 
o jego zainteresowanie -  opiewając improwizacjami jego sukcesy dyplomatyczne 
(na przykład podpisanie traktatu w Leoben) i zwycięstwa m ilitarne (między in 
nymi pod Austerlitz i Jeną) oraz publikując w 1798 roku pięć (z zapowiadanych, 
ale nigdy niezrealizowanych stu) pieśni pochwalnego poem atu Bonaparte in Ita lia . 
Starania te zostały uwieńczone sukcesem: w 1804 roku przyznano m u stałą pensję
dworską158.

Bezsprzecznie zasługą Gianniego było ukazanie znacznych możliwości adap
tacyjnych sztuki improwizacyjnej jako uniwersalnego środka wyrazu, zdolnego 
rozszerzać i odnawiać horyzont estetyczny, nieuzależnionego niewolniczo od poe
tyki klasycyzującej (mimo że nadal opartego na idei wzoru). Jego twórczość jako 
odnowiciela improwizacji w  duchu romantycznym wykazuje szereg właściwości 
tej sztuki jako, bardziej niż jakakolwiek inna, uzależnionej od bezpośredniego 
aplauzu publiczności; cechuje ją umiejętne wychwytywanie nośnych haseł, szyb
kie oswajanie nawet najbardziej rewolucyjnych koncepcji, zgrabne oplatanie ich 
siecią uniwersalnej topiki, a także przeformułowanie stylistyczne umożliwiające 
nawiązania nie tylko do literatury klasycznej -  tradycyjnego rezerwuaru odniesień 
-  ale i literatury m u ״współczesnej”, preromantycznej.

Nowatorstwo Gianniego przejawiało się także w sferze ekspresji aktorskiej. Po
dobnie jak inni improwizatorzy tego okresu zarzucił oszczędny repertuar gestów

156 A. Vitagliano, op.cit., s. 119 i 124-125; A. di Ricco, op.cit., s. 111-162.
157 A. di Ricco, op.cit., s. 16-17.
158 Pensji tej -  dzięki wstawiennictwu Louisa-Emmanuela Corvetto, członka napoleońskiej 

Rady Państwa, a następnie ministra finansów Ludwika XVIII -  nie utracił nawet po upadku cesarza.
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retorycznych -  i pod tym względem poszedł jednak dalej niż inni, prezentując 
się jako twórca ekscentryczny, demonstrujący raczej zaangażowanie emocjonalne 
i wysiłek psychosomatyczny niż skupienie:

Bastava vederlo, allorquando toglieva ad improvvisare, riconcentrarsi in se stesso, in- 
fouocarsi nel volto, accendersi negli occhi, guardar torvo, arruffarsi nel crine, disten- 
dere impetousamente le braccia, e metter tutta la persona in un vero stato convulsivo, 
affine di persuadersi che queste cose non erano gia fatte ad arte, ma che veracemente 
investivalo un nume simile a quello, che domava la pitonessa descrittaci da Virgilio159.

Owa koncepcja ״mediumiczna”, która narzucała się autorowi pierwszej bio
grafii Gianniego, pisanej już w  perspektywie estetyki romantycznej, nie jest wyni
kiem starannej ״scenografii” występu (jak w  przypadku Corilli), lecz gry własnym 
ciałem, bezpośredniej autokreacji aktorskiej w  m omencie tworzenia. W  zależności 
od tego, jak odbiorca oceniał owo zachowanie, mogło być ono interpretowane 
bądź jako świadectwo głębokiej i rzeczywistej inspiracji, podczas której improwi- 
zator traci panowanie nad swoim ciałem, bądź też jako sym ptom  powierzchow
nego efekciarstwa, w którym  efekt omamienia dom inuje nad innym i walorami 
i które na przykład Vitagliano charakteryzowała jako grę pozorów, jako ״rodzaj 
poetyckiego iluzjonizmu” (״arte esteriore, appariscente”, ״una specie di illusionis- 
m o poetico”160).

Tradycje francuskie -  impromptu i poezja ulotna

Oprócz improwizacji włoskiej, w dużej mierze równocześnie z nią, rozwijała się 
francuska praktyka impromptu. M im o że w wielu istotnych punktach zasadniczo 
odm ienna od włoskich zwyczajów improwizacyjnych i niewątpliwie niewpływają- 
ca tak bezpośrednio na dziewiętnastowieczne postrzeganie tej sztuki, w  rozważa
niach teoretycznych pojawiała się jednak w jej kontekście na tyle często, że należy 
jej poświęcić uwagę.

Francuskie im promptus były ściśle związane z kulturą dworską i salonową. 
Z  zasady o wiele krótsze niż pokazowe improwizacje W łochów (mimo że, podob
nie jak tamte, miały świadczyć o wyjątkowym talencie ich autorów), eksponowały 
przede wszystkim twórczą ״rozrzutność”, lekkość, niefrasobliwość i jako takie ści
śle wiązały się z nurtem  rokoka, współtworząc sferę tak zwanej ״poezji ulotnej”161.

Wystarczało go zobaczyć, kiedy zabierał się do improwizacji, skupiając się w sobie, rozpa״ 159
lając oblicze i wzrok, tocząc ciężkim wzrokiem, mierzwiąc włosy, gwałtownie rozkładając ramiona 
i całą swą postać wprowadzając w prawdziwe konwulsje, w celu przekonania, że to nie ze sztuki 
pochodzi, ale że w istocie opanowuje go boski duch podobny temu, który ogarniał pytię opisaną 
przez Wergilego”; F. Fabi Montani, op.cit., s. 22.

160 A. Vitagliano, op.cit., s. 125.
161 Por. N. Masson, Lapoesie fugitive au XVIII siecle, Paris 2002, s. 83-84.
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Jako ״drobiazgi”, niebędące głównym tytułem  do chwały ich autorów, a jedynie 
dowodem bogactwa ich możliwości i potencjału twórczego, objawiającego się nie
jako „mimowolnie”, w sytuacjach błahych, wiązały się ściśle z zamiłowaniem do 
rzeczy kruchych, drobnych, a wyrafinowanych, a także z właściwym francuskiemu 
oświeceniu kultem  esprit, rozumianego w tym przypadku zarówno jako intelekt, 
jak i jako władze duchowe, ale odległym od koncepcji pogłębionej „duchowości”. 
W  przeciwieństwie do improwizacji włoskich, których autorzy oprócz tego, że 
zadziwiali łatwością tworzenia, eksponowali również -  przyjmując narzucane im 
ograniczenia formalne — pewien wysiłek twórczy i wirtuozerię, autorzy impromptus 
podkreślali ״łatwość” poetycką i niezależność od erudycyjnego, akademickiego ba
gażu, postrzeganego jako ciężki, nużący i daleki od żywego doświadczenia162. Poe
tyka im prom ptu  negowała również rozbudowaną topiczność, właściwą improwiza
cji praktykowanej w akademiach włoskich i będącą świadectwem przynależności 
do klasycyzującej wspólnoty kulturowej, eksponując w zamian indywidualizm, 
subiektywizm i oryginalność, cechy bliższe raczej założeniom preromantycznym, 
choć również wpisane w pewną koncepcję wspólnotową — koncepcję ״gustu”.

Charakteryzująca fenomen poezji ulotnej Nicole Masson zwracała uwagę, że 
spontaniczność im prom ptu  nierzadko była fingowana, jednak bardziej istotne od 
autentyzm״ u” takich wierszy było to, jak sugestywnie zostały one zaprezentowane. 
Liczył się więc efekt błyskotliwości, czyli walor raczej performatywny niż stricte 
literacki. Jednym z istotnych czynników współtworzących ów efekt spontaniczno
ści była rezygnacja z nieskazitelnej doskonałości formalnej:

Le bonheur d’expression, c’est a dire la trouvaille, comme par hasard, de la formu
lation la plus juste et la plus plaisante, est particulierement recherche. Une certaine 
negligence n’est plus alors un defaut, mais un agrement propre a toucher le coeur, et se 
trouve meme erigee en principe esthetique. La poesie mondaine du XVIIe siecle a jete 
les bases d’une esthetique du dilettantisme que ne dementent pas les petits poetes du 
siecle des Lumieres: ils souscrivent absolument a ce gout pour la ״facilite” et reven- 
diquent de faęon cenore plus radicale [...] le caractere ephemere de la poesie163.

Należy podkreślić, że owa ״estetyka niedbałości”, również — w niektórych uję
ciach — wiązana z poetyką improwizacji164, stała na antypodach tradycji im pro
wizacji włoskiej, epatującej regularnością oraz dyscypliną wiersza, i wiązała się 
z kulturą żywego słowa:

162 M. Fumaroli, op.cit., s. 28—30.
Szczególnie cenione jest fortunne wyrażenie, czyli jakby przypadkowe ujęcie w sposób naj״ 163

trafniejszy i najwdzięczniejszy. Pewna niedbałość nie jest wówczas wadą, ale dodatkiem zdolnym 
poruszyć serce, podnoszonym nawet do rangi założenia estetycznego. Osiemnastowieczna poezja 
»wielkiego świata« położyła fundamenty estetyki dyletantyzmu właściwego również drobnym poe
tom Oświecenia — zdecydowanie wpisują się oni w owo upodobanie »łatwości« i jeszcze radykalniej 
podnoszą efemeryczny charakter poezji”; N. Masson, op.cit., s. 40—41.

164 Por. J. Lapp, The Esthetic of Negligence: La Fontaine’s ״ Contes”, Cambridge 1971, passim.
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L’impromptu n’est finalement qu’une maniere de prolonger la conversation sur un 
autre mode que celui de la prose, et il conserve donc le mouvement vif d’un libre entre- 
tien. [...] L’impromptu est compose pour etre dit, et meme pour donner l’impression 
qu’il n’a jamais ete ecrit165.

Refleksem tej ״konwersacyjnej” tradycji improwizacji jest niewątpliwie poja
wiające się w Korynnie pani de Stael porównanie jednej z odm ian improwizacji do 
ożywionej rozmowy. Wiersze ulotne postrzegane były jednak nie tylko jako rodzaj 
bezinteresownej przyjemności, ale i coś w rodzaju szkoły ״dobrego gustu”, ćwi
czeń nieustannie utrzymujących esprit w  dobrej formie -  stąd rozmaite ich ״gim- 
nastyczne” odmiany. Specyficzną odm ianą tego typu twórczości była na przykład 
praktyka bouts-rimes, czyli gotowych rymów, do których dopisywano wiersze. Był 
to rodzaj zabawy intelektualnej, zdradzającej pewne pokrewieństwo z włoskimi 
rime obbligate i bliższej raczej rozrywkom takim  jak krzyżówki niż poezji — a jed
nak wymagającej specyficznych umiejętności i na swój sposób cenionej, zwłaszcza 
jeśli poeta potrafił wywiązać się z tego ״szkolnego” zadania w sposób nieszkolny, 
elegancki. N aturalnie bardzo rzadkie w tego typu utworach są tem aty poważne, 
przeważają żartobliwe lub nawet trywialne; m iarą talentu poety było jednak właś
nie to, jak potrafił ową trywialność wyrafinować.

Im prom ptus powstawały w różnych sytuacjach; najczęstszym pretekstem do 
ich tworzenia były sytuacje biesiadne — wierszowane wypowiedzi wpisywały się 
wówczas w ramy konwersacji (i tu  tradycja francuska nakłada się na włoską)166. 
Im prom ptus wygłaszano również, składając sobie życzenia, dziękując za otrzymane 
prezenty bądź też w reakcji na jakąś niespodziewaną sytuację: wyjątkowo piękny 
widok, zaskakujące spotkanie. Charakterystyczny był także sposób rozpowszech
niania owych utworów — zapisywano je z pamięci (co nietrudne przy stosunkowo 
niewielkich, często epigramatycznych rozmiarach) i przekazywano sobie w odpi
sach. Taki ״prywatny” obieg uautentyczniał ich spontaniczny charakter, umac
niał wrażanie, że są to w istocie utwory powstałe w wyniku chwilowej inspiracji 
i pochwycone nie przez samego poetę, lecz osoby z jego otoczenia. Publikowane 
dopiero po jakimś czasie, opatrywane były zazwyczaj m inoderyjną przedmową, 
w której autor ״usprawiedliwia się” z publikacji takich ״błahostek”167.

Ten typ drobnych improwizacji był popularny w XVIII wieku wszędzie, gdzie 
docierało oddziaływanie kultury francuskiej, wiążąc się przede wszystkim ze śro
dowiskiem salonowym. Pokrewieństwo z drobnym i improwizacjami ״konwersa- 
cyjnymi” wykazuje również praktyka wierszowanych toastów, właściwa odm ia
nom  kultury bardziej popularnym  i mniej wyrafinowanym form om  społecznego 
obcowania. Salonowa i akademicka odm iana im prom ptu  spotyka się tu  nieoczeki

 ,Impromptu ostatecznie jest rodzajem przedłużenia konwersacji w innym trybie niż proza״ 165
zachowuje więc żywość swobodnej rozmowy. [...] Impromptu jest stworzone po to, żeby być wypo
wiedzianym, a nawet żeby stworzyć wrażenie, że nigdy nie było napisane”; ibidem, s. 139.

166 N. Masson, op.cit., s. 137.
167 Ibidem, s. 36—38.
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wanie z twórczością ludową -  przy oczywistych odmiennościach poziom u intelek
tualnego i stopnia wyrafinowania takich improwizacji.

Wracając jednak do sfery kultury „wysokiej”, należy stwierdzić, że wspólnym 
punktem  odniesienia dla włoskich improvvisazioni i francuskich impromptus, k tó
ry decyduje o pokrewieństwie tych zjawisk, była poetyka klasycyzmu, choć roko
kowe impromptus były, paradoksalnie, bliższe preromantycznie rozumianej poezji 
natchnionej niż obszerne improwizacje Włochów, ponieważ miały powstawać 
pod wpływem nagłego impulsu, nieoczekiwanego przebłysku myśli, a nie w wyni
ku celowej mobilizacji autora.

Improwizacja ״północna” -  precedens Karschin

N a tle bujnie rozwijającej się w Europie w XVIII wieku tradycji improwizacji wło
skiej i francuskiej zdecydowanie oryginalnie rysuje się kariera A nny Louisy Karsch 
(1722-1791). Zasłynęła ona nie tylko jako pierwsza improwizatorka języka nie
mieckiego, lecz także jako poetka z ludu, która dzięki swojemu niezwykłemu ta
lentowi zdobyła ogólnoniemiecką renom ę168. Urodzona jako A nna Louisa D ür- 
bach na Śląsku, w rodzinie właściciela browaru, osierocona wcześnie przez ojca, 
umiejętność pisania i czytania zawdzięczała dziadkowi. Jej dzieciństwo i młodość 
upłynęły na ciężkiej i niewdzięcznej pracy u boku m atki, która ubolewała nad 
jej brzydotą i nie tylko nie umożliwiała jej rozwoju intelektualnego, ale wręcz go 
utrudniała. W  wieku szesnastu lat dziewczyna została wydana za mąż, małżeństwo 
skończyło się jednak fatalnie -  mąż, zachowawszy posag, odesłał Annę, w ciąży 
i bez środków do życia, do matki. Kolejne małżeństwo, zawarte za nam ową matki, 
również nie było udane -  drugi mąż okazał się alkoholikiem, jednak przynaj
mniej nie stawał na drodze ambicjom literackim żony, które rozwijały się mimo 
wyjątkowo niesprzyjających okoliczności życiowych. W  tym okresie powstały jej 
wiersze poświęcone zwycięstwom Fryderyka II w wojnie pruskiej, które, zapewne 
także ze względu na temat, zwróciły na am bitną chłopkę uwagę miejscowej inte
ligencji. Przełomem w życiu Karsch był m om ent, kiedy jej mąż został powołany 
do armii pruskiej; poetką zajął się wówczas baron von Kottwitz. W  1761 roku 
zabrał ją i jej córkę Karolinę z sobą do Berlina. Tam zabawiała jego znajomych im 
prowizowanymi wierszami ״biesiadnymi”, uprawiała sztukę bouts-rimes, tworzyła 
poezje okolicznościowe na śluby, narodziny, pogrzeby; wówczas przylgnęło do niej 
pieszczotliwe i poufałe zdrobnienie ״Karschin”. Stanowiła w towarzystwie m od
ną ״ciekawostkę”, szczególny przypadek poetki z ludu, interesujący raczej jako

168 Na temat życia i twórczości Karsch zob. m.in. hasło biograficzne w: Lexikon deutscher Di
chter und Prosaisten, red. K.H. Jördens, Leipzig 1807, t. II, s. 607-640 i opracowania A. Angera: 
posłowie w: A.L. Karschin, Gedichte und Lebenszeugnisse, Stuttgart 1987, s. 184-203 oraz arty
kuł biograficzny w: Literaturlexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache, red. W. Killy, München 
1990, t. 6, s. 244-246.
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 ,fenomen natury” niż zjawisko artystyczne. Była zresztą tego w pełni świadoma״
wiedząc, że tego typu m oda jest dla niej jedyną szansą na zmianę losu i jakikolwiek 
rozwój. Istotnie, wkrótce ״przypadek” Karschin wzbudził żywe zainteresowanie 
nie tylko amatorów ciekawostek, lecz także najbardziej wpływowych myślicieli 
epoki: Sulzera, Bodmera, Klopstocka, Herdera, Goethego. Karsch jako osoba nie
wykształcona, pochodząca z ludu, uosabiała w ich oczach naturalny zmysł poetyc
ki, rodzimy, niemiecki geniusz, swobodny i nieobciążony brzemieniem poetyk 
normatywnych; poezję Natury, a nie K ultury169.

W  1764 roku ukazał się tom  poezji wybranych Karschin, zawierających za
równo wiersze improwizowane, jak i poezje pióra. Rozczarował on wielu czytelni
ków, dając asum pt do wielu refleksji krytycznych. Zauważano w nich brak zmysłu 
konstrukcyjnego, ekonom ii środków artystycznych, rozwlekłość, niezręczności 
stylistyczne i prozodyczne170, zarazem chwaląc wrażliwość na naturę oraz swobodę 
i bezpośredniość poetyckiego wyrazu. Jak widać, poszukując świeżego, ״natural- 
nego” geniuszu, oceniano go według mało elastycznych kryteriów; podziwiając 
fenomen poezji spontanicznej, w  druku oczekiwano jednak utworów spełniają
cych kryteria literackości. Sama Karsch nie usiłowała korygować swojej twórczo
ści w celu dopasowania jej do standardów literackich epoki, i to chyba nie tylko 
dlatego, że bariera braku regularnego wykształcenia i kultury  literackiej była zbyt 
wielka -  jak m ożna wnioskować z listów, poetka zdawała sobie sprawę, że tym, 
co zapewnia jej zainteresowanie, jest właśnie nietypowość -  częściowo odbierana 
jako niedoskonałość -  czyniąca jednak z jej poezji zjawisko oryginalne, swoiste, 
niepowtarzalne171.

Cechą charakterystyczną utworów Karschin, będącą jedną z konsekwencji 
przyjętej przez nią postawy naturalności i swoistości, jest silny związek z biografią. 
Wiersze te cechuje mocne ja autorskie, zdecydowana podmiotowość, która jest 
odczuwalna nawet w tekstach okolicznościowych i panegirykach, a która decy
duje o ich sugestywności. Konsekwentnie zachowuje w nich perspektywę widze
nia świata motywowaną podwójną odrębnością -  jako osoby z niskiego stanu 
i jako kobiety -  wyróżniającą ją na tle ówczesnego środowiska literackiego. Jej 
poezję -  zarówno improwizowaną, jak i pisaną -  cechuje doraźność, ścisły związek

169 Na temat postrzegania Karsch jako ״poetki Natury” zob. zwłaszcza prace zawarte w: Anna 
Louisa Karsch (1722—1791). Von schlesischer Kunst und Berliner ״Natur" (materiały sympozjum 
w dwustulecie śmierci poetki), red. A. Bennholdt-Thomsen i A. Runge, Göttingen 1992; H. Schlaf
fer, Naturpoesie im Zeitalter der Aufklärung. Anna Luisa Karsch (1722—1791). Ein Portrait, w: Deu
tsche Literatur von Frauen, red. G. Brinker-Gabler, t. I, München 1988, s. 313-324. Por. np. T. Na- 
mowicz, wstęp w: J.G. Herder, Wybór pism, Wrocław 1987, s. L—LIII.

170 B. Frilling, G. Staupe, przedmowa w: Anna Luisa Karsch (1722—1791). Dichterin für Liebe, 
Brot und Vaterland, katalog wystawy w dwustulecie śmierci, red. G. Staupe, Berlin 1991, s. 10.

171 Zob. U. Schaffer, A u f überlebtes Elend blick ich nieder. Anna Louisa Karsch — Literarisierung 
eines Lebens in Selbst- und Fremdzeugnissen, Göttingen 1997 oraz K. Barndt, M it natürlichem Ge
nie wider die Regel. Anna Louisa Karsch und die Ästhetiktheorie ihrer Zeit, w: Anna Luisa Karsch 
(1722—1791). Dichterin für Liebe, Brot und Vaterland, op.cit., s. 17-19.
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z rzeczywistością, z bezpośrednim doświadczeniem. Poetka nigdy nie przystała na 
osłabienie tego związku na rzecz artystycznej klarowności czy poetyckiego uni
wersalizmu.

Niebagatelną cechą jej twórczości, w dużej mierze stanowiącą dźwignię jej suk
cesu, była postawa patriotyczna, zwłaszcza zaś podziw dla ״doskonałego m onar
chy” -  Fryderyka II -  którego poetka sławiła jako walecznego zdobywcę i filozofa. 
W  jej własnych oczach ukoronowaniem jej kariery była audiencja u króla w 1763 
roku172. Fryderyk II, dbający o swój status ״władcy oświeconego”, miał powody, 
by życzliwie patrzeć na poetkę z ludu głoszącą z zapałem jego pochwały -  i to 
głoszącą je wierszem improwizowanym, wiązanym już wówczas w środowisku ze 
spontanicznością, naturalnością, szczerością. Wydaje się, że ta wena patriotyczna, 
m im o że mogła mieć również swoje bardzo przyziemne motywacje, była szczera, 
jako że charakteryzuje ona już bardzo wczesne utwory Karschin.

Chociaż jej sława pod koniec lat 60. zaczęła się przesilać, Karschin nie zarzu
ciła twórczości literackiej, którą traktowała nie tylko jako spełnienie ambicji, ale 
i jako sposób na poprawę swego losu: tworzyła wiersze na zamówienie, zarabiała 
piórem  na życie, wierna swojej pragmatycznej i artystycznej zarazem koncepcji 
ścisłego -  pod każdym względem -  związku poezji z egzystencją, z bezpośrednim 
doświadczeniem i osobistym przeżyciem, która była podstawą jej twórczości im 
prowizowanej.

Twórczość Karschin była przywoływana bardzo często w kontekście niemiec
kim  jako swoisty kontrapunkt dla rozważań o improwizacji włoskiej, stając się 
bodźcem do refleksji nad specyfiką tej sztuki i jej geokulturowymi uwarunko
waniami. W  drugiej połowie XVIII wieku daje się bowiem zauważyć wyraźne 
wzmożenie zainteresowania poezją tworzoną ex prom ptu, odzwierciedlające się 
zarówno w coraz częstszych opisach praktyk improwizacyjnych, pojawiających się 
zwłaszcza w popularnych wówczas relacjach z podróży po Italii, jak i w pismach 
estetyków i filologów, którzy wówczas zaczęli przypatrywać się tem u fenomenowi 
ze wzmożoną uwagą. Namysł nad improwizacją stał się nieodłącznym elemen
tem  ich rozważań, łączył się bowiem ściśle zarówno z pozostającą w tym okresie 
prerom antyczną koncepcją poezji oraz z centralnym  dla niej pojęciem geniuszu, 
jak i z kształtującą się wówczas nauką o literaturze, uwzględniającą historyczne 
uwarunkowania, usystematyzowaną i uniezależnioną od doraźnych celów, które 
często przyświecały retoryce.

172 Audiencja ta skończyła się zresztą rozczarowaniem -  poetka, licząca na to, że król zadba o jej 
stałe utrzymanie, otrzymała od niego wówczas... dwa talary. Dopiero od Fryderyka Wilhelma II 
uzyskała, na krótko przed śmiercią, wymarzony i upragniony własny dom.



II. Improwizacja w kręgu refleksji estetycznej

Wrażenia z podróży

O d  połowy XVIII wieku zjawisko improwizacji poetyckiej staje się coraz lepiej 
znane w całej Europie przede wszystkim dzięki rozwojowi m ody na publikowanie 
wspom nień z podróży włoskich, cieszących się dużą poczytnością i opracowywa
nych przez przedstawicieli różnych nacji.

Z  perspektywy podróżujących improwizacja jest ukazywana przede wszyst
kim  jako charakterystyczny dla Italii i niepowtarzalny fenomen życia literackiego. 
Wrażenia z konkretnych występów są zazwyczaj wzbogacone mniej lub bardziej 
rozbudowaną refleksją podróżującego na ich temat, ewentualnie — przywoła
niem  cudzych opinii. Konfrontacja osobistego doświadczenia — czyli wysłuchania 
konkretnego improwizatora — z różnymi koncepcjami estetycznymi prowadziła 
przy tym do formułowania bardzo różnorodnych, niejednokrotnie sprzecznych 
przekonań na tem at tej sztuki, przy czym tworzył się swoisty efekt domina: opi
sy podróży, często służąc za rodzaj przewodników dla wybierających się do Ita
lii, ukierunkowały zainteresowania i opinie kolejnych wojażerów. Pod koniec 
XVIII wieku (zwłaszcza w kręgach anglosaskich) wysłuchanie improwizacji stało 
się jednym  z topicznych elementów podróży włoskiej, jedynym ze stałych punk
tów jej program u173.

Oprócz stale zwiększającej się popularności podróży włoskich, za ważny czyn
nik decydujący o rozwoju swoistej m ody na improwizację m ożna uznać pojawie
nie się takich indywidualności jak Perfetti, którego sława, aczkolwiek zrodzona 
w Akademii i w obrębie instytucji naukowych, przekroczyła ich mury. Europej
skiej renomie improwizatora przysłużyła się niewątpliwie wspom inana już relacja 
Charles’a de Brosses, którego listy stały się szybko jednym  z najpopularniejszych 
w Europie źródeł wiedzy na tem at Italii. Szczególnie interesujące wydają się jed
nak informacje na tem at improwizacji zawarte w relacjach osób niezwiązanych 
z literaturą i światem sztuki, a więc patrzących na nią z pewnym dystansem, ta
kich jak na przykład astronom  Joseph Lalande, którego opis podróży włoskiej,

173 A. Esterhammer, op.cit., s. 19—28.



69Improwizacja w kręgu refleksji estetycznej

kilkakrotnie wznawiany, cieszył się na przełomie XVIII i XIX wieku ogrom ną 
popularnością w całej Europie174.

Tekst Lalande’a, w  odróżnieniu od innych dzieł tego typu, już w założeniu 
nie jest jedynie subiektywnym opisem krainy, jej zabytków, mieszkańców i zwy
czajów, ale został pomyślany jako kom pendium  rzetelnej wiedzy na tem at Italii, 
swoisty prototyp bedekerów. Jak zaznacza sam autor, pomysł takiego opracowania 
zrodził się z niezadowolenia z istniejących opisów podróży włoskich i miał na celu 
 une description de cette belle partie du monde, propre a en faciliter le voyage aux״
Franęois, &  a le leur rendre agreable”175. Lalande zabrał się do tego zadania w spo
sób systematyczny, przemyślany i solidny, by nie rzec naukowy, dążąc do ciąg
łego ulepszania swego dzieła -  w  jego drugim, poprawionym wydaniu podaje na 
przykład wszystkie źródła, z których czerpał wiedzę na tem at W łoch, konstruując 
w ten sposób swoistą europejską ״bibliografię przedm iotu”. Sygnalizuje również, 
które z poprzednich wydań jego pracy były autoryzowane, a które nie; podaje 
zestaw ich tłumaczeń na języki obce; wreszcie prezentuje listę ״inform atorów”, 
to znaczy osób, które udzieliły m u konkretnych danych, odpowiadały na jego 
pytania i prostowały nieścisłości. Ponieważ dzieło miało być praktyczne, Lalande 
umieścił w nim  również informacje przydatne w podróży, takie jak odległości 
pomiędzy poszczególnymi miastami, włoski sposób odmierzania czasu itd., po
przedzając całość panoramicznym obrazem ״historii naturalnej” Italii i inform a
cjami na tem at jej rolnictwa, bogactw naturalnych i typowych produktów. Z na
czące jest krytyczne zastrzeżenie, które autor wysuwa wobec własnej pracy -  że nie 
została ona opracowana przez W łocha, tylko takie bowiem ״wewnętrzne” ujęcie 
byłoby, jego zdaniem, w pełni wiarygodne. Zaznacza jednak zarazem, że książka 
może mieć przynajmniej tę zaletę, iż jest napisana w sposób bardziej zrozumiały 
dla Francuzów, z uwzględnieniem ich przyzwyczajeń i dokonaniem  stosownych 
porównań między kulturą włoską a francuską, czego W łoch nie byłby w stanie
uczynić176.

Informacje o improwizatorach pojawiają się w  związku z opisem Florencji; La- 
lande, jak większość osiemnastowiecznych podróżników, uznaje tę sztukę za wło
ską specyfikę (״chose singuliere de l’Italie”) i stwierdza, że najwięcej tego typu poe

174 Jeszcze Chateaubriand w swoich pamiętnikach (Memoires d ’outre-tombe) wspominał o po
dróży Lalande’a jako o nadal najlepszym i najdokładniejszym dziele traktującym o sztuce i historii 
Rzymu (zob. Pamiętniki pośmiertne Chateaubrianda, tłum. O. Stanisławski, t. VIII, Orgelbrand, 
Warszawa 1851, s. 147). Tekst ten po raz pierwszy został opublikowany anonimowo jako Voyage 
d ’un Franęois en Italie, fait dans les annees 1765 et 1766i był kilkakrotnie, niekiedy fragmentarycz
nie, przedrukowywany. Wydanie poprawione przez autora ukazało się w 1786 roku. W dawniej
szych tekstach -  w tym w wydaniach Voyage d ’un Franęois -  nazwisko tego autora pisane jest jako 
jako rozpowszechnioną we współczes (”Lalande״) La Lande”, przyjmuję jednak pisownię łączną״
nych tekstach poświęconych tej postaci.

 opis tej pięknej części świata, zdolny ułatwić i uprzyjemnić podróż Francuzom”; M. de [...]״ 175
La Lande, Voyage en Italie, Paris M. DCC. LXXXVI, t. I, s. IX (przedmowa).

176 Ibidem, t. I, s. XIII (przedmowa).
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tów jest w  Toskanii177. Dodaje, że nie miał okazji zobaczyć Corilli, która wówczas 
bawiła w W iedniu, ale ״wszędzie napotykał ślady jej sławy”. W spom ina o opubli
kowanych przez nią poezjach, stwierdzając przy tym ostrożnie, że zazwyczaj wier
sze pisane przez improwizatorów są o wiele słabsze niż te wypowiadane przez nich 
ex prom ptu  productions subites de ces genies enflammes, sont plus etonnantes״) 
&  meilleures que leurs ouvrages prepares”178). Pogląd ten, w XVIII wieku bardzo 
częsty, szedł w parze z przekonaniem, że talent improwizacyjny i talent poetycki 
to jakości odm ienne i z zasady niewystępujące razem.

Lalande wspom ina o dwóch odm ianach poezji improwizowanej — dialogicznej 
i solowej. Improwizacje dialogiczne opisuje jako wystąpienia dwóch ״masek” lub 
dwóch nieznajomych, którzy potrafią przez całą noc wymieniać kuplety na tę 
samą melodię — prowokować się, atakować i ripostować. N ie określa kontekstu 
takich wystąpień, ale m ożna się spodziewać, że odbywają się one podczas zgroma
dzeń publicznych, zapewne o charakterze karnawałowym lub świątecznym, skoro 
mowa o maskach. Pisząc zaś o improwizatorach solowych, którzy recytują na za
dany tem at ״tyrady” na sto wersów i dłuższe, podkreśla przede wszystkim ich ener
gię i m ocno podm iotow y charakter takich wystąpień. Żywość, zapał i entuzjazm 
jest zresztą dla niego cechą dom inującą improwizatorów, zarówno dialogujących, 
jak i solowych. Zauważa też, że twórcy improwizowanych dialogów pozostają za
zwyczaj anonimowi, podczas gdy poeci solowi zyskują popularność bądź nawet 
sławę utrwalającą ich nazwiska179. Sztuka improwizacji ogólnie wzbudza jego za
chwyt i jest opisywana jako zjawisko fascynujące. Nie odnosi się natom iast niemal 
wcale — co nie dziwi przy praktycznym charakterze jego tekstu — do jej warto
ści artystycznej i rangi w porządku zjawisk estetycznych, zwracając uwagę przede 
wszystkim na żywiołowość i energię towarzyszące występom improwizacyjnym.

Zupełnie odm iennie podchodzi do sztuki improwizacji inny autor popularnej 
swego czasu w całej Europie podróży włoskiej, oficer armii pruskiej i historyk, Jo
hann W ilhelm  von Archenholz180. Zestawienie jego relacji z relacją Lalande’a jest 
pouczające nie tylko dlatego, że choć powstały one w różnych okresach, istniały na 
rynku czytelniczym równolegle, lecz także z tego względu, że obaj autorzy repre
zentowali w swoich pismach podobne ״publicystyczne” podejście, dążąc, zarówno 
w dziełach naukowych, jak i popularyzatorskich, do klarownej i w miarę m ożno
ści wieloaspektowej prezentacji wybranych zagadnień — na przykład obaj podję
li się przystępnego opracowania podstaw dziedziny, w której się specjalizowali,

177 Ibidem, t. III, s. 121—123 (opis Florencji).
178 Ibidem, s. 122.
179 Wśród najsławniejszych artystów tego typu wymienia abbe Lorenziego z Werony (wspomi

na o nim później raz jeszcze jako o najlepszym z improwizatorów Italii), ojca Corvefi z Pawii, pana 
de Roffi z Rzymu, ״młodego Neapolitańczyka o nazwisku Gasparo Molle” i Toskańczyka, abbe 
Fanziniego (ibidem, t. XIV, s. 141).

180 J.W. Archenholz, Italien, Brünn 1786; anonimowy polski przekład ukazał się jako: Włochy 
przez Archenholca, w dwóch częściach, tłumaczone z  niemieckiego, nakładem i drukiem Karola Kuli
ga, Płock 1828.
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na użytek kobiet -  Lalande, pisząc Astronomie des dames (1795)181, zaś Archen
holz, tworząc Historisches Taschenbuch fü r  D am en  (1791). Archenholz jednak, acz
kolwiek teoretycznie również ״niezaangażowany” literacko, prezentuje formację 
zdecydowanie bardziej hum anistyczną niż Lalande, przede wszystkim zaś, jako 
historyk i pruski patriota, zjawiska kultury traktuje o wiele bardziej wartościująco 
i krytycznie, pisze też o wiele bardziej sarkastycznie. Charakteryzując na przykład 
środowisko toskańskie, nisko ocenia jego poziom kulturalny, szczególnie zaś po
ziom akademii:

Es kommen hier viele gelehrte Werke heraus, die aber so pedantisch und geschmackt- 
los sind, als wenn sie nicht im achtzehnten Jahrhundert, sondern im mittlern Zeitalter 
geschrieben waeren. [...] Keine Dichter haben sie jetzt gar nicht, wohl aber eine zahl
lose Menge Sonettenfabricanten182.

Jeszcze zgryźliwiej wypowiada się Archenholz o Arkadii, wyszydzając preten
sjonalność i snobizm jej członków przy ich bardzo niskim poziomie intelektual
nym  i artystycznym183; stwierdza, że szeregi Akademii otwarte są przede wszystkim 
dla utytułowanych, a nie utalentowanych184. Za stosunkowo najlepszą z akademii 
uznaje Accademia de’Quirini, gdzie jednak miał okazję być świadkiem żenującej, 
jego zdaniem, ceremonii przyjmowania nowego członka - - ”leider״   dodaje -  
niestety był to N״) ”war es ein Deutscher״ iemiec”185).

Archenholz zwraca baczniejszą uwagę niż Lalande na rolę akom paniamentu:

Gemeiniglich geschieht diese Stegreifreimerei singend, und wird durch eine Violine 
akkompagnirt (sic); ja manche dieser Virtuosen koennen nicht ohne dieses Instrument 
ihre Muse in Gang bringen. Die berumziehenden aber muessen sowohl redend als 
singend, mit und ohne Instrument geuebt sehn, daß aufegebene Thema zu bereimen. 
Man wuerde sich irren, wenn man dieses Talent als etwas besonders ansaehe186.

181 Praca ta została wydana po polsku w 1821 roku w tłumaczeniu Franciszka Skomorowskiego 
jako Astronomiia dla płci piękney.

182 J.W. Archenholz, op.cit., s. 101 // ״Wychodzi tu wiele dzieł uczonych, ale pisane są tak rze- 
miosłowo i bez smaku, iż się zdaje, jak gdyby Autorowie w wiekach średnich nad niemi pracowali. 
[...] Rzadko bywa między niemi Poeta, ale codziennie zjawiają się Soneciści”; przekł. za: Włochy 
przezArchenholca, op.cit., cz. I, s. 83-84. Narzekanie na ״Sonettenfabricanten” przywodzi na myśl 
późniejsze epistolarne uwagi pani de Stael na temat młodzieńców ״uzbrojonych w sonety” (zob. 
rozdział Portret improwizatorki. Biografia, autobiografia, fikcja w niniejszej pracy).

 ,Głośna Akademija Arkadyjczyków składa się po większej części z fabrykantów sonetów״ 183
zgromadzających się dla tego, aby sobie niedorzeczności swoje odczytywali”; Włochy przez Archen- 
holca, op.cit., cz. II, s. 220.

184 J.W. Archenholz, Italien, op.cit., s. 291.
185 Ibidem, s. 293.
186 Ibidem, s. 296. ״[...] najczęściej improwizują w domach prywatnych z towarzyszeniem ba- 

setli, są nawet między temi wirtuozami, co bez instrumentu muzy pobudzić nie mogą. Wędrujący 
zaś zarówno deklamując, jak śpiewając, z instrumentem, lub bez niego do rymowania zadanego 
tematu gotowi być powinni. Mylnie by mniemał ten, coby talent improwizowania, za coś szcze
gólnego uważał”; Włochy przez Archenholca, op.cit., cz. II, s. 223; w tłumaczeniu dokładniejszym:
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Charakteryzując improwizatorów rzymskich, rejestruje także popularny wa
riant tej sztuki uprawiany przez poetów ulicznych tradycyjnie występujących na 
placu Term ini187; dodaje, że ich ״konikiem” jest dawna historia Rzymu, którą znają 
nawet niewykształceni W łosi, wiązana zazwyczaj z opisem miasta i pochwałą jego 
pomników. Stwierdza, że wielokrotnie obserwował takie przedstawienie (״Schau- 
spiel”) i za każdym razem improwizatorzy okazywali się osobami o ograniczonych 
umysłach i m iernym  wykształceniu; przy całej swoje pogardzie dla improwizacji 
przyznaje jednak, że um iejętna aranżacja wystąpienia może wywołać wrażenie nie
zwykłości; odmawiając im prowizatorom  walorów intelektualnych, przypisuje im 
umiejętności aktorskie i reżyserskie:

Ich habe von einem Venezianer eine Szene dieser Art gesehen, die den außerordent
lichsten Eindruck zu machen faehig war. Man stelle sich einen Platz in Rom vor, von 
Truemmern umgeben, die auf die sinnlichste Weise an das große Volk erinnern, das 
ehemals hier thronte; und nun denkte man sich zum Thema: den Abschied des Regulus 
von seiner Familie und von Rom; dieses nun mit Feuer und Veredsamkeit deklamirt 
(sic), und zwar an dem Ort selbst, wo diese große That vor 2000 Jahren geschah. Der 
Improvisator, der unter die besten seiner Kunst gehoerte, wußte diesen Vortheil vor
trefflich zu Nutzen (sic). Er blickte auf die Ruinen traurig, aber doch standhaft, und 
nun nahm er den letzten Abschied von seinen Verwandten und Freunden, von dem ro- 
emischen Volk, von den Tempeln und Altaeren, den Goettern seines Vaterlandes, und 
endlich vom Kapitol; wobei er seine Augen auf den kapitolinischen (sic) Huegel hef
tete. Diese ganze Szene, die wohl ausgefuehrt wurde, weil unser Mann den Metastasio 
auswendig wußte, war ein wahres Fest fuer Herz und Geist188.

Archenholz zauważa więc, że siła improwizacji tkwi w jej teatralnych walorach 
-  dopóki są stosowane one umiejętnie i z umiarem. Z  tego względu pogardliwie 
odnosi się do Corilli, nazywając jej uwieńczenie ״śmieszną farsą” (״laecherliche Far
ze”). Nie omieszkał również dodać, że niesłuszne wyniesienie ״diese so unverdient 
beruehm t gewordene Person” (״owa tak niezasłużenie słynna osoba”) zawdzięczała

 Na ogół improwizatorzy występują, śpiewając, z akompaniamentem skrzypiec, tak że wielu z tych״
wirtuozów nie może bez tego instrumentu rozruszać swojej muzy. Najbardziej znani jednak muszą 
umieć zarówno z instrumentem, jak i bez rymować na zadany temat. Byłoby błędem uznawanie 
tego talentu za coś szczególnego” (tłum. I.P.).

187 Ibidem, s. 295-298.
188 Ibidem, s. 296-297; ״Widziałem raz Wenecjanina improwizującego, i scena ta zdolna była 

do zrobienia nadzwyczajnego wrażenia. Trzeba sobie wystawić plac rzymski, rozwalinami otoczo
ny, sposobem najzmysłowniejszym przypominający wielki Naród, co tu tronował; zadaniem było 
rozstanie się Regulusa z rodziną i Rzymem, deklamowane z ogniem i pewną wymową, a to na tem 
samem miejscu, gdzie przed dwoma tysiącami lat ten wielki czyn był wydarzony. Improwizator, 
między podobnemi sobie najlepszy, pełen powagi umiał wybornie z tej okoliczności korzystać. 
Spojrzawszy smutnie, lecz stale na otaczające go rozwaliny, żegnał po raz ostatni krewnych i przy
jaciół, Lud rzymski, świątynie, ółtarze i Bogi ojczyste, nakoniec (sic) wzrok swój na wzgórza Ka- 
pitolińskie zwracając, pożegnał kapitol (sic). -  Cała ta widownia dobrze wykonana, zwłaszcza że 
improwizator Metastazego na pamięć umiał, była dla serca i umysłu prawdziwą uroczystością”; 
Włochy przez Archenholca, op.cit., s. 224-225.
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wyłącznie protekcji kardynała, ״von dem m an versichert, daß er etwas mehr als 
Freundschaft fuer die Stegreifreimerin (improvisatrice) empfand” (״o którym  m ó
wią, że odczuwał do improwizatorki coś więcej niż przyjaźń”)189. Główną przesłan
ką deprecjacji włoskiej poetki jest jednak zestawienie jej z rodzimą Karschin, która 
przewyższa ją nie tylko w improwizacji, ogólnie uznanej przez Archenholza za rzecz 
błahą, ale i w  rzetelnej poezji pióra. Archenholz nie traktuje więc improwizacji jako 
talentu właściwego jedynie W łochom, lecz przejawiającego się, i to w o wiele wyższej 
formie, również u innych nacji. Przeprowadza przy tym — oryginalne w  porównaniu 
z refleksjami innych podróżników — zestawienie: ״W ie tief ist dieses Talent unter 
den Stegreifredner, die m an in England in den disputirenden Klubs antrifft! [...]190”. 
Improwizacja nie jest, zdaniem Archenholza, niczym niezwykłym — a jej popular
ność i śmieszna fetyszyzacja wśród W łochów stanowi wyraźne potwierdzenie ich 
nader niskiej kultury literackiej, narcystycznie i przesadnie kultywowanej. Nisko 
wartościując włoską improwizację, znajduje o wiele bardziej, jego zdaniem, szla
chetne i wyrafinowane przykłady twórczości improwizacyjnej w innych kulturach.

Teksty Lalande’a i Archenholza to tylko wybrane przykłady relacji z licznych 
w owym czasie podróży włoskich, jednak ich zestawienie ukazuje wyraźnie rady
kalną rozbieżność poglądów na temat improwizacji. Niełatwo było, zaiste, wyro
bić sobie o niej opinię, konfrontując tak sprzeczne głosy! Nic dziwnego, że wraz 
z mnożeniem się w popularnych ״podróżach” wzmianek o improwizacjach narastała 
dezorientacja (oraz zainteresowanie) tym kontrowersyjnym fenomenem, nie tylko 
wśród ciekawych świata podróżników i miłośników niezwykłości, lecz także również 
w kręgach uczonych, osadzających go w różnych kontekstach poznawczych.

Improwizacja jako „literatura ustna”

W  drugiej połowie XVIII wieku refleksja nad improwizacją nabrała nowego wy
m iaru na fali rozwijających się badań nad źródłami literatury europejskiej. Filolo
dzy dostrzegli w żywej, współczesnej im  sztuce improwizacji przesłankę i materiał 
pomocniczy do badań nad poezją antyczną funkcjonującą pierwotnie w ramach 
tradycji ustnej, w tym  zwłaszcza nad eposami homeryckimi i eklogami pasterski
mi. Uwzględniali przy tym zarówno improwizacje powstające w obrębie kultury 
wysokiej, jak i analogiczne zjawiska pojawiające się w folklorze na przykład ir
landzkim  czy hiszpańskim, a także w egzotycznych kulturach ״prymitywnych”, 
stosunkowo niedawno wówczas odkrytych191.

189 Ibidem, s. 295; tłum. I.P. (frazy pominięte w przekładzie: Włochy przez Archenholca).
190 Ibidem, s. 298; ״Jakże oni są niźsi od tych, których w Anglii, w Klubach rozprawiających 

widzieć można”; Włochy przez Archenholca, op.cit., cz. II, s. 226.
191 Szczegółowo ową reinterpretację improwizacji w osiemnasto- i dziewiętnastowiecznych ba

daniach nad literaturą antycznej Grecji i Rzymu oraz literaturą oralną prezentuje A. Esterhammer, 
op.cit., s. 59—77.
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Przekonanie o pokrewieństwie sztuki współczesnych improwizatorów i daw
nych aojdów było oparte zasadniczo na dwóch założeniach — z jednej strony na 
przekonaniu o istnieniu nieprzerwanej od czasów starożytnych ciągłości tej trady
cji, której pozostałościami miała być improwizacja w wersji ludowej, z drugiej zaś 
— na podejrzeniu, że strategie, techniki i założenia artystyczne twórców antycznej 
poezji ustnej nie odbiegają zasadniczo od tych, jakie m ożna obserwować u osiem
nastowiecznych improwizatorów. Ujęcie takie — m im o że nie było jednogłośnie 
akceptowane i stało się przyczyną licznych sporów — niezwykle dowartościowy
wało zjawisko improwizacji i skłaniało do widzenia w nim  nie tylko specyficznej 
zabawy zrodzonej ze śpiewności języka włoskiego, lecz także jednego ze stadiów 
rozwoju literatury192.

Zapoczątkowana w połowie XVIII wieku dyskusja, stawiająca w centrum  kwe
stię mechanizmów powstawania i utrwalania literatury ustnej a także paraliterac- 
kiego i performatywnego charakteru tworzonej w ten sposób poezji, trwa de facto  
do dziś, tyle że obecnie odwołuje się do znacznie poszerzonego m ateriału porów
nawczego. Improwizacja poetycka w swojej osiemnasto- i dziewiętnastowiecznej 
formie przestała jednak stanowić w tych sporach istotną przesłankę, ponieważ 
stała się zjawiskiem należącym do przeszłości i empirycznie niebadalnym. Stosun
kowo niedawno zarysowała się natom iast tendencja odw rotna — próba wykorzy
stania ustaleń współczesnych badaczy literatury ustnej do charakterystyki i opisu 
fenom enu europejskiej, a zwłaszcza włoskiej improwizacji poetyckiej.

Zwolennikiem takiego podejścia jest przede wszystkim Bruno Gentili, wska
zujący analogie między improwizowanymi aspektami literatury antycznej Grecji 
a improwizacją włoską XVIII wieku193. Zastosowana przez Gentilego uniwersa- 
lizująca, w  dużej mierze ahistoryczna, a zarazem fenomenologiczna perspektywa 
wzbudza wiele kontrowersji i głosów krytycznych, niewątpliwie jednak jego arty
kuł przyczynił się do wzmożenia zainteresowania improwizacją poetycką także ze 
strony antropologów kultury. Dzięki niem u w drugiej połowie XX wieku powtó
rzyła się w pewnym sensie historia dwieście lat wcześniejsza, kiedy to refleksja nad 
improwizacją rozwinęła się pod wpływem badań antropologów i filologów klasycz
nych, dopatrujących się w osiemnastowiecznych improwizacjach analogii — z jed
nej strony — z grecką epiką aojdów, z drugiej zaś — z rzymską poezją bukoliczną.

192 Spojrzenie filologiczne rozmijało się przy tym, przynajmniej w pierwszej fazie, ze sposo
bem przedstawiania improwizacji w ״niespecjalistycznej” literaturze podróżniczej (np. w tekście 
Lalande’a), w której improwizacja była ukazywana jako specjalność Italii ze względu na melodyjny 
charakter języka włoskiego, sprzyjającego tworzeniu mowy wiązanej; pod tym względem refleksja 
Archenholza, wzbogacona dzięki rodzimemu przykładowi Karschin, jest bliższa podejściu ״na- 
ukowemu”.

193 B. Gentili, Cultura dell’improviso. Poesia orale colta nel Settecento italiano e la poesia greca 
dell’eta arcaica e classica; artykuł ten ukazał się kilkakrotnie — najpierw w piśmie ״Quaderni urbinati 
di cultura classica” (nuova serie) 1980, nr 6, następnie w tomach konferencyjnych: Oralita e scrittu- 
ra nelsistema letterario, red. G. Cerina, C. Lavinio, L. Mulas, Roma 1982, s. 143—173 oraz Oralita: 
cultura, letteratura, discorso..., op.cit., s. 363—405.
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N a ile jednak zastosowanie perspektywy antropologicznej może okazać się 
przydatne w charakterystyce europejskiej improwizacji XVIII i XIX wieku? Za
leży to zasadniczo od tego, jak zdefiniujemy literaturę ustną i jak usytuujemy ją 
w stosunku do kultury pisma.

Spośród mnożących się w XX wieku propozycji badawczych w tej dziedzinie 
jedno z bardziej radykalnych stanowisk reprezentuje R uth Finnegan194. Odwołuje 
się ona głównie do materiału etnograficznego, ale wiele jej ustaleń m a charakter 
ogólny, znajdujący zastosowanie w ujęciu literaturoznawczym.

Finnegan stara się w pierwszej kolejności wyklarować pojęcie poezji ustnej. 
W  podstawowym rozumieniu definiuje tak twórczość, której rozpowszechnianie, 
tworzenie i wykonywanie (przekazywanie) odbywa się w drodze ustnej, bez po
średnictwa słowa pisanego; jako taka stanowi ona część ״literatury ustnej”. Fin
negan krótko rozprawia się przy tym z zastrzeżeniami niektórych badaczy, eks
ponujących oksymoroniczny -  pod względem etymologicznym -  charakter tego 
określenia (״literatura” ze względu na łaciński rdzeń ״litera” jest, ich zdaniem, nie
rozerwalnie związana z twórczością pisaną), i broni zasadności tego term inu przez 
przywołanie przykładów innych słów, które w drodze etymologicznej uległy ana
logicznemu przesunięciu semantycznemu (jak na przykład słowo ״polityczny”)195. 
Realnym problem em  jest, jej zdaniem, kwestia częściowo ustnego charakteru nie
których dzieł -  to znaczy ich uwikłanie w związki z utrwalającym pismem. Rea
sumując jej wywody, m ożna sformułować problem  następująco: czy należy mówić 
o poezji ustnej w sytuacji, gdy jej rozpowszechnianie (dodałabym tu: utrwala
nie) lub tworzenie i wykonywanie (lub też przekazywanie, w sensie dokonywania 
przekształcenia, zgodnie z angielskim term inem  performance”) dokonuje się za״ 
pom ocą pisma?196 Starając się rozstrzygnąć tę kwestię, Finnegan uznaje istnienie 
nierozerwalnego związku między literaturą ustną a pisaną:

The basic point then, is the continuity of ‘oral’ and ‘written’ literature. There is no
deep gulf between the two: they shade into each other both [...]. The idea of pure and
uncontanimated ‘oral culture’ as the primary reference point for the discussion of oral
poetry is a myth197.

Założenie Finnegan, motywowane chyba przede wszystkim względami funk
cjonalności i umożliwiające kontynuację badań nad dostępną współcześnie litera
turą ustną w perspektywie etnograficznej, na poziomie ogólnej refleksji antropo
logicznej jest jednak często kontestowane. Przekonanie o radykalnej rozdzielności

194 R. Finnegan, op.cit. Późniejsze jej prace, takie jak Literacy and Orality (1988), Oral Tradi
tions and the Verbal Arts (1992), nawiązują do założeń przedstawionych w tej książce, wznowionej 
w 1992 roku.

195 R. Finnegan, op.cit., s. 16.
196 Ibidem, s. 16-24.
 Podstawowym założeniem jest więc ciągłość »ustnej« i »pisanej« literatury. Nie ma między״ 197

nimi głębokiego przedziału: przechodzą płynnie jedna w drugą. [...] Idea czystej i nieskażonej »kul- 
tury ustnej« jako pierwotny punkt wyjścia dyskusji na temat poezji ustnej jest mitem”; ibidem, s. 24.



Część I. Europejskie tradycje improwizacji76

i odmienności kultury słowa i kultury druku głoszone jest przez bardzo wielu ba
daczy, zwłaszcza tych odwołujących się do teorii komunikacyjnych zapoczątkowa
nych przez badania Innisa, a kontynuowanych między innym i przez M cLuhana, 
Havelocka i O nga198.

W  jaki jednak sposób badania etnograficzne bądź refleksja antropologiczna 
mogłyby się okazać praktycznie pom ocne dla charakterystyki europejskiej im pro
wizacji XVIII i XIX wieku? Jeśli założymy, że faktycznie istnieją zasadnicze różnice 
w procedurach myślowych i poznawczych uzależnione od umiejętności posługi
wania się pismem lub jej braku, m ożna próbować wyodrębniać techniki twórcze 
(oparte przede wszystkim na pracy pamięci), którym i posługują się niepiśmienni 
poeci oralni, i konfrontować je z twórczością improwizatorów, przy założeniu, że 
m echanizmy twórcze w obu przypadkach m ogą -  przynajmniej po części -  okazać 
się analogiczne. Taka analiza, korzystająca przede wszystkim z narzędzi retoryki, 
m a zasadniczo charakter filologiczny. W  tym  ujęciu zespół problemów związanych 
z literaturą ustną i nowożytnymi praktykami improwizacyjnymi jest podobny; na
leży do nich między innym i kwestia poetyckości (i rozróżnienia między ״poezją” 
a ״literaturą” ustną), w której zjawiska, takie jak system wersyfikacyjny, rym, rytm , 
czy m etrum , okazują się wyznacznikami pozornymi, ponieważ nie zawsze są one 
konieczne, aby utwór był postrzegany jako poetycki. Finnegan uznaje na przykład, 
że o poetyckości utw oru decyduje pojawianie się jakiejś uchwytnej dla odbiorcy 
powtarzalności, która nie musi się realizować na poziomie czysto językowym, lecz 
w sferze performatywnej, między innym i jako specyficzna prozodia, układ kaden
cji itd., które m ogą być naddane przez wypowiadającego dany tekst, chociaż na 
poziomie zapisu nie m a po nich śladu199. Takie założenie może okazać się istotną 
przesłanką odbioru -  jako improwizowanych -  tekstów wygłaszanych prozą, i to 
nawet nienoszącą żadnych śladów regularnej organizacji, jeśli pewnym ogólnym 
kryterium  poetyckości jest kategoria muzyczności (a m usical״ setting”)200, która re
alizuje się jedynie w akcie wygłoszenia tekstu, nie pozostawiając śladów w zapisie.

Za fundam entalną różnicę między twórczością ustną etapu przedpiśmienne- 
go a nowożytną improwizacją poetycką m ożna by uznać to, że improwizator -  
przynajmniej w założeniu -  tworzy utwór nowy, podczas gdy pieśniarze ludowi 
zasadniczo dokonują aktualizacji dzieł istniejących i nie m a dla nich znaczenia 
kryterium  oryginalności -  ważniejszy jest raczej sposób wykonania (gra, m odula
cja głosu, zdolności aktorskie). Jest to jednak prawdą jedynie częściowo, jako że 
w improwizacji europejskiej XVIII i XIX wieku, podporządkowującej się określo

198 Zob. zwłaszcza H. Innis, Empire and Communications, Oxford 1950 oraz idem, The Bias of 
Communication, Toronto 1951; M. McLuhan, Wybór pism, wybór J. Fuksiewicz, tłum. K. Jakubo
wicz, wstęp K.T. Toeplitz, Warszawa 1975; E.A. Havelock, op.cit.; WJ. Ong, Oralność i piśmien- 
ność, tłum. J. Japola, Lublin 1992 oraz idem, Osoba, świadomość, komunikacja; antologia, tłum., 
wybór, wstęp i oprac. J. Japola, Warszawa 2009.

199 R. Finnegan, op.cit., s. 28.
200 Ibidem, s. 26.
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nym  oczekiwaniom dotyczącym na przykład m etrum , wersyfikacji bądź konkret
nej tematyki, zasadnicza okazuje się praca pamięci i zdolność szybkiej aktualizacji 
istniejących formuł. Pojęcie form uły jest kolejnym elementem łączącym literaturę 
ustną z improwizacją poetycką XVIII wieku.

Etnografowie, analizując twórczość starożytnych aojdów i odnajdując w niej 
czynniki podobne jak w twórczości ludowej, zwracali uwagę na powtarzalność 
pewnych stałych zwrotów - form״  uł” -  stanowiących szkielet, który artysta ״obu- 
dowuje” w trakcie tworzenia. Owe formuły, ״grupy słowne” m ogą mieć różną dłu
gość, począwszy od słynnych stałych epitetów charakteryzujących eposy Homera, 
po dłuższe zdania201, które można, poddając je ewentualnie stosownym retuszom, 
użytkować wielokrotnie. U łatwia to charakterystyczna dla twórczości ustnej, uwa
żana za jej podstawową cechę stylistyczną, repetycyjność -  kompozycje ustne są 
nasycone powtórzeniami w stopniu standardowo nieakceptowalnym w twórczo
ści pisanej. Repetycyjność ta wydaje się niezbędna zarówno dla twórcy (pomaga 
stworzyć szkielet organizacji treści wypowiadanego tekstu), jak i dla odbiorców 
(ułatwia percepcję). W  twórczości ludowej, zwłaszcza zawierającej przekaz istotny, 
na przykład historyczny lub dotyczący tożsamości danej wspólnoty, powtórzenia 
pełnią funkcję memoratywną, a więc nakierowaną na odbiorcę -  ucznia; zara
zem jednak m ożna je uznać za narzędzie, podstawę m etody twórczej właściwej 
twórczości ustnej, powstającej w  trakcie wykonywania (״com position-in-perfor- 
mance”) -  i tak były one interpretowane przez wielu badaczy w obrębie tak zwanej 
.oral-formulaic theory”202״

201 Ibidem, s. 61.
202 Analizy ilustrujące to założenie, przeprowadzane w odniesieniu do różnego rodzaju twór

czości ustnej, prowadzone systematycznie od lat 20. XX wieku, tworzą obecnie ogromną bibliotekę, 
z której postaram się tu wyodrębnić prace najbardziej znaczące w kontekście nowożytnej improwi
zacji europejskiej. Punktem wyjścia stały się badania eposów homeryckich, dla których kontekstem 
porównawczym był dwudziestowieczny folklor (zob. zwłaszcza M. Parry, Studies in the Epic Techni
que o f Oral Verse-Making, ״Harvard Studies in Classical Philology” 1930, nr 41 (tu cz. 1 studium: 
Homer and Homeric Style) 1932 i nr 43 (tu cz. 2 studium: The Homeric Language as the Language of 
an Oral Poetry); J.A. Notopoulos, Studies in Early Greek Oral Poetry, ״Harvard Studies in Classical 
Philology” 1964, nr 68; A.B. Lord, Homer as an Oral Poet, ״Harvard Studies in Classical Philo
logy”, nr 72, 1968; A.B. Lord, The Singer of Tales, New York 1968). Badania formuł jako narzędzia 
tworzenia poezji ustnej przeprowadzono również w odniesieniu do poezji staroangielskiej (zob. np. 
An Anthology of Beowulf Criticism, red. L.E. Nicholson, Notre Dame 1971), starofrancuskiej (zob. 
np. S.G. Nichols, Formulaic Diction and Thematic Composition in the Chanson de Roland, Chapel 
Hill 1961 oraz J.J. Duggan, The Song of Roland. Formulaic Style and Poetic Craft, Berkeley-London 
1973) i generalizowano te spostrzeżenia w perspektywie porównawczej (M. Curschmann, Oral 
Poetry in Mediaeval English, French and German Literature: Some Notes on Recent Research, ״Spe- 
culum” 1967, nr 42). Pod wpływem tych badań rozwinęły się również obserwacje poezji biblijnej 
starotestamentowej (W. Whallon, Formula, Character and Context. Studies in Homeric, Old English, 
and Old Testament Poetry, Cambridge, Mass. 1969; R.C. Culley, Oral Formulaic Language in the 
Biblical Psalms, Toronto 1967). Por. zasoby: http://www.oraltradition.org oraz antologię polskich 
przekładów Literatura ustna, oprac. P. Czapliński, Gdańsk 2010.

http://www.oraltradition.org


Część I. Europejskie tradycje improwizacji78

W  utworach wielu nowożytnych improwizatorów europejskich również m oż
na zauważyć powtarzalność pewnych zwrotów i form uł kompozycyjnych. Należy 
jednak od razu zaznaczyć, że wyrazisty fo rm ula ic  style nie jest cechą tylko poezji 
ustnej; rejestrowano go na przykład w staroangielskich tekstach pisanych, nie- 
będących zapisem utworów oryginalnych, lecz tłumaczeniami z łaciny, co miało 
dowodzić, że może on być stosowany niezależnie od trybu tworzenia utworu, jako 
autonom iczna jakość artystyczna (choć zapożyczona z twórczości ustnej), a więc 
niezwiązana z m etodą tworzenia203; w literaturze nowożytnej to samo zjawisko 
obserwujemy w poezjach stylizowanych ludowo204. Pojawiły się też zastrzeżenia 
co do samego pojęcia formuły — pytano, czy należy za taką uznać na przykład 
dwu- lub trzykrotne powtórzenie zwrotu bądź frazy w obrębie całego utworu i od 
jakiej częstotliwości i ״stężenia” występowania powtarzalnych połączeń wyrazo
wych m ożna o nich mówić jako o formułach — na tyle, by m óc je uznać za rze
czywiście funkcjonalne i skuteczne narzędzie tworzenia205. Kwestionowano także 
 techniczną” rzetelność i skuteczność badania częstotliwości występowania formuł״
w tekstach Hom era, zauważając, że są fragmenty, które wykazują znaczne stężenie 
form״ uł”, podczas gdy w innych m ożna je zauważyć w znikomym stopniu206, co 
może dowodzić, iż styl form ularny jest jedynie środkiem mającym na celu ułat
wianie zapamiętywania niektórych informacji istotnych w przekazie poetyckim, 
a nie techniką twórczą. Wszystkie te wątpliwości obowiązują również w przypad
ku improwizacji nowożytnych, zasadniczą zaś trudnością przy próbie zastosowania 
ustaleń badaczy literatury ustnej do analizy europejskiej poezji XVIII i XIX wieku 
jest to, że nie możemy mieć pewności, czy zapisy improwizacji nie zostały znie
kształcone lub świadomie przeredagowane w celu dostosowania ich do kanonów 
literackości (na przykład w celu usunięcia nadmiernej liczby powtórzeń); zapisów 
tych jest zresztą znacznie mniej niż materiału, jakim  dysponują etnografowie.

Czy jednak poza tymi różnicami nie można wskazać pewnych cech wspólnych 
charakterystycznych dla twórczości improwizowanej — bądź na poziomie stylu, 
bądź organizacji i doboru treści?

Gdyby zacząć od koncepcji form uł jako podstawowego wyznacznika ״stylu 
oralnego”, należałoby, jak się zdaje, analizować pod tym  kątem  nie tyle poszcze
gólne utwory, w których takie wyraźne powtarzalności są stosunkowo rzadkie, 
ile cały korpus improwizacji danego poety, próbując odtworzyć ״rezerwuar” pa
mięciowy, za pom ocą którego są konstruowane poszczególne kompozycje słowne. 
Specyficznym wariantem  takich form uł byłyby w przypadku improwizacji kulty

203 L.D. Benson, Tte Literary Character of Anglo-Saxon Formulaic Poetry, ״Publications of the 
Modern Language Association” 1966, nr 81.

204 Jako ״pierwszy z brzegu” przykład można wskazać fantazję Rusałki Józefa Bohdana Zales
kiego.

205 A.C. Watts, We Lyre and the Harp. A  Comparative Reconsideration of Oral Tradition in Ho
mer and Old English Epic Poetry, New Haven 1969, zwł. rozdz. 3.

206 J.A. Russo, Is ‘oral’ or ‘aural’ Composition the Cause of Homer’s Formulaic Style?, w: Oral Lite
rature and the Formula, red. B.A. Stolz, R.S. Shannon, Michigan 1976, s. 31—71.
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wowanej w obrębie kultury literackiej zapożyczenia z innych autorów — kryptocy- 
taty, zarówno wierne, jak i zmodyfikowane.

Analizy tego rodzaju — których możliwość jedynie tu  sygnalizuję, wymaga
łyby one bowiem podjęcia osobnych, obszernych badań — mogłyby się okazać 
pouczające w kwestii poznania mechanizmów działania artystycznego właściwych 
zarówno poszczególnym im prowizatorom  (również w konfrontacji z ich twórczoś
cią pisaną), jak i improwizacji jako specyficznej odmianie twórczości literackiej. 
Należałoby jednak przy tym  poczynić zasadnicze zastrzeżenie: że teksty europej
skich improwizacji nowożytnych nie stanowią realizacji literatury ustnej rozu
mianej jako twórczość radykalnie odm ienna od twórczości literackiej, ponieważ 
dla wszystkich tych utworów podstaw ow ą m atrycą i punk tem  odniesienia jest 
twórczość pisana. To w niej są one zakorzenione intertekstualnie, to z niej czerpią 
swoje charakterystyczne gatunki i formy poetyckie (oktawa, sonet) oraz figury 
retoryczne, konstytutywne dla improwizowanej ״prozy poetyckiej”. Improwizacja 
XVIII i XIX wieku to zjawisko paraliterackie silnie motywowane literaturą, gdyż 
przeznaczone — nawet w swej odmianie popularnej, ludowej — dla publiczności 
o formacji literackiej w rozum ieniu McLuhanowskim, czyli stosującej kryteria 
percepcji, oceny i wartościowania wykształcone w sferze kultury pisma.

Natchnienie -  pismo

Kwestie odmiennych uwarunkowań twórczości pisanej i ustnej, tak nośne w per
spektywie antropologicznej i filologicznej, w XVIII wieku były rozpatrywane także 
w kontekście filozoficznym i estetycznym. W  kontekście zasadniczych przeformu- 
łowań estetycznych, które nastąpiły w drugiej połowie XVIII wieku, zwłaszcza zaś 
reinterpretacji kategorii geniuszu i natchnienia, zaczęto uwzględniać w refleksji nad 
improwizacją elementy pozaliterackie, w  tym uwarunkowania sytuacyjne, zwracając 
baczną uwagę na status i funkcję odbiorców oraz na łączącą improwizatora i jego 
słuchaczy ״energię”, którą opisywano najczęściej z użyciem pojęcia entuzjazmu.

Szczególnie nośne w tych rozważaniach okazały się refleksje Saveria Bettinel- 
lego (1718—1808), jezuity, poety i dramaturga, który zasłynął przede wszystkim 
dzięki swoim pism om  estetycznym otwierającym drogę nowym, preromantycz- 
nym  koncepcjom. Bettinelli, odwołując się do zdobyczy jezuickiej szkoły retoryki, 
a zarazem bliski ideom  iluministycznym, rozpatrywał literaturę w ścisłym związku 
z kategorią poznania207. Uznając twórczość artystyczną za wartość żywotną za
równo dla wspólnot, jak i jednostek i mogącą silnie oddziaływać na ludzką du
chowość, pozytywnie postrzegał wszelkie zjawiska zapobiegające jej konwencjo- 
nalizacji i petryfikacji — w tym  improwizację. Jego żywe zainteresowanie tą  sztuką

207 Horyzont ideowy Bettinellego odtwarzają m.in. E. Bonora, Ilpensiero critico del Bettinelli, 
w: Parini e altro Settecento, Milano 1982, s. 128—155 oraz W. Binni, Fra illuminismo e romanticismo. 
Saverio Bettinelli, w: Preromanticismo italiano, Bari 1974, s. 49—72.
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inspirowane było także, jak się zdaje, osobistymi upodobaniam i Bettinellego -  
wieloletnią przyjaźnią z Bandettini, której był bodaj najżarliwszym wielbicielem 
i rzecznikiem, oraz podziwem dla innych współczesnych m u improwizatorów, 
w tym  Bartolomea Lorenziego (1732-1822)208.

Osoba Lorenziego jest przywołana w pismach Bettinellego w charakterze wy
jątku potwierdzającego regułę -  jako poety posiadającego w równej mierze um ie
jętności improwizacyjne i talent literacki, a więc zdolności, które zdaniem Betti- 
nellego, na ogół się wykluczały. Taki rozdział możliwości artystycznych wynikał 
z przekonania o zasadniczej odmienności elementów konstytutywnych dla poezji 
improwizowanej i poezji pisanej. W  pierwszym przypadku, według Bettinelle- 
go, conditio sine qua non  jest entuzjazm, w drugim  zaś -  kontrola ״buon gusto”. 
Uznając improwizację za zjawisko będące idealną realizacją entuzjazmu, Bettinelli 
zdecydowanie odróżniał ją więc od literatury, która musi być poddana prawom 
namysłu oraz wymaganiom dobrego gustu i w  większej mierze podlega osądowi 
rozum u niż waloryzacji emocjonalnej. Dlatego zdecydowanie twierdził, iż poezje 
powstałe w wyniku improwizacji nie powinny być drukowane, gdyż nieuchronnie 
nie wytrzymają -  nieadekwatnych wobec nich niejako z natury  -  kryteriów oceny 
stosowanych do ״poezji pióra”.

Założenie to najdobitniej sformułował w rozprawie D ell’entusiasmo delle belle 
arti209, która wywarła silny -  pośredni lub bezpośredni -  wpływ na rozwój refleksji 
estetycznej poświęconej improwizacji. W  tekście tym wiązał sztukę improwizacji 
poetyckiej ze sztuką wymowy, nie tylko ze względu na jej ustny charakter, ale 
głębsze pokrewieństwo, obejmujące także utwory pisane -  poezja to dla niego 
210. Uznawał im(”sztuka wymowy w innej formie״) ”eloquenza sott’altra forma״ 
prowizację za zjawisko, w którym  najłatwiej, niejako naocznie m ożna obserwować 
działanie konstytutywnego dla twórczości artystycznej entuzjazmu, który wpraw
dzie przejawia się również w innych dziedzinach sztuki, ale w wielu z nich, z racji 
ich ״materialnego” uwikłania (jak na przykład w architekturze), jego obecność jest 
prawie niewyczuwalna211.

Odwołując się często do myśli platońskiej, Bettinelli wyprowadzał współczes
ną m u sztukę improwizacji z tradycji greckiej, widząc we W łochach jedynych 
w Europie jej spadkobierców212. Podobieństwo do antycznych Greków wynikało,

208 Lorenzi uprawiał sztukę improwizacji niejako na marginesie swoich głównych aktywności 
(prowadził intensywną działalność dydaktyczną), jednak przyniosła mu ona sporą sławę -  miał 
m.in. okazję występować przed arcyksięciem austriackim Ferdynandem.

209 S. Bettinelli, Dell’entusiasmo delle belle arti, w: Opere edite e inedite in prosa ed in versi 
del’abate Saverio Bettinelli, seconda edizione, riveduta, ampliata e corretta dall’Autore, t. III, Venezia 
1799.

210 Ibidem, s. 52.
211 Ibidem, s. 54-55.
212 Bettinelli utrwalił przekonanie, iż sztuka improwizacji jest uprzywilejowaną domeną To- 

skańczyków i Wenecjan, przy czym zauważał, że Toskańczycy zajmują się nią częściej jako dyletanci, 
Wenecjanie zaś -  jako profesjonaliści.
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jego zdaniem, nie tylko ze śpiewności języka włoskiego analogicznej do śpiewno
ści dawnej greki, lecz także z podobnych uwarunkowań klimatycznych. W  tym 
punkcie myśl Bettinellego jest zbieżna z upowszechnioną w XVIII wieku koncep
cją determ inizm u klimatycznego w sztuce, rozwiniętą i upowszechnioną między 
innym i przez panią de Stael i Sismondiego213. Rozważania Bettinellego okazały 
się inspirujące również dla Fernowa, który uczynił je zapleczem ideowym swoje
go monograficznego ujęcia improwizacji, wiążąc ją tym samym ściśle z kategorią 
entuzjazmu.

Status poety, czyli o niebezpieczeństwach grożących 
improwizatorom

Kariera improwizatora niewątpliwie wiązała się z wysokim ryzykiem -  różne
go rodzaju. Poeci wstępujący na tę ścieżkę musieli zachowywać ciągłą czujność, 
umiejętnie rozpoznawać oczekiwania publiczności i dostosowywać się do nich, 
skutecznie rozwiewać podejrzliwość otaczającą ich występy i nieustannie potwier
dzać swoje umiejętności.

Zapewne jedną z najtrudniejszych dla improwizatora prób była konfrontacja 
z innym  improwizatorem -  przy takiej konfrontacji bowiem ״remis” był praktycz
nie niemożliwy, a w każdym razie bardzo rzadki. Głośną porażkę poniosła na przy
kład Bandettini w  1790 roku w Wenecji podczas wspólnego występu z przybyłym 
tam  nieco wcześniej i bardziej doświadczonym, zamożnym improwizatorem dyle
tantem, księciem Gaspare Mollo (1754—1821)214. Francesco Gianni, współzawod
nicząc we Florencji z Fortunatą Fantastici (1795), zaprezentował się wprawdzie 
nieźle, ale jak to zanotował obecny tam  Alfieri, Fantastici improwizowała napraw
dę, podczas gdy Gianni jedynie ״szybko komponował” (״componeva presto”)215.

Wystąpienie improwizacyjne zawsze miało charakter agonu; nawet jeśli poeta 
nie musiał się mierzyć z konkurentem , wchodził w  konfrontację z publicznością. 
Klęską najbardziej spektakularną, chociaż jak się zdaje, stosunkowo rzadką, była 
niemożność dokończenia improwizacji spowodowana poważnym odstępstwem od 
struktury wersyfikacyjnej bądź brakiem rymu. Częstszym rodzajem porażki było 
zaprezentowanie wiersza, który następnie został oceniony jako słaby. Z  drugiej 
jednak strony owe niepowodzenia stanowiły w oczach wielbicieli sztuki im prowi
zacji dowód jej autentyczności. Jak napisał jeden z wielbicieli Teresy Bandettini,

213 Zob. rozdział następny niniejszej pracy. Pani de Stael przejęła również przekonanie Betti- 
nellego, że obok poezji i wymowy sztukami szczególnie nasyconymi entuzjazmem są sztuka drama
tyczna i taniec, co znalazło wyraz w przedstawionej w Korynnie koncepcji wspólnego improwizacyj- 
nego rdzenia tych rodzajów twórczości.

214 Gaspare Mollo już od 1799 roku występował po Francji i Niemczech -  był jednym z pierw
szych, którzy w toku tournee zdobyli sławę zagraniczną (zob. A. Vitagliano, op.cit., s. 131).

215 Hasło ‘Gianni’, w: Dizionario Biografico degli Italiani, op.cit., t. 54 (2000), s. 463.
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który był świadkiem zarówno jej wielu sukcesów, jak i porażki w Casa Corsini 
we Florencji: ״ [...] questo mi provava ad evidenza, che essa era improvvisatrice, 
e che non tu tte le sere sono opportune”216. Zresztą, jak zaświadczał Fernow, nie
powodzenie improwizacji było doświadczeniem równie przykrym dla poety, jak 
i dla jego słuchaczy217 — przynajmniej w środowisku odbiorców prezentujących 
wysoką kulturę literacką, bowiem w popularnej odmianie tej sztuki, kiedy wystę
py odbywały się nie w kurtuazyjnej atmosferze salonów i akademii, ale teatrów 
publicznych, improwizator bywał poddawany ciężkim próbom  — przypadkowi 
i ew identnie zmierzający do pognębienia improwizatora odbiorcy wyszukiwali co
raz większe utrudnienia, sprowadzając improwizacje do poziom u raczej wyczyno
wego niż artystycznego218. Ewidentnie prowokacyjne były na przykład zadawane 
tematy, z których trudno było się, jak to ujął Słowacki, ״wywinąć”219; tematy, jak 
stwierdza Vitagliano, ״z których Dante, gdyby ożył, nie umiałby wydobyć krzty 
poezji” (״da quali D ante redivivo non avrebbe saputo spremere una stilla di po- 
esia”); pół biedy jeszcze, jeśli były one żartobliwe albo dawały się obrócić w żart; 
gorzej, gdy ocierały się o trywialność i wulgarność220.

Ambiwalentny stosunek do improwizacji wyrażał się również w opiniach na 
tem at jej wpływu na twórczość pisaną. Zasadniczo dominowało przekonanie, że 
zdolności improwizacyjne są czymś innym  niż zdolności literackie, istniała jednak 
również teza, że ich rdzeń jest ten sam, lecz częste uprawianie improwizacji od 
młodych lat powoduje szczególne wypaczenie talentu poetyckiego, wykształcenie 
nawyków niezbędnych przy tworzeniu ex tempore, co sprawia, że poeta nawykły 
do kom ponow ania na poczekaniu nie będzie już w stanie napisać wartościowych 
poezji221. N a poparcie tej tezy przywoływano zazwyczaj świadectwo Metastasia, 
który sztukę improwizacji porzucił stosunkowo wcześnie, wspominając po latach 
jej niszczący wpływ na rozwój intelektualny i artystyczny:

Questo mestiere mi divenne e grave e dannoso; grave perche, forzato dalle continue 
autorevoli richieste, mi conveniva correre quasi tutti i di, e talora due volte nel giorno 
istesso, ora ad appagare il capriccio d’una dama, ora a soddisfar la curiosita d’un illustre 
idiota, ora a servir di riempitura al vuoto di qualche sublime adunanza, perdendo cosi

 dla mnie jest to dowodem, że jest improwizatorką, i nie każdy wieczór jest równie [...]״ 216
sposobny [do improwizacji]”; Luigi Piccioli, cyt. za: A. di Ricco, op.cit., s. 15.

217 C.L. Fernow, op.cit., s. 320—321.
218 A. Vitagliano, op.cit., s. 170—171.
219 J. Słowacki, Dzieła, red. J. Krzyżanowski, Wrocław 1952, t. XIII: Listy do matki, s. 345 (list 

z 22 lutego 1838 roku).
220 Jako przykład niestosownych — a zrealizowanych — propozycji tematycznych podaje badacz

ka tematy, takie jak: ״Una ragazza e pretesa da un cieco, da uno zoppo e da un muto; si domanda 
a chi debba accordare la preferenza” (״Do dziewczyny umizgują się ślepiec, kulawiec i niemowa. 
Kogo wybierze?”) albo: ״Se una testa d’asino fu venduta ottanta scudi, si domanda quanto sareb- 
be costata quella di un bue” (״Jeżeli łeb osła został sprzedany za 80 skudów, ile kosztowałby łeb 
wołu?”); A. Vitagliano, op.cit., s. 172.

221 Ibidem, s. 326.
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miseramente la maggior parte del tempo necessario agli studj miei: dannoso, perche 
la mia debole fin d’allora e incerta salute se ne risentiva visibilimente... Queste ragioni 
fecero risolvere Gravina per proibirmi rigorosamente di non far mai piu versi all’im- 
provviso; divieto che dal decimosesto anno dell’eta mia ho sempre io poi esttamente 
rispettato, a cui credo di essere debitore del poco di ragionevolezza e di connessione 
d’idee che si ritrova negli scritti miei222.

Szczególnie znacząca jest wzmianka Metastasia o szkodliwości improwizacji 
dla zdrowia, jako że seanse tworzenia ex tempore niewątpliwie łączyły się z dużym 
napięciem nerwowym i były bardzo wyczerpujące, zwłaszcza gdy trwały długo. 
O  ile jednak w XVI i XVII wieku improwizatorzy włoscy prezentowali się zasad
niczo jako niezmożeni w sztuce kom ponow ania wierszy i podkreślali swą — bliską 
francuskiej kulturze poezji ulotnej — swobodę poetycką, o tyle od XVIII wieku co
raz częściej demonstrowali wysiłek związany z improwizacją aż po zachowania tak 
spektakularne jak zasłabnięcia czy nawet omdlenia. W ielu improwizatorów skar
żyło się na chorobowe reakcje związane z występami — i tak na przykład Bandetti- 
ni narzekała w korespondencji na niedyspozycje neurologiczne i bóle żołądka223, 
a Tommaso Sgricci, święcący trium fy w latach 20. XIX wieku, w wielu listach żalił 
się na wyczerpanie po występach improwizacyjnych objawiające się dreszczami, 
wymiotami, problemami z sercem224. Vitagliano, podkreślając wyniszczający dla 
organizmu charakter wystąpień improwizacyjnych, przywołała przykład im pro- 
wizatorki, Teresy Gnoli-Gualandi (1832—1886), która umarła, improwizując we 
własnym dom u225 — m ożna jednak przypuszczać, że przyczyny tej śmierci były 
złożone i niezwiązane z samym tylko wysiłkiem poetyckim. Sposób przeżywania 
seansów improwizacyjnych zależał niewątpliwie od osobistych predyspozycji i od
porności danego artysty, przekonanie o szkodliwości improwizacji dla zdrowia 
powracało jednak uporczywie226, nabierając szczególnej wyrazistości w kontekście 
romantycznego m odelu poezji nietraktowanej już jako gra (przy wyraźnej supre
macji autora wobec dzieła), lecz jako akt spontaniczny i nacechowany szczerością, 
absorbujący całkowicie, by tak rzec, psychosomatycznie. W  takim  ujęciu ekspo

 Zawód ten stał się dla mnie i uciążliwy, i szkodliwy: uciążliwy, gdyż z powodu ciągłych״ 222
wezwań zmuszony byłem codziennie, a czasem i dwa razy w ciągu jednego dnia, albo czynić zadość 
kaprysowi jakiejś damy, albo zaspokajać ciekawość jakiegoś wielmożnego idioty, albo służyć do 
wypełnienia pustki jakiegoś wysublimowanego zebrania, tak żałośnie tracąc większą część czasu 
koniecznego na naukę; szkodliwy, gdyż wyraźnie znać to było po moim słabym wówczas i nie
pewnym zdrowiu. To spowodowało, że Gravina rygorystycznie zakazał mi kiedykolwiek więcej 
improwizować. Zakazu tego od 16. roku życia zawsze ściśle przestrzegałem, czemu — jak uważam 
— zawdzięczam tę odrobinę rozsądku i zwartości idei, które znajdują się w moich pismach”; list 
do Francesca Algarottiego z 1 sierpnia 1751, cyt. za: P. Metastasio, Tutte le opere, red. B. Brunelli, 
Milano 1943—1945, Lettere, t. III, s. 657—659. Por. O. Rouviere, Metastase. Pietro Trapassi, musicien 
du verbe, Paris 2008, s. 34—35.

223 A. Vitagliano, op.cit., s. 101.
224 Ibidem, s. 150.
225 Ibidem, s. 174—176.
226 Por. A. Esterhammer, op.cit., s. 207—209.
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nowanie wysiłku poety wzmagało wrażenie ״autentyczności” improwizacji, wpi
sując się w postępującą intensywnie od końca wieku XVIII teatralizację tej sztuki. 
Nie wszyscy improwizatorzy ulegali jednak owej tendencji -  albo dlatego, że byli 
pozbawieni uzdolnień aktorskich, albo też dlatego, że nie uznawali potrzeby takiej 
autokreacji. I tak na przykład równocześnie z ekspresywnymi deklamacjami Ban- 
dettini i z gwiazdorskimi ekscesami Gianniego działała Lucrezia Landi-Mazzei, 
podziwiana między innym i przez panią de Stael, jedna z najgruntowniej wykształ
conych improwizatorek (tworząca wiersze ex tempore również po grecku), która 
podczas występów prezentowała jedynie maksymalne skupienie, w  żaden sposób 
nie wspomagając efektu gestami ani, niezbyt zresztą ujmującym, wyglądem227.

Jak zauważyła Esterhammer (podejmując diagnozę Benedetta Crocego), ten
dencja do skupiania się na walorach wizualnych sytuacji improwizacyjnej była 
wynikiem wzmożonego zainteresowania tym fenom enem  w środowiskach cu
dzoziemskich (zwłaszcza angielskich) odbiorców, którzy nie rozumiejąc języka 
włoskiego lub znając go bardzo słabo, a więc nie będąc w stanie odnieść się do 
treści i walorów artystycznych słowa, obserwowali przede wszystkim wygląd i za
chowanie poety228. Toteż owe aktorskie kreacje improwizatorów przełomu XVIII 
i XIX wieku były niewątpliwie w dużej mierze odpowiedzią na ״romantyzujące” 
oczekiwania publiczności.

Zapisać improwizację

W śród wielu radykalnych, prowokacyjnych i przełomowych posunięć Gianniego 
poczesne miejsce zajmuje publikacja zbioru jego poezji improwizowanych. Z da
rzało się wprawdzie i wcześniej, że takie druki się ukazywały, lecz zazwyczaj albo 
opublikowane bez wiedzy improwizatora (na przykład, jak w przypadku Perfettie- 
go, pośmiertnie), albo włączone w poczet poezji pisanych, a tym  samym -  podda
ne przetworzeniom i redakcjom odbierającym im  charakter twórczości ex tempore. 
Zapisy wierszy improwizowanych krążyły naturalnie -  w  różnych ״wariantach”, 
nierzadko fragmentaryczne -  w odpisach i w  korespondencji prywatnej, liczono 
się jednak z niedokładnością tych wersji. M iłośnicy sztuki improwizacji nierzadko 
dokonywali konfrontacji kilku wariantów zapisu, co sprawiało, że utwór stworzo
ny ex tempore istniał w kulturze pisma jako niedokładna kopia ״oryginału” z zało
żenia nieuchwytnego, efemerycznego. Przeszkodą w publikowaniu improwizacji 
były więc nie tylko techniczne kwestie związane z szybkim notowaniem 229, lecz

227 Por. część I, rozdział III niniejszej pracy, podrozdział Portret improwizatorki. Biografia, au
tobiografia, fikcja.

228 A. Esterhammer, op.cit., s. 93-96.
229 Metody stenograficzne, mimo iż w krajach anglosaskich opracowywane już od XVIII wie

ku, w pozostałych krajach europejskich upowszechniły się dopiero w połowie wieku XIX; zob. 
R. Łazarski, Stenografia, t. I, Warszawa 1968.
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także podejrzenie, że improwizacji po prostu nie da się zapisać, że każdy zapis jest 
tylko jej niewyraźnym, niekiedy karykaturalnym cieniem.

W  1794 roku, tym samym, w którym  wydano tom  Gianniego, ukazało się kil
ka improwizacji Bandettini; jak m ożna wnosić z korespondencji, było to wydanie 
nieautoryzowane (poetka nigdy nie wymieniała go wśród swoich publikacji) i bar
dzo skromne, które rozczarowało nawet oddanych miłośników jej talentu230. Wej
ście Gianniego w dom enę pisma było o wiele bardziej zdecydowane niż wejście 
Bandettini i, jak niemal każdy z jego gestów artystycznych, spektakularne. Publi
kacja sporego tom u jego improwizacji231 została opatrzona przedmową, w której 
ustosunkowano się zarówno do trudności z utrwalaniem wierszy wygłaszanych 
ex tempore, jak i do ich statusu w kulturze literackiej232.

Improwizacje zawarte w tomie przedstawiono nie jako zapisane bezpośrednio 
podczas występów, ale po ich zakończeniu, przez jednego ze słuchaczy, Nicola 
Ardizzoniego, słynącego ponoć z wyśmienitej pamięci233; następnie teksty te zo
stały poddane weryfikacji i korektom  przez innych świadków spektaklu. Powstały 
w ten sposób zapis poetycki jawi się jako owoc ״pamięci zbiorowej”, co z jed
nej strony może świadczyć o jego ״autentyczności”, z drugiej zaś -  potwierdza 
istotną rolę publiczności w kształtowaniu renom y improwizatora; w przedmowie 
podkreślono jednak wyraźnie, że odtworzone w ten sposób wiersze pozostają jak 
najbardziej wyłączną ״własnością” Gianniego. Utwory te, zapewnia przedmowa, 
wytrzymują próbę lektury równie dobrze jak poezje pióra, posiadając nad nimi 
zarazem przewagę prawdziwej spontaniczności -  należą więc w pełni do kultury 
pisma, nie stanowiąc żadnej szczególnej formy (jak byśmy dziś powiedzieli) para- 
literackiej, lecz pełnoprawną poezję.

Tak radykalne postawienie sprawy, odwracające o sto osiemdziesiąt stopni na
wyki myślenia o improwizacji, było czymś nowym, toteż publikacja Gianniego 
wywołała wiele żywiołowych reakcji, prowokując pierwszą bodaj tak intensywną 
publiczną wymianę poglądów na tem at tej sztuki. O dnoszono się przy tym  za
równo do jakości i charakteru twórczości Gianniego, jak i ogólnie do sposobu 
funkcjonowania poezji improwizowanej w universum  literackim.

Przede wszystkim dał się zauważyć silny opór ze strony tradycjonalistów. 
Symptomatyczna jest zwłaszcza reakcja Bandettini, nader niechętnie nastawionej 
do poety, która również w owym czasie planowała publikację swoich im prowi
zacji, ale niechętnie myślała o konfrontacji z G iannim  w sferze pisma. Impro- 
wizatorka, zapewne pod wpływem koncepcji Bettinellego, wyrażała przekona

230 A. di Ricco, op.cit., s. 34-35.
231 Versi estemporanei di Francesco Gianni; raccolti da alcuni suoi amici, Genova 1794-1795; 

por. Poesie di Francesco Gianni, Stamperia Caffarelli, 1794.
232 Badacze nie mają wątpliwości, że autorem tej przedmowy był sam Gianni; zob. np. A. di 

Ricco, op.cit., s. 51.
233 Ta informacja została powtórzona w następnych wydaniach zbiorowych poezji Gianniego: 

Poesie di Francesco Gianni, Nella Tipografia San Giacomo, Napoli 1806 oraz w trzytomowej edycji 
Poesie di Francesco Gianni, Presso Leonardo Ciardetti 1827, t. 1-3.
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nie, że jakość wiersza jest tylko jednym  z elementów decydujących o sukcesie 
improwizacji, i to niekoniecznie najistotniejszym, bowiem konstytutywny dla tej 
sztuki entuzjazm jest jakością niedającą się uchwycić w transkrypcji. Przy takim 
podejściu konfrontacja improwizatorów na płaszczyźnie czysto literackiej jawi się 
zdecydowanie jako iluzoryczna i niem iarodajna234. Bandettini deklarowała jednak 
zarazem przekonanie o swojej absolutnej wyższości nad Giannim , także według 
kryteriów czysto literackich; w jednym  z listów pisała, że powstrzymując się, wo
bec publikacji Gianniego, od wydania swoich improwizacji, chce uniknąć historii 
podobnej do historii Apolla i Marsjasza235. Ostatecznie zdecydowała się jednak na 
druk swoich tekstów — być może ulegając generałowi Miollis, który był patronem  
tej edycji, być może zaś dochodząc do wniosku, że nie stając — wobec rosnącej 
sławy Gianniego — do tego typu konfrontacji, zbyt nierozważnie ״oddaje pole” 
konkurentowi.

Publikacja Gianniego była wyzwaniem także ze względu na zawartą w przed
mowie genealogię sztuki improwizowanej. W skazując na jej starożytne, przede 
wszystkim greckie, pochodzenie, poeta osądzał jednak współczesną sobie im pro
wizację włoską bardzo krytycznie jako zdom inowaną przez przeciętnych wierszo
kletów, sprowadzających ją do karczemnej rozrywki i uzurpujących sobie miano 
poetów. Taką ״ tradycję” uznaje za plagę narodową. To mroczne tło miało służyć 
naturalnie przede wszystkim podkreśleniu niezwykłości Gianniego, nawiązujące
go nie do niechlubnej i zdegenerowanej tradycji rodzimej, ale bezpośrednio do 
dokonań starożytnych. W  porów naniu z nim  jedynie Cristoforo Fiorentino i Ber
nardino Perfetti zdają się wyrastać ponad przygnębiającą miernotę, sprowokowa
ną naturalną śpiewnością języka włoskiego, w  którym  łatwo jest rymować — toteż, 
podkreśla przedmowa, jedynie ich wiersze zostały opublikowane. Wydanie dru
kiem, włączenie w obieg kultury pisma zostało więc przedstawione jako naturalny 
probierz jakości improwizacji.

H iperboliczna retoryka tej przedmowy mogła niewątpliwie drażnić nie tylko 
przeciwników Gianniego, ale i jego umiarkowanych zwolenników; stanowi ona 
jednak część konsekwentnej strategii poety, budującego swoją karierę nie na po
korze i powściągliwości, lecz na prowokacji i spektakularnych gestach. Stał się on 
tym  samym jednym  z prototypów kapryśnego geniusza”, którego pycha i próż״ 
ność są następstwem wiary w potęgę własnych możliwości, a także m otorem  na
pędowym twórczości — sposobem uzyskania ekspresji artystycznej o rażącej sile 
oddziaływania. Demonstracyjne podnoszenie własnego potencjału artystycznego 
służy naznaczeniu poezji wyzywającą osobowością jej autora i przez to nadaniu 
jej niezwykłej energii. Pod tym  względem G ianni jawi się jako twórca, który wy
ciągnął radykalne konsekwencje artystyczne z ideałów rewolucji oraz jako pra- 
wzór dla pokolenia romantycznych autokreatorów. Zgodnie z taką strategią jego 
improwizacje zostały w przedmowie uznane nie tylko za równe poezji pisanej,

234 Ibidem, s. 40—41.
235 Ibidem, s. 37—38.
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lecz za przewyższające ją bezpośredniością, za dom enę bezpośredniej ekspresji 
geniuszu236. Tym zaś, co umożliwia uzyskanie w trybie improwizacyjnym poezji 
dojrzałych i wyrafinowanych artystycznie przy jednoczesnym zachowaniu im pe
tu  bezpośredniego przekazu, nieosłabionego rzemieślniczą obróbką poetycką, jest 
riconcentrazione”, skupienie. Termin ten zdaje się łączyć tradycyjną kategorię in״ 
spiracji z kategorią techne, otaczając nim bem  niezwykłości wiersze powstałe w  try
bie improwizowanym, a zarazem nie odbierając zasług poecie. Prawdziwy im- 
prowizator nie jest bowiem, według Gianniego, jedynie igraszką natchnienia, ale 
jego sprawnym stymulatorem. Udzielając w zakończeniu przemowy rad adeptom  
improwizacji, poeta przedstawia się -  by użyć określenia Paula Benichou -  jako 
mag umiejący wywoływać potężne siły poetyckie i -  dzięki wiedzy, doświadczeniu 
i wprawie -  w  pełni nad nim i panować; jako poeta, który ״ [...] presenta l’ultim o 
sforzo della m ente umana, la immagine di un essere privilegiato, la ispirazione di 
un’occulta Divinita, che lo investe”237.

Gianni dokonał więc daleko idącej deprecjacji tradycji improwizacji w  jej ist
niejącym kształcie, na jej tle pokazując swoje dokonania jako chlubny wyjątek; 
udzielając rad improwizatorom, zasygnalizował zarazem konieczność -  i możli
wość - odnowy” tej sztuki, prom״  ując się na patrona tej odnowy. Służyć jej miało 
z jednej strony zerwanie z tradycyjnymi regułami poetyckimi na rzecz absolutnej 
swobody improwizatorów, z drugiej zaś -  skodyfikowanie zasad ich występów 
publicznych (w praktyce stosowanych już wcześniej) uniemożliwiających wszelkie 
oszustwa pseudoartystów i stawiających wymagania tak wysokie, by sprostać im 
mógł jedynie poeta naprawdę wybitny.

Jakiego rodzaju są to zasady? Przede wszystkim improwizator powinien umieć 
zrealizować każdy temat, zwłaszcza zaś taki, do którego opracowania nie wystarcza 
jedynie erudycja i zasób topicznych zwrotów i myśli, lecz który wymaga przekra
czania istniejących przyzwyczajeń poetyckich, zarówno na poziomie formy, jak 
i treści238. N ie nowość tem atu decyduje jednak o oryginalności improwizacji, lecz 
umiejętność świeżego pokazania nawet tem atu konwencjonalnego -  i to za każ
dym razem, niezależnie od tego, ile razy podejm uje się dany temat. G ianni pod
kreślał przy tym, że owa świeżość m a dotyczyć zarówno formy, jak i treści, czyli że 
zmiana m etrum  i dobór innych fraz przy zachowaniu tego samego obrazowania 
nie wystarczą, muszą pojawić się nowe myśli. W ażnym kryterium  oceny jakości 
improwizacji w  ujęciu Gianniego jest także jej bezpośredni związek z zadanym 
tematem, bez stosowania ucieczek w niekończące się dygresje, które łatwo ״zmon- 
tować” z gotowych fraz.

236 Zob. przedmowa w: Poesie di Francesco Gianni, Napoli 1806, s. 8.
prezentuje najwyższy wysiłek ludzkiego umysłu, obraz istoty uprzywilejowanej, inspi [...]״ 237

rację ukrytego bóstwa, która go napełnia”; ibidem, s. 4.
238 Taką niewolniczą zależność od konwencjonalnych tematów ״demaskował” Gianni u Ban- 

dettini; zob. A. di Ricco, op.cit., s. 55.
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W  zakresie refleksji poetologicznej głównym kontestatorem  twierdzeń Gian- 
niego okazał się Gaspare Mollo, cieszący się wówczas wielkim autorytetem  jako 
poeta, który uprawiał sztukę improwizacji jedynie dla przyjemności, nie wiążąc jej 
z żadnymi korzyściami materialnymi i ograniczając się do publiczności salonowej. 
Ten status zamożnego dyletanta (w pozytywnym znaczeniu tego słowa) nadawał 
jego wypowiedziom walor obiektywizmu, jakiego nie posiadały reakcje innych 
improwizatorów, dla których G ianni stanowił bezpośrednią konkurencję239.

Mollo wyraził swoje opinie w broszurze Lettera a d  una dam a sul ragionamen- 
to che precede Poesie estemporanee d i Francesco G ianni (Caffarelli, Genova 1795), 
w  której, broniąc zwłaszcza postponowanych przez Gianniego tradycji improwiza
cji włoskiej, uznawał zarazem za iluzoryczne zniesienie podziału między poezją pi
saną a improwizowaną. Zapowiadając pokonanie Gianniego jego własną bronią, 
poddał krytycznej analizie dwie z jego improwizacji, dowodząc, że nie spełniają 
one deklaracji i założeń ich autora240. Polemika ta, niestroniąca od argumentów 
personalnych i wprowadzająca bardzo wiele koncepcji efemerycznych, form uło
wanych jedynie na potrzeby doraźnego efektu retorycznego, zawiera jednak kilka 
istotnych punktów. O tóż G ianni w odpowiedzi na tekst M olla protestował sta
nowczo przeciwko ocenianiu improwizacji z użyciem stałych, spetryfikowanych 
kryteriów kompozycyjnych, zakładających, niesłuszną, jego zdaniem, dom inan
tę elem entu epickiego kosztem innych rodzajów wypowiedzi poetyckiej. Bronił 
także prawa do swobodnej kompozycji niezakładającej realizacji konkretnego 
symetrycznego” planu. Podtrzymywał więc, wyraźnie deklarowaną już w pierw״
szym tomie poezji, konieczność swobody poety, który nie musi, ani nawet nie 
powinien, bezwolnie i bezwarunkowo respektować reguł, lecz może je naginać 
i modyfikować stosownie do potrzeb inwencji poetyckiej. Zarazem jednak uzna
wał konieczność istnienia owych reguł w postaci elementarnej jako wspólnego 
kodu kulturowego stanowiącego niejako poziom  zerowy. W  odniesieniu do niego 
m ożna w pełni ocenić — i docenić — inwencyjność artysty. Jedynie bowiem istnie
nie wspólnego dla artysty i dla publiczności horyzontu estetycznego umożliwia 
rozpoznanie i docenienie jakości danej improwizacji241.

Jednym  z tradycyjnych elementów improwizacji, przeciw którym  opowiadał 
się Gianni, jest jej związek z muzyką. Poeta negował zarówno potrzebę akom 
paniam entu, jak i celowość harmonijnej organizacji brzmieniowej wiersza im 
prowizowanego. Deklamował swoje wiersze w sposób niemelodyjny, poświęcając 
harm onie foniczne dla ekspresywności, stąd też jego krytycy zgodnie narzekali na 
wulgarne ״wrzaski” wydawane przez improwizatora. Siła poezji nie leży, zdaniem 
Gianniego, w muzyce, muzyka jest bowiem dom eną iluzji i służy do omamienia 
odbiorców, do usypiania ich zmysłu krytycznego. Toteż poeta zdecydowanie od

239 A. di Ricco, op.cit., s. 67.
240 Na temat szczegółów tej polemiki zob. A. di Ricco, op.cit., s. 68—78 oraz 84—87.
241 F. Gianni, Agli Autori della Lettera sulla Prefazione degl’Improvvisi di F Gianni, Genova 

1795.
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żegnywał się od -  tak popularnego w myśleniu o improwizacji jeszcze od czasów 
renesansu -  wyobrażenia improwizatora jako wcielenia Orfeusza lub Amfiona, 
harm onijnie łączącego sztukę dźwięków ze słowem poetyckim. Ta negacja war
tości śpiewu mogła być wynikiem specyfiki talentu Gianniego, który śpiewać nie 
potrafił -  mogła jednak być również rezultatem jego konsekwentnego pojmowa
nia poezji tworzonej ex tempore jako równoważnej poezji pisanej, a więc niepotrze- 
bującej żadnego performatywnego wsparcia. Nie znaczy to, że nie doceniał wagi 
bezpośredniego oddziaływania osoby poety na publiczność -  celem improwizacji 
miała być jednak przede wszystkim wyrazistość, a nie wrażenie piękna zbudowa
nego na harmonii. H arm onijny głos, im ponująca postawa -  były to, jak złośliwie 
podkreślał Mollo, walory niedostępne garbatemu i niezbyt urodziwemu poecie242. 
G ianni -  improwizator o cechach Q uasim oda -  zdołał jednak te m ankam enty 
przetworzyć w atuty decydujące o jego sukcesie. To właśnie frenetyczny charakter 
jego wystąpień, zdecydowanie wykraczający poza konwencje improwizacji salono
wej, zdecydował o jego sukcesach na dworze Napoleona.

W  postulatach Gianniego odnajdujem y szereg tez charakterystycznych dla po
czątków rom antyzmu, zwłaszcza tych formułowanych w sytuacjach, w  których 
tożsamość estetyczna tego prądu była definiowana w konfrontacji z założeniami 
klasycyzmu, nie dążąc bynajmniej -  wbrew temu, co sugerowali jego kostyczni 
obrońcy -  do dziecinnego zakwestionowania autorytetu dawnych poetów, lecz do 
takiej ich recepcji, która czyni z nich bezpośrednich patronów poezji współczes
nej, a nie pedantycznych legislatorów alchemii słowa. Pojęcie innowacji i orygi
nalności bowiem może być nośne tylko wówczas, gdy pojawia się w stosunku do 
jakiegoś ustalonego i powszechnie respektowanego punk tu  odniesienia jako jego 
rozpoznawalny wariant lub kontestacja. Aby uznać efekty artystyczne za innowa
cje, a nie za wyraz nieudolności, muszą się one jawić jako świadome modyfikacje 
istniejącej poetyki, a nie jako następstwo jej nieznajomości bądź niedostateczne
go opanowania. G ianni najwyraźniej zdawał sobie z tego w pełni sprawę, toteż 
publikując swe wiersze z autokom entarzem , dążył do zapewnienia pożądanego 
kontekstu dla swoich improwizacji, podając publiczności nowe kryteria ich oceny 
i odbioru. Przenosząc dyskusję nad swoimi utworami improwizowanymi na płasz
czyznę literacką, zyskiwał możliwość dyskursywnego wyłożenia swoich założeń 
estetycznych, deklaracji swoich zamierzeń, a tym  samym -  swoistej ״edukacji” 
potencjalnych odbiorców jego wystąpień, którzy aby m óc odpowiednio potrakto
wać jego wiersze, powinni wiedzieć, że odejścia od tradycyjnych form uł i strategii 
improwizacyjnych są odejściami świadomymi i celowymi.

Publikacje Gianniego, niezależnie od ich kontrowersyjnego charakteru, stały 
się precedensem, dzięki którem u na przełomie XVIII i XIX wieku upowszech
niła się praktyka drukowania zapisów improwizacji, nierzadko z przedmową za
wierającą wykładnię założeń estetycznych przyświecających ich twórcom. Takie 
deklaratywne publikacje okazały się bardzo przydatne w tym okresie, kiedy pod

242 A. di Ricco, s. 77-78 i 82-83.
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wpływem nowych inspiracji estetycznych nastąpiło znaczne zróżnicowanie w ob
rębie improwizacji włoskiej, a odmienności pomiędzy poszczególnymi poetami 
sprowadzały się już nie tylko do kwestii talentu i wykształcenia, lecz także założeń 
i celów artystycznych.

Sztuka improwizacji wobec założeń klasycyzmu 
i romantyzmu

Przypadek Gianniego ukazuje bardzo dobrze genetyczne związki łączące sztukę 
improwizacji z ideałami klasycyzmu. Związek ten zasługuje na podkreślenie tym 
bardziej, że -  wskutek naporu romantycznej wizji improwizacji -  wielu później
szych kom entatorów  usunęło go z pola widzenia. I tak na przykład W iktor Wein- 
traub, piszący pod przemożnym wpływem paradygm atu myślenia romantycz
nego, stwierdzał, iż ״W  ramach klasycystycznej poetyki zasługujący na szacunek 
proces tworzenia powinien być powolny i kontrolowany pracą intelektu. D la im 
prowizacji nie było w takiej poetyce miejsca”243. Tymczasem klasycyzm europejski 
-  nie tylko włoski -  jak najbardziej akceptował improwizację właśnie jako wyraz 
twórczości kontrolowanej pracą intelektu -  intelektu tym bardziej zasługujące
go na podziw, że działającego niezwykle szybko i sprawnie. Okres hum anizm u, 
w którym  upowszechniła się sztuka improwizacji, był wszak okresem afirmacji 
autorytetów klasycznych.

W  obrębie poetyki zbudowanej na myśli horacjańskiej za dzieła wybitne i po
siadające walor nieprzemijalności uznawano niewątpliwie jedynie te ״dopracowa- 
ne” i, by użyć sformułowania Mickiewicza, ״uleżane”, zgodnie z zaleceniami Listu  
do Pizonów  (wers 386). W  takim  ujęciu improwizacja istotnie się nie mieściła. N a
leży jednak pamiętać, że inne autorytety antyczne zostawiały miejsce dla utworów 
bardziej ״doraźnych”, i to zarówno pod względem ich tematyki, jak i sposobu two
rzenia. Inspiracją w  tym  przypadku były przede wszystkim pisma retorów, którzy 
uznając umiejętność sprawnego przemawiania ex tempore za zwieńczenie edukacji 
mówcy, przywoływali przykłady równie wielkiej biegłości osiągniętej w dziedzinie 
poezji. Cyceron podnosił wartość poezji improwizowanej dwukrotnie. W  dialogu 
O mówcy (III, 50, 194) przywoływał przypadek Antypatra, poety aleksandryjskie
go z II wieku, wiążąc na jego przykładzie umiejętność improwizacji ze szczególnie 
rozwiniętymi władzami pamięciowymi. Natom iast w mowie, w której w  62 roku 
występował w obronie Archiasza (oskarżonego o przywłaszczenie sobie obywatel
stwa rzymskiego), uznawał zdolność tworzenia wierszy ex tempore za świadectwo 
szczególnej wybitności oskarżonego (Arch. 8. 18). O ba te przypadki przypomniał

243 W. Weintraub, Poeta..., op.cit., s. 82. Również Stefan Kawyn charakteryzował klasycystów 
jako ״nawykłych do długoletniej obróbki tekstu”, badacz ten jednak stosował to określenie jedy
nie w odniesieniu do klasycystów warszawskich z lat 20. XIX wieku; zob. S. Kawyn, Mickiewicz 
w oczach swoich współczesnych. Studia i szkice, Kraków 1967, s. 9.
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Kwintylian, dodając, iż również w jego czasach pojawiają się poeci, którzy ״po- 
dobnie jak tamci robili i jeszcze teraz robią”244. Kwintylian jednak, nie negując 
intelektualnej ani artystycznej wartości poezji improwizowanej, odnotowywał jej 
— w przeciwieństwie do mowy improwizowanej — nieużyteczność:

Naturalnie nie tyle uważam to za rzecz godną pochwały, bo to wszystko nie ma u nich 
ani praktycznego zastosowania, ani też nie wynika z żadnej potrzeby, ile raczej przy
taczam dla zachęty i jako przykład, dający nadzieję tych samych możliwości również 
kandydatom do zawodu oratorskiego245.

Autorytet Cycerona i Kwintyliana uzasadniał więc, przynajmniej częściowo, 
przekroczenie horacjańskich nakazów; wzorów dla nowożytnych improwizacji, 
zwłaszcza tych biesiadnych i ludycznych, dostarczała także antyczna tradycja sym- 
pozjonów, których uczestnicy zabawiali się tworzoną exprom ptu  poezją246. Toteż 
już w renesansie nie tylko uprawiano sztukę improwizacji w  jej ״właściwej”, ustnej 
formie, lecz także niekiedy odnotowywano improwizacyjny tryb powstania poe
zji pisanych, co mogło służyć zasadniczo dwóm, radykalnie odm iennym , celom: 
usprawiedliwieniu potencjalnych niedoskonałości wiersza, stworzonego szybko na 
pilne zamówienie mecenasa, bądź też podkreśleniu niezwykłości utworu będącego 
efektem nagłego, intensywnego im pulsu twórczego — w tym  drugim  przypadku 
poeta podkreślał zazwyczaj ״skończoność”, doskonałość swoich wierszy247. Nieza
leżnie jednak od tego, czy wiersz powstawał ex tempore na czyjeś żądanie, czy też 
z własnej inicjatywy poety, tym, co warunkowało improwizacyjny tryb tworze
nia, było doskonałe opanowanie zasad poezji w jej klasycystycznym rozumieniu, 
a więc umiejętność twórczego posługiwania się technikami, procedurami i m a
trycami stworzonymi przez pokolenia poetów. Gra improwizacyjna — specyficzna 
gra, która przebiegała między improwizatorem a jego publicznością — opierała się 
przede wszystkim na wspólnocie kultury literackiej, na znajomości i akceptacji 
zespołu określonych konwencji i założeń artystycznych, na doskonałym opanowa
niu techne i świetnej znajomości najwybitniejszych wzorów literackich. Inaczej niż 
w romantycznej wizji poezji, waloryzującej pozytywnie rozluźnienie formalnych

244 Marek Fabiusz Kwintylian, Kształcenie mówcy, księgi I, II, X, wstęp i tłum. M. Brożek, War
szawa 2002, s. 308 (X, 7, 19).

245 Ibidem.
246 Zob. M. Węcowski, Sympozjon, czyli wspólne picie: początki greckiej biesiady artystycznej 

(IX—VII w.), Warszawa 2011, s. 56—58 oraz 91—92.
247 W analizowanych w tym kontekście przez Mieczysława Brożka wypowiedziach poetów pol- 

sko-łacińskich XVI wieku można nawet zauważyć pewną (choć nierestrykcyjną) odmienność zwro
tów oznaczających twórczość improwizowaną w zależności od różnicy motywacji poety — oprócz 
określeń typu ex tempore, extemporalis (posiadających w tym okresie dość szerokie pole semantyczne 
i nakładających się również na takie pojęcia, jak ״okolicznościowy”, ״okazyjny”, ״doraźny”, ״aktu- 
alny”, ״doczesny”) pojawiał się również (przejęty od Stacjusza) zwrot mówiący o powstaniu wiersza 
subito calore lub też fervente calore (w nagłym/szybkim zapale, w gorączkowym zapale); M. Brożek, 
op.cit., s. 25—38.
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ograniczeń, oryginalność i niepowtarzalność, w obrębie formacji klasycystycznej 
z pojęciem inspiracji była wiązana przede wszystkim zdolność ożywczej aktualizacji 
obowiązującego kodu kulturowego248. Zdecydowanie nieromantycznie rozumia
no również w odniesieniu do improwizacji kategorie autentyczności i oryginal
ności. W prawdzie to, że wybór tem atu należał do publiczności, miało gwaranto
wać, że wiersz, który zostanie zaprezentowany, nie był przygotowany z góry -  nie 
oczekiwano jednak, że będzie to przedm iot zupełnie dla poety nowy249. Więcej 
nawet -  miłośnicy sztuki improwizacji znajdowali szczególną przyjemność w słu
chaniu popisów tego samego artysty kilkakrotnie realizującego ten sam temat, 
ale za każdym razem w innym  porządku wersyfikacyjnym bądź w innym  ujęciu 
konceptualnym; na przykład tematem, z którego słynęła Teresa Bandettini, była, 
wielokrotnie przez n ią realizowana, historia Pigmaliona250. Podkreślał to M arc Fu- 
maroli, charakteryzując twórczość Perfettiego:

S’il y a un lieu de l’histoire europeenne ou l’on ignore ce que Paulhan nomme ״terreur”, 
ce que Harold Bloom appelle ״anxiete de l’influence”, c’est bien dans cette societe de 
loisir lettre ou la repetition formelle et la reminiscence erudite fecondent la parole, et 
ou la ״nouveaute”, l’originalite et l’ecart seraient tenus pour des fautes de gout plutot 
que pour des titres de superiorite251.

W ażnym elementem improwizacyjnego ״kodu” była intertekstualność. W pla
tanie do improwizacji fragmentów poezji cudzych -  zwłaszcza klasyków literatury 
włoskiej -  nie tylko nie było postrzegane jako plagiat, lecz stanowiło atu t w  oczach 
koneserów tej sztuki. Niekiedy wykorzystywano w ten sposób całe strofy, częś
ciej jednak jedynie ich fragmenty, bo krótsze zwroty łatwiej harmonizowały z n o 
wym kontekstem, w którym  improwizator je umieszczał. Umiejętność sprawnego 
zintegrowania poezji cudzej z własną, a tym samym jej swoistego odświeżenia 
i rewaloryzacji, m ogła być jednak doceniona jedynie wtedy, kiedy improwizator 
zachował stosowne proporcje między kompilacją a kreacją (czyli gdy ilość wier
szy ״przejętych” nie dominowała nad jego własną twórczością) oraz gdy odbiorcy 
znali reguły tej gry. Zdarzało się bowiem niekiedy, że słuchacze cudzoziemscy,

248 A. di Ricco, op.cit., s. 18.
249 Tradycyjnie tematy te obejmowały (oprócz ״doraźnych” konceptów, właściwych improwiza

cji biesiadnej i okolicznościowej) zasadniczo pięć pól: mitologiczne, historyczne, religijne, dotyczą
ce fenomenów natury i nauk przyrodniczych oraz pole bieżących wydarzeń, nierzadko o charakte
rze politycznym; zob. S. Romagnoli, op.cit., s. 230-235.

250 Ibidem, s. 19-20.
 Jeżeli w historii europejskiej istnieje miejsce, gdzie nieznane było to, co Paulhan nazwał״ 251

»terrorem«, a Harold Bloom określił »lękiem przed wpływem«, to właśnie w tej społeczności mi
łośników literackiej rozrywki, gdzie formalne ćwiczenie i uczona reminiscencja użyźniają słowo, 
i gdzie »nowość«, oryginalność i odmienność uznane byłyby raczej za brak gustu, niż za powód 
do chwały”; M. Fumaroli, op.cit., s. 36. Odwołując się dalej do koncepcji Kierkegaarda, Fumaroli 
dodawał, iż powtarzanie jest być może błędem w perspektywie ״światowej” i pożądliwej, ale nie dla 
człowieka wiary -  dla niego jest to gest przejęcia, gest zbawczy i prawdziwy (ibidem).
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nieźle zorientowani w literaturze włoskiej, ale nieświadomi założeń strategii inter- 
tekstualnej, rozpoznając w  improwizacji elementy utworów cudzych, byli skłonni 
uznawać ją za nieudolny plagiat252; przykładając miarę oryginalności ״bezwzględ- 
nej” do twórczości, k tóra rozumiała oryginalność inaczej, widzieli nieudolność 
w tym, co było intencjonalnym  zabiegiem literackim. Tendencja ta spotęgowała 
się na początku XIX wieku, gdy krytyka wtórności i sztuczności poezji im prowi
zowanej stawała się pośrednio — mniej lub bardziej świadomą — krytyką poety
ki klasycyzującej, w  której improwizacja była genetycznie zakorzeniona. Stąd też 
charakterystyczny rozziew w opiniach na tem at sztuki improwizacji, widoczny 
także w wypowiedziach badaczy współczesnych: oprócz kom entatorów  uznają
cych ją — jak na przykład W iktor W eintraub — za ״mało istotne marginalia ży
cia literackiego”253, niemieszczące się ani w poetyce klasycyzmu, ani rom antyzmu 
i będące przede wszystkim ״charakterystycznym włoskim zwyczajem, który nawet 
jeśli traktowano z sympatią, to trochę z góry, i którego płody, jeśli uważano za 
poezję, to z uprzejmości”254, są i tacy — w tym Angela Esterham mer — którzy w do
świadczeniu improwizacji włoskiej i jej reinterpretacji widzieli jeden z fundam en
talnych bodźców przełomu romantycznego, narzędzie przełamania klasycystycz- 
nego racjonalizmu i zjawisko artystyczne dostarczające nowej estetyce literackiej 
istotnych wzorców. Dodajm y od razu, że W eintraub, deprecjonując tradycję im 
prowizacji włoskiej, jednocześnie bardzo wysoko cenił improwizacje Mickiewicza 
jako zjawisko absolutnie wyjątkowe i bez precedensu na tle kultury europejskiej, 
dążąc tym samym do oddzielenia wyraźną granicą ״pokazowej” improwizacji wło
skiej od improwizacji w wersji Mickiewiczowskiej, k tórą uznawał za ״najczystszy 
i najwznioślejszy w swej spontaniczności stan poetyckiego natchnienia”. W  tym 
punkcie jednak polski badacz uwikłał się w pewną konfuzję wynikającą, jak się 
zdaje, ze zbyt radykalnie przeprowadzonej konfrontacji między tymi dwiema, 
ustawionymi antytetycznie, ״odm ianam i”:

Wydawałoby się, że skoro romantycy tak wysoko cenili sobie spontaniczność natchnie
nia, powinni by traktować występy improwizatorów z oburzeniem jako profanację 
wzniosłego daru albo po prostu szalbierstwo kuglarzy, którzy korzystając ze sprawności 
technicznej udają natchnionych. [...] Rzecz się ma jednak inaczej. W europejskiej li
teraturze romantycznej temat występów improwizatorskich traktowany jest wcale nie 
tak jednoznacznie. Przede wszystkim figuruje on tam jako pewien charakterystyczny 
rys włoskiego pejzażu kulturalnego. Rys interesujący, mający swój urok ciekawostki 
kulturalnej, ale o dość dwuznacznej wymowie i nie traktowany zbyt poważnie255.

Jak widać w tym  fragmencie, W eintraub — odnotowując krótko rozmaitość 
sposobów widzenia improwizacji w optyce romantycznej — powracał natychmiast

252 Tak odbierał je np. J.W. Archenholz (op.cit., s. 297—298).
253 W. Weintraub, Poeta i prorok..., op.cit., s. 82.
254 Ibidem, s. 88.
255 Ibidem, s. 84.
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na z góry upatrzone pozycje256. Badacz pozostawał przy tym zapewne pod wpły
wem autorytarnych opinii Benedetta Crocego, do którego się w głównej mierze 
odwoływał, a który widział w osiemnastowiecznej karierze improwizacji skutek 
wypaczonego pojm owania natchnienia i entuzjazmu. Croce przypisywał jednak 
odpowiedzialność za rozwój tej aberracji przede wszystkim odbiorcom  cudzo
ziemskim podnoszącym improwizatorów włoskich do godności, na którą, zda
niem  włoskiego badacza, nie zasługiwali, i kreującym jej romantyczny m it. Impro- 
wizatorzy włoscy bowiem bynajmniej nie ״udawali natchnionych” w takim  sensie, 
w  jakim rozumie to wyrażenie W eintraub, nawet jeśli ich poezje były utrzymane 
w estetyce romantycznej. Nieporozum ienie wynika, jak się zdaje, z odmienności 
włoskiego spojrzenia na sztukę improwizacji w  stosunku do jej ״cudzoziemskie- 
go” widzenia -  przez pryzmat innej wrażliwości i innych założeń estetycznych. 
N a ów rozziew między klasycystycznymi tradycjami sztuki improwizacji a jej ro
m antyczną reinterpretacją zwróciła uwagę również Esterhammer, uznając, że ״ [...] 
improvisation has e revitalising influence o f poetry, because it appeals to aesthe
tic categories different from those o f w ritten, neoclassical verse”257. Jako cechy 
korespondujące z estetyką rom antyczną badaczka wymienia przede wszystkim 
dialogiczny charakter improwizacji, wyrażający się w zwrotach skierowanych do 
partnera improwizacji bądź do publiczności, oraz różnorodność, szczegółowość, 
emocjonalność i subiektywizację wierszy258. Wiele z tych cech mieści się jednak 
także w paradygmacie klasycznym -  cienka, a często nieuchwytna jest granica 
dzieląca na przykład subiektywizację obecną w romantycznej liryce bezpośredniej 
od klasycystycznej liryki maski bądź improwizowanych monologów pomyślanych 
jako część tragedii lub scen dramatycznych; zwrot w drugiej osobie liczby m no
giej może być użyty zarówno w funkcji bezpośredniego zwrotu do słuchaczy, jak 
i jako pytanie retoryczne. Wydaje się więc, że nowych, preromantycznych inspi
racji dostarczyła nie tyle poetyka improwizacji, ile sama sytuacja improwizacyjna

256 Przygotowując hasło ״improwizacja” do Słownika literatury polskiej XIX wieku, badacz 
utrzymał radykalną polaryzację rozumienia tego pojęcia, wyjaśniając je w dwóch znaczeniach. 
W pierwszym sensie miałby to być ״utwór poetycki, który narodził się spontanicznie w stanie 
natchnienia i który dlatego waloryzowano wysoko”; w takim przypadku tytuły ze słowem ״im- 
prowizacja” miały: ״sugerować, że wiersz jest płodem natchnienia, ale mogły też być apelem do 
pobłażliwości wobec formalnego niedopracowania”. Mamy w tej wypowiedzi refleks -  dalekiego 
od ujęć klasycyzujących -  pojmowania improwizacji jako utworu niedokończonego, jako szkicu 
(bo tak chyba należy rozumieć wzmiankę o formalnym niedopracowaniu). W drugim rozumie
niu pisał Weintraub o ״instytucji »improwizacji« jako publicznego popisu, zazwyczaj płatnego, 
układania na poczekaniu, bez przygotowania wierszy najczęściej na tematy zadawane przez kogoś 
z publiczności”; w tej części definicji zwraca uwagę zastosowany przez badacza przy słowie ״im- 
prowizacja” cudzysłów, sugerujący umowny charakter tego typu wystąpień; zob. Słownik literatury 
polskiej XIX wieku, op.cit., s. 363.

improwizacja ma na poezję ożywczy wpływ, ponieważ zwraca się do kategorii estetycz [...]״ 257
nych różnych od obowiązujących w pisanym, neoklasycznym wierszu”; A. Esterhammer, op.cit., 
s. 52.

258 Ibidem, s. 32.
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pojm owana jako specyficzny sposób tworzenia, jako forma obcowania poety ze 
słuchaczami, nacechowana tak pożądaną w myśleniu sentym entalnym  i prero- 
mantycznym bezpośredniością -  niezależnie od tego, jakiego rodzaju poezje były 
jej owocem. Improwizacja jako sytuacja artystyczna wpłynęła na poezję rom an
tyczną przede wszystkim na poziomie kreacji ״ja” lirycznego, jako uwikłanego 
w trudne relacje ze słuchaczami, zależnego od ich upodobań, choć jednocześnie 
ucieleśniającego twórczą swobodę. I pod tym względem słusznie zauważa Ester
hammer, że wiele z fundam entalnych dla rom antyzm u kategorii -  geniuszu, spon
taniczności, wrażliwości, emocjonalności -  zdawało się wyrażać w improwizacji, 
niezależnie od tego, czy estetyka samych utworów improwizowanych pozostawała 
klasycyzująca, czy też nie259.

Podobny wniosek sformułowała M arta Zielińska, analizując wpływ, jaki przy
kład Mickiewicza-improwizatora wywarł na poetów polskich drugiej i trzeciej ge
neracji romantycznej, pisząc, iż improwizacja

[...] łączyła [...] w sobie zarówno postulaty romantycznej koncepcji poezji, dotyczące 
sposobu pisania pod wpływem chwilowego natchnienia, jak też i ״idealną” postać od
bioru literatury, wykorzystującą do maksimum wszelkie pozajęzykowe metody kontak
tu poety ze słuchaczem. Głównym przecież celem poezji romantycznej było przezwy
ciężenie sprzeczności pomiędzy materialnością języka i ״duchowością” wyobraźni. [...]
Z punktu widzenia procesu twórczego była to dla romantyków próba ״przechytrzenia” 
języka, próba maksymalnego zmniejszenia dystansu między impulsem psychicznym 
a wypowiedzeniem, tak, aby nie starczyło już czasu na ״dobieranie rymów”, czyli na 
dodatkową racjonalizację i obiektywizację mówionego tekstu. Faktycznie jednak, jak 
to zostało wielokrotnie stwierdzone, posługiwano się najbardziej wytartymi schemata
mi poetyckimi260.

Owe ״wytarte schematy poetyckie” w tym przypadku -  w  odniesieniu do li
teratury połowy XIX wieku -  to zestaw wątków i rozwiązań artystycznych wy
pracowanych w ramach n u rtu  romantycznego i utrwalonych już na dobre w po
wszechnej świadomości przez liczne realizacje literackie składające się na nowy 
kanon estetyczny - nową klasykę”261. Z״   perspektywy przyjętej przez Zielińską, 
która skupia się na fenomenie epigonizmu, widać szczególnie wyraźnie, że to, 
co przez dziesięciolecia było siłą napędową improwizacji -  jej wyrafinowana gra 
z dziedzictwem literackim przeszłości -  w  wyniku romantycznej reinterpretacji tej 
sztuki (czy też może raczej -  romantycznego nieporozumienia) stało się przyczyną 
jej deprecjacji.

Improwizatorzy mogli więc mówić zarówno językiem klasycyzmu, jak i ro
m antyzm u, w zależności od własnej kultury literackiej i od oczekiwań swoich

259 Ibidem, s. 6.
260 M. Zielińska, op.cit., s. 138-139 (rozdział Romantyzm w zwierciadle improwizacji).
261 Co nieuniknione, wśród takich topicznych tematów znalazł się znany z Wielkiej Improwi

zacji problem ״nieprzejrzystości” języka, który ״myślom kłamie”, a na który antidotum miałaby być 
twórczość improwizowana.
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słuchaczy. Ale, jak dowodzi przykład Gianniego, włączenie w obręb twórczości 
improwizowanej nowych, romantycznych jakości było możliwe dopiero wte
dy, gdy wniknęły one już w krwiobieg kultury i były bez trudu  identyfikowane, 
a więc stały się już w pewnym sensie ״klasyczne”. Tak zakorzeniły się w kanonie 
kulturowym  na przykład wątki osjaniczne, budzące zachwyt nawet wśród takich 
anglofagów jak Napoleon i jego generałowie, których sukcesy m ilitarne Gianni 
wychwalał, odwołując się do dzieła M acphersona262. Osjaniczny ״im plant” był 
motywowany zresztą również wspominanymi w poprzednich rozdziałach kon
frontacjami improwizacji nowożytnej z tradycjami antycznej poezji ustnej, jako że 
poezja bardów była uważana za ״północny” ekwiwalent eposów homeryckich. Ta 
nobilitacja literatury ustnej utożsamionej z improwizacją i jej powiązanie z folklo
rem zaważyło z kolei na interpretacji tej sztuki w duchu patriotycznym, nośnym 
zwłaszcza dla narodów pozbawionych niezawisłości, takich jak W łosi czy Pola
cy. Improwizator jako współczesny odpowiednik dawnego aojda i barda, będący 
przedstawicielem i głosem zniewolonego narodu, stawał się kimś zupełnie innym  
niż salonowy sztukmistrz. Ó w  antropologiczny n u rt myślenia romantycznego nie 
przystawał jednak już zupełnie do — również formułowanego w romantyzmie — 
pojm owania improwizacji jako inkarnacji metafizycznego natchnienia, bo pieś
niarz — reprezentant wspólnoty nie eksponuje swojej indywidualności, lecz wyraża 
i aktualizuje dorobek pokoleń263. Nie od dziś wiadomo jednak, że światopogląd 
romantyczny nie był jednolity i wielokrotnie zdarzało się tak, że wspólnotowa 
koncepcja poezji łączyła się z koncepcją indywidualistyczną lub też funkcjonowały 
one w kontrapunkcie (czego przykładem jest choćby twórczość Mickiewicza).

Paradoksy i ambiwalencje romantycznego widzenia improwizacji znalazły wy
raz we wszystkich tekstach literackich tematyzujących ten fenomen264. Najwyra
zistszym i najbardziej nośnym  przykładem takiej symultanicznej aktualizacji róż
nych, zasadniczo sprzecznych sposobów postrzegania improwizacji jest Korynna, 
czyli Włochy pani de Stael — powieść odzwierciedlająca zmiany zachodzące w tej 
sztuce na przełomie XVIII i XIX wieku, a zarazem otwierająca drogę jej rom an
tycznej mityzacji.

262 Na przykład w improwizacji na cześć generała Desaix (zob. P. Hazard, op.cit. s. 364).
263 Por. R. Finnegan, op.cit., s. 30—41.
264 Zob. przegląd najważniejszych utworów poruszających temat improwizacji dokonany przez 

W. Weintrauba (Poeta..., op.cit., s. 84—93, 149—168 i 7Äe Problem of Improvisation..., op.cit.) oraz 
A. Esterhammer (op.cit., s. 152—197).



III. Korynna, czyli Włochy. 
Obserwacja i kreacja

Portret improwizatorki. Biografia, autobiografia, fikcja

Powieść pani de Stael to kam ień milowy w historii improwizacji poetyckiej; to 
tekst, który ustanowił renomę tej sztuce w kulturze europejskiej XIX wieku, wpły
wając nie tylko na sposób jej postrzegania, ale i w dużej mierze decydując o kie
runku jej ewolucji.

Tytułowa bohaterka jest personifikacją sztuk wszelkich — w tym poezji — a za
razem, co widoczne już w tytule, uosobieniem ducha Italii, nic więc dziwnego, że 
tworzy poezję improwizowaną jako typową dla kultury włoskiej265. M im o że od
znacza się licznymi talentami — plastycznym, muzycznym, tanecznym, aktorskim 
— to zdolności improwizacyjne stanowią jej najbardziej charakterystyczną cechę, 
dzięki której wyróżnia się zarówno na tle innych bohaterek pani de Stael, jak 
i heroin pojawiających się w literaturze kobiecej tego okresu (na przykład w po
wieściach pani C ottin  czy pani de Krüdener).

Improwizacja jest głównym punktem  kapitolińskiego trium fu Korynny, pod
czas którego poznaje ją zarówno czytelnik, jak i powieściowy Oswald; improwiza
cje znaczą główne punkty  zwrotne jej losów, a ona sama snuje obszerne rozważa
nia na tem at tej sztuki. Charakterystyczne jednak dla wewnętrznej logiki postaci 
(choć mniej istotne z punk tu  widzenia jej recepcji) jest to, że jak wykazała Simone 
Balaye, pani de Stael początkowo nie planowała uczynić swojej bohaterki im pro- 
wizatorką — w pierwszej koncepcji powieści miała być ona, podobnie jak sama au
torka, po prostu utalentowaną sawantką. Umiejętność improwizacji nie jest więc

265 Unikam tradycyjnie stosowanego w odniesieniu do charakterystyki postaci Korynny po
jęcia ״alegoria”, jako że sama pani de Stael uznawała je za niedoskonałe i mylące, zastępując je 
określeniem ״obraz filozoficzny” — alegoria bowiem, zdaniem baronowej, marginalizuje sferę obra
zu i uczucia na rzecz idei, natomiast ״obraz filozoficzny” utrzymuje w równowadze wszystkie te 
trzy elementy, unikając niebezpieczeństwa nadmiernej ideologizacji i, jak byśmy dziś powiedzieli, 
abstrakcyjności (zob. D. Zanone, L’esthetique du ״tableauphilosophique”dans ״ Corinne ou l’Italie”, 
w: ״ Une melodie intellectuelle”. ״ Corinne ou l ’Italie”de Germaine de Stael, red. Ch. Plante, Ch. Pou- 
zoulet i A. Vaillant, Montpellier 2000, s. 9—29).
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konstytutyw na dla postaci Korynny, nie ona decyduje o jej niezwykłości -  jest 
raczej tej niezwykłości spektakularnym potwierdzeniem.

Przed podjęciem podróży włoskiej w 1805 roku, której rezultatem była Koryn- 
na, a nawet jeszcze na początku tej wyprawy, pani de Stael nie darzyła im prowi
zacji zbytnią estymą, traktując ją jak efekt uboczny właściwej językowi włoskie
m u melodyjności. Podczas podróży do Italii miała możliwość zapoznania się ze 
sztuką kilku słynących wówczas improwizatorów. Jak świadczą jej listy i karnety 
podróżne266, słuchała w Bolonii abbe Biamontiego, w  Rzymie zaś Isabelli Pel
legrini; usiłowała też spotkać się w Bolonii z Teresą Bandettini267. Kontakty te 
nie zmieniły jednak jej opinii na tem at improwizacji; widziała w niej marność 
i sztuczność. Prawdopodobnie nie bez wpływu na trwałość takiej oceny był kon
tekst, w jakim miała okazję słuchać improwizatorów -  kontekst akademickich 
zgromadzeń o bardzo -  według niej -  niskim poziomie. W  jednym  z listów do 
Vincenza M ontiego odnotowała, że była świadkiem występu Pellegrini, nie zareje
strowała jednak żadnych konkretnych wrażeń z tej improwizacji, ponieważ całą jej 
-  krytyczną -  uwagę przyciągnął towarzyszący artystce ״wianuszek pomniejszych 
poetów”, wszystkich ״uzbrojonych w sonety”268. Sztuka improwizatorki rozmyła 
się więc w mnogości wątpliwej jakości akademickiej produkcji poetyckiej, spod 
której wpływu pani de Stael z ulgą się wydostała, wyjeżdżając z Rzymu. W  ogóle 
włoskie, a zwłaszcza rzymskie środowisko literackie nie wzbudziło, oględnie m ó
wiąc, zachwytu baronowej. Drażniła ją szczególnie panująca w nim  napuszona 
ceremonialność i fałszywa skromność. Zgryźliwie wspominała na przykład spot
kanie z nieznanym poetą, który w postawie pokory przedstawił się jej: ״sono un 
insetto del Parnaso” (״jestem robakiem z Parnasu”), na co wprowadzający go abbe 
G odard (ówczesny kustosz Arkadii) miał odpowiedzieć: ״E un cigno, ne rispondo” 
Q״ .(”Jest łabędziem, gwarantuję to״) uel garant, et quel dialogue!” (״Co za zapew
nienie, co za dialog!”) -  kom entuje sarkastycznie pani de Stael, dodając, że Apollo 
jest we W łoszech bogiem najczęściej -  po M adonnie -  wzywanym269. Drażniła ją 
zwłaszcza ״mania” tworzenia sonetów (najpopularniejszej, obok oktawy, formy 
improwizacyjnej); skarżyła się M ontiem u, że podczas wieczoru, kiedy im prowi

266 S. Balaye, Les carnets de voyage de Madame de Stael. Contribution a la genese de ses oeuvres, 
wstęp hrabina J. de Pange, Geneve 1971, s. 112-114.

267 Listy pani de Stael do Bandettini mówią jedynie o zamiarze spotkania, nie wiemy jednak, 
czy doszło ono do skutku; S. Balaye skłonna jest twierdzić, że nie (eadem, Les carnets... , op.cit., 
s. 113).

268 List z 17 lutego 1804; cyt. za: Madame de Stael, Correspondance generale, t. V: France et 
Allemagne. Le Leman et lltalie, 1er Aout 1803—9 Novembre 1805, oprac. B.W. Jasinski, Paris 2009, 
s. 508. Podczas całej swojej włoskiej podróży pani de Stael utrzymywała żywą korespondencję 
z Montim, który stał się dla niej kimś w rodzaju ״przewodnika duchowego” po Italii; miała zresztą 
nadzieję na rychłe z nim spotkanie, do którego jednak nie doszło, jak się zdaje, wskutek rezerwy 
Montiego, najwyraźniej (co sugerują listy) nieco inaczej niż baronowa postrzegającego ich wzajem
ne relacje.

269 Ibidem.
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zowała Pellegrini, usłyszała tych sonetów tak wiele, że niemal ją kom pletnie za
sypały i pogrzebały (״ensevelie”). Narzekała na właściwy poetom  włoskim brak 
umiejętności zwięzłego i ścisłego wyrażania myśli, dodając, że jedynym wyjściem 
z tego stanu rzeczy byłby ״jakiś potop, który zmyłby te wszystkie komunały”270. 
Te krytyczne uwagi przekazywała jednak M ontiem u jedynie w zaufaniu, nie chcąc 
zapewne narażać się wpływowym, bądź co bądź, i darzącym ją estymą członkom 
Arkadii.

Dopiero trafiwszy na odpowiednią artystkę, pani de Stael zmodyfikowała swo
ją opinię na tem at improwizacji. W  liście z 6 m aja wysłanym z Florencji do don 
Pedro de Souzy donosiła, że słyszała Fantastici, która nie wydała jej się zbyt inte
resująca, ale... :

Mais il y a une signiora Landi, Mme Mazzei a present qui est tout a fait extraordinaire.
Elle improvise sans chanter, sans s’arreter une minute, et avec un talent tres superieur 
elle improvise une scene de tragedie. Je lui ai donne la reconnaissance d’Iphigenie en 
Tauride avec Oreste, et je vous assure que c’etait une scene qu’on pouvait ecrire telle 
qu’elle l’a dite. Mais imaginez-vous une enorme personne, qui, a vingt-trois ans, a l’air 
de quarante, des yeux louches, point de physionomie, point de gestes qu’un mouvement 
d’eventail dans le moment le plus interessant, enfin une idole egyptienne, une statue 
de Memnon sur laquelle on dirait que l’inspiration tombe mais qu’elle ne reste pas271.

Nagle obudzone zainteresowanie i uznanie dla improwizacji w  wersji prezento
wanej przez Mazzei dowodzi wymownie, jak różnie mogła się prezentować ta sztu
ka w wykonaniu różnych artystów, nawet działających w tym  samym środowisku 
i w obrębie tej samej kultury -  a co dopiero, jeśli zestawi się improwizację akade
m icką i salonową z improwizacją popularną, uliczną! Niewątpliwie bez przykładu 
Mazzei pani de Stael nie podniosłaby improwizacji do takiej rangi, jak to uczyniła 
w powieści, sankcjonując tę umiejętność -  m im o wszelkich zastrzeżeń -  autoryte
tem  genialnej, ubóstwionej Korynny272. Zawarta w liście do de Souzy charaktery
styka występu Mazzei nie pozostawia jednak żadnych wątpliwości, że jeśli nawet

 s’il n’arrive pas quelque deluge qui engloutisse toutes les tournures communes, je ne [...]״ 270
sais pas comment on s’en tirera”; Madame de Stael, Correspondence..., op.cit., s. 507.

Ale jest tu signora Landi, obecnie pani Mazzei, która jest zupełnie nadzwyczajna. Impro״ 271
wizuje, nie śpiewając, nie zatrzymując się ani na minutę, i z wielkim talentem improwizuje scenę 
z tragedii. Zadałam jej spotkanie Ifigenii z Orestesem na Taurydzie i zapewniam pana, że była to 
scena, którą można by zapisać tak, jak ją powiedziała. Ale proszę sobie wyobrazić olbrzymią postać, 
która w wieku dwudziestu trzech lat wygląda na czterdzieści, zezuje, bez wyrazu twarzy, bez gestu 
poza ruchem wachlarza w najbardziej interesującym momencie, słowem egipski idol, statua Mem- 
nona, na którą, można by powiedzieć, inspiracja spada, ale [w niej] nie pozostaje”; Madame de 
Stael, Correspondence..., op.cit., s. 558-559. Nota bene, jeśli uwzględnić cytowane w I części pracy 
wspomnienie Casanovy o występie Corilli, byłaby to już druga zezująca improwizatorka.

272 S. Balaye, Les carnets..., op.cit., s. 112. Wcześniejsi komentatorzy przypuszczali, że pani de 
Stael uczyniła swoją bohaterkę improwizatorką pod wpływem występu Pellegrini w Arkadii (por. 
m.in. hrabina J. de Pange, Auguste-Guillaume Schlegel et Madame de Stael d ’apres les documents ine
dits, Paris 1938, s. 137 oraz J.Ch. Herold, Germaine Necker de Stael, Paris 1962, s. 323).
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to ona obudziła w baronowej podziw dla sztuki improwizacji, to z pewnością nie 
na jej osobie jest wzorowana postać Korynny. Zresztą o wiele silniej narzucającym 
się modelem  bohaterki była Corilla Olimpica, o której wciąż pam iętano, zmarła 
ona bowiem zaledwie cztery lata przed włoską podróżą pani de Stael. Baronowa, 
licząc się z takim  zestawieniem, próbowała m u zapobiec, zaznaczając w przypisie 
do powieści, że nie należy tych postaci utożsamiać. Badacze respektujący tę au
torską wskazówkę dodają, że w Korynnie, jak zresztą niemal w każdym z tekstów 
baronowej, istnieje zdecydowany prym at konstrukcji autobiograficznych i auto- 
kreacyjnych nad potencjalnymi tendencjami portretowymi i że charakterystyczną 
cechą strategii pisarskiej pani de Stael było to, że nie tworzyła swoich postaci i sy
tuacji, opierając się na jednym, konkretnym  pierwowzorze, lecz wykorzystywała 
kilka lub nawet kilkanaście różnych inspiracji273.

Ponieważ jednak koncepcja pokrewieństwa Korynny z Corillą powraca upor- 
czywie274, warto przypomnieć, że istnieją jej dwie zasadnicze podstawy: po pierw
sze, zbieżność im ion (sama w sobie stanowiąca jeszcze dość nikłą przesłankę), po 
wtóre zaś fakt, że O lim pica była jedyną kobietą improwizatorką, która dostąpiła 
zaszczytu koronacji na Kapitolu275. Gdyby nie jej uwieńczenie, baronowej być 
może nie przyszłoby do głowy, żeby w taki właśnie sposób wyróżnić swoją bo
haterkę. Nie znaczy to jednak, że pozbawiłaby ją triumfalnego wejścia -  wyda
je się prawdopodobne, że wówczas okolicznością inicjującą znajomość Oswalda 
i Korynny byłoby nie wyniesienie kapitolińskie, lecz na przykład uroczystość 
przyjęcia do Arkadii, która stała się udziałem samej pani de Stael. Ceremonia ta, 
m im o że wspom inana przez panią de Stael z dystansem, była dla niej z pewnością 
m iłym  i pochlebnym  wydarzeniem. Towarzyszyło m u ״ogromne zgromadzenie 
niemal całego Rzymu” (״assemble immense de presque tou t Rome”) -  o czym 
skwapliwie donosiła M ontiem u276, dodając w duchu skromności, że zebranych 
przygnała głównie ciekawość. W  celu zaprezentowania własnej sztuki poetyckiej

273 A. Ademollo, op.cit., s. XIX; por. także S. Balaye, Les carnets..., op.cit. oraz eadem, Du sens 
romanesque de quelques oeuvres d ’art dans ״ Corinne", w: Un deuil eclatant de bonheur. ״ Corinne ou 
l ’ltalie”Madame de Stael, wyd. J.P. Perchellet, Orleans 1999, s. 9-28.

274 Zob. m.in. P. Giuli, Tracing a Sisterhood: Corilla Olimpica as Corinne’s Unacknowledged Alter 
Ego, w: The Novel’s Seductions. Stael’s ״ Corinne" in Critical Inquiry, wyd. K. Szmurlo, London 1999, 
s. 165-184.

275 Istnieje zresztą szereg niezaprzeczalnych podobieństw między opisem powieściowym a prze
biegiem koronacji Corilli, jak choćby to, że Olimpica podczas tej uroczystości również improwizo
wała pochwałę Rzymu (por. A. Vitagliano, op.cit., s. 90).

276 List pisany z Rzymu 15 lutego 1805 roku; zob. Madame de Stael, Correspondence..., op.cit., 
s. 501-502. Związki między uroczystością koronacji baronowej a opisem powieściowym analizują 
szczegółowo Ch. Dejob (Madame de Stael en Italie, Paris 1890, s. 196) oraz G. Gennari (Lepremier 
voyage de Madame de Stael en Italie et la genese de ״ Corinne”, Paris 1947, s. 74-77). Informacje 
na temat przebiegu koronacji na Kapitolu pani de Stael mogła uzyskać niejako ״u źródeł”, czyli 
z dokumentów Arkadii oraz opublikowanych ״akt” z uroczystości uwieńczenia Perfettiego i Corilli; 
por. A. Ademollo, op.cit., s. XIX-XX oraz S. Balaye, komentarz w: Corinne, ou l ’Italie..., op.cit., 
s. 22-25.
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pani de Stael wygłosiła swe tłumaczenie sonetu O nofria Minzoniego Sulla M orte  
d i Christo127, po którym  spadła na nią

la pluie ardente de sonnets: dix jeunes gens, tous declamant avec une fureur croissante, 
nous lanęaient des sonnets comme si c’eut ete les foudres de Vatican. Quelle vivacite, 
quelle energie perdue dans l’air!278

Spośród wielu punktów  tej uroczystej sesji Akademii należy wymienić zwłasz
cza — jako znajdującą ekwiwalent w opisie powieściowym — pochwałę pani de 
Stael wygłoszoną przez Rossiego oraz wystąpienie Alborghettiego, który zaprezen
tował wierszem fragment jej eseju o literaturze (mamy tu przykład tak charakte
rystycznego dla kręgów Akademii włoskich oraz dla praktyk improwizatorskich 
wierszowania istniejących tekstów prozatorskich)279. Po zakończonej uroczystości 
kilku Arkadyjczyków zostało zaproszonych na wieczór do baronowej. W śród nich 
znaleźli się między innym i kardynał Ercole Consalvi, W ilhelm  von H um boldt 
oraz don Pedro de Souza, którego pani de Stael poznała właśnie owego wieczora 
— m łody dyplomata, uważany przez wielu kom entatorów  za jeden z prototypów 
postaci Oswalda. W  istocie wiele z opisanych w powieści epizodów łączących Ko- 
rynnę i angielskiego lorda m a odpowiedniki w kontaktach baronowej i de Souzy, 
którego atencja w pewnym stopniu osłodziła jej rozczarowanie związane z nie
oczekiwaną powściągliwością M ontiego280.

W  liście do M ontiego baronowa opisywała przebieg uroczystości z ironicznym 
hum orem , zapewne kierując się przy tym nie tylko własnym krytycyzmem, ale 
i biorąc pod uwagę pełen rezerwy stosunek adresata do Akademii281. Znacznie 
krócej, ale w tonie bardziej zadowolonym, donosiła o niej Charles’owi Victorowi 
de Bonstetten (list z 15 lutego 1805 roku):

J’ai ete reęue avec une incroyable acclamation hier a une assemblee des Arcades, ou 
etait tout Rome, princes, cardinaux, etc. Je vous dispense a jamais de dix sonnets, qui 
font un astre de moi: cet astre, tel qu’il est, se tourne vers vous282.

277 Sonet ten, o incipicie Quando Gesu, otwiera zbiór Poesie di Onofrio Minzoni, Ferrarese, 
wydany w Pizie w 1799 roku.

 ulewa sonetów: dziesięciu młodzieńców, wszystkich deklamujących ze wzrastającym [...]״ 278
szałem, biło w nas sonetami, jakby to były watykańskie pioruny. Co za żywość, co za energia rzuco
na na wiatr!”; Madame de Stael, Correspondance..., op.cit., s. 502.

279 Przebieg tego zebrania szczegółowo odtwarza Ch. Dejob, op.cit., s. 194—199.
280 Tak przypuszcza m.in. C. Seth, Les improvisations dans ״ Corinne”, w: Un deuil..., op.cit., 

s. 131—135.
281 Por. list z 8 lutego 1805 roku do Montiego; Madame de Stael, Correspondance..., op.cit., 

s. 496.
 -Wczoraj, wśród niewiarygodnego aplauzu, zostałam przyjęta do zgromadzenia Arkadyj״ 282

czyków, gdzie był cały Rzym, książęta, kardynałowie etc. Oszczędzę panu dziesięciu sonetów, które 
czynią ze mnie gwiazdę; gwiazda ta, we własnej osobie, zwraca się do pana”; Madame de Stael, 
Correspondance..., op.cit., s. 505.
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W  notatniku podróżnym  utrwaliła swoje wrażenia krótko: ״Fureur de la decla
m ation a l’Arcade. Depense d’energie”283. Jak widać, we wszystkich tych wzmian
kach pani de Stael odnotowuje przede wszystkim żywiołową atmosferę panującą 
podczas zebrania, dobrze korespondującą z kategorią entuzjazmu uznanego przez 
nią następnie za stan charakterystyczny dla improwizacji284.

Autobiograficzne i autokreacyjne uwarunkowania powieści — przejawiające się 
naturalnie nie tylko w opisie ceremonii kapitolińskiej — m ocno kom plikują kwe
stię przedstawienia improwizacji w Korynnie. Zgadzając się co do tego, że postać 
rzymskiej poetki jest alter ego pani de Stael, upiększonym dzięki refleksom płyną
cym z różnych inspiracji285, kom entatorzy podkreślają jednak, że sama baronowa 
nigdy nie zasłynęła jako improwizatorka286. Jej m ocną stroną była natom iast sztu
ka wytwornej i wyrafinowanej konwersacji — nic więc dziwnego, że w powieści 
improwizacja została scharakteryzowana jako ״odm iana rozmowy”. Jest to silny 
łącznik między biografią a fikcją, jeszcze bardziej komplikujący powieściową wizję
improwizacji287.

 ,.Szaleństwo deklamacji w Arkadii. Wydatek energii”; cyt za: S. Balaye, Les carnets..., op.cit״ 283
s. 178.

284 Widać tu zbieżność z poglądami S. Bettinellego, o których była mowa w rozdziale Natchnie
nie — pismo.

285 Autobiograficzny charakter tytułowej bohaterki był oczywisty już dla pierwszych czytelni
ków powieści; interesujący zestaw świadectw z epoki na ten temat przedstawiła S. Balaye w artykule 
״ Corinne” et les amis de Madame de Stael, ״Revue d’histoire litteraire de France”, t. LXVI, styczeń— 
marzec 1966, s. 139—149. Por. też P. Deguise, Madame de Stael sous le regard d ’atrui, ״Cahiers 
Staeliens”, X, czerwiec 1970, s. 7—15.

286 W niektórych wspomnieniach o pani de Stael pojawia się tendencja (potwierdzająca sku
teczność autokreacyjnej strategii baronowej) do rzutowania na jej osobę wielu cech Korynny, 
w tym talentu improwizacyjnego. Charakterystyczne pod tym względem jest wspomnienie Picketa 
de Sergy, który w 1815 roku miał być świadkiem szczególnej ״improwizacji” pani de Stael, spro
wokowanej widokiem przystojnego oficera austriackiego, noszącego kolory arcyksiężnej: ״[...] elle 
regarda avec plus d’attention ce jeune homme qu’elle trouva fort beau et fort chevaleresque. Les 
questions se succederent dans sa bouche, et des reponses breves, gauches, un peu embarrassees de 
l’Allemand. Mme de Stael [...] comme electrisee, improvisa un poeme (qui se passait parfaitement 
de la forme des vers) sur la chevalerie, le Moyen Age, le culte de la beaute. Poeme eticelant et qui 
saisit d’une grande admiration tous les convives, que personne ne dejeuna plus, chacun restait la 
fourchette a la main, uniquement et suffisamment nourri de ce festin culturel!” (״[...] spojrzała 
z większą uwagą na tego młodego człowieka, który wydał jej się bardzo przystojny i rycerski. Szybko 
następowały po sobie jej pytania i krótkie, niezręczne, nieco zawstydzone odpowiedzi Niemca. Pani 
de Stael [...], jak zelektryzowana, zaimprowizowała poemat (który doskonale się obywał bez wier
szy) na temat rycerstwa, średniowiecza, kultu piękna. Poemat błyskotliwy, który wzbudził podziw 
wszystkich zebranych, tak że nikt już nie jadł, każdy zastygł z widelcem w ręku, karmiąc się jedynie 
i do syta tym kulturalnym bankietem!”); cyt. za: S. Balaye, komentarz w: Madame de Stael, Corinne 
ou l ’Italie (Oeuvres completes, seria II: Oeuvres litteraires, t. III), Paris 2000, s. 34.

287 Kwestię artystycznych konsekwencji autokreacyjnych działań baronowej (w związku z opero
wą adaptacją Korynny) starałam się przedstawić szerzej w artykule Poezja zatrzymana w podróży. O ope
rowej personifikacji sztuki poetyckiej w ״Podróży do Reims” Rossiniego, w: Od literatury do opery i z  po
wrotem. Studia nad estetyką teatru operowego, red. R.D. Golianek, P. Urbański, Toruń 2010, s. 33—37.
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Powracając raz jeszcze do opisu kapitolińskiego wyniesienia jako m om entu 
najwyższej chwały Korynny-improwizatorki, trzeba zwrócić uwagę na jego dwie 
charakterystyczne cechy.

Po pierwsze, przywołując w powieści tradycję tej ceremonii baronowa odnosi się 
jedynie do najbardziej chwalebnych koronacji Ariosta i Petrarki, a także niedoszłej 
koronacji Tassa, pomijając kompletnie wspomnienie Olim piki i Perfettiego288; za
razem jednak przedstawia koronację jako ceremonię uświęconą zwyczajem wskazu
jącym na pewną ״typowość” tej praktyki289. Opis triumfalnego wjazdu na Kapitol 
przypominać może zresztą tyleż wyniesienie Corilli, co Perfettiego, bowiem w obu 
przypadkach scenariusz uroczystości był bardzo podobny (z tą -  znaczącą -  różni
cą, że Olim pica została wprowadzona na Kapitol nie -  jak Perfetti i jak Korynna
-  w dzień i przy tłum nym  zgromadzeniu, lecz nocą i z o wiele mniejszą pompą). 
Drugą charakterystyczną cechą tego opisu jest to, że -  jak zauważyła Simone Balaye
-  baronowa eliminuje z koronacji niemal wszystkie elementy religijne (poza obec
nością kardynałów), czyniąc z uwieńczenia trium f świecki290. Ta modyfikacja wpły
wa znacznie na ukształtowanie profilu głównej bohaterki, zasadniczo odmiennego 
od profilu Corilli. Korynna w powieści jest mianowicie przedstawiona nie jako 
reprezentantka papistycznych elit, nie jako protegowana wiedeńskiego dworu, ale 
jako ulubienica ״ludu” rzymskiego i głosicielka niepodległego ducha narodowego. 
W  tym kontekście istotnego znaczenia nabiera tak mocno podkreślana w powieści 
niezależność finansowa Korynny, która nie musi swoimi improwizacjami zabiegać 
o opiekę protektorów (co zresztą oczyszcza tę postać także pod względem obyczajo
wym). Bohaterka pani de Stael, będąc uosobieniem zniewolonej Italii, nie jest przy 
tym jednak niewolnicą mecenasów i za pom ocą sztuk pięknych wyraża cały poten
cjał swojej ojczyzny, który nie może znaleźć realizacji w  sferze życia politycznego291. 
W  takiej perspektywie idea sztuki stanowiącej substytut niezależności politycznej 
pojawiała się zresztą pod koniec XVIII i na początku XIX wieku we wszystkich

288 F. Waquet widzi w tym dowód zupełnego zapomnienia postaci Perfettiego (op.cit., s. 63
64); wydaje się jednak, że pani de Stael -  dystansując się przecież także od świeżej pamięci o Co- 
rilli -  celowo pomija kontekst improwizacji arkadyjskiej jako obciążonej złą renomą i nobilituje tę 
sztukę przez przywołanie jej dawnego splendoru i wielowiekowych tradycji.

 ,Wedle zwyczaju״ // Il etait d’usage que le poete couronne au Capitole...”; Corinne, s. 32״ 289
poeta wieńczony na Kapitolu wpierw improwizował własne wiersze”; Korynna, s. 33. Wszystkie od
wołania do powieści w wersji oryginalnej podaję za edycją S. Balaye (op.cit.), oznaczając ją skrótem 
Corinne i podając numer strony bezpośrednio po cytacie, zaś przekład polski za: A.L.H. de Stael- 
-Holstein, Korynna, czyli Włochy, tłum. Ł. Rautenstrauchowa, K. Witte, Wrocław 1962, oznaczając 
go skrótem Korynna.

290 S. Balaye, komentarz w: Corinne, s. 24.
291 Temat ״minionej chwały Rzymu”, zazwyczaj łączony z opisem najwspanialszych pomników 

miasta, był jednym z najbardziej topicznych, ulubionych tematów improwizatorów. Jak wspominał 
Johann Wilhelm von Archenholz w swojej relacji z podróży włoskiej, dawna historia Rzymu znana 
była nawet niewykształconym ulicznym poetom, którzy chętnie łączyli ją z opiewaniem urody 
miasta, uciekając się przy tym nierzadko do kompilacji wierszy znanych poetów (J.W Archenholz, 
op.cit., s. 295-296).
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literaturach narodów pozbawionych suwerenności lub poddanych tyranii -  a więc 
również w literaturze polskiej292. Idea ta mogła być jednak interpretowana jako 
zjawisko niekorzystne (jako wyraz zarzucenia rzeczywistych ambicji i rzeczywistego 
heroizmu na rzecz gestów pozornych i teatralnych293) bądź przeciwnie, jako wyraz 
nieuległości i dążenia do zachowania tożsamości narodowej wszelkimi dostępnymi 
środkami -  i to drugie ujęcie jest eksponowane w powieści pani de Stael294. Ko- 
rynna jako poetessa laureata reprezentuje metaforycznie w irtualnąpotentia romana, 
staje się jej głosem, jej idolem. Laur, nałożony przez Senatora, nie czyni z impro- 
wizatorki poetki religijnej, ale wieszczkę narodu włoskiego. To głos ״ludu” po raz 
pierwszy przywołuje jej imię w powieści, a Oswald dowiaduje się o jej istnieniu 
i zdobywa pierwsze informacje o niej nie dzięki kontaktom  towarzyskim, lecz za 
pośrednictwem owej powszechnej sławy:

Oswald sortit pour aller sur la place publique; il y entendit parler de Corinne, de son 
talent, de son genie. [...] Le peuple, qui ne se rassemble d’ordinaire que sur les pas de 
la fortune ou de la puissance, etait la presque en rumeur pour voir une personne dont 
l’esprit etait la seule distinction. Dans l’etat actuel des Italiens, la gloire des beaux-arts 
est l’unique qui leur soit permise; et ils sentent le genie en ce genre avec une vivacite 
qui devrait faire naitre beaucoup de grands hommes, s’il suffisait de l’applaudisement 
pour les produire, s’il ne fallait pas une vie forte, de grands interets, et une existence
independante pour alimenter la pensee (Corinne, s. 23)295.

W arto na marginesie zaznaczyć, że kapitoliński trium f Korynny był interpre
towany nie tylko jako wyraz supremacji władz improwizatorskich, czy też nawet

292 Jednym z bezpośrednich polskich świadectw takiego rozumienia sztuki romantycznej jest 
artykuł opublikowany w powstańczej ״Nowej Polsce” na początku 1831 roku (nr 1, z. 5): ״Już 
nadmieniono, że szkoła romantyczna, wzywając naukowej rewolucji, wzywała i politycznej. Wol
ność, prawda, wiara, coraz dzielniej przez najwyrachowańszy despotyzm wygładzane, prześladowa
ne, zbrodniczymi ogłaszane, znalazły schronienie, znalazły swój wielki zakres działalności, a może 
i prawdziwe znaczenie, w wyobrażeniach o sztuce, o piękności, o literaturze. Nie mogąc mówić 
o zewnętrznej, obywatelskiej, politycznej wolności, mówiliśmy o wolności ducha, o wolności sztu
ki, o koniecznym pożegnaniu przeszłości i podań; ogłaszaliśmy, że jest przed nami przyszłość nie
zmierna, przerażająca, wzniosła i zachwycająca”. Cyt. za: M. Janion, Reduta. Romantyczna poezja 
niepodległościowa, Kraków 1979, s. 79. Por. ibidem rozdział Poezja jako sposób życia, s. 16-36.

293 Zob. S. Balaye, komentarz w: Corinne, s. 23.
294 Aczkolwiek niezupełnie jednoznacznie: rzeczniczką takiej interpretacji jest Korynna, pod

czas gdy Oswald wyraża przekonanie, że narody spotyka los, na jaki zasłużyły (Corinne, s. 23); 
por. Ch. Pouzoulet, Des ambivalences de l’Improvisation de Corinne au Capitole, w: ״ Une melodie 
intellectuelle"..., op.cit., s. 205-232.

Oswald poszedł na plac główny. O niczym wszędzie nie było słychać, jak o talencie, o ge״ 295
niuszu Korynny. [...] Pospólstwo, co się zwykle ściele tylko pod stopy bogactwa lub władzy, groma
dziło się dla ujrzenia osoby, której umysłowe zdolności jedynym były zaszczytem.

W teraźniejszym Włochów położeniu sława sztuk pięknych wyłącznie im jest dozwolona i też 
cenią oni każdy geniusz z takim zapałem, iż mogło się pełno znakomitych ludzi u nich utworzyć, 
gdyby do tego potrzeba tylko było oklasków, gdyby życie swobodne, wielki jakiś wpośród niego 
bodziec i byt niepodległy nie były koniecznymi warunkami do rozwoju myśli”; Korynna, s. 24-25.
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ogólniej — artystycznych, lecz również jako element antynapoleońskiej polityki 
pani de Stael. David Glass Larg na przykład odczytywał go jako wyzwanie, by tak 
rzec, personalne, rzucone Bonapartem u, jako demonstrację własnej siły oddziały
wania baronowej296. Korynna przeżywa bowiem trium f iście cesarski, przy czym 
narrator w powieści podkreśla:

[...] son char de victoire ne coutait de larmes a personne; et nul regret, comme nulle
crainte, n’empechait d’admirer les plus beaux dons de la nature, l’imagination, le
sentiment et la pensee (Corinne, s. 26)297.

Podobnie politycznym i wyzywającym aktem  było, zdaniem Larga, uczynienie 
bohaterem  pozytywnym Anglika w trakcie zmagań N apoleona z Anglią. ״Koryn- 
na to odpowiednik Bonapartego dla kobiet” — stwierdzał (dość ironicznie) badacz, 
podkreślając nieprawdopodobieństwo całej powieściowej uroczystości kapitoliń- 
skiej, przesadność symboli i ceremonii, ich ״dziecinność” i ״kiepską melodrama- 
tyczność”. Zaznaczał jednak przy tym, że ta emfaza mogła wydawać się śmieszna 
bądź wspaniała w zależności od punk tu  widzenia obserwatora, wysuwając przy
puszczenie, że pani de Stael, pisząc Korynnę, prawdopodobnie świadomie zawiesiła 
swój zmysł krytyczny, aby stworzyć obraz panowania równie absolutnego i równie 
autoafirmacyjnego jak cesarskie. Opis entuzjazmu, który wywołuje improwizują
ca na Kapitolu poetka, jest więc, zdaniem Larga, specyficznym projektem  propa-
gandowym298.

Aura polityczna i ideowa otaczająca Korynnę jest więc zupełnie odm ienna od 
aury otaczającej Corillę. Pani de Stael miała też chyba inne powody, by zapobiegać 
utożsamieniu tych postaci — istotna była zapewne dwuznaczna renoma Olimpiki. 
I pod tym  względem postać Korynny różni się zasadniczo od Corilli, bo choć 
kwestia dobrej sławy tej nieco nadm iernie (jak na owe czasy) wyemancypowanej 
bohaterki stanowi w powieści niebagatelny problem, to jednak jej cnotliwość jest 
podkreślana wielokrotnie i z całą mocą. Bohaterka baronowej góruje nad Olim - 
picą także geniuszem, bowiem umiejętność improwizacji nie jest dla niej głów
nym  tytułem  do chwały, lecz jedynie jednym  z rozlicznych talentów. Sama sztu
ka improwizowania jest przedstawiana zresztą w utworze w raczej ambiwalentny 
sposób. Wyniesienie improwizacji dokonuje się pod  piórem  pani de Stael przede 
wszystkim poprzez szlachetność głównej postaci; to raczej Korynna nobilituje im 
prowizację niż improwizacja Korynnę. Świadczy o tym zarówno sposób opisu jej 
wystąpień ex tempore, jak i wygłaszane przez nią refleksje na tem at tej sztuki.

296 D.G. Larg, Madame de Stael. La seconde vie (1800—1807), Paris 1928, s. 276.
 Jej triumf niczyją krwią ni łzami nie był opłacany, ani też obawa nie przeszkadzała nikomu״ 297

uwielbiać w niej najpiękniejsze przyrodzenia dary: wyobraźnię, myśl i uczucie”; Korynna, s. 28.
298 D.G. Larg, op.cit., s. 275—277.
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Korynna o improwizacji

Już z mowy pochwalnej wygłoszonej na Kapitolu przez księcia Castel-Forte do
wiadujemy się, że talent improwizacyjny Korynny jest odm ienny od tego, co zwy
kło się określać tym m ianem  we Włoszech299. O w a odmienność, według księcia, 
polega na tym, że źródłem jej improwizacji jest nie tylko płodność umysłu300, ale 
i intensywne emocje rodzące entuzjazm -  przy nienagannej czystości stylu. Owo 
doskonałe połączenie formy i treści, owa ״melodia intelektualna”, jak to określa 
książę, jawi się jako jedyny w swoim rodzaju środek wyrażania ״wrażeń przelot
nych i delikatnych” (Corinne, s. 30)301.

W  rozdziale trzecim księgi III powieści bohaterka w długiej przemowie wypo
wiada swoje zdanie na tem at improwizacji, przy czym jej opinia posiada walor nie 
tylko subiektywnego wrażenia, lecz i obiektywnego rozpoznania fenom enu -  jak 
bowiem zaznacza książę Castel-Forte, poetka jest osobą zdolną do samoobserwa
cji. Jej wypowiedzi, uwiarygodnione osobistym doświadczeniem i autorytetem  
osoby, która sama z powodzeniem uprawia sztukę improwizacji, noszą wszelkie 
znam iona zdystansowanej i krytycznej refleksji.

N a wstępie swej przemowy Korynna podkreśla ścisły związek improwizacji poe
tyckiej z melodyjnością języków Południa, eksponując od razu związane z tą  cechą 
niebezpieczeństwo -  rozdzielność urody wiersza i wartościowej treści. Nie twierdzi 
jednak, że owe nieprzesiąknięte głębszą myślą wiersze są pozbawione wszelkich 
walorów -  odwołują się one po prostu do innych władz poznawczych człowie
ka niż utwory wyrafinowane intelektualnie -  do wrażeń (״sensations”), a nie do 
inteligencji (״intelligence”). Kwestia ta powraca zresztą w powieści kilkakrotnie, 
między innym i podczas przemowy bohaterki na tem at literatury włoskiej. Owa 
 ,zmysłowa”, wrażeniowa strona poezji improwizowanej może, zdaniem Korynny״
dostarczać dużej przyjemności, choć zastrzega ona pospiesznie, że sama nigdy nie 
daje się uwieść czarodziejstwu języka do tego stopnia, by zapomnieć o myśli.

Zagadnięta wprost przez jednego z interlokutorów, uznającego improwizację 
za zjawisko szkodliwe, o ocenę tej sztuki, Korynna jeszcze wyraźniej występu
je w jej obronie. Pozytywnie ocenia jednak tylko jej odm ianę ludową, która nie 
wchodzi w kontakt z kulturą wysoką i nie prowadzi do tworzenia karykatural
nych, miernych poezji, lecz jedynie czyni przyjemniejszymi w obcowaniu naj
niższe warstwy społeczne i łagodzi niekorzystne odczucia związane z kontaktem  
z tym, co ״pospolite”302. Bezrefleksyjność takiej improwizacji nie stanowi proble
m u, ponieważ od klas najniższych nie oczekuje się wyrafinowania intelektualnego,

299 Corinne, s. 29; Korynna, s. 30.
.obfitość myśli”, Korynna, s. 30״ ;fecondite de son esprit”, Corinne, s. 29״ 300
.najulotniejsze niebiańskie wrażenia”; Korynna, s. 31״ 301
302 Karykaturalną, nieudolną improwizację ״skażoną” kulturą literacką, a więc taką, która utra

ciła świeżość i wdzięk ludowości, a nie zyskała odpowiedniego poziomu artystycznego, reprezentuje 
improwizator napotykany przez Oswalda i Lucile w Mediolanie (Corinne, s. 556).
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a pojawienie się wśród nich poetyczności w  jakiejkolwiek formie jest automatycz
nie nobilitujące. Przywołana w tym  punkcie rozważań figura harfy eolskiej służy 
ukazaniu specyficznej, właściwej warstwom nieoświeconym, formy inspiracji poe
tyckiej — inspiracji, by tak rzecz, czysto ״biologicznej”, która każe tworzyć — tak 
jak to czyni włoska ziemia — ״tysiąc zbytecznych wytworów” (״mille productions 
superflues”) i której płodność jest sama w sobie zaletą — zaletą zresztą jedyną:

[... ] il resultait de cette facilite, de cette abondance litteraire, une tres grande quantite 
de poesies communes; mais je suis bien aise que cette fecondite existe en Italie, comme 
il me plait de voir nos campagnes couvertes de mille productions superflues. Cette 
liberalite de la nature m’enorgueillit (Corinne, s. 56)303.

Pani de Stael nie posuwa się do przeprowadzenia analogii między im prowi
zacjami ludowymi a narracjami Hom era, dialogami Teokryta czy też pieśniami 
Osjana, jak to czynili niejednokrotnie jej współcześni. Uniwersalność weny im- 
prowizatorskiej jest zresztą w jej ujęciu ograniczona tym, że pewne uczucia lub 
jakości są niektórym  narodom  z natury  obce. Uznaje na przykład sm utek czy 
melancholię za nieznane W łochom  do tego stopnia, że ich język nie wypracował 
zwrotów i wyrażeń stosownych do ich pełnej ekspresji; stąd też nawet najdosko
nalszy włoski przekład Osjana napotka, jej zdaniem, barierę języka: ״les mots ont 
eux-memes un air de fete qui contraste avec les idees sombres qu’ils rappellent” 
(Corinne, s. 155)304. To radykalne stwierdzenie zostanie jednak w pewnym stopniu 
zmodyfikowane podczas podróży Oswalda i Korynny przez Dalmację, ponieważ 
ludowe improwizacje dalmackie zostaną przedstawione jako pokrewne duchowi 
Osjana, m im o że tworzone przez ludy Południa. Swoista geokulturowa psycholo
gia pani de Stael jest bowiem, m im o leżącej u jej podstaw klarownej binarnej za
sady, w szczegółach o wiele bardziej złożona i wyrafinowana, niż m ożna by sądzić 
jedynie na podstawie słynnego podziału na Północ i Południe305.

Korynna zwraca również uwagę na inny aspekt charakteru ludzi Południa, ko
nieczny do zaistnienia improwizacji, a mianowicie na ich otwartość, ״poczciwość” 
la bonhom״) ie du M idi”) niedopuszczającą bezinteresownego szyderstwa i um oż
liwiającą wytworzenie atmosfery życzliwości niezbędnej dla improwizacji. Ta życz
liwość implikuje zresztą niejednokrotnie konieczność zawieszenia zmysłu krytycz

 ta łatwość zalewa naszą literaturę nic nie znaczącymi wierszykami, ale cieszę się z tej [...]״ 303
obfitości, jak się cieszę widząc łąkę zasypaną kwieciem bez woni ni użytku. Jest to szczodrość natury, 
którą umiem cenić”; Korynna, s. 57 (tłumaczenie Ł. Rautenstrauchowej i K. Witte w tym miejscu 
jest nieco niedokładne).

 ,wyrażenia jakąś błyszczą świetnością, całkiem sprzeczną z ponurymi, jakie malują [...]״ 304
myślami”; Korynna, s. 153.

305 Zob. m.in. A. Amend-Söchting, La melancolie dans ״Corinne”, w: Madame de Stael, ״ Co- 
rinne ou l’Italie”; ״Fame se mele a tout”, red. J.L. Diaz, Paris 1999, s. 101—110 oraz Ch. Pouzoulet, 
A quoi sert un roman pour penser l ’Italie en 1807?, w: LEclat et silence, etudes sur ״ Corinne ou l’Italie”, 
wyd. S. Balaye, Paris 1999, s. 39—79.
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nego i puszczenia w niepamięć niezbyt udanych wierszy306. Pani de Stael eksponuje 
więc konieczność emocjonalnego współdziałania publiczności z improwizatorem, 
warunkującą sukces każdej improwizacji, czy to ludowej, czy salonowej.

Poproszona przez Oswalda o porównanie własnej poezji pisanej i improwizo
wanej, Korynna przyznaje prym at improwizacjom, podkreślając jednak, że ich 
istotą nie jest w  jej przypadku uroda wiersza, lecz spontanicznie rodząca się myśl, 
wobec której forma poetycka jest wtórna. O  wartości improwizacyjnej decyduje 
zatem nie harm onia brzmień, lecz treść wypowiedzi -  zaskakujący charakter za
wartej w niej refleksji.

Improwizacja, porównana przez bohaterkę do ożywionej rozmowy, jest w  jej 
ujęciu zjawiskiem, by tak rzec, interaktywnym, rodzi się bowiem dzięki inspiracji 
płynącej od innych ludzi, dzięki bodźcom, którym i są ich wypowiedzi, zachowa
nia i emocje. Taka improwizacja ״konwersacyjna” powstaje w sytuacji wymiany 
myśli -  a więc także przejmowania myśli cudzych -  oraz udzielającego się wza
jem nie zapału. Ó w zapał” został przedstawiony jako czynnik psychosomatycz״ 
ny, jako ożywienie nie tylko intelektualne czy emocjonalne, ale i fizyczne, które 
umożliwia bohaterce ״przekroczenie własnych sił”, formułowanie wypowiedzi dla 
niej samych zaskakujących i nieoczekiwanych w stopniu tak znacznym, że stwa
rzają wrażenie ״cudzego głosu” przemawiającego jej ustami: ״je sens bien que ce 
qui parle en m oi vaut mieux que m oi-m em e” (Corinne, s. 57)307. Ó w  ”cudzy głos״ 
może nasuwać skojarzenia z tradycyjnie rozumianym natchnieniem , w koncepcji 
pani de Stael jest chyba jednak raczej przede wszystkim dyspozycją aktorską, bo
wiem został scharakteryzowany jako skutek specyficznego ״wejścia w rolę”, afir- 
mowanego spojrzeniem i uwagą słuchających: ״je m’abandonne a l’impression que 
produit sur moi l’interet de ceux qui m’ecoutent” -  stwierdza Korynna (Corinne, 
s. 57)308. M am y tu zatem do czynienia ze szczególnego rodzaju intym ną, arty
styczną mobilizacją, której szczególną cechą jest to, że Korynna dokonuje czegoś 
 ponad swoje siły”, a więc przekracza swoją kondycję nie w oczach innych, ale״
we własnych oczach -  spotyka ״nieznane” nie w doświadczeniu zewnętrznym, ale 
wewnętrznym. Tego typu doświadczenie, ze względu na swój intym ny charakter, 
może zostać przez odbiorców niezauważone i nierozpoznane jako improwizacja 
(zwłaszcza jeśli nie jest skojarzone z form ą wierszowaną), otoczenie bowiem nie 
jest w  stanie dostrzec m om entu, w  którym  poeta unosi się ״ponad swoje siły”. 
Może natom iast zauważyć -  i odczuć -  jego zapał.

Ó w  kom unikacyjny aspekt improwizacji wiąże się oczywiście ściśle z jej poj
m owaniem  jako rodzaju ״ożywionej rozmowy”, niezależnie od tego, że (na co 
zwrócił uwagę Georges Poulet) owa w irtualna ״rozmowa” ma często charakter 
solilokwium. Poulet, podkreślając te wspólnotowe uwarunkowania improwizacji

306 Corinne, s. 56-57.
.Czuję, że to, co przeze mnie mówi, więcej warte, niż ja sama”; Korynna, s. 58״ 307
.Ulegam daleko więcej wrażeniu, jakie odbieram od słuchających”; ibidem״ 308
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w wersji pani de Stael, uznawał je zresztą za cechę obcą wykluwającej się rom an
tycznej wrażliwości:

Neither Corinne nor Germaine belongs to that group of romantic individuals who live 
their experience in the depths of forest or on the banks of streams in solitary silence.
The Staelian genius is essentially communicative. [...] Corinne is portrayed in the novel 
as an improvisatrice, that is a person whose function and even whose profession is to 
produce an extemporaneous discourse on any and every occasion. Such a discourse 
implies in the mind of the speaker a certain reciprocity309.

D la odm iany Angela Esterhammer postrzega sytuację improwizacyjną w uję
ciu de Stael jako klarowną egzemplifikację konfrontacji romantycznej jednostki ze 
zbiorowością, opartą na paradoksalnym współistnieniu wrażenia akceptacji i sła
wy z wrażeniem alienacji310. I jedna, i druga interpretacja — m im o że się zasadniczo 
wykluczają — znajduje zresztą potwierdzenie w powieści, w której refleksja nad 
improwizacją, daleka od jednoznaczności, rozmija się w dodatku ze sposobem 
fabularnej prezentacji tego zjawiska.

W  rozum ieniu improwizacji prezentowanym przez Korynnę kwestia formy 
m a charakter marginalny. Bohaterka dopuszcza możliwość rozmaitych nieorto- 
doksyjnych środków poetyckiego wyrazu służących skutecznemu uchwyceniu 
powstającej ex tempore myśli: porzucenie poezji na rzecz prozy; cytowanie cu
dzych wypowiedzi (w różnych językach); rezygnacja ze słowa na rzecz dopełnia
jących niewyrażalną myśl dźwięków instrum entu — pojedynczych akordów bądź 
prostych, ״narodowych” (a więc w jakimś stopniu nacechowanych semantycznie) 
tematów.

W  tym  punkcie powieściowego m onologu Korynny, w której wymienia ona 
wszystkie te możliwości, obserwujemy interesujące zjawisko: bohaterka, zapalo
na do tem atu (jak kom entuje narrator, ״la conversation l’a eintrainee” (Corinne, 
s. 58)311, de facto  realizuje, re-prezentuje w swojej wypowiedzi zjawisko, które opi
suje — zjawisko rodzącego się nieoczekiwanie entuzjazmu. Dlatego wypowiedź 
tę, a w każdym razie jej koniec, m ożna uznać za improwizację prozą na tem at 
uniesienia poetyckiego:

Enfin je me sens poete, non pas seulement quand un heureux choix de rimes ou de syl- 
labes harmonieuses, quand une heureuse reunion d’images eblouit les auditeurs, mais 
quand mon ame s’eleve, quand elle dedaigne de plus haut l’egoi'sme et la bassesse, enfin 
quand une belle action me serait plus facile: c’est alors que mes vers sont meilleurs.

Ani Korynna, ani Germaine nie należą do tej grupy romantycznych indywidualistów, któ״ 309
rzy przeżywają swe doświadczenia w głębi lasów czy na brzegach strumienia w samotnym mil
czeniu. Duch Staeliański jest w istocie swojej komunikatywny. [...] Korynna została w powieści 
sportretowana jako improwizatorka, czyli osoba, której funkcją, a nawet zawodem jest tworzenie 
wypowiedzi ex tempore przy dowolnej okazji. Taka wypowiedź implikuje w zamierzeniu mówcy 
pewną reakcję zwrotną”; G. Poulet, op.cit., s. 606—607.

310 A. Esterhammer, op.cit., s. 88.
.się dalej zapuściła w tej rozmowie, niżby rada była”; Korynna, s. 59 [...]״ 311
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Je suis poete lorsque j’admire, lorsque je meprise, lorsque je hais, non par des senti
ments personnels, non pour ma propre cause, mais pour la dignite de l’espece humaine 
et la gloire du monde (Corinne, s. 58)312.

Finał ten, zawierający tak bliską późniejszym rom antykom  ideę poezji jako 
ekwiwalentu szlachetnego życia, jest ukształtowany w prozę poetycką dzięki zasto
sowaniu enumeracyjnych powtórzeń w dwóch wariantach -  w pierwszym zdaniu 
rytmizuje frazę trzykrotnie powtarzane słowo quand , w drugim  -  synonimicz- 
ne słowo lorsque, co w połączeniu z kunsztowną prozodią wypowiedzi wzmacnia 
wrażenie jej improwizacyjnego charakteru -  zgodnie z wyrażaną przez Korynnę 
koncepcją, że nie wiersz, lecz uniesienie jest znamieniem improwizacji. Sama bo
haterka zresztą stwierdza chwilę później, że wypowiadając te słowa, doświadczyła:

[...] cette sorte d’ebranlement qui est la source de la beaute ideale dans les arts, de la 
religion dans les ames solitaires, de la generosite dans les heros, du desinteressement 
parmi les hommes (Corinne, s. 58)313.

W  tym punkcie rozważań, w którym  charakteryzuje własne uczucia, Korynna 
nie wypowiada się już jedynie na tem at improwizacji, lecz poezji w ogóle. Przy 
tak emocjonalnym ujęciu bowiem podział na twórczość pisaną i improwizowaną 
w znacznej mierze traci rację bytu. Koncepcja ״poezji żywej”, poezji realizującej 
się nie tylko w sztuce, ale i w rozmaitych ludzkich działaniach, była zresztą bliska 
pani de Stael przez całe życie. Wyraziła ją również w uroczej, ironicznej jedno
aktówce La Signora Fantastici, noszącej podtytuł proverbe dramatique, napisanej 
w 1811 roku, ale wydanej dopiero pośmiertnie. Tytułowa Fantastici, której nazwi
sko przywodzi na myśl Fortunatę Sulgher Fantastici, a status wędrownej aktorki 
zbliża do artystek komedii dell’arte, wypowiada następujące słowa:

La poesie ne consiste pas dans les vers, mais dans l’amour des beaux-arts, dans l’en- 
thousiasme et l’imagination qui elevent l’ame et l’esprit. Elle proscrit tous les senti
ments etroits, vulgaires, illiberaux, sous le poids desquels vous avez passe votre vie. 
Ecoutez-moi: je veux donner une fete a une personne charmante que la maladie retient 
chez elle, et qui supporte ses souffrances avec un admirable courage: voila de la poesie, 
par exemple, de la vraie poesie314.

Słowem, czuję się poetą, nie wtedy, kiedy szczęśliwy wybór lubą dla ucha tworzy harmo״ 312
nię, ani nawet gdy rzęsisty szereg obrazów olśnić na chwilę zdoła słuchaczów, ale gdy duch mój się 
wznosząc gardzi podłością, egoizmem się wzdryga, gdy każdy czyn bohaterski byłby dla mnie łatwą 
igraszką. Poetą się czuję, gdy wielbię, lub nienawidzę, nie dla osobistych względów, lecz za godność 
człowieka lub sławę świata”; ibidem, s. 59.

 wstrząśnienia, które jest źrodłem idealnej w sztukach piękności, religijnego zachwytu [...]״ 313
w samotnych duszach, wspaniałości w ludziach, zapału w bohaterach”; ibidem.

Poezja nie zawiera się w wierszach, ale w umiłowaniu sztuk pięknych, w entuzjazmie i wy״ 314
obraźni, które unoszą duszę i umysł. Poezja nie dopuszcza żadnego z ciasnych, pospolitych, zniewa
lających uczuć, pod których ciężarem toczyło się wasze życie. Proszę posłuchać: zamierzam wydać 
przyjęcie dla uroczej osoby, której choroba uniemożliwia wyjście z domu, i która znosi swe cierpie
nia z podziwu godną odwagą: oto przykład poezji, prawdziwej poezji”; Signora Fantastici, w: A.L.
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Fragment ten potwierdza -  niezwykle silne u pani de Stael -  arcyromantyczne 
przekonanie o szczególnego rodzaju jedności między życiem a poezją. Jest to po
dejście bardzo zbliżone do tego, które -  w  o wiele bardziej dramatycznych okolicz
nościach -  prezentowali także polscy romantycy, podczas powstania listopadowe
go głoszący przekonanie o istnieniu prawdziwej poezji ״czynu”, które M ochnacki 
ujął w  lapidarną frazę: ״Improwizowaliśmy najśliczniejsze poem a Narodowego 
Powstania”315 i które odżywało w ramach formacji romantycznej wielokrotnie 
i w różnych kontekstach316.

W  przemowie Korynny pani de Stael wyprowadza więc pojęcie improwizacji 
poza granice sztuki, czyniąc z niej, dzięki połączeniu z kategorią entuzjazmu, po
jęcie egzystencjalne. Podkreślmy jednak, że tak rozszerzone rozumienie im prowi
zacji odnosi się do Korynny -  do niej samej jedynie. A jej improwizacje są, o czym 
zaświadcza książę Castel-Forte, niepodobne do niczego, co w Italii określa się tym 
mianem. Pani de Stael nie ilustruje więc w Korynnie podziału na ״dwa rodzaje” 
improwizacji -  pokazowej i natchnionej -  lecz kreuje pod nazwą improwizacji 
nową jakość, nowe zjawisko, które m a niewiele wspólnego z dotychczasowym ro
zum ieniem  tego term inu, a tym bardziej -  z praktykami improwizacyjnymi. Pani 
de Stael tworzy idealizowaną wizję improwizacji, zarówno jako efektu entuzjazmu 
poetyckiego, jak i środka do jego wytwarzania. Sytuując improwizację w obrębie 
kultury wysokiej, w niewielkim stopniu odwołuje się do istniejących w tej kultu
rze tradycji improwizacyjnych, uznawanych przez nią za karykaturalne, jako że 
są związane ze skostniałymi, akademickimi odm ianam i myślenia klasycyzujące- 
go. W  zamian bardzo m ocno eksponuje rozumienie improwizacji jako ożywionej 
rozmowy, wyraźnie nawiązujące do kultury francuskiej i posługujące się kategorią 
inspiracji w  zupełnie innym  znaczeniu niż to, w którym  za ״natchnioną” uważano 
poezję Perfettiego bądź Corilli.

”Wszystko dla niej za wymowę służyło״

Tak szerokie (bo aż w sferę doświadczenia moralnego i egzystencjalnego) otwarcie 
pojęcia improwizacji, czyniące z niej wykładnię postawy życiowej bohaterki, natu
ralnie wyprowadza tę kategorię również poza dziedzinę literatury i przekazu słow
nego w ogóle, rozszerzając ją na inne aktywności artystyczne. Wychodząc z tego 
założenia, Poulet charakteryzował zarówno taniec Korynny, jak i jej aktorski wy
stęp w Romeo i Ju lii jako analogiczne do poetyckich wystąpień ex tempore akty im-

de Stael, Oeuvres posthumes de Madame la Baronne de Stael-Holstein, Slatkine Reprints, Geneve 
1967 (reprint wydania z 1861 roku); scena VII, s. 477.

315 M. Mochnacki, O literaturze polskiej w wieku XIX, oprac. Z. Skibiński, Łódź 1985, s. 39.
316 Szczególnie silnie zaznaczyło się ono w myśli Towiańskiego, uznającego egzystencję człowie

ka za ״najpiękniejszą sztukę piękną” (zob. D. Siwicka, Ton i bicz. Mickiewicz wśród towiańczyków, 
Warszawa 1990, s. 111).
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prowizacyjne317. Myśl tę podjęła większość współczesnych komentatorów, choć na 
różne sposoby -  Esterhammer uznaje taniec za formę improwizacji pełniejszą niż 
improwizacja poetycka318, a Karyna Szmurlo analizuje go jako niewerbalną formę 
improwizacji, uznając improwizacyjność za ״naturalnie kobiecy” sposób ekspre- 
sji319. Kontynuując tę linię myślenia, Catriona Seth stara się wykazać, że w poetyce 
improwizacji są także utrzymane pisane przez bohaterkę listy oraz jej rozmowy320.

O  ile utożsamienie mechanizmów twórczości improwizowanej ze specyfiką 
ekspresji kobiecej w ogóle może budzić wątpliwości, o tyle koncepcja Pouleta, za
kładająca istnienie uniwersalnej strategii improwizacyjnej jako podstawy działań 
artystycznych i życiowych Korynny, wydaje się znajdować potwierdzenie w powie
ści. Jak czytamy bowiem w opisie tańca bohaterki:

Ce n’etait point la danse franęaise, si remarquable par l’elegance et la difficulte des pas; 
c’etait un talent qui tenait de beaucoup plus pres a !’imagination et au sentiment. Le 
caractere de la musique etait exprime tour a tour par la precision et la mollesse des 
mouvements. Corinne, en dansant, faisait passer dans l’ame des spectateurs ce qu’elle 
eprouvait, comme si elle avait improvise, comme si elle avait joue de la lyre ou dessine 
quelques figures; tout etait langage pour elle: les musiciens, en la regardant, s’animaient 
a mieux faire sentir le genie le leur art; et je ne sais quelle joie passionnee, quelle sen- 
sibilite d’imagination electrisait a la fois tous les temoins de cette danse magique, et 
les transportait dans une existence ideale ou l’on reve un bonheur qui n’est pas de ce 
monde (Corinne, s. 131)321.

Porównując taniec Korynny z improwizacją, grą na lirze i rysunkiem, pani de 
Stael zwraca uwagę nie tylko na spontaniczność czy impulsywność tych wystą
pień, lecz także na ich semiotyczny charakter: ״wszystko było dla niej językiem”. 
Improwizacja w Korynnie jest więc uznawana za rodzaj indywidualnej aktualizacji 
pewnego uniwersalnego, konwencjonalnego systemu znaczeń. Tańcząc konkretny 
taniec -  i to taniec nie solowy, lecz z partnerem , którym  jest książę d’Amalfi -  Ko- 
rynna respektuje właściwe owemu tańcowi figury, realizuje zatem pewną m atry
cę -  tak samo jak grając, respektuje zasady muzyki, szkicując -  zasady rysunku, 
a improwizując -  struktury poetyckie. I dopiero w obrębie tej matrycy jest miejsce

317 G. Poulet, op.cit., s. 609.
318 A. Esterhammer, op.cit., s. 86.
319 K. Szmurlo, Le jeu et le discours feminin: la danse de l ’heroine staelienne, w: Un deuil eclatant 

de bonheur..., s. 77-90.
320 C. Seth, Les improvisations dans ״ Corinne”, w: Un deuil eclatant de bonheur..., s. 131-154.
Nie był to taniec francuski, celujący trudnością kroków i elegancją, lecz inny, daleko bar״ 321

dziej do uczucia i wyobraźni mówiący. Charakter muzyki, czasem ucinkowy i dobitny, czasem po
wolny i śpiewny, pomagał malowniczym postawom, którymi Korynna w duszę widzów przelewała 
wszystkie własnej duszy wrażenia, tak, jakby improwizowała, na lirze grała, lub pędzlem je kreśliła. 
Wszystko dla niej za wymowę służyło. Muzykanci, przenikając ten jej talent, jeszcze się bardziej 
duchem swej sztuki zapalili, a wszystkich ogarnęła w końcu jakaś namiętna rozkosz, podniecająca 
marzenia o szczęściu nie z tego świata”; Korynna, s. 126-127. W przypisie do tej sceny pani de Stael 
zaznacza, że do jej stworzenia zainspirował ją taniec pani de Recamier.
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na inwencyjność — inwencyjność niebędącą efektem bezrefleksyjnej spontaniczno
ści, lecz przekazem poddanym  ścisłej kontroli bohaterki, wyrafinowanym, opar
tym  na systemie odniesień intertekstualnych i wymagającym znajomości określo
nego kodu artystycznego:

Corinne connaissait si bien toutes les attitudes que representant les peintres et les 
sculpteurs antiques, que, par un leger mouvement de ses bras, en plaęant son tambour 
de basque tantot au-dessus de sa tete, tantot en avant avec une de ses mains, tandis que 
l’autre parcourait les grelots avec une incroyable dexterite, elle rappelait les danseuses 
d’Herculanum, et faisait naitre successivement une foule d’idees nouvelles pour le des
sin et la peinture (Corinne, s. 131)322.

Nowe jakości estetyczne tworzą się w tym  tańcu poprzez superpozycję elemen
tów rozpoznawalnych; jego oryginalność i wyrazistość jest oparta na aluzyjności 
i w pełni rozkoszować się jego jakością m ogą jedynie ci, którzy aluzje te uchwycą. 
W  tym sensie taniec Korynny realizuje tę samą zasadę ״melodii intelektualnej” co 
improwizacje poetyckie — ożywia istniejące asocjacje oraz zabarwia je indywidual
nym  piętnem  wyobraźni i inwencji artystki; sama bohaterka wspominała przecież 
o inspirującej roli ״cudzych” wierszy i sformułowań, które ״zawłaszcza” i adaptuje 
w procesie tworzenia ex tempore.

Opis pani de Stael podkreśla także inną cechę tańca Korynny, wspólną z efek
tem  tworzonym przez improwizację werbalną, a mianowicie kreowane przezeń 
wrażenie wspólnoty — wspólnoty zbudowanej zarówno na emocjach, jak i na swoi
stej, aluzyjnej komunikacji intelektualnej, dla których zwornikiem jest entuzjazm. 
Entuzjazm udziela się zarówno muzykom, jak i publiczności, stanowi nić spajają
cą wszystkich, i czynnych, i biernych, uczestników tej sytuacji artystycznej — za
pewne również kom pletnie zapomnianego w opisie d’Amalfiego, partnerującego 
Korynnie w tańcu...

„U-topos”. Doświadczenie entuzjazmu i autokontemplacja

Przedstawiając taniec Korynny, pani de Stael stosuje charakterystyczną, uniwersa- 
lizującą, a zarazem dystansującą perspektywę. N ie przekraczając ram  narracji trze- 
cioosobowej, ukazuje go przede wszystkim z punktu  widzenia muzyków i pub
liczności; taki sposób opisu odzwierciedla konsensus i zaangażowanie wszystkich 
uczestników sytuacji artystycznej — warunek niezbędny do jej powodzenia323. Jest

Korynna tak obeznana była z wszystkimi sławnych posągów i obrazów postaciami, iż nie״ 322
raz podniesieniem lub wyciągnieniem ręki je naśladowała, gdy tymczasem drugą po brzękliwych 
tamburyna przebiegała dzwonkach, a tak przypominając pompejańskie tancerki, tysiąc nowych 
wyobrażeń artystom podawała”; Korynna, s. 126.

323 Charakterystyczną cechą narracji w tej powieści jest słaba indywidualizacja poszczególnych 
 monodię” (E. Bordas, Stylistique de״ głosów”, którą E. Bordas scharakteryzował jako specyficzną״
״ Corinne”. Stylistique d ’une monodie, w: LEclat et silence..., op.cit.).
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to doświadczenie niewyrażalne za pom ocą słów, stąd też pojawiająca się figura 
snu, marzenia, służąca uchwyceniu szczęścia ״nie z tego świata”. To doskonałe 
zjednoczenie m a wszelkie cechy utopii, przy czym słowo ״utopia” należy rozu
mieć nie tylko w znaczeniu potocznym  — jako małe prawdopodobieństwo tak 
jednomyślnego entuzjazmu wszystkich zgromadzonych — lecz także w jego sensie 
etymologicznym; wchodzimy tu  bowiem w sferę utopii artystycznej, Schillerow- 
skiego Elizjum324. Biblijny zwrot, kończący opis tańca, dookreśla transgresyjny, 
nacechowany religijnie charakter tego przeżycia.

N a ów religijny aspekt kategorii entuzjazmu, niemający jednak zabarwienia 
wyznaniowego, zwrócił uwagę między innym i M ichel Brix325, wiążąc go z porewo- 
lucyjnym odnowieniem duchowości, którego źródła upatruje w głoszonej przez 
Rousseau ״sentymentalnej religii” oraz w rewaloryzacji poczucia sacrum, właściwej 
początkowi XIX wieku (widocznej na przykład u Chateaubrianda). Charaktery
styczna dla tej ״nowej duchowości” jest, zdaniem badacza, ścisła łączność sztuki, 
miłości i religii. Korynna, reprezentując wszystkie te sfery, staje się figurą Pośred
niczki między niebem  a ziemią, a najwyrazistszą ilustracją tej pozycji bohaterki 
m a być właśnie scena jej tańca, prowadząca do wytworzenia aury metafizycznego 
entuzjazmu. Jednak nie entuzjazm jest, zdaniem Brixa, ukoronowaniem  drogi du
chowego rozwoju w Korynnie -  jest n im  poświęcenie w imię miłości, decydujące 
o szczególnym — i górującym — miejscu kobiety jako pośredniczki-ofiarnicy, której 
prototypem  jest emblematyczna dla końca XVIII wieku postać ״nowej Heloizy” 
Rousseau. Entuzjazm byłby więc w tym  ujęciu jedynie jednym  z etapów drogi; 
u jej kresu Korynna osiąga stan ducha, którego wyrazić nie sposób — którego 
sym ptom em  jest więc jej zamilknięcie jako artystki.

Entuzjazm jako sym ptom  dojrzewania czy entuzjazm jako ukoronowanie roz
woju duchowego? — obie te linie interpretacyjne wydają się uprawnione, gdyż 
pojęcie entuzjazmu, stanowiące niewątpliwie jedno z pojęć kluczowych w estetyce 
baronowej, pojawia się w jej utworach w obu tych funkcjach. Daje się ono opi
sać w kategoriach specyficznego ״systemu”, definiowanego jako forma ludzkiej 
energii, podatnej na rozmaite wcielenia i transformacje; za każdym razem jednak 
koniecznym warunkiem  zaistnienia tej energii było wejście w interakcję z innymi 
ludźmi — w ramach twórczości poetyckiej zapewniała to właśnie sytuacja im pro
wizacji. Co zaś szczególnie istotne z punk tu  widzenia improwizacji jako sytuacji 
entuzjastycznej — energia ta, według pani de Stael, wymagała — w celu oddziele
nia jej od rozmaitych form  szaleństwa — nieustającej kontroli rozum u326. N a ową

324 Chodzi zwłaszcza o koncepcję wyrażoną w wierszu Artyści; por. m.in. J. Prokopiuk, Utopia 
iprofecja, czyli dwie dusze Fryderyka Schillera, w: F. Schiller, Listy o estetycznym wychowaniu człowie
ka, tłum. J. Prokopiuk, I. Krońska, Warszawa 1972, s. 18.

325 M. Brix, Les sources mystiques de Corinne: la femme, l ’amour et le sacre, w: Mme de Stael, red. 
M. Delon i F. Melonio, Paris 2000, s. 85—97.

326 Zob. m.in. A. Amend, Le systeme de l’enthousiasme d ’apres Madame de Stael, w: Le Groupe 
de Coppet et l ’Europe 1789-1830, red. S. Balaye i K. Kloocke, Lausanne/Paris 1994; G. Gengemb-
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dialektykę rozum u i spontaniczności zwracał szczególną uwagę Georges Poulet, 
podkreślając, że osobowość Korynny jest przedstawiana jako entuzjastyczna p a r  
excellence, stąd też jej zdolności improwizacyjne m ożna traktować jako uzewnętrz
nienie, em blem at tego typu spontanicznej, a zarazem samokontrolującej się oso
bowości; w  takim  ujęciu zdolności improwizacyjne są równoznaczne z artystycz
nymi -  tworzyć znaczy improwizować327. Myśl tę podjęła Simone Balaye, pisząc:

Pour Corinne, jouer la tragedie, c’est explorer avec les moyens d’art, la souffrance et la 
grandeur des etres, s’identifier au poete, avec l’aisance inspiree de l’improvisateur qui 
ne se heurte pas a la barriere du langage; les mots lui viennent comme au prophete ou 
a la sibylle. L’acteur est proprement l’inspire electrisant la foule, electrise par elle328.

Poulet podkreślał, że pojmowanie aktorstwa jest w  tym  przypadku odm ien
ne od tradycyjnego, odwołującego się do Paradoksu o aktorze  Denisa Diderota; 
w koncepcji pani de Stael aktorstwo opiera się na intensywnym, subiektywnym 
przeżyciu poddanym  symultanicznej, dystansującej autokontem placji329. Poulet 
zwrócił uwagę na jeszcze jedną istotną konsekwencję tej teatralnej dyspozycji Ko- 
rynny, a mianowicie na charakterystyczny sposób jej prezentacji w  trakcie im pro
wizacji poetyckiej, w którym  -  podobnie jak w opisie tańca -  spojrzenie ״z ze
wnątrz” dom inuje nad, nader skromnie zaznaczonym, ujęciem introspektywnym. 
Ten autokreacyjny zabieg prowadzi do szczególnego rozszczepienia opisu bohater
ki, dodatkowo skomplikowanego jej relacją z autorką zewnętrzną:

Thanks to the particular disposition of her novel, she beholds herself simultaneously 
as a subject and object, in the interiority of her genius, and in the exteriority of her 
fame330.

Badacz podkreśla jednak wymienność i wzajemną zależność perspektywy we
wnętrznej i zewnętrznej, jako decydującą zarówno o powodzeniu improwizacji, 
jak i o sugestywności sceny teatralnej:

re, L’enthousiasme dans ״ Corinne ou l’Italie”, w: ״ Une melodie intellectuelle”..., op.cit., s. 127-138; 
L. Moreau de Balleing, Lenthousiasme de Madame de Stael, Paris 2007, tu zwłaszcza s. 73-111.

327 G. Poulet, The Role of Improvisation in ״ Corinne”, ״English Literary History”, t. 41, nr 4 
(zima 1974), s. 608-609.

 ,Grać w tragedii to dla Korynny poznawać za pomocą sztuki cierpienie i wielkość życia״ 328
utożsamiać się z poetą ze swobodą improwizatora, który nie potyka się o barierę języka; słowa 
przychodzą doń jak do proroka lub sybilli. Aktor jest natchniony w ścisłym tego słowa znaczeniu, 
elektryzując tłum, sam przez tłum elektryzowany”; S. Balaye, Madame de Stael, lumieres et liberte, 
Paris 1979, s. 147.

329 G. Poulet, op.cit., s. 608; por. F. Burnet, Le jeu de l’acteur selon Madame de Stael: de Corinne 
a Talma, w: ״ Une melodie intellectuelle”..., s. 81-106.

 Dzięki szczególnemu nastawieniu powieści [pani de Stael] ujmuje samą siebie jednocześnie״ 330
jako podmiot i jako przedmiot, w aspekcie wewnętrznym swojego geniuszu i w aspekcie zewnętrz
nym swojej sławy”; G. Poulet, op.cit., s. 605.
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The inspired enthusiasm arising in the mind of the artist is communicated to the audi
ence; by a refluent movement it is then carried back to her331.

Ten autokontem placyjny układ komplikuje dodatkowo konstrukcja postaci 
Oswalda, który również był uważany za alter ego baronowej i reprezentanta przy
świecających jej idei i który ulegając wpływowi Korynny, zarazem nieustannie 
się od niej dystansuje332. Taki -  mnożący perspektywy -  opis nie tylko sytuacji 
powieściowej, lecz także mechanizmów działania artystycznego oraz sposobów 
doświadczania rzeczywistości i budowania stosunków międzyludzkich nasuwa 
skojarzenia z kategorią ironii, tak jak ją pojmowali Schleglowie. I w istocie, za
równo w konstrukcji postaci Korynny, jak i w  ukazywanej w powieści ״samoświa- 
domości” tej postaci m ożna się dopatrzyć śladów ironii romantycznej. N ie należy 
jej jednak raczej odnosić do poziom u autorskiej autokreacji, lecz jedynie do przed
stawionych w powieści mechanizmów postępowania właściwych Korynnie jako 
artystce -  w tym także improwizatorce. N a ten element samoświadomość boha
terki zwrócił uwagę między innym i Rene Bourgeois, analizując ją przede wszyst
kim  w opisie przedstawienia Romea i Julii, podczas którego Oswald poddaje się 
bez reszty wpływowi aktorstwa Korynny, ta natomiast, jak stwierdza Bourgeois,

realise pleinement, pour un court instant, la synthese romantique du sujet et de l’objet,
car elle cree en jouant une nouvelle image d’elle-meme, moins personelle par la dis
tance que confer le role, et moins abstraite cependant que le personnage represente333.

Powieściowe opisy improwizacji ukazują dobitnie, że warunkiem  powodzenia 
gry improwizacyjnej jest współpraca i równowaga między elementem emotyw- 
nym  a racjonalnym, umiejętność moderowania spontaniczności krytyczną władzą 
rozumu. Zakłócenie tej równowagi niweczy skuteczność strategii improwizacyj- 
nej. Świadczy o tym stosunek Korynny do Edgermonda. Początkowo reaguje na 
jego przybycie jak pewna swej sztuki, ״profesjonalna” improwizatorka: ״Si vous le 
permettez” -  zwraca się do Oswalda - je serai avec lui com״  m e avec tou t le m on
de; s’il desire m’entendre, j’improviserai pour lui [...]” (Corinne, s. 151)334. Kiedy 
zaś Edgerm ond w istocie wystąpił z prośbą o improwizację -  a uprzedzony przez 
Oswalda o statusie Korynny, zwrócił się nie jak do zawodowej improwizatorki,

 Natchniony entuzjazm ogarniający umysł artysty jest przekazywany słuchaczom; następnie״ 331
powraca do niej ruchem zwrotnym”; G. Poulet, op.cit., s. 607.

332 Chodzi tu zarówno o przeniesienie emocjonalne (np. w kwestii stosunku Oswalda do ojca, 
charakteryzowanego przez panią de Stael z odwołaniem do własnych przeżyć), jak i o oceny i po
glądy wyrażane w powieści przez lorda Nelvila (zob. S. Balaye, komentarz w: Corinne, s. 2-3 oraz 
A. Jakubiszyn-Tatarkiewiczowa, wstęp w: Korynna, s. XXXIII).

 ,przez krótką chwilę realizuje w pełni romantyczną syntezę podmiotu i przedmiotu [...]״ 333
ponieważ grając, tworzy nowy obraz samej siebie, mniej osobisty przez dystans, jaki wytwarza rola, 
a zarazem jednak mniej abstrakcyjny niż przedstawiana postać”; R. Bourgeois, L’ironie romantique. 
Spectacle et jeu de Madame de Stael a Gerard de Nerval, Grenoble 1974, s. 100.

- Jeśli pozwolisz״ 334  odpowie Korynna -  ja tak z nim jak ze wszystkimi będę, a jeśli pragnie 
mnie usłyszeć, zaimprowizuję i dla niego [...]”; Korynna, s. 149.
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lecz ״il aspirait a cette grace avec autant de respect que d’empressement” — Koryn- 
na ״ [Elle] y consentit sans se faire prier un  instant, et sut prouver ainsi que cette 
faveur avait un  prix independant de la difficulte de l’obtenir” (Corinne, s. 152)335. 
Ta improwizacja nie powiodła się jednak, ponieważ pragnienie wywarcia pozy
tywnego wrażenia na Edgermondzie było tak silne, że wzbudziło w niej obawę 
przed nim  jako słuchaczem. W prawdzie dzięki wieloletniej praktyce była w stanie 
stworzyć improwizację poprawną pod względem formalnym, jednak jej wiersze 
stały się wtórne: ״les paroles lui venaient par la memoire et non par le sentim ent” 
(Corinna, s. 152)336. Sama przerwała ją wreszcie, oświadczając, że nieśmiałość 
uniemożliwia jej tego dnia godne zaprezentowanie swego talentu337.

W  tym przypadku konfrontacji z Edgermondem  strategia improwizacji zawo
dzi, ponieważ Korynna, starając się dostosować do jego oczekiwań, widzi siebie 
oczyma osoby potencjalnie krytycznie nastawionej, oceniając samą siebie według 
kryteriów ״angielskich”, których surowość zna bardzo dobrze — zmysł sam okontro
li unicestwia więc entuzjazm. W  tym przypadku nadm iar emocji zamiast prowa
dzić do tworzenia improwizacji szczególnie natchnionych, daje efekt taki sam jak 
pozbawione entuzjazmu wyrachowanie poetyckie: prowadzi do twórczości w tór
nej. Ukazując porażkę Korynny i wskazując, że nawet jej zdarzają się improwizacje 
konwencjonalne i mierne, pani de Stael podkreśla zarazem chimeryczną naturę tej 
sztuki. Ukazuje, że talent do tworzenia ex tempore nie m a charakteru absolutne
go, lecz jest stymulowany i warunkowany okolicznościami. Tym samym baronowa 
przedstawia — trudno powiedzieć, czy intencjonalnie — swoiste usprawiedliwienie 
dla improwizacji słabych, które nie muszą przesądzać o jakości tej sztuki w ogóle.

Co znamienne jednak, następnego dnia, gdy lord Nelvil po nieudanej im pro
wizacji postanowił ״zrehabilitować” Korynnę w oczach Edgermonda za pom ocą 
rozmowy, ״qui valait bien ses vers improvises” (Corinne, s. 153)338, i podał jej za 
tem at literaturę włoską, Korynna rozwinęła swój zmysł ״ożywionej rozmowy” bez 
żadnego wahania. Niezależnie więc od wspólnego źródła wszelkich talentów bo
haterki, którym  jest entuzjazm, i od deklarowanej przez nią bliskości talentu im- 
prowizacyjnego i talentu konwersacyjnego, improwizacja jest najbardziej newral
giczną sferą jej twórczości — powodem do szczególnej chwały, ale też i dziedziną, 
która najłatwiej ukazuje słabą stronę jej natury. Rysuje się tu  wyraźny rozziew mię
dzy opisanymi w powieści praktykami improwizacyjnymi Korynny a wyrażanymi 
przez nią poglądami na istotę twórczości improwizowanej; tem aty jej wystąpień

 błagał o to nie mniej z najgłębszej czci uczuciem, jak i z natarczywością. Pragnęła [...]״ 335
mówić natychmiast, nie czekając na długie prośby i nalegania, i w tejże chwili potrafiła wpoić to 
przekonanie, że cena jej względów nie zależy od trudności ich dostąpienia”; Korynna, s. 150.

.słowa pamięć tylko wyrzuca, nie zaś uczucie”; Korynna, s. 150 [...]״ 336
337 Catriona Seth, pisząc o nieudanej improwizacji w towarzystwie Edgermonda, stwierdza, że 

potencjał improwizatorski opuszcza Korynnę stopniowo, w miarę jak angażuje się ona w związek 
z Oswaldem (C. Seth, op.cit., s. 142—143). Sama Korynna natomiast — po porażce wobec Edger- 
monda — spodziewa się, że mogą się jej zdarzyć następne (Corinne, s. 152).

.która warta była jej improwizowanych wierszy”; Korynna, s. 151 [...]״ 338
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i sposób ich realizacji (tradycyjna, regularna oktawa) nie korespondują z tym, jak 
charakteryzowała swoją sztukę w rozdziale trzecim trzeciej księgi powieści, pod
kreślając absolutną swobodę inwencji improwizacyjnej i środków jej wyrazu339.

Opisać improwizację

Rozszerzenie kategorii improwizacji na sferę pozaliteracką, a nawet pozaartystycz
ną, pozwala zobaczyć w innym  świetle sceny, w których Korynna tworzy poe
zję a ll’improviso. O  ile bowiem badacze ostatniego stulecia analizowali je przede 
wszystkim w ujęciu filologicznym, pod kątem  jakości stricte literackich, zazwyczaj 
wartościując je pod tym  względem negatywnie340, w nowszych komentarzach jest 
podkreślany ich walor performatywny, charakterystyczny nie tylko dla samych 
sytuacji improwizacyjnych, lecz także -  na innym  poziomie literackiego oddzia
ływania -  dla strategii narracyjnych służących ich przedstawieniu341. W  takiej op
tyce improwizacje Korynny dowodzą mistrzostwa nie tyle w dziedzinie rzemiosła 
poetyckiego, ile w technice zdobywania przychylności publiczności -  także ״wir- 
tualnej” publiczności czytelniczej. Z  tego względu na przykład Angela Esterham 
mer uznaje powieść za przełomową dla postrzegania i przedstawiania improwizacji 
poetyckiej, gdyż pod piórem  pani de Stael sztuka ta nie traci swojego potencjału 
wzbudzania entuzjazmu środkami pozaliterackimi dzięki specyficznej, interak
tywnej (jak byśmy dziś powiedzieli) grze, stymulującej wyobraźnię i aktywność 
twórczą odbiorców342.

Ta performatywna akcja rozgrywa się na dwóch poziomach -  wewnątrzteks- 
towym (w obrębie świata przedstawionego) oraz zewnątrztekstowym, nakiero
wanym na odbiorcę (projektującym określony efekt czytelniczy). N a poziomie 
pierwszym -  w sferze fikcji literackiej -  jej sym ptomem  jest przede wszystkim 
charakterystyczna, czujna postawa Korynny, która improwizując, zarazem uważ

339 Dodajmy na marginesie, że ani charakterystyka własnych improwizacji dokonana przez Ko- 
rynnę, ani ich powieściowe opisy nie odpowiadają także temu, w jaki sposób uprawiała tę sztukę 
Mazzei, która tak pozytywne wrażenie wywarła na baronowej. Mazzei bowiem realizowała model 
improwizacji nie ״natchnionej”, nie aktorskiej, raczej poezji maksymalnego skupienia, której jakość 
i wyrazistość kontrastują wyraźnie z osobą i zachowaniem samej improwizatorki i ze sposobem 
 ,”mediumicznej״ podania” wierszy. Mazzei w interpretacji pani de Stael zbliża się raczej do wersji״
w której poeta jest jedynie pośrednikiem, obojętnym na reakcje publiczności; świadczy o tym cyto
wane już wyżej porównanie poetki do kolosu Memnona.

340 Zob. np. C. Beguin, Corinne ovvero la fantasia, w: Viaggio e scrittura. Le straniere nel Italia 
dell’Ottocento, red. L. Borghi, N. Livi Bacci, U. Treder, Geneve 1988, s. 77-78 oraz O. Płaszczew- 
ska, Wizja Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu (1800-1850), Kraków 2003, 
s. 156-157.

341 Ch. Plante, ״ Ce qui parle en moi vaut mieux que moi-meme”: improvisation et poesie dans 
״ Corinne”, w: Madame de Stael, ״Corinne ou lltalie”; ״L’ame se mele a tout”, op.cit.

342 A. Esterhammer, op.cit., s. 89-90.
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nie śledzi reakcje słuchaczy i natychmiast dostosowuje do nich swoje wystąpienie. 
Jest na przykład w stanie wyłowić w tłum ie słuchających postać Oswalda, którego 
zachowanie jest mniej entuzjastyczne niż reszty zgromadzonych, i zdobyć tak
że jego uznanie za pom ocą specjalnie m u ״dedykowanych” wierszy (dla każdego 
coś dobrego...). Nawet w m om encie poetyckiego uniesienia artystka zachowuje 
trzeźwość umysłu i kontrolę nad otoczeniem. Esterham mer podkreśla te zdolności 
manipulacyjne Korynny prowadzącej symultanicznie swój spektakl w  sferze pub
licznej (w celu zdobycia uznania tłum u) i w sferze prywatnej (dążąc do skupienia 
uwagi interesującego cudzoziemca)343.

N a poziomie zewnątrztekstowym zabiegiem sprzyjającym zatarciu rozziewu 
między teorią a praktyką improwizacji w  powieści, a zarazem podkreślającym per- 
formatywny charakter tej sztuki, jest obrany przez panią de Stael sposób przedsta
wiania tych wystąpień Korynny, które zakończyły się powodzeniem.

Relacjonujący takie występy skupiali się zazwyczaj na opisie wyglądu i zacho
wania improwizatora i reakcji jego słuchaczy; jeśli odnosili się do improwizowanej 
poezji, ograniczali się do informacji na temat zastosowanej strofy lub formy wersyfi- 
kacyjnej, do umieszczenia w charakterze cytatu zapisu improwizacji lub jej fragmen
tów bądź/i do przedstawienia jej treści w  narracyjnej parafrazie. Pani de Stael nato
miast, rezygnując zarówno z formuły cytatu, jak i z opisowej parafrazy, posłużyła się 
szczególnego rodzaju ״translacją” poetycką owych wierszy, ״pleins de charmes, dont 
la prose ne peut donner qu’une idee bien imparfaite” (Corinne, s. 33)344.

Catriona Seth dowodzi, że pomysł takiego rozwiązania pojawił się dopiero po 
jakimś czasie i że w pierwotnych wersjach pani de Stael planowała ״przytoczyć” 
poezje tworzone przez Korynnę345. Badaczka wysuwa przypuszczenie, że baro
nowa mogłaby w tym celu wykorzystać między innym i wiersz, który znalazł się 
w pożegnalnym liście do de Souzy, pisanym z Rzymu między 1 a 8 maja; w liście 
tym  pani de Stael zapowiada przyjacielowi, że wiele partii powieści o Italii, którą 
właśnie zaczyna pisać, będzie dla niego znaczących. Wiersz, dość długi, mógłby 
w istocie dostarczyć cytatów do improwizacji Korynny na Przylądku Miseńskim. 
D o sytuacji powieściowej dobrze pasowałby na przykład fragment, w którym  wró
żąc młodzieńcowi wspaniałą przyszłość, de Stael prosi:

N ’oubliez pas alors la Sibylle etrangere
Dont le coeur fut prophete, et qui dans ses adieux
Vous promit tous les biens dignes d’une ame fiere,
Vous aima, vous benit, au nom de l’amitie346.

343 Ibidem.
zdrój najpiękniejszej poezji, której ta proza, bardzo nędzna, może tylko dać wyobra [...]״ 344

żenie”; Korynna, s. 34.
345 C. Seth, op.cit., s. 132-135.
 Niech pan nie zapomni o cudzoziemskiej Sybilli, / której serce było prorokiem i która״ 346

wśród pożegnań / obiecała panu wszystkie dobra godne dumnej duszy / kochała pana, błogosławi 
panu w imię przyjaźni”; cyt. za: Madame de Stael, Correspondence..., op.cit., s. 551.
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Ostatecznie pani de Stael zrezygnowała z takiej formy dosłowności na rzecz 
rozwiązania o wiele bardziej wyrafinowanego i o wiele bardziej sugestywnego — 
a mianowicie parafrazy improwizacji prozą poetycką.

Pomysł zastosowania tego typu zabiegu mógł nasunąć się baronowej w kontek
ście żywo wówczas dyskutowanej kwestii translacji utworów poetyckich na języki 
obce. Pani de Stael wypowiadała się niejednokrotnie w związku z tymi zagadnie
niami. M im o że sama uprawiała przekłady poetyckie (jak choćby sonetu O nofria 
Minzoniego, który prezentowała podczas przyjęcia do Akademii Arkadyjskiej)347, 
dostrzegała zalety przekładów prozą i podsumowała swoje poglądy na ten tem at 
w tekście D e l ’esprit des traductions, późniejszym wprawdzie od Korynny o ponad 
dziesięć lat (z 1816 roku), ale podtrzymującym idee towarzyszące pisarce od po
czątku jej aktywności literackiej348. W  kontekście francuskim kwestia przekładów 
nabrała na przełomie XVIII i XIX wieku szczególnej nośności, jako że w transla
cjach podporządkowanych wszechwładnemu, klasycyzującemu idiomowi poetyki 
francuskiej poezja obca traciła swój smak i swoją oryginalną, niejednokrotnie ״an- 
tyklasyczną” swoistość, ulegając specyficznej, trawestującej adaptacji językowej. 
Pani de Stael krytykowała ową jednostajność:

[...] il ne faut pas, comme les Franęais, donner sa propre couleur a tout ce qu’on 
traduit; quand meme on devrait par-la changer en or tout ce que l’on touche, il n’en 
resulterait pas moins que l’on ne pourrait pas s’en nourrir; on n’y trouverait pas des 
aliments nouveaux pour sa pensee, et l’on reverrait toujours le meme visage avec des 
parures a peine differentes. Ce reproche, justement merite par les Franęais, tient aux 
entraves de toute espece imposees, dans leur langue, a l’art d’ecrire en vers. La rarete 
de la rime, l’uniformite des vers, la difficulte des inversions, renferment le poete dans 
un certain cercle qui ramene necessairement, si ce n’est les memes pensees, au moins 
des hemistiches semblables, et je ne sais quelle monotonie dans le langage poetique, 
a laquelle le genie echappe, quand il s’eleve tres haut, mais dont il ne peut s’affranchir 
dans les transitions, dans les developpements, enfin dans tout ee qui prepare et reunit 
les grands effets349.

347 Przekłady prozą uprawiała już matka pani de Stael, Suzanne Curchod Necker (1739—1794); 
zob. S. Balaye, komentarz w: Corinne, s. 73, przyp. 1.

348 Zwraca na to uwagę C. Seth, op.cit., s. 133.
349 Madame de Stael, De l ’esprit des traductions, w: Oeuvres de madame la baronne de Stael- 

-Holstein, Paris 1838, t. III, s. 602; // ״[...] nie wolno, jak to czynią Francuzi, zabarwiać wszystkie
go, co się tłumaczy, na własną modłę; gdyby nawet można sposobem tym przedzierzgnąć w złoto 
wszystko, czego się tknie, nie można by się tym wszelako pożywić: nie znalazłoby się na tej drodze 
nowej strawy dla myśli i oglądałoby się wciąż to samo oblicze z tymi samymi bez mała ozdobami. 
Zarzut ów, słusznie czyniony Francuzom, wynika z wszelkiego rodzaju rygorów, którymi skrępowa
no sztukę pisania wierszy w ich języku. Ubóstwo rymów, jednostajność wierszy, trudności z wpro
wadzaniem inwersji — zamykają poetę w pewnym kręgu, który z konieczności przywodzi jeśli nie 
te same myśli, to co najmniej podobne kształty i jakąś jednostajność, której geniusz unika, ulatując 
bardzo wysoko, lecz od której niesposób (sic) uwolnić się w przejściach, w opisach, w tym wszyst
kim wreszcie, co przygotowuje i wiąże najcelniejsze efekty” (A.L.H. de Stael-Holstein, Wybór pism 
krytycznych, tłum. i oprac. A. Jakubiszyn-Tatarkiewiczowa, Wrocław 1954, s. 172—173).
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Zwolennicy przekładów prozą kierowali się dwiema głównymi zasadami: dą
żeniem do zachowania efektu ״obcości”, odmienności, ״egzotyczności” literatury 
obcej, a nie jej asymilacji, oraz przekonaniem  o prymacie treści poetyckich i obra
zowania nad form ą wersyfikacyjną350. O bie te przesłanki mogły zadecydować 
o zastosowaniu w powieści prozatorskiej ״parafrazy” treści improwizacji Korynny, 
obie bowiem wiążą się harm onijnie z prezentowanym przez Korynnę w trzecim 
rozdziale powieści szerokim rozumieniem  poezji jako zjawiska niezależnego od 
formy wierszowanej. C atriona Seth stawia, bardzo zresztą przekonującą, hipotezę, 
że gdyby pani de Stael wprowadziła do powieści jakiś utwór poetycki w funkcji 
cytatu, wiersze takie, nawet jeśli byłyby udane literacko, nie zapewniałyby owego 
pożądanego ״efektu obcości”, nie skłaniałyby czytelnika do zastanawiania się, jak 
wyglądała owa improwizacja, ״nieudolnie” (jak stwierdza narrator) opisana w po
wieści -  innym i słowy: nie tworzyłyby wrażenia tajemnicy351. Użycie parafrazy 
prozą służyło więc podkreśleniu dystansu między tekstem zawartym w powieści 
a improwizacją jako swoistym, nieosiągalnym ״oryginałem”, który zaprezentowa
ny jako poezja pisana ulegałby wszak podwójnej translacji, tracąc zarówno cechy 
tekstu improwizowanego, ustnego, jak i tekstu reprezentującego obcą, niefran- 
cuską kulturę literacką. Z  tego samego powodu, jak przypuszcza Seth, również 
fragmenty Romea i Julii, przytoczone w powieści, zostały przez autorkę przetłu
maczone z użyciem prozy -  bez odwołania się do przekładu poetyckiego. W arto 
dodać, że także ostatnie wiersze Korynny, nie improwizowane, lecz recytowane 
w powieści przez m łodą deklamatorkę, zostały podane w formie prozatorskiej pa
rafrazy, co po raz kolejny podkreśla dystans między poezją m ówioną -  nawet jeśli 
nietworzoną ex tempore -  wyposażoną w całą gamę dodatkowych, performatyw- 
nych jakości, a ״suchym”, poddanym  literackiej petryfikacji zapisem wiersza.

W  kontekście spostrzeżeń Seth traci rację bytu zarzut kom entatorów  twierdzą
cych, że pani de Stael po prostu nie potrafi oddać improwizacji Korynny. Zasto
sowany przez nią zabieg parafrazy nie służy bowiem literackiemu udokum ento
waniu powieściowych sytuacji improwizacyjnych, nie m a oddziaływać walorami 
stylistycznymi, nie odwołuje się do praktyk właściwych imitacji, lecz do prak
tyk re-prezentacyjnych, służących mityzacji, waloryzacji fantasmagorycznej. Ta
kie przedstawienie -  by tak rzec -  ,w zwierciadle, niejasno”, a nawet nieudolnie״ 
przyczynia się -  paradoksalnie -  do podniesienia rangi opisywanego fenomenu 
improwizacji, dzięki zadeklarowanemu w powieści założeniu, że nawet najbardziej 
doskonały wiersz nie odda istoty i siły bezpośredniego oddziaływania wystąpień 
Korynny, ponieważ leży ono nie tylko w twórczości poetyckiej, ale w uroku właś
ciwym jej osobie; że przedstawić ją m ożna jedynie w ״ translacyjnym”, ex defini- 
tione niedoskonałym przybliżeniu, reszta zaś jest dom eną wyobraźni i wrażliwości 
odbiorcy, który potrafi czytać między wierszami powieściowej parafrazy i dzięki

350 Zob. La poesie en prose. Des Lumieres au romantisme (1760—1820), red. H. Jechova, F. Mou- 
ret, J. Voisine, Paris 1993, s. 15-17 i 66-69.

351 C. Seth, op.cit., s. 132-133.
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własnej empatii m a dopowiedzieć sobie i odczuć to, czego ״martwa” litera z natury 
swej nie jest w stanie przekazać na tem at ״żywej” improwizacji. M am y więc do 
czynienia z próbą rozwiązania lub przynajmniej ominięcia problem u nieprzysta- 
walności zdradzieckiego i fałszującego słowa pisanego do czarodziejskiego, im pro- 
wizacyjnego obcowania poety i słuchacza.

Zastosowany przez panią de Stael zabieg parafrazy ilustruje ponadto po raz 
kolejny — choć na inny sposób niż poprzednio — konstytutyw ną dla improwiza
cji rolę odbiorcy, sygnalizowaną już w manifestach Gianniego. Specyfiką sytuacji 
improwizacyjnej jest bowiem to, że słuchacze de facto  współtworzą poezję im pro
wizowaną, z założenia przeznaczoną do utrwalenia nie na piśmie, lecz w ich pa
mięci — i to ich pamięć decyduje ostatecznie o kształcie tego widmowego, efeme
rycznego dzieła sztuki. W  przypadku Korynny w  roli słuchacza ustawiony zostaje 
czytelnik, który — współdziałając swoją wyobraźnią z przekazem powieściowym 
— konstruuje własną wizję improwizacji bohaterki. W  tym  sensie powieść zaprasza 
do lektury, jak byśmy dziś powiedzieli, interaktywnej.

Z Kapitolu na Przylądek Miseński -  ewolucja improwizacji 
Korynny

Sposób literackiego zapisu improwizacji nie jest jedynym zagadnieniem w Koryn- 
nie, mającym ważkie konsekwencje dla sposobu postrzegania tej sztuki w  europej
skim romantyzmie. Równie istotna jest kwestia konfrontacji między improwizacją 
kapitolińską a miseńską.

Paralelizm obu wystąpień spajających klam rą dzieje rom ansu Korynny i O s
walda, a zarazem cechujący je kontrast daje się interpretować na różne sposoby. 
Szczególnie chętnie jest on ostatnio rozważany w perspektywie feministycznej, 
w której umiejętności improwizacyjne Korynny, ich ewolucja i zanik, są uznawane 
za pochodną niezależności bohaterki, zaś jej ostateczne zamilknięcie jest interpre
towane jako wyraz utraty wolności pod wpływem uczucia do Oswalda352.

Analizując etapy owego em ocjonalnego zniewalania, którego skutkiem  ma 
być zanik zdolności improwizacyjnych, C hristine Plante dokonuje konfrontacji 
m iędzy powieścią a dram atem  pani de Stael Sapho, powstałym w 1811 roku, 
a wydanym  pośm iertnie353. W  utworze tym  układ uczuciowy jest nieco podob
ny jak w Korynnie, ale znacznie uproszczony: tytułow a bohaterka jest zakochana 
w Phaonie, który  jednak poślubia jej przyjaciółkę, Cleone; Safo, zawiedziona

352 Por. m.in. M. Gutwirth, Du silence de Corinne et de sa parole, w: Un deuil eclatant de bon
heur..., op.cit., s. 171—180 oraz M.C. Vallois, Les voi(es) de la Sibylle: aphasie et discours feminin chez 
Madame de Stael, ibidem, s. 181—194.

353 Madame de Stael, Sapho, w: Oeuvres posthumes..., op.cit. Zależności między tym utworem 
a Korynną analizuje szczegółowo Ch. Plante w artykule De Corinne a Sapho: le conflit entre la pas
sion et creation, w: Un deuil eclatant de bonheur..., op.cit., s. 155—170.
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w miłości, porzuca poezję, k tóra nie jest w  stanie zastąpić jej braku ukochanego, 
i popełnia samobójstwo. Z  naszego p u n k tu  widzenia jednak istotniejsze niż ana
logie schematów uczuciowych w obu utw orach jest to, że dram at zawiera także 
scenę improwizacji (akt II, sc. 7), po której Safo otrzym uje wieniec laurowy, ale 
szybko go zdejmuje w geście rezygnacji, rozczarowana do Apollona i muz, które 
nie potrafiły jej przywrócić ukochanego354. W  sztuce jeszcze wyraźniej niż w po 
wieści zostaje ukazana więc dom inacja uczucia do mężczyzny nad  twórczością 
artystyczną, k tóra -  jeśli nie jest w stanie wzbudzić miłości -  przestaje m ieć dla 
bohaterki znaczenie.

Christine Plante dostrzega wyraz utraty niezależności Korynny nie tylko 
w różnicach między improwizacją kapitolińską a miseńską, lecz także w zmia
nach zachodzących w obrębie każdego tych wystąpień, zwracając uwagę, że obie 
improwizacje składają się de facto  z dwóch części, rozdzielonych za każdym razem 
epizodem, w którym  Oswald zaznacza swoją obecność355; w obu przypadkach jego 
ingerencja powoduje reakcje Korynny, która dostosowuje swoje wystąpienia do 
potrzeb tego jednego, szczególnego odbiorcy. Badaczka uznaje to za wyraz ״kom- 
prom itacji” geniuszu poetki, manipulującej -  mniej lub bardziej świadomie -  na
tchnieniem  w celu zdobycia zainteresowania mężczyzny.

Interpretacja Plante, niezależnie od jej feminizującego charakteru, nosi wy
raźne ślady postrzegania utw oru pani de Stael w perspektywie postromantycznej 
i pojmowania improwizacji jako depozytu ״boskiego słowa”, przekraczającego sło
wo ludzkie356. W  takiej perspektywie poddanie owego ״boskiego daru” wpływowi 
Oswalda oznacza upadek bohaterki i skazuje ją na nieuchronną utratę zdolności 
improwizacyjnych, czy szerzej -  artystycznych357. Pozostawiając na razie na margi
nesie zasadność stosowania tak rozwiniętego kontekstu mistycznego, należy przy
znać, że istotnie kierunek rozwoju obu improwizacji jest wyznaczany reakcjami 
Oswalda oraz że różnica między wystąpieniem kapitolińskim a miseńskim jest 
bezpośrednim następstwem wpływu, który wywiera on na Korynnę.

Jeszcze radykalniej przemianę tę interpretuje Catriona Seth, stwierdzając, że 
w improwizacji miseńskiej, ״pełnej zdań pytających i wykrzyknikowych Korynna 
prostytuuje M uzę dla swojego kochanka, tego, który ją de facto  koronował”358 
(badaczka m a tu  na myśli epizod z ceremonii koronacji, kiedy to Oswald pod
niósł laur, który spadł z głowy Korynny, gdy ta odwróciła się w jego stronę). 
Taka interpretacja jest jednak wątpliwa o tyle, że zmiana stylu improwizacji nie 
jest bynajmniej ani wymagana, ani oczekiwana przez Oswalda, afirmatywnie pod

354 Madame de Stael, Sapho, op.cit., s. 499-500.
355 Znaczenie tych przerw, a zwłaszcza ich performatywnego charakteru, podkreślała Ch. Plan

te w tekście Prose/Poesie, Masculin/Feminin, w: Le XIXe siecle a l ’epreuve du genre, red. C. Bertrand- 
-Jennings, Toronto 1999.

356 Ibidem, s. 143.
357 Ibidem, s. 151.
358 C. Seth, op.cit., s. 143.
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chodzącego do sztuki Korynny w takiej wersji, w jakiej zetknął się z nią po raz 
pierwszy. Oswald w istocie nie jest bowiem jedyną przyczyną zmian zachodzących 
w Korynnie, jest raczej katalizatorem procesów, w wyniku których dochodzi do 
głosu ״angielska” część jej natury -  nie należy bowiem zapominać, że bohaterka 
pani de Stael jest tylko pół-Włoszką. Toteż charakteryzujące drugą improwizację 
rozpacz i melancholia nie były bynajmniej Korynnie wcześniej nieznane -  to one 
właśnie umożliwiły jej porozumienie z Oswaldem. Zresztą, jak już o tym  była 
mowa, w koncepcji pani de Stael sm utek i delectatio morosa nie musi być jedynie 
świadectwem przejęcia poetyki ״Północy” (na przykład w jej wersji osjanicznej), 
lecz także śladem specyficznej ״melancholii Południa” (objawiającej się na przy
kład w improwizacjach dalmackich), która daje o sobie znać w obu wystąpieniach 
-  tyle że z różną wyrazistością.

Zawieszając kontekst feministyczny, różnice zachodzące między improwizacją 
kapitolińską a miseńską m ożna interpretować jako świadectwo swoistej zdrady, 
której dopuszcza się Korynna wobec kultury włoskiej. O  ile podczas ceremonii 
wieńczenia występowała jako triumfujące ucieleśnienie szlachetnego i konsolacyj- 
nego ducha Południa, o tyle w improwizacji drugiej pozwala przemówić ״północ- 
nej”, angielskiej stronie swojej natury. Rzutuje to natychmiast na odbiór im pro
wizacji przez Włochów, którzy przyjmując z aplauzem wystąpienie kapitolińskie, 
improwizację drugą uznają za zbyt sm utną i m im o że są w stanie docenić har
m onię wierszy niekonwencjonalnych dla improwizacji (niepoddanych bowiem 
rygorowi strofy), odbierają ją jako dziwną i niezrozumiałą. Obecni na Przylądku 
M iseńskim Anglicy są natom iast zachwyceni, bowiem w improwizacji wybrzmiały 
bliskie ich gustom  wątki melancholii359. W ątki te pojawiły się wprawdzie już na 
Kapitolu, wówczas jednak Korynna występowała jako rzeczniczka pogody i rado
ści, mobilizując przeciw smutkowi naturę i kulturę Południa. W  drugiej im prowi
zacji natom iast ta broń okazuje się zawodna -  Korynna sama ulega melancholii, 
ukazując, że pamięć kultury  jest napiętnowana cierpieniem, a natura -  obojętna 
wobec człowieka360.

Jeśli spojrzeć na obie improwizacje K orynny w perspektywie poetologicz- 
nej, zwraca uwagę wyraźnie odnotow any przez panią de Stael fakt, że po prze
rwie w w ystąpieniu na Przylądku M iseńskim  Korynna porzuca oktawę, która 
do tej pory organizowała jej improwizacje, i ciąg dalszy wypowiada wierszem 
stychicznym361. Tym samym tworzy w finale swojej drugiej improwizacji nową 
jakość estetyczną, sprzyjającą nie strukturyzacji obrazów, lecz swobodnej eks
presji myśli. Co więcej, wystąpienie to nie jest już m otywowane entuzjazm em ,

 -Ils etaient ravis de voir ainsi les sentiments melancoliques exprimes avec l’imagination ita״ 359
lienne”; Corinne, s. 340; ״Zachwycało ich oddanie uczuć melancholicznych przy pomocy włoskiej 
imaginacji”; Korynna, s. 333.

360 Ta zmiana stosunku do natury przywodzi na myśl analogiczną przemianę, która zachodzi 
w Werterze Goethego.

361 Por. C. Seth, op.cit., s. 143.
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lecz przyjm uje form y bezpośredniego wyznania lirycznego, w którym  chęć su
biektywnej ekspresji dom inuje nad dążeniem do porozum ienia ze słuchaczami. 
W  ten sposób zostaje także złamany tradycyjny kod artystyczny, zapewniający 
aplauz dotychczasowej, rodzimej publiczności, oraz ustanowiony nowy kod, 
gwarantujący posłuch innych, cudzoziemskich odbiorców -  chociaż ten drugi 
efekt jest raczej skutkiem  ubocznym. Nawiązując do uwag Angeli Esterham m er 
na tem at perform atyw nych um iejętności K orynny362, m ożna bowiem  zauważyć 
jeszcze jedną wym owną różnicę m iędzy im prowizacją kapitolińską a miseńską. 
W  pierwszej z nich Korynna, dostrzegając w tłum ie słuchaczy m elancholijne
go nieznajomego, dorzuca, specjalnie pod jego adresem, swoisty suplem ent do 
improwizacji, k tórym  go ujm uje i oczarowuje oraz za pom ocą którego znaczy 
ich wzajemne porozum ienie, jeszcze zanim  zostali sobie przedstawieni; w istocie 
uwodzi swoją improwizacją. N a Przylądku M iseńskim  obecność Oswalda rów 
nież doprowadza do personalizacji improwizacji, do odejścia od tem atu ogólne
go w stronę refleksji m otywowanych przeżyciami osobistymi, tyle że tym  razem 
wydaje się, że chodzi raczej o wyrażenie przeżyć K orynny niż o skupienie uwagi 
Oswalda, a im prowizacyjny ״suplem ent” (druga część wystąpienia) służy już 
nie celom  uwodzicielskim, lecz ekspresywnym -  wyrażeniu rozpaczy zakocha
nej kobiety, k tóra przewiduje u tratę kochanka. Finał owej drugiej improwizacji 
m ożna traktować również -  zapewne ponad in tentio  autoris, ale w harm onii 
z in tentio  operis -  jako rozpaczliwą próbę utrzym ania przywiązania ukochanego 
za pom ocą em ocjonalnego szantażu. Taka interpretacja dobrze koresponduje ze 
spostrzeżeniem Pouleta, że wpływ K orynny na Oswalda porównać m ożna do 
wrażenia, które wywiera na odbiorcach im prowizator -  w trakcie wystąpienia 
ulegają jego charyzmie, jednak kiedy ten bezpośredni kontakt zanika, rodzi się 
dystans i odżywa krytycyzm363. Z  Oswaldem  jest podobnie -  chłodny namysł 
i rozłąka blokują rozwój jego uczuć do Korynny.

Istotnym  sym ptom em  przemian zachodzących w improwizacjach Korynny jest 
zakończenie improwizacji miseńskiej zwrotem m odlitewnym  i wizją profetyczną. 
Zarówno jeden, jak i drugi element podkreśla zerwanie związków z publicznością 
i utratę charakterystycznej dotychczas dla improwizatorki przytomności umysłu 
na rzecz wyrażenia doświadczenia subiektywnego, intymnego. Zwracając się bez
pośrednio do Boga, Korynna wchodzi w rolę kapłanki, wieszczki, ale nie w służbie 
zbiorowości, lecz własnej emocjonalności:

La fatalite [...] ne porsuit-elle pas les ames exaltees, les poetes dont l’imagiation tient 
a la puissance d’aimer et de souffrir? [...] Je ne sais quelle force involontaire precipite 
le genie dans le malheur: il entend le bruit des spheres que les organes mortels ne sont 
pas faits pour saisir; il penetre des mysteres du sentiment inconnus aux autres hommes, 
et son ame recele un Dieu qu’elle ne peut contenir !

362 A. Esterhammer, op.cit., s. 89-90.
363 G. Poulet, op.cit., s. 610.
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Sublime createur de cette belle nature, protege-nous ! nos elans sont sans force, nos 
esperances mensongeres. Les passions exercent en nous une tyrannie tumultueuse, qui 
ne nous laisse ni liberte ni repos (Corinne, s. 339)364.

M etaforyka religijna, w którą obfituje ten finał — metaforyka synkretyczna, 
wiążąca pojęcia mitologii antycznej z pojęciami biblijnymi — może być interpreto
wana na różne sposoby, choć raczej bez związku z taką koncepcją ״poezji świętej”, 
z jaką mieliśmy do czynienia w przypadku Perfettiego, a nawet Corilli. Osobi
sty charakter tej wypowiedzi i dylematów, przed którym i staje Korynna, może 
świadczyć o tym, że topika religijna m a charakter głównie ornamentalny, że służy 
efektowi estetycznemu, intensyfikującemu siłę przeżyć i rozterek bohaterki oraz 
uszlachetniającemu ją365. M ożna ją jednak także postrzegać w kategoriach rzeczy
wistego poświęcenia i ofiary, bowiem tym, co ostatecznie zwiastuje Korynna, jest 
wszechwładność cierpienia:

״ [...] Quand notre esprit s’eleve aux plus hautes pensees, nous sentons, comme au som- 
met des edifices eleves, un vertige qui confond tous les objets a nos regards; mais alors 
meme la douleur, la terrible douleur, ne se perd point dans les nuages, elle les sillonne, 
elle les entrouvre. O mon Dieu, que veut-elle nous annoncer?...”
A ces mots une paleur mortelle couvrit le visage de Corinne; ses yeux se fermerent, et 
elle serait tombee a terre, si lord Nelvil ne s’etait pas a l’instant trouve pres d’elle pour 
la souternir (Corinne, s. 339)366.

W  ujęciach feministycznych owa ״ terrible douleur” / /  ”boleść straszliwa״ 
jest cierpieniem kobiety zdominowanej przez mężczyznę — i tej interpretacji zo
stał podporządkowywany cały rezerwuar zastosowanych w powieści elementów 
martyrologicznych367. Bardziej wyważoną, choć również eksponującą akcenty

 Fatalność [...] ściga bez ustanku dusze wzniosłe, poetów, których imaginacja popycha ku״ 364
miłości i cierpieniom. [...] Mimowolna jakaś siła popycha geniusz na drogę nieszczęścia; słyszy on 
pewien ruch sfer, chociaż śmiertelne jego organa są sposobne ich uchwycić, przenika tajemnice 
uczuć nie znanych pospolitemu człowiekowi; duch jego piastuje w sobie Boga, którego ogarnąć nie 
jest w stanie.

Stwórco niepojęty tej przecudnej natury, wspieraj nas! Nasz lot bezsilny nadzieje nasze kłamli
we! Namiętności z tyrańską władzą rządzą nami i nie dają nam swobody ani spoczynku”; Korynna, 
s. 332.

365 Tak uważa np. W. Weintraub (Poeta... , op.cit., s. 85 i 220).
Gdy się nasz umysł wzniesie do najwyższych pojęć, czujemy się jakoby na szczycie wynio״ 366

słego gmachu, gdzie zawrót głowy pomiesza przed wzrokiem naszym wszystkie przedmioty: boleść 
tylko, sama boleść straszliwa nie ginie w chmurach, ale je rozrywa i otwiera. O Boże mój! I cóż nam 
ma zwiastować!... ”

Po tych słowach śmiertelna bladość okryła twarz Korynny; oczy się zamknęły i byłaby upadła 
na ziemię, gdyby właśnie w tej chwili nie znalazł się lord Nelvil i nie podtrzymał jej”; Korynna, 
s. 332—333.

367 Na przykład C. Seth dopatruje się w charakterystyce Korynny znamion wręcz chrystolo
gicznych — w takim duchu interpretuje krwawiące — wskutek upadku w Wenecji — czoło bohaterki 
czy też posługiwanie się przez nią biblijnymi słowami Chrystusa (op.cit., s. 151—152).
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martyrologiczne, wykładnię elementów religijnych przedstawił M ichel Brix, in 
terpretujący powieść, jak już o tym była mowa, jako wyraz ״nowej religijności”368. 
W  interpretacji Brixa zanik daru improwizacyjnego nie jest wyrazem supremacji 
męskiego porządku i widzenia świata, lecz aktem dobrowolnej rezygnacji boha
terki z dążenia do rozwoju własnej osobowości na rzecz dobra wspólnego (które 
reprezentuje związek Oswalda i Lucylli).

Na marginesie m ożna zauważyć, że interpretacje feministyczne improwizacji, 
koncentrujące się na kwestiach niezależności, tożsamości i eksponujące ostateczną 
dominację Oswalda, dobrze harm onizują z wizją malarską improwizacji miseń- 
skiej stworzoną przez Franęois Gerarda. N a jego obrazie Oswald zajmuje pozycję 
eksponowaną i jakby aktywną — stoi na czele grupy słuchających, wywyższony 
nad nich tak, że znajduje się na poziomie Korynny, i wychylony do przodu, jakby 
 wchodził” na miejsce improwizatorki, jakby stawał się równie ważny jak ona״
— jest słuchaczem ekspansywnym (chociaż, jeśli uwzględnić bezpośrednią m oty
wację tekstową tej sceny, ta aktywna postawa jest uzasadniona tym, że Korynna 
właśnie wypuszcza z rąk lirę i zaraz omdleje, Nelvil musi więc już ruszyć do przo
du, by ją — jak opisuje powieść — w porę uchronić przed upadkiem )369.

Ze względu na poetykę improwizacji bardziej interesująca w wizji Gerarda jest 
charakterystyczna pozycja Korynny niż postawa Oswalda: bohaterka siedzi zasad
niczo zorientowana w stronę przedstawionej na obrazie grupy słuchaczy, lecz górną 
częścią ciała i twarzą obrócona jest do nich tyłem. Dzięki tem u spiralnemu ukła
dowi ciała widz obrazu dostrzega jej twarz, improwizatorka nie nawiązuje jednak 
 kontaktu wzrokowego” z odbiorcą zewnętrznym, tak jak nie wchodzi w interakcję״
z pozostałymi postaciami kompozycji; jej odwrócenie obrazuje alienację, podkreśla 
samotność — a spojrzenie wzniesione w niebo tworzy sferę swoistej ״ziemi niczyjej” 
pomiędzy narracją pikturalną a światem obserwatora obrazu; przestrzeń między 
iluzją artefaktu, a doświadczeniem jego odbiorcy — przestrzeń autokontemplacji, 
ironii i interakcji, w  której pani de Stael poruszała się tak swobodnie.

Improwizacja, jakiej nie było

Pisząc o improwizacji włoskiej, pani de Stael stworzyła jej wizję wieloraką — z jed
nej strony odzwierciedlając istniejące wówczas odmiany tej sztuki, z drugiej zaś 
tworząc jej obraz nowy, m ocno idealizowany i odbiegający od tego, co w rzeczy
wistości składało się na praktyki improwizacyjne — a zarazem tak sugestywny, że 
przyjął się jako jedno z obiegowych europejskich wyobrażeń na tem at tej sztuki. 
Korynna, czyli Włochy jest bowiem tekstem fundam entalnym  dla postrzegania im 
prowizacji w  XIX wieku nie tylko z tego powodu, że wiążąc fikcję powieściową

368 M. Brix, op.cit., s. 85—97.
369 Bardziej szczegółowo starałam się zanalizować płótno Gerarda w artykule Poezja zatrzymana 

w podróży..., op.cit.
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z teoretyczną refleksją estetyczną, wprowadza swoistą, w  dużej mierze wykreowa
ną ״typologię” improwizacji, często następnie podejmowaną, lecz również z tego 
względu, że sankcjonuje ową typologię za pom ocą dokumentacyjnego charakteru 
tej narracji, niejednokrotnie uznawanej za beletryzowaną formę przewodnika po 
Italii370. ״Fachowość” Korynny, oprowadzającej Oswalda po W łoszech ze swadą 
zawodowego podróżnika (która to fachowość była zresztą przez komentatorów, 
zwłaszcza późniejszych, nieraz wykpiwana), sprawia, że chociaż sama postać boha
terki była uznawana za dalece nieprawdopodobną, to jednak wypowiadane przez 
n ią opinie i informacje wzbudzały zaufanie ze względu na ich zakorzenienie fakto
graficzne i dobrą znajomość włoskich obyczajów371. Bez owego elem entu ״doku- 
mentacyjnego” powieść zapewne nie miałaby tak szerokiego oddziaływania ani nie 
wpłynęłaby w tak wielkim stopniu na wzrost zainteresowania sztuką improwizacji 
-  uznano by ją łatwo za narcystyczny fantazmat autorski. To realistyczne zako
rzenienie czyni bardziej wiarygodną, a przynajmniej -  bardziej znośną odbiorczo 
emfatyczną postać Korynny, która już współczesnym pani de Stael wydawała się 
zbyt idealizowana i nienaturalna, a nawet groteskowa, zwłaszcza jeśli brali pod 
uwagę jej autobiograficzny charakter. Ponieważ jednak apologii Korynny towarzy
szy szereg spostrzeżeń trafnych i m ocno zakorzenionych w rzeczywistości, obrońcy 
utw oru (tacy jak Benjamin C onstant czy August W ilhelm  Schlegel) mogli uznać 
forsowną idealizację głównej bohaterki za środek służący alegoryzacji i za właści
wy powieści -  jako literaturze, jak byśmy dziś powiedzieli, fikcjonalnej -  sposób 
wyrażania refleksji estetycznej, która przez tę imaginacyjną otoczkę nie traci nic ze 
swej trafności i prawdziwości372.

Pani de Stael niewątpliwie dobrze znała zwyczaje oraz praktyki improwizacyj- 
ne i uczyniła z tej wiedzy użytek we właściwy sobie sposób -  tworząc z realiów 
i fantazji całość kunsztowną, wieloznaczną i trudną do rozwikłania, a zarazem 
konstruując ״m it założycielski” romantycznej improwizacji.

370 Na niejednorodny charakter genologiczny Korynny zwracali uwagę niemal wszyscy jej ko
mentatorzy; charakterystyczne dla tej powieści sprzężenie heterogenicznych elementów rodzajo
wych starała się szczegółowo ukazać m.in. L. Leveque, Corinne ou l’Italie, poetique et politique, 
Paris 1999, s. 19-22, zaś tradycję powieści jako nośnika wartości filozoficznych i poznawczych 
eksponowali np. (wychodząc zresztą z odmiennych założeń) P. Laforgue (Roman, romanesque et 
imaginaire dans ״ Corinne ou l’Italie”, w: ״ Une melodie intellectuelle”..., op.cit., s. 31-44) i Y. Ansel 
״) Corinne” ou les mesaventures du roman a these, w: Madame de Stael, ״ Corinne ou l’Italie”; ״L’äme se 
mele a tout”, op.cit.).

371 Jeszcze w 1848 roku Eliza Krasińska polecała Aleksandrowej Potockiej Korynnę jako tekst, 
który ״da dobre pojęcie o całej Italii”, mimo że jest ״lekko przestarzała na nasze czasy” jeśli chodzi 
o postaci bohaterów i warstwę fabularną utworu zob. list do Potockiej pisany z Heidelberga z 16 
lipca 1848 roku w: E. Krasińska, Świadek epoki: listy Elizy z Branickich Krasińskiej z lat 1835-1876, 
wyd. i oprac. Z. Sudolski, tłum. U. Sudolska, t. II, Warszawa 1996, s. 40-41.

372 Zob. B. Constant, Compte rendu de ״ Corinne”, w: Oeuvres completes, t. III, cz. 2, red. P. Del- 
bouille, M. de Rougemont, Tübingen 1995, s. 1051-1071. Por. S. Balaye, ״ Corinne” et la presse 
parisienne en 1807, w: Madame de Stael, Ecrire, lutter, vivre, wstęp R. Mortier, posł. F.P. Bowman, 
Geneve 1994, s. 246-249 oraz eadem, Benjamin Constant lecteur de ״ Corinne”, ibidem, s. 267-268.



IV. Po Korynnie. 
Wzrost i upadek sztuki improwizacji

Improwizacja jako „drugi język” poezji

Powieść pani de Stael, ze względu na swoją ogrom ną popularność, a także na 
skuteczne połączenie poetyki podróży literackiej z poetyką ״obrazu filozoficzne
go”, uczyniła więcej dla europejskiej renom y improwizacji niż jakikolwiek inny 
tekst. We wczesnoromantycznej refleksji estetycznej, w dużej mierze inspirowanej 
wypracowanymi przez panią de Stael założeniami geografii kulturowej, kwestia 
improwizacji okazała się wątkiem bardzo istotnym, rozważanym na materiale 
dostarczonym przez liczne wspom nienia z podróży oraz przez refleksje filologów 
przykładających do improwizacji współczesnej nobilitującą matrycę antycznej 
poezji ustnej. Jedną z ciekawszych i bardziej wpływowych kontynuacji tej linii 
myślenia była koncepcja Jeana Charlesa Leonarda Simonde de Sismondi, przy
jaciela pani de Stael, wyrażona w wielokrotnie wznawianej i cieszącej się dużym 
autorytetem  pracy D e la litterature du  M id i de l ’Europe3™.

Poglądy Sismondiego częściowo zbiegają się z poglądami baronowej, częściowo 
zaś stanowią dla nich swoisty kontrapunkt. W  partii poświęconej sztuce im prowi
zacji podziela jej przekonanie, że jest to ״specjalność narodowa” Włochów. Przy
czyn takiego stanu rzeczy upatruje jednak nie tylko -  jak to zazwyczaj czyniono -  
w śpiewności i poetyckiej podatności języka włoskiego, lecz w szczególnej sytuacji 
zniewolenia, w  jakiej znalazł się ten naród. Sismondi pisze o tym specyficznym 
językiem ezopowym, posługując się charakterystyczną dla owych czasów zamien
nią: charakteryzując kulturę literacką, charakteryzuje zarazem sytuację polityczną. 
Improwizacja -  specyficzna, ulotna odm iana literatury -  jest, zdaniem Sismondie- 
go, świadectwem ukrytego potencjału kultury włoskiej, k tóra nie m a możliwości 
swobodnego rozwoju:

373 W ciągu niespełna 20 lat ukazały się trzy edycje pracy Sismondiego: 1813, 1819, 1829; 
korzystam z wydania trzeciego, poprawionego: J.Ch.L. Simonde de Sismondi, La litterature du 
Midi de l’Europe, Paris 1829.
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Mais il faut l’entendre elle-meme pour concevoir le prodigieux empire de cette elo
quence poetique, et pour sentir qu’une nation au milieu de laquelle brule encore cette 
flamme d’inspiration, n’a pas accompli sa carriere litteraire, qu’elle est peut-etre reser- 
vee a une gloire plus grande que celle qu’elle a deja acquise374.

Takie rozumienie improwizacji jako twórczości ״alternatywnej”, poniekąd 
okaleczonej, wyrosłej na gruncie zniewolenia, wiąże w sobie element afirmacji 
z elementem krytyki — improwizacja jest przestrzenią względnej swobody w sy
tuacji, gdy brakuje swobody prawdziwej; jest iluzoryczną pożywką dla wyobraźni 
tam, gdzie wyobraźnia rozwijać się nie może. Toteż Sismondi określa ją mianem  
drugiego języka”, który posiedli poeci włoscy, przy czym sformułowanie to m״ oż
na rozumieć w (przynajmniej) trzech znaczeniach: z jednej strony sugeruje ״kryp- 
tonarodową” funkcję tej sztuki, z drugiej implikuje pojmowanie improwizacji 
jako systemu lingwistycznego, a więc określonej struktury wewnętrznych zależ
ności, poddanych własnym, specyficznym prawom, z trzeciej zaś — zwraca uwagę 
na autonom iczność talentu improwizacyjnego, niezależnego od innych walorów 
intelektualnych, duchowych czy emocjonalnych.

Sismondi, podobnie jak inni współcześni m u obserwatorzy praktyk im pro- 
wizacyjnych, zauważał zjawisko powtarzalności tem atów zadawanych im pro- 
wizatorom i postrzegał tę praktykę na sposób włoski, widząc w niej nie znamię 
sztuczności i wtórności, lecz przeciwnie, probierz oryginalności takich wystąpień, 
a zarazem świadectwo elastyczności inspiracji improwizatorskiej — oryginalności 
rozumianej klasycyzująco: ״ [...] il ne faut pas croire qu’on rende service au poete 
en le questionnant sur un sujet qu’il a deja traite”375 — pisał. Podzielał przeko
nanie, że umiejętność improwizacji wymaga specyficznego talentu, odmiennego 
od talentu poetyckiego, nie zakładał jednak, że jest to talent gorszy — przykład 
Gianniego świadczył, jego zdaniem, że utwory powstałe w wyniku improwizacji 
m ogą być zestawiane z poezjami pióra; nie przypisywał też praktykom  improwiza- 
cyjnym szkodliwego wpływu na talent poetycki. Przyjmował natomiast, że talent 
improwizacyjny może się realizować na różnych poziomach złożoności poetyckiej 
(i w takim  sensie uważał za zasadne mówienie o mniejszym lub większym talencie 
improwizacyjnym) bądź też na różnych poziomach kultury intelektualnej — co 
charakterystyczne jednak, lepsze wykształcenie nie decydowało, jego zdaniem, au
tomatycznie o wyższej jakości improwizacji (mimo że było pomocne); decydujący 
był talent.

Najbardziej oryginalne spostrzeżenie dotyczy ״transfiguracyjnych” możliwości 
sztuki improwizacji, będących — paradoksalnie — następstwem krytycznej oceny

374 Ibidem, t. III, s. 98 // ״Ale trzeba jej posłuchać samemu, aby zdobyć wyobrażenie o nadzwy
czajnej władzy tej poetyckiej wymowy i żeby poczuć, że naród, pośród którego płonie jeszcze ten 
ogień natchnienia, nie dopełnił swojej literackiej kariery, że być może przeznaczony jest do chwały 
większej niż ta, którą zdobył do tej pory”.

375 Ibidem, s. 95 // ״[...] nie należy sądzić, że oddaje się przysługę improwizatorowi, zadając mu 
temat, który już opracowywał”.
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potencjału intelektualnego i ogólnej kultury improwizatorów. O to osoba zupeł
nie nieinteresująca w sferze tradycyjnych stosunków międzyludzkich i typowych 
sposobów wymiany myśli, improwizując, zmienia się zasadniczo i demonstruje 
nieoczekiwane walory intelektualne i zadziwiający potencjał twórczy. Co charak
terystyczne, entuzjazm nieodłącznie towarzyszący improwizacji jest w wersji Sis- 
mondiego udziałem raczej publiczności niż poety. Improwizator budzi entuzjazm, 
ale go nie doświadcza; doświadcza natomiast inspiracji, stanowiącej szczególny bo
dziec uruchamiający tajemniczą mechanikę jego talentu, niezależnie od posiadanej 
wiedzy i poziom u intelektualnego. Sismondi opisuje więc talent improwizatorski 
w  kategoriach specyficznego i niejako izolowanego ״daru bożego”, nijak się m a
jącego do innych cech osoby nim  obdarzonej, niewiążącego się harmonijnie z jej 
osobowością ani niewynikającego z jej predyspozycji intelektualnych czy ducho
wych. Eksponuje poniekąd ״nadprzyrodzony” charakter tego talentu, zaś osobę 
dysponującą nim  w chwili improwizacji nazywa nową istotą, nowym bytem (״un 
etre nouveau”), pisząc o ożywczym wpływie ״ducha profetycznego”, który zdaje się 
ogarniać improwizującego. W  takim ujęciu przymiotnik ״profetyczny” implikuje 
przede wszystkim bierność i ograniczoną świadomość poety nie do końca rozumie
jącego ów ״drugi język”, którym  się posługuje w sytuacji improwizacyjnej:

Le talent d’improviser est un don de la nature, et un don qui n’est souvent point en 
rapport avec les autres facultes. [...] Apres avoir reęu son sujet, l’improvisateur reste un 
moment a mediter pour le voir sur toutes ses faces, et faire le plan du petit poeme qu’il 
va composer. Il prepare ensuite les huit premiers vers, afin de se donner l’impulsion 
a lui-meme en les recitant, et de se trouver par la dans cette disposition d’ame qui 
fait de lui un etre nouveau. Apres sept ou huit minutes, il est pret, et il commence 
a chanter; est cette composition instantanee a souvent cinq ou six cent vers. Ses yeux 
s’egarent, son visage s’enflamme, il se debat avec l’esprit prophetique qui semble l’ani- 
mer. Rien dans notre siecle ne peut representer, d’une maniere plus frappante, la pythie 
de Delphes, lorsque le dieu descendait sur elle, et parlait par sa bouche376.

Specyficzny charakter talentu improwizacyjnego polega więc, zdaniem Sis- 
m ondiego, także na braku integralnego związku z cechami i osobowością jego 
posiadacza (należałoby chyba raczej powiedzieć ״nosiciela”) -  nie sposób nań 
wpłynąć ani stymulować jego rozwoju -  m ożna jedynie dostarczać m u pożywki 
w postaci edukacji i zasobu erudycji. Rozwija się on autonomicznie, podobny do 
tajemniczego ״im plantu” żyjącego poniekąd własnym życiem i rozwijającego się

376 Ibidem, s. 93-95 // ״Talent improwizacyjny jest darem natury, i to darem, który często 
wcale nie ma związku z innymi zdolnościami. [...] Po otrzymaniu tematu improwizator przez chwi
lę się zastanawia, żeby przyjrzeć mu się ze wszystkich stron i żeby stworzyć plan małego poematu, 
który będzie komponował. Następnie przygotowuje osiem pierwszych wersów, żeby samemu sobie 
dostarczyć bodźca przez ich recytację i znaleźć się w ten sposób w tej dyspozycji duszy, która czyni 
zeń nową istotę. Po siedmiu czy ośmiu minutach jest gotowy, zaczyna śpiewać i ta momentalna 
kompozycja ma często pięćset lub sześćset wersów. Jego oczy błądzą, twarz staje w płomieniach, 
zmaga się z prorockim duchem, który zdaje się go ożywiać. Nic w naszym stuleciu nie może wyob
rażać w sposób bardziej uderzający delfickiej Pytii, kiedy bóg na nią zstępował i mówił jej ustami”.
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według własnych zasad. Takie ujęcie, z jednej strony mechanicystyczne, z drugiej 
mediumiczne, stanowiło próbę pogodzenia w ramach jednej form uły zarysowują
cego się na przełomie XVIII i XIX wieku — także w Korynnie — rozziewu między 
postrzeganiem improwizatora zarazem jako gracza i jako profety; w okresie ro
m antyzm u zyskało ono sporą popularność.

Kokieteria, słabość i wyzwanie

To, że bohaterką bezsprzecznie najsłynniejszego tekstu ukazującego fenomen im 
prowizacji była kobieta, miało istotne konsekwencje dla jego postrzegania. O d 
zwierciedlając silną w czasach pani de Stael, a prom owaną przez środowiska arka
dyjskie feminizację tej sztuki, powieść utrwaliła obraz improwizacji jako dom eny 
p a r  excellence kobiecej377. Sugestywna wizja powieściowa zatriumfowała więc nad 
faktami, ponieważ niewątpliwe zwiększenie liczby słynnych kobiet improwizato- 
rek na przełomie XVIII i XIX wieku nie spowodowało bynajmniej zaniku zainte
resowania tą  sztuką ze strony mężczyzn.

Jeszcze istotniejszą konsekwencją popularności powieści pani de Stael było to, 
że jej bohaterka stała się na długo naczelnym modelem, czy też stereotypem poet
ki, a jej losy z całą wyrazistością ukazywały złożoność sytuacji kobiety posiadającej 
ambicje artystyczne i usiłującej je realizować w realiach ówczesnego społeczeństwa 
— choć emfaza otaczająca Korynnę dawała asum pt również do reakcji ironicznych, 
w których kojarzono ją przede wszystkim z pretensjonalnością. Tak postrzegał 
bohaterkę pani de Stael na przykład C hopin wspominający podróż do Berlina:

Taka była nasza kompania aż do ostatniej stacji przed Frankfurtem, gdzie nam przy
była jakaś niemiecka Korinna, pełna achów, jaów, najnów, słowem, istna romantyczna 
pupka378.

Na postrzeganie zjawiska improwizacji silnie rzutowało także zaproponowane 
przez baronową skontrastowanie kontekstu włoskiego i angielskiego. W prowadza
ło ono nie tylko stereotypizację geokulturową, lecz także relatywizm w sferze re
fleksji obyczajowej, jako że opisana w powieści różnica między statusem Korynny 
w Anglii i we Włoszech uwrażliwiała na decydującą dla wartościowania twórczości 
kobiecej rolę środowiska kulturowego. To, że bohaterka była nie tylko poetką, ale

the talent of improvisation is nearly peculiar to the Italians, and in Tuscany is more fre [...]״ 377
quently possessed by the fair sex than by men” // ״[...] talent improwizacyjny jest cechą szczególną 
Włochów, a w Toskanii jest częstszy u płci pięknej niż u mężczyzn” — pisał autor artykułu Education 
in Tuscany, opublikowanego w ״The Quarterly Journal of Education” wydawanego przez Society for 
the Diffusion of Useful Knowledge, t. I (styczeń—kwiecień) London 1831, s. 63. Por. m.in. J.Ch. 
Herold, Germaine Necker de Stael, Paris 1962, s. 323.

378 List do rodziny z 16 września 1828, cyt. za: Korespondencja Fryderyka Chopina, t. I, 1816— 
1831, oprac. Z. Helman, Z. Skowron, H. Wróblewska-Straus, Warszawa 2009, s. 246.
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artystką ״żywego słowa”, wchodzącą w bezpośrednie, osobiste relacje z odbiorcami, 
wzmagało wyraźnie jej siłę oddziaływania, zarazem eskalując problem  moralny -  
status improwizatorki bowiem o wiele wyraziściej niż status poetki ״pióra” two
rzącej w intymnym, domowym zaciszu ilustrował dwuznaczność sytuacji kobiety 
stającej w  bezpośredniej konfrontacji z publicznością -  zwłaszcza publicznością 
męską -  i uczulał na związane z taką relacją niebezpieczeństwa. Korynna, ukazana 
w powieści zarówno jako triumfująca, jak i jako pokonana, była ucieleśnieniem 
ambiwalencji statusu kobiety autorki. Stając się samodzielną artystką, nie była jed
nak w stanie porzucić tradycyjnej, biernej roli muzy, podziwianej i wysławianej 
inspiratorki męskich działań -  toteż za przyczynę jej klęski m ożna uznać nie tylko 
starcie z silniejszym elementem męskim (co podkreśla współczesna krytyka femini
styczna), ale i niemożność realizacji dwóch przeciwstawnych pragnień -  pragnienia 
niezależności i pragnienia podporządkowania się osobowości silniejszej i opiekuń
czej. Nic dziwnego, że postać Korynny przewija się w liryce kobiecej pierwszej 
połowy wieku XIX nie tyle jako ideał, do którego należy dążyć, ile jako ilustracja 
dylematów kobiet piszących i prefiguracja ich nieuchronnej klęski379. Owo podkreś
lanie kobiecej słabości i wrażliwości było również zabarwione, zarówno w powieści 
pani de Stael, jak i w nawiązujących do niej tekstach pisanych przez kobiety, mniej 
lub bardziej uświadomioną ״kokieterią”, którą -  w  czysto literackim kontekście -  
należy chyba pojmować jako próbę captatio benevolentiae części męskiej publiczno
ści -  niewątpliwie bowiem autorki te nie pisały tylko i wyłącznie dla kobiet. Przy
kład pani de Stael dowodzi, że na początku XIX wieku zazwyczaj nie przyjmowały 
one jeszcze -  kojarzonej powierzchownie z nurtam i emancypacyjnymi -  postawy 
prowokacyjnej i konfrontacyjnej, takiej, jaką będzie reprezentować choćby George 
Sand380. W  ich przypadku mamy do czynienia nie z dążeniem do ״zrównania” 
z twórcami męskimi, lecz raczej z subtelnymi i nierzadko wyrafinowanymi próba
mi wykorzystania atutów kobiecości w  sferze literackiej autokreacji -  z próbami 
uwiedzenia” odbiorcy. Lekcja baronowej została przy tym przyswojona nie tyl״
ko przez poetki pióra, lecz także przez ״praktykujące” improwizatorki i w  drugim 
dziesięcioleciu XIX wieku w miejsce sawantek spod znaku Arkadii zaczynają się 
pojawiać figury coraz bardziej eteryczne, czarujące odbiorców przede wszystkim 
swoją wrażliwością, urokiem, a nierzadko i urodą. Wykształcił się nowy typ impro- 
wizatorki -  osoby bezbronnej, subtelnej i pełnej wdzięku; improwizatorki aktorki, 
ale nie w typie Bandettini, operującej walorami dramatycznymi i ekspresywnymi, 
lecz aktorki specjalizującej się w rolach sentymentalnych.

379 Poetki, takie jak Felicia Hemans czy Letitia Landon, bezpośrednio odwołujące się w swojej 
autorefleksyjnej liryce do postaci Korynny, sławiąc heroizm kobiecej autorki, zarazem eksponowały 
jej słabość i skłonności autodestrukcyjne (zob. A. Esterhammer, op.cit., s. 92-103).

380 Interesującą konfrontację kobiecych kreacji pani de Stael i George Sand przeprowadziła 
(w korespondencji prywatnej) Eliza Krasińska, wnikliwie analizując szczególny rodzaj kokieterii 
właściwy Korynnie (zob. list do Aleksandrowej Potockiej z Baden-Baden z 6 sierpnia 1848 roku, 
w: Świadek epoki, op.cit., t. II, s. 40-41).
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Klasycznym przykładem owego nowego image’u, inspirowanego nie Korynną 
trium fującą na Kapitolu, nie Korynną ״deifikowaną”, ale Korynną taką, jaka jawi 
się w drugiej części powieści — pokonaną, budzącą uczucia opiekuńcze — była Rosa 
Taddei (1799—1869). Tworzyła ona chętnie poezje w duchu już to sentym ental
nym, już to ״rokokowym”, nie stroniąc od improwizacji ludycznych, żartobli
wych, przywodzących na myśl konceptualną tradycję francuską381. Niebagatelną 
rolę w rozwoju jej kariery odegrały naturalne zdolności aktorskie — wychowana 
w rodzinie związanej z teatrem, zasłynęła także jako artystka dramatyczna. Repre
zentowany przez nią typ improwizatorki ״eterycznej” nie był pozbawiony — na co 
zwraca uwagę Esterhammer — specyficznego zabarwienia erotycznego, nie mniej 
intensywnego niż w przypadku Korynny382. Jak m ożna sądzić na podstawie rela
cji z występów Taddei, ich świadkowie widzieli w nich przede wszystkim pokaz 
wrażliwości, a właściwie — nadwrażliwości, dobrze korespondującej z kształtującą 
się intensywnie w tym  okresie koncepcją poety, a zwłaszcza improwizatora, jako 
osoby oddającej się bez reszty sztuce, jako kruchego zakładnika twórczego geniu
szu płacącego za dar poezji najwyższą cenę.

Nader częste na początku XIX wieku przesunięcie akcentu na walory wizualne 
sytuacji improwizacyjnej, zwłaszcza zaś koncentracja na osobie poety, a nie na ja
kości artystycznej wygłaszanych przez niego wierszy, stanowi, co podkreślano już 
wielokrotnie, fundam ent jej dziewiętnastowiecznej legendy improwizacji — legen
dy tworzonej zasadniczo poza rodzimą, włoską tradycją383. Nie tylko gestykulacja 
i ekspresja wokalna improwizatora, ale i jego wygląd, strój, m im ika stały się dla 
cudzoziemskich, słabo znających język włoski obserwatorów głównym przedm io
tem  zainteresowania. Estetyka improwizacji stawała się stopniowo estetyką sytu
acji artystycznej zbudowanej na obserwacji poety w działaniu. Improwizator był 
integralnym elementem swojego dzieła jako artysta tworzący samym sobą — nie 
tylko własną imaginacją, myślą, słowem czy głosem, ale i własnym ciałem. Fa
scynująca możliwość obserwacji ״poety w akcie tworzenia” wiązała się naturalnie 
z tendencjami do uwypuklania i przerysowywania tych aspektów wystąpień im- 
prowizacyjnych, które odpowiadały założeniom rodzącego się romantyzmu. Co 
jednak znamienne, pożywką dla romantycznych interpretacji improwizacji mogły 
być zjawiska skrajnie różne. Z  lubością eksponowano na przykład ״nadludzki” 
wysiłek improwizatora, którego sym ptomów w równej mierze dopatrywano się 
w spektakularnej, ekspresywnej mimice i gestykulacji, co w postawie kompletnie 
nieruchomej, wyrażającej maksymalne skupienie. W  pierwszym wariancie opisy
wano ów wysiłek w kategoriach entuzjazmu, w drugim  — z użyciem mediumicz- 
nych i magnetycznych koncepcji artystycznego natchnienia; w obu przypadkach 
improwizatorzy prezentowali się, by użyć zwrotu M arii Janion, jako ״galernicy 
wrażliwości”, osobistą postawą podkreślający wagę swojej sztuki.

381 A. Vitagliano, op.cit., s. 140.
382 A. Esterhammer, op.cit., s. 105—110.
383 B. Croce, Conversazioni critiche, op.cit., s. 218—222.
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Przekonanie, że napięcie improwizacyjne rujnuje zdrowie, uległo na przełomie 
wieku XVIII i XIX znacznej hiperbolizacji, prowadząc do wykształcenia stereoty
pu, ״umierającego improwizatora”384 jako nadwrażliwca o sentymentalnej genea
logii. Poetą najpełniej realizującym ten typ improwizatora był Bartolomeo Sestini 
(1792-1822), który zmarł na zapalenie mózgu w wieku zaledwie trzydziestu lat385. 
Zarówno przedwczesna śmierć, jak i właściwy m u sposób improwizowania uczy
niły zeń klasyczną figurę umierającego młodo protonietzscheańskiego ״wybrańca 
bogów”. Taka interpretacja szła w parze z wyraźną w latach 20. XIX wieku femi- 
nizacją twórczości improwizacyjnej, rozum ianą zarówno jako fakt socjologiczny, 
jak i jako tendencja estetyczna owocująca przypisywaniem improwizatorom płci 
męskiej cech wysubtelnionej, wyrafinowanej ״kobiecej” wrażliwości i eksponowa
niem  ich fizycznej słabości w konfrontacji z intensywnością wysiłku poetyckiego. 
Nadwrażliwość improwizatorów mogła jednak manifestować się nie tylko w krea
cjach subtelnych i eterycznych, takich jak Sestiniego, lecz także w sposób skrajnie 
odmienny, w powiązaniu z gwiazdorską, by nie rzec histeryczną ekscentrycznością 
i gwałtownością, jaką prezentował Gianni.

N a początku XIX wieku stereotypów improwizatora było więc wiele -  od bier
nego, przytłoczonego poetyckim darem ״umierającego improwizatora” po ekspre- 
sywną i agresywną postać wirtuoza-awanturnika i prowokatora; od prymitywnego 
wierszoklety po wyrafinowanego artystę słowa. Wszystkie te wyobrażenia, m imo 
że tak różne, dały znać o sobie w przypadku kariery najsłynniejszego improwiza- 
tora XIX wieku, którym  był Tommaso Sgricci (1789-1836).

Teatr jednego improwizatora

Sgricci nadał sztuce tworzenia ex tempore niespotykany wcześniej im pet dra
matyczny, rewolucjonizując ją na płaszczyźnie genologicznej, zasłynął bowiem 
jako pierwszy artysta tworzący na poczekaniu całe tragedie. Żaden z wcześniej
szych improwizatorów, nawet Gianni, nie nadał swoim występom takiego roz
m achu, nie zdecydował się stawić czoła tej formie artystycznej (choć obszerne 
sceny dramatyczne improwizowano już wcześniej386); żaden również nie wiązał 
w tak spektakularny sposób umiejętności tworzenia na poczekaniu obszernych

384 Określenie A. Esterhammer, op.cit., s. 92.
385 A. Esterhammer (op.cit., s. 95-96) analizuje sposób przedstawiania postaci Sestiniego w re

lacjach quasi-dokumentalnych, w tym relacji Anny Jameson, autorki Diary of an Ennuyee opub
likowanego w 1826 roku, oraz poetyckich, na przykładzie wiersza The Dying Improvisatore Felicii 
Hemans, autorki szczególnie chętnie wykorzystującej w swoich utworach figurę improwizatora na 
potrzeby poetyckiej refleksji autotematycznej. W obu przypadkach Sestini jest prezentowany jako 
poeta romantyczny par excellence -  subtelny i wrażliwy, niebędący w stanie unieść wysiłku związa
nego z geniuszem, którym został obdarzony.

386 A. Vitagliano, op.cit., s. 143-144.
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kompozycji poetyckich z talentem  scenicznym, którem u owe ״tragedie jednego 
aktora” zawdzięczały swe powodzenie. Podziw dla bogactwa efektu artystyczne
go osiąganego skromnymi środkami został zaakcentowany w arkadyjskim przy
dom ku Sgricciego: Therpandre Italique, ״Terpandros włoski” na pam iątkę poety 
greckiego z VII wieku p.n.e., k tóry wprowadził w miejsce czterostrunnej liry lirę 
siedm iostrunną, a więc — emblematycznie — znacznie rozszerzył możliwości poezji 
improwizowanej. Sgricci epatował również przesadną, ״kobiecą” wrażliwością — 
tajemnicą poliszynela były jego skłonności homoseksualne, które wiązano z urze
kającymi umiejętnościami aktorskimi — szczególnie z sugestywnymi kreacjami 
partii kobiecych387.

Urodzony w 1789 roku — roku rewolucji francuskiej — Sgricci pochodził z ro
dziny lekarskiej z Arezzo. Idąc za wolą matki, z którą czuł się silnie związany, 
pierwotnie przygotowywał się do zawodu prawnika (w 1810 roku ukończył stu
dia w tym kierunku), chociaż od dzieciństwa wykazywał zainteresowanie poezją 
i zdolności improwizacyjne. Jak opowiada anegdota, zanim zdecydował się po
rzucić otwierające się przed nim  możliwości stabilnej kariery dla niespokojnego 
losu improwizatora, najpierw spróbował swoich sił w sytuacji ludycznej: podczas 
karnawału przebrał się za Pytię i odpowiadał wierszem na wszystkie zadawane m u 
pytania388. Jego talenty szybko stały się znane w towarzystwie florenckim, zdarzało 
się m u zresztą również występować — zarówno w otoczeniu przyjaciół, jak i przy
padkowych słuchaczy — w miejscach publicznych, takich jak Lungarno, zwłaszcza 
na Piazza delle Travi. Te doświadczenia um ocniły jego wiarę we własne możliwości 
i ostatecznie, wbrew obawom matki, porzucił prawo dla improwizacji389.

Intensywny rozwój jego kariery datuje się od wiosny 1816 roku, kiedy to po 
licznych udanych występach w mniejszych miastach włoskich odniósł spektaku
larny sukces w Rzymie, improwizując w sali Palazzo di Venezia tragedię na tem at 
 ,Śmierć Polikseny”. To pasmo powodzeń zostało jednak przerwane w 1819 roku״
kiedy został wydalony z Rzymu pod eskortą policji. Powody owego wygnania nie 
są pewne. Zdaniem  Vitagliano, najprawdopodobniejsze wydają się przyczyny po
lityczne — w istocie Sgricci był czujnie obserwowany przez policję, zaś jego wystą
pienia — starannie nadzorowane390. Współcześni sugerowali również, że powodem 
banicji był homoseksualizm poety, chociaż jego biograf, Ugo Viviani, uznaje taki 
powód za mało prawdopodobny w kontekście swobodnej obyczajowości i zepsu

387 A. Basi, op.cit., s. 159—162; por. np. list G.G. Byrona z 3 marca 1820 roku, w którym 
określa Sgricciego mianem ״słynnego sodomity” (Byron’s letters & journals, red. L.A. Marchand, 
London 1977, t. VII, s. 49—51).

388 Zob. A. Vitagliano, op.cit., s. 145—146 oraz R. Alby, hasło ‘Sgricci Tommaso’, w: J.F. Mi
chaud, Biographie universelle ancienne et moderne, nouvelle edition, ouvrage redige par une societe de 
gens de lettres et de savants, t. 34, Paris 1843—1865 (reprint: Schmidt Periodicals, Bad Feilnbach 
1998, t. 39, s. 223—225).

389 A. Vitagliano, op.cit., s. 146; A. Basi, op.cit., s. 61—62.
390 A. Vitagliano, op.cit., s. 148.
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cia ówczesnego Rzymu391. Mógł on jednak być wygodnym pretekstem dla ewen
tualnych wrogów poety; zresztą stopień ״zgorszenia” zależał, jak się zdaje, od tego, 
na ile poeta zdradzał się ze swoimi skłonnościami, a Sgricci był pod tym względem 
raczej niefrasobliwy.

Niezależnie od przyczyny owego skandalicznego epizodu Sgricci otrzymał 
zgodę na powrót do Rzymu dopiero w 1824 roku, ale jego renom a nie ucier
piała na tym  zbytnio392 -  występował nadal w  innych włoskich miastach oraz we 
Francji, gdzie odniósł sukces naprawdę znaczący: po serii prywatnych wystąpień 
dał pierwszy seans publiczny 14 marca 1824 roku, w Salle des M enus Plaisirs, 
w obecności około dwustu osób -  wśród publiczności znajdowali się między in 
nymi Lemercier, Delavigne, Lebrun, baron G uiraud i Talma. Ten ostatni podjął 
się przewodniczenia w losowaniu tem atu do improwizacji. Odczytano wszystkie 
wypisane na kartkach propozycje, po czym komisyjnie odrzucono takie, które 
uznano za materiał nieodpowiedni na tragedię -  ten gest wyraźnie wskazuje na 
nadal silne w owym czasie we Francji oddziaływanie paradygmatu klasycystycz- 
nego decorum. Spomiędzy pozostałych wylosowano ״śmierć Stylichona, generała 
armii Honoriusza”, sala jednak zaprotestowała, uznając ten tem at za mało znany. 
Powtórzono więc losowanie, w którego wyniku Sgricci otrzymał ostatecznie za 
tem at losy Bianki Capello393.

O  wydarzeniu tym pisały gazety nie tylko francuskie, ale i zagraniczne, co stało 
się podstawą międzynarodowej renom y improwizatora394; polskim czytelnikom 
relację z tego seansu zdawał między innym i korespondent ״Gazety Warszawskiej”:

Ogłoszenie pana Sgrizzi, Włocha, iż bez przygotowania podeymuie się ułożyć wszelką 
podaną mu traiedyią, zwabiło d. 14 b. m. mnóstwo ciekawych osób. Podług życzenia 
iego, utworzyła się Komissyia złożona z poetów i aktorów, dla zadania mu traiedyi. 
Talma oświadczył, iż z losu wypadło, aby miała tytuł: Bianca e Capello (sic). Obrano 
umyślnie rzecz mniey znaną, a ponieważ samo zgromadzenie nie zdawało się mieć 
dokładney wiadomości o tey bayce, przeto ieden z członków Kommissyi dał nastę- 
puiące krótkie wyobrażenie: Bianca zamordowawszy pierwszego swego męża, weszła 
w związki małżeńskie z Xiążęciem panuiącym Ludwikiem, i pragnęła pozyskać nie
ograniczoną władzę; lecz doznawała przeszkody od dwóch osób, które chciała otruć;

391 U. Viviani, Un genio aretino — Tommaso Sgricci, poeta tragico estemporaneo, Arezzo 1928, 
s. 103-113; por. A. Basi, op.cit., s. 76 i 167-168 oraz A. Vitagliano, op.cit., s. 148.

392 Sława Sgricciego już na początku lat 20. przekraczała granice Włoch, czego refleksem jest 
m.in. wspomnienie w pamiętniku F.B. Hechla, lekarza, profesora UJ, dla którego osobiste poznanie 
improwizatora (w sierpniu 1822 roku) było wielkim przeżyciem. Sgricci wpisał mu na pamiątkę do 
sztambucha swój wiersz, który Hechel skrupulatnie przepisał do pamiętnika (autograf ze sztambu
cha nie zachował się); zob. Człowiek nauki takim jakim był. Pamiętniki profesora Uniwersytetu Jagiel
lońskiego Fryderyka Hechla, wyd. i oprac. W. Szumowski, t. I: Młodość, studia i podróże, 1794—1834, 
Kraków 1939; por. J. Pietruszka, Sztambuch Fryderyka Bogumiła Hechla, ״Biuletyn Informacyjny 
Biblioteki Głównej AE w Krakowie” 2004, nr 24.

393 A. Basi, op.cit., s. 86.
394 Europejskie, zwłaszcza angielskie i niemieckie, reakcje na występy Sgricciego charakteryzuje 

A. Esterhammer, op.cit., s. 110-120 oraz 125-128.
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zaradzono temu, i Bianca sama wpadła w sidła, które na drugich zastawiła. Wszyscy 
znawcy ięzyka Włoskiego zgodzili się na to, iż Sgrizzi dokazał rzeczy nadzwyczayney. 
Rozmowy wchodzących do tey traiedyi aktorów obeymowały wprawdzie często prze
sadzone obrazy i opisy; brak czynów dawał się postrzegać; lecz byłoby niesprawied
liwością sądzić z surową krytyką o traiedyi, która się bez przygotowania układa. Pan 
Sgrizzi deklamuiąc zmieniał głos, i otrzymał wielkie pochwały. Talent iego iest zawsze 
nadzwyczaynem ziawiskiem natury395.

N a szczególną uwagę w tym opisie zasługuje sposób, w jaki Sgricci ״wystawiał” 
tragedię na pustej scenie. Najpierw wymienił im iona protagonistów i scharakte
ryzował ich postaci oraz opisał imaginacyjne elementy scenografii i wskazał ich 
przestrzenne rozmieszczenie. Natychmiast potem  -  bez pauzy na zastanowienie -  
przystępował do wygłaszania (interpretując aktorsko poszczególne partie) klasycz
nej pięcioaktowej tragedii przedzielanej chórami. Um owna aranżacja sceny była 
charakterystyczną cechą wystąpień Sgricciego, o czym świadczą choćby kolejne 
doniesienia korespondenta ״Gazety Warszawskiej”:

Pan Sgricci improwizował powtórnie dnia 6 Kwietnia r. b. przed świetnem zgro
madzeniem całego pięknego Paryzkiego świata. Podano naprzód osnowę: Alexander 
Medyceusz, lecz sztuki tey, iako mało znaney nie przyięto. Podano mu potem śmierć 
Kasandry, przedmiot iedney Traiedyi Aechylesa, który za naszych czasów z wielkim ta
lentem wystawił P. Lemercier. W tey samey chwili, gdy przedmiot wybrano, obszer
nie rozwinął P. Sgricci całą osnowę sztuki. Wymienił znakomitsze osoby: Kassandrę, 
Klytemnestrę, Egista i chór młodych Troianek; przeniósł scenę do Argos, w bliskości 
szeregu słupów, zkąd widać morze i miasto, i gdzie stały posągi Jowisza i Junony. To 
wymieniwszy, powiedział, co w pierwszych aktach nastąpi, a potem zapytał się słucha
czów, którą osobą chcą, aby zaczynał sztukę. Któś z przytomnych wymienił Kassandrę; 
natychmiast P. Sgricci nie czekając ani chwili otworzył scenę Kassandrą, przemawiającą 
do chóru młodych Troianek. Sgricci więcey ieszcze tym razem iak w Biance Capello 
uczynił, i wzbudził powszechne zadziwienie396.

Ten sposób ״wirtualnej inscenizacji”, opracowany przez Sgricciego, wymagał 
niewątpliwie nie tylko talentu rymotwórczego i inwencji poetyckiej, ale również 
połączenia rozmaitych predyspozycji, co -  jak zgodnie świadczą relacje zgroma
dzonych -  tworzyło efekt niezwykły397. Quasi-magiczny gest ״stwarzania” świata 
na pustej scenie, gest swoistej kreacji sur le champs i ex nihilo  całego teatralne
go spektaklu, analogiczny do gestu Prospera, zdaje się doskonale korespondować 
z ideałami romantycznej dramaturgii, m im o że, przypomnijmy, Sgricci respek
tował klasyczne prawidła tragedii -  chodzi bowiem raczej o dom inujący status 
artysty-kreatora, a nie o efekt literacki jego działań. Taka postawa ״maga”, łączą

.Gazeta Warszawska” 1824, nr 52 (30 marca), s. 724״ 395
.Gazeta Warszawska” 1824, nr 84 (25 maja), s. 1228״ 396
397 Zob. np. relacje z występów Sgricciego zawarte w listach Mary Shelley pisanych z Pizy do 

angielskich przyjaciół na przełomie 1820 i 1821 roku (The Letters of Mary Wollstonecrafi Shelley, 
wyd. Betty T. Bennett, Baltimore-London 1980, t. I, s. 162-182).
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cego w jednym  akcie artystycznym funkcję kreatora i aktora, wykazuje również 
silne pokrewieństwa ze statusem podm iotu  ironicznego, charakterystycznego dla 
wczesnego rom antyzm u niemieckiego (zwłaszcza refleksji Schleglów) — i istotnie, 
jak już była o tym mowa, w Korynnie pani de Stael dają się zauważyć elementy iro
nicznej aktorsko-autokontemplacyjnej postawy, które m ożna wiązać z wpływem 
Schlegla. Nie na tym jednak koniec: sztuka Sgricciego, jak wykazuje Esterham 
mer, mogła być inspiracją dla Byrona (który przebywał wówczas we Włoszech, 
znał improwizatora osobiście i był świadkiem jego występów) przy tworzeniu 
koncepcji poem atu dygresyjnego398. W pływ Byrona i Sgricciego wydaje się zresz
tą  wzajemny — angielskiego poetę mógł inspirować szczególny status podm iotu 
w sytuacji improwizacyjnej, zaś Sgricci wiele zawdzięcza modelowi bajronicznemu 
w sferze autokreacji jako (avant la lettre) ״poeta przeklęty”, a zarazem dandys399.

Sgricci, kontynuując zapoczątkowaną przez Gianniego praktykę publikacji 
improwizacji, chętnie zezwalał na zapisywanie swoich utworów w coraz bardziej 
rozpowszechniającym się w owych latach trybie stenograficznym i wydawanie ich 
drukiem, zazwyczaj w formie broszurowej. Te publikacje ukazywały się w rekor
dowo krótkim  czasie po seansach improwizacyjnych, przyczyniając się do rozgłosu 
poety, a zarazem pomnażając wpływy z występów400.

Francuska renom a niewątpliwie ułatwiła Sgricciemu powrót do Italii, gdzie 
w 1825 roku otrzymał stałą pensję od wielkiego księcia Toskanii zachwyconego 
jego improwizacją (na tem at M arii Stuart). Jak kom entuje Rene Alby:

Sgricci se trouva ainsi dans une honnete aisance, et l’on regrette pour sa dignite qu’il ne 
se soit pas abstenu depuis lors de donner des seances pour de l’argent. Mahleureusement, 
la moralite n’est toujours pas en egale proportion avec le talent. Sgricci payait un large 
tribut aux faiblesses humaines [...]401.

N a słabości charakteru Sgricciego zwracają uwagę także inni komentatorzy, 
pisząc jednak o nim  zazwyczaj w tonie większej wyrozumiałości jako o ״ofierze” 
własnej sławy. Vitagliano na przykład uważa, że ową pensję, wystarczającą na 
uprawianie poezji godnie i w spokoju, otrzymał poeta za późno — gdy był już stra
cony dla sztuki przez złe nawyki i ״necessita di m ettere a prezzo il sacro fuoco del

398 A. Esterhammer, op.cit., s. 120—125.
399 A. Esterhammer dowodzi tej zależności na przykładzie analizy portretu Sgricciego namalo

wanego w 1824 roku przez Franęois Gerarda, na którym improwizator jest ukazany w charaktery
stycznym, ״bajronizującym” stroju i fryzurze (op.cit., s. 111).

400 Spomiędzy kilku tragedii stworzonych we Francji w czasie owego pierwszego pobytu 
w 1824 roku najszerzej bodaj komentowana i najsłynniejsza była ״Śmierć Karola I”, wygłoszona 
25 kwietnia. Listę opublikowanych tragedii Sgricciego podaje A. Basi, analizujący również metody 
ich zapisu i fragmenty zachowanych stenogramów (op.cit., s. 61 i 125—131).

 Sgricci znalazł się wówczas w swobodnej sytuacji materialnej i ze względu na jego godność״ 401
należy żałować, że nie przestał wówczas dawać płatnych seansów. Niestety, moralność nie zawsze jest 
proporcjonalna do talentu. Sgricci składał ogromną daninę ludzkim słabościom”; R. Alby, op.cit., 
t. 39, s. 225.
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genio”402. Niezależnie od tego, jakie motywacje przypiszemy Sgricciemu, druga 
połowa lat 20. to niewątpliwie okres stopniowego zmierzchu jego kariery. Jego 
występy z tego okresu nie wzbudzały już tak wielkich zachwytów jak poprzednie, 
pojawiało się coraz więcej głosów krytycznych deprecjonujących zarówno same
go poetę, jak i sztukę improwizacji w ogóle. Zanim  to jednak nastąpiło, Sgricci, 
poszukując ciągle nowych wyzwań, powrócił do Paryża, gdzie czekało go ostanie 
pasmo sukcesów: w 1826 roku stworzył tam  najsłynniejszą bodaj swoją tragedię, 
U padek M issolungi, stanowiącą reakcję na świeże doniesienia z Grecji ogarniętej 
powstaniem antytureckim. To wystąpienie, zarówno ze względu na utrwaloną już 
sławę poety, jak i na nośność tem atu, było kom entowane w prasie całej Europy, 
w  tym  w gazetach polskich. I tak paryski inform ator ״Gazety Korespondenta W ar
szawskiego i Zagranicznego” informował w relacji z 18 kwietnia 1826 roku, iż

Sławny improwizator Sgricci popisywał się tu niedawno z Deklamowaniem (sic) roz
maitych tematów, między któremi Wzięcie Missolungi naywięcey Publiczności się po- 
dobało403.

Bardziej szczegółowy korespondent ״Gazety Warszawskiej” w relacji z 17 kwiet
nia, wśród doniesień na tem at licznych inicjatyw mających na celu wsparcie dla 
Greków, wspominał i wystąpienie Sgricciego, obszernie opisując jego przebieg:

Niedawno wieczorem P. Sgricci występował tu publicznie, maiąc (sic) bez przygotowa
nia, z podanego mu tematu, całą traiedyią (sic) ułożyć i deklamować. Zgromadzenie 
i liczne i wyborowe zaszczyciło obecnością swoją tego rymotwórcę; mnóstwo zadań 
rzucono w urnę. Czytano ie głośno, a publiczność oznaczyła sama, któreby iey się 
podobały. Naylepiey (sic) przyjęte były: Masaniello, Ugolino, Francesca di Rimini, 
Ludwik XI w Peronne, śmierć Henryka III; lecz liczne oklaski rozległy się, gdy oznay- 
miono Oblężenie Missolungi. Wrzucono powtórnie przyięte (sic) temata do urny. 
Masaniello odłożony został na stronę, niedawno bowiem z tegoż tematu improwizo
wał artysta. Wyciągnięto z kolei Francesca de (sic) Rimini, lecz i z tego publiczność 
nie bardzo była kontenta, poczem młoda panienka wyciągnęła Oblężenie Missolungi. 
Powszechny oklask rozległ się. P. Sgricci przybył zaraz, wskazał niektóre punkta, które 
w braku illuzyi (sic) scenicznej za potrzebne uznał, że zaś nie był obeznany z imionami 
obrońców, obecny przeto młody ieden (sic) Grek udzielił mu tey wiadomości, dodając 
niektóre szczegóły o grobie Byrona i Marka Bozarisa. Na żądanie inney osoby z towa
rzystwa obecnego, wprowadził poeta i odszczepieńca Selves (Soliman-Bey) do swoiey 
traiedyi. Inne osoby były: Biskup Józef, Costa Bozzaris dowódca, 2ch Jenerałów, 
Helena żona Costy, młoda panienka nazwiskiem Zofia, synowica Prałata; chór ko
biet i dzieci, chór Greków, chor wojowników. Improwizacya (przez skoropisa zaraz 
spisana) wznieciła zapał niewymowny; szczególniey uwielbiano modlitwę Partyarchy, 
przywidzenia Zofii, przekleństwo przeciw Selvesowi, który oblężonym łaskę Ibrahima 
zapewnia, skoro twierdzę poddadzą. Szczególnieyszey (sic) godne uwagi, że poeta nie 
zaczepił żadney polityczney opinii. Gdy mówił o nadzieiach (sic) dla Grecyi pozostaią- 
cych, rzekł: - - ”.Europa może nie zawsze mieć będzie ręce związane״   Tyle przezorności

.konieczność spieniężania świętego ognia geniuszu”; A. Vitagliano, op.cit., s. 150״ 402
.Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” 1826, nr 70, s. 793״ 403
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przy takim zapale i uniesieniu, ledwie poiąć (sic) można; stanowi to nie naymniejszą 
(sic) pochwałę P. Sgricci404.

Dodajmy, że poeta improwizował na tem at upadku Missolungi, kiedy jesz
cze informacje na ten tem at nie były potwierdzone (choć spodziewano się tego 
lada m om ent), toteż w następnym  numerze korespondent ״Gazety Warszawskiej” 
podkreślał, że jeśli wieść o upadku Missolungi się potwierdzi, będzie to dowodem 
niezwykłej przenikliwości i intuicji improwizatora405.

Po paryskich sukcesach Sgricci udał się do Londynu, ta podróż okazała się 
jednak rozczarowaniem — pierwszą z szeregu znaczących porażek, które czekały 
go w następnych latach — toteż chętnie opuścił Anglię, narzekając m ocno na bry
tyjską mentalność406. Ostatecznie osiadł we Florencji, blisko matki, z k tórą czuł 
się bardzo związany i której śmierć w 1834 roku przeżył bardzo ciężko. N ie im 
prowizował już prawie wcale wyjąwszy ostatnie seanse w Rzymie, które wzbudziły 
tyle samo zachwytów, ile kąśliwych komentarzy. Zm arł w  1836 roku po długiej 
i ciężkiej chorobie natury gastrycznej, z powtarzającymi się napadam i gorączki, 
k tórą współcześni przypisywali wyczerpaniu związanemu z improwizacjami.

Postać Sgricciego często charakteryzowano jako diaboliczną, przy czym pojęcie 
to obejmowało zarówno jego sprawność artystyczną, jak i nie najlepszą renomę 
osobistą. Chętnie porównywano improwizacje Sgricciego do występów innego, 
równie niepokojącego wirtuoza epoki, Paganiniego:

Le improvvisazzioni dello Sgricci sono paragonali alla mirabile destrezza con cui il 
Paganini sapeva trarre da una unica corda quei suoni che gli altri ricavavano da tutte407.

Diaboliczny talent wiązano jednak także z rozpustnością, chciwością i próż
nością, które często zarzucano Sgricciemu408. Nie ulega wątpliwości, że zdoby
wając renomę międzynarodową, przyczynił się on również do rozpowszechnienia 
niezbyt pozytywnego stereotypu improwizatora jako osoby chciwej i kupczącej 
poezją, niegodnej swego powołania i pospolitującej je. Taką moralnie kontrower
syjną i podatną na szatańskie zakusy postać improwizatora stworzył na przykład 
Puszkin w niedokończonym  opowiadaniu Egipskie noce409. Występujący tam  po
dróżujący improwizator — W łoch, w którym  W iktor W eintraub (idąc tropem  
Wacława Lednickiego) widział karykaturalny, acz niepozbawiony rysów fascyna

.Gazeta Warszawska” 1826, nr 69, s. 1054״ 404
.Gazeta Warszawska” 1826, nr 70, s. 1070״ 405
406 Zob. A. Esterhammer, op.cit., s. 125—128.
 Improwizacje Sgricciego są porównywalne z cudowną sprawnością, z jaką Paganini potrafił״ 407

wydobyć z jednej struny takie dźwięki, jakie inni otrzymywali ze wszystkich [strun]”; A. Vitagliano, 
op.cit., s. 152.

408 Zob. m.in. A. Basi, op.cit., s. 139—141; U. Viviani, op.cit., s. 44—45; R. Alby, op.cit., t. 39, 
s. 223—225.

409 A. Puszkin, Noce Egipskie (tłum. S. Pollak), w: idem, Dzieła, t. III: Utwory dramatyczne. 
Opowieści, red. i wstęp M. Toporowski, Warszawa 1967, s. 541—558.
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cji, portret Mickiewicza410 -  w istocie wydaje się o wiele bliższy modelowi repre
zentowanemu przez Sgricciego411, łączy bowiem zadziwiający talent ze skrajnie 
przyziemnym i m erkantylnym  podejściem do własnych umiejętności. Ponieważ 
opowiadanie jest nieskończone, trudno rozstrzygać, jak ostatecznie miał się pre
zentować rys osobowościowy improwizatora i jaką funkcję miał on pełnić w ob
rębie opowiadania, jednak przekonujące wydaje się przypuszczenie M ichaiła G or
lina, że wprowadzenie tej postaci miało nadać opowiadanej przezeń ״anegdocie 
egipskiej” niesamowity, tajemniczy charakter: ״W łożona w usta improwizatora 
stawała się ona w ten sposób objawieniem boskim albo... szatańskim”412. D la
tego też, niezależnie od tego, czy uznamy, że prototypem  Puszkinowskiego bo
hatera był improwizujący Mickiewicz, czy też nie, taka medium iczna wykładnia 
twórczości improwizatora oraz jej aksjologiczne uwikłanie sytuuje nowelę bardzo 
blisko idei przedstawionych w Wielkiej Improwizacji z D ziadów , ukazując zara
zem pokrewieństwo łączące Mickiewiczowskiego Konrada z postacią Sgricciego 
(o czym szerzej w rozdziale poświęconym Mickiewiczowi).

Sgricci był bodaj ostatnim , a zarazem największym improwizatorem prowoka
torem, osobowością barwną, wyrazistą i kontrowersyjną, bowiem następnie sztu
ka ta powróciła na stosunkowo spokojne, ale zarazem coraz bardziej m ętne wody.

Inwazja z Północy

Wraz z rozpowszechnieniem się na początku XIX wieku w Europie fenomenu 
improwizacji poetyckiej zaczęła powracać kwestia jej genetycznego związku z ję
zykiem włoskim i pytanie o możliwość jej uprawiania w  innych językach. W  krę
gu niemieckojęzycznym już wcześniej asum pt do takich refleksji dawał fenomen 
Karschin -  ten jednak, jako odosobniony, mógł być uznany za wyjątek potwier
dzający regułę, zwłaszcza że miłośnicy poetki zdecydowanie podkreślali odm ien
ność (i wyższość) jej dokonań poetyckich w stosunku do improwizacji włoskich 
oraz ״samorodność” jej talentu, nieskażonego charakterystycznymi dla im prowi
zacji włoskich grami intertekstualnymi. N a początku XIX wieku jednak coraz 
częściej zaczęli pojawiać się poeci improwizujący w innych językach, co sprowoko
wało odnowienie refleksji nad narodowymi uwarunkowaniami tej sztuki.

Próbę pogodzenia myślenia o improwizacji jako o specjalności narodowej 
W łochów z jej wizją wspólnego dziedzictwa wszystkich narodów podjął między

410 Zob. W. Lednicki, Aleksander Puszkin. Studia, Kraków 1926, s. 204; idem, Przyjaciele Mo
skale, Warszawa-Kraków 1935, s. 230-235; idem, Poushkine et Mickiewicz, ״Revue de Litterature 
Comparee” 1937, nr 1, s. 136; por. W. Weintraub, Poeta..., op.cit., s. 149-168.

411 Zob. M. Gorlin, Noce egipskie (kompozycja i geneza), nadbitka z Puszkin 1837—1937 -  
t. XVI ״Prac Polskiego Towarzystwa dla badań Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu”, Kraków 
1939, s. 128-145; por. A. Esterhammer, op.cit., s. 216.

412 M. Gorlin, op.cit., s. 136.
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innym i cytowany już wielokrotnie Carl Ludwig Fernow. Podstawą jego rozważań 
stał się fakt, że m im o iż inne nacje i języki posiadają również swoich improwiza- 
torów, to W łosi bezsprzecznie improwizują najczęściej, odrzucił jednak przy tym 
powszechne i stosunkowo łatwe wytłumaczenie, iż to melodyjność języka wło
skiego skłania do improwizacji — odwołując się do współczesnej m u refleksji na 
tem at epiki antycznej, uznał, iż poezja improwizowana jest charakterystyczna dla 
wczesnego etapu rozwoju wszystkich literatur narodowych, a więc nie zależy od 
podatności danego języka, lecz od uwarunkowań wspólnotowych — od form, k tó 
re przybiera kultura literacka. Ponieważ fenomen H om era przeczył podejrzeniom, 
że improwizacja jako twórczość charakterystyczna dla wczesnej fazy literatury jest 
jej form ą prymitywniejszą niż poezja pisana, Fernow zwrócił się ku koncepcji 
geokulturowej. Uznał mianowicie, że zdolność do improwizacji nie jest szczegól
nym  talentem, ale uwarunkowaną warunkam i zewnętrznymi i środowiskowymi 
modyfikacją właściwego wszystkim narodom  talentu poetyckiego413. Improwiza
cja wymaga, jego zdaniem, szczególnej dyspozycji duchowej i umysłowej, którą 
w jednych warunkach łatwiej jest osiągnąć niż w innych, przy czym decydującą 
rolę odgrywa klimat sprawiający, że W łosi są bardziej energiczni niż narody Pół
nocy, bardziej skłonni do entuzjazmu i częściej posiadają to, co Bettinelli określa 
m ianem  estro, definiowane przez Fernowa jako:

Zustand [...] der innern (sic) unmittelbaren Anschauung [...] wo alle Energien des
Gemüts in dem einen Punkt der Anschauung mit höchster Innigkeit zusammenge
drängt wirken, und wo, mit dem Bilde, zugleich auch immer der treffendste Ausdruk
(sic) für seine Darstellung zu Gebote steht414.

Lata 20. XIX wieku zdawały się potwierdzać tezę o ponadnarodowym  charak
terze talentu improwizacyjnego oraz o wspólnotowych uwarunkowaniach rozwo
ju tej sztuki, był to bowiem okres nie tylko intensywnego rozpowszechniania się 
improwizacji poza granice Italii, lecz także jej wielokierunkowej ewolucji, nierzad
ko intencjonalnie kontestującej m odel włoski. Dawnej, melicznej i coraz częściej 
uznawanej za zbyt powierzchowną tradycji klasycyzującej były przeciwstawiane, 
wraz z pojawieniem się improwizatorów ״z Północy”, nowe jakości estetyczne. 
Nie dom inuje już bezwzględnie tradycyjna oktawa i tercyna, m nożą się rozmaite 
formy wersyfikacyjne, często — na skutek żądań publiczności — ekwilibrystyczne. 
Wraz z coraz bardziej zróżnicowanymi formami wersyfikacyjnymi rozszerza się 
znacząco spektrum  tem atów inspirowanych coraz częściej topiką rom antyczną — 
miejsce wątków mitologicznych zajmują historyczne, noszące w sobie znaczny 
potencjał dramatyczny (jak na przykład M aria Stuart, Bianca Cappello, Juliusz

413 C.L. Fernow, op.cit., s. 403.
 Stan [...] wewnętrznego, bezpośredniego oglądu [...], w którym wszystkie energie umysłu״ 414

działają w jednym punkcie, przenikając się wzajemnie z najwyższą żarliwością, i w którym wraz 
z obrazem pojawia się również i najtrafniejszy środek wyrazu dla jego przedstawienia”; ibidem, 
s. 406.
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Cezar). Następuje także przełamanie klasycystycznego paradygmatu stylistycz
nego, w  tym zasady decorum, co owocuje między innym i inwazją improwizacji 
buffo -  praktycznie wszyscy improwizatorzy lat 20. i 30. uprawiają improwizacje 
ludyczne na przemian z poważnymi.

W śród najsłynniejszych improwizatorów ״północnych” wymienić należy prze
de wszystkim Francuza, Eugene’a Courtraya de Pradel415 (około 1790-1857), 
Anglika, Theodore’a Hooka (1788-1841), N iem ca (żydowskiego pochodzenia), 
M aximiliana Langenschwarza (1801-1860), oraz Holendra, W illem a de Clercq 
(1795-1844); wszyscy oni rozwijali swoją karierę improwizatorską pod koniec 
lat 20., a więc w tym samym okresie co Mickiewicz. Doniesienia o ich sukcesach 
rozpowszechniały się szybko po Europie za pośrednictwem prasy, zarówno w for
mie bieżących, doraźnych informacji o konkretnych występach, jak i szerszych 
artykułów. I tak na przykład w pierwszej połowie 1824 roku (w kwietniu) w cza
sopismach europejskich pojawiło się wiele doniesień na tem at W illema de Clercq. 
Jego sztuka była przedstawiana jako górująca nad tradycyjnymi improwizacjami 
z kręgu włoskiego ze względu na przenikającego ją ducha religijnego (protestan
ckiego) oraz wysokie wartości moralne, których była nośnikiem. W śród jego zalet 
wymieniano również i tę, że nie odwołuje się on do topicznych pomysłów m ito
logicznych czy historycznych, lecz prezentuje tem aty i ujęcia nowe, oryginalne, 
indywidualne416. Tworzący w tym  samym czasie Theodore H ook stanowił jego 
wyraźne przeciwieństwo -  łączył zdolności improwizacyjne z życiem nader swo
bodnym , by nie rzec -  awanturniczym417 (i z talentem  muzycznym). Łączyło ich 
jednak to, że improwizacja była dla nich aktywnością poboczną, bezinteresowną, 
niepodyktowaną potrzebą zysku, podczas gdy występujący równolegle z nim i Pra- 
del i Langenschwarz traktowali ją profesjonalnie jako drogę kariery.

Pradel zasłynął na fali francuskiego patriotyzm u jako pierwszy Francuz, któ
ry posiadł umiejętność improwizacji w  stopniu równym W łochom . O  jego po
chodzeniu i dzieciństwie nie m am y zbyt wielu informacji; dopiero w 1813 roku 
zadebiutował jako poeta, zaś mniej więcej w  1824 roku rozpoczął występy jako 
improwizator, sytuując się na pozycji konkurenta Sgricciego, który w tym  czasie 
przebywał w Paryżu. Jak donosiła polskim czytelnikom ״Gazeta Warszawska”:

Pan Eugeniusz de Pradel, poeta Francuzki, chcąc rywalizować z Panem Sgricci, podob
nież ogłosił, iż w daney materyi deklamować będzie bez przygotowania traiedyią w pię
ciu aktach418.

415 W. Weintraub (Poeta..., op.cit., s. 68), pisząc o Pradelu, używa imienia Pierre-Marie, ale 
zarówno sam poeta, jak i piszący o nim posługiwali się pierwszym imieniem: Eugene.

416 A. Esterhammer, op.cit., s. 204.
417 G. Harper, hasło ‘Theodore Hook’, w: Oxford Dictionary of National Biography, red. 

H.C.G. Matthew i B. Harrison, Oxford 2004; online red. L. Goldman, styczeń 2008, http://www. 
oxforddnb.com/view/article/13686.

.Gazeta Warszawska” 1824, nr 52 (30 marca), s. 724״ 418

http://www
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W  ramach tej rywalizacji Pradel podejmował tem aty realizowane już przez 
Sgricciego — na przykład podobnie jak on (choć kilka miesięcy później) uwiecznił 
upadek Missolungi improwizowaną tragedią zaprezentowaną w teatrze Rochefort 
26 lipca 1827 roku i wydaną w tym samym roku419. Zabiegając o uwagę publicz
ności, nie wahał się podejmować także niekonwencjonalnych działań, o których 
wieść rozchodziła się po całej Europie między innym i dzięki niezawodnej ״Gaze- 
cie Warszawskiej” informującej, że:

Pan Eugeniusz de Pradel w Paryżu zawiesił nad swoiem mieszkaniem tablicę z napisem: 
Improwizator Francuzki. Od godziny 9tey zrana do 4tey po południu wierszopis ten 
gotów iest służyć wierszami żałosnemi i wesołemi, pieśniami na uczty, wesele i chrzest 
dzieci, powinszowaniami wszelkiego rodzaju i t. d.. Ofiaruie także pisać opery, aryie 
i t. d. dla przedsiębierców (sic) teatru, i kompozytorów muzyki, według ich żądania420.

Ogłoszenie Pradela, noszące znamiona radykalnie merkantylnego podejścia 
do umiejętności improwizacyjnych, zdecydowało o kierunku rozwoju jego ka
riery. Choć dawane przezeń spektakle cieszyły się sporą popularnością, nigdy nie 
osiągnął renomy takiej jak Sgricci, a jego sztuka dość szybko uległa dewaluacji 
i wywoływała wiele szyderczych komentarzy. Starzejący się poeta, który swoje, jak 
się zdaje, początkowo całkiem niezłe dochody z seansów improwizacyjnych tracił 
szybko (tak szybko, że kilkakrotnie był więziony za długi), podzielił sm utny los 
artystów starających się u schyłku życia spieniężać dawną sławę — pod koniec lat 
40. wyjechał do Niemiec, gdzie występował przede wszystkim w kurortach dla 
turystów różnych nacji; zmarł w Wiesbaden.

Improwizacje Pradela, podobnie jak improwizacje Sgricciego, skrupulatnie zapi
sywano m etodą stenograficzną (״par procede stenographique”)421 i wydawano w for
mie broszur; z licznych tego typu publikacji odnotować należy zwłaszcza wydaną 
w 1824 roku w formie broszurowej ״pierwszą francuską improwizację wierszem”: 
Premiere improvisation en vers franęais fa ite  pendant la seance donnee le 18  ju ille t  
1 8 2 4 p a r  M . Dejeron, opatrzoną ״słowem o sztuce improwizowania” (Un m ot sur 
l ’improvisation en vers franęais), w którym język włoski, jako sprzyjający improwiza
cji, został skontrastowany z ״oporną” materią języka francuskiego, Pradela zaś przed
stawiono jako pierwszego, który zdołał okiełznać ten niewdzięczny język dla celów 
improwizacyjnych, i to tworząc nie krótkie impromptus, lecz sceny dramatyczne.

Lista improwizacji Pradela jest długa i świadczy o tym, że deklaracje niebywa
łej wszechstronności, zawarte w autoreklamowym ogłoszeniu, o którym  donosiła

419 Prise de Missolunghi, tragedie en trois actes et en vers improviseepar M. Eugene de Pradelsur le 
Theatre de Rochefort, le 26  juillet 1827 et recueille par le procede stenographique, suivie de couplets et 
vers legers improvises dans le meme seance, Faye Rochefort 1827.

.Gazeta Warszawska” 1824, nr 57 (9 kwietnia), s. 793״ 420
421 We Francji stosowany był wtedy, opracowany pod koniec XVIII wieku przez Pierre’a Ber- 

tina, system stenograficzny konceptualnie oparty na założeniach Anglika, Samuela Taylora (zob. 
E. Choullier, Pierre Bertin, stenographe, litterateur et inventeur (1751—1819), nadbitka z ״Revue de 
Champagne et de Brie” 1886).
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Gazeta Warszawska”, nie były gołosłowne. Tworzył exprom״ ptu  śpiewane kuplety 
oraz bouts-rimes, utwory dramatyczne na tem aty rozmaite, zarówno polityczne, 
jak i obyczajowe (ujmowane bądź w konwencji tragedii, bądź żartobliwie, w  stylu 
wodewilowym), wiersze uwieczniające ״wydarzenia dnia” (takie jak na przykład 
pożar w mieście Salins, śmierć Byrona czy śmierć Talmy) oraz -  stosunkowo rzad
ko -  podejmujące ogólne refleksje. Ta wszechstronność nie przysłużyła się jednak 
jego sławie poetyckiej w epoce, w której łatwość i lekkość tworzenia nie były już 
w najwyższej cenie.

Tragedia improwizowana

Pradel nie był jedynym poetą podejmującym za przykładem Sgricciego takie wy
zwanie jak improwizacja tragedii. N a przełomie lat 20. i 30. XIX wieku gatunek 
ten wszedł na dobre do kanonu utworów tworzonych ex tempore, m im o że liczba 
artystów zdolnych prezentować zwarte kompozycje tego typu (choćby tylko jed- 
noaktowe) była stosunkowo niewielka. Nawet Mickiewicz w swoim słynnym wy
stąpieniu petersburskim z 1827 roku stworzył jedynie szereg scen dramatycznych, 
a nie ״regularną” tragedię -  co bowiem warte podkreślenia, owe improwizowane 
formy dramatyczne respektowały klasyczne zasady kompozycji. W iele z nich stało 
jednak o tyle niżej od dokonań Sgricciego, że nie były deklamowane, lecz jedynie 
pisane na poczekaniu w określonym z góry czasie, a następnie odczytywane. Jak 
czytamy w jednym  ze wspomnień:

Il y eut, au commencement du siecle, Eugene de Pradel, qui donna, sur la scene et dans 
les salons, des seances d’improvisation.

Je l’ai vu, dans ma jeunesse, s’exercer a un de ces tours de force.
Le public lui fit passer un nombre considerable de bulletins portant un titre de 

tragedie. Eugeue de Pradel jela tous ces bulletins dans un chapeau, et un jeune enfant, 
appele de la salle sur la scene, les yeux couverts d’un bandeau comme on le faisait alors 
pour le tirage de la loterie royale, sortit un bulletin du chapeau [...].

Le bulletin, lu par les spectateurs, portait: ״La Mort de Charles Ier, tragedie en cinq 
actes en vers”.

Eugene de Pradel demanda une heure pour ecrire sa tragedie, sur la scene, ou etait 
preparee une table ״avec tout ce qu’il faut pour ecrire”. Pendant ce travail, une demoi
selle joua du piano, et un jongleur indien executa avec [...] des tours d’adresse [...]. 
Enfin, au bout d’une heure, Eugene de Pradel donna lecture de sa tragedie, en cinq 
actes, en vers, et fut fort applaudi. Y avait-il des claqueurs apostes? Je ne me le rappelle 
pas bien, mais la Presse donna, le lendemain, des fragments recueillis par des steno- 
graphes; elle cita de fort beaux vers. La scene des adieux de Charles Ier a ses enfants, 
fort touchante, avait tire des larmes aux spectateurs422.

 Na początku wieku był Eugene de Pradel, który na scenie i w salonach dawał pokazy״ 422
improwizacji.

W młodości widziałem jeden z jego popisów.
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Podobnie postępował Maximilian Langenschwarz423. Ta formuła improwizacji 
pisanej była niewątpliwie łatwiejsza niż deklamacja, ale osłabiała kontakt ze słucha
czami, a tym samym — wrażenie odbiorcze, zaś konieczność ״zagospodarowania” 
czasu, kiedy poeta zapisywał swoje wiersze, powodowała, że pokaz improwizacyjny 
tracił znamiona wyjątkowości, stając się elementem quasi-wodewilowej struktu
ry rozmaitych ״num erów” artystycznych. Zarazem jednak praktyki takie rozsze
rzały zakres pojęcia improwizacj, idąc w parze z coraz częściej pojawiającymi się 
wówczas utworami pisanymi, które swoim tytułem lub podtytułem  sugerowały 
improwizacyjny tryb powstania. Znam ienne jest przy tym, że zwyczaj ״improwi- 
zacji na piśmie” rozpowszechnił się zasadniczo poza granicami Italii — w kręgu 
kultury włoskiej sztuka ta nadal pozostawała dom eną żywego słowa; zresztą kiedy 
dochodziło do konfrontacji improwizatorów, odbywały się one zawsze w trybie 
werbalnym, nawet jeśli artyści reprezentowali różne nacje i różne języki. I tak na 
przykład 10 marca 1836 roku w wielkiej sali Hotel de Ville w Paryżu najsłynniejszy 
w tym okresie improwizujący tragik włoski Luigi Cicconi (1804—1856)424 stanął 
do konfrontacji z Pradelem. Obaj improwizowali na tem at Cesara Borgii. Jak pisał 
po latach jeden z francuskich wspominkarzy, Alfred Delvau:

En 1836, Cicconi passa les monts et vint a Paris pour lutter a avec notre premier 
improvisateur, a Eugene de Pradel, et la lutte — courtoise — eut lieu en effet le 10 mai 
dans la grande salle de l’Hotel-de-Ville. En doutez-vous? Lisez:

 CESARE BORGIA, tragedia in un atto, improvvisata da Luigi Cicconi, nella gran״
sala dell’ Hotel-de-Ville in Parigi, la sera 10 maggio 1836, in occasione della disfida 
letteraria avuta col signor Pradel, improvvisatore francese”.

Luigi Cicconi obtint de nombreux applaudissements avec son Cesare Borgia en un 
acte, de la part des auditeurs italiens parce qu’il improvisait en italien, et, de la part des 
auditeurs franęais, parce qu’improvisant une tragedie, il avait la galanterie de la faire 
tenir en un acte.

Publiczność dostarczyła mu znaczną ilość kartek z tytułami tragedii. Eugene de Pradel wrzucił 
wszystkie te kartki do kapelusza i małe dziecko, wezwane z sali na scenę, z oczami zasłoniętymi prze
paską, jak to wówczas czyniono przy loterii królewskiej, wyciągnęło z kapelusza jedną kartkę [...].

Na kartce, przeczytanej przez widzów, było napisane: »Śmierć Karola I, tragedia w pięciu aktach 
wierszem«.

Eugene de Pradel poprosił o godzinę na napisanie swojej tragedii na scenie, gdzie był przy
gotowany stół »ze wszystkim, co potrzebne do pisania«. Podczas tej pracy jakaś panienka grała na 
fortepianie, a indyjski żongler [...] popisywał się sztuczkami [...]. W końcu, po godzinie, Eugene de 
Pradel odczytał głośno swą tragedię w pięciu aktach i był gorąco oklaskiwany. Czy byli tam ustawie
ni klakierzy? Nie pamiętam, ale nazajutrz prasa opublikowała fragmenty zebrane przez stenografów; 
zacytowała bardzo piękne wiersze. Scena pożegnania Karola I z dziećmi, bardzo wzruszająca, wy
cisnęła łzy z oczu widzów”; J. Lan, Memoires d ’un chef de claque. Souvenirs des theatres, Paris 1883, 
s. 193—194.

423 Zob. relację z jego występów u A. Esterhammer, op.cit., s. 200.
424 Zob. P. Petroni, hasło ‘Cicconi Luigi’, w: Dizionnario Biografico degli Italiani, t. 25, op.cit., 

s. 366—368.
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Et M. Eugene de Pradel, qu’improvisa-t-il ce soir-la? Ma foi ! s’il m’en souvient, il 
ne m’en souvient guere. Lui aussi eut du succes, puisque les journaux du temps s’en- 
rouerent a proclamer son triomphe. Nous avions un improvisateur, tout comme l’Italie, 
un Monsieur qui, sur un sujet donne, declamait sans hesitation, a croire qu’il les avait 
appris d’avance, des centaines et des centaines de vers. C’etait merveilleux et pueril.

M. Eugene de Pradel est peut-etre encore vivant, mais il y a longtemps que sa gloire 
est morte et enterree, malgre les tentatives de resurrection faites par lui a differentes 
reprises. Je comprends que ce gentleman ait regimbe contre l’oubli apres avoir eu 
tant de fanfares [...]; mais je comprends bien mieux encore que le public se soit vite 
fatigue de ces tours de force litteraires, de la meme force que les tours de force arith- 
metiques de Mangiamele ou d’Henri Mondeux. Cela etonne, mais cela n’interesse pas, 
et cela ravit encore moins. M. Eugene de Pradel, en faisant ses alexandrins, n’etait pas 
plus un poete dans la noble acception du mot -  qu’Henri Mondeux n’etait mathema- 
ticien en resolvant en un rien de temps les problemes les plus compliques. Et encore, si 
j’avais a faire un choix, je prefererais Henri Mondeux il etait plus extraordinaire, plus
etonnant425.

Ze wzmianki Delvau m ożna wnioskować, że w latach 60. XIX wieku im prowi
zacje, przynajmniej na gruncie francuskim, były już zjawiskiem zdezawuowanym; 
ćwierć wieku wcześniej jednak cieszyły się znacznie lepszą sławą, o czym świadczy 
choćby fakt, że wśród arbitrów owej konfrontacji Pradela i Cicconiego z 1836 
roku znalazł się Alphonse de Lamartine, który zresztą przyznał pierwszeństwo 
poecie włoskiemu -  należy bowiem także uwzględnić, że ogólnie rzecz biorąc,

 W 1836 Cicconi przebył góry i przybył do Paryża, aby podjąć walkę z pierwszym naszym״ 425
improwizatorem, Eugene’em de Pradelem, i walka ta -  dworna -  w istocie odbyła się 10 maja 
w wielkiej sali Hótel-de-Ville. Wątpicie? Przeczytajcie:

»Cesare Borgia, tragedia w jednym akcie, improwizowana przez Luigiego Cicconiego, w wiel
kiej sali Hotel-de-Ville w Paryżu, wieczorem 10 maja 1836 roku, z okazji literackiej potyczki z pa
nem Pradel, improwizatorem francuskim«.

Luigi Cicconi otrzymał liczne brawa ze swoim Cezarem Borgią w jednym akcie, ze strony słu
chaczy włoskich, ponieważ improwizował po włosku, a ze strony słuchaczy francuskich, ponieważ 
improwizując tragedię, był na tyle uprzejmy, że poprzestał na jednym akcie.

A co improwizował tego wieczora pan Eugene de Pradel? Słowo daję, nie pamiętam zupełnie. 
On też odniósł sukces, skoro ówczesne dzienniki na wyścigi ogłaszały jego triumf. Mieliśmy, tak jak 
Włochy, improwizatora, pana, który na zadany temat deklamował bez wahania setki i setki wierszy, 
jakby się ich wcześniej nauczył. Było to cudowne i dziecinne.

Pan Eugene de Pradel być może jeszcze żyje, lecz jego chwała od dawna jest martwa i pogrze
bana, mimo kilkakrotnie przezeń podejmowanych prób jej wskrzeszenia. Rozumiem, że ten gentle
man buntuje się przeciw zapomnieniu, doświadczywszy wcześniej takiego rozgłosu [...]; ale o wiele 
lepiej rozumiem, że publiczność szybko męczą te literackie popisy, podobnie jak popisy arytmetycz
ne Mangiamele czy Henriego Mondeux. Jest to zadziwiające, ale nie interesujące, a jeszcze mniej 
zachwycające. P. Eugene de Pradel, tworzący swoje aleksandryny, nie był poetą w szlachetnym ro
zumieniu tego słowa -  tak jak Henri Mondeux nie był matematykiem, rozwiązując błyskawicznie 
najbardziej skomplikowane problemy. W dodatku, gdybym miał wybierać, wolałbym Henriego 
Mondeux, był bardziej nadzwyczajny, zadziwiający”; A. Delvau, Les lions du jour: physionomies pa- 
risiennes, Paris 1867, s. 112-114.
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Cicconi cieszył się lepszą sławą niż Pradel; nawiązał znajomości z wieloma lum i
narzami życia literackiego, w tym z Victorem  Hugo i Franęois-Rene de Chateau- 
briandem , współpracował też z pismami francuskimi. Jeszcze w latach 80. XIX 
wieku Georges d’Heylli stwierdzał, iż poeta włoski:

avait, comme Pradel, le don de l’improvisation, mais a un degre superieur, de Pradel
etant devenu banal par suite de l’abus de son talent; mais Cicconi etait toujours reste
poete426.

Po raz kolejny, jak widzimy, powtarza się myśl o szkodliwości nadużywania 
zdolności improwizacyjnych, tym razem nie ze względu na zdrowie, lecz na po
ziom artystyczny tworzonych utworów. Co charakterystyczne, powróciwszy 
w 1839 roku do Italii, Cicconi ograniczył swe improwizacje427, koncentrując się 
na pracy nad ״poem atem  encyklopedycznym” M ondo promesso, w którym  (w ok
tawach) zamierzał opowiedzieć historię całej ludzkości (ostatecznie zdołał opra
cować jedynie 28 pieśni wydanych w 1853 roku). Ten gigantyczny, erudycyjny 
projekt może się wydawać symptomatyczny, bowiem podobnie encyklopedyczny 
zamiar przedstawienia ״historii Polski w  pieśni” starała się realizować w zbliżonym 
okresie (począwszy od lat 50.) polska improwizatorka, Deotyma. Trudno powie
dzieć, czy owo podobieństwo zamierzeń wynikało ze specyfiki talentu improwi- 
zacyjnego poetów, którzy przerzucając się na twórczość pisaną, nie wyzbywali się 
tendencji erudycyjnych, czy też z ״ducha czasu” -  lata 40. i 50. obfitowały bowiem 
w projekty poetyckiej ״syntezy dziejów” zarówno o charakterze dokum entalnym , 
jak i mistyczno-wizyjnym (by wspomnieć tylko Legendę wieków  Victora Hugo, 
rozpoczętą w 1855 roku). Projekty Deotym y i Cicconiego wyróżniały się jednak 
na tle poem atów historycznych połowy wieku XIX tym, że miały posiadać rzetel
ny walor dokumentacyjny, sprzężony w harm onijny sposób z urodą poetycką, tak 
aby faktografia nie ulegała przekłamaniom dla potrzeb estetycznych, co czyniło je 
bliższym założeniom poezji Oświeconych niż estetyce romantycznej.

Lata 20. i 30. XIX wieku to okres wielkiej, międzynarodowej popularności 
sztuki improwizacji oraz jej intensywnego rozwoju. M im o ciągłej dom inanty 
W łochów uznanie zdobywają także poeci innych nacji. Upowszechnia się zwyczaj 
artystycznych tournee improwizatorów obejmujących całą Europę. Ewoluuje poe
tyka improwizacji -  pojawiają się w niej nowe gatunki literackie, przede wszyst
kim  tragedia, i zaczynają dominować nowe, współczesne i historyczne tematy. 
M nożą się różnorodne i nierzadko wykluczające się konteksty, przez których pry

 miał, podobnie jak Pradel, dar improwizacji, ale w stopniu wyższym; Pradel stał się [...]״ 426
banalny w wyniku nadużywania swego talentu; ale Cicconi pozostał poetą”; G. d’Heylli, komentarz 
w: N. Brazier, Chroniques des Petites 7Äeatres de Paris, Paris 1883, s. 453.

427 Cicconi objął wówczas kierownictwo pisma ״Museo scientifico, letterario ed artistico”, roz
poczynając aktywność dziennikarską, publicystyczną i naukową; pod koniec lat 40. otrzymał kate
drę historii, geografii i języka francuskiego w kolegium w Mortara, gdzie mieszkał do śmierci; zob. 
P. Petroni, op.cit., s. 366-368.
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zmat jest postrzegana sztuka improwizacji — z jednej strony nobilitująca tradycja 
homerycka nadaje jej status podstawowego przekazu wspólnotowego, a połącze
nie z kategorią entuzjazmu umożliwia jej wykładnię profetyczną, z drugiej jednak 
strony jej postępująca profesjonalizacja i świadomość doraźnych uwarunkowań 
sytuuje ją w sferze literackiej szarlatanerii, prymitywnego, oszukańczego popisu, 
pozbawionego walorów artystycznych. Zm ienia się status poety tworzącego ex 
tempore, cieszącego się coraz większą niezależnością od mecenatu, przy jednoczes
nym  uzależnieniu od gustów rozmaitej i często niewyrafinowanej publiczności. 
Improwizacja staje się sztuką newralgiczną, wymagającą od poety nie tylko spraw
nego tworzenia wierszy, ale i umiejętnego rozpoznawania horyzontu ideowego 
odbiorców i lawirowania wśród rozmaitych uwarunkowań politycznych i społecz
nych. W  takim  kontekście rozwija się aktywność najsłynniejszego polskiego im- 
prowizatora — Mickiewicza.

Improwizacja i polityka

Twórczość improwizacyjna, jak już o tym była wielokrotnie mowa, często pozo
stawała w bliskich związkach z polityką i z racji swojego doraźnego charakteru 
oraz uzależnienia od rozmaitych mecenatów była chętnie wykorzystywana jako 
narzędzie perswazji. Jednak w pierwszej połowie XIX wieku ekspresywne walory 
poezji improwizowanej zaczęły odgrywać w polityce inną rolę niż poprzednio — nie 
jako środek afirmacji panującego porządku politycznego, lecz jako sposób oporu 
przeciwko istniejącym układom. Tendencja ta zarysowała się wyraziście w związ
ku z intensyfikacją myśli narodowej, nośnej zwłaszcza w Italii, zmierzającej do 
niepodległości. Improwizacja, zwłaszcza popularna, stała się wówczas środkiem 
wyrażania idei patriotycznych i krytyki dotychczasowych rządów.

Pojawiające się wcześniej (na przykład w twórczości Francesca Gianniego i Te
resy Bandettini) idee wolnościowe i rewolucyjne, nawet jeśli pokrywały się z poglą
dami improwizatorów, były przede wszystkim głosem wsparcia dla określonej siły 
politycznej, a więc wpisywały się ciągle jeszcze w tradycyjny układ zależności od 
mecenasa. Sankcjonując nowy, napoleoński porządek — specyficzne wcielenie ideo
logii wolnościowej — zachowały zatem charakter afirmatywny w stosunku do ośrod
ków władzy, a kwestia ich szczerości pozostała sprawą marginalną. Inaczej sprawy 
się miały w latach 20. XIX wieku, kiedy sztuka improwizacji podlegała coraz więk
szej indywidualizacji i emancypacji. Profesjonalni poeci, występujący w wynaję
tych salach, uzależnieni nie od konkretnych ośrodków władzy czy mecenasów, lecz 
jedynie od publiczności, mieli szersze pole m anewru ideowego, przede wszystkim 
zaś — występowali we własnym  im ieniu. Coraz częściej więc improwizacja stawała 
się sposobem dawania wyrazu indywidualnych poglądów poety, niekiedy z własnej 
woli wchodzącego w rolę ludowego lub narodowego trybuna. Pojawiła się grupa 
improwizatorów ״zaangażowanych”, którzy byli przede wszystkim działaczami po



151Po K orynnie. W zrost i upadek sztuki improwizacji

litycznymi, uprawiającymi improwizację jako środek propagowania wyznawanych 
poglądów. Do takich twórców należy zaliczyć między innymi Bartolomea Sesti- 
niego (1792-1822), Gabriele Pasquale Giuseppe Rossettiego (1783-1854), ojca 
Dantego Gabriela (1772-1816), malarza, oraz jego brata, D om enica Rossettiego 
(1772-1816)428. Polityczne motywacje dały się również zauważyć u improwiza- 
torów popularnych, takich jak Antonio Natali, dość ambiwaletnie portretowany 
przez cytowanego już w poprzednim  rozdziale Alfreda Delvau:

Natali n’improvisait jamais qu’en pleine ivresse, sur la place du Peuple a Rome, et 
les choses qu’il improvisait dans cet etat charmant qui centuple en effet les forces de 
l’imagination, ces choses etaient si fortes et si belles, que lorsqu’apres avoir improvise 
il tendait son feutre a la foule, les pieces de monnaie y tombaient abondantes. Lors, il 
replaęait son chapeau sur sa tete sans s’occuper des baioques ou des pauls qui lui cou- 
laient le long des joues et qu’il abandonnait genereusement aux mendiants ses freres, 
habitues fideles de ses improvisations, a cause de leur terminaison, toujours la meme 
avec ce qui lui restait au fond de son chapeau, Natali retournait s’achever au cabaret. Ce 
phenomene fut fusille comme espion par les Autrichiens, qui n’ont jamais eu le respect 
des improvisateurs patriotiques429.

Istnieli jednak również i tacy, którzy będąc przede wszystkim poetam i i świa
domie konstruując swoją karierę improwizatorów, przy okazji dawali wyraz 
swoim poglądom. Takim typem profesjonalnego improwizatora o wyraźnie za
rysowanych przekonaniach narodowych i patriotycznych był Giuseppe Regaldi, 
bodaj ostatni z improwizatorów włoskich, którem u udało się zdobyć międzyna
rodową sławę (1809—1883)430. Występował najpierw w miastach północnej Italii, 
ale ponieważ ״śpiewał zbyt włosko jak dla Austriaków”431, był często zmuszany 
do przedwczesnego opuszczenia miejsca pobytu. Występy utrudniały m u zresztą 
nie tylko względy polityczne, ale i konflikt z G iordanim , z którym  zetknął się 
w Parmie, a który nadal intensywnie agitował przeciw występom improwizato- 
rów. Regaldi nie zyskał też sympatii Arkadyjczyków, czego przyczyny leżały, jak 
się zdaje, zarówno w innowacyjności jego poezji (zbyt dużej jak na to, bardzo już 
wówczas skostniałe, środowisko), jak i zbytnim  liberalizmie, nie tylko poglądów, 
ale i postawy życiowej, słynął bowiem z licznych romansów. Regaldi reprezento

428 A. Vitagliano, op.cit., s. 197-199; A. Esterhammer, op.cit., s. 93-95.
 ,Natali improwizował jedynie w pełnym upojeniu, na Piazza del Popolo w Rzymie, i rzeczy״ 429

które improwizował w tym czarującym stanie, w istocie pomnażającym po stokroć siły wyobraźni, 
te rzeczy były tak silne i piękne, że kiedy po improwizacji wyciągał swój kapelusz w stronę tłumu, 
monety wpadały doń obficie. Wówczas wkładał ponownie kapelusz na głowę, nie troszcząc się 
o pieniądze, które zsuwały mu się po policzkach i które wspaniałomyślnie pozostawiał swoim bra
ciom żebrakom, wiernym słuchaczom jego improwizacji z powodu ich finału, zawsze tego samego; 
z tym, co zostawało w głębi kapelusza, Natali wracał do kabaretu, żeby się ״doprawić”. Ten fenomen 
został rozstrzelany jako szpieg przez Austriaków, którzy nigdy nie mieli szacunku dla patriotycznych 
improwizatorów”; A. Delvau, op.cit., s. 112.

430 A. Vitagliano, op.cit., s. 204-212.
431 Ibidem, s. 205.
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wał typ romantycznego im prowizatora-awanturnika łączącego żywy tem peram ent 
z ujmującym wyglądem — słynął z mało typowej, jak na W łocha, urody i wie
lokrotnie był charakteryzowany jako ״jasnowłosy poeta”432. N a początku 1839 
roku, idąc za przykładem Sgricciego i Cicconiego, przybył do Francji, gdzie jego 
występy gromadziły nie tylko publiczność żądną niezwykłości, ale i wytrawnych 
literatów, w tym, nadal zainteresowanych improwizacją, Hugo i Lamartine’a433. 
Po odbyciu tournee po Szwajcarii i Niemczech oraz pobycie w Neapolu, w 1849 
roku, uciekając przed konsekwencjami W iosny Ludów, w której wydarzenia był 
zaangażowany, popłynął na M altę i odbył podróż na W schód. Powróciwszy do 
Turynu, stopniowo zaprzestał improwizacji, poświęcając się poezji pisanej, bardzo 
— podobnie jak poezja Cicconiego — erudycyjnej. W  latach 60. został mianowany 
profesorem historii uniwersytetu w Parmie, następnie w Calgari, a potem  w Bo
lonii, i dokonał swoich dni, ciesząc się poważaniem jako erudyta oraz ״ostatni 
z improwizatorów”434.

Pod względem tematyki i poetyki wiersze Regaldiego są już bardzo dalekie 
od akademickiego klasycyzmu; realizują najbardziej charakterystyczne dla poezji 
romantycznej tendencje, wiążąc je z refleksją patriotyczną i eksponując zwłaszcza 
wątki melancholii, związane ze statusem podm iotu: pielgrzyma-poety-patrioty435. 
Specyficzną cechą wydań poezji Regaldiego jest to, że nie wprowadzał w nich 
rozróżnienia między wierszami improwizowanymi a pisanymi. Być może przyczy
ną braku tego podziału był fakt, że teksty improwizowane uległy przed drukiem  
licznym poprawkom, odbierającym im  autentyzm, być może jednak działo się 
tak dlatego, że Regaldi nie uznawał improwizacji za odmienny, szczególny rodzaj 
twórczości, ale za — by użyć sformułowania Deotym y — wynik ״przyspieszonego 
procesu tworzenia”, który różni się od opracowania poezji na piśmie jedynie tem 
pem. Tak czy inaczej, jednak decyzja niewyróżniania tekstów improwizowanych 
wpisuje się harm onijnie w postępujący od lat 20. XIX wieku proces interferen
cji poezji pisanej i improwizowanej, nakładając się na inne symptomy, takie jak 
praktyka improwizacji publicznej na piśmie, i przyczyniając się do znaczącego 
rozszerzenia tego pojęcia.

Zmierzch improwizacji

W  latach 40. i 50. XIX wieku w kulturze europejskiej zaczyna się zarysowywać 
kolejny — po przełomie preromantycznym — wyraźny zwrot w postrzeganiu im 
prowizacji, będący następstwem zarówno ewolucji praktyk improwizacyjnych,

432 Ibidem, s. 206—207.
433 Ibidem, s. 208.
434 Zob. I. Franchi, Hultimo degli improvvisatori, ״La Domenica Letteraria”, 25 lutego 1883.
435 A. Vitagliano, op.cit., s. 213—218; por. np. wybór wierszy Canti eprose di Giuseppe Regaldi, 

Torino 1861—1865.
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jak i zmian w poglądach na temat twórczości poetyckiej i społecznej roli poety, 
korespondujący z nasilającą się postawą ״rozczarowania” właściwą późnym  gene
racjom romantycznym. Tendencjom tym towarzyszy coraz bardziej rozbudowana 
autorefleksja improwizatorów dążących do precyzyjnego określenia swego statusu 
w kalejdoskopie zmieniających się dość szybko i często nakładających się na siebie 
koncepcji estetycznych. Coraz częściej też w samych tekstach improwizacji poja
wiają się refleksje autotematyczne. Zarazem jednak silnie zaznacza się tendencja 
do postrzegania improwizatora jako postaci karykaturalnej, obiektu szyderstw 
i kąśliwych uwag. Niewątpliwie wypowiedzi takie są świadectwem zmęczenia 
przesadnie idealizującymi, egzaltowanymi wyobrażeniami o tej sztuce, wykształ
conymi w okresie jej europejskiej ofensywy na początku XIX wieku, jak również 
jej postępującą merkantylizacją.

Splot wszystkich tych tendencji znakomicie ilustruje przykład kariery Gianni- 
ny M illi (1825-1888). Improwizatorka ta, tworząca niemal współcześnie z D eo
tymą, stanowi interesujący kontekst dla działalności polskiej poetki, chociaż nie 
udało m i się odnaleźć żadnych świadectw wpływu między nimi; zresztą nawet 
gdyby one istniały, prawdopodobnie nikt z otoczenia polskiej improwizatorki by 
ich nie eksponował, zakłócałyby bowiem wrażenie wyjątkowości i zjawiskowości 
jej talentu.

Talent Gianniny, jak zwykle u improwizatorów, rozwinął się podobno wcześ
nie; opowiadano, że już w 1832 roku zdradziła się z nim  przed m atką -  według 
przekazów biograficznych miała mieć wówczas zaledwie pięć lat436, choć z doku
m entów wynika, że nie urodziła się w roku 1827, lecz 1825437. To ״odmłodzenie”, 
które nastąpiło także w przypadku Deotymy, nie było niczym niezwykłym w epo
ce. Niezależnie zresztą od tego, kiedy ujawniły się talenty poetyckie dziewczyny, 
nie były one jedyne -  uzdolniona również muzycznie i obdarzona ładnym  głosem 
G iannina przygotowywała się do kariery śpiewaczki, nie zaniedbując przy tym 
poezji, co pozwoliło jej następnie łączyć obie umiejętności -  improwizowała, pra
wie zawsze śpiewając, a uroda jej głosu rekompensowała ewentualne niedostatki 
poetyckie. Kariera jej rozwijała się pod czujnym okiem matki -  to kolejny element 
zbieżny z biografią Deotymy. Pierwszy publiczny występ M illi odbył się w rodzin
nym  Teramo w 1847 roku, potem  występowała w najbliższej okolicy, wreszcie 
wyjechała z m atką do Neapolu, gdzie udało jej się wywalczyć pozycję i renom ę nie 
w kurtuazyjnej, cieplarnianej kulturze salonów i akademii, ale podczas seansów 
publicznych, w zmaganiach z niezbyt wyrafinowaną publicznością. Podobno pod
czas jednego z seansów podano jej jako obowiązkowe rym y seccatura i je tta tura  -  
z którym i poradziła sobie z wdziękiem, wykorzystując je w improwizacji na tem at

436 Zob. G. Frassi, Della Giannina Milli e delle sue poesie, w: G. Milli, Poesie, Firenze 1862
1863; O. Raggi, Giannina Milli: biografia, Roma 1876 oraz L. Marcozzi, hasło ‘Milli Giannina’, 
w: Dizionario Biografico degli Italiani, op.cit., t. 74 (2010).

437 A. Vitagliano, op.cit., s. 219-220.



Część I. Europejskie tradycje improwizacji154

niezłomności własnej postawy438. Występowała z powodzeniem aż do roku 1867, 
choć stopniowo coraz rzadziej, ostatecznie zaś zaprzestała poetyckich pokazów 
z chwilą wyjścia za mąż.

Opublikowane przez nią improwizacje obejm ują bardzo szerokie spektrum  
wątków motywowanych gustami publiczności, która je narzucała. Często — zgod
nie z duchem  epoki — realizowała tem aty historyczne i patriotyczne, wchodząc 
— znów nieco podobnie jak Deotym a — w rolę wieszczki narodowej, ale rozważała 
również w wierszach sam fenomen improwizacji i polemizowała z krytykami tej 
sztuki. W  tej metarefleksji Milli przedstawiała się jako spadkobierczyni wielkiej, 
szlachetnej tradycji języka włoskiego, będącej chlubą Italii (znaczący jest pod tym 
względem zwłaszcza wiersz A  Pietro G iordani439).

O  ile we W łoszech tradycje improwizacji stosunkowo długo — m im o głosów 
krytycznych — zachowywały etos artystyczny, w pozostałych krajach europejskich 
zmierzch praktyk improwizacyjnych wiązał się z ich przedstawianiem jako sztuki 
ginącej, efemerycznej, skażonej merkantylizmem, a zarazem symbolizującej upa
dek i upokorzenie poezji w nowej, zdehumanizowanej i pozbawionej fantazji rze
czywistości, co prowokowało improwizatorów do zajmowania postaw elegijnych 
lub, kontrastowo, czysto ludycznych:

Sachant que mon partage est la mort et l’oubli,
Si mon oeuvre un instant peut vous faire sourire,
De l’improvisateur le but sera rempli440.

Wiersz ten jest fragmentem improwizacji wygłoszonej w  college’u w Roanne, 
4 kwietnia 1865 roku, przez siedemnastoletniego chłopca, Alfreda Besse de Larzes 
(1848—1904), jednego z ostatnich zawodowych improwizatorów441. Nie zdobył 
on nigdy renom y europejskiej, cieszył się raczej lokalną popularnością, występując 
głównie w prowincjonalnych miastach francuskich, z rzadka również za granicą; 
jest jednak przypadkiem symptomatycznym dla przeobrażeń sztuki improwizacji 
poetyckiej, które poprzedziły jej zanik. Jego twórczość m a charakter po części 
(zwłaszcza w młodości) ludyczny, po części zaś — religijny i sentymentalny, wy
raźnie dostosowany do oczekiwań publiczności, występował on bowiem przede 
wszystkim w różnego rodzaju instytucjach oświatowych. Jego kariera, m im o że 
rozwijała się jak na owe czasy całkiem pomyślnie, nie zapewniła m u jednak m a
jątku — um arł bez grosza w 1904 roku w hotelu we Fryburgu442. Publikowane

438 A. Vitagliano, op.cit., s. 223.
439 G. Milli, Poesie, t. I, Firenze 1862, s. 291—294.
 Wiedząc, że moim udziałem jest śmierć i zapomnienie / Jeżeli moje dzieło przez moment״ 440

wywoła wasz uśmiech / cel improwizatora będzie spełniony”; cyt. za: P. Sanson [Theophile des 
Moulins], Les Curieuses Improvisations de Besse de Larzes, Poete Coutanęais,Auteur d ’une celebre elegie 
.L’Envers du Ciel", Avignon 1947, s. 5״

441 E. Troillet, Alfred Besse des Larzes, poete et improvisateur valaisan, 1848—1904, ״Annales 
Valaisannes” 1942, s. 421—436.

442 P. Sanson [Theophile des Moulins], op.cit., s. 15.



155Po K orynnie. W zrost i upadek sztuki improwizacji

przezeń poezje to wiersze zgrabne, bezpretensjonalne, skierowane często do mło- 
dzieży443. Besse de Larzes posiadał niewątpliwie łatwość rymotwórczą i bardzo 
dobre wyczucie stylu, o czym m ogą świadczyć choćby stworzone podczas występu 
w La Rochelle pastisze tekstów Hugo i Lamartine’a. Publiczność domagała się 
przy tym  nie tylko tego, by oddać styl tych autorów, ale także by w obu przypad
kach tem atem  wiersza uczynić... rondel. Besse de Larzes wywiązał się znakomicie 
z tego zadania, naśladując styl i m im ikę poetów -  pastiszując Hugo, zmierzwił 
sobie włosy na głowie i wypowiedział następujące wiersze:

Les tenebres montaient clair dans le ciel sombre,
Car le rayonnement est parfois fils de l’ombre,
Je chassais.........................................................
Tout a coup, en passant pres d’une chene difforme,
Dans l’ombre j’aperęois quelque chose d’informe.
C’etait un objet sombre, horrible, fabuleux,
Incroyable, pensif, sublime, noir, visqueux.
Et fouillant les replis de mon cerveau morose,
J’allais, me demandant quelle etait cette chose.
Un homme qui criait comme quatre demnes,
Me dit d’un ton pleurard: ״ęa, Monsieur, c’est mon nez !
Hier, ayant trop bu de ce vin qui console,
Je me le suis grille contre la casserole”444.

W  tej zgrabnej parodii improwizator wyeksponował, jako cechy charaktery
styczne dla Hugo, tendencję do m nożenia określeń synonimicznych, szeregów 
przymiotnikowych i enumeracyjnych ciągów, specyficzną poetykę wizyjną oraz 
skłonności do paradoksów, naśladując również specyficzne frazowanie, dowodząc 
swoich -  fundam entalnych dla sztuki improwizacji -  zdolności imitacyjnych.

Oprócz wierszy komicznych Besse de Larzes tworzył głównie utwory religijne, 
w  tonie elegijnym i sentymentalnym, z których najsłynniejszy okazał się wiersz 
L ’Envers du Ciel, nie improwizowany przed publicznością, ale napisany podobno 
wskutek nagłego impulsu, którym  był w idok pogrzebu dziecka. Obecność wąt
ków religijnych w tej poezji, w połączeniu ze zwulgaryzowaną tradycją postrze
gania talentu do improwizacji jako szczególnego boskiego daru, prowokowała

443 Zob. wybory poezji: A. Besse de Larzes, Choix des improvisations de Alfred Besse, Paris 1865; 
Poesies de l’improvisateur Alfred de Larzes, Paris 1869; Choix d ’improvisationspoetiques, Paris 1872.

444 Cyt. za P. Sanson [Theophile des Moulins], op.cit., s. 12-13. Nie podejmując się niełatwego 
zadania zachowania charakterystycznej hugowskiej rytmiki i prozodii, wiersze te można przetłuma
czyć następująco: ״Ciemności wznosiły się jasno w ciemne niebo / Gdyż promieniowanie czasami
jest synem cienia / Polowałem............ / Nagle, mijając zniekształcony dąb, / W cieniu spostrzegłem
coś bezkształtnego. / Był to obiekt straszny, okropny, bajeczny / niewiarygodny, zamyślony, wznio
sły, czarny, kleisty. / I grzebiąc w fałdach mego ponurego mózgu, / Szedłem, zastanawiając się, co 
to była za rzecz. / Jakiś człowiek, który wrzeszczał jak czterech potępionych, / Rzekł mi płaczliwym 
tonem: ״To, panie, jest mój nos! / Wczoraj, wypiwszy za wiele wina, które pociesza, / Oparzyłem 
go sobie o rondel”.
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do przedstawiania tego bezpretensjonalnego i sympatycznego poety w przedziw
nym  świetle. Abbe Pierre Sanson (używający pseudonim u Theophile des M o- 
ulins), autor poświęconej m u broszurki biograficznej, stwierdzał na przykład, że 
Alfred Besse de Larzes górował nad Pradelem, ״dzięki temu, że czerpał inspirację 
ze źródeł chrześcijańskich” (״a cause de son inspiration qu’il puisait aux sources 
chretiennes”)445, która to inspiracja pozwalała m u przezwyciężać wszelkie trud 
ności improwizacji. Takie wartościowanie nie byłoby samo w sobie niczym złym, 
zwłaszcza że istotnie wiele utworów Besse de Larzes wyraża światopogląd religijny, 
zbudowany przede wszystkim na hum anitarnym  poczuciu wspólnoty z cierpiący
mi, gdyby nie to, że des M oulins zaraz potem  ukazuje przykład trudności, jakie 
poecie udało się pokonać dzięki owej chrześcijańskiej inspiracji -  na przykład 
tworząc na życzenie publiczności wiersz w formie piramidy, to znaczy zaczynający 
się od wersu jednostopowego, a kończący się na wersie dwunastostopowym, przy 
czym tem atem  tego wiersza miały być ״Tribulations d’un hom m e poursuivi par 
une puce” (״Niepokoje człowieka prześladowanego przez pchłę”). Zaiste, zadanie 
wymagające boskiej inspiracji... Broszurka des M oulins jest wymownym świadec
twem tego, jak idea nadprzyrodzonego pochodzenia improwizacji uległa pod ko
niec wieku XIX uproszczeniu w dewocjonalizacji podobnej do tej, k tórą spotka
m y i w  niektórych tekstach poświęconych Deotym ie (choć poezje Besse de Larzes 
nie posiadały tak am bitnie religijnego program u jak twórczość Deotym y i nie 
doczekały się tak rozwiniętej wykładni teologicznej jak utwory polskiej poetki).

Angela Esterhammer, charakteryzując tradycje improwizacyjne połowy 
XIX wieku, rejestrowała w nich istnienie trzech zasadniczych sposobów postrze
gania improwizatora: jako profesjonalnego wirtuoza, umiejętnie operującego 
poetyckim savoir-faire wyrosłym na gruncie nauki retoryki (i pełniącego w pej
zażu kulturalnym  rolę analogiczną do wirtuoza instrumentalisty); jako mistyka 
(nierzadko ocierającego się o szaleństwo) oraz jako postaci stereotypowej, popu
larnego wyobrażenia o romantycznym poecie; to ostatnie wyobrażenie najbardziej 
zbliżało się do karykatury446. Typologia ta sprawdza się jednak lepiej w  odniesie
niu do literackich przedstawień sztuki improwizacji niż do jej praktyk, bowiem 
w rzeczywistości ten sam improwizator, w  zależności od tego, kto nań patrzył, 
mógł być postrzegany jako wirtuoz, jako mistyk bądź jako kabotyn. I podczas 
gdy literacki m it improwizacji w  różnych ״wariacjach” utrwalony przez panią de 
Stael, Lamartine’a, Puszkina, Mickiewicza czy Andersena trwał bardzo długo, jej 
praktyka stawała się coraz rzadsza i coraz bardziej anachroniczna wobec postaw 
 rozczarowania” i wobec nowej rzeczywistości kulturowej, która została określona״
m ianem  m odernizmu.

445 Ibidem, s. 13.
446 A. Esterhammer, op.cit., s. 198-215.
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XIX wieku

D o XIX wieku improwizacja poetycka pojawiała się w kręgu literatury polskiej 
jedynie sporadycznie. Poza improwizowanymi drobiazgami, tworzonymi przy
godnie przez rozmaitych poetów, w tego typu poezji zasłynął tylko wspom niany 
już Stanisław Niegoszewski, stosunkowo szybko zapomniany; do tytułu improwi- 
zatora pretendował także — bez powodzenia — osławiony Jaksa Marcinkowski447. 
H istoria improwizacji polskiej rozpoczyna się więc w praktyce od Mickiewicza, 
wpisując się zarazem w n u rt najsilniejszego zainteresowania tą sztuką w Europie 
i jej romantycznej interpretacji. Mickiewicz, uznany od razu za najwybitniejsze
go polskiego improwizatora, automatycznie wyznaczył paradygmat postrzegania 
tej aktywności artystycznej obowiązujący w kulturze polskiej praktycznie do dziś. 
Paradygmat ten zaważył na karierze i losach Jadwigi Łuszczewskiej, jedynej de 
facto w naszej kulturze profesjonalnej improwizatorki, której kariera rozwijała się 
w cieniu dokonań wieszcza i która zarazem zamyka ״złoty okres” improwizacji 
w  kulturze polskiej. Refleksja nad polską improwizacją XIX wieku została więc 
zogniskowana wokół dwojga naszych najsłynniejszych improwizatorów — M ickie
wicza i Deotymy. Są to zarazem postaci, których zestawienie na jednym  poziomie 
ważności może wywoływać naturalny odruch sprzeciwu. Taka nieprzystająca do 
tradycyjnej hierarchii zjawisk literackich konfrontacja jest jednak uzasadniona, 
kiedy głównym tem atem  rozważań staje się improwizacja poetycka, a nie sama 
poezja — to znaczy kiedy w centrum  zainteresowania stawia się praktykę kultu
rową, a nie jakości literackie. Dlatego autorce uznanej za słabą poświęcono w tej 
książce niemal tyle samo uwagi (i miejsca) co najwybitniejszemu polskiemu poe
cie. To samo założenie spowodowało, że Juliusz Słowacki nie doczekał się nawet 
własnego rozdziału, a jedynie ״kącika” w partii poświęconej Mickiewiczowi, co, 
biorąc pod uwagę słynny antagonizm tych poetów, może wręcz wywoływać wraże
nie stronniczości — jeśli jednak weźmiemy pod uwagę, że Słowacki dał się poznać

447 Zob. rozdział Praktyki improwizacyjne w nowożytnej Europie (XV—XVIII wiek).



Część II. Improwizacja w kulturze polskiej XIX wieku158

jako ״praktykujący” improwizator jedynie w konfrontacji z Mickiewiczem z 1840 
roku, takie przesunięcie akcentów wyda się zapewne mniej gorszące.

Rozdziały poświęcone Mickiewiczowi i Deotymie m ają charakter dość niejed
nolity, zarówno pod względem sposobu, jak i szczegółowości przedstawienia ich 
postaci. W ynika to przede wszystkim z różnic w stanie wiedzy na ich temat. Roz
ważania poświęcone Mickiewiczowi i Słowackiemu w dużej części odwołują się 
do ustaleń zawartych w ogromnej literaturze przedm iotu i stanowią raczej pró
bę nowego ustawienia perspektywy oglądu ich twórczości improwizacyjnej niż 
jej systematyczną prezentację. Inaczej m a się rzecz z Deotymą, nad której doko
naniam i najżywsze dyskusje toczyły się ״na bieżąco”, w okresie jej największych 
triumfów, zaś późniejsze komentarze są nieliczne. Źródła z epoki stanowią więc 
w tym  przypadku zasadniczą bibliografię przedm iotu, a ponieważ są stosunkowo 
mało znane, konieczny wydał się ich dość szczegółowy przegląd, co zadecydowało 
o bardziej materiałowym, dokum entacyjnym  charakterze poświęconego jej roz
działu. Z  drugiej jednak strony to właśnie te odmienności między statusem M ic
kiewicza a Deotym y przemawiały za zastosowaniem w charakterystyce polskiej 
improwizacji klucza ״personalnego” zamiast panoramicznego przeglądu historycz
noliterackiego, jak w części poświęconej tradycjom europejskim. Konfrontacja tak 
bardzo różniących się naczelnych polskich improwizatorów -  oraz, między nimi, 
Słowackiego, który zasadniczo nie był improwizatorem -  podkreśla znakomicie 
ewolucję tej sztuki na gruncie polskim -  od Mickiewicza, wytrawnego prakty
ka improwizacji, który czyni z niej specyficzną pożywkę dla literatury i mistyki, 
poprzez Słowackiego, odwołującego się do improwizacji przede wszystkim (choć 
nie tylko) w jej stylizowanym, stricte literackim wymiarze, aż po Deotymę, dążącą 
do utopijnego dostosowania praktyk improwizacyjnych do godności, do której 
podniosła tę sztukę literatura, i w  wyniku tego najsilniej doświadczającą zabójczej 
nośności -  a zarazem dewaluacji -  romantycznego m itu  improwizacji.



I. Wokół Mickiewicza

”Zaczyna się kariera Adamowej improwizacji״

Improwizacje były stałym elementem aktywności poetyckiej Mickiewicza przez 
całą jego karierę, od wileńskich początków po paryskie wystąpienie noworoczne 
z 1841 roku. Ich charakter ulegał jednak ciągłym zmianom, podobnie jak ich 
okoliczności i słuchacze.

Pierwsze wystąpienia tego rodzaju pochodzą z okresu studiów i m ają charak
ter ludyczny i ״konwersacyjny” — są odpowiedziami na inne wiersze skierowane 
do Mickiewicza przez przyjaciół. Po raz pierwszy zostały zapisane po spotkaniu 
31 grudnia 1818 roku, kiedy to obchodzono — z opóźnieniem — ״Adamowe”, 
czyli im ieniny i urodziny poety. Czeczot i Z an recytowali wówczas dedykowane 
m u z tej okazji rymy, na które odpowiedział ex tempore. Jak możemy przeczytać 
w protokole zebrania:

Nie pomnę, czy już po drugiego spełnieniu było kielicha, czy więc drugi kielich dodał 
Adamowi rezonu i większej śmiałości; ale zda mi się, wyższą, milszą były zapewne od 
wina pobudką wewnętrzne uradowanie i czułość, że się Adam odkrył w tej chwili z im- 
prowizatorstwem, bardzo mało znanym, na imieninach Tomasza po trzech nawet, czy 
czterech kielichach. Od tego czasu zaczyna się karyera Adamowej improwizacyi, która 
zawsze po dwóch kielichach następuje, obfita najbardziej w tryolety śpiewane, ginące 
nam po łąkach i lasach, gdzie ich spisać nie było podobna448.

Treść tych pierwszych ulotnych im prom ptu  jest stosowna do okoliczności ich 
wygłaszania. Najciekawszy spośród nich wydaje się tekst adresowany do Tomasza 
Zana:

Natura między nami 
Wielką położyła miedzę 
Zan trzeźwy pisze wierszami,
A ja cedzę, a ja cedzę,
Lecz gdy winem łeb naleję,

448 Cyt. za: A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie, red. K. Górski, t. I, cz. 4: Wiersze, uzupełnienia 
i materiały, red. Cz. Zgorzelski, Wrocław MCMLXXXVI, s. 47—48; por. Poezya filomatów, wyd. 
J. Czubek, (Archiwum filomatów, część III), Kraków 1922, cz. 2, s. 43.
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Wiersz się składny wtenczas kupi...
Zan milczy tak jak głupi,
Adam jak wulkan zieje!

Dalibóg, tego zapał niebieski,
Kto choć pjany, kto choć pjany,
Leje zawsze rym dobrany 
I z wąskiej nie zboczy deski449.

W  tym uroczym wierszyku m ożna wychwycić pewne charakterystyczne ele
m enty -  nie przeceniając oczywiście ich roli. Jest on rodzajem przewrotnego kom 
plem entu dla Zana, który został przedstawiony jako twórca poważny w przeci
wieństwie do poety ״pijackiego”, jak się prezentuje Mickiewicz. W  ostatecznym 
rozrachunku okazuje się jednak, że prawdziwym mistrzem jest ten, kto nawet pod 
wpływem alkoholu zachowuje sprawność poetycką450. Gdyby się zapędzić, m oż
na by wręcz odczytywać ten wiersz jako odbicie pewnej koncepcji natchnienia, 
które oddziałuje na poetę niezależnie od jego stanu świadomości, a więc jest ״gło- 
sem z góry” -  mogłoby to potwierdzać wyrażenie ״zapał niebieski”. Taki kierunek 
myślenia zdaje się sugerować W iktor W eintraub, dążący do wykazania ścisłych 
zależności między rozwojem wątków mistycznych w myśli poety a jego aktywnoś
cią improwizatorską. Badacz ten, podkreślając błahy charakter tekstu, stwierdza 
jednak zarazem, że użyte w nim  wyrażenia pochodzą ״z nieoczekiwanie górnych 
jak na ten kontekst rejonów”451; wydaje się jednak jasne, że Mickiewicz używał 
owej górnej frazeologii żartobliwie, po prostu budując efekt heroikomiczny. Istot
niejsze wydaje się coś innego -  to, że w wierszyku został podkreślony de facto  nie 
natchnieniowy, lecz sprawnościowy aspekt poetyckiego rzemiosła: zapał niebieski 
wiąże się z tym, kto ״leje zawsze rym  dobrany / /  I z wąskiej nie zboczy deski”. To 
właśnie element wirtuozerii jest tu  wyraźnie wyeksponowany jako powód dum y 
-  co więcej, wątek ten, jako konstytutywny element improwizacyjnej autopre
zentacji Mickiewicza, jako materiał autotematyczny dla większości wystąpień ex 
prom ptu, będzie towarzyszyć poecie aż do czasów Wielkiej Improwizacji. Jeśli jed
nak rozpatruje się już pierwsze improwizowane wierszyki w perspektywie nad
chodzącego profetyzmu, m ożna ulec tendencji do rzutowania na nie koncepcji 
wypracowanych przez poetę dopiero znacznie później452. Charakterystyczne jest

449 A. Mickiewicz, Dzieła, Warszawa 1998, t. I, s. 470 (dalej jako Wydanie Rocznicowe).
450 Ten wątek można by rozpatrywać w analogii do tradycji antycznych sympozjonów, sta

nowiących swoistą ״próbę sił”, podczas których poklask zdobywał ten, kto umiał intelektualnie 
opanować nawet stan upojenia; zob. M. Węcowski, op.cit., s. 50-58.

451 W. Weintraub, Poeta..., op.cit., s. 38.
452 Analogiczny sposób myślenia, widoczny w wypowiedziach Z. Krasińskiego na temat Dzia

dów, rejestruje E. Szczeglacka; sama badaczka zresztą, idąc tropem Borowego i Weintrauba, zauważa 
zapowiedzi postawy profetycznej już w wileńskich początkach twórczości Mickiewicza (zob. eadem, 
Czy wielka improwizacja może być manifestem towianistycznym? Uwagi Zygmunta Krasińskiego o Dzia
dów części III, w: Rozmowy o ״Dziadach”, red. B. Kuczera-Chachulska, M. Prussak, Warszawa 2005).
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to, jak W eintraub opisuje te pierwsze próby -  w sposób żartobliwy, lecz zarazem 
nośny interpretacyjnie:

Trans improwizatorski nieszybko przechodził. Już po skończeniu zebrania, kiedy 
u Pietraszkiewicza zostali tylko solenizant z Czeczotem, Mickiewicz ״zaczął tkliwie 
śpiewać” na cześć swojej pierwszej ukochanej [...]. Tak to w oficynie pałacu Paców na 
przełomie 1818 i 1819 r. bania z improwizacjami rozbiła się nad poetą453.

Odwołując się do sformułowań W eintrauba, m ożna zauważyć, że tym  razem to 
on używa wyrażeń pochodzących ״z nieoczekiwanie górnych jak na ten kontekst 
rejonów” w odniesieniu do ״śpiewów” niewątpliwie silnie warunkowanych na
strojem biesiadnym: zarówno ewokujące skojarzenia mediumiczne słowo ״trans” 
(zamiast, na przykład, bardziej przyziemnej ״weny”), jak i słynna fraza o ״bani 
z poezją”, odsyłająca bezpośrednio do okoliczności powstania D ziadów  części III, 
zdecydowanie wychodzą poza kontekst filomackich rozrywek. I m im o że badacz 
zaraz podkreśla, że wszystkie te wierszyki są ״słabymi błahostkam i”, których nie 
sposób zestawiać z tymi ״cedzonymi” na trzeźwo, intertekstualna frazeologia za
stosowana w opisie pierwszych improwizacji niewątpliwie odgrywa rolę perswa
zyjną, wspierającą tezę o wczesnym związku między praktykami improwizacyjny- 
m i a kształtowaniem się Mickiewiczowskiej koncepcji poezji profetycznej.

Problem emfatycznej frazeologii i ״wysokiego” obrazowania z improwizacji fi- 
lomackich oraz ich związku z późniejszą Mickiewiczowską ״poezją pióra” rysuje 
się szczególnie wyraźnie w przypadku utw oru powstałego sześć lat później, w oko
licznościach o wiele mniej radosnych -  tak zwanej Im prowizacji z  pow odu wysiania 
Filaretów na linię kaukaską d. 12  październ ika  1 8 2 4  r o godzinie 4. rannej, którą 
będę nazywać improwizacją pożegnalną.

M im o iż powstała ona w więzieniu, Mickiewicz nie był już wówczas więź
niem, lecz odwiedzał Zana, Czeczota i Suzina skazanych na twierdzę. To sytuuje 
go w sytuacji raczej ״ucznia” niż ״męczennika”, by użyć sformułowań pochodzą
cych z improwizacji:

Wy, coście poszli w Chrystusa ślady,
My was wielbimy mniej sztucznie,
Ale na wieki z was brać przykłady,
Przyrzekają wierni ucznie454.

Pod względem artystycznym improwizacja ta nie ma, niestety, wiele wspólnego 
nie tylko z W ielką Improwizacją, ale i z Małą, chociaż okoliczności jej powsta-

453 W. Weintraub, Poeta..., op.cit., s. 38.
454 A. Mickiewicz, Dzieia, Wydanie Rocznicowe, t. I, s. 478. Słowo ״sztucznie”, uznane przez 

Weintrauba za dziwne i mogące sugerować nawet ״krytykę tradycji chrześcijańskiej” (idem, Poeta... , 
op.cit., s. 42), nie musi być rozumiane w sensie pejoratywnym, lecz etymologicznie, jako zbliżone 
znaczeniowo do słowa ״artystycznie”, czyli -  w sposób kunsztowny, wypracowany, wyrafinowany, 
a nie w sensie - Dziadach" drez״ nieprawdziwy”, fałszywy; por. B. Dopart, Poemat profetyczny: o״ 
deńskich Adama Mickiewicza, Kraków 2002, s. 46.
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nia odsyłają do D ziadów  części III. Bardziej delikatna jest kwestia podobieństw 
zachodzących między obrazowaniem a obrazowaniem zawartym w improwizacji 
poem atu drezdeńskiego. Zagadnienie to nurtuje badaczy już od dawna. Wacław 
Kubacki na przykład odnotowywał, iż:

W wierszach i improwizacjach więziennych Mickiewicza występują motywy, do któ
rych nawiązywały emigracyjne Dziady. Są to wątki tyrtejskie (״pogańskie”) i motywy 
mesjanistyczne (״chrześcijańskie”). Z wiersza Do Aleksandra Chodźki widać, że w celi 
bazyliańskiej nawiedzał poetę obraz orła. Koniec małej Improwizacji (...) łączy się w ja
kiś sposób z początkiem Improwizacji z  powodu wysłania Filaretów na linię kaukaską 
z  roku 1824455.

Badacz nie drążył jednak głębiej tych kwestii. O  wiele poważniej potrakto
wał sprawę W eintraub, który kom entując improwizację pożegnalną w perspek
tywie dojrzewania idei profetycznych Mickiewicza, widzi w  niej już zapowiedź 
myśli wyrażonych w tym późniejszym o osiem lat dramacie456; idąc jego tropem, 
Bogusław D opart uznaje, że ״w improwizacyjnych wylewach wobec towarzyszy 
więziennej niedoli tkwią autentyczne zalążki arcypoematu drezdeńskiego”457. Jeśli 
jednak weźmie się pod uwagę fakt, że tekst ten powstał wespół z improwizacja
m i czysto ludycznymi i że środowisko filareckie igrało z symboliką chrześcijańską 
w sposób dość swobodny458, m ożna uznać pojawiające się w n im  motywy chrys
tologiczne raczej za wyraz pewnego konceptualizm u niż za wykładnię protom e- 
sjanizmu. Co nie znaczy, że należy negować ich rolę konsolacyjną. Niewątpliwie 
zastosowana w improwizacji pożegnalnej topika pasyjna bliska jest alegorii z W i
dzenia ks. Piotra, ale gdyby Mickiewicz osiem lat później nie nadał jej w  dra
macie nowego, o wiele bardziej rozbudowanego sensu (jak zresztą całej historii 
filomatów), to m ożna by w niej dostrzec jedynie wątki martyrologiczne, a nie 
mesjanistyczne. D opart -  podtrzymując tezę o treściowym związku improwizacji 
więziennych z D ziadów  częścią III -  sam zwraca zresztą uwagę, że ״pozateologicz- 
nej”, literackiej inspiracji dla improwizacji pożegnalnej mogła dostarczyć poecie 
literatura powstająca w kręgu Puław, na przykład wiersze Kniaźnina czy W oroni- 
cza459. I istotnie, jeśli spojrzy się na ten tekst od strony konceptualizmu właśnie, 
a więc zawieszając wiedzę o ״późniejszych losach” użytego obrazowania, uderzy 
przede wszystkim przepracowanie istniejącej już w polskiej tradycji topiki.

Z  punktu  widzenia improwizacyjnej pragmatyki istotniejszy niż hipotetycz
ny protomesjanizm tego tekstu wydaje się zresztą jego charakter konsolacyjny.

455 W. Kubacki, Arcydramat Mickiewicza. Studia nad III częścią Dziadów, Kraków 1951, s. 101.
456 W. Weintraub, Poeta..., op.cit., s. 42-43.
457 B. Dopart, op.cit., s. 46.
458 Na temat postawy religijnej filaretów zob. m.in. H. Mościcki, Wilno i Warszawa w ״Dzia- 

dach"Mickiewicza. Tło historyczne III części ״Dziadów", Warszawa 1999, s. 73-74; I. Domeyko, Fi
lareci i filomaci, Warszawa 1872, s. 19; L. Siemieński, Religijność i mistyka w życiu i poezyach Adama 
Mickiewicza, Kraków 1871, s. 134 (tu list A.E. Odyńca z 20 kwietnia 1871).

459 B. Dopart, op.cit., s. 46-47.
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Ta bezpośrednia, tworzona ״na żywo” poezja ma, po raz pierwszy bodaj w  karierze 
Mickiewicza, dodawać otuchy; akt poetycki pokrzepia, ratuje, ocala. Poprzednie 
improwizacje również bywały nacechowane emocjonalnie, lecz wyrażały uczucia 
lekkie i radosne; ta odznacza się rysem pewnej powagi, podyktowanej nie tyle 
zm ianą konwencji, poetyki, ile sytuacją. W  więzieniu zgromadziło się to samo 
przyjacielskie środowisko, które słuchało poprzednich improwizacji, starające się 
zachować te same formy współżycia towarzyskiego, tyle że wrzucone w zupełnie 
inny kontekst, k tóry wymusił zmianę tematyki. Stąd też ta zadziwiająca im prowi
zacja ״wielkopiątkowa” wydaje się mieć charakter przede wszystkim wspólnotowy. 
Akcent został w  niej położony nie na mistyczną czy metafizyczną sensowność cier
pienia, lecz na jego funkcję jako znaku, świadectwa, jako sposobu propagowania 
pewnej prawdy — która zrodzi ״uczniów”. Cierpienie staje się kamieniem węgiel
nym  pewnej wspólnoty, która ulegnie rozproszeniu, ale nie straci poczucia więzi. 
Toteż, m im o podobieństwa obrazowania, improwizacja pożegnalna różni się ideo
wo od zawartej w D ziadach  wielkiej, mesjanistycznej wizji księdza Piotra, której 
ośrodkiem jest także problem  cierpienia, ale która — podkreślmy, choć to niby 
oczywiste — nie pojawia się w ramach improwizacji, a mistycznego widzenia (do 
czego przyjdzie nam  jeszcze powrócić). Do podobieństw  w obrazowaniu chrys
tologicznym i topice martyrologicznej widocznych w improwizacji pożegnalnej 
i m onologu księdza Piotra należy więc podchodzić nader ostrożnie — więcej tu 
chyba, wbrew pozorom, różnic niż analogii. Podobnie rzecz się m a z improwizacją 
im ieninową dla Daszkiewicza, w której W eintraub dostrzega podobieństwa do 
Pieśni Zem sty z D ziadów  drezdeńskich (zwłaszcza ze względu na frenetyczne ok
rucieństwo niektórych obrazów poetyckich)460.

Improwizacje w gronie filomatów

Powracając do ״Adamowego” z 1818 roku, należy dodać, że odnotowane wówczas 
wierszyki nie były pierwszymi próbam i tego rodzaju. W eintraub stwierdza:

Dla przyjaciół Mickiewicz-improwizator natus est [znowu charakterystyczna frazeo
logia! — I.P.] ostatniego dnia 1818 r. I wszystko zdaje się wskazywać na to, że i sam
Mickiewicz tegoż właśnie wieczoru uświadomił sobie swój talent improwizatorski461.

Tymczasem w protokole filomackim — przypomnijmy — mowa jest jedynie 
o tym, że ״się Adam odkrył w tej chwili z improwizatorstwem, bardzo mało zna
nym, na imieninach Tomasza po trzech czy nawet czterech kielichach”. Nie były to 
więc pierwsze próby, lecz umiejętność praktykowana już wcześniej, ale powściąg
liwie. W eintraub dodaje, że wzmianka o imieninach Tomasza świadczy o tym, że 
Mickiewicz spróbował coś zaimprowizować na imieninach Zana (obchodzonych״

460 Ibidem, s. 54—55.
461 Ibidem, s. 37.
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21 grudnia), ale próba ta przeszła niezauważona przez jego kolegów”462 — jednak 
przecież ją zauważyli, skoro Czeczot ją przypomniał, choć nie zapisano stworzo
nych wówczas wierszy. Prawdopodobnie więc również Mickiewicz uświadomił so
bie swoją łatwość improwizowania już wcześniej. W eintraub dodaje, że ״przykład 
Mickiewicza pociągał i innych”, jak Pietraszkiewicza, próbującego improwizacji 
w wierszach — jak to żartobliwie odnotowali filomaci — ״nowej formy, różnej m ia
ry i bez średniówki”463. Wydaje się jednak, że tradycja improwizacji biesiadnych, 
konwersacyjnych i żartobliwych była wówczas tak m ocno rozpowszechniona, że 
nie trzeba było przykładu Mickiewicza, by skłonić jego przyjaciół do podejm o
wania podobnych prób. Po prostu takie zabawy nie były w tym rozpoetyzowa- 
nym  środowisku niczym szczególnie niezwykłym — choć wierszyki Adama zapewne 
wyróżniały się na tle improwizacji innych filomatów jakością artystyczną, tak jak 
i sam Mickiewicz był przez nich wyróżniany jako ״pierwszy poeta”464. W  relacjach 
z jego czasów studenckich często napotykamy wzmianki o innych improwizato- 
rach. Jan Prusinowski na przykład przytacza anegdotę (wątpliwej wprawdzie wia
rygodności), według której jeden z wileńskich przyjaciół Mickiewicza zapędził się 
w improwizację idącą bardzo potoczyście aż do m om entu, w  którym  utknął wobec 
konieczności znalezienia rymów do końcówki -ański oraz słowa certamen; widząc 
zagubienie kolegi, Mickiewicz miał ״dośpiewać” m u zakończenie:

Mówcie bracia aniół pański,
Bo już widzę będzie: Amen465.

Anegdota ta, z jednej strony po raz kolejny eksponująca wyższość Mickiewicza 
nad jego współbraćmi w  poezji, z drugiej może jednak świadczyć o powszechności 
improwizacyjnych zabaw w środowisku wileńskim oraz o tym, że niezwykłość 
Mickiewicza widziano nie w fakcie, iż improwizował, ale w tym, jak to robił. 
Zresztą również i w późniejszych latach, gdy jego renoma była znaczniej m oc
niej utrwalona, Mickiewicz miewał ״współimprowizatorów”. Jak wspominał na 
przykład Mikołaj Malinowski, podczas improwizacji w gronie Polaków na uczcie 
u Rogozińskiego w Petersburgu (16 grudnia 1827 roku) sam Mickiewicz zwró
cił się do obecnego tam  Aleksandra Chodźki z prośbą, ״aby również dał próbkę 
swego talentu poetyckiego”, co ten uczynił — chociaż jego wiersze wydały się M a
linowskiemu zbyt wypracowane jak na improwizację466. Tegoż wieczora zresztą

462 Ibidem.
463 Poezya filomatów, op.cit., t. I, s. 3.
464 Por. m.in. [anonim], Kilka wspomnień z czasów byłej wszechnicy wileńskiej, ״Ruch Muzycz

ny” 1858, nr 5, s. 37; [Karol Estreicher], Mickiewicz Adam N., ״Rozmaitości” (dodatek do ״Gazety 
Lwowskiej”) 1859, s. 66 (nadbitka z tego artykułu — Wiedeń 1863); A.E. Odyniec, Wspomnienia 
z przeszłości opowiadane Deotymie, Warszawa 1884, s. 139.

465 J. Prusinowski, Kilka wspomnień z młodości Adama Mickiewicza, ״Gazeta Codzienna” 1860, 
nr 41—45. Por. Cz. Zgorzelski, komentarz w: A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie, op.cit., t. I, cz. 4, s. 161.

466 M. Malinowski, Dziennik, tłum. i oprac. M. Kridl, Wilno 1914, s. 45. Dalej oznaczam tę 
edycję skrótem Dziennik, tłum. natomiast wydanie tekstu łacińskiego skrótem Dziennik.
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i sam Malinowski, jak wspomina, ״uniesiony powszechnym zapałem” chciał wy
stąpić z krótką improwizacją, ale ״na trzecim czy czwartym wierszu haniebnie 
utknął”467. Nawet po najsłynniejszych, najchętniej uznawanych za profetyczne, 
wystąpieniach improwizacyjnych Mickiewicza z przełomu 1840 i 1841 roku zna
leźli się tacy, którzy nie zawahali się improwizować po nim , m im o utrwalonej już 
tak m ocno sławy wieszcza468.

Charakterystyczne jest to, że najwięcej -  i najlepiej udokum entowanych -  re
lacji o improwizacjach pochodzi z obchodzonych w różnych latach im ienin i zara
zem urodzin poety, przypadających na dzień Wigilii. Tak zwane ״Adamowe” przez 
całe jego życie było okazją do przyjacielskich spotkań, a przyjęcia organizowane 
z tej okazji były zazwyczaj, ze względu na obchody Bożego Narodzenia, nieco 
opóźniane i łączone ze świętowaniem Nowego Roku. Podczas tych spotkań M ic
kiewicz improwizował szczególnie chętnie i chyba najbardziej swobodnie, zazwy
czaj bowiem mógł liczyć na życzliwość zgromadzonych gości, z którym i łączyła 
go wieloletnia nieraz przyjaźń. M uza improwizacyjna Mickiewicza -  niezależnie 
od tematyki jego wierszy -  to muza przede wszystkim biesiadna. I to nie tylko 
w filomackich początkach, lecz także u kresu drogi improwizacyjnej, wyznaczanej 
dwiema słynnymi ucztami u Januszkiewicza z przełomu 1840 i 1841 roku.

Trzeba w tym  miejscu poruszyć jeszcze jedną, dość delikatną kwestię, ściśle 
związaną z atmosferą biesiadną -  kwestię alkoholu. Rejestrowali ją niemal wszy
scy kom entatorzy Mickiewiczowskich improwizacji, chociaż zazwyczaj na pra
wach ogólnej konstatacji, nie rozwijając tego w ątku zapewne jako nielicującego 
z godnością wieszcza. Szerzej tem at wpływu wina na ״gotowość improwizacyj- 
ną” Mickiewicza poruszył dopiero Leszek Libera469. A przecież jest to kwestia 
niebagatelna, zarówno jeśli chodzi o charakter samych wierszy, jak i sposób ich 
percepcji i zapamiętywania przez obecnych, zazwyczaj pozostających w stanie 
mniejszego lub większego upojenia -  nie tylko poetyckiego. W ątki ״libacyjne” 
pojawiają się zresztą licznie w samych tekstach improwizacji, z których wiele 
jest po prostu toastami -  i bardzo często są stowarzyszone z pochwałą własnych 
możliwości poetyckich. W  relacji z petersburskiej improwizacji z 6 grudnia 1827 
roku czytamy na przykład, że Mickiewicz, pozbawiony stosownego instrum entu 
akompaniującego, ״brak muzyki wynagrodził sobie winem” (״Musices defectum 
vinum  compensavit”)470; kiedy zaś, tego samego wieczora, Malinowski ״haniebnie 
utknął”, próbując zaimprowizować wiersz do Mickiewicza, jego porażka została

467 Ibidem.
468 Według niektórych relacji, podczas drugiej uczty u Januszkiewicza w dniu 1 stycznia 1841 

r., Mierosławski zareagował improwizacją na improwizację poety, prosząc go o uzupełnienie zawar
tej w niej profetycznej wizji przyszłości Polski; po nim, również niejako w odpowiedzi Mickiewiczo
wi, improwizował Franciszek Grzymała (zob. Cz. Zgorzelski, komentarz w: A. Mickiewicz, Dzieia 
wszystkie, op.cit., t. I, cz. 4, s. 123-127).

469 L. Libera, ״ Wszyscy byli najzupełniej trzeźwi... ". (Kilka uwag o improwizacjach Mickiewicza), 
w: idem, Mickiewicz, Słowacki. Szkice i rozprawy, Zielona Góra 2000, s. 112-128.

470 M. Malinowski, Dziennik, tłum., s. 45; idem, Dziennik, s. 125.
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przyjęta bez drwin, co, jak podejrzewał sam Malinowski, było wynikiem tyleż 
ich podchmielenia”471. W״ łaskawości obecnych”, co״ ino lało się obficie przed 
najsłynniejszymi improwizacjami grudniowymi z 1840 roku. Windakiewicz przy
puszcza wręcz, że okolicznościowe puchary, które przy różnych okazjach i w róż
nych okresach życia wręczano poecie (na przykład podczas pożegnania z rosyjskimi 
przyjaciółmi lub po uczcie grudniowej), były aluzją do jego zwyczaju improwizacji 
z pucharem״  w ręku”472. Nie należy naturalnie wyciągać z tego wniosku, że im 
prowizacje były wyłącznie wynikiem nadużycia alkoholu, jednak błędem  byłoby 
lekceważenie tego aspektu -  trzeba go brać pod uwagę przy rozpatrywaniu każdej 
improwizacji, uwzględniając szczegółowo wszystkie jej okoliczności.

Kłopoty z zapisami

Zapisy pierwszych improwizacji z 1818 roku posiadają pewien walor, którego 
żadne z późniejszych już posiadać nie będą -  zostały mianowicie zanotowane za 
wiedzą i zgodą Mickiewicza (w dostępnym  członkom Towarzystwa Filomatów 
sprawozdaniu). N aturalnie trudno mówić w tej sytuacji o ich rzeczywistej ״au- 
toryzacji”, nie tylko z tego względu, że nie ulegał wątpliwości ich ludyczny ton 
i anegdotyczny charakter, lecz również dlatego, że utrwalone zostały w raporcie 
- środowiskowym”, nieprzeznaczonym do rozpowszechniania״  a więc bez groźby, 
że ktoś uzna je za reprezentatywne dla sztuki debiutującego poety.

Inaczej rzecz się miała z wierszem D o Aleksandra Chodźki, pierwszą opubliko
w aną improwizacją Mickiewicza. Kwestia tej publikacji jest na tyle złożona i cha
rakterystyczna, że warto przypomnieć dokładniej jej okoliczności.

Ukazała się ona w 1825 roku w ״Dzienniku Warszawskim” (nr 4, s. 539-541), 
opatrzona informacją, że powstała w klasztorze Bazylianów w W ilnie w 1824 
roku, a publikujący ją anonim owo Odyniec473 poprzedził wiersze krótkim  wstę
pem, w którym  stwierdzał, że m imo iż poeta nie życzy sobie, aby notowano jego 
improwizacje, jeden z jego przyjaciół, niepostrzeżony, zdołał je zapisać. Dodaje, 
iż spodziewa się sprawić tą publikacją radość przyjaciołom poety. Dwuznaczny 
to kom entarz i dwuznaczna motywacja skoro zapewnia się przyjemność czytel
nikom  kosztem autora. Oczywiście m ożna uznać, że w oczach O dyńca niechęć 
Mickiewicza do upowszechniania wierszy improwizowanych była podyktowana

471 M. Malinowski, Dziennik, tłum., s. 45; ״Ardore universo correptus ego quoque volui qua- 
edam dicere, sed Musa me deseruit et cum incitare poetam volui, ut in laudes Leleveli excurreret 
in tertio quartove versu turpiter haesi, si non ab omnibus abii. Nescio an indulgentiae an ebrietati 
omnium adscribendum est” (M. Malinowski, Dziennik, s. 126).

472 S. Windakiewicz, Improwizacje Mickiewicza, ״Przegląd Współczesny” (Kraków) 1932, 
t. 41, s. 431.

473 Por. A.E. Odyniec, Pierwsze improwizacye Mickiewicza, ״Przegląd Polski” 1883, III, s. 386 
oraz idem, Wspomnienia..., op.cit., s. 286.
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nadm ierną skromnością i ich ogłoszenie miało stać się jeszcze jednym  tytułem 
do jego chwały — tak czy inaczej, publikacja jakichkolwiek wierszy nie tylko bez 
wiedzy, ale i wbrew woli poety mogła być uznana za nadużycie. Należałoby w tym 
miejscu zadać pytanie o intencje Odyńca. Czy uważał ów wiersz za tak dobry, że 
mógłby przysporzyć Mickiewiczowi popularności? Czy istotnie uznał zakaz noto
wania improwizacji jako nadm ierną skromność i chciał w taki sposób zaświadczyć 
o swojej — specyficznie rozumianej — przyjaźni? Czy wpadł na ten pomysł sam, czy 
też może uległ nam owom  i sugestiom kogoś innego?

Zachowanie Odyńca było, jak wiadomo, nierzadko tak niejednoznaczne, że 
m ożna je — w najlepszym przypadku — tłumaczyć dalece posuniętym  brakiem 
rozeznania w sytuacji, w najgorszym zaś — klasycznym koniunkturalizm em 474; 
ponadto, jak świadczą dobitnie jego Wspomnienia z  podróży, kwestia rzetelności 
przekazu i prawdy nie była dlań wartością nadrzędną. N ic dziwnego, że M ickie
wicz m u nie ufał475 — a w każdym razie publikacja wiersza Do Aleksandra Chodźki 
była dla niego wyraźnym sygnałem ostrzegawczym. Uświadamiała, jak wielką rolę 
w kształtowaniu wizerunku poety odgrywa autoryzacja. Ulotne, przyjacielskie 
wiersze zostały wystawione na w idok publiczny, poddane próbie druku i przez 
samego Mickiewicza uznane za ośmieszające. N ic dziwnego, że wypierał się ich 
tak stanowczo i karcił przyjaciela:

Co się tycze moich poezji drukowanych zaocznie, pierwszy raz ujrzałem je w Charkowie, 
z niemałym gniewem. Nie chciałem nigdy wierzyć, abyś zrobił takie dzieciństwo — ową 
bazgraninę do Chodźki — błahą i śmieszną nawet, gdzie się porównywam do orła, bar
dzo skromnie! Mój Edwardzie, powinieneś był protestować publicznie, że to apokryf; 
jakoż nie wierzę, abym, choć po winie, mógł tak nikczemne robić wiersze, jakich tam 
jest kilka. Skoro odbiorę ״Dziennik” poszlę sam stąd protestację476.

Jak stwierdzają badacze, planowana ״protestacja” nie została jednak wówczas 
przez poetę napisana, chociaż po ukazaniu się następnych nieautoryzowanych 
przedruków wierszy Mickiewicza anonimowy ״przyjaciel” poety zaprotestował 
przeciwko tej praktyce w liście opublikowanym w ״Bibliotece Polskiej” w tym 
że samym, 1826 roku477. Wiersz był przedrukowywany w następnych wydaniach 
zbiorowych poezji m im o wyraźnej dezaprobaty Mickiewicza, który dopisał przy

474 Mam tu na myśli przede wszystkim późniejszą sprawę publikacji tzw. ״album wileńskiego”; 
zob. M. Kridl, wstęp w: M. Malinowski, Księga wspomnień, wyd. J. Tretiak, Kraków 1907.

475 Zob. m.in. uwagi H. Życzyńskiego w: A.E. Odyniec, Listy z  podróży (wybór), Wrocław 2005 
oraz wstęp M. Dernałowicz w: A.E. Odyniec, Listy z podróży, oprac. M. Toporowski, Warszawa 
1961, zwł. s. 14—16 (badaczka pisze o Odyńcu bez ogródek ״pusty młodzian”, ״trzpiotowaty, nie
douczony, płytki”...).

476 List A. Mickiewicza do A.E. Odyńca z 22 II/6 III 1826 pisany z Moskwy; A. Mickiewicz, 
Dzieła, Wydanie Rocznicowe, t. XIV, cz. 1, s. 346.

 przyjacielem” tym był Jeżowski״ Biblioteka Polska” 1826, t. II, s. 183. Przypuszczano, że״ 477
ewentualnie Pietraszkiewicz; zob. Cz. Zgorzelski, komentarz w: A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie, 
op.cit., t. I, cz. 4, s. 52.
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nim  na egzemplarzu wydania paryskiego z 1829 roku, ofiarowanym Tadeuszowi 
Pągowskiemu: ״do tych wierszy nie przyznaję się, są fałszywie przez kogoś z pamię
ci notowane”478. W eintraub stwierdza wprawdzie, że ostatecznie poeta ״w r. 1844 
przyznał się do tego niewydarzonego dziecka, pozwalając na zamieszczenie wiersza 
w kolejnym wydaniu poezji”479 — biorąc jednak pod uwagę, że była to edycja przy
gotowana przez Chodźkę, adresata improwizacji, którem u mogło zależeć na utrwa
leniu swojego nazwiska, i nie mając pewności, czy Mickiewicz tę edycję nadzoro
wał, trudno twierdzić zdecydowanie, że poeta istotnie zaakceptował ten tekst480.

Być może jednak inicjatywa Odyńca uchroniła Mickiewicza przed innymi 
nieprzyjemnościami związanymi z aktywnością improwizatorską, w  której, jak 
wiadomo, bardzo łatwo o lapsus. O d  tej pory skrupulatniej (chociaż nie zawsze 
z powodzeniem481) przestrzegał, by nikt nie notował jego wierszy, i uczulał na to 
swoich przyjaciół — na przykład przed improwizacją petersburską o Samuelu Z bo
rowskim nie sam poeta, lecz towarzyszący m u Franciszek Malewski powstrzymał 
obecnych szykujących przybory do pisania, podczas gdy Mickiewicz przygotowy
wał się do wystąpienia w przyległym pokoju482.

W  tym miejscu nieuchronnie dochodzimy znów do kłopotliwej kwestii au
tentyczności i rzetelności zapisów improwizacji. Niektóre z nich drukowane były 
jeszcze za życia poety na równi z jego utworami pisanymi, z adnotacją ״im pro- 
wizacja”, natom iast w  dwudziestowiecznych wydaniach zbiorowych zaczęły być 
klasyfikowane jako utwory o wątpliwej autentyczności i publikowane jako doda
tek do właściwego korpusu dzieł483. Zm ianie ulegały przy tym  ich liczba i zestaw, 
w zależności od tego, czy wątpliwa wydawała się rzetelność zapisu czy też samo 
autorstwo poety. W  przypadku wiersza D o Aleksandra C hodźki wiemy — bo świad
czy o tym cytowany list Mickiewicza — że odbyła się improwizacja o tej treści, 
nie wiemy tylko, jak bardzo się różniła od zapisu, którym  dysponujemy. O  tym, 
że się różniła, wiemy zresztą tylko i wyłącznie od poety, którego przeraża jej n i
ska jakość artystyczna. Być może jednak zapis ten wcale nie odbiegał tak bardzo

478 W. Bełza, Paryskie wydanie Mickiewicza z własnoręcznymi poprawkami autora, ״Pamiętnik 
Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, red. R. Pilat, Lwów 1888, s. 247—249; por. 
A. Mickiewicz, Dzieła, Wydanie Rocznicowe, t. I, s. 615.

479 W. Weintraub, Poeta..., op.cit., s. 39.
480 W ową ״spóźnioną” autoryzację Mickiewicza wątpi większość badaczy; dyskusję na ten temat 

reasumuje Cz. Zgorzelski, komentarz w: A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie, op.cit., t. I, cz. 4, s. 53.
481 Świadkowie jego improwizacji nie tylko odtwarzali je z pamięci, ale niekiedy udawało im 

się też potajemne notowanie na bieżąco: jak np. twierdzi Malinowski, improwizację z 22 grudnia 
1827 roku zanotował gospodarz wieczoru, Postumiusz Prószyński, ale hrabina Chodkiewiczowa 
 i to tak niespodziewanie, że nie miano czasu skopiować” (List do Lelewela״ zawiozła” ją z sobą״
z 7/19 III 1828, cyt. za: W. Billip, Mickiewicz w oczach współczesnych. Dzieje recepcji na ziemiach 
polskich w latach 1818—1830. Antologia, Wrocław 1962, s. 346).

482 Ibidem, s. 345; zob. też M. Malinowski, Księga wspomnień, op.cit., s. 65; por. anonimową 
relację na podstawie wspomnień Malinowskiego w ״Gazecie Lwowskiej” 1875, nr 278, s. 2.

483 Por. Cz. Zgorzelski, komentarz w: A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie, op.cit., s. 53—54.
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od rzeczywistości? Są to niewątpliwie wiersze o wiele bardziej złożone niż pierwsze, 
biesiadne rymowanki, a pojawiające się w nich -  na zmianę ze zgrabnymi frag
m entam i -  partie nie całkiem fortunne m ożna uznać za dowód, iż w istocie tekst 
powstawał w trybie improwizowanym. Co więcej, dość paradoksalnie, o pewnej 
rzetelności zapisu świadczyć może informacja, iż notował je ktoś ״niepostrzeżony 
przez poetę” -  wiersz jest bowiem zbyt długi, by odtworzyć go precyzyjnie (jak to 
sugerował w liście Mickiewicz) z pamięci; późniejsze zapisy, sporządzane istotnie 
z pamięci, obejm ują zazwyczaj krótsze fragmenty.

D la oświetlenia tego zagadnienia warto skonfrontować ową ״protestację” poe
ty, dotyczącą ״nikczemności” niektórych wierszy, z relacjami z innych jego im 
prowizacji -  nawet tych powszechnie odbieranych jako wybitne. Ich świadkowie 
bowiem bynajmniej nie zawsze bezkrytycznie poddawali się ich czarowi.

Interesującym świadectwem pod tym względem są zapiski M ikołaja M alinow
skiego, dzięki którym  znamy dość szczegółowo treść improwizowanej przez M ic
kiewicza w Petersburgu w 1827 roku tragedii na tem at losów Samuela Zborow 
skiego oraz poem atu na tem at wyprawy polarnej.

Początkowo Malinowski -  m im o że nie krył podziwu dla Mickiewicza, któ
rego nazywał z emfazą ״znakomitym” i ״wybitnym” poetą, ״naszą sławą”, a na
wet ״słońcem”484 -  podchodził do tych występów dość sceptycznie; po pierwszym 
z nich zapisał w swoim dzienniku:

Mihi videtur plus ea [carmina] admirationis in vulgus facere posse, quam ad artis 
profectum afferre. Nam hodie et primum, procul dubio poetam nostrum audiveram 
et multos versus facientem, sed vix duo tresne carmina, quae mihi satisfecerunt. Cum 
rythmos, qui primi in mentem veniant usurpare coactus sit, malos etiam, quos 
aspernaretur si scribet excipere debet. Ideac nec poeticas, nec elegantes, comparationes 
vulgares, brevesque idque generis plurima sinu, ut ita dicam, fovet amanterque et 
cupide arripit, dummodo se ex angustiis, quaque via expediat. Quodam ita humilia 
et indigna locutus est, ut si post aliquem temporis decursum illi ipso recitarentur, 
certissime risum tenere non posset. Sed cur impossibilia ab homine, quamvis summa 
ingenii felicitate proviso, desideramus. Nam si boni carminis haec est nota, ut cum 
inventionis felicitate etiam elocutionis elegantiam coniunget, quomodo haec uno 
temporis puncto fieri queant?485

484 M. Malinowski, Dziennik, tłum., s. 30-31 i 40.
485 Tekst oryginalny dziennika Malinowskiego cyt. za edycją M. Kridla w: Prace komisyi do 

badań nad historyą literatury i oświaty, red. M. Kridl, Warszawa 1914, t. I, s. 127; wydanie to dalej 
oznaczam skrótem Dziennik.

 ,Zdaje mi się, że mogą one [pieśni improwizowane] raczej wywoływać zachwyt u pospólstwa״
aniżeli przyczynić się do postępu sztuki. Dziś bowiem słyszałem pierwszego bezwątpienia poetę 
naszego, tworzącego wiele wierszy, lecz zaledwie dwie lub trzy pieśni zadowoliły mnie. Ponieważ 
jest [on] zmuszony używać tych stóp wierszowanych, które mu pierwsze przyjdą na myśl, musi też 
przyjmować nawet złe, któremiby wzgardził przy pisaniu. Idee ani poetyczne, ani wykwintne, po
równania pospolite i płytkie itp. przyciska -  że tak powiem -  namiętnie i miłośnie do łona, byleby 
tylko jakimkolwiek sposobem wydobyć się z trudnego położenia. Mówił niektóre rzeczy tak marne 
i niegodne, że gdyby mu je po pewnym czasie przeczytano, na pewno nie mógłby się powstrzymać
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W iktor W eintraub podejrzewał, że te krytyczne uwagi o improwizacji były wy
nikiem  osobistej porażki Malinowskiego, który owego wieczora bez powodzenia 
usiłował zaimprowizować apostrofę do Mickiewicza486. Nie należy jednak, jak są
dzę, w  całości przypisywać owego krytycyzmu urażonej ambicji, gdyż Malinowski, 
niezależnie od ogólnych podsumowań, różnicuje swoje opinie o poszczególnych 
wierszach i na przykład improwizację na tem at legionów ocenia bardzo wyso
ko, jako ״godną wielkiego poety” (״digna magni poetae”), podczas gdy wiersz 
do Rybczyńskiego określa m ianem Z .(”exsangue״) ”bezkrwistego״   kolei M an
fred Kridl uważał, że sformułowana przez Malinowskiego ״krytyka wierszy im 
prowizowanych jest ciekawa, ale trudno ją pogodzić z poprzednio wyrażanymi 
zachwytami”487. Sprzeczność ta jest chyba jednak pozorna, bowiem Malinowski 
zaznacza, krytykując całość przedsięwzięcia, że niektóre pieśni go ״zadowoliły” 
m״) ihi satisfecerunt”) -  wprawdzie ״zaledwie dwie lub trzy” (״duo tresne”) -  ale 
to właśnie o nich pisał z zachwytem. Szczery podziw nie musi przecież oznaczać 
całkowitego zawieszenia władz krytycznych, a rzecz zachwycająca nie musi być 
bez skazy.

Relacje z kolejnych improwizacji zawierają coraz mniej negatywnych spostrze
żeń, a coraz więcej entuzjazmu, co nie musi koniecznie oznaczać, że wystąpie
nia te stawały się coraz doskonalsze. Niewątpliwie istotnym  czynnikiem, który 
wpłynął na zmianę poglądów Malinowskiego, była autokreacyjna postawa samego 
Mickiewicza. Poeta bowiem, chociaż nie skąpił w  tym  okresie improwizacji czysto 
ludycznych, wyraźnie podkreślał wysoką rangę swoich wystąpień ex tempore. Jak 
zanotował Malinowski, miał on po improwizacji na tem at Samuela Zborowskiego 
powiedzieć:

Ego quidem recte scio, me si com Schaekspirio (sic) conferar, scribendo infantem esse, 
sed quo ad celeritatem vel inventionis, vel elocutionis (improvisatio) magno illos post 
me relinquo intervallo, plus dicam neminem mihi aequalem novi488.

Tak radykalna deklaracja nie mogła nie wywrzeć wpływu na poglądy M ali
nowskiego, chociaż zmysł krytyczny nie opuścił go m im o wszystko zupełnie -  
i nawet po owej tragedii o Zborowskim czynił jeszcze takie na przykład trzeźwe 
uwagi: ״ [...] et haec eius recitatio splendidissima erat, etiamsi non tam  nova et 
inasperata”, lub też: ״Si ad artis praecepta haec eius recitatio exigeretur, fortasse

od śmiechu. Lecz dlaczegoż żądamy rzeczy niemożliwych od człowieka, choćby nawet obdarzonego 
najwyższym darem niebios? Albowiem jeśli cechą dobrego wiersza jest to, że łączy on w sobie szczęś
liwy pomysł z wytwornością wysłowienia, jakimżesz sposobem można to uczynić w jednej chwili?” 
(Dziennik, tłum., s. 46-47).

486 W. Weintraub, Poeta..., op.cit., s. 64-65.
487 Ibidem, s. 47.
488 M. Malinowski, Dziennik, s. 137; ״Wiem to dobrze, że jako pisarz jestem dzieckiem w po

równaniu z Szekspirem, lecz co się tyczy inwencji lub improwizacji pozostawiam go daleko w tyle, 
a nawet powiem więcej, nie znam nikogo równego sobie”; Dziennik, tłum., s. 60.
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quaedam  nimis exsultantia recidenda forent, sed nemo, quod ego quidem  sciam, 
longitudinem  poetae accusaverat”489.

Posiadamy i inne wzmianki świadczące o tym, że improwizacje Mickiewicza nie 
zawsze wzbudzały entuzjazm słuchaczy, nawet życzliwie doń nastawionych: ״ [...] 
improwizuje czasem, lecz nie m a tego ognia i weny niż (sic) dawniej” -  donosił 
Lelewelowi Ignacy Daniłowicz (powtarzając cudze opinie) w liście z Charkowa już 
w 1826 roku490. A w roku 1832 Juliusz Słowacki, nie najgorzej jeszcze wówczas 
nastawiony do swego wielkiego rywala, donosił w  liście do matki: ״Dziś zeszliśmy 
się na wielkim obiedzie... Mickiewicz improwizował -  ale dosyć słabo”491.

N a podstawie tych stwierdzeń m ożna chyba ująć rzecz następująco: to, że zapisy 
improwizacji Mickiewicza prezentują poziom o wiele niższy niż jego pisane poezje, 
nie musi być jedynie wynikiem niedokładności spisywaczy, lecz może odzwiercied
lać faktyczną dysproporcję jakości artystycznej. Twierdzenie takie kłóci się co praw
da z mitem, że improwizacje wieszcza nie ustępowały poezji pisanej lub nawet były 
od niej doskonalsze, ale w kontekście wiedzy o praktykach improwizacyjnych epo
ki wydaje się bardzo prawdopodobne. I być może to właśnie świadomość niskiej ja
kości tych poezji mogła być przyczyną zakazu ich utrwalania. Nawet jeśli założymy, 
że prezentowały się one lepiej niż zapisy, którymi dysponujemy, Mickiewicz mógł 
wiedzieć, że nie dorównują one jednak innym  utworom  i ich rozpowszechnianie 
może nie tylko zaszkodzić jego improwizacyjnej sławie, ale i osłabić jego renomę 
jako ״poety pióra”492. Przy takim założeniu łatwiej m ożna zrozumieć to, że M ic
kiewicz nie tylko sprzeciwiał się potajem nem u zapisywaniu wierszy, ale i, wbrew 
improwizatorskim zwyczajom, protestował przeciwko starannem u notow aniu im 
prowizacji, które zapobiegłoby przecież ״fałszywemu notowaniu z pamięci”, utrwa
lając je wiernie493. Znane były już przecież wówczas w środowisku polskim -  jak 
o tym świadczy choćby relacja Malinowskiego -  protostenograficzne praktyki pole
gające na współpracy kilku osób, z których jedne notowały początki, inne końców
ki wersów. Poeta mógłby następnie takie zapisy -  wzorem wielu improwizatorów

489 M. Malinowski, Dziennik, s. 138; ״[...] i ta improwizacja była wspaniała, chociaż nie tak 
oryginalna i niespodziewana”; ״Gdyby do tej jego deklamacji zastosować zasady sztuki, to należało
by może usunąć niektóre rzeczy zbyt rażące; nikt jednak, o ile wiem, nie zarzucił poecie rozwlekło
ści”; Dziennik, tłum., s. 60-61.

490 Cyt. za: A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie, op.cit., t. I, cz. 4, s. 87.
491 J. Słowacki, list do matki, wrzesień 1832, Korespondencja, oprac. E. Sawrymowicz, t. I, 

Wrocław 1962, s. 135.
492 Jak pisał Cz. Zgorzelski, improwizacja Do Aleksandra Chodźki stała się dla przeciwników 

Mickiewicza argumentem potwierdzającym jego ״zarozumiałość” (idem, komentarz w: A. Mickie
wicz, Dzieła wszystkie, op.cit., t. I, cz. 4, s. 52).

493 W zapisach z pamięci specjalizował się zwłaszcza Odyniec, który mimo że w pełni świadom 
niechęci Mickiewicza do tego typu praktyk, nie zawahał się powtórzyć ich po latach, w ramach 
swoich wspomnień, które tyle kłopotu przysporzyły historykom literatury; w ten sposób utrwalił 
m.in. improwizację O! lube siostry (zob. A.E. Odyniec, Pierwsze improwizacje Mickiewicza, ״Prze- 
gląd Polski” 1883, III, s. 383-384; por. idem, Wspomnienia..., op.cit., s. 284-285).
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 ,autoryzować” i korygować przed upowszechnieniem. Nie wyrażając na to zgody״ —
Mickiewicz twierdził, że ״szelest pióra niszczy w nim  złudzenie poetyckie”494. Być 
może istniał mechanizm psychiczny osłabiający jego możliwości improwizacyjne, 
kiedy miał świadomość, że wiersze są utrwalane — niemniej jednak u podłoża tego 
efektu musi chyba leżeć obawa, że poezje te nie są tak dobre, jak być powinny495. 
Gdyby w istocie wierzył, że to, co wypowiada ex tempore wobec słuchaczy, jest 
lepsze niż to, co pisze, lepsze niż teksty Szekspira, nie miałby żadnego powodu za
braniać rejestracji tych utworów. M ożna więc podejrzewać, że Mickiewicz zdawał 
sobie sprawę z nie najwyższej jakości swoich improwizacji. Jeśli jednak tak było, to 
dlaczego nie przestał improwizować, przeciwnie, rozwijał tę aktywność? I to rozwi
jał ją w nowym kierunku, zupełnie odm iennym  od przyjacielskich zabaw poetyc
kich, rozweselających bądź pokrzepiających w trudnych chwilach — a mianowicie 
w kierunku improwizacji profesjonalnych.

Być może uznał, że chociaż w improwizacji jego poezja nieco traci, to on sam 
jako poeta wiele zyskuje, i jeśli tylko nie dopuści do utrwalenia wierszy im prowi
zowanych, m ogą stać się one — jako źródło silnych wrażeń odbiorczych — istotnym  
tytułem  do jego poetyckiej chwały. Być może też — po prostu — dlatego że lubił 
improwizować i czerpał z tej aktywności satysfakcję. Umiał jednak wyważyć jej 
rolę w swojej karierze, na co słusznie zwrócił uwagę Czesław Zgorzelski:

[...] wydaje się pewne, że Mickiewicz w pełni rozumiał odmienny charakter swej twór
czości improwizatorskiej i nie włączał jej do własnych dzieł poetyckich496.

Podobnie zresztą rzecz ujmował już wcześniej Stanisław Windakiewicz:

Mickiewicz jako światły literat posługiwał się improwizacją z umiarkowaniem i nie
przetworzył jej w rzemiosło jak tamci dwoje [tj. Niegoszewski i Deotyma], którzy
zmienili je w dość pospolite widowisko497.

Słowo ״literat”, użyte w odniesieniu do poety, o którym  przywykliśmy myśleć 
w kategoriach ״wieszcza”, może w pierwszej chwili wydawać się nie na miejscu, 
ale oddaje chyba trafnie jego postawę. Mickiewicz był człowiekiem poważnie m y
ślącym o swojej pisarskiej karierze i zabiegającym o jej rozwój oraz o własną sławę 
różnymi sposobami — improwizacja mogła być jednym  z nich. Być może nie zda
wał sobie przy tym w pełni sprawy z dwuznacznej renom y tego typu twórczości, 
być może docierały doń jedynie pozytywne echa — i, dzięki doświadczeniom zdo
bytym wśród filomatów, czuł się zdolny ״sprawdzić się” w tego typu wyzwaniu?

494 M. Malinowski, list do Lelewela, cyt. za: W. Billip, op.cit., s. 345.
495 Jak wspomina Chodźko, podczas improwizacji o Zborowskim ״Mieliśmy pisać, siadło nas 

czterech do tej roboty...” — ale poeta mówił zbyt szybko i nie zdołano nic zanotować, tym bardziej 
że ״się raz zmieszał, postrzegłszy, że piszemy”. I dodaje: ״Sam Adam wszakże mówił, że chciałby te 
dwie sceny mieć napisane” (A. Chodźko, list do A.E. Odyńca z 4 lutego 1828, cyt. za: W. Billip, 
op.cit., s. 340—341.

496 Cz. Zgorzelski, komentarz w: A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie, op.cit., t. I, cz. 4, s. 86.
497 S. Windakiewicz, op.cit., s. 433.
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Improwizacja, zwłaszcza w tak efektownej formie jak tworzenie tragedii, mogła 
wydawać się najlepszym sposobem dotarcia do środowisk cudzoziemców, które 
nie mogły docenić jakości poezji pisanej w obcym języku, ale były w stanie zain
teresować się widoczną w improwizacji spektakularną sprawnością poetycką. Na 
taki trop naprowadzać może fragment z D ziadów  części III, w  którym  Konrad 
obawia się wygnania ze względu na dogłębną samotność poety wśród obcojęzycz
nych słuchaczy:

Błąkać się w cudzoziemców, w nieprzyjaciół tłumie,
Ja śpiewak -  i nikt z mojej pieśni nie zrozumie 
Nic -  oprócz niekształtnego i marnego dźwięku.
[... ]
I myśl legnie zamknięta w duszy mojej cieniu,
Jako dyament w brudnym zawarty kamieniu498.

Te obrazy uwięzionej myśli, której nie sposób wyrazić w obcym języku, znajdu
ją zresztą swój ekwiwalent w improwizacjach z okresu rosyjskiego opisanych przez 
Wiaziemskiego w liście do żony -  Mickiewicz miał mówić wówczas o myśli, która 
zamiera jak dziecko w brzuchu matki, pozostaje nieodkryta jak łatwopalne m a
teriały ukryte w głębiach ziemi. Mickiewicz mógł więc dzięki twórczości im pro- 
wizacyjnej, dzięki bezpośredniemu poetyckiemu obcowaniu, dążyć do przełama
nia za pom ocą potęgi żywego słowa owej bariery języka, bariery niezrozumiałości 
w  środowisku cudzoziemców. Z nane były wprawdzie wśród Rosjan tłumaczenia 
wierszy Mickiewicza, ale nawet najbardziej udane tłumaczenie nie wywoływało 
tak silnego wrażenia jak improwizacja. Improwizatorzy włoscy również przecież 
przemawiali w  języku, którego ich słuchacze nie znali lub znali go słabo.

W indakiewicz podjął trud  zliczenia wszystkich znanych improwizacji M ickie
wicza, dochodząc do liczby 29, przy czym uwzględnił 11 zapisów tekstu (cało
ści lub fragmentów) takich wystąpień, 12 przypadków, w których ich treść jest 
znana, mniej lub bardziej szczegółowo, jedynie z parafrazy relacjonujących, oraz 
6 występów, o których wiemy tylko tyle, że miały miejsce. Rachunki dotyczące 
improwizacji będą się jednak oczywiście zmieniać w zależności od stanu wiedzy 
badaczy oraz od tego, które improwizacje (lub wieści o nich) uzna się za auten
tyczne, a które nie499; ale, jak dodaje Windakiewicz, ״ile ich istotnie wypowiedział, 
obliczyć trudno i niekoniecznie potrzeba”500. Zresztą nie w obliczeniu i ustaleniu 
liczby Mickiewiczowskich improwizacji tkwi największa trudność, lecz w tym, że 
ich zapisy są dalece niepewne. N apotykam y w nich nie tylko charakterystyczny 
dla wszystkich relacji historycznych partykularyzm autorów i filtr ich osobistych

498 A. Mickiewicz, Dziady, cz. III, Prolog, w. 135-137, 141-142; cyt. za: A. Mickiewicz, Dzie
ła, Wydanie Rocznicowe, t. III, s. 130-131.

499 Obecnie najbardziej kompletny i najlepiej opracowany kontekstualnie zestaw informacji 
o improwizacjach znajduje się w cytowanym już wielokrotnie, opracowanym przez Cz. Zgorzelskie- 
go tomie I Dzieł wszystkich Mickiewicza pod red. K. Górskiego.

500 Ibidem, s. 427.
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uprzedzeń i przesądów, lecz m am y także do czynienia ze szczególnie silnymi za
biegami mityzacyjnymi, zwłaszcza w relacjach późnych, kiedy sława Mickiewicza 
była już ugruntow ana501.

Czy te problematyczne teksty m ogą się okazać przydatne do poznania dro
gi Mickiewiczowskich improwizacji? Mogą, jeśli cały czas będziemy pamiętać, że 
mam y do czynienia z zapisami przybliżonymi, czyli niezdatnymi do analizy szcze
gółowej, filologicznej, lecz jedynie sumarycznej, uwzględniającej obrazowanie czy 
ogólny charakter wiersza. Najłatwiej bowiem umykają pamięci świadków im pro
wizacji nie całe konstrukcje, lecz pojedyncze słowa — to ich wymiany decydują 
zasadniczo o różnicach pomiędzy poszczególnymi wersjami, co widać wyraźnie 
na przykład w zestawieniu zanotowanych fragmentów improwizacji berlińskich 
Mickiewicza czy improwizacji grudniowej502.

Radykalnie nieufne stanowisko wobec zapisów Mickiewiczowskich im pro
wizacji zajął Bogdan Zakrzewski, klasyfikując je en bloc jako falsyfikaty503. Takie 
założenie stawia pod znakiem zapytania zasadność zajmowania się tymi zapisami 
w ogóle — jednak tylko w perspektywie ściśle filologicznej. M ożna je natomiast, 
jak się zdaje, z powodzeniem wykorzystywać (na równi z relacjami świadków im 
prowizacji, opisującymi ich treść) jako źródło ״pośrednie”, a więc dostarczające 
danych na tem at stosowanej przez poetę w improwizacjach topiki, obrazowania 
oraz wersyfikacji — naturalnie przy zachowaniu odpowiedniej ostrożności.

Kłopotliwa jest również kwestia częstotliwości improwizacji — na podstawie 
relacji, którym i dysponujemy, m ożna by twierdzić, że szczyt możliwości im pro- 
wizatorskich Mickiewicza przypadał na lata 1827—1830504, z tego okresu m am y 
bowiem najwięcej doniesień na ten temat. Być może jednak takie wrażenie jest 
jedynie efektem dysproporcji dostępnych świadectw i relacji; co więcej, ewentu
alna mniejsza liczba improwizacji w  innych okresach nie musiała być wynikiem 
osłabienia weny improwizatorskiej, lecz na przykład specyficznych okoliczności 
niesprzyjających tego typu publicznym wystąpieniom.

Kiedy poezja utrwala improwizację

Szczególny status posiadają utwory o improwizacyjnej genezie, które następnie, 
zaakceptowane, a zapewne i ״przepracowane” przez poetę, weszły do kanonu jego 
dzieł pisanych. Takim przykładem jest wiersz o Emilii Plater, określany w rękopi

501 Zob. S. Pigoń, wstęp w: A. Mickiewicz, Dzieła, Wydanie Sejmowe, t. XVI. W takiej sytuacji 
uznanie wiarygodności lub niewiarygodności przekazu staje się dla badacza kwestią bardzo proble
matyczną; por. dalej podrozdział Wielka Improwizacja wobec ״Dziadów".

502 Zob. A. Mickiewicz, Dzieła, Wydanie Rocznicowe, t. I, s. 484—485 oraz 616—618.
503 B. Zakrzewski, Mickiewiczowskie falsyfikaty, w: idem, ״Spowiednicy" Mickiewicza i Fredry 

oraz inne eseje, Wrocław 1994, s. 105—125.
504 A. Całek, op.cit., s. 321—323.



175Wokół Mickiewicza

sach jako improwizacja, który Bogdan Zakrzewski analizował w kilku wariantach 
różniących się -  co prawda jedynie w szczegółach -  od pierw odruku Śmierci p u ł
kownika. Zakrzewski uznał przy tym, niewątpliwie słusznie, że utwór powstały 
ex prom ptu , lecz włączony -  po poprawkach -  przez autora do korpusu dzieł pi
sanych przestaje być improwizacją505. Tu jednak rodzą się istotne pytania: W  ja
kim  trybie sam Mickiewicz opracowywał literacko tekst wiersza, który powstał 
najpierw jako improwizowany? Czy odtwarzał go z pamięci? Czy opierał się na 
cudzym zapisie, który następnie korygował? Czy też może konstruował nową de 
facto  całość, opierając się na pomyśle zrealizowanym w improwizacji i, być może, 
wykorzystując jakieś szczęśliwe zwroty, które podczas tej improwizacji powstały 
i zostały przezeń zapamiętane?

Śmierć pu łkow nika  jest pod tym względem przypadkiem szczególnie kłopotli
wym. Za tym, że m am y do czynienia z wierszem powstałym w pierwszym rzucie 
w trybie improwizowanym, przemawiają (co najmniej) trzy argumenty: 1) wy
powiedź Słowackiego, który pisał do O dyńca (22 kwietnia 1832 roku), że zna 
improwizację o pannie Plater; 2) akom paniam ent zaznaczony w odpisie sporzą
dzonym przez Odyńca i datowanym 28 marca 1832 roku (jest n im  melodia do 
czterech pierwszych wersów Mozartowskiej arii N o n p iu  andrai); 3) fakt, że nie za
chował się rękopis tego tekstu, a jedynie zapis Odyńca, w dodatku dość specyficz
ny: różniący się nie tylko od wersji drukowanej w wydaniu paryskim 1936 roku, 
lecz zawierający też, dopisane ciemniejszym atram entem , poprawki odm ienne od 
wersji pierwodruku. Dodajmy, że wiersz, zanim ukazał się w tomie Mickiewicza, 
był publikowany -  jako pieśń -  w roku 1833 w opracowaniu muzycznym Alberta 
Sowińskiego w wydanym przezeń w Paryżu zbiorze Melodies polonaises. A lbum  
lyrique. Nie wiemy jednak, czy była to publikacja autoryzowana przez poetę.

Czesław Zgorzelski przypuszczał, że O dyniec spisywał tekst z pamięci lub pod 
dyktando wahającego się poety (ten pierwszy wariant mógłby potwierdzać tezę 
o genezie improwizacyjnej, której jednak badacz nie wysuwa) i oponuje przeciw
ko przypuszczeniu Eugeniusza Sawrymowicza, że zapis Odyńca rejestruje włas
ne poprawki Mickiewicza, późniejsze w stosunku do wersji drukowanej, z k tó
rych poeta jednak ostatecznie zrezygnował506. Z  kolei Józef Bachórz, traktując 
tekst ten jako pisany i nie stawiając kwestii jego improwizowanego prototypu, 
rejestruje w nim  specyficzną poetykę, ״retorykę prościutkich powtórzeń”, ״pry- 
mitywizację składni”, które przypisuje przyjętej przez poetę ״roli przybranej”, 
roli ״prostaczego, naiwnego, a czującego opowiadacza”, jakby starego wiarusa507. 
O w ą m eliczną powtarzalność i prostotę sformułowań m ożna by jednak także

505 Takie samo stanowisko zajmował W. Weintraub, Poeta... , op.cit., s. 40.
506 Cz. Zgorzelski, komentarz w: A. Mickiewicz, Wybórpoezyj, Wrocław 1986, BN I 66, t. II, 

s. 249.
507 J. Bachórz, O Emilii Plater i ״Śmierci pułkownika”. Refleksje sceptyka, ״Zeszyty Naukowe 

Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie”, z. 2, Gdańsk 
1973, s. 17-53.
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uznać za konsekwencję improwizowanego trybu powstawania utworu. Aspekt 
ludowej stylizacji tekstu, jego prostoty podkreślał zresztą także Bogdan Zakrzew
ski, pisząc, iż opracował ją autor ״według gustów ‘maluczkich’”, i to zarówno 
w zakresie ״zgrzebnych” środków artystycznych, jak i ״nawiązywania do ludo
wych tradycji niepodległościowych -  kościuszkowskich”508. Pisząc o meliczno- 
ści ballady, Zakrzewski dodawał -  znowu odwołując się do odpisu O dyńca -  iż 
Mickiewicz ״wybrał” jako melodię do niej N on p iu  andrai; nie uznaje jej więc za 
kompozycję improwizowaną do w tóru muzyki, lecz za rzecz ״pomyślaną” jako 
pieśń509, co wydaje się koncepcją dosyć ekwilibrystyczną, wiadom o bowiem, iż 
do tej Mozartowskiej arii Mickiewicz improwizował szczególnie chętnie, a obec
ność akom paniam entu jest wyjątkowo silnym argum entem  przemawiającym za 
improwizacyjną genezą utworu.

Kwestia ״autoryzacji” dotyczy nie tylko Śmierci pu łkow nika , lecz także innych 
utworów, w tym wcześniejszych, takich jak ballada Basza (ostatecznie zatytułowa
na Renegat), powstała, jak wskazuje zapis w albumie Moszyńskiego, 11 września 
1824 roku, a więc już po uwolnieniu poety z więzienia. W edług późnych wspo
m nień przyjaciół poety miała to być poetycka odpowiedź na pytanie, co by było, 
gdyby na zesłaniu został baszą i przyprowadzono m u do harem u M arylę510. Sam 
pomysł, z jednej strony żartobliwy, z drugiej -  bajronowski w stylu, świadczy 
dobrze o atmosferze tych ostatnich tygodni przed wyjazdem do Rosji. Moszyński 
notuje przy tekście ״impro. popr.”, wyraźnie przez to zaznaczając, że przed publi
kacją poeta pracował nad utworem. I w tym przypadku należy się zgodzić z zało
żeniem W eintrauba i Zgorzelskiego, że znany nam  tekst ballady, jako poprawiany, 
nie jest już tekstem improwizacji, nie m ożna więc na jego podstawie wnioskować 
o cechach poetyckich improwizowanego ״oryginału”. Z  drugiej strony jednak jest 
niewątpliwie pośrednim  efektem improwizacji, m ożna go więc traktować podob
nie jak niepoddane korekcie zapisy cudze oraz relacje z takich wystąpień -  czyli 
jako źródło informacji o tematach improwizacji, o stosowanym w nich obrazo
waniu oraz -  ewentualnie -  o preferowanym kształcie poetyckim (na przykład 
ulubionej mierze wierszowej)511.

Ściśle związana z problem em  poetyckiej ״nostryfikacji” wierszy stworzonych 
exprom ptu  i drogi utrwalania improwizacji w poezji pisanej jest zachodząca m ię
dzy tymi dwiema sferami twórczości Mickiewicza migracja wątków. Zjawisko to,

508 B. Zakrzewski, ״Palen dla cara”. O polskiej poezji patriotycznej i rewolucyjnej XIX wieku, 
Wrocław 1979, s. 25-26.

509 Ibidem, s. 25.
510 Zob. H. Biegeleisen, Improwizacya Adama Mickiewicza pod tytułem ״Basza", ״Kłosy” 1884, 

t. 39, s. 309.
511 J. Prusinowski twierdził wręcz, że ״Do rzędu improwizacji Adama zaliczyć należy większą 

część ballad, które pierwotnie tym sposobem wyśpiewane były, i później dopiero, przejrzane przez 
poetę, zjawiały się w druku w dzisiejszej szacie” (idem, Kilka wspomnień..., op.cit., s. 1). Doniesie
nia Prusinowskiego, stanowiące powtórzenie relacji rozmaitych osób związanych z Mickiewiczem, 
mają jednak relatywną wartość dokumentacyjną.



177Wokół Mickiewicza

wspom niane już przy okazji improwizacji pożegnalnej, dało się zauważyć jeszcze 
wcześniej, w pierwszej publikowanej improwizacji D o Aleksandra Chodźki. Poja
wiający się w niej obraz orła był przez Kubackiego wiązany z M ałą Improwizacją 
z D ziadów  drezdeńskich; za przesłankę takiego zestawienia badacz uznaje bazy- 
liańską genezę improwizacji, choć funkcja tego obrazu w obu tekstach jest zasad
niczo odmienna. Niezależnie jednak od tego, czy ów orzeł z tekstu do Chodźki 
jest prototypem  orła z Małej Improwizacji, czy też nie, istnieją dane pozwalające 
przypuszczać, że pojawił się w improwizacjach Mickiewicza więcej niż raz. Kwe
stia ta jest dość zawiła, ale w kontekście problem u utrwalania improwizacji należy 
ją rozpatrzyć szczegółowo.

O tóż sprzeczna z ״bazyliańską” genezą wiersza podaną przez O dyńca w ״Dzien- 
niku Warszawskim” jest informacja pochodząca od O ttona Ślizienia, że słyszał tę 
improwizację jako skierowaną do Aleksandra Chodźki, w  której ״kolibra, przed
stawiającego Aleksandra, zestawiał z O rłem ”, w roku 1822, a więc jeszcze przed 
procesem512. Jak podają kroniki filomatów, Mickiewicz istotnie był w tym roku 
w W ilnie na Boże Narodzenie i obchodził swe im ieniny w gronie przyjaciół. Przy 
tej okazji Chodźko skierował do niego wiersz Aleksander A dam ow i (datowany na 
24 grudnia), w  którym  narzekał na nieobecność Mickiewicza i związane z nią 
obniżenie poziom u poetyckiego środowiska filomatów oraz wyrażał radość z jego 
przynajmniej chwilowej obecności513; kończąca wiersz apostrofa, wzywająca poe
tę, by ״co pochyżej wystrzelił swe skrzydło”, mogła stać się im pulsem do rozwi
nięcia pojawiającej się w odpowiedzi Mickiewicza metafory ptasio-poetyckiego 
lotu. W eintraub, usiłujący pogodzić obie te relacje, wysuwa przypuszczenie, że 
 Chodźko w więzieniu bazyliańskim przypomniał Mickiewiczowi swój wiersz״
hołdowniczy z 1822 r., a poeta w  odpowiedzi na to wygłosił zm ieniony stosownie 
do nowych okoliczności swój tekst owoczesnej improwizacji”514. Badacz nie kwe
stionuje informacji Odyńca, ponieważ jak twierdzi, ״ tekst tego wiersza stanowczo 
nie przystaje do atmosfery obchodu imieninowego i są w nim  wyraźne aluzje do 
sytuacji więziennej”515; z drugiej jednak strony rzeczywista bliskość improwizacji 
Mickiewicza i wiersza Aleksander A dam ow i sprawiają, że trudno bez wahania od
rzucić relację dość wiarygodnego (zwłaszcza w zestawieniu z Odyńcem) Ślizienia.

Owe aluzje do sytuacji więziennej zawiera, zdaniem W eintrauba, czwarta stro
fa utworu:

Orzeł z łabędziem raz już ostatni 
Może swe pienia wywodzi 
Jeszcze go orszak otacza bratni 
Lecz straszna chwila nadchodzi516.

512 O. Ślizień, Z  filareckiego świata, oprac. H. Mościcki, Warszawa 1924, s. 123.
513 Poezyafilomatów, op.cit., s. 3-6.
514 W. Weintraub, Poeta..., op.cit., s. 39.
515 Ibidem.
516 A. Mickiewicz, Dzieła, Wydanie Rocznicowe, t. I, s. 475.
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W zmianki o ״strasznej chwili” rozstania niekoniecznie jednak m uszą być re
fleksem więziennej traumy. N ie m a w wierszu przecież mowy o wspólnym losie 
uwięzionych i prześladowanych, jest natom iast niewątpliwie wyraz zmęczenia 
i zniechęcenia poety, który w 1822 roku, przypomnijmy, ״obkuwał żmudzkie łby” 
i patrzył na swoją przyszłość raczej pesymistycznie. W  tym kontekście również 
wzmianka o konieczności rozstania z ״orszakiem bratnim ” nie musi bynajmniej 
odnosić się do zesłania, lecz może stanowić na przykład m elancholijną refleksję 
o nieuchronności rozluźnienia związków filomatów, po ukończeniu studiów roz
jeżdżających się stopniowo w różne strony, oraz aluzję do własnego powrotu do 
Kowna. Dramatyczna, ekspresywna i amplifikacyjna frazeologia tych żartobliwych 
wierszy może, jak o tym już była mowa, pełnić funkcję ludyczną i nie musi auto
matycznie świadczyć o poważnej wymowie tekstu. Utwór zaczyna się zresztą nie 
od zarysowania traum y zbiorowej, lecz od deklaracji osobistej — podziękowania za 
dedykowane m u wiersze i stwierdzenia, że ״traci swój duch wieszczy w obłędzie”, 
a więc ciężko m u będzie spełnić pokładane w nim  nadzieje. Mickiewicz złożył 
w  ten sposób — dość zresztą dwuznaczny — kom plem ent Chodźce jako temu, któ
ry w porę pojąwszy wielkość przyjaciela, stanie się spadkobiercą i beneficjentem 
jego sławy, podczas gdy tam ten ״się zmordował” i ״upada”517.

Wysuwając wątpliwości co do tego, że kontekst więzienny jest wyraźnie w i
doczny w samym tekście improwizacji, nie trzeba jednak podważać tezy W ein- 
trauba, że M ickiewicz w więzieniu ״wygłosił zm ieniony stosownie do nowych 
okoliczności tekst owoczesnej [tj. z 1822 roku] im prowizacji”. Sam tekst nie 
świadczy wprawdzie jednoznacznie o bazyliańskiej genezie utw oru, przemawia 
natom iast za n ią fakt, że Mickiewicz, wyrzucając Odyńcowi jego publikację, 
nie kwestionował podanego w ״D zienniku Warszawskim” datowania ani też nie 
wypierał się stworzenia takiego, dedykowanego Chodźce, wiersza i zastosowanej 
w n im  m etaforyki (mimo że zwracał uwagę na jej ״nieskrom ność”)518; kwestio
nował jedynie rzetelność zapisu, zwłaszcza pod  kątem  jego jakości poetyckiej. 
Stawiając tezę o pow tórzeniu wiersza, W eintraub zakłada ni m niej, ni więcej, 
tylko to, że poeta, po upływie dwóch lat od powstania improwizacji do Chodź-

517 Dodajmy, że wiersz ten został po latach zinterpretowany jako ״wieszczy” w szczególnym 
kontekście: oto donosząc w 1858 roku o objęciu przez Chodźkę katedry literatury słowiańskiej 
w College de France, redakcja ״Biblioteki Warszawskiej” przedrukowała go, ״przypominając go 
młodemu pokoleniu” i dodając, iż ״improwizacya ta była dziwną przepowiednią dla Alexandra 
Chodźki, która się dopiero teraz sprawdziła” (״Biblioteka Warszawska” 1858, t. II, s. 219—220); 
podobnie rzecz ujmował A.E. Odyniec (Wspomnienia..., op.cit., s. 151).

518 Antyczny topos orła i małej ptaszyny, która ukryta pod jego skrzydłem dostaje się na He
likon, był w epoce dość popularny; wykorzystał go m.in. J.N. Kamiński w wierszu Do Autora 
pierwszej części ״Krakowiaków” (czyli W. Bogusławskiego), stanowiącym komentarz do tak zwa
nych ״Nowych Krakowiaków” (Zabobon, czyli Krakowiacy i Górale), wystawionych w Warszawie 
w 1816 roku z muzyką K. Kurpińskiego, a wydanych we Lwowie w 1824 roku. Zazwyczaj jednak 
obraz ten pojawiał się w utworach pochwalnych, a nie autoafirmacyjnych — podmiot wiersza sytu
ował się w pozycji ״ptaszyny”, nie orła.
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ki, nie tylko pam iętał ją  na  tyle dobrze, żeby m óc ją  powtórzyć, ale i przepro
wadzić sprawnie jej — stosowne do okoliczności — modyfikacje. Taka praktyka 
była, jak wiadom o, wśród im prowizatorów nierzadka; i nie byłoby nic dziwnego 
w tym, że M ickiewicz wykorzystywał te same pomysły poetyckie w różnych im 
prowizacjach lub nawet te same wiersze w różnych kontekstach, a następnie nie
które z nich utrwalał w postaci pisanej. Owo powtórzenie improwizacji świad
czyłoby dobitnie o konstytutyw nej dla improwizacji M ickiewicza pracy pam ięci 
oraz dobrze rozwiniętej umiejętności szybkiej adaptacji własnych, stworzonych 
uprzednio  tekstów do nowej sytuacji.

Szczególnie ważnym zjawiskiem, wiążącym się ściśle z kwestią improwizacyjnej 
genezy utworów pisanych oraz odtwarzania wierszy w sytuacjach improwizacyj- 
nych, jest muzyczny charakter tej twórczości.

Śpiewy

Stanisław W indakiewicz rejestrował jako pewną osobliwość fakt, iż ״w spuściźnie 
improwizowanych wierszów Mickiewicza trafiają się także próbki śpiewane”519; 
w istocie jednak należałoby raczej powiedzieć, że rzadkie są próbki nieśpiewane. 
Wiemy, że od czasów pobytu w więzieniu poeta niemal bez wyjątku improwizo
wał z akom paniamentem . Czy działo się tak również wcześniej? W spom nienia 
filomackie donoszą o improwizacyjnych ״śpiewach”, ta informacja nie byłaby jed
nak wystarczająca (gdyż słowo ״śpiew” mogło być użyte, zgodnie z frazeologią 
epoki, jako synonim poezji), gdyby nie charakterystyczna quasi-pieśniowa budo
wa tych utworów (implikująca istnienie regularnej ״matrycy” wersyfikacyjnej), 
jak również, widoczne już w zapisach z ״Adamowego” z 1818 roku, powtórzenia 
zwrotów, w specyficzny sposób umuzyczniające te wiersze (״a ja cedzę, a ja cedzę; 
kto choć pjany, kto choć pjany; przypinały róży pączki” i inne520). Wydaje się 
prawdopodobne, że owe wierszowane drobiazgi biesiadne były utrzymane w kon
wencji przyśpiewek lub popularnych piosenek modyfikowanych a d  hoc w  drodze 
podm iany fragmentów tekstu, dopowiadania ״ciągu dalszego” itp .521 — choć owe 
powtórzenia m ogą również znaczyć miejsca, w których poeta poszukiwał rym u 
i pomysłu na dalszy ciąg wiersza.

Elem ent muzyczny nie miał wprawdzie charakteru obligato, jako że M ickie
wicz improwizował niekiedy i bez akom paniam entu, ale był m u  bardzo potrzeb
ny, jak o tym świadczy (opisywana przez Malinowskiego) sytuacja z 16 grudnia

519 S. Windakiewicz, op.cit., s. 426.
520 Zob. improwizacje do przyjaciół z 31 grudnia 1818 roku w: A. Mickiewicz, Dzieła, Wyda

nie Rocznicowe, t. I, s. 470—471.
521 Taki żartobliwy dialog prowadził Mickiewicz np. z malarzem Aleksandrem Orłowskim 

w Petersburgu, po przyjęciu bożonarodzeniowym — śpiewał wtedy ponoć jakieś ״krótkie piosenki 
w rodzaju mazurków” (M. Malinowski, Dziennik, s. 61).
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1827 roku, kiedy poeta wyraził gotowość improwizowania, ale domagał się przy 
tym  koniecznie instrum entu. Ponieważ nie było wówczas na podorędziu nic sto
sowniejszego, wystąpił z akom paniam entem  fujarki, do czego żartobliwie nawią
zał w  pierwszym wierszu:

Dixit nempe tempora miserum in modum mutata esse, nam quosdam in amicorum
et familiarium coetu, ad cantum contubernalium se recitare solere, nunc autem ad
miseram męiyya canere se coactum esse522.

I ta wypowiedź zdaje się potwierdzać, że już pierwsze improwizacje filomackie 
były śpiewane -  i to być może nawet zbiorowo, bo tak m ożna rozumieć wzmian
kę o ״śpiewie współtowarzyszy”. W  istocie wśród zapisów i opisów improwizacji 
Mickiewicza pojawiają się i takie, w  których jest przewidziany udział słuchaczy; 
był on naturalnie możliwy tylko w przypadku kompozycji z refrenami, które 
świadkowie występu m ogliby podejmować. Interesującym przykładem wykorzy
stania muzycznej matrycy do stworzenia improwizacji z chórem  jest na przykład 
wiersz Zdrow ie filaretek!, w którym  strofy kończą się powtarzanym  przez zgro
m adzonych refrenem. Oczywiście napotykam y tu  po raz kolejny problem  auten
tyczności, gdyż biorąc pod uwagę, że analogiczną formę ״improwizacji z chórem ” 
m a Pieśń Zem sty z D ziadów  drezdeńskich oraz że w owym czasie szczególnie 
mnożyły się mickiewiczowskie falsyfikaty, m ożna powziąć podejrzenie, że i ten 
zapis został sfabrykowany na wzór i podobieństwo sceny z dram atu, tym  bardziej 
że tekst ten był opublikowany stosunkowo późno, bo w 1898 roku. Z  drugiej 
jednak strony za jego wiarygodnością przemawia autorytet syna poety, który miał 
osobiście wydobyć wiersz ״z prywatnych zbiorów”523. N a szczęście nie jest to 
przykład jedyny -  podobną refreniczną strukturę, umożliwiającą włączenie ze
branych w śpiew, miały mieć również improwizacje berlińskie, o których będzie 
jeszcze mowa.

W  wielu relacjach i wspomnieniach napotykam y informację, że M ickie
wicz miał ulubione melodie, do których improwizował najchętniej. Potwierdza 
to struktura metryczna i wersyfikacyjna zapisów -  wiele spośród improwizacji 
więziennych (O! lube siostry..., D o Aleksandra Chodźki, D o A dam a Suzina, im 
prowizacja pożegnalna) operuje tą  samą strofą -  czterowersową, z wersami dzie- 
sięcio- i ośmiosylabicznymi, z rymami przeplatanymi i średniówką po piątej syla
bie (z niewielkimi nieregularnościami) -  strofą, która doskonale daje się śpiewać

522 Ibidem, s. 125 // ״czasy zmieniły się w sposób żałosny, bo kiedyś deklamował w kole przy
jaciół i znajomych, przy śpiewie współtowarzyszy, a teraz musi śpiewać przy dźwiękach nieszczęsnej 
syringi”; M. Malinowski, Dziennik, tłum., s. 45. Na temat rubasznego charakteru tego konceptu 
zob. W. Weintraub, op.cit., s. 62. 19 grudnia 1828 roku Malinowski zanotował, że udało mu 
się wyprosić od księżnej Jabłonowskiej lutnię, prawdopodobnie z myślą o wieczornym spotkaniu 
z Mickiewiczem, które jednak nie doszło tego dnia do skutku, gdyż poeta zachorował (Dziennik, 
tłum., s. 49-50).

523 Zob. komentarz Cz. Zgorzelskiego w: A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie, op.cit., t. I, cz. 4, 
s. 614.
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do melodii Laury i Filona, jednej z ulubionych pieśni Mickiewicza524. Przypo
mnijmy, że -  według świadectw Chryzostom a Ładzica oraz Aleksandra Walickie
go -  melodia do wiersza Karpińskiego, którą znał i lubił poeta, różniła się od 
melodii utrwalonej przez C hopina w Fantazji na tem aty polskie (A-dur, op. 13). 
Jak twierdził Ładzic, C hopin podjął melodię rozpowszechnioną w Królestwie, ale 
nieznaną na Litwie. Ta różnica melodyczna -  zresztą subtelna -  m a oczywiście 
znaczenie wyrazowe, z punk tu  widzenia wersyfikacyjnego jednak jest obojętna, 
jako że obie melodie towarzyszyły tem u samemu wierszowi Karpińskiego, respek
towały więc ten sam schemat wersyfikacyjny i prozodyczny, który następnie reali
zował w swoich improwizacjach Mickiewicz.

Trudno powiedzieć, jak brzmiała w wykonaniu Mickiewicza taka improwizacja 
do w tóru muzyki -  czy był to regularny śpiew, czy też melorecytacja. Biorąc pod 
uwagę pojawiające się niekiedy w zapisach odchylenia od matrycy konstrukcyjnej 
sugerowanej przez linię melodyczną akom paniam entu, prawdopodobniejsza wy
daje się ta druga możliwość. Wątpliwe, by Mickiewicz czarował słuchaczy swoim 
głosem, który nie był chyba zbyt ujmujący; w najlepszym wypadku określany jako 
donośny i dźwięczny (״sonore”)525 -  zazwyczaj był charakteryzowany jako krzyk
liwy, twardy, z rażącym dla wielu m ocnym  litewskim akcentem 526. Samo jednak 
tło muzyczne i koloryzowane melodycznie frazowanie deklamacji musiało robić 
niezwykłe wrażenie. Przede wszystkim jednak istnienie matrycy melodycznej, 
wspomagającej pracę pamięci i ułatwiające zachowanie rygoru wersyfikacyjnego, 
umożliwiało tworzenie konstrukcji dość kunsztownych.

Szczególnie interesujący pod tym względem jest wiersz Czyn, co do którego 
daty ani okoliczności powstania badacze nie są zgodni. O patrzony został on w od
pisie Pietraszkiewicza podtytułem  improwizacja” i uznany przez Władysława״ 
Mickiewicza za jedyną improwizację, która się zachowała z 1829 roku; tak też

524 Zob. Ch. Ładzic, Pieśni z epoki Mickiewicza, ״Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Ada
ma Mickiewicza”, red. R. Pilat, Lwów 1888, s. 187. Ładzic podaje, że drugim ulubionym tematem 
muzycznym wykorzystywanym przy improwizacjach był menuet z Don Giovanniego, wydaje się 
jednak, że sugeruje się przy tym sceną balu z Dziadów drezdeńskich, bowiem z zachowanych infor
macji o improwizacjach nie wynika, że poeta do tej melodii improwizował. Z melodii Mozartow- 
skich najczęściej wykorzystywał temat arii Non piu andrai z Wesela Figara, z Don Giovanniego zaś 
-  arię szampańską (w improwizacji Lejcie do szklanki). Por. Z. Hordyński, Wiadomość o ״Śpiewniku 
filomatów", ״Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1888, s. 140, 142. Na 
temat ״litewskiej” melodii Laury i Filona zob. również Z. Gloger, O improwizowaniu Mickiewicza, 
w: Księga Pamiątkowa na uczczenie setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza, Warszawa 1899, t. I, 
s. 41-42. Mało prawdopodobne (jako że nieznajdujące potwierdzenia w innych źródłach) wydaje 
się natomiast wspomnienie Antoniego Kątskiego z okresu petersburskiego, że ״[...] Mickiewicz im
prowizował najczęściej pod moją muzykę, a najbardziej lubił motyw do słów »Pije Kuba do Jakóba 
(sic), Jakób do Michała«” (A. Kątski, Z  mych wspomnień o Mickiewiczu, w: Księga Pamiątkowa na 
uczczenie setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza, op.cit., s. 39).

 Pamiętnik Towarzystwa Literackiego״ ,Krystyna” [E. Rogawska], Wspomnienia z Paryża״ 525
im. A. Mickiewicza” 1887, t. 1, s. 191.

526 S. Kawyn, op.cit., s. 22-23, 27-28.
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datowany jest w wydaniu paryskim z 1861 roku. We wcześniejszej edycji pary
skiej z 1844 roku natom iast znajduje się informacja, że wiersz ten powstał w 1824 
roku w Petersburgu, w dom u Orłowskiego, oraz -  novum  w stosunku do wersji 
Pietraszkiewicza -  wskazówka: ״na nutę pieśni Beranżera Jeunes enfants”. Jak jed
nak stwierdza Zgorzelski, kompozycja Berangera pod tym tytułem  nie istnieje527, 
trudno również dopasować metrycznie do tekstu Czynu  jakieś inne jego piosenki 
zawierające odwołanie do ״młodzieży”528. Dodatkowo sprawę kom plikuje świa
dectwo Józefa Przecławskiego, który twierdzi, że wiersz ten został wygłoszony do 
niego przez Mickiewicza przy okazji przyznania m u rangi radcy tytularnego529.

Konfuzja chronologiczna oraz sprzeczne informacje na tem at okoliczności po
wstania utw oru dałyby się wyjaśnić za pom ocą hipotezy W eintrauba (wysuniętej 
przy okazji wiersza D o Aleksandra Chodźki) mówiącej, że poeta ״przypomniał” 
wcześniejszą improwizację w innym  kontekście, w którym  została ona odebra
na jako kompozycja ״świeża”. O  wiele poważniej rysuje się problem  postawiony 
przez Stanisława Pigonia, który zakwestionował improwizowany charakter utwo
ru, uznając jego stroficzną i refreniczną konstrukcję za zbyt kunsztowną jak na 
wiersz powstały bez przygotowania:

Poeta ten wiersz napisał. Jeśli go nawet wygłosił (czy raczej zaśpiewał) przy stole -  
gospodarzowi niechybnie zostawił tekst na pamiątkę. Zrobilibyśmy wierszowi krzyw
dę, licząc go między improwizacje powiedziane ex abrupto"53.

Takie stwierdzenie otwierać może -  zapewne wbrew intencjom  badacza -  pole 
dla daleko idących podejrzeń, czy aby inne improwizacje Mickiewicza nie miały 
podobnie pozornego charakteru.

Inaczej widzi sprawę Czesław Zgorzelski, k tóry dostarczając szeregu mocnych 
argumentów przemawiających za improwizowanym charakterem tekstu, stara się 
je połączyć z tezą Pigonia kurtuazyjną i salomonową zaiste koncepcją: wiersz ten 
został przez Mickiewicza zapisany ״w warunkach w pełni improwizacyjnych” jako 
 .bezpośrednia reakcja” na informację o awansie jakiegoś ze współbiesiadników531״
H ipoteza ta wydaje się jednak o tyle wątpliwa, że Mickiewicz takiej niewygładzo- 
nej ״improwizacji na piśmie” raczej nie praktykował, a już na pewno nie powierzał 
jej niedojrzałych owoców innym . Nawet sztambuchowe -  a więc nierzadko po
wstające w sytuacjach guasi-improwizacyjnych -  zapisy Mickiewicza odznaczają

527 Cz. Zgorzelski, komentarz w: A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie, op.cit., t. I, cz. 2, s. 352.
528 Ibidem, s. 349. Nota bene wersja Pietraszkiewicza różni się nieco od tej z pierwodruku 

z 1844 roku.
529 Cyprinus [Józef Przecławski], Wspomnienie o pobycie A. Mickiewicza w Petersburgu, ״Tygo- 

dnik Ilustrowany” 1872, t. II, nr 260, s. 319-320 oraz nr 261, s. 330-331; por. Cz. Zgorzelski, 
wstęp w: A. Mickiewicz, Wybór poezji, op.cit., t. II, s. 14 oraz A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie, 
op.cit., t. I: Wiersze, cz. 2, s. 350.

530 Opinię tę przywołuje Cz. Zgorzelski, cytując skierowany do siebie list S. Pigonia z 1968 
roku, zob. idem, komentarz w: A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie, op.cit., t. 1, cz. 2, s. 351.

531 Ibidem, s. 352.
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się większym wypracowaniem niż ten wiersz, który m im o że zaskakiwał Pigonia 
swoją kunsztownością, przez innych badaczy (na przykład Kleinera i Zgorzelskie- 
go) był uznawany za zadziwiająco nieregularny532. Nieregularności te są na tyle 
znaczne, że wątpliwe, aby Mickiewicz piszący — a więc dysponujący choćby m i
nim um  czasu na refleksję — mógł do tego stopnia zaniedbać dyscyplinę artystycz
ną. Charakter zakłóceń toku poetyckiego, godzących w koherentność metryczną 
całości, czyni mało praw dopodobnym  również to, że owe nieregularności są wy
nikiem  kopiowania jakiegoś zaginionego Mickiewiczowskiego autografu, które
go istnienie podejrzewał Pigoń. Bardziej praw dopodobna wydaje się więc wersja, 
że tekst ten został spisany ze słuchu. Natom iast jego zaawansowane ״wypraco- 
wanie”, które tak niepokoiło Pigonia, m ożna uznać bądź za kolejne świadectwo 
wyższego talentu poety (którego dowodzić wszak nie trzeba), bądź też za wynik 
wcześniejszego opracowania (choćby koncepcyjnego) tekstu — jeśli uznamy, że nie 
była to wersja pierw otna improwizacji, lecz jej — używając określenia W eintrauba 
przypomnienie”. Rysuje się jeszcze trzecia możliwość. Jeśli bowiem przyjmie״ —
m y za Pigoniem, że kunsztowność tekstu przekracza możliwości improwizacyjne 
Mickiewicza, a zarazem odrzucimy tezę o jego zapisaniu na pam iątkę dla gospo
darza przyjęcia, nasuwa się przypuszczenie, iż wiersz ten został wcześniej napisany, 
a następnie wygłoszony przez poetę i zanotowany ze słuchu przez świadka, który 
uznał go za improwizację. Byłaby to więc improwizacja pozorna, a więc sytuacja, 
w  której wiersz wcześniej stworzony i wygłoszony przez poetę został przez odbior
ców uznany za improwizowany, podobnie jak w przypadku pozornej improwizacji 
N a  pierś tw ą białą..., opisanej w  następnym  rozdziale.

M ożna jednak wysunąć również inne przypuszczenie, o wiele bardziej pochleb
ne dla poety. Otóż, jeśli przyjmiemy, że podstawą wiersza była istotnie jakaś pio
senka (Berangera lub nie), teza o improwizowanym charakterze utw oru okaże 
się prawdopodobniejsza — bowiem gotowa ״matryca”, dostarczona przez melodię 
pieśni, k tórą należy wypełnić nowym tekstem, ułatwia tworzenie na poczekaniu 
nawet dość złożonych konstrukcji, a charakterystyczna form uła toastu oraz refre- 
niczna powtarzalność fraz czynią go podobnym  do innych biesiadnych im prowi
zacji poety533. Uwzględniając to, większą ״krzywdę”, jak to ujął Pigoń, robilibyśmy 
wierszowi, uznając go za zapisany niż za improwizowany, bowiem pod względem 
złożoności obrazowania i doboru rymów utwór ten nie należy z pewnością do 
najbardziej wyrafinowanych osiągnięć Mickiewicza.

532 J. Kleiner, Adam Mickiewicz, Lublin 1948, t. I: Dzieje Gustawa, s. 470—471; Cz. Zgorzelski, 
wstęp w: A. Mickiewicz, Wybór poezji, op.cit., t. II, s. 15.

533 Jak zauważył Windakiewicz, utwory Mickiewicza podawane jako improwizowane cechuje 
zazwyczaj prostota: są to ośmio- lub dziesięciozgłoskowce, z rymami parzystymi i przeplatanymi, 
czasem pojawia się budowa stroficzna z refrenem; niejednokrotnie powtarzają się w nich te same 
zwroty w lekko zmienionej postaci, aby jak przypuszcza badacz, ״dać odpocząć myśli i wypełnić 
wiersz potrzebną liczbą głosek” (idem, op.cit., s. 430). Pod tym względem szczególnie ״wygodne” 
wydają się konstrukcje refreniczne, zwłaszcza jeśli ów refren powtarzają słuchacze — poeta ma wtedy 
jeszcze więcej czasu na ״zebranie myśli”.
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Jeśli bierze się pod uwagę charakter akom paniam entu, o wiele trudniejsza do 
opracowania w trybie improwizowanym niż Czyn wydaje się inna biesiadna pio
senka Lejcie do szklanki..., jako że musiała być śpiewana — zgodnie z charakterem 
towarzyszącej jej melodii, tak zwanej ״arii szampańskiej” wykonywanej przez D on 
Giovanniego — w szybkim tempie, niepozostawiającym zbyt wiele czasu na dobór 
kolejnych fraz534. Z  drugiej jednak strony właściwe tej konstrukcji krótkie wersy 
i parzyste rymy ułatwiają wierszowanie.

Czy jednak akom paniam ent służył poecie jedynie za ״rusztowanie” wersyfi- 
kacyjne, na którym  konstruował własne wiersze, czy też m iał również inne zna
czenie, na przykład wyrazowe? I w jakim stopniu rodzaj melodii, towarzyszącej 
improwizacji, mógł wpływać na charakter tworzonych do jej w tóru wierszy?

M am y zbyt mało danych, by zdecydowanie odpowiedzieć na te pytania; po 
m ocna może się jednak okazać w tym  względzie konfrontacja zapisów improwizacji 
z poezją pióra, dla której sam poeta zaplanował akom paniam ent — z fragmentami 
takimi jak Chór strzelców z D ziadów-widowiska  podług muzyki z opery Webera״) 
Wolny strzelec”) czy też tak zwana Pieśń Zem sty ze sceny pierwszej pierwszego aktu 
D ziadów  drezdeńskich. Czy tworząc te kontrafaktury, Mickiewicz inspirował się 
tylko cechami konstrukcyjnym i wykorzystanych fragmentów muzycznych bądź 
też walorami wyrazowymi muzyki, czy też m ożna mówić nawet o zabiegach in- 
tertekstualnych, angażujących również tekst pierwotny, a nawet kontekst dzieła, 
w  którego ramach ów pierwotny fragment wokalny zaistniał — na przykład opery? 
Co bowiem charakterystyczne, Mickiewicz wykorzystuje jako akom paniam ent 
dla swoich wierszy przede wszystkim utwory wokalne, a więc zawierające w swojej 
pierwotnej strukturze słowo poetyckie.

Najmniej prawdopodobne wydaje się to, że Mickiewicz inspirował się walora
m i wyrazowymi lub semantycznymi samej muzyki — przede wszystkim dlatego, 
że na tę samą melodię tworzył utwory bardzo różne — jak choćby Pieśń Zemsty 
i Śmierć pu łkow nika  powstałe do arii N on p iu  andrai. W prawdzie specyfika se
m antyki muzycznej sprawia, iż ta sama struktura dźwiękowa daje się kojarzyć 
z rozmaitymi tekstami literackimi535, jednak w przypadku Pieśni Zem sty kontrast 
wyrazowy między warstwą muzyczną a tekstem jest radykalny. Dlatego należa
łoby wprowadzić rozróżnienie między utworami powstałymi jako kontrafaktury 
(to znaczy stworzonymi nie w trybie improwizowanym z założeniem, że mają 
funkcjonować jako pieśni bądź sceny śpiewane — i jako takie aktualizować w pew
nym  stopniu kontekst dzieła wyjściowego, którego warstwę muzyczną przejmują)

534 Improwizacja ta miała powstać na wieczorze pożegnalnym u Joanny Zaleskiej 30 listopada 
1827 roku, przed wyjazdem poety do Petersburga; na temat okoliczności opublikowania i istnieją
cych wariantów zapisu zob. Cz. Zgorzelski, komentarz w: A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie, op.cit., 
t. I., cz. 4., s. 60—64; por. Wydanie Rocznicowe, t. I, s. 482 i 697.

535 Co zresztą jest jednym z głównych argumentów zwolenników formalizmu w muzyce, wy
taczanym już przez Eduarda Hanslicka; zob. m.in. S.K. Langer, Feeling and Form, New York 1953 
i K. Guczalski, Znaczenie muzyki. Znaczenia w muzyce, Kraków 2002.



185Wokół Mickiewicza

a utworami, które powstawały jako improwizowane do w tóru melodii (zazwyczaj 
wielokrotnie wykorzystywanej) pełniącej funkcję nie sygnału intertekstualnego, 
lecz jedynie ״ramy” kompozycyjnej, ułatwiającej organizację wersyfikacyjną tekstu 
i wzmagającej jego wyrazistość. W  takim  rozumieniu na przykład m elodia L a u 
ry i Filona może być uznana za rodzaj specyficznie Mickiewiczowskiej ״melodii 
improwizatora” w takim  sensie, w jakim charakterystyczne tematy muzyczne do 
swoich występów ex prom ptu  obierała większość włoskich artystów XVIII i po
czątku XIX wieku -  jako odpowiednik wspominanego przez Fernowa passagallo 
romano lub napoletano. Przy takim  założeniu Pieśń Zem sty rysuje się jako przy
padek poniekąd graniczny, jest to bowiem tekst pisany, który w obrębie świata 
przedstawionego dram atu został zaprezentowany jako improwizowany. Do prob
lem u wyznaczników jego improwizacyjności przyjdzie nam  jeszcze powrócić, na 
razie przypomnijm y jedynie, że w rękopisie kórnickim  fragment ten opatrzono 
informacją: ״na melodię N o n p iu  a n d ra i. W  ostatecznej edycji Mickiewicz usunął 
jednak ten trop i gdyby nie rękopis, takie połączenie nie przyszłoby prawdopo
dobnie nikom u do głowy. Biorąc pod uwagę kontrast między charakterem tej arii 
i jej treścią a tekstem pieśni Konrada, wydaje się, że pierwotnie umieszczona w di
daskaliach informacja o akompaniamencie może mieć dwojakie (przynajmniej) 
uzasadnienie.

M ożna mianowicie przypuszczać, że istotniejsza niż sfera wyrazowa muzyki, 
kontrastująca z semantyką agresywnego wezwania do zemsty, jest w tym  przypad
ku zależność intertekstualna między tekstem arii a sytuacją Mickiewiczowskiego 
bohatera. Taką koncepcję wypracował Wacław Kubacki, który dowodził, iż w  tek
ście tym Mickiewicz żegna się ze swoją frywolną młodością i podejmuje męskie 
wyzwanie walki -  jak Cherubino, którem u w tej właśnie arii Figaro przedstawia 
realia żołnierskiego żywota. Kubacki dowodził również, że Mickiewicz odnosi się 
przede wszystkim do drugiej części arii, w której instrum entacja, ilustrująca od
głosy militarne -  werble, wybuchy dział -  odpowiada wojowniczej aurze pieśni 
zemsty536. H ipoteza ta może budzić jednak szereg zastrzeżeń. Pomijając już nawet 
to, że Cherubino ostatecznie nie idzie na wojnę537, tylko ukrywa się w zamku 
i kontynuuje swoje zaloty ״ad ogni donna del palazzo” (״do każdej kobiety w pała
cu”, akt I, scena 5), nie żegnając się z frywolnym nastrojem, zmiana instrum enta- 
cji w drugiej części arii nie powoduje zasadniczej zmiany jej ogólnie żartobliwego 
charakteru; co więcej, jako akom paniam ent dla pieśni śpiewanej w dramacie przez 
więźnia przy akompaniamencie jedynie fletu musi być pozbawiona eksponowa
nych przez badacza semantycznych walorów Mozartowskiej instrum entacji, za
chowując jedynie dowcipną i żwawą linię melodyczną, której charakteru chyba

536 W. Kubacki, Arcydramat..., op.cit., s. 91-92.
537 Przynajmniej nie w operze Mozarta i da Pontego. W napisanej przez Beaumarchais’go ostat

niej części ״trylogii Figara”: LAutre Tartuffe ou la mere coupable, dowiadujemy się, że Cherubino 
zginął na wojnie, rozpaczliwie szukając śmierci z powodu nieszczęśliwego romansu z hrabiną Alma
viva, tego kontekstu jednak Kubacki (zresztą słusznie) nie uruchamia.
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żadna instrum entacja nie byłaby w stanie dopasować do wampirycznego obra
zowania Pieśni Zem sty — chyba że w logice ironii. Toteż muzykolodzy, zdecydo
wanie odrzucając tezę o jakiejkolwiek adekwatności wyrazowej tekstu i muzyki 
Pieśni Zemsty, skłonni byli widzieć w niej celowy ״dysonans estetyczny”538.

W  takiej sytuacji m ożna jednak wysunąć także inne przypuszczenie — iż 
w wersji brulionowej wskazówka na tem at akom paniam entu, który stanowił je
den z ulubionych tem atów improwizacyjnych Mickiewicza, miała pełnić funkcję 
identyfikacyjną, miała stanowić kolejną przesłankę do powiązania postaci Kon
rada z Mickiewiczem, czyli występować w odsemantyzowanej funkcji ״melodii 
improwizatora”. Tym samym służyła podkreśleniu, że Pieśń Zem sty m a charakter 
improwizowany, czytaj — spontaniczny; że nie jest utworem  przemyślanym przez 
Konrada, a tym samym zawarte w  niej bluźnierstwo nie jest rzucone z premedyta
cją, lecz pod wpływem — co sugeruje Kapral — nagłej pokusy diabelskiej. Ponieważ 
jednak w dalszej części dram atu pojawiły się inne sceny śpiewane o charakterze 
zdecydowanie intertekstualnym  (bal u Senatora), które mogłyby skłaniać — per  
analogiam  — do poszukiwania związków między arią Figara a pieśnią Konrada, 
poeta, dla uniknięcia ewentualnych konfuzji interpretacyjnych, ostatecznie usu
nął tę informację z didaskaliów.

Uwzględniając ״uniwersalność” ulubionych tem atów muzycznych Mickiewi
cza jako służących bardzo różnym tem atom  improwizacji i traktując je jako typo
we ״melodie do improwizacji”, a więc zakładając ich radykalną dekontekstualiza- 
cję wyrazową, nie m ożna jednak stwierdzić, że nigdy i w  żadnym stopniu poeta 
nie inspirował się czysto muzycznymi walorami akom paniam entu. Działo się tak 
w sytuacjach raczej wyjątkowych, wówczas gdy Mickiewicz nie odwoływał się — 
jak miał w zwyczaju — do utworów wokalnych, lecz do kompozycji instrum ental
nych. Takim przypadkiem jest improwizacja zaprezentowana 19 lutego 1828 roku 
w moskiewskim salonie Zaleskich, a dokładniej ostatnie z trzech wystąpień im- 
prowizacyjnych, jakie się wówczas odbyły. W  dzienniku Heleny Szymanowskiej 
znajdujemy dość szczegółowe wspomnienie tego wydarzenia:

Tego wieczora sławny nasz poeta trzy improwizował rzeczy, jedną na nutę Filona 
i Laury, drugą na nutę Non piu andrai, trzecią na Murmure. W pierwszej najwięcej 
było dowcipu, bo do wieczora dzisiejszego zastosowana była539, w drugiej — głębokość 
i nowość myśli, z najlepszym połączone gustem, w trzeciej zaś odznaczył się poeta tkli
wością i przyjemnością wyrażeń, które, ponieważ to były triolety, kilka razy powtarzały 
za każdą razą piękniej540.

538 Taką tezę głosił na przykład Jerzy Skarbowski (odwołujący się do wcześnieszych opinii 
W. Noskowskiego i W. Sautera); zob. idem, ״ Taka pieśń jest siła, dzielność, taka pieśń jest nieśmier
telność!”. Rola muzyki w życiu i twórczości Adama Mickiewicza, Kraków 2003, s. 140—141. Por. 
również M. Sokalska, Opera a dramat romantyczny. Mickiewicz — Krasiński — Słowacki, Kraków 
2009, s. 152—157.

539 Wcześniej tego dnia odbyły się tańce i maskarada.
540 H. Szymanowska-Malewska, Dziennik (1827—1857), oprac. Z. Sudolski, konsultacja 

S.S. Łanda, Warszawa 1999, s. 45.
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O wa ״ tkliwość i przyjemność wyrażeń”, właściwa ostatniej improwizacji, do
minująca we wrażeniu odbiorczym nad treścią lub charakterem semantycznym 
improwizowanego tekstu, uderzyła również obecnego wówczas u Zaleskich księcia 
Piotra Wiaziemskiego. Książę, który jak sam stwierdza, nie w pełni rozumiał pol
ski tekst improwizowanych wierszy, koncentrował się szczególnie na ich walorach 
fonicznych, odczuwalnych według niego przede wszystkim właśnie w tej ostatniej 
improwizacji:

Zakończył [...] fantazją na temat Murmure Szymanowskiej i poezja jego była wtenczas
szemraniem i zadziwiająco harmonizowała z muzyką541.

Z  konfrontacji informacji zawartych w relacjach Szymanowskiej i Wiaziem- 
skiego m ożna wywnioskować, że do w tóru Laury i Filona poeta wygłosił ״kuple- 
ty” na cześć Wiaziemskiego (które ich adresat odebrał jako wzruszające, Szyma
nowska zaś jako dowcipne), improwizacja z akom paniam entem  M ozartowskim 
dotyczyła bitwy pod Navarino, zaś ״fantazja” na tem at M urm ure  miała postać 
trioletów. Ponieważ były to triolety, m ożna się spodziewać swoistej, ״wariacyjnej”, 
improwizacyjnej pracy nad słowem, której efektem była -  jak świadczy Szyma
nowska -  form a coraz piękniejsza i prawdopodobnie coraz ściślej korespondująca 
z brzmieniem.

Interesująco, jeśli chodzi o muzyczne uwarunkowania Mickiewiczowskich 
improwizacji, przedstawia się również wystąpienie w Berlinie w lecie 1829 roku, 
kiedy to Polonia berlińska, zwłaszcza akademicka, fetowała pobyt Mickiewicza 
w tym  mieście. Jak wspom ina Napoleon Ludwik Kamieński542, podczas przyję
cia zorganizowanego ״w salonach Jagora pod lipam i”, w obecności profesorów 
niemieckich (w tym  i ״Hegla z małżonką”), Mickiewicz improwizował ponoć 
do w tóru ״m elodii poloneza znanego” kilkuzwrotkowy wiersz. W edług relacji 
Kamieńskiego ״chór obecnych po każdej zwrotce wieszcza powtarzał” refren po 
żegnalny:

A kiedy odjeżdżasz, bywaj zdrów 
O naszej przyjaźni dobrze mów543.

Refren ów, jako część improwizacji, pojawił się w wierszu opublikowanym 
anonim owo w ״Gazecie Wielkiego Księstwa Poznańskiego” z 11 lipca 1829 roku 
(nr 55), który jak stwierdza Jarosław Maciejewski, został napisany przez Eulogiu- 
sza Zakrzewskiego i wykonany w formie pieśni przy pożegnaniu poety. Badacz 
przypuszcza, że jego powtórzenie jako fragm entu improwizacji świadczy o tym, 
iż Mickiewicz ״włączył się” niejako w śpiew, doimprowizowując do pochwalnego

541 Cyt. za: A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie, op.cit., t. I, cz. 4, s. 100.
542 Tak identyfikuje anonimowego autora artykułu z ״Gazety Wielkiego Księstwa Poznańskie

go” (1859, nr 1); J. Maciejewski, Gdy gościł w Wielkopolszcze. Adam Mickiewicz w Wielkim Księstwie 
Poznańskim, 1831—1832, Poznań 1958, s. 231-232).

543 Ibidem, s. 233.
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tekstu Zakrzewskiego dodatkowe zwrotki544. Pigoń natom iast zauważał, że dwu
wiersz ten nie jest autorstwa Zakrzewskiego ani tym bardziej Mickiewicza, lecz 
pochodzi z oryginalnego tekstu owego ״poloneza Kościuszki”, którym  nie była 
znana pieśń Patrz, Kościuszko, na nas z  nieba..., lecz inna, śpiewana podobno przy 
pożegnaniu Kościuszki opuszczającego Polskę po konfederacji targowickiej, za
wierająca między innym i takie słowa:

Podroż twoja nam niemiła,
Lepsza przyjaźń w domu była.
Kochalim cię nad swe życie,
Szanowalim należycie.
A kiedy odjeżdżasz bywaj zdrów,
O naszej przyjaźni dobrze mów!545

W edług innej relacji, co prawda znacznie późniejszej, autorstwa W ojciecha Cy
bulskiego, sprawa przedstawiała się odmiennie. Do w tóru Poloneza Kościuszki 
poeta miał wygłosić obszerną, dotyczącą unii Litwy z Polską, pieśń improwizowa
ną, w  której znalazły się takie słowa:

Czy to z Litwy, czy z Poznania,
Chociaż różne nosim bronie,
Nic nam bracia nie zabrania 
Wspólne sobie podać dłonie.

W edług relacji Cybulskiego było to drugie wystąpienie Mickiewicza owego 
dnia -  wcześniej poeta miał improwizować przy fortepianowym akom paniam en
cie melodii Z a  szum nym  Dniestrem, jednak treści ani tem atu tego wcześniejszego 
utw oru Cybulski nie podaje546. Dopiero po tych dwóch wystąpieniach zebrani 
mieli się udać do dom u Zakrzewskiego.

Trudno rozstrzygnąć, która z tych relacji jest prawdopodobniejsza -  być może 
polonez Kościuszki był wykorzystany tego dnia dwukrotnie, a być może ów ״po- 
lonez znany”, wzmiankowany przez Kamińskiego, to inny polonez. Tak czy ina
czej, po raz kolejny w relacjach pojawia się wzmianka o improwizacji z udziałem 
słuchaczy, w  której pieśniowa, regularna struktura akom paniam entu umożliwia 
współdziałanie poety i jego odbiorców w tworzeniu kompozycji niewątpliwie jesz
cze bardziej elektryzującej niż wystąpienie solowe.

544 Ibidem.
545 Cyt. za: A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie, op.cit., t. I, cz. 4, s. 107, przyp. 6.
546 W. Cybulski, Odczyty o poezji polskiej w pierwszej połowie XIX. wieku, tłum. z niem. F. Do

browolski, Poznań/Drezno 1870, s. 212. Inny świadek improwizacji berlińskiej, Michał Skarżyński, 
wspominał nie improwizację na temat unii Polski i Litwy, ale poświęconą ziemiom polskim w ogó
le: ״Mówił nam o Podolu, Ukrainie, Żmudzi, Wołyniu, Polesiu, Warszawie i o swej ukochanej 
Litwie”. Wspomnienie to, zredagowane prawie pół wieku po opisywanych wydarzeniach, może być 
naturalnie niedokładne (zob. Cz. Zgorzelski, komentarz w: A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie, op.cit., 
t. I, cz. 4, s. 109).
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Poeta na zawołanie”. Improwizacje wśród Rosjan i Polaków״

N a szerszą skalę Mickiewicz jako improwizator zaczął być znany w okresie rosyj
skim; występował wówczas często i chętnie547. Wcześniej jego sława w tej dziedzi
nie miała charakter bardzo kameralny, ograniczony do grona przyjaciół, w  Rosji 
zaś zaistniał jako improwizator prezentujący poziom .profesjonalny”548״ 

W eintraub, ujmujący historię Mickiewiczowskich improwizacji pod kątem  ich 
stopniowego ״umistyczniania”, stwierdza, że to właśnie w Rosji, pod wpływem 
Oleszkiewicza, rozwinęło się w poecie przekonanie o nadprzyrodzonym charakte
rze własnego ״daru improwizacyjnego”:

[...] to Oleszkiewicz był Janem Chrzcicielem Mickiewiczowskiego profetyzmu, grunto
wał on swe przekonanie na darze improwizatorskim poety i potrafił je Mickiewiczowi 
narzucić549.

Takie postawienie sprawy sugeruje, iż Mickiewicz być może nie doszedłby do 
koncepcji swego wieszczego powołania, gdyby nie potrafił improwizować i gdyby 
Oleszkiewicz nie przedstawił m u  tej umiejętności w odpowiednim  świetle. Teza 
ta — dość ryzykowna, biorąc pod uwagę liczne w tym okresie profetyczne postawy 
poetów nieposiadających umiejętności improwizacyjnych550 — sprawia, że Wein- 
traub, charakteryzując Mickiewiczowskie wystąpienia ex tempore z tego okresu, 
bardzo niewiele uwagi poświęca improwizacjom w środowisku rosyjskim, kon
centrując się na popisach dla rodaków. Pomijając fakt, że m am y niewiele inform a
cji na tem at wystąpień poety dla Rosjan, dzieje się tak dlatego, że w przyjętej przez 
W eintrauba optyce wystąpienia w środowisku cudzoziemców stanowią w pew
nym  sensie regres, choćby w stosunku do improwizacji pożegnalnej z 1824 roku. 
Mickiewicz prezentował się bowiem wśród Rosjan w dużej mierze jako typowy 
improwizator salonowy — ze wszystkimi konsekwencjami takiej postawy, choć re
nom a jego poezji pisanych zapewne nobilitowała tę jego aktywność poetycką, zaś 
fakt, że występował con amore, odróżniał go od płatnych improwizatorów, podró
żujących wówczas licznie po Europie. Jak się zdaje, wystąpienia te stały się jednym 
z istotniejszych doświadczeń w karierze poety, być może nawet istotniejszym niż 
improwizacje wśród rodaków, uświadomiły m u bowiem siłę własnego oddziały
wania niejako ״ponad” słowem poetyckim — zastąpionym przez francuską prozę;

547 A. Chodźko w liście do A.E. Odyńca z 4 lutego 1828 roku, relacjonując przebieg impro
wizacji o Zborowskim, dodał, iż poeta w owym czasie: ״oprócz przejściowych zmartwień, jakich 
przysporzyło mu pijaństwo brata, Jerzego, ciągle był w najlepszym humorze. Improwizował dużo 
i przecudownie”; cyt. za: W. Billip, op.cit., s. 340—341.

548 S. Kawyn, op.cit., s. 8.
549 W. Weintraub, Poeta..., op.cit., s. 80.
550 Na temat romantycznej tendencji do profetycznej wykładni poezji zob. m.in. M. Cieśla- 

-Korytowska, O romantycznym poznaniu, Kraków 1997, tu zwł. rozdział Olśnienie (s. 62—86) oraz 
Intuicja, autokontemplacja (s. 86—97).
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uświadomiły m u potęgę jego osobistej charyzmy, która sprawiała, że nawet dla 
tych, którzy nie rozumieją jego języka, mógł w sytuacji bezpośredniego kontaktu 
zaistnieć jako poeta p a r  excellence.

Większość wystąpień Mickiewicza z tego okresu nosi znam iona improwizacji 
profesjonalnej -  często tworzy na zadane tematy, sam prosząc o ich zapropono
wanie. Tworzy zaś już nie tylko wiersze i żartobliwe dialogiczne drobiazgi, lecz 
także sceny dramatyczne, poem aty epickie oraz -  na potrzeby cudzoziemców -  
improwizowane, prozatorskie narracje, zdobywając w ten sposób wszechstronne 
doświadczenie, wypróbowując różne techniki i możliwości tkwiące w tego typu 
aktywności artystycznej. Poklask, który zyskał wśród Rosjan, um ocnił jego za
ufanie (nota bene z natury  całkiem duże) do własnych możliwości jako poety, 
i to poety działającego nie tylko za pośrednictwem wiersza pisanego, lecz także 
swoją osobistą charyzmą. Jak stwierdził Wacław Lednicki, nigdy później ani nigdy 
wcześniej popularność i powodzenie Mickiewicza nie było tak wielkie, jak właśnie 
w Rosji, kiedy wreszcie poczuł się ״włączony w wielki nu rt historii”551.

Wydaje się, że profil Mickiewicza jako improwizatora rysuje się nieco odm ien
nie w zależności od tego, czy poeta występuje w środowisku polskim czy rosyj
skim; nie są to różnice radykalne, wystarczające jednak, by wysnuć tezę o dwóch 
(przynajmniej) jego ״wcieleniach” z okresu rosyjskiego -  -eks״ rodzimym” i nieco״ 
portowym”.

Przede wszystkim wśród Polaków poeta improwizował po polsku i wierszem, 
w salonach rosyjskich także po francusku552 -  i prozą. To istotna modyfikacja salo
nowej ״zabawy” w improwizacje -  w  takim układzie kwestia formy wierszowanej 
okazuje się już zupełnie w tórna wobec siły oddziaływania osobowości mówiącego 
poety. Rzążewski przekazał charakterystyczną refleksję genologiczną nad tymi wy
stąpieniami, zaliczanymi przezeń do poezji m etodą poniekąd apofatyczną:

Był to [...] język tak malowniczy, tak doniosły, tak pełen prawdziwie poetycznych obra
zów, a przy tym tak stosujący się do jakiegoś wewnętrznego, rytmicznego tempa, że
żadną miarą za prozę brać tego nie można było553.

Niestety, nie posiadamy zapisu żadnej z tych prozatorskich ״improwizacji”; 
zachowane skąpe relacje na ich tem at świadczą jednak, że słuchacze nie oceniali 
ich według prawideł sztuki retorycznej, lecz tym, co podziwiali, była wszystkim 
siła i żywość wyobraźni, oszałamiająca metaforyka, głębia i sugestywność poetyc

551 W. Lednicki, Przyjaciele Moskale, Kraków/Warszawa 1935, s. 162; por. m.in. M. Dernało- 
wicz, Adam Mickiewicz, Warszawa 1985, s. 98; Z. Stefanowska, Mickiewicz ״śródżywiołów obcych”, 
w: eadem, Próba zdrowego rozumu, op.cit., s. 177; J. Borowczyk, Między etosem a karierą —filomaci 
na zesłaniu, w: Biografie romantycznych poetów, red. Z. Trojanowiczowa, J. Borowczyk, Poznań 
2007, s. 43-51; B. Biołczew, Po drugiej stronie mitu — Adam Bernard Mickiewicz: pomiędzy aureolą 
wieszcza i homo ludens, tłum. C. Juda, Kraków 2003, s. 83-85.

552 A. Rzążewski [Aer], Mickiewicz w Odessie i twórczość jego z  tego czasu, w: idem, Opowiadania 
i studya, Seria I, Poznań 1885, s. 15-16.

553 Ibidem, s. 136.
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kich obrazów. Były to cechy charakterystyczne dla stylu poetyckiego Mickiewicza 
niezależnie od organizacji rytmicznej i wersyfikacyjnej jego poezji, czego świadec
twem jest między innym i spostrzeżenie M ikołaja Malinowskiego, sformułowa
ne w liście do Lelewela, w  którym  donosił m u o improwizacjach petersburskich 
(wierszowanych):

Nie mówię tu nic o obrazach, o porównaniach itd., bo Adam inaczej myśleć nie może: 
u niego wszystko przybiera formę zmysłową554.

I dodawał pod koniec listu:

Rozmowa jego nawet zaczyna przybierać cechę improwizacji, tak jest świetną, tak ob
fitą w myśli własne, oryginalne555.

Dodajmy, że i w  późniejszym okresie, zwłaszcza w towarzystwie międzynaro
dowym, poeta wypowiadał francuską prozą mowy, które określano m ianem  im 
prowizacji -  jak na przykład toast wniesiony podczas odbywającego się w Rzymie 
27 czerwca 1830 roku przyjęcia weselnego W ojciecha Stattlera. W  tym przypad
ku o ״improwizacyjnym” charakterze wypowiedzi zdaje się świadczyć, zdaniem 
wspominającego to wydarzenie Odyńca, zawarta w niej refleksja autotematyczna, 
poświęcona ״natchnieniu i celom sztuki” -  nie tylko sztuki malarskiej Stattlera, 
ale twórczości artystycznej w ogóle556.

Improwizacje poety wśród Rosjan są znane przeważnie z zapisów pośrednich -  
wyjątek stanowi tu  epigramat N a  pierś tw ą  białą..., umieszczony po raz pierwszy 
w zbiorze poezji Mickiewicza z 1880 roku jako improwizacja pochodząca z roku 
1824. Za autora tego zapisu wydawcy uznają Saweljewa, który przedstawił też 
okoliczności powstania tego czterowiersza: podczas przechadzki po ogrodzie jed
nego z arystokratycznych dom ów petersburskich zaczął niespodziewanie padać 
śnieg, i spacerujący goście schronili się do dom u, a obecni na tym  przyjęciu Pusz
kin i Mickiewicz mieli ex tempore zareagować na to zdarzenie wierszami, z k tó
rych Saweljew podaje jako zachowany tylko epigramat Mickiewicza. Relacja ta 
jest jednak niewiarygodna z kilku względów. Po pierwsze, wątpliwości budziło 
datowanie wydarzenia, jako że w 1824 roku Puszkina nie było w Petersburgu; 
zwrócił na to uwagę Chmielowski, uznając czterowiersz za autentyczny, ale za
kładając pomyłkę Saweljewa i przypuszczając, że powstał on w 1829 roku. Po 
drugie, wysoce problematyczna jest oryginalność tekstu -  późniejsi od C hm ie

554 Cyt. za: W. Billip, op.cit., s. 349.
555 Ibidem, s. 351. W późniejszych latach Lenartowicz nawet w prywatnych rozmowach Mic

kiewicza zauważał skłonności do naturalnego użycia stylu biblijnego, który w jego ustach był prosty 
i ״odpowiedni jego charakterowi” (zob. S. Kawyn, op.cit., s. 29).

556 Relacja ta jest jednak dość wątpliwa; Cz. Zgorzelski zauważa, że sam Stattler, wspomina
jąc wesele, nie odnotowuje żadnej improwizacji Mickiewicza (idem, komentarz w: A. Mickiewicz, 
Dzieła wszystkie, op.cit., t. I, cz. 4, s. 112). Por. A. Litwornia, Rzym Mickiewicza. Poeta nad Tybrem 
1829-1831, Warszawa 2005, s. 126.
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lowskiego badacze zgodnie wskazywali liczne i różnojęzyczne pierwowzory tego 
epigram atu557. Relacja Saweljewa uzmysławia więc potencjalne nieporozumienie, 
które pojawia się zawsze w przypadku wystąpienia twórcy (nie tylko zresztą poety, 
ale i muzyka) cieszącego się sławą improwizatora -  utwór przezeń zaprezentowa
ny zostanie przez słuchającego uznany za stworzony a d  hoc. W  tym przypadku, 
gdyby sytuacja opisana przez Saweljewa rzeczywiście zaistniała, Mickiewicz mógł 
istotnie zacytować obiegowy epigramat lub nawet własną wersję jego tłumaczenia, 
a świadkowie tego wydarzenia uznali tekst za nowy, tym  bardziej że faktycznie po
siada on wszystkie cechy ulotnego im prom ptu : stanowi nawiązanie do konkretnej 
sytuacji, jest zwięzły i oparty na wyrazistym koncepcie. Dodajmy, że bliźniaczy 
polski wariant tego utworu, opublikowany jako utwór Franciszka Morawskiego, 
nosił charakterystyczny tytuł Wiersz na prędce.

Najobszerniejsze i najbardziej interesujące doniesienia na tem at improwiza
cji wśród Rosjan znajdujemy w liście Piotra Wiaziemskiego pisanym do żony558, 
w którym  relacjonując prozatorskie wystąpienia Mickiewicza, przekazywał kilka 
zawartych w nich obrazów. Jego relacja zdaje się potwierdzać, że to właśnie zaska
kujący charakter i wyrazistość metaforyki oraz sytuacja uroczystej, publicznej de
klamacji sprawiały, iż te wystąpienia mową niewiązaną uznawano za improwizacje 
-  i to improwizacje poetyckie.

Można, jak sądzę, zaryzykować porównanie między improwizującym M ic
kiewiczem z okresu rosyjskiego a popisującym się swoją biegłością pianistyczną 
Lisztem -  obaj wywierali na odbiorcach takie samo wrażenie: wirtuoza oszałamia
jącego sprawnością techniczną i siłą swojej osobowości. Mickiewicz niewątpliwie 
był ״gwiazdą” salonową, a improwizacje były jednym  z m otorów jego sukcesów 
towarzyskich559. Taka wirtuozowska postawa zresztą nie wszystkim się podobała. 
- ”Gorszy mię improwizowanie Adama״  pisał na przykład Jan Wysocki, eksponu
jąc przy tym fatalny wpływ kobiecego uroku na poetę. -  Geniusz nie powinien״ 
się krępować podawanymi przez kobiety materiami. Orzeł nie błaznuje z czeczot

557 Zob. H. Kopia, Wiersz przypisywany Mickiewiczowi, ״Pamiętnik Towarzystwa Literackie
go im. Adama Mickiewicza” 1887, s. 134-138 oraz R.M. Werner, Wiersz przypisywany Mickie
wiczowi, ibidem, s. 142-144. H. Kopia jako właściwego autora wierszyka (następnie wielokrot
nie parafrazowanego) wskazywał Franciszka Morawskiego, natomiast R.M. Werner przytaczał 
 Chr. Fr. Dan. Schuberta”, poety z okresu Burzy i Naporu (chodzi״ bliźniaczy” wiersz autorstwa״
zapewne o Christiana Friedricha Daniela Schubarta, poetę, myśliciela, kompozytora i teoretyka 
muzyki, którego nazwisko w piśmiennictwie polskim często mylnie podawane jest jako ״Schu- 
bert”), sugerując jednak, że motyw ten ma prawdopodobnie jeszcze starsze źródła, na przykład 
francuskie, i że stanowił topiczny koncept charakterystyczny dla europejskiej liryki przynajmniej 
już od XVIII wieku.

558 Fragmenty listu Wiaziemskiego zostały po raz pierwszy opublikowane przez ״Ilustrowany 
Kurier Codzienny” (Kraków) w 1934 roku, nr 318.

559 Jak zaznaczał A. Rzążewski, ״Mickiewicz na wdzięki niewieście bardzo był wrażliwy” (idem, 
Mickiewicz w Odessie..., op.cit., s. 138); por. B. Mucha, Rosjanki w życiu Adama Mickiewicza, Ka
towice 1994.
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ką. Adam się wysila bez pożytku i chwały”560. Jeszcze u schyłku XIX wieku Adam 
Rzążewski, odtwarzając pobyt poety w Odessie (i czerpiąc prawdopodobnie ze 
wspom nień Karoliny Sobańskiej561), wyrzucał poecie te doświadczenia, pisząc 
o ״nadużywaniu boskiego daru” pod zgubnym wpływem środowiska odeskiego 
(zwłaszcza w  salonów Sobańskich i Zaleskich)562.

W  innym  oświetleniu przedstawiają improwizacje raporty carskiej policji:

Opowiadają w mieście, że sławny poeta improwizator polski Mickiewicz, który znaj
duje się obecnie w Petersburgu, ma być wręcz uwielbiany przez wyższe sfery towarzy
skie z racji swego talentu. Mówi się nawet, że damy petersburskie noszą nowomodne 
suknie, którym nadały nazwę ״a la Mickiewicz”, podobnie jak Angielki wymyśliły 
ubiór ״a la Walter Scott”563.

Charakterystyczne jest to, że w oczach policji Mickiewicz jest przede wszyst
kim  improwizatorem, ewentualnie poetą improwizatorem, a nie literatem. Taka 
klasyfikacja m iała swoją wagę — niezbyt dla poety korzystną. Niezależnie bowiem 
nawet od ״krym inalnej”, filareckiej przeszłości poety oraz od tego, że jego utwory 
drukowane wzbudzały (łatwo zrozumiałe) zainteresowanie cenzury, a nawet sa
mego Nowosilcowa (w słynnym raporcie na tem at Konrada Wallenrodd)%A, status 
improwizatora automatycznie czynił zeń osobnika podejrzanego — jak bowiem 
o tym była już mowa (w rozdziale Im prowizacja i polityka), przemawiający pub
licznie poeta, który nie autoryzował swymi umiejętnościami istniejącej władzy, 
lecz przemawiał we własnym imieniu, stanowił potencjalną siłę wywrotową.

W  środowisku polskim najwięcej reperkusji, kom entarzy i zainteresowania 
wywołały wystąpienia improwizatorskie Mickiewicza podczas uczty bożonaro
dzeniowej 1827 roku, zwłaszcza zaś zaprezentowana przez niego przy tej okazji 
tragedia” (czy też raczej sceny dramatyczne) na tem״ at Samuela Zborowskiego565.

I tym razem improwizacje przebiegały w atmosferze biesiadnej, bowiem, jak 
wspom ina Malinowski, poprzedziła je obficie zakrapiana uczta:

Post numerosos cyathos, in quibus profuse vinum nobilissimum circumferebatur cum 
ego et Rogalscius iam timebamus ne aliquis forsan moderatione relicta:
Tinget mero pavimentum superbo

560 List do Stanisława Kozakiewicza z Warszawy z 8 lutego 1828 roku; cyt za: A. Mickiewicz, 
Dzieła wszystkie, op.cit., t. I, cz. 4, s. 86; por. J. Kleiner, Adam Mickiewicz, op.cit., t. II, cz. 1, s. 21.

561 A. Rzążewski podaje panią Lacroix (de domo Karolina Rzewuska, primo voto Sobańska) jako 
swoją główną informatorkę (idem, op.cit., s. 129, przyp. 1).

562 Ibidem, s. 136.
563 Raport H. Mackrotta z 21 października 1828 roku, cyt. za: W. Billip, op.cit., s. 36, 

przyp. 50.
564 Ibidem.
565 Odtwarzam ów wieczór przede wszystkim na podstawie dziennikowych zapisków Mali

nowskiego i listu A. Chodźki do A.E. Odyńca (list z 4 lutego 1828 roku, w: W. Billip, op.cit., 
s. 340—341), uznając je za najbardziej bezpośredni ״refleks” wydarzenia — i konfrontując, zwłaszcza 
tam, gdzie różnice są rażące lub znamienne, z wersjami późniejszymi.
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Pontificum potiore coenis (Hor. od. II, XI)
expansis portis invitavimus omnes, ut in alia cubicula transirent566.

To odejście od stołu nie oznaczało jednak wstrzemięźliwości, bowiem i w są
siednim pomieszczeniu do dyspozycji gości stało wino szampańskie.

Rangę zgromadzenia niewątpliwie podniosła obecność księcia Sapiehy, które
m u  była dedykowana pierwsza improwizacja, wygłoszona na jego bezpośrednią 
prośbę, ale na tem at zaproponowany ponoć ״jednogłośnie” przez zgromadzonych 
— pochwałę rodu Sapiehów i unii Polski z Litwą. Podczas tej improwizacji Malew
ski akompaniował na fortepianie, z nut, które polecił m u przygotować M ickie
wicz. Niestety, Malinowski nie podaje, jaka to była melodia, odnotowując jedynie 
w liście do Lelewela, że grał ״znaną sercom nutę”. W  relacji znacznie późniejszej 
(W spom nienie o pobycie A . M ickiew icza w  Petersburgu, ״Tygodnik Ilustrowany”, nr 
261, s. 331) Józef Przecławski podawał, że było to Mozartowskie N o n p iu  andrai, 
co wydaje się o tyle wątpliwie, że trudno melodię tej arii określić m ianem  znanej״ 
sercom nuty”. W arto w tym miejscu przypomnieć, że poeta raz jeszcze, w Berli
nie w 1829 roku, improwizował na bardzo podobny tem at — przeszłości Litwy 
i jej związku z Polską — wówczas do w tóru Poloneza Kościuszki. Być może więc 
owa ״znana sercom nuta” to polonez? Tym bardziej że, tak samo jak w Berlinie, 
w  Petersburgu świadkowie improwizacji powtarzali za poetą ״całe strofy”567 (czyli, 
jak m ożna sądzić, włączali się do śpiewu). Co więcej, z berlińskiej relacji Cybul
skiego można wnioskować, że słuchacze powtarzali nie wiersze stworzone przez 
Mickiewicza, lecz oryginalny refren pieśni. Jeśli przyjmiemy, że tak samo sprawa 
się miała w improwizacji petersburskiej, zrozumiała staje się uwaga Malinowskie
go, iż: ״Nescio quom odo factum  est, u t nec ego, nec quisquam m em init eorum  
versuum”568. Istotnie, gdyby owo zbiorowe, quasi-refreniczne powtarzanie obej
mowało tekst stworzony przez Mickiewicza, a nie ״oryginalny” refren, musiałoby 
utrwalić je na tyle, by ktoś zapamiętał przynajmniej jedną frazę.

Z  relacji Malinowskiego wynika, że rolę dyskretnego inspiratora improwizo
wanej ״tragedii” odegrał Malewski569; w wersji Przecławskiego inicjatywa miała

566 M. Malinowski, Dziennik, s. 133; ״Po wielu kielichach, w których hojnie szlachetne wino 
obnoszono, ja i Rogalski w obawie, że »ktoś straciwszy miarę wyleje na podłogę napój wspaniały, 
lepszy od wina, które pijają pontyfikowie« (Horacy II, 11) — otworzyliśmy drzwi i zaprosiliśmy 
wszystkich, by przeszli do innego pokoju”; M. Malinowski, Dziennik, tłum., s. 55.

 in pulcherrimus multis locis omnes admiratione perciti, furoroque quodam correpti in [...]״ 567
clamores involuntarios prorumpebant et una quasi e composito strophas totas canendo cum sum
mo animi ardore repetebant”; M. Malinowski, Dziennik, s. 134; ״[...] w piękniejszych miejscach 
wszyscy, przejęciu podziwem i zapałem jakimś ogarnięci, wydawali mimowolne okrzyki i jakby 
poprzednio się umówiwszy, powtarzali za nim całe strofy”; M. Malinowski, Dziennik, tłum., s. 56.

 ;”Nie wiem jakim sposobem to się stało, że ani ja, ani nikt nie zapamiętał tych wierszy״ 568
ibidem.

569 W Księdze wspomnień rola Malewskiego jest o wiele bardziej wyeksponowana niż w Dzien
niku — on de facto organizuje przebieg wieczoru, działając niemal jak impresario poety: zauważa 
przebudzające się natchnienie” Mickiewicza, chwali jego talenty improwizacyjne, występuje jako״
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pochodzić od samego Mickiewicza; tak czy inaczej, m ożna się spodziewać, że M a
lewski nie rzucałby takiego ryzykownego pomysłu bez porozumienia z przyjacie
lem. Przecławski przypuszcza, że poeta ״wywrzeć chciał silny efekt na Warszawia
kach”, mając na myśli Adama Łęskiego i Lwa Sapiehę. Istotnie, ich obecność na 
przyjęciu mogła gwarantować, że wieść o improwizacji odbije się w środowisku 
polskim znacznie szerszym echem niż wcześniejsze wystąpienia w szczupłym, lo
kalnym  gronie570.

W  Księdze wspomnień Malinowskiego pojawia się informacja, że improwiza
cji o Zborowskim akompaniował na fortepianie Aleksander Linowski (wezwany 
przez Malewskiego, który wiedział, ״czego taka chwila wymagała”), grając ״zwol- 
na” melodię Hej, użyjm y żywota. M im o że Księga wspomnień jest pod wieloma 
względami dość bałam utna, informacja ta nie jest nieprawdopodobna, nawet jeśli 
weźmiemy pod uwagę, że ״ tragedia” była wygłaszana trzynastozgłoskowcem, bo 
Linowski mógł grać tylko melodię strofy, a nie refrenicznego wezwania ״Chwytaj 
i do dna chyl zwiastunkę błogich chwil”571.

Malinowski dość dokładnie opisuje treść owej ״tragedii” -  a właściwie scen dra
matycznych, bowiem nie były one powiązane w zamkniętą strukturę tragedii572. 
I tym razem nie zachował się zapis żadnego fragmentu, ponieważ Mickiewicz wy
raźnie zabronił spisywania. Improwizacja została zaprezentowana niejako ״w dwóch 
rzutach” -  po pierwszym wystąpieniu i przerwie poeta, proszony, żeby ponownie 
coś zaimprowizował (już niekoniecznie tragedię, ale ״co chce”), zaprezentował dal
sze sceny na temat Zborowskiego. Owa świąteczna ״uczta duchowa” zakończyła się 
jednak w sposób całkiem niewzniosły, bo żartami i swobodnymi zabawami:

Gościmski musicos concentus canebat. Mickiewicius quasdam breviusculas ad 
exemplar Masovitarum cantilenarum cecinit, cui Orlowscius respondere stans pede 
in uno voluit, sed ingratus rythmus virum optimum horrendum quantum exercebat, 
tandem relictis carminibus suis, veteras cantilenas ad musicam cantebat; respondebat 
Mickiewicius fortasse primum in vita, lascivius. Correptus reprehensusque a Chodźkio 
eleganti carmine vituperium hoc ab se amovit et in auditores suos retorsit573.

ten, który ״wiedział, czego taka chwila wymagała”, zarządza, aby przygotować Mickiewiczowi ״spo- 
ry puchar” wody zmieszanej z winem szampańskim oraz wezwać Linowskiego, aby ten zagrał Hej, 
użyjmy żywota.

570 Okoliczności i kontekst artystyczny tej improwizacji, w tym postrzegane jako uzupełnienie 
i bodziec do wystąpień Mickiewicza ״improwizacje plastyczne” Orłowskiego, starałam się szerzej 
omówić w artykule Improwizacja w perspektywie korespondencji sztuk, czyli o romantycznych wierze
niach, ״Wielogłos” 2010 (wyd. 2011), nr 12 (7-8), s. 119-132.

571 Por. Ch. Ładzic, op.cit., s. 191-192 oraz komentarz A. Zippera na temat niemieckiego pier
wowzoru pieśni i melodii, Hej, użyjmy żywota, ״Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama 
Mickiewicza” 1888, s. 163-164.

572 Pod tym względem istnieje wyraźna rozbieżność między Dziennikiem a Księgą wspomnień, 
w której Malinowski twierdzi, że powstała pełna tragedia; w innych relacjach (np. Sapiehy) wyraź
nie jest mowa o scenach dramatycznych.

573 M. Malinowski, Dziennik, s. 138 // ״Gościmski grał. Mickiewicz śpiewał jakieś krótkie 
piosenki, w rodzaju mazurków, a Orłowski chciał mu odpowiedzieć stojąc na jednej nodze, lecz
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Ten żartobliwy, śpiewany dialog przypominał zapewne wczesne improwiza
cje filomackie, lecz Malinowski nie używa w odniesieniu do nich tego term inu, 
rezerwując go dla wierszy tworzonych na konkretny tem at (pisze wyraźnie, że 
scena z Gryzeldą była ״ostatnią improwizacją”)574. Zarówno w oczach M alinow
skiego, jak i innych uczestników wieczoru ״prawdziwe” improwizacje najwyraź
niej powinny mieć charakter poważny -  toteż kiedy poeta na dobry początek 
zaimprowizował żartobliwie, nawiązując do akompaniującej m u  syringi, odezwały 
się prośby o dobór jakiegoś godniejszego tematu. Owe wierszowane zabawy na 
koniec spotkania nie wzbudziły zresztą większego zainteresowania (wiemy o nich 
jedynie z prywatnych zapisków Malinowskiego), podczas gdy wieść o tragedii na
robiła sporo szumu zarówno w Petersburgu, jak i w innych ośrodkach -  zwłaszcza 
w Warszawie.

Wieści o improwizacjach

Okoliczności, w  jakich informacje o petersburskich wystąpieniach Mickiewicza 
docierały do Warszawy, są bardzo charakterystyczne i dobrze ukazują mechanizm 
obrastania tego wydarzenia legendą.

11 marca 1828 roku w ״Gazecie Polskiej” ukazał się Wyjątek z  listu pisanego 
z  Petersburga, przedrukowany dwa dni później (13 marca) przez ״Gazetę Kore
spondenta” i ״Gazetę Warszawską”. Stanowił on parafrazę listu Malinowskiego do 
Kaspra Żelwietra, napisanego bezpośrednio po improwizacji 24 grudnia. List ten 
Żelwietr pożyczył Michałowi Kątkowskiemu, a ten, wbrew zaleceniom adresata, 
przekazał go dalej, tak że trafił on do redakcji ״Gazety Polskiej”, w  której został 
odczytany, a następnie opublikowany w formie nadanej m u  przez Benedykta Cie- 
plińskiego575. Relacja ta wywołała zainteresowanie nie tylko Polaków (na przy
kład Lelewela, który zwrócił się bezpośrednio do Malinowskiego z prośbą o więcej 
szczegółów), ale i urzędników carskich, w tym  Nowosilcowa, który uznał zarów
no samo wydarzenie, jak i sposób jego przedstawienia za niebezpieczne i doniósł 
o nim  w raporcie z 15 marca skierowanym do szefa sztabu Wielkiego Księcia; 
jednocześnie o tym samym wydarzeniu poinformował inny inform ator policji, 
H enryk M ackrott576. Sytuacja się zaogniła; poważniejszych konsekwencji unik

niewdzięczny rym męczył strasznie dzielnego męża -  porzuciwszy tedy pieśni swoje, śpiewał stare 
piosenki w takt muzyki. Odpowiadał Mickiewicz, może poraz (sic) pierwszy w życiu nieco za roz
wiąźle. Skarcony przez Chodźkę w wytwornej pieśni, odparł ten zarzut i skierował go do swoich 
słuchaczy”; M. Malinowski, Dziennik, tłum., op.cit., s. 61.

574 Rozumowanie Malinowskiego podejmuje Weintraub (Poeta..., op.cit., s. 71), chociaż jeśli 
za improwizację uznać wystąpienia filomackie, to i te zabawy należałoby traktować jako ludyczną 
wersję ״poezji chwili”.

575 Całą sprawę relacjonuje Malinowski w Księdze wspomnień, op.cit.
576 A. Kraushar, Obrazy i wizerunki historyczne, Warszawa 1906, s. 58; por. W. Billip, op.cit., 

s. 211. Do Malinowskiego zresztą już dwa dni po owej uczcie dotarły informacje, że ״gubernator
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nięto jedynie, jak się zdaje, dzięki interwencji Bułharyna, również tajnego współ
pracownika policji, niechętnego Nowosilcowowi, który złożył raport bagatelizu
jący wydarzenie i w którego dom u trzy dni po improwizacji bożonarodzeniowej 
Mickiewicz improwizował ponownie na tem at wyprawy na biegun północny577.

Niezależnie od relacji opublikowanej w gazetach Odyniec praw dopodob
nie wcześniej dowiedział się o wydarzeniach petersburskich z listu od Aleksan
dra Chodźki (datowanego na 4 lutego 1828 roku), Lelewel zaś -  z nierozważnie 
puszczonego w obieg” listu Malinowskiego do Żelwietra578. Wieści te były ko״
m entowane między innym i na obiedzie u generała Krasińskiego, co A.E. Koź- 
m ian opisał w liście do Morawskiego w ujęciu dość sarkastycznym, sugestywnie 
oddając atmosferę dyskusji:

[...] wpadł Lelewel z listem z Petersburga pisanym o Mickiewiczu, w którym mu do
noszą, że ten geniusz całe tragedie już improwizuje i w tej chwili jest jakby duchem 
boskim natchniony, że gdy improwizował coś o Lwie Sapiehy (sic), teraźniejszy Lew 
Sapieha zemdlał, a Łęski i Jelski ledwie nie zemdleli. Ja myślę, że chyba ich nudzić 
zaczęło [...]. Przeczytawszy list taki Lelewel uciekł, a Odyniec zaczął podnosić każdy 
wyraz jego, Krasiński według swego zwyczaju judził, a stąd wielka, a nawet nieprzystoj
na zaczęła się kłótnia579.

Konfrontacja dziennikowych zapisków Malinowskiego z jego listem do Lele
wela i publikacją w ״Gazecie Polskiej” ukazuje proces szybkiej mityzacji wydarze
nia, bowiem obie wersje epistolarne, a więc przeznaczone do rozpowszechniania, 
podają, iż Mickiewicz osłabł z nadmiernego wysiłku (według nich poeta ״byłby 
może jeszcze więcej mówił”, ale znużony ״padł na krzesło i kilkanaście m inut m u
siał czekać, nim  z osłabienia powstał”580), podczas gdy z dziennika dowiadujemy 
się, że nie tylko nie osłabł, ale wręcz przeciwnie, stwierdził, iż improwizacja nie 
kosztowała go wiele wysiłku. O m dlenia improwizatorów, dla których głównym 
wzorem była, jak się zdaje, improwizacja miseńska z Korynny pani de Stael, w op
tyce romantycznej były uznawane za zjawisko podkreślające ogrom wysiłku poety, 
a tym samym -  rangi improwizacji, chociaż w praktyce niejednokrotnie po prostu

ma u siebie spis wszystkich, którzy brali udział w uczcie na cześć Adama”, lecz uznał to za ״wierutną 
bajkę” (Dziennik, op.cit., s. 62).

577 Jako jedyny konsekwencje tej sprawy poniósł Michał Kątkowski, sprawca całego zamiesza
nia -  został skazany na przymusowy pobyt w swoim majątku na Litwie (W. Billip, op.cit., s. 204).

578 Malinowski wprawdzie w Dzienniku już pod datą 28 grudnia 1827 roku zanotował, że cały 
ranek poświęcił na pisanie ״długiego i obszernego listu do kochanego Lelewela”, w którym ״doniósł 
mu o poecie” (op.cit., s. 66), wątpliwe jednak, czy list ten został wysłany, skoro w następnym, pi
sanym na wyraźną prośbę Lelewela, stwierdza: ״W rzeczy samej nie należało mi czekać, dopóki nie 
będę proszony o udzielenie obszerniejszego opisania improwizacji Adamowych, lecz nie wiem sam, 
dlaczegom to uczynił” (ibidem). Por. W. Billip, op.cit., s. 344.

579 A.E. Koźmian, list do F. Morawskiego z 1 marca 1828 roku, cyt za: W. Billip, op.cit., 
s. 342-343; wcześniejszy przedruk (z drobnymi różnicami) w: L. Siemieński, Obóz klasyków, 
w: idem, Portrety literackie (Dzieła, t. V), Warszawa, 1881, s. 78-79.

580 W. Billip, op.cit., s. 350.
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ratowały ich przed kompromitacją. Również porównanie z Szekspirem, zanoto
wane w D zienn iku  Malinowskiego jako autorefleksja Mickiewicza dotycząca jego 
subiektywnych odczuć podczas improwizacji, w relacji z ״Gazety Polskiej” zostało 
w charakterystyczny sposób przetworzone na wrażenie odbiorcze:

Zdawało się, że jakieś bóstwo z duszy jego przemawia, z niedoścignioną gwałtownością 
deklamował sceny, które pod względem mocy i piękności wierszy równały się z najwy
tworniejszymi scenami Szekspira581.

Trudno powiedzieć, czy owo ״bóstwo” przemawiające przez poetę stworzył 
Malinowski (w zaginionym liście do Żelwietra), czy też pojawiło się ono w prze
tworzeniu nieszczęsnego M ichała Kątkowskiego; tak czy inaczej, m am y tu do 
czynienia z daleko posuniętą idealizacją, interpretującą improwizacje jako akty 
mediumiczne. W  miarę um acniania się wieszczej legendy poety pogłębiała się ta 
tendencja do sakralizacji i martyrologizacji jego doświadczenia improwizatorskie- 
go. I tak Eustachy Januszkiewicz, opisując wystąpienie grudniowe z 1840 roku, 
nie szczędził już atrybutów  prorockich, łącznie z widoczną ponoć wokół głowy 
poety światłością, pod koniec XIX wieku zaś retuszom poddano także improwiza
cje petersburskie, które na przykład w wersji Józefa Przecławskiego wyglądają już 
całkiem inaczej niż w bieżącej relacji Malinowskiego:

[...] Sceny następowały po scenach, bez najmniejszej przerwy. Poeta nie tylko nie za
trzymywał się, nie namyślał, ale aż zachłystywał się, nie nadążając z wypowiadaniem 
wierszy w miarę, jak tłoczyły mu się w myśli. Wciąż coraz bardziej się ożywiał, wez
brane w nim natchnienie już mu się nie poddawało, a opanowywało całą jego istotę. 
Najwyraźniej męczył się pod jego ciężarem, jak starożytne pytie cierpiały w ucisku 
wezwanego przez nie ducha. Oczy jego płonęły, lica na przemian pokrywały się ru
mieńcem lub bladością w czasie, gdy wiersze pełne wysokiej poezji wylewały się jak 
rzeka z jego ust582.

Przecławski wyraźnie przedstawia Mickiewicza jako m edium , martyrologizu- 
jąc jego stan podczas improwizacji według stereotypu ״umierającego improwiza- 
tora”. Inspiracją dla Przecławskiego nie były chyba jednak, zapewne m u niezna
ne, romantyzujące relacje z improwizacji włoskich, o których mowa w trzecim 
rozdziale, lecz znacznie bliższy m u kontekst Wielkiej Improwizacji. Jego wspo
m nienie ukazuje wyraźnie, że pod koniec XIX wieku sama sytuacja improwizacji, 
niezależnie od tem atu i okoliczności, stała się pod sugestią D ziadów  drezdeńskich 
automatycznym wyrazem ״cierpienia za miliony”. Akt improwizacji został utoż
samiony z aktem  mistycznym, czego najdobitniejszym chyba — acz nieliterackim 
— świadectwem jest rzeźba Szymanowskiego M ickiew icz po  improwizacji (brąz, 
1898—1902, M uzeum Narodowe w Krakowie).

581 Ibidem, s. 204.
582 J. Przecławski, op.cit.
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Z  relacji bezpośrednich wynika natom iast wyraźnie, że młody Mickiewicz nie 
kreował się bynajmniej — przynajmniej na etapie petersburskim — na ״umierające- 
go improwizatora”, spalanego przez swą sztukę, a raczej na improwizatora, by tak 
rzec, tytanicznego, którego wysiłek improwizacji nie tylko nie przerasta, ale wręcz 
 ,nic nie kosztuje”, a odbiorcy zachowywali dość trzeźwą ocenę jego wystąpień״
przypisując siłę ich oddziaływania nie tylko samej poezji i osobowości autora, 
lecz także na przykład ich okolicznościom, potęgującym wrażenie odbiorcze. Jak 
donosił Aleksander Chodźko w liście do Odyńca:

Mało światła w wielkim pokoju, koło słuchaczów siedzących w największym milczeniu, 
natchniona twarz, postać i pełne życia oczy improwizującego powiększały wrażenie583.

Również Malinowski rejestrował owo quasi-teatralne rozstawienie krzeseł 
w półkole, eksponując ponadto aktorskie walory Mickiewiczowskiej deklamacji:

[...] i charakter tego człowieka śmiały, niezłomny i podstępny, ukazał nam się tak wiernie, 
żywo i zgodnie z prawdą historyczną i mowa jego tak harmonizowała z jego charakterem, 
że wszystkim się zdało, jakoby słyszeli samego Samuela i widzieli go przed sobą584.

Aktorska interpretacja wiersza to pewne novum  w  improwizacjach M ickie
wicza, zapewne podyktowana dramatycznym charakterem tekstu, zazwyczaj bo
wiem, jak świadczą niemal wszystkie relacje, zachowywał się podczas wystąpień ex 
tempore powściągliwie, oszczędnie dysponując gestykulacją. Helena Szymanowska 
dostrzegała na przykład przede wszystkim swobodę improwizacyjną poety:

Twarz jego nagle się wyjaśnia, oczy błyszczą światłem jeniuszu, postawa jak najspokoj
niejsza łatwo poznać daje, że go to najmniejszego usiłowania nie kosztuje585.

Podobne wrażenie późniejsza szwagierka poety wyniosła z improwizacji u Za
leskich w Moskwie 19 lutego 1828 roku, opisując postawę Mickiewicza jako bar
dzo naturalną, by nie rzec nonszalancką:

Mickiewicz, paląc fajkę, zbliża się do fortepiana, osoba akompaniująca gra nutę Laura 
i Filon, a on śpiewa improwizując586.

Z  większości bieżących, a więc niepoddanych silnym zabiegom legendotwór- 
czym relacji z improwizacji m ożna wnioskować, że poeta odwoływał się zazwyczaj 
do środków skromnych i naturalnych, jedynie sporadycznie improwizował, przyj
mując atrybuty swojej wieszczej rangi, na przykład wieniec laurowy, który założyli 
m u na głowę berlińscy wielbiciele587. Nie podkreślał również swojego statusu wiesz

583 A. Chodźko, list do A.E. Odyńca z 4 lutego 1828 roku, cyt. za: W. Billip, op.cit., s. 340— 
341; relację o powstaniu improwizacji o Samuelu Zborowskim spisał i J. Przecławski (op.cit.).

584 M. Malinowski, Dziennik, op.cit., s. 59.
585 H. Szymanowska-Malewska, op.cit., s. 45.
586 Ibidem.
587 W. Cybulski, Odczyty..., op.cit., s. 212.
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cza specjalnym ubiorem -  chyba że za element autokreacji należy uznać postępują
cą wraz z wiekiem abnegację (którą tak zgryźliwie wypominał m u Słowacki).

Byli jednak w środowisku warszawskim i tacy, których nie przekonywała ani 
wizja poety improwizującego bez najmniejszego wysiłku, ani tworzącego z wiel
kim  poświęceniem, bowiem w ogóle nie wierzyli w improwizacje.

„Jarmarczne kuglarstwo”

Najbardziej chyba nieprzejednanym  krytykiem  M ickiewicza w środowisku 
warszawskim był Kajetan Koźmian, k tóry  w liście do Franciszka Morawskiego 
zestawiał go, ni m niej, n i więcej, tylko z Jaksą M arcinkowskim  -  przy czym 
porównanie wychodziło na korzyść Jaksy588. M orawski jednak, prezentując sta
nowisko um iarkowane i postawę raczej przychylną Mickiewiczowi (mimo że 
zgłaszał szereg zastrzeżeń do jego wierszy589), nawoływał do ostrożności i obiek
tywizmu sądów. W  listach dość stanowczych, ryzykując nawet naruszenie przy
jacielskiego stosunku z K oźm ianem 590, usiłował sprowadzić dyskusję na  tem at 
młodej poezji” na g״ run t krytyki merytorycznej i rozbioru konkretnych utwo- 
rów591. Tym bardziej na uwagę zasługuje jego stanowisko w sprawie im prow i
zacji petersburskich. ״Sm utne zdarzenie” -  stwierdzał w  liście do Karola Świ- 
dzińskiego, pisząc, że czterech korespondentów, w tym jeden z W״  ołynia i to 
rom antyk”, donosi m u, że znali wcześniej wiersze prezentowane owego wieczora 
jako improwizowane:

Smutna to rzecz, że od kilku miesięcy czytał je Odyniec po Warszawie. Tak mi piszą.
Pan krzyknie, że to potwarz! Być może, przyznam się przecież, że w niemieckie, fran
cuskie i polskie improwizacje bardzo trudno wierzę, to jest w całe tragedie. Mówią, że 
tam właśnie omdlał, gdzie już dalej nie miał nic w rękopiśmie, ale wolę mniemać, że to 
potwarz; taki jeniusz, taka dusza poetyczna nie zniżałaby się do jarmarcznego kuglar- 
stwa. Wolę w n i epodobnoś ć  uwierzyć, niż coś takiego przypuścić592.

588 List z marca 1827 roku; zob. W. Billip, op.cit., s. 334-335. Dodajmy, że i Konstanty Ga
szyński w satyrycznym poemacie Jaksjada (którego zresztą szybko się powstydził) sugerował ścisłe 
podobieństwo między twórczością Marcinkowskiego a Mickiewicza (W. Billip, op.cit., s. 180
182); najwyraźniej było to ״dyżurne” zestawienie, mające deprecjonować twórczość wileńskiego 
poety, a zwłaszcza jej frenetyczny charakter.

589 Jak deklarował w liście do Karola Świdzińskiego: ״Z tym wszystkim powtarzam, że wysoko 
cenię Mickiewicza. Jest poetą!” (cyt. za: W. Billip, op.cit., s. 343).

590 Zob. W Billip, op.cit., s. 363-364.
591 Wydaje się, że dość krzywdzące wobec Morawskiego jest stwierdzenie Zgorzelskiego, iż 

 jawna złośliwość insynuacji, stawianych i wycofywanych z powołaniem się na anonimowe źródła״
[...] zwalnia od interpretacji celów takiej »wojny podjazdowej« klasyków”; badacz rejestruje przy 
tym z pewną rezerwą, iż ״Billip traktuje te informacje poważnie” (komentarz w: A. Mickiewicz, 
Dzieła wszystkie, op.cit., s. 98-99, przyp. 55).

592 List do K. Świdzińskiego z 1828 roku, cyt za: W. Billip, op.cit., s. 343.
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Dalej Morawski przypomina jednak anegdotę o Byronie, który ostentacyjnie 
miał spalić na oczach Shelleya rękopis skrytykowanego przez niego tekstu, a dwa 
lata później wydrukować go z przezornie zachowanej kopii, i konkluduje:

[... ] miałaż by taka fałszywość być koniecznie udziałem poetów i najwyższa zdolność
tak niezgrabną w udawaniu, tak łatwo zdradzającą się w swojej miłości własnej?593

W  następnym, kwietniowym, liście do Świdzińskiego Morawski podaje już 
jako pewnik, że ״tylko ballada była improwizowana”, reszta zaś utworów dekla
mowana z pamięci594.

Posądzenia o fingowany charakter improwizacji petersburskich opierały się na 
dość wątłych przesłankach; to, co bardziej interesujące w wypowiedziach M oraw
skiego, to jego podejście do samego zjawiska improwizacji. Po pierwsze, postrzegał 
on tę sztukę jako dom enę języka włoskiego, wymieniając niemiecki, francuski 
i polski jako nienadające się do tego typu twórczości, wątpiąc przy tym  zresz
tą nie w samą możliwość improwizacji, lecz w tworzenie tym  trybem  wielkich 
form  literackich, takich jak tragedia. Po drugie, przytoczona anegdota o Byronie 
wskazuje, że przy pewnej sympatii do szkoły romantycznej generał miał jej za 
złe upodobanie do spektakularnych gestów i rozmaitych działań autokreacyjnych 
i dopuszczał -  acz z rozczarowaniem -  myśl o tym, że rzetelny talent poetycki nie 
jest bynajmniej gwarantem kryształowego charakteru poety. Zadziwia poza tym 
zawarta w liście Morawskiego wzmianka, że to właśnie Odyniec miał wcześniej 
czytać ״po Warszawie” fragmenty dram atu o Zborowskim. W iadom o jednak, że 
postawa i komentarze Odyńca dalekie były od jednoznaczności...

Badacze współcześni nie podnoszą kwestii autentyczności improwizacji peters
burskich Mickiewicza, jak się zdaje, nie tylko dlatego, że wątpliwości tego rodzaju 
wychodziły jedynie ze środowiska klasycystów, a więc były naznaczane niechęcią, 
ale i ze względu na brak dokumentów, które pomogłyby rozstrzygnąć tę kwestię. 
Żadne z zachowanych ineditów Mickiewicza nie wykazują podobieństwa z opisem 
scen dramatycznych, które miały powstać w  wyniku improwizacji o Zborowskim. 
Co więcej, Malinowski, autor najbardziej szczegółowej relacji, stwierdza wyraźnie, 
że sam podał ten tem at poecie i w obecności wszystkich zebranych krótko przed
stawił historię Zborowskiego. Trzeba by więc uznać za szczególną koincydencję, że 
Mickiewicz miał przygotowane fragm enty dotyczące akurat Zborowskiego, chyba 
że byłby w zmowie z M alinowskim, czemu jednak zaprzecza intym ny charakter 
zapisków tego ostatniego, w  których nie m a mowy o takim  niecnym  układzie595.

593 Ibidem.
594 Ibidem, s. 357. Trudno stwierdzić z całą pewnością, do jakich tekstów odnosi się Morawski 

jako improwizowanych, w relacji z Petersburga nie ma bowiem mowy o balladzie. Ballada Basza 
w istocie drukowana jako improwizowana, ale trzy lata wcześniej (w tomie III ״Dziennika War
szawskiego” z 1825 roku).

595 J. Kleiner twierdził wprawdzie, iż ״Mickiewicz niewątpliwie zajmował się już poprzednio 
sprawą Zborowskiego; prawdopodobnie zainteresowały go materiały, które Malinowski znalazł
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Istnieje jednak kilka znaczących szczegółów rzucających światło na tę kwestię. 
Otóż, jak wynika z relacji, sceny stworzone przez Mickiewicza nie odmalowywały 
precyzyjnie historii Zborowskiego, lecz rozgrywały się nieco ״obok” zasadniczego 
wątku; poeta wprowadził epizody zaskakujące dla odbiorców, nieodwołujące się 
do tem atu głównego, lecz do postaci i wydarzeń pobocznych. Narzuca się przy
puszczenie, że taki zabieg miał na celu asymilację na potrzeby improwizacji scen 
już istniejących, przynajmniej ״szkicowo” w pamięci lub świadomości poety. Bio
rąc pod uwagę praktyki i techniki improwizatorów, mało praw dopodobna wydaje 
się improwizacja ex nihilo  -  raczej m ożna przypuszczać, że Mickiewicz, zwłasz
cza improwizując większe utwory, dokonywał naprędce adaptacji stworzonych 
przez siebie uprzednio -  być może jedynie konceptualnie -  poezji. Taką możli
wość sugerował już Chmielowski, zauważając, iż improwizacja na tem at wyprawy 
Parry’ego, wygłoszona u Bułharyna kilka dni po tragedii o Zborowskim, a zwłasz
cza pojawiający się w niej wątek bun tu  załogi, wykazuje znaczne podobieństwa do 
opisu wyprawy Kolumba z Kartofli; reminiscencje te odnotowywali także Kleiner, 
Pigoń, Billip i W eintraub596. Przyjąć więc chyba można, że poeta stosował właści
wą improwizatorom technikę sięgania po opracowane wcześniej frazy lub obrazy 
poetyckie. Świadczyć mogłaby o tym na przykład scena rozmowy w więzieniu 
między Zborowskim a Gryzeldą Batorówną, której -  jak inform uje Malinowski 
-  poeta dał im ię Angelika597. Scena ta wydaje się marginalna w stosunku do wąt
ku głównego i wygląda jak nałożona, czy też przełożona, na tę historię z innej 
struktury dramatycznej. Malinowski zauważa ponadto jako ״rzecz osobliwą” to, 
że ״poeta nie tyle znał dzieje Zborowskiego, ile szczegóły z jego życia”, dodając, że 
w partii z Gryzeldą-Angeliką Samuel ״mówił nie jak do ukochanej swojej, nie jak 
do dziewicy serdecznie i nam iętnie kochanej, lecz jak do kobiety nieznanej sobie 
prawie i obcej”, a więc jego wypowiedzi niezupełnie przystawały do zarysowa
nej sytuacji. N ota  bene, wspominając o wykorzystanych przez poetę szczegółach 
z życia Zborowskiego, o których ״przedtem  nic nie mógł wiedzieć [słyszeć]”598,

w Bibliotece Petersburskiej”, przypuszczając nawet, że Malinowski wybrał taki temat właśnie ze 
względu na zainteresowanie poety (J. Kleiner, Adam Mickiewicz, op.cit., t. II, cz. 1, s. 33), jednak 
sam Malinowski podkreśla ״niewiedzę” Mickiewicza, a nawet przypuszcza, że Mickiewicz w pewien 
sposób intuicyjnie, dzięki specyficznie rozumianemu ״natchnieniu” poetyckiemu, odgadł nieznane 
mu szczegóły biografii bohatera.

596 P. Chmielowski, Adam Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki, Warszawa-Kraków 1886, 
t. I, s. 404; J. Kleiner, op.cit., t. II, cz. 1, s. 34; S. Pigoń, Wstęp, w: A. Mickiewicz, Dzieła, Wydanie 
Sejmowe, t. XVI, s. 483; W. Weintraub, Poeta..., op.cit., s. 71.

597 Zmiana ta może być interpretowana jako argument przemawiający za tym, że Mickiewicz 
wygłaszał tekst uprzednio istniejący, może być jednak równie dobrze uznana za świadectwo auten
tyczności improwizacji, jako zabieg mający na celu zmniejszenie trudności ״technicznych”, bowiem 
ze względów rymowych i wersyfikacyjnych imię Angelika wydaje się poręczniejsze dla improwizu
jącego niż trudna pod tym względem Gryzelda.

598 M. Malinowski, Dziennik, tłum., s. 60 // ״Igitur admiranda ingenii vi id cognovit, de quo 
antea ne ypu quidem inaudierit”; M. Malinowski, Dziennik, s. 138.
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Malinowski wyrażał przypuszczenie, iż w uniesieniu poetyckim Mickiewicz w ja
kiś tajemniczy sposób posiadł wiedzę o nieznanych sobie danych historycznych. 
Niewykluczone jest jednak, że poeta, adaptując na potrzeby improwizacji jakąś 
wcześniejszą konstrukcję poetycką, pozostawił w niej, na zasadzie licentia poetica, 
szczegół dotyczący podróży włoskiej, k tóry przypadkowo okazał się prawdziwy 
również w odniesieniu do biografii Zborowskiego.

Najbardziej zastanawia jednak następna uwaga Malinowskiego:

Caeterum et haec eius recitatio splendidissima erat, etiamsi non tam nova et insperata, 
et quamvis Poeta omnes monuit se nihil nisi nota dicturum, tamen tum multa vel 
noviter reperta, seu ignota ratione dicta erant, ut palmam iure merito et in hoc 
certamine obtinuit599.

Co właściwie kryje się za sformułowaniem ״nihil nisi nota”? Czy odnosi się 
ono do wierszy, czy też do podjętych przez Mickiewicza marginalnych wątków 
historii Zborowskiego — trudno rozstrzygnąć. Wydaje się, że m ożna zastosować 
to zastrzeżenie do warstwy poetyckiej, ponieważ przy żadnej innej improwizacji, 
traktującej o faktach i rzeczach znanych, nie czynił takiego zastrzeżenia — a przy
najmniej nie m a o tym śladu w relacjach. A  więc Mickiewicz przed przystąpie
niem  do improwizacji zastrzegł m ocno jej ograniczoną ״oryginalność”.

Inaczej nieco rzecz prezentuje się w liście do Lelewela, w  którym  Malinowski 
opisuje improwizacje wygłoszone między 16 a 27 grudnia w niejakiej sprzeczności 
z intymnym i, dziennikowymi zapiskami. I tak, pisząc o rozmowie Zborowskiego 
z Gryzeldą, podkreśla, iż talent Mickiewicza ״nie jest talentem  pamięci, nie są 
to, jak u innych, nawet wyższych poetów, reminiscencje tego, co kiedyś słyszeli 
i czytali”, po czym zwraca uwagę na jego tajemniczą umiejętność, która sprawia, 
że jego bohaterowie m ówią ״językiem czasu, miejsca, w którym  żyli, uczuć i wy
obraźni, które ich zajmowały, słowem, jest to wierne powtórzenie tego, co w da
nych okolicznościach mówić by musieli [...]”600. Natom iast w dzienniku, w nieco 
wcześniejszym kom entarzu dotyczącym fragmentów Konrada Wallenroda — a więc 
poezji pisanej! -  deklamowanych przez poetę 9 grudnia, Malinowski poczynił 
odm ienne spostrzeżenie:

Multa videbantur mihi sponte e Homero praecipue desumpta, quaedam e Virgilio, 
Tibullo, Theocrito, ut ita dicam imitata, seu potius cum eadem magnorum poetarum 
ingenii sit natura et rerum, quas canebant eadem indoles, in ratione reddendarum 
sensuum convenire necessario debuerunt601.

599 M. Malinowski, Dziennik, s. 138 // ״Zresztą i ta jego improwizacja była wspaniała, chociaż 
nie tak oryginalna i niespodziewana; i jakkolwiek poeta zapewnił, że będzie mówił tylko znane 
rzeczy, to jednak powiedział tyle nowego, albo przynajmniej w nowy sposób, że i w tych zapasach 
zasłużył sobie na wieniec”; M. Malinowski, Dziennik, tłum., s. 60.

600 W. Billip, op.cit., s. 349.
601 M. Malinowski, Dziennik, s. 118 // ״Wiele rzeczy wydawało mi się wziętych nieświado

mie z Homera szczególnie, niektóre znowu, że się tak wyrażę, naśladowane z Wirgilego, Tibulla, 
Teokryta, a raczej ponieważ taka sama jest natura talentu wielkich poetów i ta sama treść rzeczy,
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Nie sposób ocenić, czy ta rozbieżność opinii wynika z ewolucji poglądów same
go Malinowskiego na tem at sztuki Mickiewicza, czy też obrazuje różnicę między 
jego intym nym i przeświadczeniami a tym, jak starał się prezentować dokonania 
poety jego przyjaciołom. W ymowne jest jednak to, że wskazując rozmaite literac
kie zapożyczenia w Wallenrodzie, nie wspomina o ״naśladownictwie” w wierszach 
improwizowanych, wobec których takie spostrzeżenie miałoby zupełnie inną 
wagę niż w odniesieniu do poezji pisanej. Sam Malinowski, chociaż nie wysuwał 
wątpliwości co do autentyczności improwizacji Mickiewicza, zanotował przy jed
nej z nich (z 23 grudnia 1827 roku), że

[... ] omnia ita rapide procedebant, tantam et vim et elegantiam et accuratam perfectiam 
redolebant, ut jam longius meditata esse viderentur, et nisi ita ad rem natam cantata 
essent incredulitatem facile moverent602.

Dorzućmy, że wcześniej powątpiewał on w autentyczność improwizacji Alek
sandra Chodźki, który występował, zachęcony przez Mickiewicza, 6 grudnia (bez 
zadanego przez zgromadzonych tematu) — oraz że sam, wobec porażki własnej 
improwizacji, snuł niecne plany napisania i wyuczenia się wiersza, który przy ja
kiejś okazji mógłby zadeklamować jako powstały exprom ptu. Myśl o fingowanym 
charakterze takich wystąpień nie była m u więc obca, nie wysuwał jednak takich 
podejrzeń wobec Mickiewicza — być może dlatego, że zbyt wielki żywił do niego 
szacunek, a może dlatego, że liczne słabości, które dostrzegał w  niektórych jego 
improwizacjach, przemawiały na rzecz ich oryginalności.

D odajm y jeszcze, że wiele lat później Stanisław Windakiewicz uznał, że opis 
improwizowanej sceny wjazdu Gryzeldy do Krakowa za świadectwo, iż ״Mickie- 
wicz znał utwory Kochanowskiego odnoszące się do tej uroczystości”603. Uwagę 
tę należy oczywiście traktować na prawach hipotezy, jeśli jednak ją uwzględnimy, 
byłby to kolejny trop wskazujący, jak ważna w improwizacjach Mickiewicza była
praca pamięci604.

które opiewają, musieli z konieczności spotkać się w sposobie oddawania wrażeń”; M. Malinowski, 
Dziennik, tłum., op.cit., s. 35.

602 M. Malinowski, Dziennik, s. 132 // ״[...] wszystko to odbywało się tak szybko, ujawnia
ło taką siłę i piękno i skończoną doskonałość, że wydawało się naprzód obmyślane i gdyby nie 
było tworzone na zadawane tematy, wywołałoby łatwo niedowierzanie”; M. Malinowski, Dziennik, 
tłum., op.cit., s. 53.

603 S. Windakiewicz, op.cit., s. 429.
604 Również Malinowski zwracał uwagę na niezwykłą pamięć Mickiewicza (Dziennik, op.cit., 

s. 40—41). Wprawdzie jego własna pamięć była bardzo słaba (do tego stopnia, że niekiedy zapisując 
w dzienniku wydarzenia z dnia poprzedniego, nie był pewien, czy wszystko dobrze spamiętał), więc 
nie było trudno mu pod tym względem zaimponować, ale znakomitą pamięć poety chwalili też inni 
— np. w anonimowej relacji zamieszczonej w ״Gazecie Lwowskiej” (z 4 grudnia 1875 roku) znajduje 
się informacja, że podczas recytacji poezji pamięć nigdy nie zawodziła Mickiewicza, ״czy że istotnie 
była tak wierną, czy że poeta umiał zastąpić wiersz zapomniany innym, może nawet piękniejszym”.
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Improwizacja jako profecja

Poetą natchnionym z góry czuł się Mickiewicz w transie improwizatorskim, qua im- 
prowizator. Stąd dzieje narodzin jego powołania profetycznego to w pewnej mierze 
także i dzieje jego występów jako improwizatora605

-  stwierdził W iktor W eintraub. Badacz zwrócił również uwagę na wyjątkowość 
Mickiewicza jako jedynego wybitnego poety parającego się improwizacją i uznał 
jego przypadek za potwierdzający regułę, że improwizacja to szczególny, niepo
ważny typ poezji, nigdy serio nietraktowany606. Zarówno jedna, jak i druga kon
kluzja może jednak budzić pewne wątpliwości.

Po pierwsze, z dzisiejszego punk tu  widzenia i w  dodatku z perspektywy pol
skiej wyższość Mickiewicza nad innym i improwizującymi poetam i wieku XIX jest 
niewątpliwa, ale jedynie w  dziedzinie poezji pisanej -  zachowane zapisy im pro
wizacji bowiem nie tylko nie przewyższają dokonań innych improwizatorów, ale 
niejednokrotnie im  ustępują. Po drugie, odbiorcy dziewiętnastowieczni, m im o że 
istotnie zazwyczaj traktowali talent improwizatorski i talent poetycki jako rozłącz
ne, przywoływali przykłady wybitnych -  z ich perspektywy -  poetów piszących, 
parających się również improwizacją -  takich jak Tasso, Ariosto czy bliższy chro
nologicznie, a cieszący się wówczas o wiele większą estymą niż obecnie, Metasta- 
sio607. Jak przypuszczał już Bogusław D opart, to właśnie przykład M etastasia mógł 
być jednym  z czynników, które zachęciły Mickiewicza do spróbowania swoich sił 
w improwizacji608.

Wyraźnie oddzielając praktykę improwizacji jako publicznego popisu, trak
towanego pobłażliwie, od improwizacji jako synonim u natchnienia poetyckiego 
i podkreślając, że Mickiewicz był jedynym wybitnym  poetą, który jednocześnie 
publicznie improwizował, W eintraub stara się udowodnić, iż improwizacyjne wy
stąpienia Mickiewicza radykalnie odróżnia od innych przekonanie samego poety 
o ich profetycznym charakterze; przekonanie, które wykształciło się w  okresie pe
tersburskim pod wpływem Oleszkiewicza i lektury Saint-M artina. Badacz uważa, 
że to właśnie Oleszkiewicz ״uświadomił poecie jego wieszcze powołanie. A uświa
dom ił je dlatego, że interpretując improwizacje Mickiewicza w kategoriach Saint- 
-M artina, dopatrzył się w nim  »naczynia wybranego«, pomazańca bożego”609. 
Wychodząc z tego założenia, W eintraub podejm uje zadanie ״prześledzenia w lite

605 Ibidem, s. 52.
606 Ibidem, s. 92-93.
607 Na temat Mickiewiczowskiej znajomości Metastasia zob. zwł. W Kubacki, Ranieri Cal- 

zabigi pośród lektur filomackich, w: idem, Pierwiosnki polskiego romantyzmu, Kraków 1949 oraz 
A. Borkowska-Rychlewska, Muzyczne światy Adama Mickiewicza, w: Mickiewicz daleki i bliski. 
Spotkania wielkopolskie w 150. rocznicę śmierci poety, red. Z. Przychodniak, M. Piotrowska, Poznań 
2005, s. 52-53.

608 B. Dopart, op.cit., s. 45.
609 W. Weintraub, Poeta..., op.cit., s. 80.
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raturach europejskich romantycznych wypowiedzi o improwizacjach”, aby ״mieć 
możność odpowiedzi na pytanie, czy Mickiewicz nie mógł poglądu o nadprzyro
dzonym charakterze swego daru improwizatorskiego zaczerpnąć z jakiegoś innego 
źródła poza m artynizm em ”610 -  i dochodzi do wniosku, że absolutnie nie.

Trudno zgodzić się z tak radykalnie postawioną tezą, nawet uznając, że m arty- 
nizm  był dla Mickiewicza jednym  z najbardziej inspirujących prądów. Sam zresztą 
W eintraub zaznacza, że i myśl Saint-M artina wymagała specyficznej reinterpreta- 
cji, by m óc z niej wyprowadzić wniosek o proroczym nacechowaniu improwizacji:

Oleszkiewicz odkrył w Mickiewiczu ״naczynie wybrane”, potencjalnego proroka, po
nieważ Mickiewicz był natchnionym poetą improwizatorem. Wyszedł z nauki Saint- 
-Martina, ale postawił ją na głowie: to nie świętość gwarantowała natchnienie, ale na 
odwrót, natchnienie poetyckie otwierało wzniosłe i przepaściste perspektywy profecji611.

W skazanie Oleszkiewicza jako ״ojca chrzestnego” Mickiewiczowskiego profe- 
tyzmu, którego głównym sygnałem byłaby umiejętność improwizowania, wydaje 
się krzywdzącym dla poety uproszczeniem. Niewątpliwie wpływ Oleszkiewicza 
był ogromny612, jednak, o czym wspominałam w poprzednich rozdziałach, po
strzeganie improwizatorów jako ״bożych naczyń” i zestawianie ich ze starożytnymi 
wieszczami i sybillami, jak i z biblijnymi prorokam i było powszechne. N atural
nie w wielu przypadkach miało ono wymiar czysto retoryczny, ornamentacyjny, 
w wielu jednak było związane z szerszą refleksją epistemologiczną. Narzucającym 
się kontekstem  była wówczas myśl platońska, a zwłaszcza dialog Ion  (w którym  
zarysowuje się charakterystyczny rozziew pomiędzy boskim natchnieniem  a nie
doskonałością poety, który jest jego narzędziem613). Myśl platońska patronowała 
również często przywoływanej w kontekście improwizacji kategorii entuzjazmu, 
tak m ocno wyeksponowanej przez Bettinellego, a jego tropem  między innymi 
przez panią de Stael i Fernowa. Przede wszystkim jednak, jeśli przyjmiemy istnie
nie w epoce rom antyzm u tak wyraźnie spolaryzowanego podwójnego rozumienia 
improwizacji, jak to przedstawia W eintraub, z jeszcze większą wyrazistością rysuje 
się pytanie: dlaczego Mickiewicz improwizował z zachowaniem wszelkich reguł 
charakterystycznych dla tej ״gry”? W  okresie petersburskim cieszył się już prze
cież sławą najwybitniejszego poety swego pokolenia, a jego ״szatański geniusz” 
był uznawany nawet częściowo w kręgach zwolenników poetyki klasycystycznej. 
Dlaczego miałby schodzić z takiego piedestału i improwizując, włączać się w owe,

610 Ibidem.
611 Ibidem, s. 187.
612 Nota bene Oleszkiewicz nie cieszył się w środowisku petersburskim zbytnią estymą. Mali

nowski, uznający go za irytującego pasjonata i dziwaka, kilkakrotnie dawał wyraz zdziwieniu, że 
jego tyrady spotykają się z zainteresowaniem Mickiewicza, choć nie negował jego rozległej wie
dzy i charyzmy (zob. m.in. idem, Dziennik, tłum., s. 21-22). Por. S. Morawski, WPeterburku 
1827—1838. Wspomnienia pustelnika i Koszałki Kobiałki, wyd. A. Czartkowski, H. Mościcki, Po
znań 1927.

613 A. Esterhammer, op.cit., s. 206.
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jak je sam W eintraub za Pietro G iordanim  nazywa, ludus impudentiae? Dlaczego 
miałby mieszać porządki natchnienia i popisu? W eintraub wyjaśnia to twierdze
niem, że po zetknięciu się z Oleszkiewiczem Mickiewicz zarzucił improwizacje 
profesjonalne”, na zadane tematy; badacz wyznaczył przy tym״  wyraźną linię de- 
markacyjną między improwizacjami ״zadanymi” a swobodnymi, w których, jego 
zdaniem, poeta wreszcie mógł wyrazić swoje własne idee i zademonstrować się 
w roli profety. W eintraub uznał, że ״do wyjazdu z Rosji Mickiewicz improwizo
wał na tem aty zadane” i dopiero potem wybór tem״  atu należał do niego”614. Takie 
stwierdzenie nie znajduje jednak potwierdzenia w relacjach, z których wynika wy
raźnie, że jeszcze podczas pobytu w Rosji Mickiewicz realizował w improwizacji 
nie tylko tem aty cudze, ale i własne, zaś po jej opuszczeniu bynajmniej nie uni
kał tem atów zadanych. O  jego swobodzie pod tym  względem świadczą zarówno 
zapiski Malinowskiego, jak i szereg innych — na przykład wspomnienie Heleny 
Szymanowskiej-Malewskiej na tem at przywoływanego już spotkania 19 lutego 
1828 roku u Zaleskich, kiedy to ״po kolacji Mickiewicz improwizował. Naprzód 
sam mówił, a potem  prosił, żeby m u m ateryą podano”615. Z  kolei emigracyjna 
improwizacja w Choryni, zaklasyfikowana przez W eintrauba (przede wszystkim 
ze względu na temat) jako prawdziwie ״wieszcza”, była, według relacji jej świadka, 
Józefa Taczanowskiego, improwizacją na temat, który Mickiewiczowi ״zadały pa
nie”. W eintraub, przywiązany do swojego podziału na improwizacje zadane i swo
bodne, dość forsownie interpretuje ten zapis:

[...] nie powinniśmy dać się zwieść informacji, iż temat improwizacji poecie panie
zadały”. Za poetą szła już wtedy fama wielkiego improwizatora. Mogły do Choryni״
dotrzeć wieści o wieszczych improwizacjach berlińskich z 1829 r. i o taką improwizację
prosiły go panie616.

Badacz ignoruje również doniesienia Malinowskiego o petersburskich im pro
wizacjach Mickiewicza na tem aty ״własne”. Bez wątpienia fakt opuszczenia Ro
sji podziałał stymulująco na poetę, który od tej pory mógł swobodniej wyrażać 
wszelkie myśli zarówno w poezji improwizowanej, jak i pisanej617 — jednak owa 
swoboda nie wiąże się z trybem  doboru tem atów jego wystąpień ex tempore, lecz 
ze sposobem ich realizacji. Wydaje się, że różnice między poszczególnymi im 
prowizacjami nie zależały od tego, czy ich tem aty były zadawane, czy też nie, 
lecz od dyspozycji i pomysłu samego Mickiewicza. Jego status wybitnego poety

614 W. Weintraub, Poeta..., op.cit., s. 176.
615 H. Szymanowska-Malewska, op.cit., s. 45.
616 W. Weintraub, Poeta..., s. 177.
617 W Rosji, nawet wśród Polaków, Mickiewicz musiał się mieć na baczności. W środowisku 

petersburskim na przykład podejrzenia wśród Polonii budził Tadeusz Bułharyn, którego współpra
ca z tajną policją okazała się zresztą w tym przypadku opatrznościowa. Bułharyn bowiem, życzliwy 
poecie, dzięki swojemu odpowiednio zredagowanemu raportowi uchronił go przed nieprzyjemnoś
ciami po improwizacji o Zborowskim i doniesieniach Nowosilcowa (zob. Malinowski, Dziennik, 
tłum., op.cit., s. 46 oraz W. Billip, op.cit., s. 212).
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pióra, przygodnie jedynie bawiącego się improwizacją, był odm ienny od statusu 
improwizatora profesjonalnego i nie musiał się czuć zobligowany do improwizacji 
w  chwilach, gdy nie był do niej gotowy, nie musiał też przyjmować cudzych te
matów. Charakterystyczna pod tym względem jest jego żartobliwa improwizacja 
z 16 grudnia 1828 roku (podana przez Malinowskiego w liście do Lelewela), w któ
rej poeta, wspominając dobre ״przeszłe czasy”, kiedy występował wśród ״swoich”, 
miał przeciwstawić je obecnej sytuacji, gdy ״śpiewać trudno”, bo ״pierwszy raz 
niektórych widzi”, toteż woli być ״poetą na zawołanie, śpiewać na urząd, bo tacy 
lepiej od tandetnych wychodzą” -  i prosi o podanie tem atu improwizacji618.

Przypadek Mickiewicza jako wybitnego poety niewahającego się przed im pro
wizacją na zadane tem aty zdaje się dowodzić, że w latach 20. XIX wieku pojęcia 
o improwizacji nie były bynajmniej tak wyklarowane, jak to sugeruje W eintraub, 
minimalizujący wszelkie zjawiska, które mogłyby, niezależnie od inspiracji Saint- 
-M artinem , wpłynąć na zainteresowanie Mickiewicza praktyką improwizacji.

Pewne pokrewieństwo z koncepcjami Mickiewicza W eintraub jest skłonny 
przyznać tylko tym literackim  przedstawieniom improwizacji, których autorzy 
mogli, jego zdaniem, inspirować się Saint-M artinem  -  a mianowicie tekstom Bal- 
zaca i de M aistre’a619. Dlatego też, na przykład przywołując kluczową dla rozwoju 
europejskiej refleksji nad improwizacją Korynnę pani de Stael, stwierdza:

znajdujemy w tej powieści zestawione trochę niespójnie dwa różne ujęcia improwiza
cji. Zasadniczo jest to barwny, ale pozbawiony głębszego znaczenia element włoskiej 
couleur locale. Ale inaczej ma się z improwizacją rzecz wtedy, gdy wyposażony jest w nią 
taki ideał artystycznych uzdolnień oraz szlachetności jak Korynna. Stajemy wtedy na 
przedprożu profetycznej koncepcji daru improwizatorskiego. Ale przedproża tego nie 
przekraczamy620.

Chciałoby się zapytać: dlaczego nie przekraczamy? Czy nie dlatego, że mogłaby 
to być dla Mickiewicza inspiracja o wiele wcześniejsza niż spotkanie z Oleszkie- 
wiczem? Podobnie protekcjonalnie traktuje W eintraub powieść Hansa Christiana 
Andersena Improwizator, zresztą późniejszą nie tylko od spotkania Mickiewicza 
z Oleszkiewiczem, ale i od D ziadów  części III (bo z roku 1835), a więc niemo- 
gącą w bezpośredni sposób oddziaływać na Mickiewicza, ale interesującą z tego 
względu właśnie, że pojawia się w niej -  acz w zupełnie innej poetyce i w  innym  
kontekście -  bliskie Mickiewiczowskiemu ujęcie fenom enu improwizacji jako na
znaczonej groźbą pychy i sprzeniewierzenia się boskiemu darowi poezji. Andersen 
zapewne nie znał Wielkiej Improwizacji, a nawet gdyby ją znał, autobiograficzny 
w dużej mierze charakter jego powieści sprawia, że trudno by ją było uznać za wy
n ik  inspiracji poezją polskiego emigranta. W  obu utworach istnieje jednak zespół 
podobnych zagadnień. W eintraub odczytuje Improwizatora  jako nieskompliko

618 Cyt. za: W. Billip, op.cit., s. 345.
619 W. Weintraub, Poeta..., op.cit., s. 89-91.
620 Ibidem, s. 85.
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waną ״powieść z tezą”, przekonującą o konieczności pracy nad sobą. Prezentując 
ją w takim oświetleniu, konkluduje:

Jeżeli w takim kontekście natrafimy na stwierdzenie, iż improwizatorowi wydaje się, że
Bóg przemawia jego ustami, nie będziemy mu przypisywali poważniejszego znaczenia621.

Trudno zgodzić się z takim  wnioskiem implikującym założenie, że w zależności 
od przyjętej linii interpretacyjnej dotyczącej całości utw oru m ożna uznać niektóre 
z jego elementów za pozbawione znaczenia. W  istocie każdy składnik tekstu ma 
swoją wagę, niezależnie od tego, czy współtworzy treść wyeksponowaną czy m ar
ginalną — w powieści Andersena zaś kwestia epistemologicznej i aksjologicznej 
rangi improwizacji bynajmniej nie jest marginalna. Zostawiając jednak ciemne 
strony interpretacyjnych machinacji i powracając do tezy o martynistycznych in 
spiracjach w myśli Mickiewicza, można stwierdzić, że w  epoce, w której tem at im 
prowizacji był stale i w  różnych kontekstach dyskutowany i dostarczał rozmaitych 
impulsów myślowych, nie sposób wskazać jednoznacznie jednego tylko dom inu
jącego sposobu interpretacji tego zjawiska.

Niewątpliwie wśród koncepcji Nieznanego Filozofa istnieją elementy bardzo 
inspirujące dla zwolenników ״poetyki profetyzmu”. W eintraub, kom entując je 
szeroko, wymienia jako szczególnie ważną ״zasadę spontaniczności”, głoszącą, 
iż: ״myśli z natchnienia bożego nachodzą człowieka nieoczekiwanie, w  nagłym 
olśnieniu”622; badacz zwraca uwagę, że często używane przez Saint-M artina okreś
lenie ä l ’improviste ״m a zastosowanie szersze, nie tylko wyłącznie poetyckie. C ha
rakteryzuje ono wszelkie stany ekstazy mistycznej, poczucia obecności Boga”623. 
W  konsekwencji w  takim  ujęciu zarówno prorok, jak i natchniony poeta działali 
podobnie, chociaż nie każda myśl spontaniczna, ä l ’improviste musiała pochodzić 
od Boga, i tym, co pozwalało odróżnić, czy poeta mówi z natchnienia bożego, czy 
został zwiedziony przez szatana, była jego postawa moralna. Saint-M artin pod
kreślał przy tym, że talent poetycki jest szczególnie podatny na szatańskie pokusy, 
jako że poczucie m ocy twórczej, przypływu natchnienia łatwo może prowadzić do 
zgubnej pychy624.

Zauważmy jednak, że Saint-M artin używał jedynie przysłówkowego zwrotu 
ä l ’improviste, a nie czasownika improviser, który był już wówczas m ocno zakorze
niony w języku francuskim625, co mogło służyć podkreśleniu ״objawieniowego”

621 Ibidem, s. 86.
622 Ibidem, s. 114.
623 Ibidem.
624 Zob. L.C. de Saint-Martin, LHomme de desir, Lyon 1790, zwł. nr 107, 148 i 149; do

stępne na: http://www.philosophe-inconnu.com/Oeuvres/oe_homme_desir.html. Por. M. Sekrec- 
ka, Louis-Claude de Saint-Martin, le Philosophe Inconnu. THomme et l ’oeuvre, Wrocław 1968 oraz 
M. Nowak OP, ״Czterdzieści i cztery”. Tropem Nieznanego Filozofa, w: Mickiewicz mistyczny, red. 
A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, Warszawa 2005, s. 116—118.

625 Po raz pierwszy odnotowany w 1642 roku — zob. Le nouveau Petit Robert, red. J. Rey- 
-Debove, A. Rey, Paris 1994. Sam Weintraub zauważa zresztą, że zwrot ten ma u Saint-Martina

http://www.philosophe-inconnu.com/Oeuvres/oe_homme_desir.html
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charakteru profetycznej myśli poetyckiej jako zjawiska odmiennego od zawartej 
w  czasowniku improviser idei działania, aktywności i inicjatywy poety, wiążącej się 
przede wszystkim z twórczością artystyczną. W ybór takiego sformułowania mógł 
więc służyć odróżnieniu inspiracyjnej myśli poetyckiej od wszelkich praktyk poe
tów, którzy:

[...] ils ont deshonore la poesie, et ont insulte a notre intelligence, ayant air d’etre 
inspires par des muses, pendant qu’ils ne prenaient leurs inspirations que dans leur 
memoire, ou dans tous les objets qui nous environnent, et que nous pouvons observer
comme eux626

-  a więc praktyk bliskich technikom  improwizacyjnym.
Destrukcyjna -  z punk tu  widzenia poetyckiego -  dom inacja pierwiastka pro

fetycznego nad poetyckim wiąże się z Saint-M artinowskim  rozumieniem poezji 
nie jako ״mowy wiązanej”, lecz słowa niosącego jakieś przesłanie -  czyli, stosując 
wielokrotnie już we współczesnym literaturoznawstwie podważany, ale dla Saint- 
-M artina na pewno jeszcze aktualny podział, pojmowanie jej nie jako ״formy”, ale 
jako ״treści”. Forma, która dla francuskiego myśliciela oznaczała przede wszyst
kim  skład wersyfikacyjny, była przedstawiana jako łudzący substytut prawdziwej 
treści poezji627. Takie twierdzenia wydają się zasadniczo sprzeczne z samą istotą 
improwizacji ״artystycznej” (w sensie: stawiającej sobie jako główne cele natury 
estetycznej), epatującej właśnie formą. W  tym stwierdzeniu m ożna by widzieć 
funkcjonalny probierz tego, co jest poezją natchnioną, a co jest ״tylko” im pro
wizacją, gdyby nie jeszcze jedna myśl Saint-M artina, umożliwiająca na powrót 
zbliżenie między jego koncepcją ״słowa ä l ’improviste” a praktyką improwizacyj- 
ną -  chodzi mianowicie o przekonanie o wyższości słowa mówionego (każdego 
słowa mówionego) nad pisanym, będące kolejnym argum entem  przeciw poezji 
jako sztuce utrwalanej za pośrednictwem pisma. W eintraub sam zresztą rejestruje 
niszczący wpływ myśli Saint-M artina na twórczość poetycką:

Przy wszystkich swych peanach na cześć wzniosłego powołania poety Saint-Martin 
w gruncie rzeczy roztopił poezję w profetyzmie, sprowadził ją do roli narzędzia628.

Stąd też badacz uznaje wpływ Nieznanego Filozofa za jeden z naczelnych po
wodów ״zamilknięcia” poetyckiego Mickiewicza629. Jeśli jednak istotnie uznać

znaczenie szerokie (idem, Poeta..., op.cit., s. 115); w istocie w żadnym z przytoczonych przez bada
cza fragmentów nie występuje w związku z aktywnością artystyczną.

 pozbawili czci poezję i obrazili naszą inteligencję, przybierając pozór natchnionych [...]״ 626
przez muzy, podczas gdy czerpali swoje natchnienia jedynie z pamięci i z przedmiotów, które nas 
otaczają, a które możemy obserwować tak samo jak oni”; L.C. de Saint-Martin, LHomme de desir, 
op.cit., nr 149.

627 Zwraca na to uwagę sam Weintraub (Poeta..., op.cit., s. 114).
628 Ibidem, s. 116.
629 Inną drogę interpretacji tego zjawiska mogłoby wyznaczyć zawieszenie tradycyjnej (skąd

inąd naturalnej) ״literaturocentrycznej” perspektywy postrzegania Mickiewicza i próba spojrzenia
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Saint-M artina za głównego ״winowajcę” tej decyzji poety, to tym  mniej praw
dopodobna wydaje się tak silna ingerencja myśli martynistycznej w koncepcje 
Mickiewicza jeszcze w okresie rosyjskim. Wręcz przeciwnie, byłby to dowód, że 
idąca w kierunku profetyzmu asymilacja koncepcji martynistycznych zaszła jed
nak później, dopiero po D ziadach  drezdeńskich630. Takie przypuszczenie zdaje się 
potwierdzać -  między innym i -  fakt, że dopiero wówczas nastąpiło w środowisku 
Mickiewicza radykalne rozszerzenie pojęcia improwizacji i traktowanie na przy
kład prelekcji paryskich jako wystąpień profetycznych i improwizacyjnych zara
zem. W  takim  rozumieniu każda wypowiedź może być nazwana improwizacją, 
jeśli tylko uzna się, że nie była przygotowana z góry i że zawiera jakiś niezaprojek- 
towany przez autora sens - profecję”. O״   tym, czy ״improwizujący” w ten sposób 
poeta jest profetą, decyduje przede wszystkim odbiorca, w zależności od tego, czy 
przyjmie za prawdziwą treść jego wypowiedzi -  choć, naturalnie, niebagatelne 
znaczenie m a również w takiej sytuacji eksplicytna autorefleksja ״improwizatora” 
-  to, czy sam stawia się w funkcji proroka, czy też nie.

Rozmycie i swoista fuzja term inów  profecja” szczególnie״ improwizacja” i״ 
uwidoczniły się w  tak zwanym sporze o prometeizm III części D ziadów . Decydu
jące znaczenie dla rekonstrukcji Mickiewiczowskiego pojm owania improwizacji 
m a bowiem to, czy uznamy W ielką Improwizację za akt profetyczny, czy też nie.

Status improwizatora

Powróćmy jednak jeszcze na chwilę do ״pierwszej polskiej tragedii improwizowa
nej”. Chęć popisania się tworzeniem ex tempore akurat takiej formy artystycznej 
może budzić zdziwienie, jeśli wziąć pod uwagę, że Mickiewicz jako dramatopisarz 
daleki był od tradycyjnej genologii631. Wydaje się jednak oczywiste, że występ ten 
nawiązywał do ówczesnej ״mody” na improwizowanie tragedii, zwłaszcza zaś do

na niego jako na przede wszystkim myśliciela, który był również poetą. Wskazywałyby na to trwają
ce przez całe życie poszukiwania w dziedzinie szeroko pojętej duchowości (dostrzegane przez wielu 
badaczy już w Hymnie na dzień Zwiastowania NMP) i pogłębiona -  już od czasów studenckich -  
refleksja antropologiczna. W tej perspektywie zarzucenie (jak wiadomo przecież -  częściowe) prac 
literackich nie świadczy bynajmniej o ״zgubieniu drogi”, ale o jej kontynuacji w sferę dalszych, 
poza- czy wręcz ponadpoetyckich doświadczeń.

630 Tak skłonna jest przypuszczać Z. Stefanowska, zob. eadem, Wielka — tak..., op.cit., s. 73-75. 
A. Nawarecki z kolei podkreślał fakt, że Mickiewicz de facto nigdy nie ״zamilkł”, a jedynie przestał 
pisać -  i charakteryzuje późniejszą werbalną aktywność Mickiewicza w kontekście Ongowskich 
koncepcji literatury oralnej (A. Nawarecki, Mały Mickiewicz. Studia mikrologiczne, Katowice 2003, 
rozdział Dlaczego przestał pisać, s. 78-106).

631 W Księdze wspomnień pojawia się informacja, że wezwany przez Malewskiego, który wie
dział, ״czego taka chwila wymagała”, akompaniował tej improwizacji na fortepianie Linowski, gra
jąc ״zwolna” melodię Hej, użyjmy żywota; można tę melodię uznać za akompaniament improwizacji 
nawet przy założeniu, że była ona wygłaszana trzynastozgłoskowcem, jeśli przyjmiemy, że Linowski 
grał tylko melodię strofy, a nie refrenicznego wezwania ״Chwytaj i do dna chyl zwiastunkę błogich
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wyczynów Sgricciego, który zaledwie dwa lata wcześniej święcił swoje największe 
triumfy. W eintraub stwierdza zdecydowanie:

Improwizując tragedię [...] Mickiewicz mierzył się wyraźnie z najznakomitszym ze 
współczesnych sobie improwizatorów, o którym wtedy głośno było w prasie632.

Osoba włoskiego poety była przywoływana także w korespondencji klasycy- 
stów jako kontekst dla petersburskich sukcesów Mickiewicza633; zresztą w czaso
pismach polskich z lat 20. XIX wieku dość często napotykam y wzmianki o im- 
prowizatorach mogące świadczyć o wysokiej renomie tej sztuki. D la przykładu, 
28 stycznia 1826 roku ״Gazeta Warszawska” (nr 16, s. 221) donosiła, iż

Dnia 18 z.m. Król Jmć Oboiey Sycylii z całą swoją rodziną słuchał w Neapolu im- 
prowizatora, który tam nie małą sobie ziednał sławę. Jest to poeta Ferdinando de 
Meterangelis, pozbawiony wzroku od dziecinnych lat swoich. Dano mu tema: Kto 
przy dobrodziejstwie więcey ma ukontentowania, czy ten, który ie świadczy, czyli też 
ten, który ie odbiera? Poeta odpowiedział trafnie na zapytanie, i od Królestwa Jchmość 
zasłużoną pochwałę otrzymał.

Zachowanie Mickiewicza świadczy, że nie były m u obce kanony improwizacyj- 
ne: najpierw ״rozgrzewa się” drobnym i improwizacjami, następnie prosi o temat, 
a potem  wysłuchuje szczegółów historii Zborowskiego — zresztą, podobnie jak to 
czynił zazwyczaj Sgricci, Mickiewicz ostatecznie nie wykorzystał podanych m u 
przez Malinowskiego informacji, wprowadził natom iast wątki nowe634. Istnieje 
jednak w petersburskim wystąpieniu element zdecydowanie odbiegający zarówno 
od pokazów Sgricciego, jak i praktyk improwizacyjnych w ogóle — ten mianowi
cie, że aby przygotować się do występu, poeta oddala się na pewien czas do innego

chwil” (por. Ch. Ładzic, op.cit., s. 191—192 oraz komentarz A. Zippera na temat niemieckiego 
pierwowzoru pieśni i melodii, ״Hej, użyjmy żywota”, ibidem, s. 163—164).

632 W. Weintraub, Poeta..., op.cit., s. 68.
633 Co znamienne, w wielu opracowaniach sztuka improwizatorów włoskich pojawiała się je

dynie na prawie kontrastu między ich ״mechanicznymi” improwizacjami a specyficzną twórczością 
Mickiewicza; S. Windakiewicz pisał nawet o scenach dramatycznych o Zborowskim jako o ״niesły- 
chanej w dziejach literatury i jedynej w naszej literaturze tragedii improwizowanej” (idem, op.cit., 
s. 429). Por. W. Borowy, O poezji Mickiewicza, Lublin 1958, t. II, s. 113; W Weintraub, Poeta..., 
op.cit., s. 68.

634 Kleiner jako zjawisko ״dziwne” — zwłaszcza w kontekście żywej tradycji Szekspirowskiej — 
odbierał to, że w Samuelu Zborowskim Mickiewicza ״wszystkie sceny tworzone były jako rozmowy 
dwu postaci, że nie tylko tłumu nie wprowadziły, lecz nawet większej liczby uczestników dialogu” 
(op.cit., t. II, cz. 1, s. 33); można dodać, że wydaje się to dziwne także w kontekście improwiza
cji Sgricciego, który sprawnie montował sceny zbiorowe. Takie rozszerzenie liczby interlokutorów 
wymagałoby jednak od Mickiewicza nie tylko zupełnie innego rodzaju wysiłku poetyckiego, ale 
i o wiele intensywniejszego zaangażowania aktorskiego, aby móc ״odegrać”, różnicować głos każ
dego z bohaterów i nie doprowadzić do ich konfuzji. Taki ״monodram” to przecież wyzwanie dla 
najwybitniejszych nawet aktorów, a w połączeniu z wysiłkiem utrzymania toku improwizacyjnego 
wydaje się przedsięwzięciem nad miarę ryzykownym, zwłaszcza przy pierwszej próbie tego rodzaju.
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pokoju. Nieprzystojne wydaje się przypuszczenie, że wykorzystał on tę chwilę na 
przejrzenie jakiegoś przyniesionego z sobą rękopisu; raczej m ożna się spodziewać, 
że potrzebował spokoju, aby opracować pomysł sceny, szkielet kompozycji, być 
może jakieś szczególnie udane frazy... Tak czy inaczej, jest to wyjście mało ka
noniczne w kodeksie praktyk improwizacyjnych -  i jako takie może świadczyć 
o swobodzie Mickiewicza, który z dezynwolturą traktował ograniczenia narzucane 
profesjonalnym improwizatorom, nie obawiając się posądzeń o nieautentyczność 
swojego wystąpienia.

Jak sam Mickiewicz kom entował swoją działalność improwizatorską? N a ten 
tem at m am y niewiele danych, w  dodatku należy je traktować ostrożnie, jako że 
część z nich pochodzi z okresu, kiedy upowszechniło się przekonanie o profetycz
nym, a w każdym razie przynajmniej zasadniczo ponadintelektualnym  charakte
rze twórczości (nie tylko improwizowanej) Mickiewicza.

Nie ulega wątpliwości, że Mickiewicz już w czasach rosyjskich przypisywał 
improwizacji zupełnie inną funkcję niż w okresie wileńsko-kowieńskim -  wie
dział, jak silnie działa ona na odbiorców nie tylko bezpośrednio, ale i ״pośred- 
nio” -  jak sława improwizatora podkreśla jego status ״pierwszego wśród poetów”. 
Bardzo szybko wzrastała w n im  w tym  okresie świadomość własnej siły oddziały
wania, której dobitnym  potwierdzeniem  były improwizacje. Odbiciem  tej świa
domości był już w pewnej mierze nawet żartobliwy wierszyk do Zana z 1818 
roku; wyraz przekonania o poetyckim  pierwszeństwie wśród filomatów znajdu
jem y również w owej kłopotliwej improwizacji D o Aleksandra Chodźki, w której 
bardzo skrom״ nie” porównał się do orła. Jeszcze wyraźniej ton  ten odezwie się 
w improwizacjach wygłaszanych po opuszczeniu Rosji -  w  ich zapisach pojawia 
się najsilniejsza bodaj w całej karierze Mickiewicza -  obok Wielkiej Improwiza
cji -  autoafirmacja. Jak wspom ina bowiem W ojciech Cybulski, Mickiewicz miał 
w  dom u Eulogiusza Zakrzewskiego wypowiedzieć, w ram ach szerszej improwiza
cji, m ocny zaiste dwuwiersz:

Czyś ty mi, Schiller lub Goethe
Widział równego poetę...635

N a to retoryczne pytanie, jak wspom ina Cybulski, słuchacze mieli (dość kurio
zalnie -  bo w im ieniu obu niemieckich poetów) odpowiedzieć przecząco: ״O  nie! 
nie! [...] tyś wieszcz nad wieszczami!”636. Dodajmy, że według tej samej relacji M i
ckiewicz wypowiedział te słowa ozdobiony wieńcem laurowym, który wręczono 
m u wcześniej wraz z wierszem pochwalnym Zakrzewskiego. Trudno o bardziej 
bezpośredni sposób poinform owania odbiorców o swojej genialności637.

635 W. Cybulski, Odczyty..., op.cit., t. I, s. 212; por. idem, Mickiewicza moralne i poetyckie sta
nowisko, ״Rok”, Poznań 1845, z. 8, s. 34.

636 W. Cybulski, Mickiewicza moralne..., op.cit., s. 34.
637 Wieniec ten nabiera szczególnie interesującego wyrazu w kontekście włoskich tradycji im

prowizacji -  podobnie jak ów ״laur Kapitolu” pojawiający się w epilogu Pana Tadeusza, a stanowią
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Chociaż scena ta, zwłaszcza w dzisiejszej optyce, niebezpiecznie zbliża się do 
karykatury, entuzjazm zgromadzonych był niewątpliwie szczery, a trium f M ickie
wicza — tak absolutny, że Cybulski w jednej z wersji swoich wspom nień uznał za 
stosowne opatrzyć całą sytuację charakterystycznym komentarzem:

Ludzie zimni i krótkiego wzroku nazwą natchnienie takie zarozumieniem i dumą. My 
nazywamy wewnętrznym przeświadczeniem ducha, iskrą boską, która wszędzie, gdzie 
padnie, nowe życie zapładnia638.

Cybulski dodaje zresztą również inne uzasadnienie tej konfrontacji z mistrzami 
poezji niemieckiej; przypuszcza, iż poetą kierował zamiar

[...] aby młodzież, kształcącą się za granicą i w zagranicznej poezji i literaturze więcej 
może upodobania niż w swojej własnej znajdującą, właściwszym i zbawiennym dla 
kraju natchnąć duchem639.

O bok  owej ״utylitarnej”, edukacyjnej motywacji Cybulski podawał i inne uza
sadnienie tak wysokiej samooceny:

[...] poeta, czy to w uczuciu boskiej twórczości w sobie, czy w świadomości bezwzględ
nej władzy nad duszami [...] wyrzekł z całą dumą wewnętrznego przekonania słowa, 
któreśmy wiernie zachowali w pamięci [...]640.

Już W eintraub zwracał uwagę na to, że w relacji Cybulskiego pojawiają się 
zwroty będące echem utworów Mickiewicza — Konrada Wallenroda i później
szych D ziadów  drezdeńskich, przypuszczając, że po raz kolejny zaszło tu  zjawisko 
migracji” wątków, które stworzone na״  potrzeby improwizacji znalazły następnie 
rozwinięcie i prawdziwie literacką realizację w  poezjach pióra641. Jest jednak rów
nie prawdopodobne, że pokrewieństwa zwrotów to reminescencje samego Cy
bulskiego, który spisując berlińskie przeżycia dwadzieścia lat później i znając już 
D ziady  drezdeńskie, nieświadomie poddawał swe w spom nienia intertekstualnym

cy swoistą ״konkurencję” wobec poezji sielskiej. Być może istotnie odsyła on — jak sugerował w tak 
osławionej swojego czasu pracy Józef Warszawski — do osoby i refleksji poetologicznej Mikołaja 
Kazimierza Sarbiewskiego, poety uwieńczonego, teoretyka i praktyka ״poezji świętej”? (J. Warszaw
ski SJ, Mickiewicz uczniem Sarbiewskiego, Rzym 1964; por. P. Urbański, Jerzy Warszawski o Sar- 
biewskim i Mickiewiczu, w: Kłamstwo w literaturze, red. Z. Wójcicka, P. Urbański, Kielce 1996 
oraz P. Urbański, Sarbiewski — Mickiewicz i problemy lektury alegorycznej, w: ״Pan Tadeusz” i jego 
dziedzictwo, red. B. Dopart, F. Ziejka, Kraków 1999, s. 182—183).

638 Ibidem.
639 Ibidem. Weintraub uważa ten komentarz za ״próbę racjonalizacji natchnień Mickiewicza 

w trochę naiwnej sugestii, jakoby dumny końcowy dwuwiersz [...] mógł być dydaktycznym zabie
giem wobec słuchaczów” (Poeta..., op.cit., s. 52); jeżeli jednak można w tekście tak mocno mity- 
zującym opisywane wydarzenie mówić o racjonalizacji, to raczej jej przedmiotem jest ekscesywna 
autoafirmacja poety, a nie jego ״natchnienie”.

640 W. Cybulski, Mickiewicza moralne..., op.cit., s. 34.
641 W. Weintraub, Poeta..., op.cit., s. 50.
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retuszom 642. Tak czy inaczej, wydaje się możliwe, że to przekonanie o wyjątko
wości własnych predyspozycji improwizacyjnych, tak dobitnie wyrażone w im 
prowizacji berlińskiej, było jednym  z doświadczeń leżących u źródeł Wielkiej 
Improwizacji, ukazującej pełną pychy drogę pustej wirtuozerii, k tóra zwiodła 
i niemal zgubiła Konrada.

Przed podjęciem tytanicznej zaiste próby interpretacji Wielkiej Improwizacji 
konieczne wydaje się wejście na nader grząski grunt romantycznej autokreacji 
-  sztuki, której twórcy początku XIX wieku uczyli się także w szkole włoskich 
improwizatorów. Niezbędne jest mianowicie rozpatrzenie funkcji, która um iejęt
ności improwizacyjne Mickiewicza pełniły w procesie budowania przezeń własne
go wizerunku poetyckiego. Rozwój kariery M ickiewicza-improwizatora wiąże się 
bowiem nie tylko z kształtowaniem intymnego przekonania o nadprzyrodzonym 
charakterze natchnienia poetyckiego i boskim stygmacie poety, ale i z umiejęt
nościami zaszczepiania tego przekonania publiczności literackiej -  czyli z kwestią 
poetyckiego ״zmyślenia i prawdy”. Zawiłość tego problem u bierze się z oczywistej 
niemożności wysondowania stopnia ״szczerości” przekazu artystycznego, tak fety- 
szyzowanej przez pierwszą generację romantyczną, jednak jest to sprawa niebaga
telna i niemożliwa do ominięcia w refleksji nad literaturą rom antyczną w ogóle, 
a kwestią improwizacji w szczególności.

Petersburskie porównywanie się z Szekspirem, niezależnie od tego, czy było 
odbiciem głębokiego przekonania poety, czy też refleksem atmosfery chwili, po
siada ogrom ny potencjał autokreacyjny643. Mickiewicz zasygnalizował w nim , że 
posiada ogromne moce twórcze, przewyższające wszystko, co dotychczas zapre
zentował w tekstach pisanych, tak bardzo już wówczas przecież podziwianych i tak 
wysoko cenionych. Zasugerował więc, że niezależnie od tego, jaka sława obecnie 
go otacza, jego potencjał jest większy, niż o tym świadczą jego pisma, będące je
dynie słabym odbiciem jego talentu -  dokonał mityzacji swoich możliwości poe
tyckich. Najlepsza moja poezja, stwierdza Mickiewicz w tej wypowiedzi, realizuje 
się nie w wierszach pisanych, lecz w improwizacji.

Przykład mnożących się w latach 20. improwizujących tragików mógł podzia
łać na poetę stymulująco jeszcze pod jednym  względem -  wpływając na jego po
glądy na tem at społecznej funkcji sztuki dramatycznej. Chodzi tu  zwłaszcza o ich

642 W 1864 roku W. Cybulski opublikował rozbudowany komentarz cyklu Mickiewiczow
skich Dziadów, w którym wiele uwagi poświęcił Wielkiej Improwizacji (״Dziady” Mickiewicza. 
Krytyczny rozbiór zasadniczej idei poematu, Poznań 1864); tezy zaprezentowane w tym rozbiorze 
dzieła pokrywają się zasadniczo z poglądami wyrażonymi w wykładach. Na temat profilu ideowe
go Cybulskiego por. B.W. Januszewski, Wojciech Cybulski — działalność polityczna, pedagogiczna 
i naukowa, Wrocław 1974.

643 Cz. Zgorzelski przypuszcza, iż słowa poety ״zostały zapewne przeinaczone lub przesadnie 
wyolbrzymione, choć wypływać mogły z wewnętrznego zadowolenia, jakie sprawiało mu chyba 
poczucie własnych możliwości twórczych” (komentarz w: A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie, op.cit., 
t. I, cz. 4, s. 86); badacz, podobnie jak przed nim W. Cybulski w odniesieniu do wypowiedzi ber
lińskich, starał się więc osłabić impet autoafirmacji poety.
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improwizacje na tem aty współczesne, szczególnie na tem at powstania greckiego, 
stworzone zarówno przez Sgricciego, jak i Pradela. Poeci ci, monumentalizując 
w formie tragedii i uwieczniając historię ״z ostatniej chwili”, tworzyli nową od
m ianę dram atu -  dram atu aktualnego, o silnej funkcji perswazyjnej. Kto wie, czy 
to właśnie nie owo przetworzenie ex tempore doraźności w sztukę, w bezpośred
niej, improwizacyjnej reakcji poetyckiej skłoniło Mickiewicza do stworzenia kilka 
lat później własnego ״dokumentacyjnego” dramatu, ukazującego stosunkowo nie
dawne wydarzenia wileńskie, bez czekania, aż się ów tem at ״jak figa ucukruje, jak 
tytuń uleży” (Dziady, cz. III, sc. VII), do ״odkrycia” -  jak to ujęły M aria Janion 
i M aria Żmigrodzka - historyczności czasu teraźniejszego”644. Sztuka improwiza״ 
cji, z natury  swojej karmiąca się impulsami bezpośrednimi645, sprzężona z poetyką 
tragedii, okazała się doskonałym narzędziem mom entalnej absolutyzacji wydarzeń 
historycznych, błyskawicznego przekształcania ich -  dzięki pośrednictwu sztuki 
-  w  m it. Szczególnej nośności nabierała w procesie tego przekształcenia forma 
dramatyczna, znacznie skuteczniej tworząca efekt bezpośredniości i aktualności 
niż tradycyjne dla improwizacji okolicznościowej ody czy elegie.

Improwizacja w Mickiewiczowskiej koncepcji poezji

Zbliżając się nieuchronnie do D ziadów  drezdeńskich jako tekstu kluczowego dla 
postrzegania Mickiewicza-improwizatora, napotykam y jeszcze jedną kwestię, 
w  kontekście m onologu Konrada zasadniczą: czy karierę improwizatorską należy 
traktować jako integralną część ewolucji poetyckiej, czy osobną, szczególną um ie
jętność, rozwijającą się własnym trybem  i podlegającą własnym, specyficznym 
uwarunkowaniom?

W iktor W eintraub przyjął założenie o integralnym związku między poezją p i
saną a improwizacją. Szczególny talent improwizatorski był, jego zdaniem, jed
nym  z przewodnich doświadczeń artystycznych, motywujących dojrzewające od 
czasów petersburskich przekonanie Mickiewicza o mistycznej naturze poezji i p ro
fetycznym powołaniu jego samego jako wieszcza. W  tej perspektywie improwiza
cje są prezentowane nie jako jeden ze sposobów uczestniczenia w życiu literackim 
epoki, lecz jako istotny element doświadczenia wewnętrznego ich twórcy.

Inaczej rzecz ujął kilkadziesiąt lat wcześniej Stanisław W indakiewicz, drugi 
(choć chronologicznie pierwszy) z badaczy, którzy podjęli próbę systematycznej 
charakterystyki działalności improwizatorskiej Mickiewicza. Śledził on m iano

644 M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia, Gdańsk 2001, s. 209-210.
645 Wyraziście koncepcję poezji improwizowanej jako bezpośredniej i spontanicznej reakcji na 

doraźną rzeczywistość, jako jej momentalny refleks przedstawia H.Ch. Andersen w swoim Impro- 
wizatorze (tłum. H. Feldmanowski, Poznań 1857, t. I, s. 28-30 oraz t. II, s. 48-57 -  zwłaszcza 
ten drugi fragment ukazuje wyraźnie, jak podczas publicznego pokazu następuje charakterystyczna 
jukstapozycja doświadczeń przeżytych i zadanego improwizatorowi tematu).
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wicie przemiany improwizacji nie tyle w perspektywie rozwoju jego koncepcji 
poetologicznych i filozoficznych, ile w  ich praktycznym aspekcie — jako jednego 
z przejawów aktywności poetyckiej. Dlatego też więcej uwagi niż Mickiewiczow
skiej autorefleksji (zresztą nader skąpej w  tej kwestii) poświęcił on analizie filolo
gicznej utworów powstałych w wyniku improwizacji, starając się z jednej strony 
uchwycić ich powiązania z rozwojem i przemianami poezji pisanej, z drugiej zaś
— ich specyfikę w stosunku do Mickiewiczowskiej poezji pióra.

Obaj badacze zwracali uwagę na niebagatelną rolę improwizacji w postrzega
niu nie tylko twórczości, ale i osoby Mickiewicza, jednak W eintraub — w ramach 
odtwarzania ewolucji drogi myślowej poety — traktował owo oddziaływanie prze
de wszystkim jako pochodną głębokiego, wewnętrznego przekonania Mickiewi
cza o swej wieszczej roli, Windakiewicz natom iast, wierny swojemu ujęciu ״z ze
wnątrz”, stwierdzał, iż ״Sposób przekazania pamięci potom nych tworzy z nich 
osobną warstwę spuścizny po wielkim poecie”646. To sformułowanie zasługuje na 
podkreślenie: ״spuścizną” poetycką w tym  ujęciu jest nie tylko to, co Mickiewicz 
napisał, ale też i to, w  jaki sposób zapisał się w pamięci swoich współczesnych; 
w ujęciu Windakiewicza mieści się więc i element autokreacji — badacz podejrze
wał, iż Mickiewicz wprowadził improwizacje do tego ״najbardziej osobistego” ze 
swoich dramatów ״dla upam iętnienia tego wielkiego daru, który m u tyle niezwy
kłych wrażeń przyniósł i wydatnie do rozpowszechnienia jego sławy przyczynił”647. 
Zasadniczo jednak Windakiewicz uznawał improwizacje za ״odm ianki lirycznej 
okolicznościowej poezji”648, niezależnie od ich treści, jego zdaniem, motywowanej 
przede wszystkim okolicznościami (״zależnej od wypadków”), i nie czyniąc przy 
tym  wyjątku dla improwizacji w Choryni ani też dla improwizacji grudniowych. 
Konsekwencją takiego podejścia jest marginalizacja problem u improwizacji prozą
— Windakiewicz odnotowuje wprawdzie prozatorskie wystąpienia poety w Rosji, 
stwierdza jednak, że m am y zbyt mało danych, by m óc powiedzieć coś pewnego 
na ich temat, dodając:

Mamy kilka wiadomości z następnych czasów o popisach jego na zebraniach emigranc-
kich, które współcześni nazywali z przyzwyczajenia improwizacjami, choć były już za
pewne tylko podniosłemi mowami, zastosowanymi do okoliczności649.

Zarówno w ujęciu W eintrauba, jak i W indakiewicza — m im o dzielących je 
różnic — daje się zauważyć tendencja do traktowania niektórych wypowiedzi M ic
kiewicza na tem at mechanizmów tworzenia poetyckiego — zwłaszcza zaś kategorii 
natchnienia — jako wypowiedzi dotyczących również improwizacji650. Po części

646 S. Windakiewicz, op.cit., s. 422.
647 Ibidem, s. 433.
648 Ibidem, s. 426.
649 Ibidem, s. 425.
650 S. Windakiewicz na przykład uznaje za charakterystykę stanu ducha poety w momencie 

improwizacji wypowiedź z prelekcji paryskich na temat tej ״lotnej i płomienistej kulki, którą nazy
wamy słowem” (ibidem, s. 433).
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tłumaczy się to nader skąpą liczbą kom entarzy poety poświęconych explicite im 
prowizacjom, po części zaś tym, że Mickiewicz wiązał poezję pisaną i m ówioną 
wspólną, uniwersalną kategorią natchnienia, a zwornikiem tego połączenia było, 
tak często przywoływane przez badaczy w odniesieniu do improwizacji (mimo że 
odnoszące się do Wielkiej Improwizacji, a więc do poezji pisanej!), pojęcie ״inten- 
sywności inspiracji”, utrwalone przez Burgaud des M arets651. W  takim  rozumie
niu improwizacja jest po prostu wariantem  poezji charakteryzującej się szybkim 
tem pem  powstawania w wyniku szczególnie mocnej inspiracji. M im o że poglądy 
poety na tę kwestię niewątpliwie ulegały ewolucji, improwizacja nie była raczej 
dla Mickiewicza ״szczególnym rodzajem talentu”, lecz jedynie wariantem  talentu 
poetyckiego, alternatywną drogą jego realizacji, a jego refleksja nad tym zjawi
skiem stanowiła następstwo ogólnej refleksji poetologicznej. To ״sprzężenie” poe
zji i improwizacji potwierdzać może między innym i fakt, że wiele improwizacji 
Mickiewicza m a za tem at poezję, przy czym ten autotem atyzm  jest najczęściej 
połączony z afirmacją własnej sztuki.

Ściśle związane z kwestią wspólnego ״rdzenia” poezji pisanej i improwizowa
nej, skłaniające do snucia refleksji wymiennej na ich temat, jest zagadnienie ״im- 
prowizacji na piśmie”, nabierające szczególnej nośności w  kontekście improwizacji 
Konrada z D ziadów  drezdeńskich, również w dużej części autotematycznej. To 
właśnie ten niezwykły, genialny twór, zwany W ielką Improwizacją, oscylujący na 
pograniczu żywego słowa i pisma, stał się swoistą wizytówką poety, najbardziej 
spektakularną próbą jego talentu i sprawił, że dokonania Mickiewicza-improwi- 
zatora zlały się w jedno z dokonaniam i Mickiewicza-poety. M im o tego jednak 
-  a być może właśnie dlatego -  nie m ożna zapominać o zasadniczych różnicach 
dzielących te wiersze pisane od żywego słowa improwizacji.

Wielka Improwizacja wobec Dziadów

W ielka Improwizacja m a w dorobku poetyckim Mickiewicza status szczególny -  
nie tylko ze względu na swoje literackie walory. Cieszy się mianowicie sporą auto
nomią. Kazimierz Cysewski, dokonując przeglądu istniejących interpretacji tego 
m onologu, stwierdził, że ״naturalny kontekst interpretacyjny dla Wielkiej Im pro
wizacji stanowią D ziady”652 -  i jest to bezsprzecznie prawda, w której może jednak 
zadziwiać to, że cały utwór okazuje się ״kontekstem” dla własnego fragmentu. 
Co więcej, m im o że W ielka Improwizacja stanowi element większej sceny, której 
integralną częścią jest pojawienie się groteskowych postaci diabłów, interwencja 
anielska oraz akompaniujące monologowi głównego bohatera ״głosy”, nierzadko

651 Zob. M. Dernałowicz, Od ״Dziadów”, op.cit., s. 28.
652 K. Cysewski, ״ Wielka Improwizacja” — sposoby interpretacji, w: Mickiewiczologia — tradycje 

i potrzeby, red. K. Cysewski, Słupsk 1999, s. 205.
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traktuje się ją jako tekst niejako osobny, nie uwzględniając na przykład związku 
następujących w obrębie tego m onologu wolt myślowych z interwencjami ״gło- 
sów” z prawej i z lewej strony.

W prawdzie w literaturoznawstwie dość częstym zjawiskiem jest lektura frag
mentaryczna, uwzględniająca tylko niektóre elementy lub poziomy utworu, jed
nak w tym przypadku m am y do czynienia z elementem dzieła wyemancypowa
nym  także w powszechnej recepcji, i to w dużej mierze niezależnie od zabiegów 
interpretacyjnych.

M ożna wskazać kilka przyczyn takiej emancypacji. Zacznę od tej najbardziej 
oczywistej, czyli od rangi artystycznej tekstu, eksponowanej przez wszystkich 
bez wyjątku komentatorów. Zofia Stefanowska, w artykule Wielka — tak, ale dla
czego improwizacja? wskazuje, że przym iotnik ״wielka” z jednej strony odróżnia 
ten fragment od improwizacji tak zwanej ״m ałej”653, z drugiej zaś — podkreśla, iż 
mam y do czynienia z fragmentem wybitnym 654. Sam argum ent estetyczny jednak 
prawdopodobnie by nie wystarczył do tak konsekwentnego wyodrębnienia tej 
sceny ze struktury dramatycznej całości — wśród utworów Mickiewicza nie braku
je bowiem tekstów znakomitych — gdyby nie stanowiła całości w dużym stopniu 
niezależnej treściowo, do której zrozumienia nie jest niezbędna znajomość reszty 
dram atu lub choćby sytuacji, w której znajduje się podm iot655.

W  przypadku Wielkiej Improwizacji wchodzi jednak w grę jeszcze jeden, jak 
się zdaje, decydujący czynnik emancypacyjny — mianowicie okoliczności jej po
wstania, otoczone legendą na tyle charakterystyczną, że trzeba przypomnieć jej 
podstawowe składniki.

Fundam entem  tej legendy było utożsamienie aktu poetyckiej improwizacji do
konywanego przez postać dram atu w ramach m onologu scenicznego z improwiza- 
cyjnym aktem  twórczym samego autora.

Relacje dotyczące okoliczności powstania Improwizacji, m im o że późne, nie
liczne i przez to pozbawione stuprocentowej wiarygodności, były jednak trakto
wane przez kom entatorów  jako istotna przesłanka do interpretacji całych D zia 
dów  drezdeńskich. Poddawano je przy tym  dość arbitralnej selekcji i krytyce, 
toteż pom iędzy kanonem  relacji i wspom nień, którym  większość kom entatorów  
daje wiarę, a sferą oczywistych apokryfów istnieje grupa świadectw uznawanych 
za wiarygodne lub nie przede wszystkim w zależności od obranej linii interpre

653 Tak ״roboczo” opisał ją Mickiewicz w brulionie Dziadów, wpisując przed improwizacyjnym 
monologiem Konrada, który znalazł się ostatecznie na końcu sceny 1. z aktu I, notatkę: ״Do im- 
prowizacyi. (przed wielką improwizacyą)”; zob. A. Mickiewicz, Dziadów część III., t. I: Podobizny 
autografów, t. II: Transliteracje, komentarze, oprac. Z. Stefanowska, M. Prussak, Warszawa 1998, 
t. I, s. 46, t. II, s. 69.

654 Z. Stefanowska, Wielka — tak..., op.cit., s. 71.
655 Można w historii literatury wskazać wiele przykładów podobnej ״solowej kariery” fragmen

tu większego utworu, by przywołać choćby tylko monolog Hamleta; jeszcze więcej takich przykła
dów możemy znaleźć w teatrze operowym, którym — jak wiadomo — Dziady są silnie inspirowane.
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tacyjnej656; wszystkie one jednak są zgodne co do tego, że W ielka Improwizacja 
została napisana od razu jako całość i w  trakcie jednej nocy; co więcej, miał 
potwierdzić to sam Mickiewicz657. Ale w owej jedynej wypowiedzi autorskiej do
tyczącej okoliczności powstania Wielkiej Improwizacji poeta użył sformułowań 
wskazujących na to, że traktował ją jak ״poezję pióra”, a nie autostenogram  wy
powiedzi improwizowanej, stwierdził bowiem, że napisał ״m onolog Konrada”, 
a nie ״improwizację”.

Pierwszym, który  z przekonania o ״autentycznym” improwizacyjnym charak
terze tego fragm entu wyciągnął wnioski dla interpretacji literaturoznawczej, był, 
jak się zdaje, Józef Kallenbach, który stwierdził, iż W ielka Improwizacja ״nie m o
gła być oczywiście z góry obmyślana” i ״zrodziła się samoistnie i samowolnie”, 
stając się zarodkiem całej części III D ziadów , dodając, że ״dziś jeszcze Improwi
zacja działa na nas nie jako część całości, ale owszem jako całość zupełnie w sobie 
zawarta, skończona, odrębna”658. Ustalił tym  samym dwa elementarne składniki 
jej pierwotnej legendy -  po pierwsze to, że tekst ten jest bezpośrednim wynikiem 
nagłego przypływu natchnienia, a jego podm iotem  jest sam poeta, po drugie zaś 
-  że ten tekst natchniony (należałoby od razu dodać: natchnieniem  diabelskim) 
został następnie ״obudowany” konstrukcją całego dramatu. Wyznaczonym przez 
Kallenbacha tropem  poszli Juliusz Kleiner, Konrad Górski i wielu innych kom en
tatorów, różnie jednak widząc kwestię podmiotowości tego m onologu659.

656 Por. M. Dernałowicz, Od ״Dziadów” części trzeciej do ״Pana Tadeusza”. Marzec 1832-czer- 
wiec 1834 (Kronika życia i twórczości Adama Mickiewicza), Warszawa 1966, s. 24-31.

657 W rozmowie z Burgaud des Marets, który przekazał tę informację W. Mickiewiczowi; ibi
dem, s. 28.

658 J. Kallenbach, Wstęp do: A. Mickiewicz, Dzieła, Wyd. Towarzystwa Literackiego im. A. Mic
kiewicza, t. IV, Lwów 1905, s. 24. Por. idem, O improwizacji Konrada, ״Pamiętnik Towarzystwa 
Literackiego im. A. Mickiewicza” 1890, s. 3-33; idem, Adam Mickiewicz, Kraków 1897, t. II, 
s. 33-40 oraz idem, Szczątki autografu pierwszego HI cz. ״Dziadów”, ״Pamiętnik Towarzystwa Li
terackiego im. A. Mickiewicza” 1891, s. 197. Por. również komentarze Z. Stefanowskiej do analiz 
tekstologicznych Kallenbacha w jej wstępie do: A. Mickiewicz, Dziadów część III, Podobizny auto
grafów, transliteracje, komentarze, op.cit., t. II, s. 10-11.

659 K. Górski na przykład wprowadził wyraźną modyfikację widzenia tej kwestii: przyjmował, 
że Improwizacja była zawiązkiem całego dramatu, jednak oddzielał akt twórczy Mickiewicza od 
zapisu aktualnego przeżycia, pisząc: ״[...] tak potężnie i sugestywnie działa na nas Improwizacja, że 
przestaje ona dla nas istnieć jako utwór literacki, jako dzieło sztuki; gotowiśmy uwierzyć, że Mic
kiewicz, pisząc Improwizację, aktualnie przeżywał bunt przeciw Bogu, nie potrafimy już oddzielić 
twórcy od dzieła. [...] Owej nocy, w której niesłychany poryw natchnienia zmusił poetę do stwo
rzenia tego tytanicznego utworu, Mickiewicz wiedział, że jego bunt należy już do przeszłości, ale do 
przeszłości jeszcze dostatecznie bliskiej, aby w odtworzeniu jej puls życia był równie silny, a może 
nawet silniejszy, niż to było w rzeczywistości. Wszak często świeże wspomnienie mocnego przeżycia 
może się okazać silniejsze i bogatsze od samego przeżycia” (K. Górski, Racjonalizm i mistyka w Im
prowizacji Konrada, w: Literatura a prądy umysłowe, Warszawa 1938, s. 73; zob. także jego artykuł 
Przezwyciężenie prometeizmu w ״Dziadach”, w: idem, Z  historii i teorii literatury, Wrocław 1959, 
s. 161-162). Por. J. Kleiner, Adam Mickiewicz, op.cit., t. II, cz. 1, s. 416-418.
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Przekonanie o, przynajmniej częściowej, jak to ujął Borowy, ״autentyczności” 
Wielkiej Improwizacji660 (czyli uznaniu, że wyraża ona przeżycia samego poety) 
oraz o jej fundam entalnym  znaczeniu dla całej koncepcji D ziadów  pozostało, dzie
dziczone mniej lub bardziej świadomie przez kolejne pokolenia badaczy, i miało 
istotne konsekwencje dla trybu interpretacji -  uznając bowiem Improwizację za 
źródło, zalążek całego dramatu, siłą rzeczy należy traktować dylematy Konrada 
jako wątek główny utworu. Takie ujęcie m ożna jednak podważyć nie tylko ze 
względu na logikę konstrukcji całego dramatu, ale i proporcje rozkładu jego treści 
(bowiem wątek Konrada nie jest bynajmniej najszerzej rozpisany w utworze)661.

Pierwszym, który zwrócił na to uwagę i podszedł krytycznie do założenia
0 głównej roli Wielkiej Improwizacji w D ziadów  części III, był -  dopiero w 1955 
roku -  Pigoń, który twierdził, że W ielka Improwizacja była pisana od razu jako 
element większej całości dramatycznej, oraz podawał w wątpliwość założenie, że 
nazwa tego fragm entu odnosi się do charakteru aktu twórczego samego Mickie- 
wicza662. Twierdząc zdecydowanie, że ״scena ta nie była owocem erupcji niespo
dzianej i spontanicznej”663, badacz wysuwał jednak przypuszczenie, że ״począł ją” 
poeta jako ״konsekwencję wczucia się w rozmiary martyrologii filomackiej”664.
1 tu  pojawia się istotny problem, ściśle związany z zagadnieniem autorskich kon
tekstów tworzenia Wielkiej Improwizacji i jej roli w kompozycji dramatu, a mia
nowicie kwestia czasu -  czasu tworzenia dram atu i czasu jego akcji.

Pigoń -  i nie tylko on -  uznając D ziady  drezdeńskie za panoramiczną całość 
kompozycyjną, której część jedynie stanowiła Wielka Improwizacja, był jednak 
przekonany, że część ta była od początku planowana jako należąca do historii pro
cesu wileńskiego z 1824 roku i że cały dramat -  mimo wymowy uniwersalnej -  ma 
charakter retrospektywny665. Przyjmując takie założenie, w naturalny sposób należy 
związać powstanie Wielkiej Improwizacji ze wspomnieniami Mickiewicza z okresu 
procesu, kiedy to, jak wiadomo, improwizował w więzieniu. Czy jednak oznacza 
to, że improwizacje z D ziadów  drezdeńskich są anamnesis tamtych zdarzeń i tam 
tych improwizacji? I w jakim stosunku improwizacja powstała w ciągu jednej nocy 
w Dreźnie w marcu 1832 roku m a się do improwizacji wpisanej w  porządek fabu
larny zdarzeń z roku 1824? Jeśli przyjmiemy klucz personalny i uznamy, że Konrad 
wpada w tę samą pułapkę, w  którą wpadł, a następnie się z niej wydobył (tyle że

660 W. Borowy, op.cit., t. II, s. 113-114.
661 Nieuchronną selektywność dominanty interpretacyjnej podkreślał m.in. J. Przyboś, pisząc, 

iż: ״trzecia część dla naszego pokolenia, które przeżyło okupację, to dramat przede wszystkim poli
tyczny” (J. Przyboś, Czytając Mickiewicza, Warszawa 1965, s. 134). Na temat ״wielokierunkowo- 
ści” tego dramatu (w perspektywie genetycznej) por. także Z. Majchrowski, ״Dziady” jako arcydzieło 
w ruchu, w: Trzynaście arcydzieł romantycznych, red. E. Kiślak i M. Gumkowski, Warszawa 1996.

662 S. Pigoń, Pierwszy zawiązek III części Dziadów, w: idem, Zawsze o Nim. Studia i odczyty 
o Mickiewiczu, Warszawa 1998, s. 70-89.

663 Ibidem, s. 182.
664 Ibidem, s. 181.
665 S. Pigoń, Spojrzenie ku ״Dziadów” części III, w: Zawsze o Nim, op.cit., s. 229-230.
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samodzielnie, a nie z pomocą kapłana) Mickiewicz, to zapytać należy — który M ic
kiewicz? Ten dwudziestosześcioletni czy ten trzydziestoczteroletni? N a płaszczyźnie 
uwarunkowań autorskich Bogusław D opart rozstrzygnął tę kwestię następująco:

W Dziadach drezdeńskich mamy do czynienia z bieżącym czasem fabuły i z czasem 
wydarzeń antycypowanych w profetycznych widzeniach. Ta pierwsza sfera czasu uka
zuje wyłącznie bohatera grzesznego. [...] Profetyczne antycypacje oddają zaś duchowy 
wizerunek bohatera doskonalącego się i udoskonalonego666.

Zagadnienie autorskich uwarunkowań struktury czasoprzestrzennej poem atu 
stanowi jednak element jeszcze szerszego problem u — problem u historyczności 
D ziadów  oraz związku kontekstu historycznego z zapisem ewolucji przekonań 
i postawy samego poety. Jaką historię opowiada Mickiewicz, przypominając — 
w aurze klęski powstania listopadowego — epizody z procesu wileńskiego? Czy po 
prostu cofa się do wydarzeń m inionych z nastawieniem kronikarza, który, jak za
znacza w przedmowie, chciał dać jedynie ״wierną pam iątkę z historii litewskiej lat 
kilkunastu” i który ״sceny historyczne i charaktery osób działających skryślił su
m iennie, nic nie dodając i nigdzie nie przesadzając”667? Gdyby wziąć tu  Mickiewi
cza za słowo, m ożna by wytoczyć niejeden argum ent przeciwko kronikarskiej su
mienności, na przykład jeśli chodzi o synchronizację czasu autentycznych zdarzeń; 
jednak badacze zgodnie skłonni są historyczność dram atu traktować swobodnie 
jako poddaną logice literackiej kondensacji i właściwą tyko jednem u z poziomów 
dzieła. Już na przykład A rtur Górski uważał, że W ielka Improwizacja nie jest od
tworzeniem stanu ducha Mickiewicza w celi bazylianów, lecz jego ״drezdeńskich” 
wrażeń popowstaniowych, ale została ״doczepiona” do ״nocy bazyliańskich” dla
tego, że wówczas po raz pierwszy ״sfinks” niezawinionego cierpienia ״zajrzał m u 
w oczy”668. Większość kom entatorów  zgadza się tutaj z Górskim; również naj
bardziej z nich sceptyczny Pigoń, który broniąc ״dokumentacyjnego” charakteru 
D ziadów , postrzegał zarazem tę dokumentacyjność jako poddaną zasadzie licentia 
poetica. Rejestrując liczne ״odbiegnięcia od rzeczywistości” w utworze, stwierdzał:

Ale któż o to dba? Byłoby nieprzyzwoitym natręctwem pieniać się z poetą o takie 
niezgrania wydarzeń, o drobne anachronizmy, które w obmyślonej konstrukcji dzieła 
mają własne, całkowicie dostateczne wyjaśnienie czy wytłumaczenie669.

666 B. Dopart, Poemat..., op.cit., s. 151 — pisząc o ״profetycznych antycypacjach”, badacz od
nosi się w tym momencie do wizji księdza Piotra i do widzenia Ewy, przyjmując jako rozstrzygającą 
eksplikację Kępińskiego, że róża symbolizuje duszę Konrada; por. Z. Kępiński, Mickiewicz herme
tyczny, Warszawa 1980, s. 257—260.

667 A. Mickiewicz, Dziady część III, cyt. za: A. Mickiewicz, Dzieła (Wydanie Rocznicowe), 
t. III, s. 123. Na temat zastosowanej przez Mickiewicza w przedmowie do dramatu strategii zob. 
M. Stanisz, Kreacje autorskie w przedmowach literackich doby romantyzmu, w: Biografie romantycz
nych poetów..., op.cit. oraz idem, Przedmowy romantyków. Kreacje autorskie, idee programowe, gry 
z czytelnikiem, Kraków 2007, s. 110—120.

668 A. Górski, Monsalwat: rzecz o Adamie Mickiewiczu, Warszawa 1998, s. 76.
669 S. Pigoń, Czas, czasy i połowica czasu w ״Dziadach", w: Zawsze o Nim, op.cit., s. 205—206.
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W  innym  miejscu pisał jednak, iż:

Poeta uprzytomnił sobie, że ścisła wierność i surowa prawda w odtworzeniu niedoli 
narodu większą mieć będzie wymowę, niż jakakolwiek egzageracja, niż najszczytniejsze 
uniesienia poetyckie670.

Zaś odnosząc się do deklaracji z przedmowy o chęci zachowania ״wiernej pa
m iątki”, stwierdzał, że:

[...] nie ma powodu, by słowa te rozumieć inaczej, niż one zostały napisane, by gdzie 
indziej, a nie tam, gdzie autor sam wskazywał, szukać myśli-rodzicielki dramatu671.

Ta oscylacja między wiarą w zadeklarowaną przez Mickiewicza historyczną ści
słość a świadomością modyfikacji pewnych danych pojawia się u wielu badaczy672, 
toteż zazwyczaj nie czyta się D ziadów  części III jako dram atu dokumentacyjnego, 
lecz -  podporządkowując konsekwencje ujęcia historycznego logice widzenia uni- 
wersalizującego -  uznaje się je na przykład za rodzaj m isterium 673 lub też dramat 
inicjacji674, w którym  warstwa historyczna uległa interpretacji ideowej. M ożna 
więc przyjąć założenie, że prześladowania filomatów są poetycką hipostazą sytuacji 
popowstaniowej, a psychomachię Konrada uznać za wynik wstrząsu popowstanio
wego samego Mickiewicza, który pod jego wpływem -  jak miał sam stwierdzić -  
późno wyrzygnął dum״ ę i zepsucie nazbierane przez lat dziesięć”675.

M otywacja poety, jak się zdaje, była jednak nie tylko ekspiacyjna; jak pod
kreślała to (między innymi) Zofia Trojanowiczowa, Mickiewicz, pisząc D ziady  
w trudnej dla niego sytuacji popowstaniowej ״z wielką determinacją, świadom 
możliwości własnego słowa poetyckiego”, przyznał skom prom itowanem u poecie 
-  Konradowi, a więc i sobie - m״  oralne prawo do zabierania głosu w istotnych

670 S. Pigoń, Pierwszy zawiązek..., op.cit., s. 186.
671 Ibidem.
672 Na temat specyfiki i uwarunkowań literackich opracowań tematyki historycznej zob. tom 

Dzieło literackie jako źródło historyczne, red. Z. Stefanowska, J. Sławiński, Warszawa 1978, tu zaś 
zwłaszcza zaś tekst J. Ziomka, Poeta jako źródło historyczne, s. 166-175 oraz M. Głowińskiego, Lek
tura dzieła a wiedza historyczna, s. 95; por. K. Ratajska, III część ״Dziadów” jako źródło historyczne na 
marginesie książki Henryka Mościckiego ״ Wilno i Warszawa w »Dziadach« Mickiewicza”, w: ״Dziady” 
Adama Mickiewicza. Poemat — adaptacje — tradycje, red. B. Dopart, Kraków 1999, s. 323-346.

673 Por. zwłaszcza A. Ziołowicz, Misteria polskie. Z  problemów misteryjności w dramacie roman
tycznym i młodopolskim, Kraków 1996 oraz W Szturc, ״Dziadów”Adama Mickiewicza część trzecia 
— misterium wskrzeszania nadziei, ״Przegląd Humanistyczny” 1986, z. 3-4.

674 Por. np. M. Masłowski, Gest, symbol i rytuały polskiego teatru romantycznego, Warszawa 1998 
oraz B. Dopart, op.cit.

675 Wypowiedź tę relacjonował H. Kajsiewicz w liście do I. Domeyki z 12 grudnia 1843 roku; 
zob. M. Dernałowicz, Kronika..., op.cit., s. 28. Ten kierunek interpretacji podjęła M. Cieśla-Ko- 
rytowska, pisząc: ״Można by zaryzykować, śladem interpretacji biograficznych czy psychologizu- 
jących, stwierdzenie, że Mickiewicz starał się w Dziadach egzorcyzmować własnego szatana pychy, 
który podpowiadał mu pełen wyższości, wyniosły i pogardliwy stosunek do ludzi. Ale to są tylko 
nasze domniemania” (eadem, ״Dziady” Adama Mickiewicza, Warszawa 1995, s. 153).



Część II. Improwizacja w kulturze polskiej XIX wieku224

sprawach narodu”676. W arto jednak w tym miejscu zauważyć, że Konrad w drama
cie grzeszy przecież nie zaniechaniem walki, lecz pychą i buntem 677.

I tu  znów powraca pytanie o rolę, którą w krystalizacji koncepcji dram atu ode
grała W ielka Improwizacja. Czy istotnie m ożna ją uznać za scenę generującą cały, 
tak bogaty w wątki utwór?

Kallenbach zakładał, że W ielka Improwizacja — chociaż ostatecznie włączona 
w szereg scen więziennych — nie była pisana jako jedna z nich. N ic bowiem  w jej 
tekście nie wskazuje na to, że tłem  jej jest więzienie. M onolog Konrada nie jest 
sprowokowany konkretnym  wydarzeniem, konkretnym  im pulsem. Samotność, 
k tóra jest dla niego punk tem  wyjścia, m ożna uznać za stan uniwersalny, chociaż 
wyeksponowany w ostatecznej wersji dram atu  między innym i przez ukazanie 
w poprzedzającej scenie nieudanej próby dokończenia małej improwizacji; ta 
scena jednak niewątpliwie została dopisana później678. W ypada się tu  — przy
najm niej częściowo — zgodzić z Kallenbachem  podkreślającym ״niezależny” od 
reszty scen dram atu charakter tego fragm entu, natom iast trudno, jak sądzę, 
utrzym ać jego tezę, że D ziadów  część III została ״wyprowadzona” z W ielkiej 
Improwizacji, ponieważ, powtórzmy, w kompozycji całego dram atu przygody 
duchowe Konrada stanowią tylko jeden z wątków — i to niekoniecznie najistot
niejszy; ponadto , jak słusznie zwraca uwagę Pigoń, psychom achia K onrada jest 
w  założeniu zaprojektowana jako scena dramatyczna, czego świadectwem jest 
choćby to, że kończy się ona interw encją innego ״bohatera” — diabła, dopowia
dającego fatalne ostatnie słowo:

[...] jeżeli nawet, dopisane później, zastępuje ono pierwotną aposiopesis — uwarunko
wane tokiem myśli, a nawet w brzmieniu swym narzucone przez rym, wchodzi prze
cież organicznie w pierwiastkową strukturę utworu, przynależy do pierwszego jego 
odlewu. Czy to miałoby być naprawdę zakończenie utworu w sensie absolutnym? 
Utworu samoistnego? Czy zawarte tam bluźnierstwo nie domaga się jak najkonieczniej

676 Z. Trojan owiczowa, ״ Coś ty uczynił ludziom, Mickiewiczu...”, Poznań 1999, seria ״Wykłady 
Inauguracyjne”, nr 37, s. 4 (przedruk w: Mickiewicz daleki i bliski, op.cit., s. 17—26). Bardziej 
jeszcze dobitnie postawił tę sprawę J. Lyszczyna: ״Kryterium jedności słowa i czynu zmuszało [...] 
zarówno czytelników do biograficznego modelu lektury, jak i samych poetów do takiego właśnie 
autobiografizmu — czy przynajmniej sugestii autobiografizmu — w swej twórczości. Swego rodzaju 
genialnym zabiegiem socjotechnicznym był więc wybór przez Mickiewicza tematu Dziadów części 
III, której jawny autobiografizm niósł wyraźne przesłanie skierowane do czytelnika. Przypomnienie 
sprawy wileńskiego procesu i udziału w niej autora dramatu jako jednego z więźniów, cierpiących 
konsekwencje antypolskich represji, było bowiem skutecznym odparciem zarzutu obojętności wo
bec narodowego powstania — ukazywało samego autora jako uczestnika wolnościowej konspiracji 
i »narodowej sprawy męczennika«, w dodatku dowodząc bezspornie, iż poeta przeżywał to wszystko 
w czasie, gdy jeszcze o powstaniu nikt nie myślał” (J. Lyszczyna, Romantyczna sugestia autobiografi- 
zmu tekstu, w: Biografie romantycznych poetów..., op.cit., s. 141 i 145).

677 Wątek ten starałam się rozwinąć w artykule ״Majsterkowanie” Mozartem. ״Dziadów” część III 
a ״Don Giovanni”, ״Wielogłos” 2007, nr 1.

678 Znajduje się przed nią bowiem — jak o tym już była mowa — dopisek zaznaczający, że ma się 
ona znajdować ״przed wielką improwizacją”.
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dalszych ogniw toku dramatycznego? Czy nie mieści zawiązku konfliktu? Ten jeden 
wzgląd dowodziłby dostatecznie, że Wielka Improwizacja od razu powstała nie jako ca
łość odrębna i samoistna, ale jako człon upodrzędniony całości nadrzędnej, rzutowanej 
znacznie szerzej679.

Pigoń, występując przeciw tezie o ״samoistności” Wielkiej Improwizacji, miał 
na oku konkretny cel, a mianowicie dowiedzenie, że była ona od razu pisana jako 
jedna ze scen więziennych. W  takim  ujęciu w istocie ustalenia zwolenników tezy
0 pewnej niezależności Wielkiej Improwizacji od całościowej koncepcji D ziadów  
części III wymagają odrzucenia niemal w całości. Jednak -  jak się zdaje -  rysuje 
się jeszcze trzecia droga, ״pośrednia” między twierdzeniami Kallenbacha a Pigo
nia. W ielka Improwizacja mogła mianowicie być od początku pomyślana jako 
element większej struktury dramatycznej, ale tą całością niekoniecznie musiał być 
dram at ״filomacki”. N ie musiała być więc pisana jako -  m ocno wyidealizowany 
-  odpowiednik autentycznych improwizacji więziennych Mickiewicza (których 
zapisy w porównaniu z nią prezentują się zresztą szczególnie marnie), lecz jako 
składnik wcześniejszej koncepcji dram atu bardziej osobistego, intymnego, w k tó
rym  głównym bohaterem  miała być postać nosząca cechy Mickiewicza -  wariant 
jego alter ego, odpowiednik późniejszego Konrada, a głównym tem atem  -  we
wnętrzna ewolucja tej postaci.

N a taki trop może naprowadzać świadectwo Odyńca, który twierdził, że M ic
kiewicz tuż przed D ziadów  częścią III pracował nad projektem rzymskim”, obra״ 
zującym jego wewnętrzną przemianę680. Akcja tego utw oru miała rozgrywać się 
w Rzymie -  ale jego fragmentów nikom u nie pokazał. Relacja ta, respektowana 
jeszcze przez Kallenbacha681 i Kleinera682, została zakwestionowana przez Pigonia
1 jego wzorem jest obecnie lekceważona w badaniach683; zresztą już i Władysław 
Mickiewicz przypuszczał, że O dyniec mylnie zapamiętał informację o wierszu 
Śniła się zim a  (zapisanym 23 marca)684. Ze współczesnych badaczy bodaj jedy
nie Zofia Stefanowska starała się oddać tem u zapisowi sprawiedliwość, uznając 
go za źródło m im o wszystko wiarygodniejsze od, na przykład, niekontestowanej 
tak energicznie przez kom entatorów  relacji Ludwika Orpiszewskiego, w której, 
zdaniem badaczki, ״stylizacja według potocznych wyobrażeń o duchowym two
rzeniu poezji posunięta jest dalej niż w opowiadaniu Odyńca”685 (przypomnijmy, 
iż Orpiszewski, sąsiadujący w Dreźnie z Mickiewiczem przez ścianę, twierdził,

679 S. Pigoń, Pierwszy zawiązek..., op.cit., s. 161.
680 Zob. L. Siemieński, Religijność i mistyka..., op.cit., s. 131-151.
681 J. Kallenbach, Adam Mickiewicz, op.cit., t. II, s. 38.
682 J. Kleiner, Adam Mickiewicz, op.cit., t. I, s. 416.
683 M. Dernałowicz w Kronice życia i twórczości Mickiewicza nawet nie cytuje fragmentu listu 

A.E. Odyńca, zawierającego wzmiankę o projekcie rzymskim, komentując ją jedynie w przypisie 
jako ״niewiarygodną” (op.cit., s. 25).

684 Ibidem.
685 Z. Stefanowska, Jak powstawała ״Dziadów” część III?, w: Rozmowy o ״Dziadach”, op.cit., 

s. 12-13.
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że obudziwszy się pewnej nocy, słyszał, jak Mickiewicz ״głośno pisze” improwiza
cję Konrada686).

Wydaje się, że nie m a — i, przy dzisiejszym stanie znajomości źródeł, być nie 
może — argum entów przekonujących radykalnie, że ״projekt rzymski” był tylko 
wymysłem Odyńca. Pigoń, negując możliwość jego istnienia, wysuwał argumenty 
tekstologiczne i psychologiczne: podkreślał mianowicie, że tytuł ״Improwizacja 
w kozie” został wpisany w czystopisie jako integralnie połączony z zapisem tego 
fragmentu, na pewno nie dopisany później, i wyciągał stąd wniosek, że m onolog 
ten musiał być pisany od razu jako jedna ze scen więziennych, jako ״konsekwencja 
wczucia się w rozmiary martyrologii filomackiej”, a tym samym — że najpraw
dopodobniej powstał on już po napisaniu sceny więziennej, gdyż ״intensywność 
owego wczucia [...] w sposób naturalny wzrastałaby w siłę dopiero w toku dozna
wania i szczegółowego odtwarzania złowrogiej bolesności owych cierpień”687. Nie 
jest to jednak argumentacja w pełni przekonująca, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że 
W ielka Improwizacja nie rozpoczyna się bynajmniej obrazem martyrologicznym, 
ale rozważaniami na tem at siły i roli poety. Również na poziomie tekstologii spra
wa nie jest oczywista: to, że w czystopisie znajdujemy tytuł ״Improwizacja w ko
zie”, nie znaczy koniecznie, że znajdował się on w brudnopisie; co więcej, gdyby 
w koncepcji Mickiewicza m onolog ten powstawał od razu jako jedna ze scen wię
ziennych, informacja, że akcja toczy się ״w kozie”, byłaby zbędna. Dodanie tego 
nagłówka wcale nie musi więc świadczyć na korzyść tezy, że m onolog Konrada od 
początku pomyślany był jako część dram atu ״filomackiego”, lecz właśnie przeciw
nie — że w pierwszej, brulionowej wersji do niego nie należał, a dopiero w odpisie 
został za pom ocą tytułu ״przyporządkowany” do nowej koncepcji. Tytuł ów w ta
kim  razie m ożna traktować jako notatkę ״roboczą” — tym bardziej że został on 
następnie przez poetę usunięty.

W  nagłówku przed tym tytułem  (oprócz zapisanej po nim , również przekreś
lonej, wzmianki ״obacz w książeczce” oraz, pozostawionych w wersji ostatecznej, 
didaskaliów: ״Konrad po długim milczeniu”) pojawia się jeszcze imię ״Gustaw”, 
m ocno zamazane przez poetę. Pigoń dopuszczał w  związku z tym możliwość, że 
w ״jakimś pomyśle przejściowym” lub w zaginionym brulionie sceny więziennej 
bohater występował jeszcze pod im ieniem Gustawa (bo w czystopisie m am y tu 
już zdecydowanie do czynienia z Konradem). Jest to bardzo prawdopodobne, lecz 
ani nie potwierdza tezy o nieistnieniu projektu rzymskiego, ani jej nie zaprzecza — 
wskazuje jedynie na to, że koncepcja poety nie była od razu w pełni wyklarowana, 
że w  jakimś stopniu ewoluowała jeszcze w trakcie pisania. Świadczy o tym również 
odnośnik ״obacz w książeczce”, odsyłający, jak przekonująco wywodzi Pigoń, do 
jakichś niezachowanych wcześniejszych szkiców lub fragmentów — choć nieko
niecznie przecież do hipotetycznej pierwszej części brulionu D ziadów .

686 Zob. fragmenty jego relacji w: M. Dernałowicz, Od ״Dziadów"..., op.cit., s. 28—29.
687 S. Pigoń, Pierwszy zawiązek..., op.cit., s. 181.
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Argumentację za integralnym  związkiem Wielkiej Improwizacji z koncepcją 
scen więziennych opierał Pigoń na jeszcze jednym  przeświadczeniu, zresztą wy
prowadzonym z relacji tegoż samego kłopotliwego Odyńca: że m onolog ten został 
nie tylko napisany, ale i przepisany przez Mickiewicza podczas jednej i tej samej 
nocy. Jak jednak zwracała na to uwagę już Zofia Stefanowska, ten szczegół może 
budzić wątpliwości: ״Mickiewicz, wyczerpany pisaniem poezji, znalazł wszelako, 
zanim usnął na podłodze, dość energii, żeby skopiować Improwizację”?688 Pigoń 
przyjmuje tu  bez zastrzeżeń uzasadnienie Odyńca, który stwierdził, że poeta zrobił 
to, przypuszczając, iż może umrzeć nazajutrz. Stefanowska przyznaje, że w istocie 
 -takie obawy nawiedzały poetę”, i podaje przykład z okresu pisania Pana Tadeu״
sza689; jednak to nie świadczy koniecznie, że tak było i w  trakcie pisania Dziadów. 
Pigoń uważał, że potwierdzeniem tezy o przepisaniu m onologu bezpośrednio po 
jego stworzeniu są stosunkowo liczne pomyłki w  czystopisie Wielkiej Improwiza
cji, ale -  jak stwierdziła Stefanowska - argum״  ent to nie żelazny, bo od podobnych 
pom yłek roją się i inne karty czystopisu”690.

Nawet jeśli przyjmiemy, że relacja o owej porannej wizycie jest prawdziwa, 
i założymy -  tak jak to uczynił Pigoń -  że zachowany w kórnickim  czystopisie 
części dramatycznej monolog Konrada to ten sam tekst, który widział Odyniec 
owego ranka, kiedy zastał Mickiewicza po całej nocy pisania, nie znaczy to jeszcze, 
że tej właśnie nocy powstał zarówno dom niem any brulion, jak i czystopis; być 
może owej nocy poeta przepisał Improwizację na czysto już jako część koncepcji 
 .filomackiej” z wersji brulionowej, która została napisana wcześniej, innej nocy״
Czytając tekst improwizacji, Odyniec wywnioskował jednak, że to ona właśnie -  
i tylko ona -  tak m ocno zaangażowała Mickiewicza. Może przez całą tę noc, po 
której przyszedł do niego Odyniec, poeta ״kropił”, jak to sam miał ująć691, inne 
wiersze D ziadów , a monolog Konrada przepisał już zbyt zmęczony, by tworzyć 
dalej nowe sceny, ale dość przytomny, by przepisać na czysto wiersze istniejące już 
w brulionie -  być może poddając je jakimś retuszom i być może istotnie z prze
czuciem, że wkrótce umrze.

Ani argum enty tekstologiczne, ani świadectwo Odyńca nie dają więc stu
procentowej pewności, że W ielka Improwizacja była pisana od razu jako scena 
z D ziadów  -  choć zarazem, naturalnie, nie m ożna tej wersji wykluczyć.

688 Z. Stefanowska, Jak powstawała..., op. cit., s. 14.
689 Ibidem, s. 15.
690 Ibidem, s. 14. Dodajmy, że badaczka uznawała za ״znamienne, że informacja o rzymskich 

Dziadach rychło została zmarginalizowana, natomiast opis owej nocy, kiedy to Mickiewicz napi
sawszy (i przepisawszy) Improwizację, usnął na materacu ściągniętym z łóżka na ziemię, tak go 
zastał Odyniec i przeraził się nie tylko sytuacją, także niezwykłą bladością poety, ten opis za dobrze 
odpowiadał ówczesnym wyobrażeniom o tym, czym jest inspiracja poety romantycznego i jak się 
improwizuje, żeby tę część relacji Odyńca zbagatelizować czy chociażby poddać ocenie uwzględnia
jącej ciśnienie literackie epoki” (ibidem, s. 13-14).

691 Por. fragmenty listu A.E. Odyńca do L. Siemieńskiego, w: M. Dernałowicz, Od ״Dzia- 
dów”..., op.cit., s. 28.
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Istnieje jeszcze jeden poziom  argumentacji -  poziom  czasu. Pigoń mianowicie, 
precyzyjnie rekonstruując czas pisania D ziadów , dowodzi -  i nie sposób tem u 
dowodzeniu się oprzeć -  że utworzenie pierwszego rzutu redakcji brulionowej 
III części D ziadów  musiało się odbyć między 20 marca (najwcześniej) a 5 kwiet
nia. Czyli -  jak liczył badacz -  w  ciągu niespełna dwóch tygodni powstał utwór 
objętości (wraz z W ielką Improwizacją) niemal 2000 wierszy, a ponadto utwory 
drobne (Śniła się zim a, Mędrcy, sonet D o samotności oraz -  być może -  Reduta  
Ordona). Pigoń wyciągnął z tego wniosek, że ״chcieć tam  wbić jeszcze jakiś utwór 
wcześniejszy, osobny, znaczny, zaczęty, a jakoby nawet ukończony w Dreźnie, ja
kieś mianowicie D ziady  »rzymskie« -  jako to, idąc zbyt łatwowiernie za Odyńcem , 
przyjmuje Kallenbach -  jest to puszczać się na domysły zbyt karkołomne”692. Być 
może i tak jest, choć na ten argum ent m ożna by odpowiedzieć po mickiewiczow- 
sku: ״tou t depend de l’intensite de l’inspiration...”693. Po wtóre jednak -  i istot
niejsze -  w rozumowaniu Kallenbacha i następnie Kleinera ów projekt rzymski 
miał p o p r z e d z a ć  Dziady, a nie być tworzony wraz z nimi, nie musiał więc bynaj
mniej powstawać po 20 marca, którą to datę Pigoń oznaczył jako najwcześniejszą 
z możliwych dla rozpoczęcia pracy nad D ziadam i, lecz wcześniej, kiedy Mickiewicz 
był już w Dreźnie. Być może projekt ten był opracowywany na przemian z pracą nad 
tworzonym w tym samym okresie przekładem Giaura. Pigoń, ustalając ową datę na 
20 marca, powoływał się na list poety do Lelewela z 23 marca, w którym  Mickie
wicz donosił: ״piszę teraz wiele, ale rzeczy mniej stosowne do okoliczności”. Badacz 
wywnioskował stąd, że mowa tu  może być jedynie o Giaurze jako pracy ״mniej 
stosownej do okoliczności”, rozumiejąc to sformułowanie jako ״nieaktualnej” oraz 
uznając, że była to jedyna praca, z którą poeta mógł wiązać nadzieje na honoraria, 
o których wspominał Lelewelowi694. Mickiewicz nie precyzuje jednak w liście, że 
zajmuje się tłumaczeniem, lecz że pisze -  i to że pisze ״wiele”. O tóż ״projekt rzym
ski” -  jako odwołujący się do przeszłości i mający za treść indywidualną duchową 
przemianę poety -  był niezbyt ״stosowny” do popowstaniowych okoliczności. Pro

692 S. Pigoń, Pierwszy zawiązek..., op.cit., s. 171-172.
693 Cyt. za: M. Dernałowicz, Od ״Dziadów”..., op.cit., s. 28 (przytoczenie rozmowy z Burgaud 

des Marets); warto w tym miejscu przypomnieć, że sam Pigoń, odtwarzając tempo powstawania 
Dziadów części III, stwierdził, że jeśli wyznacznikiem improwizacyjności jest szybkość tworzenia 
wierszy, to cały ten dramat jest improwizacją (idem, Pierwszy zawiązek..., op.cit., s. 170-171).

694 Istnieją jednak również przesłanki wskazujące, że do tłumaczenia Giaura Mickiewicz za
brał się później, niż przypuszczał Pigoń, sytuujący początek tej pracy około 10 marca -  chodzi 
o wzmiankę Odyńca (z listu do Siemieńskiego z 1871 roku), świadczącą, że Mickiewicz zabrał się 
do przekładu dopiero po przybyciu do Drezna Domeyki (czyli po 21 marca), jak również o list 
Odyńca do Flory Laskarys z 20 marca 1832 roku, w którym donosił, że poeta ״się strasznie rozleni
wił” i prawie nic nie pisze (zob. M. Dernałowicz, Od ״Dziadów”..., op.cit., s. 24-25). Pigoń w od
niesieniu do tego drugiego listu wysuwał przypuszczenie, iż ״Odyniec nie orientował się tak bardzo 
dokładnie w bieżących zajęciach pisarskich swego przyjaciela i poinformował adresatkę błędnie” 
(S. Pigoń, Pierwszy zawiązek..., op.cit., s. 167-168); istotnie, należy nieustannie mieć na uwadze 
wątpliwy charakter świadectw Odyńca, nie tylko tych powstających po latach, lecz i tych z listów 
pisanych na bieżąco, jak ów do Flory Laskarys.
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jekt ów mógł więc zaistnieć na samym początku pobytu w Dreźnie — niekoniecznie, 
jak to dopowiada Pigoń, jako ״ukończony”, lecz w fazie koncepcji, szkiców lub frag
mentów. Być może Wielka Improwizacja była właśnie jednym z nich? Partie takie 
jak ona, czy też ściśle z nią związane widzenie Ewy, mogły przecież być składnikami 
utworu o wewnętrznej przemianie, mającej za tło Rzym... Co więcej, założenie, że 
istniał projekt rzymski wiążący te dwie sceny (które w dramacie rozgrywają się prze
cież symultanicznie), uzasadniałoby obecność w utworze, którego akcja rozgrywa 
się w pierwszej połowie lat 20., postaci Ewy, silnie związanej ze wspomnieniami 
rzymskimi poety — podczas gdy w konsekwentnie retrospektywnej logice dramatu 
odtwarzającego historię procesu naturalniejsza byłaby tu  obecność Maryli. Postać 
Ewy jest silnym argumentem przemawiającym zarówno za istnieniem koncepcji 
rzymskiej”695, jak i dobrze wiążącym się z założeniem, że Mickiewicz w D״ ziadów  
części III nie tworzył jedynie obrazu wydarzeń wileńskich, ale konstruował dramat 
spajający tamte doświadczenia z doświadczeniami bieżącymi i uniwersalizujący je — 
dramat, w  którym  psychomachia autobiograficznie nacechowanej postaci z pierwot
nego projektu rzymskiego stała się elementem obrazu o wiele szerzej zakrojonego. 
Wątpliwości w tej kwestii mogłoby rozwiać ostatecznie jedynie odnalezienie jakichś 
nowych świadectw lub też zgoła — brulionu Wielkiej Improwizacji... a o względności 
wymowy świadectw z epoki — nader zresztą skąpych w tym przypadku — świadczy 
najlepiej to, że Pigoń, który przedstawia przeciw tej wersji niewątpliwie najsilniejsze 
i najbardziej sugestywne argumenty, buduje swoje dowodzenie w  dużej mierze rów
nież na świadectwie tegoż Odyńca (dotyczącym napisania i przepisania improwiza
cji w trakcie tej samej nocy), choć zdaje sobie doskonale sprawę — i wielokrotnie to 
wykazuje — z jak niepewnym świadkiem m a do czynienia.

M ożna jednak zadać pytanie: czy kwestia genezy Wielkiej Improwizacji jest na
prawdę tak istotna, skoro dysponujemy przecież pełnym  tekstem D ziadów  części 
III, w  którym  m a ona swoje wyznaczone jej ostatecznie przez poetę miejsce, i nie 
stoimy przed koniecznością interpretacji utw oru niewykończonego? Tym bardziej 
że, jak już o tym była mowa, niezależnie od analiz tekstologicznych i genetycznych 
powstał szereg odczytań D ziadów , w których kwestia Wielkiej Improwizacji nie 
jest bynajmniej dom inantą interpretacyjną.

Pigoń odpowiedział na to pytanie wprost, pisząc, że spór ״ toczy się nie tylko 
o datę i nie tylko o porządek pisania”, ale ״po prostu o pojmowanie Mickiewi
cza, o należyte zrozumienie samej natury jego organizacji twórczej”696. Kierunek 
myślenia Kallenbacha był, zdaniem badacza, wynikiem ״przejściowej atmosfery 
epoki”, ״podniet modernistycznego indywidualizmu”697. Przeciwstawiając się po

695 Wzmacnia to przypuszczenie fakt, że scena widzenia Ewy powstała prawdopodobnie bardzo 
wcześnie, jako że brak jej w zachowanym brulionie zawierającym późne sceny Dziadów i wstawki 
do początkowych scen, brulionie zapisanym — wedle ustaleń Pigonia — już po 6 kwietnia, kiedy 
koncepcja Dziadów była skrystalizowana; por. M. Dernałowicz, Od ״Dziadów”..., op.cit., s. 30—31.

696 S. Pigoń, Pierwszy zawiązek..., op.cit., s. 182.
697 Ibidem.
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strzeganiu Mickiewicza wyłącznie jako ״ twórcy typu inspiracyjnego” i podkreś
lając jego ״władze konstrukcyjne” oraz ״wewnętrzny nakaz ładu”, Pigoń -  jak 
widać dzisiaj, po upływie półwiecza -  również ulegał duchowi swojej epoki, co 
zresztą jest chyba nieuniknione nie tylko w literaturoznawstwie, ale w hum anisty
ce w ogóle. Zasadniczą kwestią jest jednak to, że każda linia interpretacyjna, wyni
kająca z przekonania o określonym typie ״organizacji twórczej” poety, musi mieć 
konsekwencje w postaci przyjęcia bądź odrzucenia informacji źródłowych, a więc 
podjęcia decyzji o selekcji na poziomie danych, w tym nawet -  jak w przypadku 
Odyńca -  zawieszenia kryterium  wiarygodności konkretnego świadka.

Z  tego wynika, po pierwsze, niepokojący wniosek, że wiarygodność źródeł 
wzrasta lub maleje w oczach badaczy wtedy, kiedy odpowiada to ich koncepcjom 
interpretacyjnym, po drugie jednak także i to, że usytuowanie powstania W iel
kiej Improwizacji poza kontekstem  dram atu filomackiego, a w związku z tym 
jej emancypacja, by tak rzec, genetyczna, jest uzasadniona i wbrew pozorom nie 
kłóci się z głoszonymi przez Pigonia twierdzeniami. Paradoksalnie, istnienie pro
jektu ״rzymskiego”, tak energicznie negowanego przez tego badacza, stanowiłoby 
w gruncie rzeczy argum ent przeciwko ״samoistnym i samowolnym” narodzinom  
Wielkiej Improwizacji -  argum ent sprzyjający jego ogólnej teorii o cechującym 
Mickiewicza i górującym nad jego fantazją ״rozmyśle architektonicznym”698 -  po
nieważ jako składnik całości ״rzymskiej” W ielka Improwizacja również stanowi
łaby element z góry zaplanowanej konstrukcji, k tóra uległa następnie znacznemu 
rozszerzeniu. Niejedyny byłby to przecież przypadek, kiedy Mickiewiczowi jakiś 
projekt ״rozrósł się pod piórem”...

Zarazem -  w perspektywie specyficznego, synestezyjnego historyzmu tego dra
m atu, opowiadającego o procesie wileńskim i o porażce powstania jednocześnie -  
takie wyodrębnienie wątku ״ekspiacyjnego” Konrada mogłoby potwierdzać przy
puszczenie, że Mickiewicz, tworząc w sytuacji popowstaniowej swoje literackie 
alter ego, dokonał w dramacie swoistej spowiedzi i wyznania grzechów, z których 
następnie sam się rozgrzeszył m ocą stworzonej przez siebie postaci księdza Pio
tra. W śród tych grzechów wymienił jedynie pychę i prometejski sprzeciw wobec 
cierpienia, nie wymienił natom iast zaniechania walki; przeciwnie, akcentując m ę
czeństwo, przedstawił zaniechanie to jako cnotę.

Mimo wszystko potępienie buntu Konrada w dramacie wcale nie jest jednoznaczne.
Nie tylko dlatego, że pobudki tego buntu były szlachetne: miłość udręczonego narodu. 
Bunt Konrada wyposażył Mickiewicz w taką siłę przekonania, w taką potęgę wyra
zu, impet natchnienia, że mimo wszystko dajemy mu się porwać. [...] Kto wie, może 
i dlatego Mickiewicz wprowadził do tej sceny owe głosy diabłów i aniołów, drogo
wskazy moralne, mające nadawać kierunek reakcjom czytelnika, bo czuł, że czytelnik 
ten, pozostawiony własnym siłom, może ulec impetowi wspaniałej wymowy poetyckiej 
Konrada699.

698 Ibidem, s. 184.
699 W. Weintraub, Poeta..., op.cit., s. 224.
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Istotnie, Mickiewicz, tworząc postać niezwykłego poety, w  Wielkiej Im pro
wizacji dał próbkę ״jego” — a de facto  własnych — poetyckich możliwości, uwia
rygodniając swojego bohatera aż do granicy utożsamienia, k tórą to granicę wie
lu kom entatorów  przekroczyło, mniej lub bardziej świadomie. W prowadzenie 
instancji autorskiej w  szereg postaci działających musiało wpłynąć radykalnie 
na interpretację całej wymowy poem atu, ponieważ badaczom uznającym W iel
ką Improwizację za bezpośredni zapis doświadczenia Mickiewicza trudno było 
pogodzić się z myślą, że ostatecznie idea wyrażona w tak doskonały artystycz
nie sposób została napiętnowana, czyli że sam autor wydaje wyrok skazujący na 
swoją twórczość. Oszałamiająca uroda poetycka Wielkiej Improwizacji — jak ża
den chyba inny fragm ent literacki — uzmysławia postulowaną przez Mickiewicza 
w latach 30. konieczność rozdzielenia jakości etycznych i epistemologicznych 
od estetycznych, uświadamia, że to, co piękne, nie wiąże się koniecznie — wbrew 
wczesnoromantycznej formule Keatsa — z prawdą ani tym  bardziej z dobrem. 
Uzmysławia również skuteczność autokreacyjnych działań poety stanowiących 
jedną z podstawowych trudności interpretacyjnych związanych z literaturą ro
m antyczną w ogóle, a z twórczością Mickiewicza w szczególności — z niem ożnoś
cią oddzielenia biografii od poezji.

Wyznaczniki improwizacyjności w Dziadach

Przystępując do charakterystyki Wielkiej Improwizacji, przyjmuję zatem dwa 
podstawowe dla dalszych rozważań założenia: po pierwsze, że pewna autonom ia 
tego tekstu jest uzasadniona argum entam i natury  estetycznej i biograficznej, oko
licznościami jego powstawania, jego osobnym zapisem i — być może — pierwotnym  
związkiem z innym , bardziej indywidualistycznym projektem D״  ziadów  rzym
skich”, o którym  wspominał Odyniec. Po drugie zaś, że nazwa ״improwizacja” 
n ie jest inform acją odautorską na tem at trybu powstania tego fragm entu (choć 
niewątpliwie posiada silny walor legendotwórczy700), lecz stanowi elem ent zna

700 Świadectwem skuteczności tych zabiegów jest np. tekst J. Prusinowskiego, który z jednej 
strony eksponując ludyczny charakter wileńskich improwizacji Mickiewicza, z drugiej zaś uznając 
w pełni ״dokumentacyjny” walor Dziadów, twierdził, że Mickiewicz jako improwizator miał nieja
ko podwójne wcielenie: zasadniczo improwizował dla zabawy, towarzysko... ״Bywały jednakże im
prowizacje, wychodzące z rzędu zwyczajnych. Nieraz Mickiewicz ze zbliżeniem się północy, wpadał 
w poetyczne zachwycenie, i wówczas bladł i z okiem rozognionem i nieporuszonem, jakby wpatry
wał się w jakiś przedmiot, który całą istność jego przykuwał do siebie, improwizował z niezwykłą 
łatwością i zapałem, niepilnując (sic) się już ulubionej miary i formy. Wezbrane uczucie wylewało 
potok burzliwy, w gwałtownych dytyrambach, w ognistych monologach, a niekiedy nawet ustę
pach dramatycznych. [...] Wiadoma Improwizacja, jest późniejszem odtworzeniem jednej z chwil 
podobnych” (J. Prusinowski, Kilka wspomnień z młodości Adama Mickiewicza, ״Gazeta Codzienna” 
(Warszawa) 1860, nr 43, s.1; por. jego informacje o uczcie grudniowej: ״Gazeta Codzienna” 1858, 
nr 268, 270).
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czący w  obrębie samego dzieła. Taki kierunek myślenia wyznacza między innymi 
D opart ukazujący niebezpieczeństwo biograficznej dom inanty interpretacyjnej:

A jeśli już uczynimy tekst dokumentem psychologicznym (co zawsze dopuszczalne), to 
po tej redukcji powrotna droga do fikcji zostaje odcięta. Na domiar złego wysuwamy 
wobec dzieła podejrzenie, że jest, by tak rzec, semantycznie dziurawe. Czy na pewno 
musimy opuścić bezpieczny grunt tekstu? Czy to możliwe, by Mickiewicz stawiał waż
ne znaki w dziele bez należytego uzasadnienia w samym organizmie artystycznym?701

Odrzucając lub zawieszając tezę, że term in ״improwizacja” m a znaczenie autor
skie, czyli sygnalizuje tryb powstawania m onologu Konrada, można rozpatrywać 
jego wymowę w perspektywie, by tak rzec, funkcjonalistycznej, czyli przyjrzeć się 
organizacji formalnej samej improwizacji, jej relacji do pozostałych scen D ziadów  
oraz jej znaczenia dla charakterystyki postaci Konrada.

Kwestię organizacji formalnej rozstrzygnęła, jak sądzę, Zofia Stefanowska, 
stwierdzając słusznie, iż improwizacja nie jest określeniem gatunku literackiego
-  niezależnie więc od tego, czy potraktuje się ten fragment jako monolog, m o
nodram , odę filozoficzną czy recytatyw, nie uzasadni to celowości zastosowania 
term inu ״improwizacja”, improwizować bowiem m ożna w różnych gatunkach702.

Rozważając znaczenie m onologu Konrada w kontekście kompozycji całego 
dram atu, nie należy zapominać, że -  m im o iż jako jedyny nosi on taki tytuł -  nie 
jest w dramacie improwizacją jedyną. Nie umknęło to naturalnie uwadze badaczy; 
nie są oni natom iast zgodni co do tego, które fragmenty są, a które nie są im pro
wizacjami i jaki wyznacznik improwizacyjności należy tu  przyjąć.

Tak zwana improwizacja ״mała” w pierw odruku jest opisana didaskaliami: 
- Konrad״  z towarzyszeniem fletu”, w rękopisie kórnickim  zaś: ״recitatiwo z to
warzyszeniem fletu”. Określenie tego m onologu m ianem  improwizacji wzięło się 
stąd, iż w brulionie III części dram atu istnieje autorska informacja dotycząca jego 
planowanej lokalizacji: D o Im prowizacji (przed wielką improwizacją). Za uznaniem 
tego fragm entu za improwizację może przemawiać ponadto swobodna form a poe
tycka (luźna struktura wersyfikacyjna) oraz tematyka (zwłaszcza charakterystyczny 
obraz lotu), które łączą ją z W ielką Improwizacją, a odróżniają od poprzednich 
wielkiej” M״ śpiewów” Konrada. Jednak w przeciwieństwie do tej״ ała Improwiza
cja rozwija się przy akompaniamencie fletu, wobec świadków i jest wprowadzana
-  że pozwolę sobie użyć term inu muzycznego -  niejako attaca, bezpośrednio po 
Pieśni Zemsty, choć już prawdopodobnie ״na inną nutę”, a w  każdym razie -  
w zdecydowanie innych ramach wersyfikacyjnych niż tamta.

Pieśń Zem sty jest również przez badaczy uznawana za improwizację -  co Ste- 
fanowska uzasadnia następująco:

701 B. Dopart, Poemat..., op. cit., s. 148.
702 Z. Stefanowska, Wielka — tak..., op.cit., s. 71.



233Wokół Mickiewicza

Określa to wyraziście sama sytuacja: zebranie towarzyskie (prawda, że w więzieniu) 
urozmaicają kolejne improwizacje Jankowskiego, Feliksa, Konrada. Jest audytorium, 
jest temat podsunięty przez rozmowę703.

I dodaje:

Improwizatorów jest w III cz. Dziadów wielu, występują w scenie więziennej, ukła
dają kuplety na balu u Senatora. Ale poetą jest tylko Konrad. [...] W dramacie na
pisanym wierszem czytelnik bez dodatkowej informacji nie może odróżnić tego, co 
w tym wewnętrznym systemie językowym jest prozą od tego, co jest poezją. [...] Tytuł 
Improwizacja nad monologiem Konrada informuje, że jest to ״poezja w poezji” [...]704.

Również W eintraub stwierdza, iż ״Improwizacje Konrada składają się z trzech 
odrębnych całości”, i uznaje Pieśń Zemsty za improwizację, jednak -  polemizując 
z tezami Stefanowskiej -  podkreśla, że w D ziadach  improwizuje Konrad i tylko״ 
Konrad”705. Badacz, starając się podważyć koncepcję Stefanowskiej, konfrontuje 
D ziady  drezdeńskie z fragmentami D ziadów  — Widowiska, w  których, jego zda
niem, stosując ujęcie badaczki, należałoby uznać za improwizację Chór m łodzień
ców, a wówczas ״mielibyśmy do czynienia z sytuacją absurdalną, bo z chóralnym 
improwizowaniem”706. Taka konfrontacja fragmentów pozostających w fazie bru
lionu z dramatem  ukończonym, w dodatku kilka ładnych lat późniejszym, z za
łożeniem, że w obu tekstach musi obowiązywać taka sama logika ״identyfikacji” 
zjawisk poetyckich, wydaje się jednak zabiegiem nieuzasadnionym, tym bardziej że 
badacz stwierdza, iż fragmenty dramatyczne m am y prawo traktować jako im pro
wizację jedynie wtedy, kiedy taka informacja jest zawarta w samym tekście. Uznaje 
jednak za improwizację również tę ״małą”, m imo że m onolog ten jest nazwany 
improwizacją jedynie w wersji brulionowej -  nie mówiąc już o Pieśni Zemsty707. 
Byłoby to uzasadnione, gdyby badacz konsekwentnie traktował jako ״informacje 
tekstowe” nie tylko didaskalia z pierwodruku, lecz także z autografów -  jednak tak 
nie jest, bowiem na przykład charakteryzując Pieśń Zemsty, ignoruje brulionową 
wzmiankę w didaskaliach na temat regularnego mozartowskiego akom paniamen
tu  i wyciąga wniosek, że Konrad improwizuje tę pieśń na tle ״kakofonii muzycz
nej, antymuzyki” -  zdaniem badacza, ״taka ״muzyka” pasuje do tego, co pieśń 
ta wyraża”708. Istotnie, w didaskaliach pierw odruku przed tym fragmentem znaj
duje się informacja, że Frejend ״próbuje różnych n u t”, nie pojawia się natomiast 
wskazówka, że się ostatecznie na jakąś ״nutę” zdecydował, jednak -  nawet jeśli, 
zgodnie z pierwodrukiem, zawiesimy kontekst mozartowski -  regularna organiza
cja wersyfikacyjna tego fragmentu, a zwłaszcza włączający się w improwizację chór

703 Ibidem, s. 84.
704 Ibidem, s. 85-86.
705 W. Weintraub, Poeta..., op.cit., s. 210.
706 Ibidem, s. 209.
707 Ibidem.
708 Ibidem, s. 213.
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współwięźniów sugerują istnienie zwartego akompaniamentu. Zapisy Mickiewi
czowskich improwizacji m ogą natomiast stanowić dowód, że udział chóru w poezji 
tworzonej exprom ptu  nie jest tak ״absurdalny”, jak uważał W eintraub.

Powracając do sformułowanej przez Stefanowską koncepcji ״poezji w poezji”, 
trzeba zaznaczyć, że w zaproponowanym przez nią ujęciu M ała Improwizacja też 
nie byłaby ״poezją”, ale ״tylko” improwizacją rozum ianą jako zabawa — ponieważ 
nie została w pierw odruku nazwana improwizacją. Wydaje się jednak, że badacz
ka uznała ten tytuł za im plicytny na podstawie informacji brulionowych, które 
respektuje konsekwentnie i w każdym przypadku. Ponieważ jednak ostatecznie 
Improwizacja M ała w pierw odruku nie nosi takiej nazwy, rysuje się jeszcze jedna 
możliwość interpretacyjna: uznanie pierwszego m onologu Konrada w tej scenie 
za swoistą ״formę pośrednią”, przejściową między improwizacją ״tradycyjną”, 
jako uprawianą przez wielu filomatów, a poezją ״prawdziwą”, czy też, parafrazu
jąc określenie Stefanowskiej, ״poezją w improwizacji”. Sygnałem takiego przejścia 
może być zmiana w strukturze wersyfikacyjnej — wszystkie poprzednie akompa- 
niowane ״śpiewy” w dramacie, w  tym Pieśń Zemsty, miały charakter regularny 
wersyfikacyjnie. Samotny m onolog Konrada różni się od nich złożonością formy 
poetyckiej; co więcej, w rękopisie kórnickim  został on określony m ianem  -re״ 
citatiwo”, co mogłoby eksponować bardziej swobodny charakter zarówno słów 
wypowiadanych przez Konrada, jak i linii akompaniującego m u fletu — a więc 
odm ienność tego fragm entu od tradycyjnych partii improwizacyjnych.

Informacja o ״recytatywnym” charakterze monologu jest, jak sądzę, bardzo istot
na — chociaż spośród badaczy, jak się zdaje, jedynie Kubacki starał się wyciągnąć 
z niej wnioski interpretacyjne. Komentator ten, analizując formę Wielkiej Im pro
wizacji, rozważał ją (nawiązując do tez Tadeusza Sinki) w  kontekście takich form 
gatunkowych jak monolog i oda. Traktował przy tym Improwizację Małą, zgod
nie z sugestią rękopiśmienną, jako rodzaj ״ recitatif oblige’, a następnie, przywołując 
spostrzeżenie Królikowskiego, że oda — ze względu na swój emocjonalny charakter 
— może być umuzyczniona właściwie tylko jako recytatyw, podsumowywał:

Warto przypomnieć, że improwizacje Mickiewicza, podobnie jak Konrada w celi ba- 
zyliańskiej, odbywały się przy muzyce, czyli formalnie rzecz biorąc były recytatywami. 
Małą Improwizację wygłosił Konrad z towarzyszeniem fletu, dużą zaś Improwizację 
przy muzyce sfer, pod wtór wielkiej harmoniki świata709.

O tóż nie — improwizacje Mickiewicza trudno byłoby uznać za recytatyw właś
nie z tego względu, że odbywały się przy muzyce, muzyce granej przez akompania- 
tora, nie samego poetę, a więc przy konkretnej melodii, a nie akompaniamencie 
harmonicznym  bądź motywicznym, jak to m a miejsce w przypadku recytatywu 
akompaniowanego — także recitativo obligato. Regularna struktura melodyczna 
jest sprzeczna z istotą recytatywu — co zresztą starał się wykazać sam Kubacki — 
tymczasem wiemy, że Mickiewicz improwizował do m elodii pieśniowych bądź arii

709 W. Kubacki, Arcydramat..., op.cit., s. 124.
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Mozartowskich, a więc kompozycji nader regularnych. Niezależnie od -  niewiel
kich zresztą -  zakłóceń m etrum , które m ożna uznać za wynik niestaranności spisy- 
waczy bądź lapsusów samego Mickiewicza, wszystkie jego zapisane improwizacje 
to regularne kontrafaktury. Wątpliwości w koncepcji Kubackiego budzi również 
uznanie szklanej harm oniki za element ״wtórujący” Wielkiej Improwizacji (jak 
należy się domyślać -  wtórujący ״wirtualnie”) -  pojawia się ona bowiem wyraźnie 
jako element porównania, składnik obrazowania synestezyjnego, a nie imagina- 
cyjny odpowiednik brakującego akompaniamentu! Szklana harm onika jest nie 
tyle ״instrum entem ” akompaniującym, ile narzędziem tworzenia710. Mickiewicz, 
porzucając słowo jako niedoskonały środek wyrazu, sięga po muzykę -  ale muzykę 
rozum ianą symbolicznie, a nie jako akom paniament. Zwracała już na to uwagę 
M aria Cieśla-Korytowska, pisząc:

Improwizacja nie ma znaczenia z punktu widzenia muzyki; nie o śpiew -  w sensie 
muzycznym -  tu idzie (raczej o melorecytację). To, że Konrad ״śpiewa” (a sam tak 
utrzymuje), może mieć jakiś sens realistyczno-fabularny bądź symboliczno-kulturowy 
-  ale nie muzyczny711.

Improwizujący Konrad przestaje być twórcą słowa -  staje się quasi-kompo- 
zytorem. Ta apoteoza muzyki kosztem poezji jest zjawiskiem dobrze osadzonym 
w kulturze romantycznej, zwłaszcza że muzyka wiąże się bezpośrednio z pojęciem 
kluczowym dla deliberacji Konrada, a mianowicie z pojęciem harmonii.

Jeśli chodzi o obie improwizacje Konrada oraz o Pieśń Zemsty, to jedynie ta 
ostatnia jest regularna wersyfikacyjnie. ״Właściwe” improwizacje w D ziadach  nie

710 W. Marchwica zauważa, że dźwięk szklanej harmoniki ״mało kto, tak teraz, jak i wówczas, 
potrafił sobie wyobrazić. Sądzić więc można, że porównanie to miało za cel raczej aluzję do źródło- 
słowu nazwy, a nie do walorów brzmieniowych instrumentu. Do końca fragmentu opisującego tę 
niebiańską grę” brak zresztą jakichkolwiek przekazów wrażeń słuchowych” (W. Marchwica, Funk״
cja elementów muzycznych w dramacie polskim pierwszej połowy dziewiętnastego wieku, w: ״Dzia- 
dy” Adama Mickiewicza. Poemat — adaptacje — tradycje, red. B. Dopart, Kraków 1999, s. 147). 
Twierdzenie, że brzmienie szklanej harmoniki było za czasów Mickiewicza mało znane, wydaje się 
nieprzekonujące, gdyż na przełomie XVIII i XIX wieku była dość częstym instrumentem, o czym 
świadczą choćby komponowane na nią utwory, np. Mozarta Adagio i rondo (KV 617) i Adagio 
C-dur (KV 356 [617a]), ale istotnie w opisie poetyckim nie zostały wyeksponowane walory słu
chowe -  nic dziwnego zresztą, gdyż harmonika przywołana została nie ze względu na brzmienie, 
lecz na mechanikę działania, zestawianą z ruchem gwiazd, oraz, być może, na sposób wydobywania 
dźwięku. Jak bowiem zauważał B. Oleksowicz (przytaczając przy okazji sporo tekstów świadczących 
o popularności szklanej harmoniki w czasach Mickiewicza), instrument ten często był uważany za 
niebezpieczny zarówno dla duszy, jak i dla zdrowia człowieka ze względu na wywoływane prze
zeń wibracje, które miałby być szkodliwe dla grającego (B. Oleksowicz, ״Kładę me dłonie na [...] 
szklanych harmoniki kręgach”, w: idem, Dziady, historia, romantyzm. Studia i szkice, Gdańsk 2008, 
s. 165-183).

711 M. Cieśla-Korytowska, Dlaczego tu nikt nie śpiewa?, w: eadem, Romantyczne przechadzki 
pograniczem, Kraków 2004, s. 134; por. W. Marchwica, Funkcja elementów muzycznych..., op.cit., 
s. 146-147.
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wykazują pod tym  względem podobieństwa z prawdziwymi występami M ickie
wicza — obecność akom paniam entu jest tu  elementem raczej różniącym niż zbli
żającym. Podkreślmy to — każdy z wierszy zapisanych jako improwizacje M ickie
wicza m a charakter regularny wersyfikacyjnie, nawet jeśli regularność opiera się 
na złożonym układzie stroficzno-refrenicznym, jak w przypadku wiersza Czyn, 
improwizacje Konrada m ają natom iast postać m onologu — bardzo nieregularnego 
w improwizacji ״małej”, zaś w improwizacji ״wielkiej” operującego różnymi mia
rami wiersza.

M ałą Improwizację m ożna by uznać za etap przejściowy od improwizacji tra
dycyjnej do ״poezji w poezji” także ze względu na pojawiający się w niej obraz 
lotu. Następująca po nim  wizja pociąga za sobą rozbicie tradycyjnej, regularnej 
struktury wersyfikacyjnej wiersza improwizowanego, a wyrazistość narzucającego 
się nieoczekiwanie nierealistycznego obrazu okazuje się ciężką próbą dla Konrada, 
który staje w obliczu porażki improwizacyjnej — wobec groźby ״nieskończenia” 
pieśni. M ała Improwizacja byłaby więc przejściem od improwizacji rozumianej 
jako gra poetycka do improwizacji rozumianej jako wynik natchnienia, a więc 
przejściem od improwizacji ludycznej bądź pokazowej do twórczej, której prze
bieg jest zaskoczeniem dla samego poety i której początkowo nie potrafi on ogar
nąć wierszem — nie potrafi ״myśli rozplątać” i ״skończyć pieśni”.

Przy takim  założeniu tezy W eintrauba — m im o rozbieżności na innych pozio
m ach rozumowania — pokrywają się ze stanowiskiem Stefanowskiej, jako że — nie
zależnie od tego, czy uznamy określenie ״improwizacja” za synonim natchnienia, 
czy też za sygnał pojawienia się funkcji poetyckiej w obrębie wiersza — w ten 
sposób wyróżniona przez Mickiewicza została jedynie Improwizacja Wielka. Za
chodzi przy tym w D ziadach  zjawisko podobne do — toutes proportions gardees — 
fenom enu Korynny. O tóż jako improwizację ״właściwą” przedstawia Mickiewicz 
zjawisko poetyckie najbardziej odległe od praktyk improwizacyjnych, najmniej 
mające z nim i wspólnego — improwizację, jakiej (dotąd) nie było, konstrukt czysto 
literacki.

Ó w  literacki charakter odsyła w prostej linii — znów podobnie jak w Korynnie  
-  do warstwy metaliterackiej oraz do (pokrewnej romantycznej ironii) refleksji 
autotematycznej, na którą zwracała uwagę Agnieszka Ziołowicz, pisząc, iż W ielka 
Improwizacja

[... ] nabiera charakteru dzieła o dziele. Akt twórczy poety jest przedstawiany i zarazem 
tematyzowany w monologu bohatera. [...] jest ona jedyną sceną w stricte dramatycznej 
partii dzieła, wykazującą tak ścisły bezpośredni związek z metatekstową ramą utworu 
i ujawnionym w niej metapoetyckim punktem widzenia712.

Użycie term inu ״improwizacja” może mieć w związku z tym  jeszcze jedno 
funkcjonalistyczne uzasadnienie, łączące się z przypuszczeniami Stefanowskiej 
na tem at ״poezji w  poezji” — oznaczać może mianowicie, że w scenie tej m am y

712 A. Ziołowicz, D ram at i romantyczne ״ja"..., op.cit., s. 146, 158—159.
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do czynienia z aktem  poetyckim, a nie monologiem  wewnętrznym, czyli że Kon
rad nie tylko myśli, lecz także swoje myśli wypowiada; że przeżywając swoją psy- 
chomachię, zarazem opracowuje ją artystycznie i dowodzi swej wirtuozerii poetyc
kiej nie przed słuchaczami, lecz przed samym sobą.

(Auto)portret improwizatora

Paradoks improwizacji w samotności eksponowali niem al wszyscy komentatorzy, 
zasadniczo zgodni co do tego, że improwizacja nie istnieje bez publiczności:

Improwizacja to popis sprawności poetyckiej wobec widzów. Nie ma improwizacji bez 
audytorium, obserwującego jak wiersz powstaje w trakcie wygłaszania. W scenie dru
giej Konrad improwizuje w samotności. To znaczy, że terminem ״improwizacja” posłu
żył się poeta w Dziadach w jakimś sensie specjalnym, odbiegającym od potocznego713

-  stwierdził W iktor W eintraub. Również Zofia Stefanowska uznawała obecność 
publiczności za niezbędny warunek wszelkiej twórczości improwizowanej, gdyż 
w samym akcie tworzenia ex tempore nie m a jeszcze nic specyficznie improwiza- 
torskiego -  przez takie stadium  przechodzi, zdaniem badaczki, każdy utwór, kiedy 
jest pierwszym szkicem, zapisem brulionowym  itp .714 Istnieje jednak podstawowa 
różnica między improwizacją a zapisem brulionowym, gdyż w jej wyniku powsta
je utwór definitywny, a nie ״pierwszy szkic”715. Istotniejszy wydaje się drugi argu
m ent badaczki, a mianowicie stwierdzenie, że improwizacja z natury m a charakter 
wspólnotowy:

Improwizacja jest sytuacją, taką mianowicie sytuacją, w której artysta tworzy ex tempo
re wobec publiczności. Improwizacja nie jest zachowaniem psychicznym, improwizacja 
jest sytuacją społeczną716.

Dlatego Stefanowska traktuje zastosowanie tego term inu do m onologu wygła
szanego bez publiczności jako

manifestację całkowitej niezależności twórcy, skrajnej pogardy dla publiczności [...] to, 
że Konrad arbitralnie wybiera sobie inne audytorium, uwydatnia tylko grzech sprze
niewierzenia się ludzkim zobowiązaniom poety. Improwizacja Konrada jest sytuacją 
społeczną przeżywaną aspołecznie717.

713 W. Weintraub, Poeta..., op.cit., s. 210.
714 Z. Stefanowska, Wielka — tak..., op.cit., s. 79.
715 W kategoriach ״brulionowości” można by natomiast, być może, opisywać zjawisko ״migra- 

cji” wątków z improwizacji do tekstów pisanych.
716 Z. Stefanowska, Wielka — tak..., op.cit., s. 80.
717 Ibidem, s. 86.
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Użycie term inu ״improwizacja” dla podkreślenia izolacji bohatera, jego dobro
wolnego wyłączenia się z ludzkiej wspólnoty wydaje się o wiele bardziej przeko
nujące niż podkreślenie za jego pom ocą -  jak sugerował W eintraub -  natchnio
nego (w sensie martynistycznym, a więc mediumicznego) charakteru wystąpienia 
Konrada, bo to, że jest on pod władzą obcego ducha -  i jakiego ducha -  zostało 
ukazane w dramacie w sposób aż nazbyt dosłowny.

Paradoksy twórczości improwizowanej i jej wspólnotowych uwarunkowań, 
a szerzej -  paradoksy wirtuozerii poetyckiej wydają się jednym z głównych prob
lemów Wielkiej Improwizacji (oprócz pytania unde m alum  w  wariancie promete- 
icznym i patriotycznym zarazem). Rozpoczyna się ona wszak od refleksji nad rolą 
i możliwościami poety. Symptomatyczne jest, że sprzężenie doświadczenia impro- 
wizacyjnego i pychy powraca uporczywie zarówno w literaturze tego okresu, jak 
i w biografiach improwizatorów718. D la samego Mickiewicza decydujące były chyba 
w tym kontekście doświadczenia z okresu rosyjskiego, kiedy w pełni zasłynął jako 
improwizator i jako taki odbierał największe hołdy. Jeden z paradoksów sytuacji 
improwizacyjnej polega bowiem na tym, że bardziej niż poezję podziwia się w niej 
twórcę, karmiąc jego osobistą próżność -  i ten narcystyczny zwrot został znakomi
cie uchwycony i zdiagnozowany w Wielkiej Improwizacji, w której Konrad zostaje 
pozbawiony publiczności i ״improwizując” sam przed sobą, kontem pluje swoje 
możliwości, podziwia sam siebie. Następuje wówczas zabójcza w skutkach hiper
trofia indywidualizmu. Poeta pozbawiony słuchaczy -  to poeta okaleczony, choć 
niekoniecznie tego świadom. Poeta, który nie może nawiązać kontaktu z odbiorcą
-  to poeta tragiczny. A takiego właśnie losu obawiał się przecież Więzień w Prologu -  
że zostanie wygnany tam, gdzie jego słowa nie będą zrozumiane, a więc gdzie nie 
będzie mógł zaistnieć jako poeta. Mickiewicz pisał jednak tę scenę już po przeży
ciach okresu rosyjskiego, kiedy to doświadczył popularności i podziwu, m imo że 
tworzył nie we własnym języku, kiedy oddziaływał przede wszystkim siłą swojej 
osobowości, a nie siłą swojej poezji -  trochę tak, jak pragnie oddziaływać na rze
czywistość Konrad, p o z a  przekazem i aktem  poetyckim.

Czy jednak Mickiewicz rzeczywiście uznawał swoje rosyjskie salonowe do
świadczenia improwizatora za wystąpienia prawdziwie poetyckie? Czy nie wtedy 
właśnie zdał sobie sprawę z zagrożenia wiążącego się z poezją pozorną, której istota 
tkwi w zadziwieniu -  biegłością, tem pem  tworzenia lub siłą osobowości im pro- 
wizatora? U  źródeł powstania Wielkiej Improwizacji leży doświadczenie samego 
poety -  lecz chyba nie doświadczenie nagłej inspiracji jednej nocy, tylko szeregu 
doświadczeń improwizatorskich, których swoistą wiwisekcję i sum m ę przeprowa
dził w tej scenie.

Uznając na początku Wielkiej Improwizacji obecność słuchaczy za nieko
nieczną (״Cóż po ludziach?”), Konrad przedstawia się de facto  -  paradoksalnie
-  jako poeta nieudolny, który nie potrafi opanować rzemiosła poetyckiego na tyle,

718 Por. E. Kiślak, Tajemnica Mickiewiczowskiej pychy, w: Tajemnice Mickiewicza, red. M. Zie
lińska, Warszawa 1998, s. 120-138.
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by uczynić z niego środek komunikacji z innymi; który nie potrafi wyrazić siebie 
tak, jak by chciał, nie panuje nad słowami: ״Język kłamie głosowi, a głos myślom 
kłamie...”; ״Gdzie człowiek, co z mej pieśni całą treść wysłucha [...]?” — pyta, prze
rzucając, by tak rzec, wysiłek kom unikacji poetyckiej na odbiorcę. Nie bez znacze
nia jest również to, że w  ostatecznej redakcji dram atu scena Wielkiej Improwizacji 
została w kom ponowana w kontekst bolesnej porażki improwizacji ״małej”. Dzieli 
je jedynie efektowne zasłabnięcie wobec niemożności ״rozplątania myśli” i ״skoń- 
czenia pieśni”. Owo omdlenie, które, jak o tym była mowa, raczej nigdy nie stało 
się udziałem Mickiewicza, niewątpliwie służy hiperbolizacji wysiłku twórczego 
Konrada i podkreśleniu jego ״nadludzkiego” charakteru, tak samo jak służyć mia
ło mityzacji wysiłku poety przy improwizacji o Zborowskim — ale tak czy inaczej, 
oznacza niezdolność do dalszego snucia wierszy. Konrad, który nie był w stanie 
dokończyć poprzedniej improwizacji, jest szczególnie podatny na działanie pychy 
kompensującej chwilę słabości i niepowodzenie. Obiera więc drogę niejako ״na 
skróty” i porzucając oporne słowo, pragnie oddziaływać swoim geniuszem bezpo
średnio, niejako ״przeskoczyć” m edium  poetyckie — tak jak improwizator w bez
pośrednim  kontakcie z odbiorcą oddziałuje przede wszystkim trybem  tworzenia 
poezji. Sam Mickiewicz w m om encie improwizacji deklarował się jako ״wyższy od 
Szekspira” i upajał się wrażeniem, jakie jego wystąpienia wywierały na zebranych, 
lecz następnie wyrzekał się m arnych owoców poetyckich takiego spektaklu — czy 
też może po prostu raczej nie mógł uwierzyć, że były tak m arne (״fałszywie przez 
kogoś z pamięci notowane”). Genialna poezja Wielkiej Improwizacji jest, w m oim  
rozumieniu, tak doskonała, jak doskonałe byłyby rzeczywiste improwizacje, gdy
by ich efekt odpowiadał subiektywnemu doświadczeniu poety w trakcie tworzenia 
ex tempore. Wstrząsające jest to, że ten syndrom  poetyckiej ״niedoskonałości”, 
nieprzystawalności intensywności wysiłku twórczego do jego efektów — niezależ
nie od reakcji, nawet entuzjastycznych, odbiorców — uchwycił nie grafoman, lecz 
pierwszorzędny poeta.

Między ekstazą a opętaniem

Zakwestionowana na początku monologu Konrada perspektywa wspólnotowa nie 
wyklucza rozumienia Wielkiej Improwizacji również jako, jak to ujęła Stefanow- 
ska, ״zachowania psychicznego”, jako zapisu przebiegu doświadczenia twórczego. 
W  takim ujęciu term in ״improwizacja” uznawano za precyzujący stan ducha bo
hatera, za synonim określenia: ״w ekstazie” (Wacław Kubacki, W iktor W eintraub), 
.w afekcie” (Zofia Stefanowska)״ pod wpływem natchnienia” (Konrad Górski) lub״

W eintraub twierdził, że w obu improwizacjach, i małej, i wielkiej, figurą syg
nalizującą stan ekstazy jest lot, wznoszenie się w górę719. M otyw taki nie musi

719 W. Weintraub, Poeta..., op.cit., s. 212.
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jednak jednoznacznie wskazywać na doświadczenie ekstazy, czego świadectwem 
jest choćby O da do młodości. Sam W eintraub zauważa zresztą -  z czym należy się 
zgodzić -  że na poziomie ״werbalizacji” W ielka Improwizacja zasadniczo różni 
się od innych relacji ekstatycznych; zazwyczaj ״wehikułem takiego stanu bywa 
język o maksymalnej nieokreśloności i hiperboliczności”720 -  tymczasem w obra
zowaniu Mickiewicza w m onologu Konrada ״nie ma żadnej nieokreśloności, żad
nego »coś«, »jakoś«”. Celem poety, stwierdza W eintraub, jest ״nie tyle oddanie 
aury niezwykłości przeżycia, co uzmysłowienie go, przybliżenie doświadczeniu 
czytelnika”721. Jedynym, jak to określa badacz, ״udziwnieniem” jest tu  synestezja, 
k tórą uznaje za charakterystyczną dla ״ekspresji ekstazy mistycznej” w literaturze 
romantycznej722. W  tej optyce implicytne wydaje się założenie, że podstawą W iel
kiej Improwizacji jest doświadczenie mistyczne, tyle że przetworzone literacko 
w mało typowy sposób (bo bez ״udziwnień”):

Zasadnicza jednak odrębność ekstazy Konrada tkwi gdzie indziej. W całej tej partii 
monologu podmiot liryczny nie jest -  jak to ma miejsce w stanach ekstatycznych -  
przytłoczony swoim doświadczeniem723.

Jeśli stan Konrada pod tyloma względami różni się od innych literackich opi
sów ״stanów ekstatycznych”, czy warto określać go w ten sposób? N ie jest rów
nież jasne, jaki zestaw zjawisk badacz jest skłonny zmieścić w pojęciu ekstazy, 
bowiem przywoływane przezeń przykłady literackie -  Zachwycenie Słowackiego, 
Tintern Abbey  W ordswortha, Serafita Balzaca oraz pochwała Dantego z kapito- 
lińskiej improwizacji Korynny -  należą do zgoła różnych porządków. Wydaje się, 
że W eintraub podążył tu  za sugestią W ojciecha Cybulskiego, który sto lat wcześ

720 Ibidem, s. 217.
721 Ibidem, s. 218.
722 Ibidem, s. 219-220. Co znamienne, Weintraub przywołuje jako przykłady tego zjawiska 

Serafity Balzaca oraz Korynny (sic) i uznając w ich przypadku -  zgodnie ze swoją profetyczną idee 
fixe -  zastosowanie synestezji za ״bardzo prawdopodobny” wpływ Saint-Martina, choć przyznaje, że 
tego typu obrazowanie pojawiło się już w renesansie (s. 220-221), mimo że nieco wcześniej nego
wał możliwość interpretacji improwizacji Korynny w kategoriach mistycznych. Warto w tym kon
tekście dodać, że A. Esterhammer, czerpiąc wiedzę na temat improwizacji Mickiewicza z opracowań 
Weintrauba, a więc nieuchronnie przejmując jego perspektywę, mimochodem (i, jak się zdaje, 
nieintencjonalnie) podważa jego tezę o prymacie inspiracji martynistycznych w Mickiewiczowskim 
sposobie przedstawiania improwizacji, dostrzegając w nim elementy typowe dla poetyki i topiki im
prowizacji z drugiej połowy XVIII i z początku XIX wieku. W odniesieniu do Wielkiej Improwiza
cji (znanej jej zapewne jedynie w przekładzie) zauważa na przykład: ״Even in this mystico-religious 
context, though, some of the familiar tropes of improvisation resurface -  including the image of 
lightning, which occurs repeatedly in Konrad’s »Improvisation« as an allusion to the instaneous 
power of the poetic word” // ״Nawet w tym mistyczno-religijnym kontekście powracają jednak nie
które ze znanych tropów improwizacji -  włącznie z obrazem światłości, która pojawia się raz po raz 
w »Improwizacji« Konrada jako aluzja do momentalnej mocy słowa poetyckiego” (ibidem, s. 212).

723 W. Weintraub, Poeta..., op.cit., s. 221.
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niej opisywał stan Konrada jako ekstazę - ekstazę proroczą”724. M״  ianem  eksta
zy określała improwizacyjne wystąpienia również George Sand, która w swoim 
dzienniku rozpatrywała wystąpienie Mickiewicza podczas uczty grudniowej jako 
przykład doświadczenia ekstatycznego analogicznego do niektórych fragmentów 
z D ziadów  (nie wspom inając jednak, do których). Definiuje ona ekstazę, idąc 
za sugestiami Pierre’a Leroux, który widział w niej zjawisko właściwe ״wysokim 
zdolnościom umysłu ludzkiego”, objawiające się ״u ludzi oddających się myśle
n iu  abstrakcyjnemu” i będące stanem  granicznym między rozum em  a szaleń- 
stwem725. W ychodząc od tej psychologizującej definicji, Leroux, a za nim  Sand 
rozszerzyli dość radykalnie pojęcie ekstazy, widząc w niej odpow iednik wszel
kich zjawisk nadprzyrodzonych, tak rozmaitych jak zdolność wróżbiarska lub 
profetyczna, objawienie, wizja, zesłanie D ucha Świętego, egzorcyzm, iluminizm , 
konwulsjonizm  i magnetyzm. Co więcej, m im o że ekstaza m a być właściwością 
wybitnych umysłów, może mieć charakter zaraźliwy, udzielając się um ysłom  naj
bardziej pospolitym. Tutaj wprawdzie sama Sand dostrzega pew ną sprzeczność 
w swoim rozumowaniu, niweluje ją jednak za pom ocą porównania ekstazy do 
gorączki lub upojenia alkoholowego, które ״wywołują u prostych ludzi otępie
nie i agresję, a u natur wyższych budzą zapał religijny i natchnienie poetyckie”. 
Ostatecznie uznaje, że ekstaza jest ״zdolnością naturalną i boską razem”726. Za
mknięcie tak rozmaitych fenomenów w obrębie jednego wspólnego pojęcia eks
tazy musi jednak rozsadzać to pojęcie -  i n ic dziwnego, że ani Leroux (mimo że 
planował wydanie rozprawy na tem at ekstazy), ani sama Sand nie kontynuowali 
tej linii myślenia.

Czy jednak trzeba się spierać o dobór słów określających stan Konrada podczas 
improwizacji? Czy nie m ożna by uznać, że pojęcie ekstazy jest na tyle szerokie, 
iż ogarnia wszelkie duchowe ״ekscesy”? Wydaje się, że nie, jeśli m am y na celu 
precyzyjne opisanie sytuacji, w  której znalazł się Konrad -  sytuacji improwiza
cji. A nawet jeśli odrzucimy wszelkie odniesienia do praktyk improwizacyjnych 
i przyjmiemy, że w dramacie zostało ukazane takie rozumienie improwizacji, ja
kiego nie napotkam y nigdzie indziej, narzuca się jednak nadal kilka znaczących 
różnic między stanem  improwizującego Konrada przedstawionym przez M ickie
wicza a zjawiskami ekstatycznymi.

Przede wszystkim stan ekstazy, co zawarte jest w  samej etymologii tego słowa, 
oznacza ״wyjście poza samego siebie”, które jest zasadniczo sprzeczne z autokon- 
templacyjną postawą Konrada. Także jego duchowe zjednoczenie z ״narodem ” nie 
przebiega w drodze rozproszenia się podm iotu  we wspólnocie, ale jej ״zagarnięcia” 
w siebie. Owo skupienie się na samym sobie -  radykalny indywidualizm -  prze
kreśla możliwość ekstatycznego ״wyjścia poza”.

724 W. Cybulski, Odczyty..., op.cit., s. 180.
725 G. Sand, Dziennik poufny, w: Adam Mickiewicz w oczach Francuzów, wybór, oprac. i wstęp 

Z. Mitosek, tłum. R. Forycki, Warszawa 1999, s. 114.
726 Ibidem, s. 115.
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W  przeciwieństwie do sytuacji improwizacji ekstazę cechuje ponadto zasad
nicza pasywność podm iotu , który  wprawdzie może dążyć do wywołania tego 
stanu, niejako go prowokować, ale nie kontroluje jego przebiegu, nie wykazu
je w trakcie jego trw ania ״inicjatywy” i relacjonuje go zazwyczaj dopiero post 
fa c tu m . Tak dzieje się na przykład (z tekstów Mickiewiczowskich) w W idzeniu  
i w wierszu Śniła się z im a  (ten ostatni jest zresztą tekstem granicznym” m״  ię
dzy improwizacją w rozum ieniu m edium icznym  a ״ tradycyjnym” widzeniem). 
W  m onologu Konrada natom iast niezwykle m ocno akcentowana jest bieżąca 
aktywność poety, jego bezpośrednia akcja twórcza — będąca wszak istotą im pro
wizacji. Może ona zaistnieć bez świadków, ale nie może przebiegać bez inicjaty
wy podm iotu , bez wysiłku jego władz, nie tylko duchowych, ale i umysłowych. 
Dlatego też pod  względem eksplikacji term inu improwizacja” jako charakte״ 
rystyki stanu ducha bohatera zdecydowanie bardziej wyważona i przekonująca 
wydaje się opinia K onrada Górskiego, k tóry  opisywał stan Konrada w scenie 
Wielkiej Improwizacji jako ״stan niejawy”, analogiczny do snów i widzeń, ale 
różniący się od nich ״charakterem  czynnym”727. Ó w  czynny charakter” jest״ 
w m oim  rozum ieniu — przy uwzględnieniu specyfiki twórczości improwizowa
nej — decydujący i podkreślający fundam entalną różnicę m iędzy improwizacją 
Konrada a ekstazą czy widzeniem, takim  jak widzenie księdza Piotra. Bardziej 
adekwatnym  określeniem dla W ielkiej Improwizacji wydaje się więc ״ tradycyj- 
ny” platoński fu ro r  poeticus728.

Odrzucenie term inu ekstaza w odniesieniu do Wielkiej Improwizacji wydaje 
się istotne nie tylko w związku z charakterem zastosowanego w tym tekście obra
zowania, lecz także w związku z faktem, że Konrad nie doświadcza kontaktu z bó
stwem. O w a ״rozmowa z Bogiem”, którego to sformułowania tak często używają 
badacze, nie jest przecież rozmową. Konrad pyta ״Milczysz?”, używa form drugiej 
osoby, prowadzi solilokwium, ale nie otrzymuje odpowiedzi — jest pozbawiony 
bodźców zewnętrznych, napływających spoza niego, obrazów ״objawionych”, 
w które obfituje widzenie księdza Piotra729.

Rozpatrując możliwość zastosowania term inu ״improwizacja” jako synonimu 
stanu natchnienia, Zofia Stefanowska podawała w wątpliwość przypuszczenie, że 
już w m om encie pisania D ziadów  części III Mickiewicz uznawał improwizację nie 
tylko za ekstazę, ale i za manifestację natchnienia profetycznego (nawet ״fałszy

727 K. Górski, Przezwyciężenie prometeizmu..., op.cit., s. 161—162.
728 Można by (ewentualnie) próbować tu również ״przymierzyć” pojęcie entuzjazmu, przyj

mując, że konieczny do zaistnienia stanu entuzjastycznego walor wspólnotowy jest realizowany 
w Wielkiej Improwizacji niejako wirtualnie, w drodze szczególnej Konradowskiej uzurpacji: ״nazy- 
wam się Milijon”... — byłaby to jednak interpretacja zdecydowanie ryzykowna.

729 K. Górski, dowodząc, że Konrad znajduje się w ״transie ekstatycznym”, a ״Milczenie Boga 
jest czynnikiem dramatycznym, prowokuje Konrada do nowych słów i posunięć”, na poparcie swej 
tezy ukazywał iluzoryczność formy monologu, który miał być de facto ״przedstawieniem pewnej 
akcji, której istota i przebieg niedostępne są dla naszych zmysłów” (zob. idem, Przezwyciężenie pro
meteizmu..., op.cit., s. 163—164) — jednak dla zmysłów Konrada najwyraźniej również.
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wie” profetycznego). Zdaniem  badaczki, interpretacja daru improwizatorskiego 
w tym  kierunku nastąpiła później, ujawniając się w pełni w  improwizacjach gru
dniowych, wcześniej natom iast Mickiewicz traktował twórczość improwizowaną 
bądź ludycznie, bądź też w kategoriach natchnienia wyłącznie poetyckiego. Po
dobnie ujęła rzecz Agnieszka Ziołowicz, pisząc, że Konrad ״wchodzi w sytuację 
natchnionego improwizatora, poety-profety, lecz zwycięża w nim  nie profetyczna, 
a kreacjonistyczna koncepcja poezji”730.

Rozdział jakości profetycznych i improwizacyjnych wydaje się tym  bardziej 
uzasadniony, że wszystkie przekazy profetyczne w D ziadach  drezdeńskich realizują 
się w  postaci snu bądź widzenia, a nie improwizacji.

Dodajmy, że już bardzo m łody Mickiewicz rozumiał term in ״improwizacja” 
szerzej niż tylko jako utwór poetycki tworzony wobec publiczności, uwzględniając 
wpisane w ten tryb tworzenia ryzyko. W  liście do Jana Czeczota z 1 5 -1 8 /2 7 -3 0  
stycznia 1820 roku dwudziestodwuletni poeta, przesyłając przyjacielowi żartob
liwy wierszyk, skomentował go następująco: ״Jest to mała improwizacja; nie wie
działem, jak trafię do końca. Trafiłem! Masz triolet, bądź zdrów!”731.

W  takim ujęciu -  utworu, który się rozpoczyna, nie mając koncepcji zakoń
czenia, czy to pod względem formalnym, czy treściowym, a więc sytuacji arty
stycznej, której rozwiązanie tworzy się doraźnie -  improwizacja może być zarów
no pisana, jak i mówiona, zarówno wobec świadków, jak i w samotności. Jest 
poetyckim podążaniem w niewiadomym kierunku, w stronę nieprzewidzianego; 
a więc jest również -  jak to ukazuje przebieg Wielkiej Improwizacji -  pochopną 
i bardzo niebezpieczną rezygnacją poety z pełnej kontroli nad swoją sztuką, przy 
pozorach doskonałego i absolutnego jej opanowania. M ożna by wprawdzie po
wiedzieć, że w tej młodzieńczej wzmiance Mickiewicza ״improwizacyjność” prze
jawia się jedynie w  formie, a nie w treści -  gdyby nie to, że Mickiewicz bynajmniej 
tego ״formalnego” (choćby wersyfikacyjnego) aspektu nie eksponuje. Oczywiście 
wzmianka ta jest zbyt wczesna, by m ożna ją było traktować jako rzeczywisty kon
tekst interpretacyjny dla sceny z D ziadów  drezdeńskich, jednak zawarta w niej for
m uła improwizacji zdaje się pasować do paradoksu Wielkiej Improwizacji. Zresztą 
koncepcja improwizacji jako podążania w niewiadomym kierunku towarzyszyła 
Mickiewiczowi również w późniejszym okresie, o czym świadczą jego wykłady 
lozańskie. Charakteryzując w nich poezję grecką jako oralną i przeciwstawiając 
ją rzymskiej, stanowiącej dom enę pisma, charakteryzował Greków jako ״lud im- 
prowizatorów” tworzących z ״natchnienia przyrodzonego i niemal zwierzęcego”

730 A. Ziołowicz, Dramat i romantyczne ״ja ”..., op.cit., s. 157. W najnowszej pracy badaczka 
podtrzymała tę tezę: ״Improwizatorski dar Konrada, skojarzony z postawą kreacjonizmu, indy
widualizmu i tytanizmu o bajronicznej proweniencji zostaje bowiem w Dziadach drezdeńskich 
przeciwstawiony darowi profetycznemu i powiązanej z nim wizji poety jako proroka, a więc w swej 
istocie bezosobowego naczynia Boskiego słowa i powolnego Boskiej woli narzędzia Opatrzności” 
(A. Ziołowicz, Poszukiwanie wspólnoty..., op.cit., s. 138).

731 A. Mickiewicz, Dzieła, Wydanie Narodowe, t. XIV, cz. I, s. 74.
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i dodawał, że ״Nie miała ona żadnego z góry wytkniętego celu, nie obliczała swych 
środków, wywodziła się całkowicie z instynktu”732.

W  tym  punkcie rozważań dobrze jest powrócić raz jeszcze do Saint-M artina, 
bowiem tym, co wydaje się szczególnie istotne z punk tu  widzenia improwizacji 
jako aktywności poetyckiej, jest to, że funkcja poetycka została przez Saint-M arti- 
na zdecydowanie upodrzędniona w stosunku do przekazu a l ’improviste, a w wielu 
m om entach wręcz zakwestionowana. Przekaz profetyczny nie m a zatem de facto  
zbyt wiele wspólnego z przekazem poetyckim, a na pewno nie z jego stroną w irtu
ozowską, napawającą Konrada tak wielką dumą.

Podejm ując idee Saint-M artina, M ickiewicz wkroczył na niebezpieczną 
(z p u nk tu  widzenia literackiego) drogę, k tóra w istocie doprowadziła go nie tyl
ko do przekroczenia granic tradycyjnie pojm owanej poezji w  stronę ״poezji czy
nu”, ale i do zarzucenia twórczości artystycznej na rzecz działalności profetycz
nej. O wo ״porzucenie” poezji przez M ickiewicza odbywało się jednak w dwóch, 
w pewnych punktach przeciwstawnych, trybach. W  jednym  z nich natchnienie 
poetyckie, m ocno podejrzane i narażone na interwencje diabelskie, było prze
ciwstawiane natchnieniu  boskiem u, zaś osią tego przeciwstawienia była kate
goria pychy, nierozłącznie związana z kategorią sztuki — i takie właśnie ujęcie 
spotykam y w W ielkiej Improwizacji. D rugi tryb, inspirowany m artynizm em , 
zakładał utożsam ienie daru poetyckiego z darem  profetycznym  — w tym  ujęciu 
jednak było konieczne znaczne przesunięcie semantyczne term inu  .poezja”733״ 
Takie przesunięcie zostało zaprezentowane w specyficznej, metapoetyckiej logice 
pozostałych fragm entów  D ziadów  drezdeńskich, w których M ickiewicz, zakwe
stionowawszy w W ielkiej Improwizacji wartość pustej w irtuozerii artystycznej 
(ostatecznie przecież fabularnie skom prom itow anej jako stan opętania), tworzy 
nową jakość poetycką: widzenia profetycznego, które — choć w obrębie dram atu 
reprezentowane nie przez poetę, lecz duchownego — jest jednak de facto  powoły
wane również jako składnik konstrukcji — pow tórzm y — poetyckiej. Ten specy
ficzny zabieg m ożna nazwać, przez analogię do chwytu teatralnego, zjawiskiem 
poezji w poezji”734. Jest on ściśle związany z autobiograficznym״  wym iarem  dra
m atu: oto M ickiewicz, tworzący alter ego w  postaci Konrada, dokonuje w obrę
bie dram atu krytyki jego postawy — lecz nie krytyki jego poezji — bacząc zara-

732 A. Mickiewicz, Dzieła, Wydanie Rocznicowe, t. VII: Pisma historyczne, s. 180. Mickiewicz 
prezentował się wówczas jako zwolennik tezy o nieprzechodniej specyfice twórczości ustnej: ״grecka 
poezja była tylko pieśnią, skończyła się w chwili, kiedy zaczęto ją utrwalać” (ibidem, s. 173). Por. 
A. Nawarecki, op.cit., s. 93.

733 Por. M. Siwiec, O dwóch Mickiewiczowskich koncepcjach natchnienia, ״Ruch Literacki”, 
2011, z. 2, s. 111—124.

734 W tym miejscu używam tego sformułowania w innym sensie niż Z. Stefanowska — nie jako 
określającego zabiegi mające na celu różnicowanie wypowiedzi na poetyckie i niepoetyckie w obrę
bie dramatu w całości pisanego wierszem, lecz jako dotyczącego usytuowania w dramacie instancji 
organizującej jego świat przedstawiony, w nomenklaturze strukturalistycznej zwanej podmiotem 
czynności twórczych.
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zem, by owa krytyka nie przeszła w ostateczne potępienie, choć się o nie ociera. 
N astępnie zaś przeprowadza -  autorytetem  księdza Piotra -  rehabilitację swego 
bohatera i zapowiada jego odrodzenie w wizji, k tóra rów nież jest przecież k on
strukcją poetycką. Mickiewicz, autor empiryczny, dystansując się w przebiegu 
akcji dramatycznej od swojego bliźniaczego bohatera poety, a więc i od własnej 
poezji zarazem, jako konstruktor świata przedstawionego utw oru posiadający 
wgląd w jego ״ukryty porządek”, czyni sam siebie instancją znacznie wyższą 
niż dotychczasowa instancja ״podm io tu  czynności twórczych”, zajmując pozy
cję profety i sędziego ferującego wyroki, potępiającego i usprawiedliwiającego 
swoich bohaterów  -  bohaterów  historycznych! -  a niekiedy przesądzając o ich 
losach na tam tym  świecie. Jest to status analogiczny do statusu D antego w ędru
jącego po piekle. W  tym  podziale instancji autorskiej szczególnego znaczenia 
nabiera w spom inana już wcześniej charakterystyczna dla D ziadów  drezdeńskich 
interferencja czasowa: oto M ickiewicz trzydziestoczteroletni -  którego alter ego 
jest ksiądz P iotr -  przeprowadza sąd nad M ickiewiczem przedpowstaniowym, 
którego alter ego jest Konrad.

Konrad jest przekonany, że dzięki swojej poezji przekroczył granice ludzkiej 
kondycji, że opanowanie aktu twórczego poprzez magiczną paralelę czyni go rów
nym  Bogu. Jest w jego roszczeniach jednak podwójna nielogiczność -  jeśli byłby 
równy Bogu, nie musiałby m u zadawać pytań. Nie jest więc równy m u wiedzą 
ani świadomością. Drugi błąd Konrada polega na zerwaniu dialogu -  wyniesiony 
przez władzę poetycką, nie chce swojej m ocy udzielać ludziom, chociaż mianuje 
się ich reprezentantem  -  i wywołuje analogiczną reakcję (czy też raczej brak re
akcji) Boga, który również nie udziela m u swojej władzy. Bóg w Wielkiej Im pro
wizacji postrzegany jest przez Konrada poniekąd ״na obraz i podobieństwo” jego 
samego. Tymczasem -  jak ukazuje to widzenie księdza Piotra -  nie m oc kreacyjna 
jest głównym przymiotem  Boga, lecz cierpienie, a ״czterdzieści i cztery” nosić 
m a imię ״lud ludów” -  w  którym  to sformułowaniu obok idei przewodnictwa 
jest zawarta również idea wspólnotowa, powszechna, a więc idea łączności, a nie 
dominacji.

N a czym m a jednak polegać owo ״odrodzenie” Konrada zapowiadane przez 
księdza Piotra? Czy na porzuceniu poezji -  jak zdawałyby się zapowiadać to 
wiersze mówiące o naw róceniu się myśli ״w brudnej obleczone słowa”? Ciągle 
jednak największą wartością K onrada pozostaje to, że jest poetą -  wszak między 
innym i dzięki tem u dokonuje się jego odkupienie (Ewa m odli się za nieznajo
mego poetę). Owe ״brudne słowa” nie odnoszą się więc chyba do poezji w ogóle 
-  lecz jedynie do pewnego typu poezji: poezji pozbawionej ducha, poezji ״jedy- 
nie” pięknej. ״N atchnienie szatańskie” nie objawia się bezpośrednio w myśli, dla 
której form a poetycka jest tylko poręcznym  narzędziem, które -  jak tego chciał 
Saint-M artin  -  działa równie sprawnie w rękach szatana, jak i Boga; zepsucie 
przychodzi przez wirtuozerię. To piękne słowa ״strącają z tronu” myśl-królową. 
W edług Saint-M artina ä l ’improviste pojawiać się mogło zarówno natchnienie 
dobre, jak i złe, a tym, co pozwalało czynić m iędzy nim i właściwe rozróżnienie,
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były walory m oralne podm iotu; w D ziadach  natom iast improwizacje są zdecy
dowanie dom eną Złego -  podczas gdy poezja prowadzić może zarówno do złego 
(jak o tym  świadczy także casus Jankowskiego, tworzącego bluźnierczą pieśń735), 
jak i dobrego736. Dlatego nie m ożna chyba stawiać znaku równości m iędzy funk
cją improwizacji w D ziadach  a m artynistyczną funkcją słowa ä l ’improviste. Spo
sób przestawienia i waloryzacji improwizacji w  dramacie M ickiewicza wydaje się 
raczej konsekwencją bardzo indywidualnej i opartej przede wszystkim na oso
bistych doświadczeniach autora refleksji nad funkcją poezji -  i nad pokusam i 
improwizacji. O d tąd  we wszystkich wystąpieniach o charakterze improwizacji
-  bądź jako takie postrzeganych -  nie będzie już eksponował, jak dotychczas, 
własnego kunsztu, lecz myśl. Sięganie po najwyższą godność -  godność proroka
-  będzie od tej pory objawiać się przyjęciem postawy pasywnej: to nie ja mówię, 
to nie m oja poezja tworzy sensy, to nie mój kunszt was porywa -  to mówi przeze 
m nie boskie natchnienie. N ie podziwiajcie kunsztu słów -  skupcie się na myśli. 
Form a wierszowana, w irtuozeria słów staje się poniekąd ״efektem ubocznym ”, 
rodzajem  szczególnego atawizm u poety, k tóry  stał się prorokiem . Stąd paradok
salna improwizacja grudniowa, w której poeta -  w  wierszach ukształtowanych 
artystycznie -  twierdzi: ״Ja rym ów nie dobieram ...”.

W  tym punkcie myśl Mickiewicza starła się w sposób radykalny z myślą Sło
wackiego.

735 J. Tretiak przypuszczał, iż Mickiewicz, czyniąc Jankowskiego wykonawcą ״pieśni bezboż
nej”, ukarał go za zdradę przyjaciół w procesie (zob. idem, Cześć Mickiewicza dla Najświętszej Pan
ny, ״Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, Lwów 1898, s. 14); sprawa 
jednak, co sugerował już H. Mościcki, jest bardziej zawikłana, zarówno ze względu na indyferen- 
tyzm religijny filomatów, jak i na ich swobodne, inspirowane bajronizmem, operowanie topiką 
religijną w duchu romantycznego, ״szlachetnego”, buntowniczego satanizmu (zob. H. Mościcki, 
op.cit., s. 74).

736 Ryzyko wpisane w każdy akt poetycki podkreślała Kwiryna Ziemba, zwracając uwagę 
na ״straszliwą ambiwalencję”, jaką kryje w sobie stan natchnienia: ״Zasadnicznym pragnieniem 
Mickiewicza, zarówno w Dziadach, jak i w zewnętrznej wobec nich, osobistej rzeczywistości du
chowej, jest dążenie do przezwyciężenia ambiwalencji. Wewnątrz utworu poeta pragnie przede 
wszystkim ustalić moralny ład opisanego przez siebie, ambiwalentnego porywu Konrada, uznając 
go ostatecznie za grzeszny. Jest to jednak poryw na tyle metafizyczny, skontaktowany z symbo
liczną i sakralną sferą bytu, że jego znaki mogą być odwrócone, a człowiek, który go doświadcza, 
może zostać skierowany do Boga” (K. Ziemba, Skażony i natchniony. W  kręgu Mickiewiczowskich 
tematów samotności, w: Balsam i trucizna: 13 tekstów o Mickiewiczu, red. E. Graczyk, Z. Maj- 
chrowski, Gdańsk 1993, s. 50). O ״pokusie poezji” pisała też M. Dalman, traktując wręcz Wielką 
Improwizację jako ״dialog kuszenia” (Bóg i człowiek w świecie III części ״Dziadów” Adama Mic
kiewicza, Gdańsk 2008, s. 159-165). Sądzę, że tym, co domagało się ״egzorcyzmowania” z aktu 
poetyckiego, był właśnie jego element wirtuozowski, którego swoistym synonimem stała się im
prowizacja -  zauważmy bowiem, że nie ma właściwie w Dziadach drezdeńskich improwizacji, 
która prowadziłaby do dobrego.
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- ”Ostatnie kuszenie״  prowokacja Juliusza Słowackiego

Słynne ״improwizacje grudniowe”, które odbyły się podczas uczty zorganizowanej 
przez Eustachego Januszkiewicza 25 grudnia 1840 roku737, stanowią niewątpliwie 
centralny punkt ״konfliktu dwóch wieszczów”. Jako że odbiły się szerokim echem 
w środowisku emigrantów, posiadamy o nich sporo relacji mających jednak cha
rakter m ocno problematyczny, przede wszystkim ze względu na partykularyzm 
ich autorów. Analizujący je kom entatorzy koncentrowali się zazwyczaj na m o
mencie kluczowym uczty, czyli na mowach Słowackiego i Mickiewicza; jednak 
starając się ująć fenomen tego zdarzenia, należy przypomnieć całą sytuację, która 
doprowadziła do improwizacji738.

W ątek improwizacyjny zainicjował obecny na przyjęciu cudzoziemiec, o któ
rym  w spom inają—i to m im ochodem  — tylko niektórzy świadkowie: Stefan W itwic-

737 Niektórzy badacze uważali tę datę za niepewną, wyrażając przypuszczenia, że uczta mogła 
się odbyć 24 grudnia (por. m.in. M. Piechota, Pojedynki Słowackiego i Mickiewicza, w: ״Chcesz ty, 
jak widzę, być dawnym Polakiem". Studia i szkice o twórczości Słowackiego, Katowice 2005). Wątpli
wości te zrodziły się prawdopodobnie stąd, że biesiada była zorganizowana z okazji imienin Mickie
wicza, przypadających, jak wiadomo, dzień wcześniej, i niektórzy świadkowie wydarzeń ograniczali 
się do stwierdzenia, że odbyła się ona ״na imieniny Mickiewicza”. Jednak zarówno datowanie relacji 
diarystycznych i listowych (w tym relacji samego Mickiewicza), jak i informacja Januszkiewicza, 
organizatora przyjęcia, że z powodu Wigilii obchody imienin Adama przełożono na 25 grudnia, 
zdają się nie pozostawiać wątpliwości co do daty spotkania.

738 Reprezentatywny zestaw świadectw dotyczących zarówno improwizacji z 25 grudnia, jak 
i improwizacji noworocznej Mickiewicza znajduje się przede wszystkim w trzech publikacjach: 
J. Starnawski, Juliusz Słowacki we wspomnieniach współczesnych, Wrocław 1956; Adama Mickie
wicza wspomnienia i myśli, z rozmów i przemówień zebrał i oprac. S. Pigoń, Warszawa 1958 oraz 
Sądy współczesnych o twórczości Słowackiego (1826-1862), zebrali i oprac. B. Zakrzewski, K. Pecold 
i A. Ciemnoczołowski, Wrocław 1963; w dalszej części artykułu odwołuję się przede wszystkim do 
tych trzech antologii.

Swoistą rekonstrukcję wieczoru u Januszkiewicza przeprowadził J.M. Rymkiewicz (Uczta gru
dniowa w 1940 roku, w: Słowacki. Encyklopedia, Warszawa 2004, s. 504—513), jednak charaktery
styczny dla tego autora sposób wykorzystania źródeł sprawia, że jest to nie tyle rekonstrukcja histo
ryczna, ile swobodna ״wariacja” na temat wydarzeń grudniowych, zbliżona pod wieloma względami 
do artystycznej kompilacji M. Millera, Uczta grudniowa 1840 r., czyli dwóch na słońcach swych 
przeciwnych Bogów, wstęp i red. M. i J. Łozińscy, Warszawa 2007 (spektakl wystawił w 2006 roku 
Stary Teatr w Krakowie w reż. M. Grabowskiego).

Dodajmy, że ujęcie Rymkiewicza przypomina nieco sto lat wcześniejszą strategię Adama Rzą- 
żewskiego, który w swoich rekonstrukcjach wydarzeń historycznoliterackich (w tym uczty grudnio
wej) odwoływał się także do pomocy fantazji, uzupełniając luki faktograficzne (zob. A. Rzążewski, 
Do czytelnika, w: Opowiadania i studya, Seria I, nakładem Księgarni A. Cybulskiego, Poznań 1885; 
por. w tymże tomie jego tekst Wieczerza, ustęp z życia Mickiewicza, s. 31—61). Por. także Rymkiewi- 
czowską ״fantazję na temat” improwizacji Mickiewicza z 1825 roku wspomnianą w pamiętnikach 
F. Kowalskiego: J.M. Rymkiewicz, Trzy drobiazgi Mickiewiczowskie, cz. 3: Mały przyczynek do dzie
jów improwizacji Mickiewicza, w: Romantyzm, Janion, fantazmaty. Prace ofiarowane Profesor Marii 
Janion na jej siedemdziesięciolecie, red. D. Siwicka, M. Bieńczyk, Warszawa 1996.
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ki (odwołujący się do relacji Władysława Platera) pisze o ״jakimś W łochu, co tam 
także był”739, Januszkiewicz w jednej z wersji zdarzeń nazywa go ״Ottavi, W łoch”, 
w  innych zaś pisze o nim: ״jeden Korsykanin”740. M iał on, według Januszkiewicza, 
wznieść toast na cześć Mickiewicza jako wieszcza katolika, Mickiewicz zaś odpo
wiedział m u -  jak donosił W itwicki -  prozą po francusku. Znam ienne jest, że 
W itwicki również tę prozatorską odpowiedź określił m ianem  .improwizacji”741״ 
Biorąc pod uwagę rozpowszechnioną w XIX wieku tradycję rymowanych toastów, 
m ożna z dużym prawdopodobieństwem  przypuszczać, że wystąpienie ״owego 
W łocha” miało taki właśnie charakter -  toteż ten pierwszy, kurtuazyjny dialog 
wpisywał się w tradycję improwizacji ״biesiadnej”. Charakterystyczne jest to, że 
Mickiewicz, dla zgromadzonych poeta p a r  excellence, był postrzegany jako im pro
wizujący nawet wtedy, kiedy akurat używał prozy (jak w przypadku francuskich 
improwizacji petersburskich).

Istotną rolę w kształtowaniu atmosfery wieczoru odegrała muzyka; obecni 
zwrócili uwagę przede wszystkim na gitarowe wariacje Stanisława Szczepanow- 
skiego na tem at M azurka  Dąbrowskiego742, które zabrzmiały jeszcze przed przej
ściem do stołu, co miało -  według Januszkiewicza -  przypomnieć Mickiewiczowi 
koncert Jankiela. O  obecności muzyki wspominają również inni świadkowie. Ja
nuszkiewicz dodaje, że po skończonej improwizacji Mickiewicz ״jeszcze raz kazał 
sobie zagrać na gitarze, a uspokoiwszy się, odjechał”743. Atmosfera po zaskakują
cym wystąpieniu uległa więc dzięki muzyce w pewnym stopniu stonowaniu, by
najmniej nie wszyscy goście rozbiegli się w tak histerycznym stanie jak Stanisław 
Ropelewski, który miał dostać ataku nerwowego, czy hrabia W ładysław Plater, 
który, jak relacjonuje (z drugiej ręki) George Sand: ״wrócił do dom u odm ienio
ny, w stanie tak dziwnego uniesienia, że żona sądziła, iż zwariował i bardzo się 
przestraszyła”744.

739 List S. Witwickiego do J.B. Zaleskiego z 26 grudnia 1840; cyt. za: Sądy współczesnych..., 
op.cit., s. 121-122.

740 Chodzi o list do narzeczonej, E. Lariss, który znany jest z przedruków w kilku wersjach, 
oraz o artykuł Improwizatorowie, opublikowany w poznańskim ״Tygodniku Literackim” (nr 8 z 22 
lutego 1841 roku); zob. Sądy współczesnych..., op.cit., s. 122-123 oraz 129; por. J. Starnawski, 
op.cit., s. 91-95.

- Była muzyka, kolacja, a co więcej״ 741  wiersze: Słowackiego, Grzymały i po dwakroć impro
wizacja Adama! Raz prozą po francusku do jakiegoś Włocha, co tam także był: drugi raz wierszem 
i długo po polsku” (Sądy współczesnych..., op.cit., s. 121).

742 Kompozycja ta, długo zapomniana, została wydana niedawno przez amerykańską oficynę 
Editions Orphee, a następnie przedrukowana w piśmie ״Świat Gitary Klasycznej i Akustycznej” 
2004, nr 2 (44); na temat tego utworu i samego S. Szczepanowskiego por. w tymże numerze 
artykuły Z. Dubielli Gitarzyści polscy XIX w. — talenty źle ulokowane w czasie?, s. 19-21 oraz K. Ko- 
marnickiego ״Introduction et Variations Brillantes sur un Air National” Stanisława Szczepanowskiego, 
s. 26-27.

743 E. Januszkiewicz, Improwizatorowie, cyt. za: Sądy współczesnych..., op.cit., s. 130.
744 G. Sand, op.cit., s. 113; por. relację S. Witwickiego w liście do J.B. Zaleskiego z 26 grudnia 

1840 roku, w: Sądy współczesnych..., op.cit., s. 121.
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W  tym  kontekście należy odnotować, że w chwili rozpoczęcia improwizacji 
dało się niewątpliwie — jako że był to już koniec uczty — odczuć działanie alko
holu, o którym  wprost pisał Januszkiewicz: ״D la wydobycia z dusz uśpionych 
umysłu do poezji i rozweselenia serc sm utkiem  znękanych wychylono niejeden 
kielich za zdrowie osób przytomnych”; w innej wersji swojej relacji wspominał 
wręcz o ״ tysiącu toastów”745.

Wówczas, pod koniec uczty, wystąpił Słowacki. Jego improwizacja przebiega
ła w dwóch etapach — w pierwszym, jak zgodnie twierdzą świadkowie — mówił 
pięknie, ale z wielką dumą. Jan Koźmian zaznacza przy tym: ״Czy był przygoto
wany, nie wiem. Ale mówił bardzo ładnie”746. Nagrodzony oklaskami usiadł, ale 
po krótkiej chwili — tak to przynajmniej interpretuje większość relacjonujących 
— zdał sobie sprawę, że jego dum ne wystąpienie przyniosło m u podziw, ale nie 
sympatię obecnych, i ״doimprowizował” pochwałę Mickiewicza. To dopowiedze
nie spotkało się z pełną akceptacją zgromadzonych — o ile pierwszy wiersz nie 
przez wszystkich był odebrany jako improwizacja, o tyle spontaniczny charakter 
drugiego wystąpienia zdaje się nie ulegać wątpliwości.

Tutaj trzeba zadać istotne, choć rzadko formułowane przez kom entatorów  py
tanie: dlaczego Słowacki wówczas improwizował?

Publiczna improwizacja nie była, by tak rzec, jego specjalnością — nie szukał 
w  tego rodzaju twórczości sławy, nie starał się pod tym  względem — przynajmniej 
aż do 1840 roku — mierzyć z legendą Mickiewicza. Sztuka ta jednak nie była m u 
zupełnie obca, o czym świadczy między innym i fragment listu do matki pisanego 
z Florencji 22 lutego 1838 roku:

Słyszałem niedawno u pani Komarowej jednego z pierwszych improwizatorów wło
skich, któremu sam zadawałem temata do improwizacji: z jednego nie mógł się wywi
nąć, drugie o grobach w Sta Croce wybornie mu się udało. Smutno mi było patrzeć na 
poezją, zniżoną do tego stopnia, że się nią ten biedak poeta za obiad wypłacał i cały się 
pocił improwizując wtenczas, kiedy pani domu i inne osoby poziewały, nie rozumiejąc 
po włosku; przypomniało mi się wtenczas, jakem ja w Damaszku o towarzyszu na
szym, księdzu Ryłło, jezuicie, improwizował tragedią burlesque. Zenonek wam kiedyś 
o tym powie. Dziwnie byłem wtenczas skłonny do improwizacji, bo zazwyczaj głodny 
od obiadu klasztornego wstawałem. Teraz, Bogu dzięki, co dnia władze imaginacyjne 
przygaszam i przytłumiam tęgim bifstekiem i wcale jestem niepoetycznym747.

Charakterystyczne jest to, że Słowacki nie wspomina nawet nazwiska owego 
włoskiego improwizatora, chociaż zaznacza, iż podobno był on jednym  z naj-

745 E. Januszkiewicz, artykuł Improwizatorowie oraz list do E. Lariss w wersji S. Pigonia (Sądy 
współczesnych..., op.cit., s. 129 i 123).

746 List J. Koźmiana do S.E. Koźmiana z 4 stycznia 1841 roku, cyt. za: Sądy współczesnych..., 
op.cit., s. 126.

747 Cytaty z tekstów poetyckich i listów Słowackiego przytaczam według Dzieł pod red. J. Krzy
żanowskiego, wyd. 2, Wrocław 1952, podając numer i tytuł tomu tej edycji oraz numer strony; 
t. 13: Listy do matki, s. 345.
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lepszych. N ic więc dziwnego, że fragment ten jest często cytowany jako wyraz 
typowej dla epoki niskiej oceny sztuki improwizacji publicznej -  w przeciwień
stwie do improwizacji prawdziwie natchnionej, poetyckiej. Tak kom entował go 
na przykład W iktor W eintraub:

Pełen politowania ton, z jakim Słowacki mówi o żałosnym występie włoskiego im- 
prowizatora, brzmi nam tu całkiem naturalnie. Ale jest rzeczą znamienną, iż jednym 
tchem z tamtym epizodem, również na wpół drwiąco, relacjonuje tu poeta swój własny 
występ improwizatorski w Damaszku. I tu, i tam występy te sprowadzone zostały do 
wspólnego mianownika natury fizjologicznej, do głodu. Włoch improwizuje, żeby za
robić na obiad, Słowacki improwizował w Syrii, bo w klasztornym refektarzu wstawał 
od stołu głodny. W ramach romantycznych wyobrażeń o świecie oznacza to ostateczne 
zdegradowanie jakichkolwiek roszczeń do przyznania talentowi improwizatorskiemu 
wysokiej ceny w świecie wartości duchowych748.

Radykalne to stwierdzenie -  być może zbyt radykalne; wydaje się bowiem, 
że ironia zawarta w tym fragmencie jest bardzo wyrafinowana i nie ogranicza się 
tylko do ״na wpół drwiącego” tonu. Dwuznaczna jest już sama ocena wystąpienia 
włoskiego improwizatora -  Słowacki pisze negatywnie nie tyle o samych utworach 
(jedna z tych improwizacji przecież ״wybornie się udała”), ile o upokarzającej sa
lonowej sytuacji tworzenia i odbioru poezji. Nie uznaje improwizacji za twórczość 
poniżoną”, tym״ szczególnego rodzaju”, lecz za twórczość״  zaś, co poezję poniża, 
jest nie tyle sam akt improwizacji, ile jego interesowność -  przy wyraźnym jednak 
zrozumieniu i litości dla położenia i motywacji improwizatora (״że się nią ten 
biedak poeta za obiad wypłacał...”).

Słowacki, który -  jak twierdzi -  jako jedyny był w  stanie ocenić, na ile wiersze 
były udane, a na ile nie, prezentuje tu  swoją wyższość zarówno wobec improwiza- 
tora, jak i jego słuchaczy -  przy czym wydaje się, że obie strony są równie ״winne” 
owemu ״zniżeniu” poezji. Dlatego istotniejszy niż refleksja nad  wartością im pro
wizowanego trybu tworzenia wierszy wydaje mi się tu  emblematyczny obraz poe
ty, który ״cały się poci” dla słuchaczy nierozumiejących jego języka i niezdolnych 
docenić jego kunsztu -  obraz poety zmuszonego do liczenia się z przypadkowymi 
odbiorcami, by tak rzec, ״wydanego” publiczności, która zrozumieć i właściwie 
ocenić go nie może. W  tym  kontekście bardzo przewrotna jest wolta myślowa, 
której dokonuje Słowacki, wspominając własne doświadczenia improwizacyjne 
i akcentując ich odm ienność od sceny z W łochem , jakby pragnął się zdystansować 
od jego losu i porównując się z nim , de facto  przekreślić możliwość jakiejkolwiek 
z n im  paraleli. Znam ienne jest to, że poezja, upokorzona w salonie pani Koma
rowej, została w liście Słowackiego, z użyciem ostrej ironii, utożsamiona z poe- 
tycznością, zaś sam poeta stanął w roli sytego, ״wcale niepoetycznego” filistra, 
prowadzącego -  zwycięską! -  walkę z ״władzami imaginacyjnymi”.

748 W. Weintraub, Poeta..., op.cit., s. 88-89.
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Innym  refleksem obeznania Słowackiego ze sztuką improwizacji w wydaniu 
włoskim jest wspomnienie zawarte w Podróży do Z iem i Świętej z  Neapolu:

Ja wiem, że wiele winienem kochance:
Sama po włosku uczyła mnie czytać,
Improwizować (ale nie przy szklance),
Brwi smutnie marszczyć, we śnie płakać, zgrzytać...” (pieśń I, strofa 40)749.

O wa improwizacja ״nie przy szklance” to improwizacja kunsztowna, artystycz
na, wyraźnie oddzielona przez Słowackiego od biesiadnej tradycji wierszowanych 
toastów. Do wątku wierszowania ״przy szklance” powróci zresztą Słowacki raz 
jeszcze w felietonie N oc letnia , w  którym  w pełnej goryczy reakcji na relację Ja
nuszkiewicza z uczty grudniowej przeciwstawi Mickiewiczowskie improwizowa
nie ״w gronie półpijanych zwolenników” improwizacji prawdziwie poetyckiej — 
o czym za chwilę.

To, że Słowacki publicznie nie improwizował, może dziwić tym  bardziej, iż 
niewątpliwie posiadał znakomite ku tem u predyspozycje ze względu na swoją 
słynną — a w oczach niektórych osławioną — wirtuozerię poetycką. Znał legendę 
Mickiewicza-improwizatora; czytał też przecież tak bolesną dla siebie D ziadów  
część III i zawartą w niej W ielką Improwizację; aż do 1840 roku nie próbował 
jednak z nim  pod tym względem konkurować. Dlaczego?

Odpowiedzi może być kilka, ale praw dopodobne wydają m i się zwłaszcza dwa 
powody. O tóż po pierwsze, nie doceniał być może — przynajmniej z początku — 
perswazyjnej siły aktu improwizowanego, waloru performatywnego improwizacji, 
traktując je jako akty poetyckie, a nie jako działanie interaktywne; nie brał pod 
uwagę, jak potężny wpływ wywierał improwizujący Mickiewicz na odpowiednio 
doń nastawionych słuchaczy.

I tu  pojawia się drugi — chyba istotniejszy — powód, dla którego Słowacki 
nie improwizował: jego osamotnienie w środowisku literackim750. Popis poetyc
ki dla osób przypadkowych oczywiście nie wchodził w  grę. M ógł improwizować 
w Damaszku, bo tam  występował w gronie przyjacielskim — tak samo jak młody 
Mickiewicz, kiedy tworzył wiersze dla filomatów. Improwizator nie istnieje bez 
publiczności; Słowacki takiej ״swojej” publiczności nie m iał751.

749 J. Słowacki, Dzieła, t. 4: Poematy, s. 16.
750 Wewnątrztekstowy obraz Słowackiego jako poety ״bez publiczności, bez stałego grona od

biorców, do których mógłby kierować własną wypowiedź” oraz związaną z nim zmianę schematu 
komunikacji literackiej rekonstruował na podstawie wypowiedzi metatekstowych poety M. Stanisz 
(Przedmowy romantyków, op.cit., tu zwł. rozdział V: Spektakl przed oczyma odbiorcy. Prefacyjne ko- 
mentarzeJuliusza Słowackiego, s. 235—283).

751 Należy jednak pamiętać, że walor improwizacyjny — rozumiany jako skutek swoistej styli
zacji wypowiedzi oraz konstrukcji podmiotu lirycznego — posiada szereg utworów pisanych Sło
wackiego. Kwestia ta, wiążąc się z jednej strony ze specyfiką poezji okolicznościowej, z drugiej 
zaś — z poetyką poematu dygresyjnego i jego bajronowskim wzorcem, stanowi osobne, obszerne 
zagadnienie, które w tym miejscu jedynie sygnalizuję, a które starałam się szerzej przedstawić w tek
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Tym bardziej jego grudniowe wystąpienie może budzić zdziwienie. Stanął bo
wiem na terenie mało sobie znanym, ryzykując improwizację w środowisku wrogo 
nastawionym. W arto podkreślić zasadniczo nierówny charakter tego ״pojedynku”. 
O to  bowiem nastąpiła konfrontacja poetycka dwóch artystów, z których jeden, 
starszy, nie tylko był uznawany powszechnie za czołową postać polskiej literatury 
owych czasów, ale i posiadał długoletnie doświadczenie i renom ę w dziedzinie 
improwizacji publicznej -  drugi natomiast, młodszy, z wysiłkiem zdobywający 
sobie pozycję w środowisku literackim, miał w tej dziedzinie doświadczenie raczej 
niewielkie.

Zdając w Beniowskim  relację z tej konfrontacji, Słowacki eksponował swoją 
niełatwą sytuację, a zarazem poetycko ją uobecniał, projektując przy tym nową, 
w irtualną publiczność ״ostatniej instancji”, zdecydowanie szerszą niż krąg gości 
Januszkiewicza, a mianowicie cały naród:

Zaprawdę... gdybyś mię widział, Narodzie!
Jak ja samotny byłem i ponury
Wiedząc, że jeśli mój grom nie przebodzie,
Litwin z Litwinem mnie chwycą w pazury... (pieśń V, w. 493-496)752.

Kwestii rozwijanej w tej partii alegoryzowanej konfrontacji regionalnych kote
rii literackich, będącej zresztą przedm iotem  kilku wypowiedzi Słowackiego, bada
cze poświęcili już sporo uwagi753; warto natom iast jeszcze na chwilę powrócić do 
przyczyny wystąpienia Słowackiego. W edług niektórych relacji (między innymi 
Koźmiana i Januszkiewicza) zabrał on głos nie z własnej inicjatywy, lecz ״wezwa- 
ny” przez gości; w kontekście wygłoszonych wcześniej pod adresem Mickiewicza 
kom plem entów Ottaviego takie ״wezwanie” mogło być rodzajem prowokacji. 
W iktor W eintraub wysunął inne przypuszczenie, pisząc, iż Słowacki:

Poszedł na uroczystość w nadziei, że będzie to okazja do pojednania się z Mickiewiczem. 
Można by więc podejrzewać, iż z góry ułożył sobie taki pojednawczy wiersz, iż była to 
pseudoimprowizacja. Skoro jednak, gdy skończył i stwierdził, że zamierzonego wraże
nia na słuchaczach nie wywarł, dorzucił jeszcze jako postdictum trzy czy cztery hoł
downicze strofy, które sprowokowały brawa, to nie może ulegać wątpliwości, iż mamy 
tu do czynienia z autentyczną improwizacją754.

ście Inspiracja kreowana, czyli o walorach improwizacyjnych w poezji Słowackiego, w: Ja-poeta. Juliusz 
Słowacki, red. M. Cieśla-Korytowska, Kraków 2010, s. 7-27. Por. analizy A. Ziołowicz w książce 
Poszukiwanie wspólnoty, Kraków 2011, s. 133-146.

752 J. Słowacki, Dzieła, t. 3: Poematy, s. 117.
753 O kluczowej roli tej uczty w rozwoju stosunków między Słowackim a Mickiewiczem pi

sał przed laty M. Kridl, którego ustalenia na długo zaważyły na postrzeganiu tego wydarzenia 
(M. Kridl, Antagonizm wieszczów. Rzecz o stosunku Słowackiego do Mickiewicza, Warszawa 1925). 
Wiele uwagi alegoryzowanej w finale Beniowskiego konfrontacji regionalizmów poświęcił również 
S. Kawyn (zob. m.in. jego artykuł Improwizacje Słowackiego i Mickiewicza w oczach ״zwolenników 
Adama”, w: idem, Mickiewicz w oczach..., op.cit., s. 181-193).

754 W. Weintraub, Poeta..., op.cit., s. 334-335.



253Wokół Mickiewicza

Tropem W eintrauba idą i inni badacze -  M arek Piechota755 i M agdalena Bąk -  
przy czym ta ostatnia, analizując wydarzenie w perspektywie koncepcji ״lęku przed 
wpływem” H arolda Blooma, wysuwa przypuszczenie, że Słowackiemu nie chodzi
ło o pojednanie, lecz o ״podział wpływów”756. Zbigniew Przychodniak wskazywał 
natom iast, że twórczość Słowackiego m a charakter polemiczny nie tylko w sto
sunku do Mickiewicza i że jest ona ״naturalną konsekwencją dialogicznej struk
tury  poezji autora Kordiana, wręcz koniecznym warunkiem  jego twórczości”757. 
Istotnie, Słowacki mógł liczyć się z tym, że będzie miał okazję do wystąpienia, bo 
wiedział, że podczas takich spotkań wielu uczestników bawiło się rymami (między 
innym i Franciszek Grzymała i Ludwik Mierosławski), ale nie oznacza to autom a
tycznie, że miał na celu pojednanie. Jak zauważa dalej Przychodniak:

Słowacki okresu przedmistycznego był antytezą Mickiewicza i jego strategii porozu
miewania się z narodowym odbiorcą. Polemiczność była dla Słowackiego formą dia
logu z publicznością, zapewne też sposobem na przebicie się przez barierę niekorzyst
nej koniunktury w latach trzydziestych. ״Antypolemiczne” milczenie Mickiewicza 
było ostentacyjną odmową udziału w debacie na warunkach zaproponowanych przez 
Słowackiego758.

W  takiej sytuacji wystąpienie z improwizacją mogło się wydawać najskuteczniej
szym sposobem prowokacji. Dlatego też Słowacki wystąpił z wierszem, który nie 
był żartobliwy, a jeśli zawierał elementy uznania dla Mickiewicza, to nie w postaci 
kurtuazyjnych formuł, jak wypowiedź ״owego W łocha”, ale wyrazistej poezji, tak 
bardzo wyrastającej ponad wszystko inne, iż Mickiewicz istotnie mógł się poczuć, 
jak sam to ujął w liście do Zaleskiego, przezeń ״wyzwany”759. I to nie tylko samym 
faktem, że Słowacki improwizował760, bo improwizowali też inni, lecz tym, jak

755 M. Piechota, Chcesz ty..., op.cit., s. 35.
756 M. Bąk, ״I  tego wieczora byliśmy z nim jak dwaj bracia” — o relacjach między Słowackim 

a Mickiewiczem, w: W  cieniu Mickiewicza, red. J. Lyszczyna i M. Bąk, Katowice 2006; badaczka 
nawiązuje w swoich rozważaniach również do koncepcji J.M. Rymkiewicza, który przedstawiał 
konfrontację grudniową jako przeciwstawienie się Słowackiego próbom ״usynowienia” go przez 
Mickiewicza poprzez wprowadzenie relacji partnerskiej (por. J.M. Rymkiewicz, Juliusz Słowacki 
pyta o godzinę, Warszawa 1982, s. 22-26).

757 Z. Przychodniak, Walka o rząd dusz. Studia o literaturze i polityce Wielkiej Emigracji, Poznań 
2001, s. 112.

758 Ibidem.
759 Takie wyzwanie, mimo iż na pierwszy rzut oka może nasuwać skojarzenia z poetyckimi 

agonami z takim upodobaniem uprawianymi przez niektórych zawodowych improwizatorów (np. 
Gianniego czy Pradela), wydaje się -  ze względu na sytuację biesiadną i charakter zgromadzonego 
towarzystwa -  raczej nawiązywać do tradycji antycznego sympozjonu, również przecież, jak stwier
dzał M. Węcowski, poddanego ״silnej zasadzie rywalizacji” (M. Węcowski, op.cit., s. 61).

760 Co sugeruje Weintraub: ״Sęk w tym, iż jako wyzwanie odczuł Mickiewicz medium, w jakim 
Słowacki ten hołd mu złożył, zaimprowizowany występ poetycki. Improwizacja była przecież dlań 
komunią poety z siłami nadprzyrodzonymi, szczególnym dowodem łaski bożej, na który trzeba 
wiarą swą i życiem zasłużyć. A tu wystąpił wobec niego poeta, który swobodnie operował improwi
zacją, miał ją jakby na zawołanie, igrał nią” (idem, Poeta..., op.cit., s. 335).
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improwizował — jak doskonałą przy tym tworzył poezję. Bezpośrednim wezwaniem 
do odpowiedzi były również dwa zgrabne, alegoryczne obrazy, którymi Słowacki 
zakończył improwizację. Według relacji Koźmiana były one następujące: ״na łody
dze mego życia wyrosły dwa kwiaty, jeden — zazdrości i dumy, ten więdnieje, drugi 
— miłości ku tobie, świeżo rozwity. Schyl się i zerwij go” oraz ״mówiłeś w Tadeuszu
0 Wojskim, co m uchom ory zbierał, ja jestem m uchom orem, ty rób jak Wojski”761. 
Pozostawienie takiego wezwania bez odpowiedzi byłoby wyraźną deklaracją wro- 
gości762. Gdyby Słowacki wypowiedział te słowa prozą, Mickiewicz mógłby je być 
może skwitować krótko. Konkurent wystąpił jednak z poezją, która wzbudziła naj
wyższe uznanie; co więcej, dzięki owej drugiej improwizacji zdobył także sympatię 
nieżyczliwego m u przecież audytorium; wszedł więc na teren Mickiewicza — teren 
poetycki i teren ideowy. Uwiódł słuchaczy w równej mierze kunsztem, co zdolnoś
cią skutecznego reagowania na ich reakcje — a obie te umiejętności są jednakowo 
potrzebne improwizatorom. N ic dziwnego, że Mickiewicz zdecydował się na odpo
wiedź, chociaż, jak rejestruje Koźmian, przez chwilę wydawało się, że nic nie powie
 widać było walkę na jego twarzy”763. I musiała to być odpowiedź adekwatna do״ 1
rangi wyzwania — toteż Słowacki nie bez powodu przypisywał sobie w Beniowskim  
tę zasługę, że przystępując do improwizacji, ״wieszcza wskrzesił”.

O w ą dość długą odpowiedź Mickiewicza (ocenianą zazwyczaj na od 100 do 
150 wierszy) odebrano niemal jednomyślnie jako piętnującą postawę poetycką 
Słowackiego. I tu  pojawia się intrygująca rozbieżność polegająca na tym, że on 
sam przyjął ją, jak wiadomo, jako gest pojednania. Jak możliwa była tak radykal
nie odm ienna interpretacja całej sytuacji?

Słowacki, chociaż już wcześniej mylił się w interpretacji wypowiedzi M ickie
wicza na swój tem at (chodzi mi oczywiście o słynną frazę na tem at ״kościoła bez 
Boga”), nie był przecież (chyba) aż tak pozbawiony zdolności rozpoznania sytuacji, 
żeby atak ״litewskiego Boga” uznać za wyraz chęci pojednania, zwłaszcza że do
tychczasowe kontakty z nim  nauczyły go nieufności. Stąd też niektórzy badacze764 
byli przekonani, że główny świadek, Januszkiewicz, po prostu kłamał w swojej 
relacji, tym bardziej że i Słowacki określił jego artykuł m ianem kłamstwa”. Spra״ 

761 List J. Koźmiana do S.E. Koźmiana z 4 stycznia 1841, cyt. za: Sądy współczesnych..., op.cit., 
s. 126.

762 Interesujące jest to, że ta ostatnia metafora nawiązująca do Pana Tadeusza została przez 
świadków zdarzeń zinterpretowana skrajnie różnie; E. Januszkiewicz widział w niej ostateczny wy
raz hołdu, podczas gdy J. Koźmian stwierdził, że Słowacki dorzucił ją, ponieważ ״powstydził się 
dobrego uczucia”, wyrażonego w poprzedniej alegorii rozwijającego się kwiatu. M. Piechota wysu
wa — dość ryzykowne, jak się zdaje — przypuszczenie, że właśnie to przywołanie w finale Wojskiego 
najbardziej dotknęło Mickiewicza, który ״ostał się jako autor Pana Tadeusza, utworu, którego sam 
nie cenił zbyt wysoko” (idem, op.cit., s. 38).

763 List J. Koźmiana do S.E. Koźmiana z 4 stycznia 1841 roku, cyt. za: Sądy współczesnych..., 
op.cit., s. 126.

764 Zob. m.in. J. Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości, Lwów, t. 2 — 1925, s. 121 oraz 
M. Kridl, op.cit., s. 23.
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wa nie jest jednak chyba tak prosta, ponieważ również inni obecni na przyjęciu 
w prywatnych zapiskach przedstawili podobną jak Januszkiewicz wersję zdarzeń. 
Niewątpliwie wiąże się to z faktem, że oprócz skąpej relacji samego Mickiewicza 
i wersji Słowackiego dysponujemy właściwie wyłącznie świadectwami osób uprze
dzonych do młodszego z poetów; jednak świadectwa te, w m oim  odczuciu, zasad
niczo nie fałszują faktów, a jedynie prezentują je w  specyficznym oświetleniu. G o
ście Januszkiewicza widzieli i słyszeli to, co pragnęli zobaczyć i usłyszeć, ale to nie 
znaczy jeszcze, że treść wypowiedzi Mickiewicza była przez nich z premedytacją 
zniekształcana czy zmyślana -  mylący może być natom iast narzut interpretacyjny.

O tóż wydaje się, że rozbieżności w rozumieniu sensu wypowiedzi Mickiewicza 
przez Słowackiego i pozostałych biesiadników sprowadzają się przede wszystkim 
do tego, że każdy z nich inaczej określił adresata wypowiedzi. Stronnicy M ickie
wicza założyli, że skoro jest to odpowiedź Słowackiemu, wieszcz zwraca się tylko 
i wyłącznie do niego. Tymczasem Słowacki mógł odebrać tę wypowiedź jako skie
rowaną -  przynajmniej w  niektórych partiach -  do wszystkich zgromadzonych. 
I jeśli prześledzimy uważnie zachowane relacje -  m im o że zawierają one inną in 
terpretację słów Mickiewicza -  okaże się, że Słowacki miał do tego podstawy765.

Pierwszym i istotnym  elementem jest tu  element pychy, który świadkowie 
zgodnie eksponują w wystąpieniu Słowackiego -  pychy, która miała zostać ujarz
miona. Nie przez Mickiewicza jednak -  ten bowiem nie odezwał się jeszcze ani 
słowem, kiedy Słowacki już ״doimprowizował” swoją deklarację życzliwości -  lecz 
pod wpływem opinii ogółu. O tóż Mickiewicz także poruszył w swojej improwiza
cji kwestię zadufania, ale w odniesieniu do siebie. Świadczy o tym Januszkiewicz:

Oto niedawno -  rzekł -  kiedym miał mówić przed obcymi, żaden z moich przyjaciół 
nie miał wiary w słowa moje; wszyscy mnie odbiegli, odstąpili. Jedni mówili: skądże 
mu ta śmiałość w obcym odzywać się języku? Inni obwiniali mię o miłość własną, a nie 
wiedzieli, że oto tu, w sercu (tu odkrył je), Bóg złożył słowa prawdy, które ja mocen 
jestem na wszystkie tłumaczyć języki [...]766.

Jest oczywiste, że Mickiewicz formułował w tym  miejscu m ocne i gorzkie za
rzuty skierowane w stronę własnych popleczników, którzy go ״odbiegli” w chwili,

765 Nieco inaczej widział tę kwestię W. Weintraub, przypuszczając, że Mickiewicz ״operował 
w swej improwizacji słowem »poeta« w dwóch różnych znaczeniach: potocznym, w którym o tym, 
czy kto jest, czy nie jest wybitnym poetą, decydują talent, artyzm, i tym drugim, w którym poeta 
jest natchnionym przez Boga prorokiem, a improwizacja jest naturalnym medium jego natchnie
nia. Mógł więc równocześnie przyznać Słowackiemu wybitny talent [...] i skarcić go za to, iż porwał 
się na improwizowanie, gdyż brak mu wiary i pokory, bez których Bóg nikomu profetycznego 
natchnienia nie da [...]” (Poeta..., op.cit., s. 337); argumentację tę przejął M. Piechota (op.cit., 
s. 39-40).

766 List E. Januszkiewicza do E. Lariss z 28 grudnia 1840 wg wersji opublikowanej przez B. Za
leskiego (Sądy współczesnych..., op.cit., s. 122-123). Mimo różnic stylistycznych w różnych znanych 
wersjach tego listu i w artykule Improwizatorowie oraz w listach do innych adresatów istota wypo
wiedzi Mickiewicza we wszystkich wersjach relacji Januszkiewicza pozostaje ta sama.
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gdy obejmował katedrę College de France. Przedstawiał się więc jako wieszcz, 
a nawet prorok opuszczony. Trudno natom iast uznać tę wymówkę jako skierowa
ną do Słowackiego, który nie zaliczał się do jego akolitów; dlatego jest prawdopo
dobne, że odebrał on ją jako skierowaną do wszystkich, a ów element autobiogra
ficzny mógł potraktować jako swoiste exemplum, zachęcające do zachowania wiary 
we własne możliwości m im o posądzeń o ״miłość własną”.

Potwierdzać taką teorię zdaje się relacja Jana Koźmiana. Jako jedyny nie twier
dził on, że wypowiedź Mickiewicza była bezpośrednim oskarżeniem Słowackiego, 
lecz że: ״Z im na treść jego śpiewu była: poetą być nie m ożna bez wiary i miłości”767. 
Koźmian sformułował więc przekaz improwizacji jako myśl uniwersalną, a nie 
skierowaną personalnie do Słowackiego; zwrócił również uwagę, że Mickiewicz 
przedstawiał młodość Słowackiego z ״delikatnością uczucia i kolorytu” i że ״od- 
pierał jego zażalenia” ״z pogodą” i ״spokojnością”768. Nie odebrał więc wypowie
dzi Mickiewicza jako karcącej ani tym  bardziej nie odniósł wrażenia takiego jak 
Januszkiewicz, że: ״Adam [...] wyrzucał m u jego grzechy poetyckie. Oświadczył 
wręcz, że on nie jest poetą”769.

Koźmian zanotował również owe ״zażalenia” Słowackiego, które ״odpierał” 
Mickiewicz:

Wzniósł piramidę z urażonej miłości własnej. Ciągle obracał mowę do Mickiewicza: 
 :zwyciężyłeś mnie, lew konający padam ci do nóg” itd. Zakończył pięknym obrazem״
kiedy w Grecji miał jaki mąż historyczny upaść, bogowie schodzili z Olimpu, obna״
żali mu bok i pokazywali miejsce, a śmiertelni tam oręż topili, tak i ty — zawołał do 
Mickiewicza — pokazałeś, gdzie mnie przeszyć770.

Interesujący jest szczególnie zarzut drugi — ten, że Mickiewicz zwyciężył nie 
sam, ale wskazując, gdzie m ają go ugodzić. A więc działał rękami swoich poplecz
ników. Jest to zarzut wymowny i gorzki, dotyczący nie kwestii ideowych, ale zdra
dy wspólnoty poetyckiej — wydania drugiego wybitnego poety w ręce ״śmiertel- 
nych” przez wskazanie jego słabego punktu. W  wystąpieniu Słowackiego jednak 
kwestia owych zmagań ze ״śm iertelnym i” została zamknięta w duchu pojednania.

Znaczący w tym  kontekście jest także jedyny kom entarz samego Mickiewicza 
na tem at improwizacji:

767 List J. Koźmiana do S.E. Koźmiana z 4 stycznia 1841 roku, cyt. za: Sądy współczesnych..., 
op.cit., s. 126.

768 Ibidem, s. 126—127.
769 E. Januszkiewicz, Improwizatorowie, cyt. za: Sądy współczesnych..., op.cit., s. 129—130. Na

leży dodać, że w recenzji z Beniowskiego, ogłoszonej w ״Dzienniku Narodowym” z 10 lipca 1841, 
J. Koźmian powrócił raz jeszcze do wydarzeń grudniowych, kończąc tę drugą relację konkluzją 
jeszcze bardziej jednoznaczną: ״Przy końcu uściskali się improwizatorowie: żaden nie zwyciężył, 
żaden nie był zwyciężony” (cyt. za: J. Starnawski, op.cit., s. 97).

770 List J. Koźmiana do S.E. Koźmiana z 4 stycznia 1841 roku, cyt. za: Sądy współczesnych..., 
op.cit., s. 126.
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[...] wyzwany przez Słowackiego improwizacją, odpowiedziałem z natchnieniem, ja
kiego od czasu pisania Dziadów nigdym nie czuł. Było to dobre, bo wszyscy ludzie 
różnych partii rozpłakali się i bardzo nas pokochali, i na chwilę wszyscy napełnili się 
miłością771.

Istotny wydaje się zaimek ״nas”, którego, jak sądzę, nie należy czytać jako p lu 
ralis maiestaticus, ale jako odnoszący się do obu poetów. Trudno przypuszczać, że 
Mickiewicz odnosiłby wrażenie, iż ״na chwilę wszyscy napełnili się miłością”, gdy
by m om ent wcześniej z premedytacją ״wyrzucił grzechy poetyckie” Słowackiemu 
i powiedział m u, że ״nie jest poetą”. Sam zresztą w późniejszej rozmowie z nim  
twierdził, że został źle zrozumiany przez relacjonujących wydarzenia z uczty i że, 
jak pisał Słowacki do matki: ״o tym  kłamstwie, dla niego uczynionym, niby nie
wiedział”772.

Tego, czy nie wiedział, nie dowiemy się nigdy. Jego potencjalna niewiedza 
i brak reakcji m ogą wydawać się dziwne wobec wagi, jakiej ów improwizacyjny 
spór nabrał w perspektywie historii literatury; należy jednak pamiętać, że zdarze
nia te poniekąd (by użyć zwrotu Mickiewicza z jednej z wczesnych improwizacji) 
- same urosły”, z jednej strony dzięki zabiegom Januszkiewicza, a z drugiej״  dzięki 
poetyckiej reakcji Słowackiego w Beniowskim. W  perspektywie Mickiewicza nie 
musiały natom iast wcale wydawać się tak znaczące wobec natłoku innych zdarzeń 
w jego życiu. Niewykluczone też, że w wyniku porażki improwizacji noworocznej 
starał się je zmarginalizować i nie powracał do nich ani też nie poświęcał praso
wym relacjom na ich tem at zbytniej uwagi.

Zasadnicza rozbieżność w rozumieniu sensu wydarzeń przez Słowackiego 
i pozostałych uczestników uczty oraz postawa Mickiewicza nie są wcale jedyny
m i zastanawiającymi punktam i w tej sprawie; równie, a być może nawet bardziej 
intrygujący wydaje się rozziew między tym, jak w różnych tekstach relacjonował 
zdarzenia sam Słowacki.

„...owe historyczne wypadki”

Istnieją trzy bezpośrednie komentarze dotyczące grudniowej wymiany im prowi
zacji -  każdy z nich o innym  charakterze. Oprócz przywoływanego już listu do 
matki i Beniowskiego należy do nich felieton N oc letnia, chronologicznie pierw
szy, bowiem opublikowany w piśmie ״Trzeci M aj” 29 kwietnia 1841 roku. O tóż 
w tym felietonie, podobnie jak w pół roku później pisanym liście do matki, Sło
wacki przedstawia swoją wersję zdarzeń:

771 List A. Mickiewicza do J.B. Zaleskiego z 26 grudnia 1840 roku, cyt. za: Sądy współczes
nych..., op.cit., s. 121.

772 List z 10 listopada 1841 roku, cyt. za: J. Słowacki, Dzieła, t. 13: Listy do matki, s. 398.
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Słyszeliście zapewne o jednej sławnej nocy zimowej, o improwizujących dwóch poe
tach -  o łzach słuchaczy, o mdleniu krytyków, o ściskaniach się wieszczów, którzy 
długo rozdwojeni okolicznościami, zbliżyli się duszą nareszcie... a których dusze były 
tak białe -  jak Anhellego cień, idący po sybirskich jeziorach -  i miała nawet rozlać 
się w sali woń konwalii, i rozpromienić się sala jutrzenką, dusz różanym światłem... 
Kłamstwo! Wiecież wy, co się działo tej nocy? Oto Adam powiedział Juliuszowi wręcz, 
że nie jest poetą, oto ״Tygodnik Poznański” powtórzył głośno słowa Adama i to nazwał 
improwizacją. -  Na Boga!... jeżeli tak było, to przynajmniej wyrok ów improwizacją 
nie jest -  ale długo i dobrze pomyślanym poematem [...].

[...] a gdyby powiedziano: że owej nocy zimowej -  Adam oskarżył go o brak hono
ru w grze -  albo o jaki nałóg haniebny, albo o inszą rzecz jaką podłą [...] -  równe by 
echo rozeszło się między czytającymi -  wielkie, niezaprzeczone, twarde, kończące się 
tym: Adam powiedział! [...] -  Jakże dobrzy są owi litewscy rycerze, że mogąc wszystko 
skłamać -  lub kłamać dozwolić -  to jedno tylko skłamać pozwolili.

[... ]
-  a kysz! a kysz! po co przychodzisz na Dziady?
O! nie przyjdzie już więcej -  przysięgam!... [...] -  Oto ujrzał nową krainę poezji 

rosnącej -  piękną, szlachetną -  wzniosłą -  tam usiądzie w cieniu pięknych posągów; 
ten, który je budował i krzesał, wielki jest -  jeżeli improwizuje, to nie w gronie półpi- 
janych zwolenników szkoły -  ale wśród starych, siwych rycerzy...773

Tekst ten m a charakter na poły oskarżycielski, na poły zaś interpelacyjny. 
Formułując zarzuty skierowane głównie do otaczających Mickiewicza Litwinów 
i częściowo obejmując nim  również samego poetę, Słowacki zarazem zdaje się p ro
wokować go do odpowiedzi. Czekając -  jak wiemy z listu do matki -  na sprosto
wanie Mickiewicza, zaznacza w tekście wyraźnie, że brak reakcji z jego strony bę
dzie autoryzowaniem oszustwa -  stąd uporczywe podkreślanie wagi słów ״Adam 
powiedział”, stąd też gorzkie słowa o improwizowaniu ״w gronie półpijanych 
zwolenników szkoły”. Zwłaszcza to ostatnie sformułowanie m a walor silnie de
mitologizujący wydarzenia grudniowe, jest jednak bronią obosieczną -  nie tylko 
odbiera znaczenie sądom przeciwników, ale i stawia pod znakiem zapytania rolę 
samego Słowackiego, który również zabierał głos w tym  gronie. W  tak dwuznacz
nym  kontekście nie dziwi silna ironia, którą stosuje Słowacki, przeciwstawiając 
swoją prawdę o zdarzeniach optyce przeciwników; stąd zapewne również prze
sadnie ״Anhellizujący” ton, jakiego używa, kreśląc własną wersję zdarzeń, a który, 
przełamany ostrym sarkazmem, stwarza wrażenie, że pojednanie owego bożona
rodzeniowego wieczoru było jedynie naiwną mrzonką, było w istocie pom yłką 
z jego strony, że wpadł w pułapkę ״Litwinów” -  jak pisze -  w  długo i dobrze״ 
pomyślany poem at”. Jak się zdaje, w felietonie tym Słowacki nie tylko daje wyraz 
swojemu rozgoryczeniu, ale i ubolewa nad własną łatwowiernością, która kazała 
m u liczyć na uczciwość przeciwników; niewątpliwie zaświadcza jednak, że w jego 
oczach wymiana improwizacji była wyrazem pojednania.

773 Cyt. za: Juliusza Słowackiego myśli o literaturze i sztuce, wybór, oprac. i wstęp P. Hertz, War
szawa 1959, s. 111-113.
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Jak w takim  razie tłumaczyć to, co przedstawił w Beniowskim? —

Jam ci powiedział, że jak bóg litewski 
Z ciemnego sosen wstałeś uroczyska;
A w ręku twym krzyż jak miesiąc niebieski,
A w ustach słowo, co jak piorun błyska.
Tak mówiąc — ja, syn pieśni! syn królewski! —
Padłem. — A tyś już następował z bliska 
I nogą twoją jak na trupie stawał?
Wstałem. — Jam tylko strach i śmierć — udawał! (pieśń V, w. 541—548)774

W  finale V  pieśni Beniowskiego Słowacki zdaje się odbierać wymianę im prowi
zacji podobnie jak jego adwersarze — nie jako wyraz pojednania, lecz przeciwnie, 
jako walkę. Być może uznawszy, że Mickiewicz przyjął optykę otaczających go 
wielbicieli, i nie mając żadnego świadectwa wydarzenia, potwierdzającego jego 
własną wersję, Słowacki dokonał reinterpretacji zdarzeń, prezentując swoją po lu
bowną postawę podczas uczty jako pozorowaną słabość, będącą wynikiem pod
stępu. W  pewnym sensie odszedł więc w Beniowskim  od prawdy — takiej, jaką 
przedstawiał w Nocy letniej i następnie w liście do matki — aby dokonać zmiany 
swojego wizerunku na adekwatny wobec zaistniałego już — za przyczyną innych 
— obrazu rzeczy, którego nie był w stanie zmienić. Brak reakcji Mickiewicza na ar
tykuł Improwizatorowie utwierdził go być może w przekonaniu o swojej pomyłce 
co do jego intencji. Niewątpliwie pam iętał dobrze, że wcześniej już raz pomylił 
się w  interpretacji jego słów — chociaż w przypadku owej słynnej frazy o pięknym 
kościele bez Boga miał przesłanki, żeby uznać ją za pozytywną — odczytał ją bo
wiem w kontekście wcześniejszego etapu rozwoju myśli Mickiewicza, co zresztą 
znalazło guasi-intertekstualne uzasadnienie w nawiązaniu do sonetu Rezygnacja. 
Poeta popełnił wówczas błąd interpretacyjny, mylnie kontekstualizując wypo
wiedź Adama; wydaje się, że podobnie postąpili świadkowie uczty grudniowej. 
Wówczas jednak Słowacki, który o potędze nadinterpretacji i dekontekstualizacji 
mógł się przekonać nie tylko na losach własnych dzieł, ale i — że się tak wyrażę — na 
własnej skórze, był już na taką sytuację przygotowany. Dlatego dokonał w owych 
ostatnich oktawach V  pieśni Beniowskiego reinterpretacji sytuacji grudniowej — 
nie własną ״prawdę” o nich głosząc, ale starając się przeciwstawić wrogiej w  sto
sunku do siebie famie wieszczej Mickiewicza świadectwo literackie; miał bowiem 
świadomość, iż — jak pisał w Nocy letniej — ״improwizacje są jak owe historyczne 
wypadki, w  których Szyller kazał wyszukiwać poezji — to jest, że zaginąwszy w rze
czywistości, już nie m ogą zmartwychwstać — ani się bronić — i są jak trupy bez
mowy...”775.

774 J. Słowacki, Dzieła, t. 3: Poematy, s. 119.
775 Cyt. za: Juliusza Słowackiego myśli o literaturze..., op.cit., s. 112.
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„za błękitami był bój”

Przedstawiając, a zarazem reinterpretując w Beniowskim  improwizację grudniową, 
Słowacki dał wyraz gorzkiej świadomości, że jego trium falne wystąpienie nie tylko 
stało się przedm iotem  deformującej interpretacji koterii ״Litwinów”, lecz że rów
nież istota sporu zupełnie um knęła zgromadzonym:

Jam zbił -  lecz cóżem dziś u ludzi zyskał?
Za błękitami był bój i zwycięstwo -
Ludzie nie widzą we mnie, tylko męstwo (s. 161; V, w. 490-492).

M ożna -  idąc tropem  Stefana Treugutta -  uznać finał ten za odpowiedź na 
W ielką Improwizację Mickiewicza:

To, co miało wynikać z poematu zakrojonego na wiele pieśni, wiele niezwykłych awan
tur, konfrontacji, refleksji, kolejnych afirmacji i demaskacji, to wszystko skupione 
zostało w stu kilkudziesięciu wierszach, zagęszczone do maksimum, wypowiedziane 
w stylu wielkiej retoryki, bez dowodzenia szczegółowego. Słowacki napisał swoją włas
ną Wielką Improwizację776.

Jeżeli nawet można by mieć wątpliwości, czy istotnie w tym finale wypowiedział 
Słowacki wszystko, co miało wynikać z całego poematu, to niewątpliwie organiza
cja tego fragmentu m a charakter emfatyczny. Finał V  pieśni Beniowskiego jest, po
dobnie jak W ielka Improwizacja, skondensowanym, gwałtownym wystąpieniem, 
w którym  podm iot, tak jak Mickiewiczowski Konrad, jest prezentowany jako opa
nowany silnymi emocjami. U  Słowackiego nie są to jednak emocje związane z na
tchnieniem  poetyckim, nie zostały też stowarzyszone z uniesieniem profetycznym 
-  jest to przede wszystkim gniew. Lecz nie gniew pospolity i swarliwy (chociaż za
barwiony sarkazmem), ale gniew przedstawiany na wzór gniewu herosa -  jak przy
wołany licznymi w tej partii nawiązaniami do Hom era ״gniew Achilla”777. Konse
kwentna stylizacja w duchu homeryckiej agonistyki nadaje diatrybie Słowackiego 
stosowną wzniosłość i godność, podnosząc ją do rangi heroicznej778.

Zauważając, że finał Beniowskiego, podobnie jak W ielka Improwizacja, jest 
hym״ ,”pokazem sprawności poety״ nem  pochwalnym twórczego kreacjonizmu”,

776 S. Treugutt, ״Beniowski”. Kryzys indywidualizmu romantycznego, Warszawa 1964, s. 207.
777 Por. K. Górski, Aluzja literacka. Istota zjawiska i jego typologia, w: idem, Rozważania teore

tyczne, Lublin 1984.
778 Z. Przychodniak zwraca uwagę, że polemika ta ujęta w schemat walki Achillesa z Hekto

rem ma charakter ״likwidatorski”, lecz zarazem niekonsekwentny, bowiem Słowacki, zapowiadając 
zabicie przeciwnika, żegna go jako alternatywnego Boga, jest on więc przedstawiony zarazem jako 
 -Bóg” (Z. Przychodniak, op.cit., s. 111-112). W perspektywie logiki etosu homeryc״ trup” i jako״
kiego jednak takie ujęcie nie wydaje się aż tak niekonsekwentne -  zabity przeciwnik nie traci swojej 
rangi herosa i zachowuje wieczne życie w pieśni, dlatego też Hektor, mimo iż ostatecznie pokona
ny, jest przeciwnikiem godnym Achillesa; nie należy też zapominać, że polemikę toczy Słowacki 
z ״Bogiem” jeszcze żyjącym, którego zabicie dopiero zapowiada, mówiąc wyraźnie o ״przyszłości”.
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Treugutt podkreśla, że Słowacki przeciwstawia się w n im  obrazowi ״upokorzenia 
wielkiej jednostki” -  upokorzenia dokonującego się w scenie opętania Konrada -  
tworząc apoteozę starotestamentowego Jehowy, który ״lubi huczny lot olbrzymich 
ptaków” i nie kiełza ״rozpętanych koni”779. W  istocie, jeśli chodzi o postawę poety, 
Słowacki w finale Beniowskiego przeprowadza rehabilitację mocy poetyckiej, kon
testując Mickiewiczowską wizję ״sługi pokornego”. I tu  również rysuje się zasad
nicza odm ienność w postrzeganiu i waloryzowaniu improwizacji przez obu poe
tów. Zastanawiając się nad powodami, dla których Mickiewicz określił m onolog 
Konrada m ianem  improwizacji właśnie, badacze -  oprócz przypuszczeń natury 
genetycznej, sugerujących związek z okolicznościami powstania -  widzieli w tym 
tytule podkreślenie afektywnego charakteru wypowiedzi Konrada, k tóry  nie bie
rze pełnej odpowiedzialności za swoje słowa780. Konrad jest bowiem opętany -  
nawet jeśli nie był opętany przed przystąpieniem do improwizacji, to na pewno 
jest po jej zakończeniu. W ielka Improwizacja jest zatem areną szatańskiej pychy, 
jest demonstracyjnym pokazem jej niszczącego działania oraz tego, jak prowadzi 
do upadku; pycha ta jest zaś bezpośrednim wynikiem talentu poetyckiego. Finał 
Beniowskiego również nie jest utrzym any w tonie pokory. Słowacki zabarwia go 
jednak -  dzięki kontekstowi homeryckiemu -  innym  rodzajem dumy: nie chrześ
cijańskiej pychy, lecz Arystotelesowskiej ״słusznej dum y”, dum y herosa. ״Musi 
też człowiek słusznie dum ny nienawidzić otwarcie i otwarcie kochać” -  stwierdza 
Arystoteles781. Tę otwartość Słowacki prezentuje, nie tylko stylizując spór na wzór 
heroicznego agonu, ale i konfrontując ״słuszną dum ę” z fałszywą, jego zdaniem, 
pokorą adwersarza:

Gdzież więc ten człowiek, który jest zwiastunem
Pokory? co się Bogiem ze mną mierzył? (s. 161; V, w. 477-478)

Inaczej niż w Wielkiej Improwizacji, w finale V  pieśni Beniowskiego m oc poe
tycka nie prowadzi na manowce, gdyż jest kontrolowana świadomością poety -  co 
jest możliwe właśnie dzięki tem u, że zdolność improwizacji nie jest akcydentalna 
i niezależna od woli twórcy, ale jest jego naturą. Słowacki neguje wieszczy, wizyjny 
m odel poezji jako rozdzielający myśl od słowa poetyckiego, a tym samym czy
niący z poety nieświadome i bezwolne narzędzie sił wyższych. Język, który mówi 
 przelatuje wszystko ducha skrzydłem”, stoi״ wszystko, co pomyśli głowa”, który״
na antypodach Mickiewiczowskiego rozumienia improwizacji -  i to nie tylko tego 
z D ziadów  części III, lecz i tego z początku lat 40., kiedy za wystąpienia im pro
wizowane uznano prelekcje paryskie. Nastąpiło wówczas wyraźne przesunięcie 
w rozumieniu term inu ״improwizacja” -  przestała ona być określeniem aktywno
ści poety, a stała się wyrazem wypowiedzi spontanicznej, niekontrolowanej przez 
podm iot wypowiadający, który pełnił jedynie funkcję m edium; wypowiedzi danej

779 Ibidem, s. 223.
780 Zob. zwłaszcza Z. Stefanowska, Wielka — tak, ale..., op.cit., s. 86.
781 Arystoteles, Etyka nikomachejska, przekł. D. Gromska, Warszawa 2007; 1123b.
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z góry i w związku z tym niekoniecznie nawet wierszowanej. D la Słowackiego 
zaś improwizacja pozostawała, przynajmniej jeszcze wówczas, w epoce Beniow- 
skiego7il, aktywnością artystyczną związaną z kunsztem słowa, a jej wartość po
legała nadal na precyzji języka i sugestywności obrazu poetyckiego oraz na jego 
adekwatności do myśli; poeta był tym, który słowami tworzy, lub przynajmniej 
w spółtw orzy sensy, a nie jest jedynie ich biernym  przekazicielem.

Szczególnie wymowna w tym kontekście jest powracająca w finale Beniow
skiego i przeplatająca się nieustannie z hom erycką metaforyką heroiczną figura 
bożka, bałwana oraz przeciwstawione jej ״czarnoksięstwo myśli” i oczyszczający 
deszcz ״słów ognistych”, odsłaniający zepsucie idola. O wa funkcja demaskująca 
słowa wiąże się ściśle z jego proteuszową naturą, dającą nieograniczone możliwości 
wyboru drogi — i w  tym sensie fragment ten jest apoteozą swobody, ale i apoteozą 
stałej czujności, umiejętności improwizacyjnego odpowiadania na wszelkie po
trzeby zbiorowości władającej językiem. Gotowość do improwizacji, do ciągłego 
przestrajania rejestrów jest podnoszona jako główna broń chroniąca przed ״prze- 
sądem” twórczym i ideowym i przed poezją maskującą prawdę wskutek ujedno
licania tonu:

[... ] precz, mowo smętna,
Co myślom własne odejmujesz twarze,
Dając im ciągłą łzę lub ciągłe tętna [...] (s. 153; V, w. 158—160).

W  szczególny sposób rysuje się projektowana w Beniowskim  zależność między 
Ludem  a jego przewodnikiem — jest to zależność z jednej strony przywództwa, 
z drugiej zaś służebności wobec tego, czego ów ״Lud” pragnie, form a szczególnej, 
by tak rzec, symbiozy — przy czym zarówno owo przywództwo, jak i służebność 
zachodzą nie na poziomie ideowym, lecz polegają na użyczeniu rzeczy najcenniej
szej — zwinnego poetyckiego słowa:

Gdy zechce kochać — ja mu dam łabędzie
Głosy, ażeby miłość swoje śpiewał;
Kiedy kląć zechce — przeze mnie kląć będzie;
Gdy zechce płonąć — ja będę rozgrzewał;
Ja go powiodę, gdzie Bóg — w bezmiar — wszędzie.
W me imię będzie krew i łzy wylewał.
Moja chorągiew nigdy go nie zdradzi:
W dzień jako słońce, w noc jak żar prowadzi (s. 530; V, w. 525—532).

Tu najsilniej dochodzi do głosu, tak niepokojąca niektórych, zwłaszcza daw
niejszych komentatorów, ״bezideowość” Słowackiego, który przeciwstawiając się 
Mickiewiczowi, nie proponował żadnego konkurencyjnego ״program u”, nie wy
tyczał nowego ״kierunku”, lecz wskazywał enigmatycznie ״gdzie Bóg — w bezmiar

782 Sytuacja zmienia się i komplikuje w twórczości z okresu mistycznego — jest to jednak osob
ny problem, wymagający szerszego omówienia, który tu jedynie sygnalizuję.
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-  wszędzie”783. W  kontekście ich zarzutów m ożna w istocie przyjąć, że ״za błęki
tami był bój”, bowiem spór przedstawiony w finale Beniowskiego toczył się chyba 
o coś o wiele dla Słowackiego istotniejszego niż doraźne niezgodności ideowe, 
a mianowicie -  o obronę poezji jako sztuki słowa, o sprzeciw wobec tendencji do 
uznawania jej za -  m ocno zresztą podejrzaną moralnie -  m etonim ię profetyzmu. 
N ic dziwnego, że centrum  tego sporu stała się -  i w rzeczywistości, i w tekstach -  
improwizacja.

Improwizator i ״niekarne plemię”

M im o że Mickiewicz był przedstawiany jako zdecydowany wygrany owej gru
dniowej konfrontacji, doraźnie nie przyniosła m u ona korzyści adekwatnych do 
rangi, jaką przypisywali jej miłośnicy wieszcza. N ie tylko dlatego, że owo ״prze- 
budzenie ducha poetyckiego” miało charakter efemeryczny i nie przełożyło się 
na trwałe efekty artystyczne, lecz także dlatego, że następna próba improwizacji 
profetycznej”, podjęta w dzień Nowego Roku, skończyła się bolesnym niepowo״
dzeniem. Jak lapidarnie zanotował Jan Koźmian, ״wzruszył kilku, ale nie wszyscy

783 Niektórzy badacze postrzegali ów brak programu jako pozorny; i tak np. S. Treugutt za im- 
plicytny element ideowy uznał w tym fragmencie to, że poeta ״manifestacyjnie odwołał się do ludu, 
że doszedł do koncepcji swej potrzebności, swego miejsca wśród zbiorowości. Że, jednym słowem, 
odczuwał gwałtowną potrzebę takiej więzi. Takiego ratunku. Co można, rzecz jasna, tłumaczyć 
powodami czysto prywatnymi, nawet demagogią” (op.cit., s. 211). Treugutt wiązał tę potrzebę 
więzi z kryzysem romantycznego indywidualizmu, zakładał jednak, że kryzys ów znalazł pozytywne 
rozwiązanie w idei solidaryzmu. Inaczej -  znacznie mniej optymistycznie -  ujmowali to zagadnie
nie późniejsi badacze podmiotowości Słowackiego (zob. m.in. R. Dąbrowski, Słowackiego dialog 
z odbiorcą: podmiot mówiący, narracja, dialog w Podróży do Ziemi Świętej z  Neapolu, Beniowskim 
i Królu-Duchu, Kraków 1996; K. Ziemba, Wyobraźnia a biografia: młody Słowacki i ciągi dalsze, 
Gdańsk 2006 i eadem, Juliusz Słowacki w ״Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu” i w ״Beniowskim”, 
w: Oblicza Narcyza. Obecność autora w dziele, red. M. Cieśla-Korytowska, I. Puchalska, M. Siwiec, 
Kraków 2008; M. Kuziak, Ślad Mickiewicza, w: Oblicza Narcyza..., op.cit. oraz idem, O ״Podróży do 
Ziemi Świętej z  Neapolu” Juliusza Słowackiego, w: Dziedzictwo Odyseusza. Podróż, obcość i tożsamość, 
identyfikacja, przestrzeń, red. M. Cieśla-Korytowska, O. Płaszczewska, Kraków 2007; J. Maciejew
ski, Słowacki — przeciwnik romantyzmu, ״Studia Polonistyczne” 1977). Z kolei np. A. Kowalczy- 
kowa, uznając, że Słowacki broni w tym fragmencie koncepcji ״sztuki czystej”, stwierdzała, że 
wiąże się ona z ״perspektywą triumfalnego indywidualizmu i maksymalnej samorealizacji w życiu 
nie tylko przed artystą, przywódcą, lecz przed każdym, kto podejmie propozycję takiego modelo
wania własnego życia” -  rozszerzała więc refleksję estetyczną na obszar etyczny i antropologiczny. 
Zdaniem badaczki, ״etyka swobody” i ״perspektywa wolności” przez Słowackiego ״otwierana jest 
nie tylko przed jednostką wybitną, artystą, lecz przed każdym z nas”. Proponując taką egalitarną 
interpretację, wykraczającą wyraźnie poza zarysowaną w finale Beniowskiego perspektywę, Kowal- 
czykowa widziała jej uzasadnienie w tym, że ״poetyka paradoksu dopuszcza do zawarcia w utworze 
literackim treści, które deklaratywnie są zdecydowanie usuwane poza jego obręby”, tymi treściami 
zaś miałby być ״ideał życia równie antytetycznego wobec obowiązujących konwencji, jak zawarty 
tamże program poetycki” (A. Kowalczykowa, Słowacki, Warszawa 1999, s. 407-408 oraz 413).
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go zrozumieli”784. Skąpość relacji z tego wydarzenia i ich sprzeczny charakter — są 
one w tym  przypadku bardziej nawet niepewne od doniesień o uczcie noworocz
nej — zdaje się odzwierciedlać konfuzję, która wówczas nastąpiła785. M ożna z nich 
jednak wywnioskować, że w chwili, kiedy poeta zapowiadał wierszem, że Polska 
będzie miała swoich ״królów”, podniosły się protesty ze strony Nabielaka i M iero
sławskiego, reprezentujących stanowisko demokratyczne786.

Na tem at tego wieczoru posiadamy wspomnienie samego Mickiewicza, co 
prawda późniejsze, a przez to prawdopodobnie poddane reinterpretacji, jednak ze 
względu na autorytet autorski elementarne dla rekonstrukcji sytuacji. W  liście do 
generała Jana Skrzyneckiego, pisanym 23 marca 1842 roku, poeta wspominał ową 
improwizację jako wieszczą, przepowiadającą przybycie Towiańskiego:

[...] publicznie i wyraźnie Andrzeja tu emigrantom przepowiadałem. W roku prze
szłym kilkudziesiąt Polaków dawało mi ucztę, czułem się w wielkim podniesieniu du
cha i powiedziałem im: ״że wszyscy są na złych drogach, że ich rozumowania i zabiegi 
niegdzie nie doprowadzą, że jeśli Bóg zlituje się nad nami, to przyszle człowieka, który 
będzie dla nas prawem żywym, którego czyny i gesta będą artykułami”. Nie pa
miętam słów poezji, a ta była ich treść; zaklinałem, żeby ją pamiętali! Wielu już zapo
mniało. Zan Stefan (którego widziałeś, Jenerale), kiedy przyszedł nazajutrz do mnie, 
powiedziałem ze smutkiem głębokim, że gdyby mię wówczas nie przerwano, wielką 
bym rzecz oznajmił, ale już nie byłem nazajutrz w stanie podnieść się do tej wysokości.

784 List J. Koźmiana do S.E. Koźmiana z 4 stycznia 1841 roku, cyt. za: Sądy współczesnych..., 
op.cit., s. 127.

785 Wątpliwości dotyczą zwłaszcza obecności na przyjęciu Słowackiego i kwestii wręczania prze
zeń Mickiewiczowi pamiątkowego pucharu; sprawę tę rozpatrywał szczegółowo W Hahn (Udział 
Słowackiego w uczcie ku czci Mickiewicza w dniu 1 stycznia 1841 roku, w: Księga pamiątkowa ku czci 
Stanisława Pigonia, Kraków 1961, s. 363—370) oraz M. Dernałowicz (Kronika..., op.cit., s. 60). 
Dodajmy, że porażka Mickiewicza podczas tego wieczoru była na tyle spektakularna, że wydaje się 
nieprawdopodobne, aby Słowacki jej nie skomentował, gdyby istotnie był jej świadkiem — należy 
więc przyjąć, że albo nie był na uczcie wcale, albo wyszedł z niej bardzo szybko, przed improwiza
cją, być może oburzony pomysłem (o którym wspominał w liście do matki), że to on ma wręczać 
Mickiewiczowi pamiątkowy puchar.

786 — przez Leonarda Niedźwiedzkiego określonych mianem ״Ochlokratów (inaczej Gołodup- 
ców)”; cyt. za: A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie, op.cit., t. I, cz. 4, s. 125—126). Antoni Ostrowski 
podał w swoim dzienniku fragment noworocznej improwizacji Mickiewicza w takim brzmieniu:

Ach, Bóg z wysoka
Przyszle proroka,
Który namaści kapłany,
Króle i hetmany.
Ostrowski przypominał wystąpienie noworoczne jako potwierdzenie, iż Mickiewicz, przystę

pując do Towiańskiego, ״puszcza się na oręż sobie znany, przyrodzony i jakiegoż oto mistycznego 
działania”, dodając jednak: ״Póki poetyzował z dobrego natchnienia, wierzył bez zabobonu, póty 
rozumiem... Lecz tego tylko nie pojmujemy, że się dał wplatać kabalistyce i guślarstwu, a to na 
dobre! Tu już rozum, a cóż dopiero jeniusz powinny mu były aniołostrożować” (A. Ostrowski, Ten 
biedny Mickiewicz. Zapiski z początków towiańszczyzny, oprac. i wstęp E.Z. Wichrowska, Gdańsk 
2006, s. 179—180).
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Przerwano mnie wówczas, jedni protestowali w imię rozumu, inni myślili, że mówiłem 
o księciu Czartoryskim; kiedy wołałem, że tylko z takiego męża przeznaczenia 
mogą wyjść kapłani ,  królowie i h e tm an i787.

Jak zaświadcza Januszkiewicz, przekonanie o zmarnowanej możliwości oznaj
m ienia ״wielkiej rzeczy” nie było wynikiem późniejszej reinterpretacji zdarzenia, 
lecz istotnie towarzyszyło poecie już nazajutrz po niefortunnym  wieczorze:

Bolał bardzo, jak to wyznał przed Stefanem Zanem, że mu w jego improwizacji prze
szkodzono, bo w owej chwili zaręcza, iż przyszłość Polski miał odkrytą przed oczami
swej duszy788.

Walor poetycki improwizacji w  oczywisty sposób okazał się dla niektórych słu
chaczy drugorzędny w stosunku do treści; był im  tak obojętny, że nie podjęli pró
by eksplikacji metaforycznej wypowiedzi Mickiewicza, koncentrując się na ele
m entarnym  sensie jego słów i ich doraźnym kontekście. N ie słuchano już poezji, 
ale deklaracji politycznych. Zdarzenie to dowodzi, jak zmalała estyma dla muzy 
Mickiewicza od czasu, gdy zaczął prezentować się przede wszystkim jako ideolog. 
Jako poeta był jedyny, jako ideolog -  jeden z wielu. Ta porażka Mickiewicza po 
raz kolejny dowodzi konstytutywnej dla powodzenia improwizacji roli odbiorców, 
ich postawy i oczekiwań. W  tym tonie prezentował sprawę Januszkiewicz, pisząc:

Ale jak wszystkie proroctwa i apokalipsy nie są dla wszystkich zrozumiałe, tak i impro
wizacja Mickiewicza pięknością swoją olśniła nasz wzrok i nie umieliśmy z niej czytać 
w przyszłości789.

Ideał wieszczy został sprowadzony do poziom u deklaracji ustrojowych. Była 
to naturalna -  acz prawdopodobnie, po spektakularnym sukcesie D ziadów  drez
deńskich, nieprzewidywana przez Mickiewicza -  konsekwencja przyjęcia postawy 
proroka: artyzm został zawłaszczony przez ideologię. Porażka ta wydaje się tym 
dotkliwsza, że przyjęcie przez Mickiewicza koncepcji poezji jako posłannictwa 
narodowego i postawy ״pokornego narzędzia” nie było chyba jedynie naturalną, 
spontaniczną m utacją jego ambicji, lecz aktem ekspiacji. D ziady  drezdeńskie, 
a zwłaszcza konfrontacja Wielkiej Improwizacji z W idzeniem księdza Piotra, uka
zują siłę oddziaływania popowstaniowych okoliczności. Jak stwierdził Kawyn, 
poezja wydawała się w tym okresie Mickiewiczowi:

[...] kapłaństwem dalekim od wirtuozostwa formy. Był to niewątpliwie wygłos lektu
ry Saint-Martina. Ale i zmienione pod wpływem klęski powstaniowej warunki życia 
narodowego wytworzyły osobliwą odmianę ideału poety: wieszcza narodowego. [...]

787 A. Mickiewicz, Dzieła, Wydanie Rocznicowe, t. XVI, s. 55.
788 E. Januszkiewicz, list do E. Lariss z 7 stycznia 1841; cyt. za: Sądy współczesnych..., op.cit., 

s. 123.
789 Cyt. za: M. Dernałowicz, Od ״Dziadów”..., op.cit., s. 59.
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Mickiewicz odpowiedział całkowicie oczekiwaniom i nadziejom swego pokolenia [...]
był jasnowidzem i mędrcem zarazem; był wieszczem na ro do wy m790.

W eintraub uznawał, że ogniwem spajającym ostatecznie pojęcie improwiza
cji z pojęciem poezji, a poezji -  z pojęciem profecji był wyeksponowany przez 
Saint-M artina term in, który z taką m ocą wpłynął -  przede wszystkim w kulturze 
polskiej -  na rozumienie tego, czym jest poezja -  a mianowicie term in ״wieszcz” 
(łac. vates)791. Tradycja wieszczenia, przypisywania poecie funkcji kapłańskiej lub 
profetycznej, m ocno zakorzeniona zwłaszcza w tradycji platońskiej, ale żywiąca 
się rozmaitymi inspiracjami, przewijała się zresztą przez całą literaturę rom anty
zmu, stanowiąc kontrapunkt dla kontrastującej z nią i ściśle związanej z apoteozą 
indywidualizmu koncepcją poezji jako dokonania indywidualnego792. W  obrębie 
literatury romantycznej toczy się wyraźna walka o prawo do indywidualizmu. Po
dejmuje ją m łody Mickiewicz już w Żeglarzu793. Walcząc o absolutną swobodę -  
nie chce jednak zrezygnować z prerogatyw wieszcza i ostatecznie, ciężko doświad
czony traum ą powstania, poświęca dla roli proroka swoją wirtuozerię oraz swoją 
poetycką ״prywatność” w akcie charakterystycznego rozszerzenia pojęcia poezji
-  w kierunku ״poezji czynu”. Inaczej toczy się ta walka w przypadku Słowackiego
-  on broni i indywidualizmu, i swojej poezji do końca. ״Prowokacja” Słowackie
go jest celnie wymierzona -  m łody ״wirtuoz” ukazuje starszemu poecie, co traci, 
wyrzekając się urody wiersza. I Mickiewicz daje się wieść na pokuszenie794. Ubiera 
swoją moralizującą odpowiedź w formę wiersza, staje do zawodów ze Słowackim

790 S. Kawyn, op.cit., s. 10.
791 W. Weintraub, Poeta..., op.cit., s. 113.
792 Por. m.in. M. Siwiec, Melancholia i bunt. O dwuznacznym stosunku romantyków do trady

cji, w: Persefona, czyli dwie strony rzeczywistości, red. M. Cieśla-Korytowska, M. Sokalska, Kraków 
2010, s. 265-266.

793 Por. M. Cieśla-Korytowska, ״ Uciec z  duszą na listek...”. O Mickiewiczowskiej podróży, 
w: Dziedzictwo Odyseusza, op.cit., zwł. s. 269-270 oraz M. Siwiec, Od podmiotu żeglującego do 
podmiotowości płynącej w lirykach Mickiewicza, w: eadem, Romantyzm i zatrzymany czas, Kraków 
2009, s. 161-185.

794 Odmienną interpretację improwizacji grudniowej i noworocznej proponuje M. Sokołow
ski, widząc w nich ״apologię słowa mówionego” w ujęciu zaproponowanym przez Onga, czyli 
we wspólnotowej funkcji twórczości oralnej (M. Sokołowski, Tajemnica słowa. Mickiewicz wobec 
oralności i piśmienności, w: Tajemnice Mickiewicza, op.cit., s. 159-160). Badacz ukazuje Mickiewi
czowską apologię oralności jako jeden z symptomów świadomości przemian cywilizacyjnych doko
nujących się w romantyzmie (״Romantyzm jako »galaktyka księgi« rozbił wspólnotę, żywą jeszcze 
w poprzednim pokoleniu”), zauważając przy tym, że właśnie w owym ״przełomowym momencie 
cywilizacji mowy i emancypacji pisma” powstały Dziady (M. Sokołowski, Pismo zbójeckie, ״Kresy” 
1998, nr 2). Podobnie -  również nawiązując do Onga -  ujmuje to zagadnienie A. Opacka, analizu
jąc ów kres cywilizacji mowy na przykładzie Pana Tadeusza (Trwanie i zmienność. Romantyczne ślady 
oralności, Katowice 1998, s. 27-28). Wydaje się jednak, że takie podejście jest adekwatne przede 
wszystkim wobec wypowiedzi oralnych nieposiadających cech agonu, niepostrzeganych w katego
riach profecji, niewiązanych ze spontanicznością i niepoddanych indywidualizacji, która dokonała 
się w zakresie improwizacji poetyckiej na początku XVIII wieku.
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— i trium fuje jako artysta. Trium f jest jednak przejściowy — już kilka dni później 
jego autorytet i jako artysty, i jako proroka zostaje zakwestionowany. Poeta bę
dzie podążać m im o to konsekwentnie trudną, heroiczną, chwilami rozpaczliwą 
lub szaloną drogą prorockiego powołania, której podporządkował swój potencjał 
poetycki i dobrowolnie zrzekł się prawa do indywidualnej inicjatywy poetyckiej, 
stając się, w  swoim odczuciu, wyłącznie ״głosem z góry”.

W  tym punkcie kończy się droga Mickiewicza-improwizatora, chociaż chęt
nie używano term inu ״improwizacja” na określenie niektórych jego publicznych 
przemówień, zwłaszcza wykładów paryskich. Sam poeta uznawał swe wykłady za 
naturalną kontynuację, ba, uwieńczenie swoich artystycznych dokonań. Powraca
m y tu de facto  do pojmowania term inu ״improwizacja” lansowanego przez panią 
de Stael — jej wyznacznikiem jest nie tylko, rozumiana jako emocjonalne podłoże, 
kategoria entuzjazmu, lecz także specyficzne ukształtowanie wypowiedzi pozba
wionych cech mowy wiązanej, lecz wyposażonych w funkcje poetyckie i dających 
się opisywać w kategoriach retoryki. Powracamy w gruncie rzeczy do przedlisto- 
padowej koncepcji jedności literatury i ideologii, więcej nawet — do traktowania 
poezji jako zastępnika, pretekstu dla idei pozaartystycznych.

W  okresie wpływu Towiańskiego na Mickiewicza term in ״improwizacja” stał 
się właściwie synonim em  słowa ״prorokowanie”; nastąpiło radykalne zawłaszcze
nie walorów artystycznych przez walory ideologiczne. W  tym okresie, jak się zda
je, poetycka przeszłość Mickiewicza była, nie tylko przez samego poetę, ale i przez 
jego braci w  wierze, postrzegana jako przygotowanie do prawdziwego działania 
duchowego — do misji wieszczej, która nie potrzebuje już pośrednictwa sztuki 
poetyckiej, a nawet się od niej odżegnuje jako od zdradliwej, stąd sym ptoma
tyczne zarzucenie działalności artystycznej przez wielu poetów nawróconych na 
towiańszczyznę. Przy czym w przypadku Mickiewicza Towiański nie był jedynym 
winnym zamilknięcia” poety. Nowa doktryna była dlań nie tyle otwarciem no״ 
wych horyzontów, ile potwierdzeniem wcześniej zrodzonych tendencji myślo
wych — zwłaszcza rewizji własnej twórczości, które nastąpiło w połowie lat 30. 
Mickiewicz pisał wówczas do Kajsiewicza: ״M nie się zdaje, że wrócą czasy takie, 
że trzeba będzie być świętym, żeby być poetą”795, przy czym uważał za ״świętego” 
tego, kto posiada, jak pisał dalej, ״natchnienia i wiadomości z góry o rzeczach, 
o których rozum  powiedzieć nie umie”. W  tym punkcie ewolucji myślowej poety 
niewątpliwie już zarysowuje się wpływ Saint-M artina796, dobrze korespondują
cy z poglądami Towiańskiego: wobec konieczności ״dawania świadectwa” poezja 
pióra, uznana za kłamliwą, ostać się nie może — ale może ostać się jej szczególnie 
zm utowana pochodna, improwizacja, jeśli wypleni się jej wirtuozowski aspekt 
wiązany z pychą i niebezpieczną egzaltacją, natom iast pozostawi się jej siłę bezpo
średniego oddziaływania na słuchaczy oraz jej spontaniczny charakter jako styg-

795 List do H. Kajsiewicza z 31 października 1835 roku; por. list do A.E. Odyńca z 21 lipca 
1835 roku.

796 W. Weintraub, Poeta..., op.cit., s. 255—270.
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m at natchnienia797. Pragmatycznie rzecz ujmując, najcenniejsza dla profetycznej 
roli improwizacji okazuje się więc jej funkcja perswazyjna. O wa perswazyjność 
może być przy tym rozmaicie, mniej lub bardziej mistycznie rozumiana. Stefan 
Kawyn zwracał na przykład uwagę na, tak pożądaną w środowisku towiańczyków, 
umiejętność poruszania ducha współbraci przez użycie odpowiedniego ״ tonu”:

Chodziło o wydobycie z siebie silnego ״tonu” indywidualnego, a na to nie każdy mógł 
sobie pozwolić. Kilku zaledwie towiańczyków posiadało ״ton” własny, m.in. Gutt, 
Goszczyński (״ton kozaczy”), Mickiewicz. Jedynie ״mistrz” mógł przemawiać w ״to- 
nach” różnych; on też uświadamiał braci o rodzajach ich ״tonu”. W umiejętności zatem 
użycia w pełni własnego ״tonu” kryła się tajemnica wpływu Mickiewicza na ״braci”798.

Biorąc pod uwagę przymiotniki charakteryzujące ów enigmatyczny ״ton”, 
m ożna się tu  dopatrywać odpowiednika swoiście zmutowanej funkcji poetyckiej 
lub stylu poetyckiego (zwłaszcza w odniesieniu do Mickiewicza te kategorie m o
gły być utożsamiane). M ożna również uznać tę kategorię za analogiczną do tak 
zwanej indywidualności artystycznej -  gdyż jak widać wyraźnie, mniej chodzi 
w  niej o przekaz wieszczy (za który odpowiada raczej ״duch”) niż o skuteczne 
oddziaływanie na innych799.

Włączenie myślenia o improwizacji w obręb nom enklatury i ideologii m i
stycznej powoduje uniezależnienie tego pojęcia od jakichkolwiek funkcji arty
stycznych. W  tym  punkcie, jak się zdaje, przebiega granica literatury800 -  za nią 
rozpościerają się sfery motywacji psychologicznych, socjologicznych, religijnych, 
a nawet politycznych, do których opisu narzędzia filologiczne okazują się mało 
przydatne. Rozszerzając pojęcie poezji na rozmaite formy aktywności życiowej, 
wchodzimy w pozaliteracką przestrzeń antropologiczną. Takie ujęcie rozmija się 
naturalnie z perspektywą samego Mickiewicza, który widział w prorockiej dzia
łalności i w poezji czynu” kolejny i naturalny etap poetyckiego rozwoju, w naj״ 
doskonalszy sposób realizujący romantyczny postulat jedności życia i literatury. 
Gdyby jednak Mickiewicz nie zaistniał uprzednio jako poeta, zapewne mniej 
skwapliwie używano by nazwy ״improwizacja” w odniesieniu do jego prorockich 
wystąpień; ponieważ jednak był poetą i n ik t nie chciał przestać go za takiego uwa
żać, mowy przezeń wypowiedziane traktowane były jak poetyckie.

Pouczający pod tym względem jest kom entarz George Sand do improwizacji 
bożonarodzeniowej z 1840 roku. Jest to wprawdzie wypowiedź niezobowiązują

797 Tak rozumiana improwizacja może być uznana za synonim poezji ustnej, z całą jej specyfiką 
i odmiennością od twórczości zawartej w ״martwej literze”; por. M. Sokołowski, Tajemnica słowa, 
op.cit., s. 155-165.

798 S. Kawyn, op.cit., s. 204-205.
799 Na temat rozumienia kategorii ״tonu” wśród towiańczyków zob. D. Siwicka, Ton i bicz. 

Mickiewicz wśród towiańczyków, Warszawa 1990, zwł. s. 97-111.
800 Poza ową granicą literatury sytuuję także ״literaturę oralną”, uznając improwizację poetycką 

XVIII wieku, zwłaszcza polską, za pochodną kultury pisma, a nie za kontynuację tradycji literatury 
ustnej -  zob. rozdział w części I: Improwizacja jako literatura oralna.
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ca, raczej zbiór swobodnych impresywnych refleksji niż przemyślana wykładnia 
zjawiska, jednak cenne w niej jest to, że stanowi spojrzenie z zewnątrz, a tym 
samym ukazuje improwizacje Mickiewicza nie w im m anentnej optyce polskiej 
emigracji (której ״wsobna” perspektywa na długo zaciążyła nad historią polskiej 
literatury), lecz w konfrontacji z analogicznymi, zdaniem autorki, fenomenami 
kultury francuskiej. N ie jest to zresztą perspektywa tak ״obca” i nieprzystająca, jak 
by się mogło zdawać, przebywając bowiem wiele lat na emigracji i nawet klaustro- 
fobicznie dążąc do zachowania własnej tożsamości, emigranci listopadowi musieli 
— w mniejszym czy większym stopniu, mniej lub bardziej świadomie — ulec wpły
wowi środowiska, w  którym  żyli, idei, ożywiających ówczesną Francję, niezależnie 
od tego, jak m ocno by je piętnowali i kontestowali.

D okonana przez George Sand konfrontacja Mickiewicza nie tylko z francuski
m i poetami, lecz także z profesorami i mówcami politycznymi, m im o że mająca 
na celu podkreślenie wyjątkowości wystąpienia polskiego poety, nie przystaje do 
godności prorockiej, w  jakiej postrzegało go środowisko ״Litwinów”, odbiera jego 
grudniowym  improwizacjom mistyczną niezwykłość i wyjątkowość, ale nie odbie
ra im  bynajmniej oryginalności. Zresztą francuska pisarka, z pewnym przekąsem 
pisząc o ״zabobonności” (superstition) polskiego środowiska, widziała w poecie 
wielu po״ jedynego wielkiego ekstatyka, jakiego zna” — choć dodaje, że znała״
mniejszych” — wymieniając go na równi z takimi postaciami jak Sokrates, Jezus, 
święty Jan, D ante i Joanna d’Arc. Konfrontując ״jasność i logikę” jego wykładów 
z D ziadam i, Sand stwierdza istnienie między nim i rozziewu tak zaskakującego, 
że mógłby wręcz prowadzić do posądzeń o ״szarlatanerię”; kategoria ekstazy jest 
więc dla niej sposobem połączenia wyobrażenia o Mickiewiczu jako człowieku 
racjonalnym z ״szaleńczymi” passusami Dziadów801.

Mickiewicz — poeta, profesor i polityk — był aktywny na wszystkich tych po 
lach, na których George Sand rejestrowała obecność improwizacji. Połączenie tych 
funkcji niosło jednak z sobą groźbę ich wzajemnego konfliktu, zwłaszcza zaś zdo
m inowania funkcji poety przez pozostałe. D la niektórych — tych, którzy wierzyli 
w  potęgę Mickiewiczowskich natchnień, bo widzieli jej dowód w doskonałości 
poezji — akt improwizacji był aktem profecji, i nawet opozycja części uczestników 
uczty noworocznej nie zachwiała tym przekonaniem, jak o tym  świadczy na przy
kład listowna relacja Stefana Witwickiego:

[...] Adam mówił pięknie, z Bogiem i prawdziwym natchnieniem, ale słuchacze nie
szczęściem więcej mieli wina w czubach niż nabożeństwa w duszach, wreszcie niekarne 
plemię puściło się nawet w szemranie z wielkim moim smutkiem. [...] Bo szemranie to 
ztąd poszło, że wspomniał Adam o królu802.

801 G. Sand, op.cit., s. 115.
802 Cyt. za: Listy Stefana Witwickiego do Józefa Bohdana Zaleskiego, wyd. D. Zaleski, Lwów 

1901, s. 48 (list z 4 stycznia 1841 roku).
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Dla tych odbiorców improwizacja była jedynie zabiegiem perswazyjnym -  wy
korzystaniem walorów artystycznych do celów ideologicznych bądź politycznych, 
radykalnie obniżających godność poezji -  do tego stopnia, że przestaje ona mieć 
znaczenie, że przerywa się najwybitniejszemu polskiemu artyście słowa w m o
mencie improwizacji, ponieważ nie widzi się w nim  już poety, lecz demagoga. 
Mickiewicz, czując się zwycięzcą w starciu ze Słowackim, podczas uczty nowo
rocznej ponownie uległ pokusie wirtuozerii. I tym  razem -  bodaj po raz pierwszy 
w życiu -  poniósł klęskę nie tylko jako ideolog, lecz i jako poeta: odrzucono jego 
improwizację, gdyż jej walory artystyczne okazały się nie dość silne, by przeforso
wać i zdominować przekaz ideowy.

Nigdy więcej nie improwizował wierszem.



II. Wokół Deotymy

Improwizatorka salonowa

Działalność Jadwigi Łuszczewskiej, zwanej Deotymą, to przykład spektakularnej 
— zwłaszcza na gruncie polskim — kariery improwizatorskiej, a zarazem fenomen, 
wokół którego zogniskowały się niemal wszystkie antynom ie i paradoksy związane 
z praktyką improwizacji poetyckiej. N ic dziwnego, że oceniano ją bardzo różnie 
i że osoba poetki budziła — i budzi do dzisiaj — skrajne emocje.

Kariera Łuszczewskiej, zbudowana przede wszystkim na wystąpieniach im pro- 
wizatorskich, pozostaje w ścisłym związku z dwom a innym i zjawiskami: z dzia
łalnością salonu literackiego, prowadzonego najpierw przez jej rodziców, a po ich 
śmierci samodzielnie przez poetkę, oraz z licznymi ״pielgrzymkami” krajowymi 
i zagranicznymi, dającymi okazję do mniej lub bardziej celebracyjnych zachowań 
wielbicieli i tyluż samych szyderczych uwag krytyków. Nieco w cieniu, z dzisiejszej 
perspektywy, pozostaje tak zwana ״sprawa Deotymy”, o której w  swoim czasie 
było bardzo głośno, a mianowicie zainicjowana ogłoszeniem pam iętników Feli
cjana Faleńskiego dyskusja nad zasadnością i przyczynami przyznania Deotymie 
renty rosyjskiej — dyskusja skupiająca ogólniejszy problem  stosunku poetki do 
władz zaborczych i łącząca się z kwestią oczekiwań społecznych wobec narodowej 
 tragedia״ ,wieszczki”. Co znamienne, owa, jak ją określił Aleksander Kraushar״
pozgonna żywota i twórczości”803 nabrała w swoim czasie większego rozgłosu niż 
inny element biografii Łuszczewskiej, bardziej, wydawałoby się, zasługujący na 
wyeksponowanie, a mianowicie jej dobrowolny pobyt z ojcem na zesłaniu.

Teksty z epoki, dotyczące poetki, m ożna podzielić na dwa rodzaje — ״bieżące” 
i ״retrospektywne”. Cezurę między nim i stanowi okres powstania styczniowego 
i epizod syberyjski, gdyż po powrocie do kraju Łuszczewska nie występowała już 
jako improwizatorka, choć pozostawała nadal aktywna literacko jako poetka, pi
sarka i anim atorka życia kulturalnego. Ó w  drugi etap działalności był niewątp
liwie oparty na pierwszym, bowiem to m iniona kariera improwizatorska, a nie 
twórczość bieżąca, zapewniała jej miejsce w  życiu artystycznym; zresztą było to już

803 A. Kraushar, Deotyma. Tragedia pozgonna żywota i twórczości poetki, w: idem, Polki twórcze 
czasów nowszych, seria pierwsza, Warszawa 1929.
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wówczas miejsce marginalne, a sama Deotym a była postrzegana raczej jako żywy 
pom nik minionej epoki niż jako poetka współczesności804.

W  owej ״retrospektywnej” perspektywie sytuuje się najważniejszy dokum ent 
dotyczący kariery improwizatorki, a mianowicie jej pamiętnik. Z  jednej strony 
stanowi on główne źródło faktograficzne, zasilające wszystkie prace poświęcone 
Łuszczewskiej, z drugiej zaś zawiera autorską wersję przebiegu kariery improwiza- 
torskiej. Pam iętnik ten, spisany z okazji jubileuszu czterdziestopięciolecia pracy li
terackiej, obchodzonego w 1897 roku, a opublikowany w roku 19 1 0805, jest bodaj 
najczęściej kom entowanym  ze wszystkich jej tekstów, oprócz (״spadłej” do rangi 
literatury dla młodzieży) powieści Panienka z  okienka. W znowiony przez Juliusza 
W. Gomulickiego ponad pół wieku później w  dość skrom nym  nakładzie, za to 
z bogatym kom entarzem 806, jest interesujący z wielu względów -  jako dokum ent 
życia literackiego, społecznego i kulturalnego, jako świadectwo mentalności epo
ki, jako studium  samoświadomości kobiety poetki, w  perspektywie historycznej 
zaś -  ze względu na szczegółowy opis pobytu na zesłaniu. M ożna uznać go również 
za atrakcyjny czytelniczo, bowiem tok wspom nień jest żywy i zwarty. D la nas jed
nak pam iętnik ten jest cenny przede wszystkim jako źródło spostrzeżeń dotyczą
cych mechanizmów, technik i uwarunkowań twórczości improwizacyjnej -  jako 
najobszerniejsze w piśmiennictwie polskim świadectwo autorskie na ten temat.

Fundam entalne znaczenie dla zrozumienia specyfiki wystąpień Deotym y ma 
charakterystyka środowiska, w którym  zaistniała, a mianowicie salonu jej rodzi
ców, czy też -  jak to się często określa -  salonu N iny Łuszczewskiej, jako że to 
m atka Jadwigi była jego główną anim atorką807. To, w jakim stopniu Jadwiga była 
dzieckiem owego salonu, dobrze ilustruje fakt, że jej własny pam iętnik otwiera 
obszerna charakterystyka poniedziałkowych spotkań i dopiero w rozdziale drugim  
zaczyna -  niejako na jego tle -  D eotym a kreślić swoją biografię:

Urodziłam się w roku 1834 (1 sierpnia), tym samym, w którym zawiązały się u nas po
niedziałkowe zebrania, a choć dopiero po latach kilkunastu miałam na nie uczęszczać, 
jednak już od najmłodszego wieku owionęły mnie one atmosferą podniosłą808.

804 Na początku lat 80. XIX wieku B. Białobłocki pisał, iż Deotyma już ״[...] na publiczność 
nie wywiera żadnego wpływu, a talent jej jest rzeczą, którą trzeba warunkowo rozumieć, bo nowych 
dróg nie utorowała w literaturze, a na starych lekko, swobodnie i z elegancyą stąpając, nie zostawiła 
śladów widocznych” (B. Białobłocki, Życie fikcyjne i obrzędowe (Przyczynek do studyum nad Deotymą 
i kierunkiem naszej literatury), ״Przegląd Tygodniowy” 1883, nr 16, s. 193).

805 Pamiętnik Deotymy (Jadwigi Łuszczewskiej), ״Biblioteka Warszawska” 1910, t. III—IV (wy
dany także jako osobna nadbitka).

806 Deotyma [Jadwiga Łuszczewska], Pamiętnik 1834—1897, wstęp i oprac. J.W. Gomulicki, 
Warszawa 1968. Dalej korzystam z tego wydania, oznaczając go w przypisach skrótem ״PD”.

807 Mimo że powszechnie uważano Ninę Łuszczewską za spiritus movens całego przedsięwzięcia, 
Deotyma, podkreślając niezwykłą skromność ojca, twierdziła zdecydowanie, że sukces salonu jej 
rodziców był w równej mierze dziełem jej ojca, jak matki (PD, s. 49-50).

808 PD, s. 69.
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Rola, jaką ów salon odegrał w  życiu kulturalnym  Warszawy po powstaniu li
stopadowym, była wielokrotnie podnoszona zarówno przez jego bywalców, jak 
i późniejszych badaczy809. W  kontekście improwizacyjnej twórczości Deotym y 
jest on jednak interesujący przede wszystkim jako instytucja planowo i celowo 
wykreowana. Nie było to bowiem środowisko powstające w sposób naturalny 
i spontaniczny -  w jego tworzeniu i zmianach, którym  podlegało, widać starania 
pani Łuszczewskiej, poszukującej takiej form uły salonu, która byłaby najkorzyst
niejsza dla jej stosunkowo ograniczonych możliwości towarzyskich. Nie dysponu
jąc bowiem ani majątkiem, ani też dobrym  urodzeniem (była, o czym starannie 
milczano, córką baletnicy810), odwołała się do szeroko pojętej duchowości jako 
wyznacznika swojego otoczenia i pierwotnie rekrutowała swoich gości spośród 
osób zainteresowanych kwestiami religijnymi i mistycznymi, dopiero po pewnym 
czasie zmieniając charakter salonu na niejako ״praktyczniejszy” i ״pojemniejszy” 
profil literacki. W śród stałych bywalców poniedziałkowych spotkań u Łuszczew
skich -  co nie bez zgryźliwości zauważał Gom ulicki811 -  napotkam y jednak nie
wiele osób, które zajęły poczesne miejsce w historii literatury. Działo się tak być 
może dlatego, że Łuszczewscy, dbając o ״sferę ducha”, nie rezygnowali bynajmniej 
z aspiracji towarzyskich i ambicji ״światowych”, pilnując, by ich salon nie przybrał 
cech ״cyganeryjnych” i wprowadzając wymagania zaporowe (takie jak na przy
kład konieczność zakładania fraka i sukni wieczorowych) i z lekceważeniem od
nosząc się do konkurencyjnych środowisk literackich (czego refleksem są pogard
liwe wzmianki w pam iętniku Deotym y na tem at innych spotkań u ״pseudoau- 
torek i niższorzędnych literatów”812). N ic więc dziwnego, że na przykład Narcyza 
Żmichowska, która, jak twierdzi D eotym a w pam iętniku, została przez jej m atkę 
 wyprowadzona z ukrycia i postawiona na towarzyskim świeczniku”813, uznała to״
środowisko za zbyt snobistyczne814; dla tych z kolei, którym i kierowała ״światowa

809 Z licznych dwudziestowiecznych opracowań na ten temat zob. m.in.: A. Kraushar, Salo
ny i zebrania literackie warszawskie u schyłku w. XVIII-go i w ubiegłym stuleciu, Warszawa 1916; 
J. Kulczycka-Saloni, Życie literackie w Warszawie w latach 1864—1892, Warszawa 1970, s. 90-122; 
H. Michałowska, Salony artystyczno-literackie w Warszawie 1832—1860, Warszawa 1974, s. 115
124; J. Bachórz, Deotyma, w: Obraz literatury polskiej XIX i XX w., seria 3: Literatura krajowa w okre
sie romantyzmu, t. II, red. M. Janion, M. Dernałowicz, M. Maciejewski, Kraków 1988, s. 937-945.

810 Zob. J.W Gomulicki, O salonie literackim dwóch pań Łuszczewskich, w: PD, s. 10-12.
811 Ibidem, s. 16-17.
812 PD, s. 53-54.
813 Ibidem, s. 48.
814 W zeznaniach złożonych przed Komisją Śledczą w 1849 roku Żmichowska tak opisała na

wiązanie kontaktu z Łuszczewskimi: ״Pani Nina Łuszczewska była tak łaskawa, że sama przez matkę 
mego szwagra, jenerałową Redel, postarała się o nasze zbliżenie. U niej to widziałam wszystkie 
i mniejsze i większe znakomitości warszawskie, u niej także po raz pierwszy spotkałam się z panem 
Edwardem Dembowskim, który mi wkrótce potem oddał wizytę, przyniósł egzemplarz wydawane
go przez siebie »Przeglądu« i o współpracownictwo prosił”; jednak, jak stwierdza dalej, ״[...] z panią 
Niną Łuszczewską przestałam się widywać, gdyż jakąkolwiek w ubiorze moim byłabym zaprowa
dziła oszczędność, zawsze jednak takie odwiedziny byłyby różne a możność moją przechodzące
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próżność”, okazało się ono zbyt mało wyrafinowane (jak na przykład dla Marii 
Kalergis, która odwiedziła salon Łuszczewskich tylko kilka razy815). Zabiegi stoso
wane przez m atkę Deotym y (między innym i kryteria doboru gości) nie odbiegały 
naturalnie od praktykowanych wówczas zwyczajów życia towarzyskiego, a to, że 
jej działania wzbudzały w równej mierze pochwały, jak i złośliwe komentarze, wy
nikało z faktu, że idea salonu literackiego jest w swojej istocie koteryjna i związana 
z walką o wpływy816. Toteż i improwizacje Deotym y od początku były postrzegane 
jako element tej walki, co nie mogło pozostać bez wpływu na ich ocenę.

Deotyma, prezentująca w Pam iętniku  pełen uwielbienia i z reguły bezkrytyczny 
stosunek do rodziców, przypisuje brak ich literackiej renomy skromności: ״oboje, 
choć niezwyczajnie wykształceni, choć wybornie piszący, kryli się ze swymi da
rami, a skwapliwie wynosili cudze”817. Zresztą dorobek literacki i publicystyczny 
jej rodziców, niezależnie od tego, jak patrzymy nań obecnie, nie był, jak na owe 
czasy, wcale mały, i to, że nic z niego nie przeszło do historii literatury, nie znaczy, 
że w epoce nie był on zauważany i doceniany -  pod tym względem opinia Gom u- 
lickiego o braku literackiej renomy Łuszczewskich wydaje się nieco myląca818. Na 
przykład Paulina Wilkońska, charakteryzując środowisko Łuszczewskich życzliwie, 
ale i nie bezkrytycznie, eksponowała uczynność N iny Łuszczewskiej i jej ״nader 
rozległe stosunki”, z których chętnie korzystała, gdy chodziło o zrobienie przysługi 
kom u”819; cytowała epigramaty N iny Łuszczewskiej, wpisane do jej sztambucha820, 
oraz wspominała, że również starsza siostra Jadwigi, Kazimiera, z powodzeniem 
próbowała swoich sił w  poezji. Rejestrowała także, iż ojciec Deotymy

należał do składu ״Biblioteki Warszawskiej” [...] wykończył niejedną naukową pracę,
a napisał i parę powieści zdolności i fantazji wyższych, wydrukowanych w dodatku

pociągnęły wydatki” (cyt. za: N. Żmichowska, J. Baranowska, Ścieżki przez życie. Wspomnienia, 
oprac. M. Romankówna, wstęp Z. Kossak, Wrocław 2006, s. 173 i 181). W listach prywatnych 
Żmichowska wyrażała się o Łuszczewskiej o wiele ostrzej, zwracając uwagę przede wszystkim na jej 
próżność i sceptycznie podchodząc do jej specyficznej, egzaltowanej religijności. Być może to za
rzucenie kontaktów z Łuszczewskimi miała na myśli Deotyma, pisząc o ״gorzkiej niewdzięczności” 
Żmichowskiej w stosunku do jej matki (zob. PD, s. 48).

815 Charakterystyczne jest, że wspominając o pani Kalergis, Deotyma jako jedyne jej atrybuty 
wymieniała urodę i muzykalność, dodając: ״Ale po co było szukać obcych bogiń, kiedy w domu 
jaśniała istna czarodziejka? Matka moja, słynna z piękności [...]” (PD, s. 48-49).

816 Por. K. Grzywka, Salon Warszawy i Berlina wXIXwieku, Warszawa 2001, s. 193-249.
817 Ibidem, s. 49.
818 Rehabilitując wzgardliwie potraktowane przez Deotymę środowiska literackie gromadzące 

się wokół m.in. Wilkońskich i Skimborowiczów, a zwłaszcza Katarzyny Lewockiej i Anny Nakwa- 
skiej, nazwanych przez Deotymę ״pseudoautorkami”, Gomulicki stwierdza, że ״[...] były to, co 
prawda, ptaki małego lotu, ale w każdym bądź razie l i t e r a tk i ,  gdy tymczasem cały dorobek pi
sarski pani Niny można by zmieścić w jednym niewielkim tomiku, a obszerniejsze próby literackie 
jej małżonka zasługują jedynie na pełne współczucia przemilczenie” (wstęp w: PD, s. 17).

819 P. Wilkońska, Moje wspomnienia o życiu towarzyskim w Warszawie, oprac. Z. Lewinówna, 
red. J.W Gomulicki, Warszawa 1959, s. 38.

820 Ibidem, s. 52.
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 ,Tygodnika Ilustrowanego”. Pani Nina zostawiła Opis Krakowa, Dumania i Modlitwy״
Aforyzmy, rozmyślania nad modlitwą Pańską Ojcze nasz, przekład z dzieł św. Teresy, 
drukowany w czasopiśmie ״Pielgrzym”, pod redakcją Eleonory Ziemięckiej. Była 
członkiem Zgromadzenia Arkadyjskiego — stowarzyszenia literatów włoskich i zosta
wała z niektórymi w korespondencji821.

Ten ostatni element charakterystyki N iny Łuszczewskiej z naszego punk tu  wi
dzenia mógłby się wydawać szczególnie znaczący, gdyby nie to, że natura Arkadii 
była chyba dla środowiska warszawskiego dość enigmatyczna, skoro sama D eoty
m a w pam iętniku wspominała o niej nader lapidarnie:

W tymże czasie przysłano mojej matce z Rzymu dyplom, który ją mianował członkiem 
Akademii Arkadów, gdzie wszyscy noszą imiona przybrane ze starożytności; dla niej 
przypadło imię Safo z Mityleny822.

D eotym a nie podała, za jakie zasługi, w jakim  trybie ani kiedy dokładnie jej 
m atka otrzymała owo członkostwo, co świadczy raczej o tym, że nie przypisy
wała jej arkadyjskim filiacjom większego znaczenia. Aby jednak zostać przyjętą 
do towarzystwa, m atka Jadwigi musiała m ieć pew ne kontakty  w środowisku 
włoskim, znać tradycje (bardzo już wówczas podupadłej) Arkadii, w tym  za
pewne charakterystyczną dla zgromadzenia kulturę improwizacji. D eotym a nie 
odnosi się w prost do tradycji improwizacji włoskiej, nie konfrontuje jej ze swoją 
sztuką, z niektórych wzm ianek w pam iętniku m ożna jednak wnioskować, iż 
była z tą  tradycją dobrze zaznajomiona. W  salonie jej rodziców był na  przykład 
przyjmowany G iustiniani, który w owym czasie dość często pojawiał się w War- 
szawie823, jednak, jak w spom ina poetka, nie zaimprowizował podczas tej wizyty, 
bo robił to tylko za pieniądze. Charakterystyczny jest także, powstały jeszcze 
w latach przedpowstaniowych, a skrystalizowany podczas podróży do W łoch, 
zamiar napisania powieści o losach Cassandry Fedele, ״słynnej włoskiej im pro- 
wizatorki tego nazwiska, której żywot przesuwa się, jakby gwiazda, w dziejach 
W enecji z XV wieku”824. Projekt nie został niestety zrealizowany, ale sam dobór 
tem atu  jest znaczący — Cassandra (około 1465—1558)825 zasłynęła bowiem  nie 
w dziedzinie poezji, lecz przede wszystkim w sztuce retoryki, jako jedna z naj- 
gruntowniej wykształconych kobiet renesansu. Planując na bohaterkę im prowi- 
zatorkę-erudytkę, a nie którąś z bliższych sobie epoką poetek improwizujących, 
D eotym a pośrednio wskazała interesujący ją m odel twórczości odwołujący się 
do wysokich ideałów poezji uczonej. Postać ta  zresztą m ogła jej się wydawać

821 Ibidem, s. 38—39.
822 PD, s. 62—63.
823 Zob. np. wzmiankę na temat jego przyjazdu w ״Gazecie Codziennej” 1842, nr 37 (7 lutego).
824 PD, s. 159.
825 Zob. M. Petrettini, Vita di Cassandra Fedele veneziana, Venezia 1852 oraz C. Cavazzano, 

Cassandra Fedele: erudita veneziana delRinascimento, Venezia 1907.
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interesująca także ze względu na ״polskie” akcenty — Fedele została bowiem  po
proszona o wygłoszenie mowy na cześć królowej Bony, gdy ta w 1556 roku 
przybyła do Wenecji.

Powracając do salonu Łuszczewskich, należy stwierdzić, że nawet jeśli uznamy 
dorobek pani N iny za nieznaczący, niewątpliwie była ona jednak osobą twórczą, 
tyle że w specyficzny sposób — udało się jej mianowicie wykreować ״środowisko 
literackie” w bardzo niesprzyjającej sytuacji politycznej i społecznej. W  środo
wisku tym  projektowano i realizowano różnego rodzaju, niejednokrotnie bardzo 
wartościowe wydarzenia kulturalne — jak choćby pierwsze polskie wystawienie 
Fausta Antoniego Radziwiłła, prezentację D zw onu  Fryderyka Schillera jako kanta
ty (w tłumaczeniu Józefa Dionizego Minasowicza, z muzyką Józefa Sikorskiego), 
opery M onbar czyli Flibustierowie Ignacego Dobrzyńskiego, Witoloraudy Stanisła
wa M oniuszki (do słów Kraszewskiego) i Alpuhary  Józefa Sikorskiego; tu  skrysta
lizował się również pomysł założenia ״Biblioteki Warszawskiej”826.

N a tym  tle nie dziwi reakcja pani Łuszczewskiej na odkrycie talentu im pro- 
wizacyjnego córki, co nastąpiło w 1852 roku. Pierwsza improwizacja powstała, 
jak twierdzi sama Jadwiga w pam iętniku, w ramach luźnej rozmowy z ojcem — na 
podany przez niego tem at osiemnastoletnia wówczas dziewczyna ułożyła na po
czekaniu zgrabny wiersz827. Chodziło przy tym  podobno nie tyle o odkrycie, ile
0 przypomnienie dziecinnej umiejętności szybkiego rymowania. Zainteresowanie 
ojca, według pamiętnika, tłumaczy się tym, że w  owym okresie, po poważnej cho
robie, Jadwiga straciła na zawsze wiele ze swoich dziecięcych talentów, inne zaś — 
w tym instynktowne wyczucie rym u i rytm u poetyckiego — odzyskiwała z trudem .

Zachowanie i ojca, i córki świadczy, że oboje dobrze znali typowe procedury 
improwizacyjne: Jadwiga nie składa wierszy spontanicznie, tylko prosi o wska
zanie tem atu, ojciec zaś umiejętnie go dobiera. Jak czytamy dalej w pamiętniku:

Ledwie skończyłam, wchodzi moja matka, pyta się, o czym tak żywo rozprawiamy. 
Gdy została objaśniona, zamyśliła się mocno... Ja tedy mówię: ״Gdyby mama chciała, 
to mogłabym i przed nią spróbować”. ,,Ani myślę — odpowiedziała. — Już jeśli masz 
się wysilać, to przynajmniej dla większej liczby słuchaczów. Trafi się do tego niejedna 
sposobność”. I wyszła z pokoju ani myśląc mnie słuchać828.

Jeśli dać wiarę tej opowieści, zadziwia w niej skwapliwość, z jaką pani Łusz
czewska podchwyciła informację o umiejętnościach córki oraz natychmiast i bez 
wahania postanowiła je zaprezentować w celu uświetnienia swoich wieczorów,
1 to nie chcąc nawet sprawdzać, jaką jakość m a strawa duchowa, którą zamierzała 
uraczyć swoich gości. Jej zachowanie może wskazywać, że próba, której poddał 
dziewczynę jej ojciec, nie była spontaniczna ani przypadkowa, że widząc predys
pozycje poetyckie córki, rodzice zgodnie postanowili je rozwinąć, zaś ojcu — jako

826 PD, s. 63—65; P. Wilkońska, op.cit., s. 42—50.
827 PD, s. 94—97.
828 Ibidem, s. 95.
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temu, z którym  Jadwiga niewątpliwie miała lepszy kontakt -  przypadła rola ich 
weryfikacji. ״Ani myśląc słuchać” i wychodząc z pokoju zaraz po tak ważnym dla 
Jadwigi odkryciu, N ina Łuszczewska dała jednak dowód wyjątkowej niewrażliwo- 
ści zarówno na uczucia dziewczyny, jak i na poezję -  jak inaczej bowiem wytłum a
czyć dobrowolną rezygnację z asystowania przy tak niesamowitym (przynajmniej 
teoretycznie) zjawisku jak objawienie się talentu improwizatorskiego własnego 
dziecka? Nawet jeśli -  co niewykluczone -  słyszała ową improwizację spoza drzwi, 
jej oświadczenie: ״już jeśli masz się wysilać, to przynajmniej dla większej liczby 
słuchaczów” wskazuje niedwuznacznie, że działała nie jak miłośniczka sztuk pięk
nych, lecz jak impresario prezentujący typowo ״m erkantylne” podejście do spra
wy. Zresztą ów stosunek N iny Łuszczewskiej do umiejętności córki był przedm io
tem  wielu krytycznych kom entarzy -  do czego jeszcze przyjdzie nam  powrócić829.

Szybko zaczęto spisywać improwizacje -  zajmował się tym ojciec poetki wraz 
ze współpracownikami. Aby utrwalić je jak najwierniej, za każdym razem dwóch 
spisujących notowało pierwszą połowę każdego wiersza, dwóch zaś jego koniec. 
D eotym a nie stawiała tem u oporu -  wdzięczna była” osobom, które spisywały jej״ 
teksty, chociaż, jak zaznacza, to ją nieco krępowało. Jako pierwszą spisano im pro
wizację na tem at ״W iosna”, wygłoszoną 5 lipca 1852 roku830.

W ystąpienia Deotym y wkrótce zaczęły mieć charakter starannie reżyserowa
nych spektakli, co znalazło wyraz między innym i w odpowiedniej aranżacji oto
czenia, a przede wszystkim w stroju i fryzurze poetki. Wygląd ów został wykoncy- 
powany przez m atkę poetki już w kilka miesięcy po pierwszej improwizacji, wraz 
z pseudonim em , do którego zresztą sama Jadwiga nie miała przekonania, uznając 
banie się Boga za najniższą z cnót”831 (w niektórych publikacjach, zwłaszcza em״ i
gracyjnych, pseudonim  :Deotyma” zastępowano jego polskim odpowiednikiem״ 
.(”Bogobojna״

Improwizacje nigdy nie odbywały się poza ramami półprywatnych, salono
wych zgromadzeń. Pojawił się wprawdzie przynajmniej raz pomysł zorganizowa
nia występów ״na cele dobroczynne”, ale nie został zrealizowany832 -  być może 
panią Łuszczewską powstrzymała przed nim i obawa, że upodobniłyby one za
nadto Deotym ę do płatnych improwizatorów i obniżyły rangę jej sztuki. Sama 
poetka wspom ina w Pam iętniku, że dopiero po powrocie z zesłania miała okazję

829 Nota bene nie przypisywałabym tu głównej ״winy” matce -  ojciec nie tylko zgodził się na 
 -służbę” umiejętnościom im״ eksperyment” improwizacyjny, ale i potem skwapliwie włączył się w״
prowizacyjnym córki, dokumentując wszystkie jej improwizatorskie poczynania.

830 PD, s. 100-101.
831 Ibidem, s. 106. Jest to jedna z nielicznych uwag krytycznych Jadwigi dotyczących decyzji 

matki; co ciekawe, nie przywołuje tu kontekstu sokratejskiego, który być może w zbyt ambarasują- 
cy sposób podkreślałby ogromne ambicje sugerowane takim pseudonimem.

832 O takim pomyśle donosił w liście skierowanym do K. Koźmiana wzburzony F. Wężyk; zob. 
ich Korespondencja literacka, oprac. S. Tomkowicz, Kraków 1914, s. 208-209. Wężyk był zresztą 
przekonany, że to jego osobista interwencja odwiodła Łuszczewską od tego zamiaru.
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do publicznych wystąpień, nie były to już jednak improwizacje, lecz deklamacje 
bądź lektura własnych utworów:

choć czasy były ciężkie, jednakże władze i cenzura, które dawniej nie chciały pozwolić 
na żadną moją publiczną deklamację, teraz okazały się powolnymi833.

Ta ostatnia uwaga wskazywałaby, że nie powściągliwość, ale trudności adm ini
stracyjne stanęły na przeszkodzie organizacji otwartych seansów. Tak czy inaczej, 
improwizacje odbywały się wyłącznie w scenerii salonowych spotkań, dostępne 
szerokiej publiczności jedynie w postaci relacji oraz powstających w ich wyniku 
tekstów, które krążyły w odpisach, a także były publikowane w prasie. Budziło 
to naturalną ciekawość i chęć zobaczenia owego niezwykłego zjawiska, sprzyjając 
zarazem niewątpliwie jego mityzacji.

Umiejętność improwizacji w przypadku Jadwigi Łuszczewskiej nie rozwijała 
się więc swobodnie i stopniowo w naturalnych interakcjach towarzysko-arty- 
stycznych, w gronie kochających zabawę przyjaciół, jak u Mickiewicza, lub przy
padkowych słuchaczy, jak to bywało u Włochów. Nie przechodziła przez etap 
prób, zabaw, eksperymentów i porażek, rozpoznawania własnych umiejętności, 
zadziwienia i radości z umiejętności składania wierszy -  została sprowokowana 
przez rodziców i od początku znajdowała się pod ich kuratelą, prezentowana jako 
dyspozycja dojrzała, ukształtowana i ״objawiona” w swojej formie, by tak rzec, 
gotowej, zamkniętej.

D eotym a wygłosiła swoją pierwszą publiczną (a jeśli wierzyć pamiętnikowi, 
zaledwie drugą w życiu) improwizację na zadany tem at 17 m aja 1852 roku834. 
Obszerną relację z tego wydarzenia przedstawił w  Gazecie Warszawskiej” jeden״ 
z jego świadków, Józef Kenig, zajmując stanowisko ״nawróconego sceptyka”; jest 
ona na tyle charakterystyczna, że warto, jak sadzę, przytoczyć jej spore fragmenty:

Miałem-bo ja dziwne o tych improwizacyach sądy; w nieprzygotowanie się wierzyłem, 
ale zdawało mi się, że to będą fraszki, może nawet i co mniej, jak to się zawsze naszym 
zdarza improwizatorom, którzy byle co improwizacyą chrzczą. Otóż, że mam nieco po
szanowania dla poezyi, podobna profanacya strasznie wielki we mnie wstręt budzi. [...] 
Kilka już miesięcy temu, a scenę tę mam dotąd w pamięci, jakby ta wczoraj się odbyła.
[...] kilka pierwszych wierszy rozegnało sceptycyzm; zdawało mi się, że z każdą chwilą 
potęga wyrazów i myśli rośnie, że olbrzymieją ciągle; czułem jakiś wpływ materyalny 
prawie, magnetyczny, jakby od muzyki jakiej wzniosłej. Sąd mój jednak był zimny, 
refleksya siły nie straciła: badałem, krytykowałem improwizacyę, a jednak zostawałem 
pod jej wpływem. Improwizatorka mówiła strofami nierównemi; wierszy było około 
sześćdziesięciu, nikt bowiem nie notował; ja zaś liczyć nie byłem wstanie (sic). Każda 
strofa była rozwinięciem jednej głównej myśli, które tak streścić można: Poezya, więc 
improwizacya, jest wszędzie, myśl a nie słowa ją stanowią. -  Poezya czynu wyższą jest 
od poezyi myśli. Każdy jest improwizatorem, bo życie jest improwizacyą. -  To był 
główny zrąb budowy; koło niego obwinięto mnóstwo myśli innych, które z tych głów

833 PD, s. 144.
834 Ibidem, s. 95-97.
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nych się snuły. Co do formy muzycznej, pierwszy wiersz strofy był dłuższy, 13-zgło- 
skowy, drugi 11-zgłoskowy, inne wszystkie ośmiozgłoskowe, czyste, jasne, kiedy dwa 
pierwsze, jakby zaczątek pracy umysłu, nie tyle odpowiadały wszystkim wierszowania 
warunkom. W wypowiedzeniu nie było deklamacyi: był to głos równy, nieco przytłu
miony, znać było, że wyrazy biegną do ust wprost z ducha, że ich opóźniania praca 
duchowa powodem; giestu żadnego prawie, spokojność najzupełniejsza w całej po
stawie. Wszystko proste, zdaje się konieczne; a jednak pan Komorowski, znakomity 
deklamator, nad którego na pewno nikt lepiej u nas wierszy nie czytał, rzekł do mnie 
wówczas: raz jeden w życiu chciałbym tak wiersz jaki, chociaż cudzy, powiedzieć”. Jaką 
to się stało potęgą, że ja, niedowierzający, zimny, lękający się mego własnego zapału, 
tak nagle uległem, nie wiem dotąd. Myśli improwizacyi były piękne, śmiałe, ale dla 
mnie nie obce; forma udatna, ale ta nigdy omamić mnie nie zdołała; było więc coś 
dziwnego, niepojętego w tem słowie istnie żywym, natchnionem, co oddziałało na 
mnie. Wyszedłem, myśląc o wszystkiem, co tylko Pismo o potędze słowa mówi; zda
wało mi się wówczas, że pojmuję lepiej niektóre jego ustępy, że rozumiem głos Sybilli, 
że wiem, dlaczego poetów zwano prorokami etc. Pojmiecie więc, wy, co mnie znacie, 
jakie musiało być wrażenie835.

Znaczące w relacji Keniga jest to, że w punkcie wyjścia wiąże on pojęcie im 
prowizacji przede wszystkim z powszechnymi w owym czasie okolicznościowymi 
drobiazgami, wierszykami ludycznymi, jednym  słowem — z improwizacją kon- 
wersacyjną. N a tym tle wystąpienie Deotym y uderza przede wszystkim swoim 
poważnym charakterem oraz rozmiarami stworzonego tekstu. Kenig rejestruje 
wrażenie wzrastającej ״potęgi” obrazów i myśli, tego, że improwizacja w miarę 
swego trwania wywiera coraz silniejsze wrażenie (co jest zresztą wrażeniem często 
powtarzającym się w relacjach); podkreśla jej przedziwny, niemal ״magnetyczny” 
wpływ — siłę jej oddziaływania, by tak rzec, psychosomatycznego (״czułem jakiś 
wpływ materyalny prawie”) — a także uruchom ienie refleksji nad profetycznymi 
walorami słowa poetyckiego, przy czym owe uwagi na tem at ״słowa istotnie ży
wego, natchnionego” wiążą się nie tyle z treścią improwizacji, ile z trybem  jego 
przekazywania — Kenig wspom ina bowiem, że żadna z myśli nie była dla niego od
krywcza. Rejestruje również pewne nieregularności — jakby zakłócenia — wierszy 
inicjalnych oraz maksymalne skupienie Deotymy, wykluczające wszelkie efekty 
aktorskie, zwłaszcza będący zaprzeczeniem sztuki deklamacji stłum iony głos.

Zaledwie dwa tygodnie później Jadwiga improwizowała dwukrotnie w ciągu 
jednego wieczoru. Fama niezwykłego wydarzenia rozeszła się szybko. Deotym a 
debiutowała więc w atmosferze, jak byśmy to dziś powiedzieli, ״szumu m edialne
go”, z niesmakiem komentowanego przez Karola Estreichera:

[...] w 1852 roku pisma Warszawskie, skore do udzielania nowostek, do przedwczes
nego uwielbienia i do zdań niepomiarkowanych, zaczęły nadmieniać tu i owdzie o ja
kiejś czarodziejce-poetce, której nadzwyczajny geniusz rymotwórczy coraz potężniej 
rozpromieniał światło swoje w obszernem gronie, zapełniającem salon literacki jednej

 Gazeta Warszawska” 1853, nr 18; cyt. za: A. Pietkiewicz [pseud. Adam Pług], Deotyma״ 835
(Jadwiga Łuszczewska). Pamiątka jubileuszowa 1852—1897, Warszawa 1900, s. 22—24.
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z najgodniejszych cześci pań Warszawskich. [...] Czasopisma Warszawskie, a najpierwej 
i głównie Dziennik Warszawski Rzewuskiego, nastroiły ciekawość powszechną; wczes- 
nemi uwielbieniami przygotowali kraj zwolna do czegoś nadzwyczajnego, a to jeszcze 
przed udzieleniem jakiegokolwiek utworu improwizatorki. [...] nie mogli oprzeć się 
uniesieniu, a to pozbawiło ich kierowania się myślą spokojną, zimną, roztrząsającą 
i ztąd pierwsze ich opisy ubliżały prawdzie uwielbianiem bez granic836.

Estreicher widział jednak usprawiedliwienie dla powszechnego entuzjazmu 
w tym, że

Wiersz wygłoszony z pamięci, a tem więcej improwizowany, podwyższa ogromnie war
tość utworu. Co przy zimnej rozwadze po odczytaniu, mdłem by się okazać mogło, to, 
gdy tylko jest słyszanem, może sprawić efekt niesłychany837.

Eksponował również marność poezji ówczesnej, na której tle twórczość D eo
tymy ״Była to m anna dla pielgrzymów wygłodniałych, błądzących po puszczy”838.

W  owej ״puszczy” twórczość Deotym y wywołała komentarze nader liczne. 
Estreicher, opracowujący w roku 1854, a więc niespełna dwa lata po jej debiucie 
improwizatorskim, ״szkic bibliograficzny”, pomyślany jako przegląd wypowiedzi 
krytycznych poświęconych poetce, już zwracał uwagę na ich niezwykłą obfitość 
i rozmaitość, utrudniającą systematyzację839. Nie należy przy tym  zapominać, że 
opinię literacką w równym stopniu co wypowiedzi publikowane w prasie kształto
wał obieg prywatny, utrwalany przede wszystkim w korespondencji -  co w przy
padku wystąpień Deotymy, realizowanych w ramach, jak by nie było, prywatnego 
salonu, okazało się szczególnie istotne. W ystąpienia prasowe, przekraczające ramy 
gazeciarskich”, jak to określał Estreicher, doniesień, czyli mające charakter prze״
myślanej krytyki lub pogłębionego oglądu zjawiska, były zazwyczaj poprzedzone 
żywą wym ianą refleksji prywatnych, niekoniecznie idących w parze z ocenami 
publikowanymi na łam ach prasy.

W oficjalnym”, prasowym obiegu improwizacje dość długo były przedm״  io
tem  zachwytów, tyleż żarliwych, co ogólnikowych, następnie zaś pojawiło się wiele 
poświęconych poetce tekstów poetyckich, apologetycznych, lecz zawierających już 
elementy krytycyzmu i poprzedzających niejako ״właściwą” polemikę prasową, 
która rozwinęła się na dobre dopiero w 1854 roku, po wydaniu pierwszego zbioru 
wierszy Łuszczewskiej. W  owym czasie dało się jednak zauważyć wiele zachowań 
dwulicowych, będących bądź wyrazem krytycznej oceny twórczości Deotymy, 
bądź zniecierpliwienia wytwarzaną wokół niej ceremonialnością.

Tym, co bardzo utrudniało rzeczową charakterystykę jej wystąpień, była nie 
tylko gm atwanina koteryjnych interesów nakładająca się na mechanizmy coraz

836 K. Estreicher, Panna Łuszczewska Jadwiga (Deotyma), poetka ośmnastoletnia (Z szkiców bi
bliograficznych), ״Dziennik Literacki” 1854, nr 38, s. 297-298.

837 Ibidem.
838 Ibidem, op.cit., nr 41, s. 322 i 323.
839 Ibidem, s. 299.
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bardziej merkantylnego w owym czasie charakteru życia kulturalnego i uwa
runkowań rynku literackiego, lecz także współobecność na gruncie tak zwane
go ״rom antyzm u krajowego” wielu rozmaitych nurtów  ideowych i estetycznych, 
z którym i utożsamiali się poszczególni komentatorzy. Zarysowująca się w okresie 
przedlistopadowym polaryzacja stanowisk ״klasycznych” i ״romantycznych” — już 
wówczas zresztą bynajmniej nie w pełni klarowna — w latach 50. należała w prak
tyce do przeszłości, choć nadal stanowiła poręczne ramy myślowe dla wielu ko
mentatorów, zwłaszcza należących do starszego pokolenia. Tymczasem wielu ״ro- 
m antyków” krajowych okazywało się w swoich tekstach znacznie bliższymi ideom 
klasycyzującym niż tendencjom  rom antyzm u zachodniego, a nawet emigracyj
nego. Klasycznym przykładem jest tu  postać jednego z najbardziej zagorzałych 
zwolenników Deotymy, Antoniego Edwarda Odyńca, pozornie jedynie bliskiego 
formacji romantycznej, co przenikliwie zdiagnozował już Estereicher:

Cóż zachwyciło Odyńca [w poezjach Deotymy]? Sądzimy, że głównie religijny duch 
przewodniczący, jak równie artystyczna forma, to jest: forma odbiegająca tak daleko 
od dzisiejszej niesymetrycznej liryki, a tak skłaniająca się ku epice klassycyzmu (sic). 
Odyniec chociaż naśladowca Mićkiewicza (sic) przed laty, dziś oddalił się znacznie od 
wyobrażeń swoich młodości, a przynajmniej pozostał bardzo w tyle za wyobrażeniami 
noweczesnemi (sic), natomiast polubił wyrobienie wiersza i formy, na czem właśnie 
klassycy zakładali sobie chlubę szczególniejszą840.

Apologie

Jako pierwsza na pojawienie się Deotym y zareagowała grupa literatów wierna 
założeniom klasycyzmu. Głównym ״inform atorem ” tej grupy — z której wielu 
przebywało poza Warszawą — był Andrzej Edward Koźmian, pozostający wówczas 
w bliskich stosunkach z dom em  Łuszczewskich; to on dostarczał bieżących wieści 
na tem at wystąpień Jadwigi oraz odpisów tekstów improwizacji niepublikowa
nych w prasie841. Szczególne zainteresowanie dla tych doniesień wykazali, począt
kowo nieco nieufni wobec fenom enu improwizacji, Kajetan Koźmian i Franciszek 
Wężyk, ״dwaj ostatni M ohikanie klasycyzmu warszawskiego” (jak to określił Sta
nisław Tomkowicz842).

M im o że żaden z przedstawicieli środowiska klasyków nie przeprowadzał 
wprost tej paraleli, naturalnym  punktem  odniesienia dla pojawienia się Deotym y 
była sytuacja wcześniejsza o dwadzieścia pięć lat, kiedy to pojawiły się informacje 
o petersburskich improwizacjach Mickiewicza. Tym razem reakcja była jednak 
zupełnie inna — m łodą poetkę czekały ze strony owych, jak to sama określiła,

840 Ibidem, s. 313.
841 Zob. A.E. Koźmian, Listy 1829—1864, t. II, część pierwsza: 1830—1856, Lwów 1894.
842 S. Tomkowicz, wstęp do: K. Koźmian, F. Wężyk, op.cit., s. 3.
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 ”klasyków״ najstarszych koryfeuszów”843 przychylność i uznanie, choć reakcja״
nie była w pełni jednomyślna -  Kajetan Koźmian, z takim  uporem  odmawiający 
przed ćwierćwieczem talentu litewskiemu poecie, tym  razem demonstrował swój 
entuzjazm i gestem patriarchy błogosławił młodej poetce, podczas gdy generał 
Morawski okazał się bardziej powściągliwy, traktując wyczyny improwizacyjne 
z takim  samym niedowierzaniem jak w przypadku Mickiewicza. Atmosfera ogól
nej akceptacji była jednak niewątpliwa.

H istorycy literatury określali często tę woltę jako zaskakującą, staje się ona 
jednak zupełnie zrozumiała, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że przedstawicie
li najstarszej generacji literackiej ujął nie improwizacyjny tryb twórczości, lecz 
przede wszystkim teksty Deotymy, w których dostrzegali realizację większości 
swoich założeń nie tylko estetycznych, ale i światopoglądowych. Fakt, że poezje 
te powstawały jako improwizowane, utwierdzał ich w przekonaniu, że m łoda 
autorka posiada rozwinięty w wysokim stopniu  i we właściwym kierunku zmysł 
poetycki, podnosili więc ״dojrzałość” m łodego talentu. N atom iast same p ub
liczne występy traktowali nadal nieufnie, uznając, że ״pospolitują” sztukę D eo
tymy, że są niegodne jej talentu  oraz -  co znacznie niebezpieczniejsze -  że prę
dzej czy później muszą doprowadzić do jego zniekształcenia przez wyrobienie 
złych nawyków pospiesznego tworzenia. D latego też zgodnie, zarówno w pry
watnej wymianie zdań, jak i w tekstach publikowanych, twierdzili, że należy ich 
zaprzestać. W ołanie o rezygnację z improwizacji było więc, paradoksalnie, jedną 
z pierwszych na nie reakcji, idącą w parze z zachwytem nad możliwościami m ło
dej poetki844. Była naturalnie w tym  postulacie pew na niekonsekwencja, której 
n ik t z ״obrońców ” poetki zdawał się nie dostrzegać, taka mianowicie, że gdy
by nie inicjatywa m atki, m łodziutka Jadwiga nie zdobyłaby samymi pisanymi 
wierszami (prezentowanymi już wcześniej podczas poniedziałkowych spotkań) 
ani części zainteresowania i sławy, k tórą natychm iast zapewniły jej im prowiza
cje. Raz objawiony talent zasługiwał jednak, zdaniem  klasycystów, na ochronę 
i szacunek, których zaprzeczeniem były występy salonowe. I tak najżarliwiej za
angażowani w sprawę D eotym y Koźmian i Wężyk, uznając od początku Jadwigę 
za osobę niesamodzielną, podlegającą przemożnej kurateli rodziców, obarczali 
w iną za niegodne upublicznianie jej talentu  przede wszystkim matkę: ״Jakże 
żałuję tego utalentowanego dziewczęcia, że i osobę jego i talent tak pospolitują 
i szarzają. U brano ją  słyszę, jak kapłankę sybillińską, czy też jak druidę...”845. 
Trzeba, trzeba drogi przyjacielu wspierać tę niew״ inną istotę. M atka jej jest 
nieco próżną i może zbyt pragnie słynności córki; na jej wieczorach zbiera się 
tłum  rozm aitych entuzjastów” -  ubolewał Koźmian, używając słowa ״entuzja

843 PD, s. 107.
844 K. Estreicher (op.cit., nr 43, s. 340) zauważał, że to, iż Łuszczewska marnotrawi talent 

improwizowaniem, ״powtarzają niemal wszyscy recenzenci, nawet najgorliwsi wielbiciele jej zdol
ności”.

845 K. Koźmian, F. Wężyk, op.cit., s. 113.
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sta” z wyraźną dezaprobatą846. Koźmian wyrażał się niechętnie także o innym  
pomyśle -  zapewnienia im prowizacjom  D eotym y oprawy muzycznej:

nieszczęściem otoczona jest szatanami, którzy w zdradliwych poklaskach wywołali 
z piekła przeciwko niej próżność i już kadzidłami piekielnego dymu ją duszą. Już ją 
zespolili z klawicymbalistą Kątskim [...] już długimi i przesadnymi artykułami szarzają, 
pospolitują tę nadziemską istotę847.

Owo ״zespolenie” z Kątskim nie polegało, jak się zdaje, na  zapewnieniu D e
otym ie akom paniam entu do improwizacji, lecz raczej na dostarczeniu inspiracji 
i swoistego preludium . A kom paniam ent wydawał się w jej przypadku o tyle 
niepożądany, że jak świadczą wydania i zapisy jej improwizacji, posługiwała się 
rozm aitym i m iaram i wersyfikacyjnymi, nierzadko zmieniając je w obrębie jed
nej kompozycji i najchętniej stosując wiersz stychiczny, dość swobodny -  choć 
odwoływała się niekiedy także do form  stroficznych, zwłaszcza jeśli publiczność 
ją  o to poprosiła. Zygm unt Kaczkowski wspom inał na przykład, jak podczas 
jednego ze spotkań w Krakowie zapytał poetkę, czy próbow ała improwizować 
wierszem regularnym, ta zaś jeszcze tego samego wieczora -  niejako w odpo
wiedzi na to pytanie -  wygłosiła ex prom ptu  wiersz stroficzny, nawiązujący do 
odegranego wcześniej mazurka, k tóry  to wiersz, jak odnotował Kaczkowski, był 
żywym i porywającym obrazem tego tańca, m״ alującym  z szczególniejszą jasnoś
cią jego myśl, życie a nawet i dźwięki”848. Eksperym ent ten przywodzi na myśl 
w spom inaną przez W iaziemskiego improwizację M ickiewicza ״na  tem at” M u r
m ure Szymanowskiej, wiem y jednak zbyt mało na tem at obu tych wystąpień, by 
pokusić się o ich konfrontację.

Próby połączenia improwizacji Deotym y z m uzyką były więc nieudane -  po
została improwizatorką deklamującą, a nie śpiewającą -  jednak inne inicjatywy 
promocyjne”, przedsiębrane przez N״ inę Łuszczewską, były przeprowadzane ze 
skutecznością uderzającą, zdaniem wielu, w dobrą sławę Jadwigi:

Niech więc ją tak matka nie stawia na świecznik, niech nie wydaje na poniewierkę 
daru wielkiego, którym ją Bóg wyposażył. [...] Niechaj wyżebrze u tych, którzy się jej 
przyjaciółmi mianują, ażeby ją więcej poważali, a mniej o niej mówili i pisali

-  pisał Wężyk849. Zaiste, obawy przed szyderczymi reakcjami na nazbyt spektaku
larne zabiegi pani N iny szybko okazały się uzasadnione. Pokazowy strój Deotym y 
został -  skutecznie -  ośmieszony popularnym  dwuwierszem: ״Deotym a się nady
ma, zamiast kiecki m a strój grecki”850, a ״wielbiciele” nie traktowali bynajmniej

846 Ibidem, s. 121.
847 Ibidem, s. 120.
848 Z. Kaczkowski, Deotyma w Krakowie. List Zygmunta Kaczkowskiego do Redaktora Gazety 

Warszawskiej, ״Gazeta Warszawska” 1854, nr 294.
849 Ibidem, s. 124.
850 R. Kaleta, Sensacje z  dawnych lat, Wrocław 1980, s. 482.
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Deotym y tak, jak by na to wskazywała jej wieszcza renoma. Symptomatyczna pod 
tym  względem jest wzmianka z jej pamiętnika:

[...] nie lubiłam [...] tworzyć improwizacji krótkich, bo kosztowały mnie tyle strachu, 
co i długie, nie pozwalały na szeroki rozmach lotu i, co gorzej, zostawiały niezadowo
lenie w słuchaczach, którzy zawsze wtedy mówili z przekąsem: ״O! Jakże dziś krótko... 
Może byśmy jeszcze co drugiego usłyszeli?”851.

Uwaga, że owa ״reklamacja” słuchaczy była wygłaszana ״z przekąsem”, daje 
wiele do myślenia na tem at ich roszczeniowej postawy i potwierdza, że wystąpie
nia Deotym y były traktowane raczej jak sensacja niż ״chwila natchnienia”. O na 
sama zresztą zdawała sobie sprawę z różnych motywacji swoich odbiorców:

Każdy prosił, jedni z miłości do poezji, drudzy z prostej ciekawości, inni jeszcze choć
by tylko dla mody -  z tej, czy owej przyczyny, każdy chciał się pochwalić, że ״już 
słyszał”852.

Jeszcze większy niepokój niż aura sensacji otaczająca wystąpienia Jadwigi bu 
dziła ich nadm ierna, w powszechnym m niem aniu, częstotliwość. Deotym a w pa
m iętniku utrzymuje, że improwizowała rzadko, a w każdym razie znacznie rza
dziej, niż głosiła fama853. Z  drugiej strony wspomina jednak o naciskach, którym  
była poddawana:

Czasem też trudno było nie ulec przewadze wieku, lub jakowejś sławy -  przyjeżdżały 
najszanowniejsze matrony, schodzili się ludzie znakomici, często przybywający z naj
dalszych stron kraju, zaręczający, że przybyli tylko na dni kilka, i to jedynie w celu 
słyszenia improwizacji [...]. Nieraz więc musiałam przystać mimo chęci, a nawet mimo 
niechęci, z jaką stawałam do improwizacji854.

Występowała zresztą nie tylko w trybie ״uroczystym”, wezwana przez zgro
madzonych w salonie i na zadany temat, ale wygłaszała też krótsze, kurtuazyjne 
i dialogiczne improwizacje przy okazjach mniej zobowiązujących, takich jak na 
przykład obiad wydawany przez jej rodziców, podczas którego na toast Andrzeja 
Edwarda Koźmiana odpowiedziała wierszowaniem855. Zygm unt Kaczkowski, re
lacjonując pobyt poetki w  Krakowie, stwierdzał, że:

851 PD, s. 103.
852 Ibidem, s. 104.
Bo też byliśmy niełatwi do uproszenia. Wprawdzie poza Warszawą krążyła pogłoska, jako״ 853

by z każdym poniedziałkiem powstawała nowa improwizacja, lecz była to czysta bajka. O ile sobie 
przypominam i widzę ze spisów, nigdy podobno nie improwizowałam przez dwa tygodnie z rzędu”; 
ibidem, s. 103.

854 PD, s. 104.
855 List A.E. Koźmiana do ojca z 7 marca 1853 roku; cyt. za: idem, op.cit., s. 155. Owe bardziej 

kameralne proszone obiady Łuszczewskich, wydawane w czwartek, stanowiły, oprócz dość rojnych 
poniedziałkowych spotkań, kolejny sposób na stworzenie własnego środowiska literackiego; ״Może 
one i nieco przypominały czwartkowe obiady Stanisława Augusta” -  wspominała Wilkońska (ea- 
dem, op.cit., s. 39).
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[...] czterowierszem odpowiadała na każden toast, często na wspomnienie jakiegoś 
wiersza którego ze znajomych poetów, to na pocieszenie smutkiem strapionej osoby, 
to znów jako odszkodzenie pewnej młodej panience za to, że nie miała sposobno
ści słyszeć jej improwizacyi — a zawsze wierszem takim, któremu nie brakowało ani 
myśli okrągłej i trafnej, ani dźwięcznego rytmu, że już nie potrzebuję wspominać
o rymie856.

Kaczkowski dodawał — zwracając się do warszawian, tekst był bowiem dru
kowany w ״Gazecie Warszawskiej” — że nie będzie wyliczał tych wystąpień, ״bo 
dla was, będących przy źródle, stały się takie urywkowe improwizacye pewnie już 
chlebem powszednim”857.

Określanie m ianem  improwizacji takich konwersacyjnych i biesiadnych dro
biazgów m ożna uznać za przesadzone — tak jak czynił to Józef Kenig w cytowanym 
sprawozdaniu z debiutu improwizatorskiego Deotym y — i rzeczywiście zasadniczo 
wprowadzano różnicę, nawet jeśli nie w nomenklaturze, to w wartościowaniu, 
między nim i a ״poważnymi” wystąpieniami. Z  drugiej jednak strony trudno było 
je postrzegać inaczej niż jako ״odpryski”, drobne refleksy tego samego talentu im- 
prowizatorskiego, który umożliwiał obszerne kompozycje ex prom ptu. Ponieważ 
zarazem niebezpiecznie zlewały się ze standardową poetycką produkcją biesiad
ną, której zwyczaj był wówczas w Polsce powszechny858, były jednak uznawane 
— zwłaszcza przez odbiorców nastawionych mniej entuzjastycznie niż Kaczkowski — 
za zdecydowanie kom prom itujące i niegodne talentu Deotymy.

Interwencje o zaprzestanie improwizacji, zarówno drobnych, jak i obszernych, 
były liczne, płynęły ze wszystkich stron i przybierały różne postaci — na przykład 
w m arcu 1853 roku Wężyk, dowiedziawszy się, że ״ [...] panna Jadwiga nową im 
prowizację pod tytułem  »Zima« wymyśliła w salonie swej matki wśród kłębów 
dym u cygarowego”859, postanowił odwołać się do wpływu słowa poetyckiego, wy
syłając wiersz, w którym  znalazły się między innym i takie słowa:

856 Z. Kaczkowski, op.cit., nr 294.
857 Ibidem.
858 Rozmaicie takie improwizacje przyjmowano, przede wszystkim w zależności od osoby mów

cy; dla przykładu, A.E. Koźmian w liście do ojca z 11 stycznia 1853 roku — a więc roku najwięk
szych triumfów Deotymy — wspominał w tonie neutralnym toast ״wzniesiony przez poetę-mówcę, 
improwizatora Rowickiego” na cześć Kajetana Koźmiana podczas przyjęcia weselnego Henryka 
Koźmiana i Marianny Rzątkowskiej w Jeziorku (A.E. Koźmian, op.cit., s. 128), podczas gdy inne 
wystąpienie tego typu (kilka dni później), również zawierające pochwałę Koźmianów, relacjonował 
ze znacznym dystansem: ״[...] mistrz Romulla powstał i przerwał rozczulenie powszechne, wołając: 
niech słucha galerya i improwizując wierszem pożegnalny toast, w którym umieścił się i cały parnas, 
i cały olimp, i hipokrena i pegaz. Zaczął się toast od tego wiersza:

Jak tu użyć mojej weny
Obok Koźmianów sławnej hipokreny.
Bajał staruszek blisko przez kwadrans, a w około tylko śmiech przyduszony słychać było” (ibi

dem, s. 130; list do ojca z 16 stycznia 1853 roku).
859 K. Koźmian, F. Wężyk, op.cit., s. 129.
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Pieścisz słowika dla wdzięcznego tonu,
W czystym eterze bawisz z nim godziny;
Wnieś jego klatkę wśród dymów salonu,
A spadnie z szczebla w kłębach nikotyny860.

Ó w  cygarowy dym, który tak się nie podobał Wężykowi, dla innych stanowił 
interesujące novum  życia salonowego oraz nie najgorszą oprawę wystąpień Jadwi
gi; Leon Potocki na przykład tak go odmalowywał w swoich Szkicach towarzyskie- 
go życia miasta Warszawy z  drugiej połowy X I X  stulecia:

Nakoniec wyniesiono jedzenie, wraca porządek, zwolna gwar ustaje; błysnęły ognie, 
kobiety i mężczyźni bez wyjątku prawie pozapalali cygara. Cygara, emancypowana 
moda dziewiętnastego stulecia, której dawna przyzwoitość wyższego towarzystwa praw 
swoich ustąpić musiała; moda puszczenia wszystkiego z dymem.
Kiedy dym unosił się w górę, wzbijał w obłoki, gości zostawić w rzeczywistości życia 
nadto byłoby poziomym; dlatego też pani N. swój poniedziałek poezją umyśliła zakoń
czyć. Wszyscy naznaczone zajęli miejsca, nastąpiło milczenie, oczekiwanie. 
Kilkonastoletnia dziewica niepospolitego talentu na dany sobie przedmiot o malar
stwie improwizować miała. Rozstąpiły się czarne kłęby dymu, ujrzano jasnowłosą gło
wę natchnionej Deotymy, jakby okolona chmurami, kiedy dźwięcznym głosem impro
wizacja zaczęła861.

Również Cyprian Norw id, który, jako stały bywalec salonu Łuszczewskich na 
początku lat 40., pamiętał Jadwigę (jak to sam wspominał po latach) z czasów, 
kiedy nie była wyższa od poręczy fotelu w salonie M״ atki”862, waloryzował pozy
tywnie aktorską stronę jej wystąpień:

Nie tyle winszuję Pani wysokiego Córki Jej talentu, ile że wieniec pierwej i suknię sto
sowną kładzie; jeżeli zdania moje coś mogą być warte, to bardzo radzę, aby zachowała 
pewną proporcję sceny w improwizacjach swoich — to jest nieodzowne dziś wszędzie, 
a może tym więcej u nas.

Ci, którzy się tym gorszyć mogą albo za rzecz zbyteczną to uważać, nie mają 
pojęcia architektury dzisiejszego społeczeństwa albo są faryzeusze prostoty. Tak jak 
Sokrates mawiał, że nie każdemu wolno jest nic nie mieć i być zupełnie ubogim, bo to 
przywilej bogów tylko — tak jak mówię, iż nie każdemu wolno być poetą bez wieńca 
i togi, albo raczej (co tu jest szczególnie prawdziwym): NIE W KAŻDYM CZASIE 
I SPOŁECZEŃSTWIE WOLNO JEST BYĆ POETĄ BEZ WIEŃCA I TOGI863.

860 Ibidem; pierwodruk wiersza: ״Czas” 1853, nr 67. Dodajmy, że intencja Wężyka, tak jas
no wyrażona w liście, przez niektórych czytelników wiersza została zrozumiana opacznie; Karol 
Estreicher na przykład był przekonany, że Wężykowi, ״idzie tylko o religią” — i tak odczytawszy 
jego postulat, nie zgadzał się z nim: ״[...] więc hymny i psalmy, to cel jedyny polskiej poezyi? to jest 
zadaniem poetki a Polki? reszta, jestże tylko dym z nikociany, w której wpędzony słowik, niknie 
i pada zatruty?” (K. Estreicher, op.cit., nr 40, s. 313).

861 L. Potocki, Szkice towarzyskiego życia miasta Warszawy z drugiej połowy XIXstulecia, Poznań 
1854, s. 39—40.

862 List do Niny Łuszczewskiej z października 1871 roku, cyt. za: C.K. Norwid, Pisma wszyst
kie, oprac. J.W Gomulicki, t. IX, Warszawa 1971, s. 497.

863 Ibidem, t. VIII, s. 243.
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Biorąc pod uwagę tak skrajnie rozbieżne opinie, nie należy się dziwić, że pani 
N ina, dziękując za wszelkie uwagi, kierowała się przede wszystkim własnym in 
teresem i własnym przekonaniem  na tem at tego, co korzystne dla kariery córki; 
toteż Deotym a nie zaprzestała improwizacji, tak uzasadniając -  w odpowiedzi na 
wiersz Wężyka -  swoją postawę:

Pytasz: czemu biegnę, dzwonię?
Więc spytaj: czemu mam życie?
[... ]
Ja śpiewam prosto, ubogo,
Więc się z piosenką nie drożę864.

Koźmian i Wężyk, usiłujący wpływać na kierunek rozwoju młodej poetki, m u
sieli ostatecznie przyznać się do klęski -  i winą za swą porażkę obarczyli przede 
wszystkim N inę Łuszczewską. N ie dostrzegli -  lub nie chcieli dostrzegać -  tego, 
że to właśnie idąc za sugestią matki, poetka kierowała do nich pełne szacunku 
i wyrazów podziwu wiersze i listy, dzięki którym  poczuli się znowu autorytetami 
i znaleźli się na chwilę ponownie w centrum  życia literackiego865. Nie dostrzegli 
również -  lub nie chcieli dostrzegać -  tego, że podobne listy Jadwiga kierowała do 
bardzo wielu wpływowych osób, reprezentujących różne frakcje literackie, zaskar
biając sobie w ten sposób ich przychylność albo przynajmniej powstrzymanie się 
od jawnej krytyki; na wiele z nich otrzymywała zresztą mniej lub bardziej kurtu 
azyjne odpowiedzi866. Wiersze zawarte w tej korespondecji pełniły funkcję przede 
wszystkim fatyczną, operując konwencjonalną topiką i równie konwencjonalnymi 
kom plem entam i, jednak zdarzało się, że zawierały -  jak choćby cytowana przed 
chwilą interwencja Wężyka i deklaracja Deotym y -  elementy dyskursywne. Taka 
poetycka wymiana grzeczności działa zresztą w obie strony -  nie tylko Deotym a 
utrwalała w ten sposób swą renomę, lecz i wielu mniej cenionych literatów starało

864 Pierwodruk: ״Czas” 1853, nr 87.
865 Zauważył to już S. Tomkowicz we wstępie do wydania ich korespondencji: ״Niewątpliwie 

skłaniało ich ku cudownemu »dziewczęciu« pokrewieństwo duchowe, sam rodzaj talentu. Wszak 
w utworach jej tak wyraźnie brzmi nuta rozumowej refleksji oraz pierwiastek retoryczny, a zatem 
główne cechy kierunku przeważającego u klasyków Księstwa Warszawskiego. Obok tego były jed
nak także powody tego korzystnego uprzedzenia, przechodzącego chwilami w uwielbienie osobiste, 
jeśli wolno się tak wyrazić -  czysto ludzkie. Oto Deotyma zaledwie pierwszymi wystąpieniami 
poetyckimi stała się słynną, zwróciła do Koźmiana, choć osobiście mu nieznana, odezwę poetycką 
nader pochlebną, ogłoszoną potem w dziennikach. Spotkawszy się zaś za granicą z Wężykiem, 
nawiązała z nim korespondencję wierszowaną, w której mu również kadzidła nie szczędziła; a gdy 
przybyła do Krakowa, pospieszyła złożyć mu uszanowanie i z emfazą, która jej była zwykłą, niejako 
publicznie pod jego oddała się opiekę. [...] Nie dziw, że wzrokiem zmąconym łzą rozrzewnienia 
patrzyli na młodą »wieszczkę«, na polską Safonę, która oddała im sprawiedliwość, która może miała 
ich przypomnieć pokoleniu współczesnemu” (op.cit., s. 15-17).

866 Na tę strategię zwrócił uwagę B. Zakrzewski, nota bene jeden z najzagorzalszych współczes
nych krytyków poetki (zob. idem, Istotnie, Bóg dał Polsce genialną poetkę. Rzecz o Mickiewiczowskim 
falsyfikacie, w: idem, ״Spowiednicy”Mickiewicza i Fredry, Wrocław 1994, s. 128-129).
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się podnieść swoją rangę, dedykując jej wiersze w nadziei, że dzięki tem u zostaną 
one zauważone867. Poetyckie ״listy” do Deotym y tworzyły szczególnie chętnie -  
co nieuniknione -  kobiety; niestety, m im o iż stawała się ona dla polskich poetek 
wzorem na miarę Korynny, ich utwory nie przypominały tych, które poświęcone 
były bohaterce pani de Stael, pisanych choćby przez Felicię Hemans czy Letitię 
Landon. C o charakterystyczne, często nadawano tej poetyckiej korespondencji 
cechy improwizacji, odpowiadając na wiersz wierszem pisanym stante pede. Taką 
improwizowaną ״pocztę poetycką” Deotym a utrzymywała jeszcze wiele lat póź
niej, podczas pobytu w Poznaniu w 1875 roku, odpowiadając na hołdy am bit
nych wielbicielek szybko kom ponowanym i wierszami (nieraz dostarczanymi już 
po godzinie od otrzymania wierszowanych listów)868.

W pisana w układ takiej poetyckiej korespondencji kategoria intymności i bez
pośredniości zwiększała renomę poetki, bowiem utwory te, prędzej czy później 
upowszechniane (nawet jeśli nie drukiem, to publicznymi recytacjami i odpisa
mi), sytuowały ją w orbicie rozmaitych literackich i towarzyskich autorytetów. 
Przyczyniały się również do powstawania zobowiązujących sytuacji, w których 
obiektywna, a zwłaszcza krytyczna ocena poezji była bardzo utrudniona. Nawią
zując w ten sposób kontakt osobisty, a zarazem, przez swoją formę poetycką, po
tencjalnie przeznaczony do publikacji, poetka i jej matka, jak się zdaje, niekiedy 
nadużywały uprzejmości adresatów i przekraczały granice dobrego smaku. Jedną 
z takich sytuacji opisuje Andrzej Edward Koźmian, skądinąd jeden z najwierniej
szych przyjaciół dom u Łuszczewskich:

[...] oddała mi Deotyma wiersz, mnie poświęcony pod tytułem Sen. Gdym go sam 
sobie odczytał z rozrzewnieniem i wdzięcznością, uczułem, że nie wypadało publicz
nie go dać do czytania. Obskoczono mnie, aby go dać czytać, nalegano, proszono. Ja 
prosiłem, aby opuszczono to, co mnie się dotyczy. Matka nie pozwalała na to opusz
czenie. W końcu uledz musiałem. Odczytał więc ten wiersz tkliwy i piękny aktor 
Komierowski, i odczytał bardzo dobrze. Jest w nim bardzo poetyczne i rzewne wspo
mnienie o Teosi869, i nawet o mojej Maryni, i dlatego nie chciałem, aby był czytany. 
Wszyscy byli zachwyceni i rozrzewnieni, nawet pan Andrzej Zam.[oyski?] wziął zaraz 
ode mnie ten wiersz, aby go przepisać sobie870.

M im o że sytuacja była dlań zasadniczo pochlebna, Koźmian nie kryje swoje
go zażenowania zbyt osobistymi wycieczkami i wzmaganiem efektu wiersza kosz
tem  jego intym nych przeżyć; jeszcze dobitniej przedstawiał swoją reakcję w liście

867 A.E. Koźmian wspomina na przykład, jak pomagał radcy stanu Badeniemu tworzyć wiersz 
Żal do Deotymy: ״[...] czekał na mnie Badeni [...] z wierszem do Deotymy, któryśmy po trudzie 
całogodzinnym poprawili, i który teraz jako tako wygląda. Nic zabawniejszego, jak męki porodu 
Badeniego [...]” (list z 6 marca 1853 roku, idem, op.cit., s. 153).

868 Zob. K. Tokarzówna, Odwiedziny ״ Wieszczki”, w: Literackie przystanki nad Wartą, red.
Z. Szweykowski, Poznań 1962, s. 386.

869 Teofila ze Skrzyńskich, żona Andrzeja Edwarda Koźmiana, zmarła jesienią 1851 roku.
870 A.E. Koźmian, op.cit., s. 145; list z 26 stycznia 1852 roku.
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do Morawskiego, zresztą tym samym (z 1 lutego), w  którym  prosił o nierozpo- 
wszechnianie wiersza Deotym y do Krasińskiego:

[...] Wrażenie było niezmierne, ale jakże mi boleśnie było, gdy widowiskiem stało się
rozrzewnienie moje, któremu się oprzeć nie mogłem871.

Niezależnie od mieszanych uczuć, jakie wzbudziło publiczne odczytanie wier
sza, Koźmian poczuł się zobligowany do udzielenia nań poetyckiej odpowiedzi 
-  był nią wiersz Ecce Deus-Ecce Homo, k tóry odczytał w  salonie Łuszczewskich. 
Zabiegi Deotym y odniosły więc pożądany skutek.

Skutecznością tej literackiej kurtuazji m ożna tłumaczyć początkowy brak gło
sów krytycznych w dyskursie publicznym, choć jak świadczą prywatne zapiski, 
wystąpienia Deotym y dość szybko zaczęły budzić zastrzeżenia; były one jednak 
łagodzone lub wręcz blokowane przez tych, których D eotym a ujęła swoją aten
cją. I tak zwłaszcza Andrzej Edward Koźmian wielokrotnie czuł się w obowiązku 
stawać w jej obronie wobec krytyki osób z własnego towarzystwa -  odwodził na 
przykład Stanisława i Jana Koźmianów od umieszczenia w ״Przeglądzie” krytycz
nych uwag i złośliwego wierszyka, odpierał zastrzeżenia i sarkazmy Morawskiego, 
wspierając się przy tym autorytetem  osób, które uznały wybitność Jadwigi (włas
nego ojca, Wężyka, Odyńca), i przytaczając zdanie, które miał na podstawie jej 
wierszy wypowiedzieć Mickiewicz: ״to już stary poeta, wtajemniczony w sztukę 
[...] tylko niech nie improwizuje”872. Odpierał również zarzuty bardziej konkret
ne, na przykład broniąc przekonania o ״autentyczności” wiersza skierowanego do 
siebie, w k tórą Morawski m ocno wątpił873.

Taktyka literackiej kurtuazji czasem jednak zawodziła -  tak było w przypadku 
Zygm unta Krasińskiego, jedynej osoby, której opinia mogła, jak się zdaje, zaważyć 
na dalszych losach improwizacji Łuszczewskiej i jeśli nie powstrzymać zupełnie 
występów, to przynajmniej znacznie je ograniczyć. Utrzymujący z nim  w tym 
okresie dość bliskie stosunki Andrzej Edward Koźmian dostarczył wiersz dedyko
wany poecie przez Jadwigę, która, jak pisał w  jednym  z listów, ״marzy o poznaniu 
go” ״i m atka tego poznania i zetknięcia się flagrantessime cupit; użyty jestem do 
wyjednania do niego pozwolenia odwiedzenia go, lub spotkania się z nim  u pani 
Załuskiej”874. Już wcześniej Andrzej Edward Koźmian przekazywał wiersze D eo
tymy Krasińskiemu875, który

871 Ibidem, s. 148; list z 1 lutego 1853 roku.
872 Ibidem, s. 166; list do Stanisława i Jana Koźmianów z 22 marca 1853 roku.
 Nie wiem dla czego jenerał mniema, że ustęp dla mnie poświęcony, jest przyczepiony do״ 873

dawniejszej jej pracy. Ten wiersz Sen napisała jednego wieczoru, który poprzedził dzień, w którym 
mi go ofiarowała. Obraz ogrodu był z natury wziętym, była to właśnie jedyna noc, w której śnieg go 
pokrył”; ibidem, s. 151; list do Stanisława i Jana Koźmianów z 17 lutego 1853 roku.

874 Ibidem, s. 138; list z 25 stycznia 1853 roku.
875 Koźmian przyniósł Krasińsiemu m.in. wiersz adresowany do Kajetana Koźmiana i impro

wizację o tańcu drukowaną w ״Czasie”.
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Udurzony był tem nadzywyczajnem usposobieniem, znajomością języka, łatwością 
władania nim. Przyznał jej ducha poetycznego i wyborny sąd o niej wydał. Lęka się, 
aby erudycya jej nie przemieniła się w pedantyzm i nie zabiła natchnienia, gani tę 
łatwość improwizowania na dane temata, jako sprzeczną prawdziwemu natchnieniu, 
przewiduje, że to nadzwyczajne i natchnione dziewczę stanie się ofiarą próżności i zowie 
to występowanie publiczne uneprostitution ducha. Prosił mnie o więcej jej poezyj876.

Uwagi te przekazał Koźmian osobiście pani N inie i Deotymie podczas najbliż
szej bytności w ich salonie (17 stycznia) i, jak pisał w liście do ojca, odebrał ״przy- 
rzeczenie, że od m etody improwizacyi na tem ata dane odstąpią i że wszelkich 
improwizacyj bardzo oszczędnie dozwalać będą”877 — jednak natychmiast sam się 
przekonał, jak bardzo trudno było dotrzymać tej obietnicy i nie ulec oczekiwa
niom  gości salonu:

Wiele osób było na tym wieczorze w nadziei słyszenia Deotymy, lecz ona i jej rodzice, 
będąc pod wrażeniem uwag twoich i Zygmunta, nie chcieli iść przeciw nim, choć może 
w duchu pragnęli nowego wystąpienia. Widząc to i gdy mnie napastowano, abym 
się wstawił i wyprosił ten ostatni raz, aby Sybilla przemówiła, udałem się do matki 
i córki, mówiąc, że należy pożegnać Kątskiego878, a zostawując improwizatorce wy
bór przedmiotu do improwizacji. Po połgodzinnem oczekiwaniu przemówiła Sybilla
0 rzeźbiarstwie, gdyż była pod wrażeniem rzeźb, które właśnie w tym dniu oglądała. 
Wiele było pięknych myśli i obrazów, które, przedstawiła oku naszemu najcelniejsze 
pomniki sztuki z dziwną erudycyą. Zręcznie z początku wspomniała o posągu z soli 
żony Lota i wyprowadziła naukę, aby się nie oglądać za przeszłością, którą deszcz og
nisty spalił za karę, lecz ażeby iść naprzód z ufnością i nadzieją. Przy końcu zwróciła 
się zręcznie z słowem pożegnania do Kątskiego, który wywdzięczając się, zagrał silnie
1 z pięknem natchnieniem. Wszyscy byli zadowoleni i w istocie niepodobnem jest nie 
czuć najsilniejszego współczucia dla tego nadzwyczjnego dziewczęcia. Pisze ona teraz 
poemacik Siegfried; niech pisze, — niech pisze, a nie wysila się w improwizacjach, które 
są tylko gimnastyką natchnienia879.

Krasiński nie spotkał się jednak z Łuszczewskimi, ambiwalentnie też skom en
tował otrzymany wiersz:

Bardzo był nim uszczęśliwiony i zdumiony, lecz z goryczą rzekł: ״ten wiersz nie do 
mnie, nie przyjmuję go, jakoby był do mnie — jeżeli do mnie chce napisać, niech napi
sze do trupa”. Zlecił mnie potem wiele pięknych powiedzieć jej rad i przestróg, które 
dosłownie jej powtórzyłem880.

876 A.E. Koźmian, op.cit., s. 132; list do ojca z 16 stycznia 1853 roku, s. 132; por. list Krasiń
skiego do Cieszkowskiego, w: Z. Krasiński, Listy do Augusta Cieszkowskiego, Edwarda Jaroszyńskiego, 
Bronisława Trentowskiego, oprac. i wstęp Z. Sudolski, Warszawa 1988, t. I.

877 A.E. Koźmian, op.cit., s. 134; list z 18 stycznia 1853 roku.
878 Kątski grał tego wieczoru, m.in. akompaniując Komorowskiemu, który śpiewał pieśni pol

skie.
879 A.E. Koźmian, op.cit., s. 134; list z 18 stycznia 1853 roku.
880 Ibidem, s. 140; list z 22 stycznia 1853 roku.
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Było to dla Łuszczewskich duże rozczarowanie i afront, nic więc dziwnego, 
że sugestie poety, by zaprzestać improwizacji, i gotowość ich ograniczenia poszły 
w niepamięć.

Trudno powiedzieć, czy Krasiński unikał tego spotkania z powodu złego samo
poczucia, czy też z jakichś innych względów. Pewną wskazówką m ogą tu  być dal
sze listy Andrzeja Edwarda Koźmiana, który w liście z 1 lutego zapowiada M oraw
skiemu przesłanie m u owego wiersza Deotym y dedykowanego Krasińskiemu, ale 
z wyraźnym zastrzeżeniem, iż ״nie należy go puścić w obieg”881. Ta chęć zapobie
żenia upublicznianiu tekstu jest bardzo znamienna — być może jej powodem była 
obawa, że zostanie ono odebrane jako pośrednie świadectwo akceptacji i uznania 
dla wystąpień Deotymy, świadectwo objęcia nad n ią protektoratu. Być może An
drzej Edward Koźmian, bogatszy o krępujące doświadczenie publicznej lektury 
wiersza skierowanego do siebie, zrozumiał rezerwę Krasińskiego. Nadal wpraw
dzie przynosił i czytał poecie nowe wiersze Deotymy, nie krył jednak rosnącego 
rozczarowania: ״ Wiara, nadzieja i miłość, improwizowane z Kątskim, o której im- 
prowizacyi »Kuryer« tak szumnie pisał, jest najsłabszym jej utworem”. O  wierszu 
Podróżni, ofiarowanym Kajetanowi Koźmianowi, wspominał: ״śliczne są niektóre 
obrazy, ale całość źle powiązana. D otąd najcelniejsze jej poezye: Krucyaty, Taniec 
i wiersz do Zygm unta”882. Wciąż poczuwał się jednak do odpowiedzialności za 
Jadwigę:

Czyli ta potęga nie zmarnieje, nie zużyje się przed czasem, nie rozprószy się w drobnych, 
niewyrobionych utworach, to inne zagadnienie. [...] Założyłem się z Zygmuntem, że 
przez trzy poniedziałki nie przemówi i przegrałem zakład, bo żadna siła próżności mat
ki nie pokona. Sprawiedliwie też Zygmunt napisał w liście do Cieszkowskiego: ״Bóg ją 
pcha naprzód, matka w tył ciągnie”883. Przyjechała ks. Radziwiłłowa z Paryża, zaimpro
wizowała dla niej o malarstwie. Wróciła pani Augustowa Potocka z Krakowa podczas 
mego pobytu, zaśpiewała dla niej o kamieniach. Byłem świadkiem tej improwizacyi. 
Wstydziła się mnie jej matka a przecież oprzeć się nie zdołała884.

Podobne oceny pojawiały się także w innych środowiskach; A ntoni M arcin
kowski na przykład stwierdzał:

Pomimo że chciałbym kiedy być obecnym chwili tej zadziwiającej improwizacji, że 
chciałbym oczami mymi widzieć tę błyskawicę zapalającą się w duszy i buchającą

881 Ibidem, s. 147.
882 Ibidem, s. 141; list z 23 stycznia 1853 roku.
883 Zdanie to szybko obiegło środowisko klasycystów, nabierając rangi ostatecznej diagnozy 

sytuacji, by nie rzec — wyroku na Deotymę. Przytaczał je m.in. K. Koźmian, pisząc do F. Wężyka: 
 znowu ją wywlekła niebacznie matka na improwizacje. [...] te beznamyślne utwory imaginacyi [...]״
są niższe, a według mnie stokroć niższe od poprzedzających. Dobrze się o niej wyraził Zygmunt 
[Krasiński]: »Bóg ją naprzód popychał, a matka ją w tył ciągnie«. [...] Szkoda, szkoda jej, już się tą 
nieszczęśliwą żądzą słynności nabawiła szyderstwa ze strony złośliwych żartownisiów” (K. Koźmian, 
F. Wężyk, op.cit., s. 130—131).

884 Ibidem.
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na zewnątrz ogniem słowa i wielkiej myśli, pomimo to, mówię, nierad jestem, że ta 
dusza, wysoka i natchniona, idzie za tym popędem improwizacji. Improwizacja wielka 
jest w sobie, cudowną w swoim poczęciu, ale w kraju swoim ulega pomniejszym wa
runkom, które łatwo bardzo mogą zmącić źródło poezji. Podziwiałem improwizacją 
Kamienie. Deotyma wyszła zwycięsko z tej osobliwszej gry salonowej, zadawania temy 
trudnej, płaskiej. Ona z tego martwego słowa zrobiła bogaty w kolory i obrazy fantazji 
poemat. Posłużyła jej do tego pamięć, umiejętność, oczytanie; ale to są przymioty, 
które ukrywać powinna improwizatorka. To ją spoza krańca sprowadza świata, wpro
wadza do sfery dusznej i zapylonej biblioteki. Improwizatorka to geniusz żywego, 
nie martwego słowa. Na jeden raz to było dobre, potem może się to zmienić w złą 
i fałszywą manierę885.

”Nieszczęśliwa erudycja״

W  kontekście tych (powtarzanych zresztą jednomyślnie ze wszystkich stron) 
narzekań na przesadną erudycyjność wierszy Deotymy, warto przypomnieć, że 
w biografiach słynnych improwizatorów często spotykamy wzmianki o ich ce
lowym dążeniu do poszerzania wiedzy (a pani N ina, z racji swoich arkadyjskich 
filiacji, najprawdopodobniej znała przynajmniej kilka z tych biografii), bowiem 
erudycja była warunkiem  koniecznym do uprawiania tej sztuki, dawała materiał 
i narzędzia umożliwiające realizację każdego tematu. Jak już o tym  była mowa, im- 
prowizatorzy, podejm ując nieznany im  wątek, jedynie sumarycznie przedstawiony 
przez publiczność, musieli dysponować rezerwuarem wątków analogicznych lub 
zgoła zastępników, które pozwoliłyby im  zbudować koherentną całość ze słabo 
znanego materiału, a nawet dokonać sprytnej ״podm iany tem atu”. Klasycznym 
przykładem takiej ״podm iany tem atu” wydaje się sytuacja opisana przez Andrzeja 
Edwarda Koźmiana:

Improwizator jest improwizacyą na temat dany przez J. Morawskiego, której on przy
tępionym słuchem nie dosłyszał. Nie zrozumiała Sybilla myśli tematu i zamiast ma
lować własne wrażenia, zabłąkała się aż do Alhambry i spotkała Josefa Abdal-Hagida. 
Nieszczęśliwa erudycya zabija natchnienie i odejmuje improwizacyi właściwy jej cha
rakter uniesienia i zapału. W każdej jej pieśni jest jakiś błysk, jest zawsze coś, ale czasem 
trzeba się zmęczyć, utrudzić, znoić nim się do tego ״coś” dojdzie886.

Biorąc pod uwagę, że temat ״improwizacja” został poetce zadany już podczas 
jej pierwszego publicznego wystąpienia i prawdopodobnie przewijał się co chwi
la wśród publiczności, wydaje się, że Łuszczewska nie tyle ״nie zrozumiała myśli”, 
ile szukała kolejnego wariantu jego realizacji. Odbiorcy uznawali jednak przesadną

885 A. Marcinkowski, list do P. Wilkońskiej z 25 września 1853 roku, cyt. za: P. Wilkońska, 
op.cit., s. 342; list ten został opublikowany pod pseudonimem A. Nowosielski jako Wyjątek z listu 
pisanego do autorki ״ Wawrzyny” w ״Gazecie Warszawskiej” 1853, nr 283 oraz w ״Tygodniku Peters
burskim” 1853, nr 33.

886 A.E. Koźmian, op.cit., s. 225; list do Stanisława Koźmiana z 15 maja 1854 roku.
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intelektualizację za bezpośrednią pochodną improwizacji i eksponowali jej zgubny 
wpływ nie tylko na twórczość, ale i na osobowość samej poetki. Kajetan Koźmian 
na przykład, donosząc generałowi Morawskiemu o ukazaniu się Tomiry (tekstu nie 
improwizowanego, lecz długo i starannie opracowywanego przez poetkę), zauważał:

Wiem, żeś w Karlsbadzie tak wybornie rzekł do niej: ״Już wiemy wszystko, co pani 
umiesz, chcielibyśmy się dowiedzieć, co czujesz”. Otóż Tomira zdaje się być odpo
wiedzią na to wezwanie. Po raz pierwszy młoda poetka odmalowała uczucie kobiece, 
uczucie dziewicy, wyjąkała miłość. Malując ją, nadała jej cechę tej, jakiej sama byłaby 
zdolna. Tomira nie kocha sercem, ale umysłem, podbija ją wyższość umysłowa wiecz
nego tułacza887.

Koźmian zauważył przy tym, że ״Autorka przysłała nam  go z listem bardzo 
wymuszonym i przesadnym, przypominającym dawniejsze listy Ninowskie”888.

Czy jednak istotnie ową zgubną intelektualizację należy przypisać nierozważ
nie dawkowanym improwizacjom? Czy Deotyma, pozostawiona w spokoju przez 
matkę, mogłaby wyrosnąć na poetkę wybitną? Oczywiście odpowiedź na to py
tanie może być tylko hipotetyczna, warto jednak przypomnieć mnożące się już 
w XVIII wieku opinie, że improwizacje psują nie tylko zdrowie, ale i talent, oraz 
że sztuka wierszowania ex tempore wymaga innego rodzaju predyspozycji poetyc
kich niż poezje pióra, że dobry improwizator nie będzie dobrym  poetą pióra i vice 
versa. Nawet przypadek Mickiewicza nie stanowił wyjątku od tej reguły, bowiem, 
jak o tym  była już mowa, jako twórca ex tempore był on, o ile m ożna sądzić z oca
lałych zapisów, nie więcej niż przeciętny, a jego sława improwizatora szła w ślad za 
sławą poety, nie odwrotnie.

Rozwój improwizatorskich zdolności Deotym y de facto  poprzedzał jej rozwój 
poetycki; co więcej, owe tak piętnowane skłonności do erudycji pojawiają się w jej 
utworach bardzo wcześnie i nie trzeba było być bynajmniej ״specjalistą” od litera
tury, by je dostrzec; już w 1853 roku pułkownikowa Kornelia z Krajewskich Pasz
kowska, donosząc Paulinie Wilkońskiej o pojawieniu się Deotymy, stwierdzała, że 
niektóre jej wiersze (takie jak Snycerstwo i M alarstwo) wydawały jej się ״rymowaną 
encyklopedią”889. Z  drugiej strony tym, co skłoniło Krasińskiego do zachwytu 
nad dojrzałością młodej poetki, były prawdopodobie właśnie owe elementy inte
lektualne -  nie darmo zestawił ją akurat z Salomonem. Także Kajetan Koźmian 
w dedykowanym Łuszczewskiej w wierszu, w  którym  opisywał ją dość standardo
wymi określeniami jako ״drugą Korynnę” i ״kumejską prorokinię” i wspominał 
o jej ״wieszczym natchnieniu”, podkreślał zaskakującą w tak m łodym  wieku mą- 
drość890, której wyrazem były dlań wszak przede wszystkim erudycyjne odwołania, 
tak zadziwiające w ustach młodej debiutantki.

887 List z 1 stycznia 1855 roku; cyt. za: W Billip, op.cit., s. 234.
888 Ibidem.
889 P. Wilkońska, op.cit., s. 160.
890 A.E. Koźmian, op.cit., s. 122.
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Erudycja była postrzegana przez samą Deotym ę jako conditio sine qua non każ
dej twórczości, nie tylko improwizowanej. Co więcej, z jej pam iętnika można 
wnioskować, że zarzuty na tem at dominacji improwizacji nad poezją pióra były 
nieuzasadnione, bowiem wierszom pisanym poświęcała ona od początku swej ka
riery równie wiele uwagi co twórczości ex temporem . Charakterystyczne jest rów
nież to, że wszystkie większe zamiary poetyckie Łuszczewskiej od samego począt
ku zostały pomyślane jako poem aty historyczne, których podstawą była erudycja 
i do których żm udnie się przygotowywała:

Z niesłychanym zapałem szła mi ta robota, chociaż trudno sobie wystawić, ile przy 
niej musiałam połknąć i przetrawić najnudniejszych książek, wszelakich Lelewelów, 
Maciejowskich, Chodakowskich, Ossolińskich, Wójcickich, e tutti quanti. Ciężkie to 
były studia, lecz spoza owej mgły jakież cudowne wschodziły krajobrazy! Jakież prze
pyszne zmartwychwstawały postacie!892

Wydaje się więc, że erudycyjny profil twórczości Deotym y wynikał nie z uwa
runkowań twórczości improwizacyjnej, lecz z wyznawanej przez n ią koncepcji 
poezji, której podstawą miała być nauka, a wrażenie narastającej z czasem ״in- 
telektualizacji” jej poezji jest nie tyle faktem obiektywnym, ile wynikiem ewolu
ujących oczekiwań odbiorców -  to, co wydawało się zaskakująco dojrzałe u m ło
dej dziewczyny, po jakimś czasie stawało się nużące i niewystarczające. Słuchacze 
oczekiwali rozwoju, coraz to nowych wrażeń, D eotym a zaś tworzyła poezje wciąż 
w tym  samym stylu, główne źródła doskonalenia się upatrując w  poszerzaniu wie
dzy. Co istotne, owo poszerzenie wiedzy ograniczało się do obserwacji, a nie do 
wzbogacania własnych przeżyć; symptomatyczna pod tym  względem jest wzmian
ka z pamiętnika, w której poetka wspomina, jak ״wszedłszy w drugą młodość”, 
czyli w okresie popowstaniowym, mogła już bezpiecznie (ze względów obycza
jowych) poruszać tem at ״miłości w jej romansowym znaczeniu” -  i w tym celu:

przyglądałam się sercom ciekawie, podpatrywałam ich grę wpółzakrytą. Z tych to 
studiów idealno-artystycznych powstały w ciągu lat kilku różne poemaciki i wiersze
ulotne893.

Nawet miłość nie była więc kwestią przeżyć, lecz ״studiów  idealno-artystycz- 
nych”! O w ą postawę obserwatora, a nie uczestnika poetka zajmowała zresztą 
wobec wszystkich zjawisk życia; jej światopogląd i osobista postawa spoczywały 
na mocnych podwalinach rodzicielskiego autorytetu i przez całe życie pozosta
ły niewzruszone. Jedyny kryzys, o jakim  wspom ina w swoim pam iętniku, naj
poważniejszy kryzys egzystencjalny, przeżywany zresztą w zupełnej samotności,

Już przez rok 1852 i 1853, w czasie najgęstszych improwizacji przybywało także tyle wier״ 891
szy pisanych, że z nowym rokiem 1854 ukazał się cały pierwszy tom Improwizacji i poezji’; PD, 
s. 111.

892 Ibidem, s. 112.
893 Ibidem, s. 155-156.



Juliusz Kossak, frontyspis ze zbioru Improwizacje i poezje Deotymy (1854)

Źródło: Improwizacye i poezye Deotymy, nakładem i drukiem Józefa Ungera, Warszawa 1954.
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niewyznany nikom u, dotyczył ni m niej, ni więcej, tylko istnienia Boga i trwał 
podobno dłuższy czas, bo około dwudziestu lat, a więc praktycznie równolegle 
z okresem najintensywniejszej twórczości, by zakończyć się ״około roku 1875” 
zupełnym״  zwycięstwem wiary”894. Drobniejsze dylematy nie mąciły spokoju Ja
dwigi, czego najwyrazistszym świadectwem jest jej pobyt na zesłaniu z ojcem 
— ten infernalny zaiste okres opisuje ze stoickim spokojem, a po powrocie do 
Warszawy bez protestu wraca w przedpowstaniowe tryby, nie zmieniając swoje
go światopoglądu i postawy ani na jotę. Znacznie większym wstrząsem była dla 
niej śmierć rodziców, aczkolwiek i po tej stracie D eotym a nie zmieniła swoich 
życiowych założeń, samodzielnie już kontynuując zarówno swą twórczość, jak 
i aktywność kulturalną w takiej wersji, jaką wypracowała jej matka, a mianowicie 
w postaci salonu literackiego.

Improwizacja i poezja

Przełomowym m om entem  w karierze Deotym y była publikacja pierwszego tom u 
jej wierszy, zawierającego — wyodrębnione w nim  jako osobne partie — im prowi
zacje i poezje.

Tom ten przyciągał uwagę już samą oprawą edytorską, która zresztą podobno 
nie bardzo się podobała Łuszczewskim, ״jako zbyt niezgrabna i pretensjonalna”895. 
Edycja rzeczywiście jest nader wystawna — wielu uznanych poetów nie miało 
wówczas szans na tak luksusowe wydanie, nie mówiąc już o debiutantach — ale 
tym, co przykuwa w niej uwagę przede wszystkim, jest symbolika dwóch ilustra
cji, pochodzących nie z gotowych wzorników, lecz przygotowanych specjalnie do 
tego wydania.

Pierwsza z nich, autorstwa Juliusza Kossaka, otwierała cały tom  rozpoczynający 
się cyklem improwizacji, druga zaś, stworzona przez Maksymiliana Fajansa, wid
niała w środku, oddzielając część pierwszą, gromadzącą zapisy improwizacji, od 
części zawierającej poezje. Taki podział na pierwszy rzut oka mógłby sugerować, 
że ilustracja pierwsza miała stanowić alegorię improwizacji, druga zaś — alegorię 
poezji, jednak tak nie jest — obie posiadają elementy związane z improwizacją (jak 
choćby personifikacja stenografii na ilustracji drugiej). Toteż na przykład Alek
sander Tyszyński, recenzując zbiór, uznawał, że rycina: ״pierwsza (pana Kossaka) 
przedstawia emblem ata głównych fantazyj w zbiorze, druga (pana Fajansa) — apo
teozę sztuk pięknych”896.

Ilustracje te stanowią pouczające świadectwo, jak w powszechnej recepcji po
strzegano i z jakimi zjawiskami wiązano sztukę Deotym y — tym bardziej że zarów

894 Ibidem, s. 161.
895 Ibidem.
896 A. Tyszyński, Pisma krytyczne (staraniem rodziny ogłoszone), wybór, oprac. i wstęp P. Chmie

lowski; t. I: Pisma do roku 1866, Kraków—Petersburg 1904, s. 307.
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no luksusowość edycji, jak i semantyka obu ilustracji stanowiły istotną przesłankę 
dla ówczesnych kom entatorów  jej twórczości. Szczególnie charakterystyczne wy
daje się ich ujęcie w perspektywie artystycznej, w której stanowią główny przed
m iot zainteresowania, zaś poezje Deotym y -  jedynie kontekst pomocniczy, nieja
ko weryfikujący kompetencje rytowników. Taki punk t widzenia prezentuje tekst, 
którego autor, podpisany jako ״Władysław”, wychodząc z założenia, że ״ Ilustracja 
kreślona w duchu poetycznego utworu, powinna go niejako dopełniać”, ocenia 
nie tylko sprawność obu rysowników, ale i adekwatność ich kompozycji do natury 
tom u; jego krytyka jest więc pośrednią analizą twórczości Łuszczewskiej897.

Władysław”, podobnie jak Tyszyński, traktuje obie ryciny jako alegorie ogól״
ne twórczości Deotymy, nie zaś osobno improwizacji i poezji. Zdecydowanie wy
żej ocenia przy tym  ilustrację pierwszą:

Pierwsza litografia, która poprzedza improwizacje, jest kompozycji pana Juljusza 
Kossaka. Ile się domyślamy, artysta chciał tu ująć w formę plastyczną rozmaite poema- 
ta Deotymy. Więc też na pierwszym planie, siedzi kobieta nie koniecznie już młoda, 
z twardo narysowaną zasłoną na głowie?... Obok tej postaci, po jednej stronie kwiaty, 
(nieco za duże), po drugiej kamienie; bo takie właśnie są napisy dwóch improwizacji 
Deotymy. W dali, w głębi obrazu, po prawej posąg Mojżesza, za nim bazylika Sgo 
Piotra, i świątynia pogańska z attyką. Zaś z prawej (sic) strony księżyc oświeca smutną, 
milczącą okolicę, po której pędzi cwałem jeździec.

Po nad tą kompozycją dwaj aniołowie zaokrąglają całość, a przyświeca im godło 
zbawienia, krzyż promieniejący.

Największą może wadą tej litografji jest to, że części nie dostatecznie wiążą się 
z sobą, że nie ma w niej dobrego oświecenia, nie ma harmonji ogólnej; a przecie pięk
no ma za zasadę harmonją, albo jedność w rozmaitości. Wprawdzie trudno zachować 
jedność przy tak wielu danych, jakich dostarczają poezje Deotymy, ale możnaby było 
przez zręczną ornamentystykę (sic), lub też innym jakim sposobem połączyć w jedno 
te różnorodne żywioły. Główna osoba za drobna w stosunku do całości, a zaciśnięta ze 
wszech stron kwiatami i kamieniami, zamało uderza tam tą wzniosłością, jaką oddy
chać powinno uosobienie poezji. Wszystko tu wychodzi naprzód, nawet drzewa, tylko 
jedna poezja przygnębiona. A przecież postać poezji powinna była być dla artysty osią 
główną, około której można by dopiero grupować inne drobiazgi, ale zawsze tak, aby 
one nie przyćmiły postaci głównej898.

Opis ten, aczkolwiek niewątpliwie czysto ״techniczny”, zawiera spostrzeżenia 
pośrednio charakteryzujące twórczość Deotym y -  między innym i jej rozległą te
matykę z kilkoma dom inującymi wątkami. Szczególnie emblematyczne, zwłaszcza 
wobec zgodnie formułowanych zastrzeżeń do nadm iernie erudycyjnego charakte
ru  wierszy Łuszczewskiej, są uwagi na tem at nadm iernie ״przygnębionej” poezji. 
To, co z artystycznego punktu  widzenia może być uznane przez ״Władysława”

897 [Władysław] Publikacje artystyczne. II. Dwie litografy dołączone do improwizacji i poezji Deo
tymy, kompozycji Juljusza Kossaka i Maksymiliana Fajansa, ״Dziennik Warszawski” 1854, nr 50, 
s. 3-4.

898 Ibidem.



Część II. Improwizacja w kulturze polskiej XIX wieku298

za defekt artystyczny, staje się zaletą, jeśli uznamy, że funkcją ilustracji jest m ak
symalnie wierne odzwierciedlenie charakteru tekstów literackich, którym  towa
rzyszy. Jest wprawdzie wątpliwe, by Kossak celowo poświęcił efekt plastyczny dla 
uwypuklenia charakteru poezji Łuszczewskiej899, jednak, być może nieświadomie 
dążąc do uchwycenia w obrazie ich charakteru, uwzględnił w  swej kompozycji 
także owo symptomatyczne ״zaciśnięcie” poezji.

O  wiele krytyczniej podchodzi ״Władysław” do drugiej litografii, która, jak 
odnotowuje nie bez sarkazmu, ״jest wyłącznie dziełem pana Fajansa, ale to pod 
każdym względem, bo na niej aż 3 razy czytamy M . Fajans, M . Fajans, M . Fajans”:

Na schodkach wiodących do górnego Olimpu, klęczy wcale nie plastycznej piekności 
kobieta; to ma być (sic) uosobienie poezji, a że to cokolwiek za twardo klęczyć (sic) na 
schodkach, więc podsunął jej artysta pod kolana bawełniaste chmury.
Panu Fajansowi snuły się widać po głowie jakieś szkolne wspomnienia gdy kompono
wał tę postać, bo ta klęcząca dziewica z oczami zwróconemi ku niebu i ręką podniesio
na do góry, wygląda iście jak student, kiedy prosi swego preceptora aby go (sic) wysłu
chał lekcji. I rzeczywiście, miejsce preceptora zastępuje tu Apollo boski wraz z panią 
Apollinową, czy tez może z bóstwem sławy, jak tego każe się domyślać trąbka którą 
owo bóstwo trzyma w ręku. Ciężkie ołowiane jesienne obłoki służą za punkt oparcia 
Apolinowi (sic) i sławie.

Na schodkach widzimy malarstwo w postaci kobiety, w jakiemś dziwnem poło
żeniu, jakby w przystępie mocnej słabości; biedne malarstwo!... ledwo że paletrę (sic) 
umie trzymać w ręku. Tuż obok rzeźbiarstwo, w bardzo nie estetycznych formach i co
kolwiek podejrzane. Po lewicy stenografia dobrze narysowana. Przypomina jednak za 
bardzo figurki Crösego, a nawet Chodowieckiego.

Cała kompozycja trzymana w stylu baroco, co zdaje nam się zupełnie niestosownem 
do poezji Deotymy, które nic nie mają w sobie tej szumności stylu z czasów Ludwika 
XIV900.

Pomijając m ankam enty warsztatu rysownika, zastrzeżenia recenzenta budzi 
nieadekwatność stylu -  tym razem jednolitego -  kompozycji plastycznej do cha
rakteru utworów literackich; istotnie, ilustracja Kossaka jest o wiele bogatsza se- 
m an tycznie, a zarazem mniej jednolita w stylu od drugiej. Splatają się tu  trzy 
główne konteksty: antyczny (sugerowany postacią wieszczki w charakterystycz
nym  stroju, geście, wieńcu laurowym i z lirą), chrześcijański (obecny w posta
ci Mojżesza według M ichała Anioła, kopuły Bazyliki Świętego Piotra i aniołów 
unoszących krzyż) oraz kontekst północny, alegoryzowany znajdującymi się po 
prawej stronie ilustracji wyobrażeniami rycerza i oddalonego grodu, księżycowe-

- Władysław” odpowiedzialnością za niekorzystny efekt obarcza częściowo rytownika״ 899  
M. Fajansa: ״Ale widzieliśmy w szkicu ołówkowym pana Kossaka tenże sam rysunek, w którym 
właśnie całość więcej zaokrąglona, a przytem znać śmiały pociąg ołówka. Szkic ten ołówkowy do
brze wyglądał dla swej lekkości, ale w litografji bardzo wiele stracił, jakoś zesztywniał; bo też w kre
dzie litograficznej pana Fajansa nie ma tej śmiałości, jaką znajdujemy w ołówku Kossaka.

Jedno z dwojga:
Albo trzeba było więcej lekkości, albo też więcej wykończenia” (ibidem).
900 Ibidem.



Maksymilian Fajans, ilustracja do pierwszego tomu wierszy Deotymy

Źródło: Improwizacye ipoezye Deotymy, nakładem i drukiem Józefa Ungera, Warszawa (1854).
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go, zimowego krajobrazu (z charakterystycznym drzewem) oraz głazami. Te trzy 
kręgi tematyczne sugerują połączenie w  twórczości Deotym y trzech tradycji poezji 
— antycznej, chrześcijańskiej oraz ״północnej”.

Zarówno zasadniczo odm ienny styl obu tych rycin, jak i dość eklektyczny 
charakter pierwszej dobrze obrazują rozmaitość wyobrażeń na tem at poezji Łusz
czewskiej, splecionej z rozmaitych wątków i umożliwiającej różne, niekiedy an- 
tytetyczne jej ujęcia, które sprawiały kłopot bardziej wnikliwym kom entatorom , 
a zarazem decydowały o kierunku rozwoju kariery Deotymy. Rodzinne działania 
Łuszczewskich uwzględniały bowiem — przynajmniej częściowo — opinie wpływo
wych luminarzy życia literackiego, którzy — niekiedy nie całkiem zgodnie z in ten
cjami Deotym y lub jej matki — zawłaszczali jej wystąpienia na potrzeby własnego 
kursu estetycznego, akceptując je lub, przeciwnie, czyniąc z nich em blem at war
tości kwestionowanych.

Tym, co zaskakuje w pierwszych komentarzach dotyczących twórczości D eo
tymy, jest fakt, że wartością kwestionowaną była przede wszystkim sama im prowi
zacja. M im o że stanowiła główny tytuł do chwały Jadwigi, początkowo właściwie 
żaden z życzliwych jej kom entatorów  nie uznawał jej za zjawisko pozytywne, co 
wynikało z nader krytycznego podejścia do tej sztuki, m ocno utrwalonego w la
tach 50. w krajowej refleksji estetycznej — m im o m itu  Mickiewicza-improwizato- 
ra, m im o pozytywnych uwag M ichała Wiszniewskiego, m im o świadectw Karola 
Libelta901. Wynosząc pod niebiosa talent poetki, a ganiąc pochopne improwizacje, 
miłośnicy Deotym y uznawali ją więc przede wszystkim za artystkę pióra, która 
ponadto potrafi improwizować, a nie za improwizatorkę.

Taką diagnozę w sposób najbardziej dobitny postawił Józef Kremer, który 
w konfrontacji z twórczością Deotym y musiał dokonać pewnego podretuszowania 
swoich rozważań nad kompozycją zawartych w liście XII w drugiej (poprawionej) 
edycji zbioru Listów z  Krakowa702. Przypadek Łuszczewskiej jest przezeń rozpatry
wany w obszernym przypisie, w którym  Kremer usiłuje pogodzić prezentowane 
w tekście właściwym tezy na tem at procedur kompozycyjnych z wyraźnym po
dziwem dla dokonań poetki. Z  tego też powodu m ożna uznać jego wywód za 
tendencyjny, stara się on bowiem intensywnie utrzymać zasadność swojej zasad
niczo negatywnej oceny twórczości improwizowanej pojmowanej jako gra (w jej 
wersji włoskiej i niemieckiej). Pilnie tropi więc te cechy poezji Łuszczewskiej, 
które pozwalają m u wykazać, że właściwie nie jest ona improwizatorką, a jedynie 
poetką ulegającą niebacznie pokusie improwizacji. Zresztą przekonanie o prymar-

901 Zob. rozdział Improwizacja w polskiej refleksji estetycznej.
902 Edycja J. Zawadzkiego, Wilno 1855. Warto dodać, że pierwsze wydanie spotkało się z głosa

mi krytykującymi zbyt abstrakcyjne przedstawienie sztuki przez Kremera, uznawanie jej za wartość 
samą w sobie, niepowiązaną z uwarunkowaniami życia społecznego (zob. E. Dembowski, Listy 
z Krakowa, ״Przegląd Naukowy” 1843, t. II, nr 17 oraz A. Tyszyński, Praktyczny rozbiór pisma 
p. Józefa Kremera pod napisem: ״Listy z Krakowa", ״Biblioteka Warszawska” 1844, t. I, s. 613). Por. 
następny rozdział niniejszej pracy: Improwizacja w polskiej refleksji estetycznej.
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nym  poetyckim talencie Deotymy, narażanym na niebezpieczeństwo wynaturze
nia przez ciągłe kompozycje ex prom ptu, podzielali i inni komentatorzy, w tym 
Aleksander Tyszyński, który jako jeden z pierwszych podjął próbę systematycznej 
charakterystyki twórczości zawartej w  debiutanckim  tomie Deotymy. W  sumie 
poświęcił jej trzy artykuły, przedrukowane następnie razem w zbiorowym tomie 
jego pism903, z których dwa pierwsze -  o charakterze recenzji -  zostały opubliko
wane w ״Bibliotece Warszawskiej”, organie, którego powstanie -  przypomnijm y 
-  było związane ze środowiskiem Łuszczewskich.

Tyszyński, analizując szczegółowo kompozycję i charakter debiutanckiego 
tom u Łuszczewskiej, przede wszystkim niweluje zastosowany w nim  podział na 
poezje i improwizacje:

Oddział ten jednak, uprzedzamy, nie należy brać literalnie, część pierwsza bowiem 
równie jest odznaczona rzetelną poezją jak i druga, i wogóle tejże cechy wewnętrznej 
i tejże zewnętrznej (dla czytelnika) jest całość904.

Ze sformułowania tego wynika wyraźnie, że w rozumieniu Tyszyńskiego 
potencjalną różnicę między improwizacjami a poezjami stanowić może przede 
wszystkim ״rzetelność” poetycka, które to pojęcie autor rozwija w odnoszącym się 
do tego zdania przypisie:

Napis ״Improwizacyje” dobrze oznacza szczególne usposobienie autorki, łatwość i po
tok jej natchnień. [...] Napis ten jednak może być źle uprzedzającym dla książki. Wyraz 
improwizacya” oznaczeniem jest nie treści utworu, lecz historyi jego tworzenia się; po״
łożony więc jako napis, zdaje się być ostrzeżeniem o braku treści, lub usprawiedliwie
niem się z niewykończeń, pośpiechu. Stąd też dla wielu improwizacya jest to samo, co 
mierność, a historya tej sztuki nie zaprzecza tym dopuszczeniom. Sztuka improwizacyi, 
to jest deklamowania natychmiast (ex improviso) na tema zadane, jest znaną od czasów 
dawnych, i za wieków nowych w Europie kwitła mianowicie przed laty już trzystu 
na dworach włoskich. Źródłem sławy improwizatorów, wzruszeń słuchaczy, bywał tu 
głownie sam talent deklamowania; najistotniejszego z improwizatorów w całej Italii, 
kawalera Perfelti (sic) (improwizatora z wieku XVII) końcem sławy było ukazanie się 
w druku jego utworów (1748 roku). Za dni już naszych Sgrici improwizował w Turynie 
całą tragedyą ״Hektor”; Ciconi w Rzymie -  całą epopeję. Z improwizatorek słynęła nad 
inne przy końcu wieku zeszłego Corilla Olimpica, wieńczona w Rzymie; wszystkie te 
jednak poezye należą tylko do historyi improwizacyi, nie historyi poezyi. Zbiór obecny 
jest jednak przeciwnej natury905.

903 A. Tyszyński, Pisma..., op.cit.; s. 283-307 -  tekst pt. ״Improwizacye i Poezye Deotymy”. War
szawa 1854 roku (pierwodruk: ״Biblioteka Warszawska” 1854, t. II, s. 172-180); s. 307-322; tekst 
pt. ״ Tomira”, misteryum przez Deotymę. Warszawa 1855 (pierwodruk: ״Biblioteka Warszawska” 
1855); s. 322-349 -  tekst bez tytułu, stanowiący próbę podsumowania dotychczasowego rozwoju 
twórczości Deotymy (pierwodruk: ״Pismo Zbiorowe Wileńskie” 1859).

904 A. Tyszyński, Pisma..., op.cit., s. 290.
905 Ibidem, s. 290-291.
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Przywołując skrótowo historię improwizacji, znaczonej, jako kluczowymi, na
zwiskami Perfettiego, Sgricciego i Corilli, Tyszyński deprecjonuje ją na korzyść 
Deotymy. Poza ewentualną niższością poziom u artystycznego nie rejestruje bo
wiem istnienia innych cech dystynktywnych twórczości improwizowanej, dodając 
jedynie, że w tradycji improwizacji umiejętność deklamowania rekompensowała 
poniekąd braki jakościowe tekstu906. Dostrzega zarazem niekorzystne skutki po
spiesznego tworzenia dla ״techniki” poetyckiej Łuszczewskiej, a co za tym idzie 
— dla jakości artystycznej jej utworów, i to nie tylko improwizowanych; zdaje się 
więc podzielać powszechne przekonanie, że improwizacje ״psują styl”. Zauważał 
to już przy okazji recenzji pierwszej próby dramatycznej Deotym y — Tomiry.

[...] powód niejakich ujemności w kompozycji misteryi Tomira tkwi w głównym właś
nie przymiocie autorki jako autorki, to jest: darze improwizacyi, czyli tworzenia spiesz
nego. Autorka improwizuje, widzimy, nie tylko wiersze, ale też myśli, pomysły, sceny, 
całe obrazy, dając wykonaną już całość wtedy, kiedy myśl inna zaledwie nad układem 
i pomysłem ram dopieroby rozmyślała. Mimo wszakże przywilej natchnienia, cząstka 
wartości wewnętrznej w każdym uczynku ludzkim winna być oczywiście i pewna za
sługa, praca. [...] Niejakie ostudzenie fantazyi (które wszakże iść musi z dniem każdym) 
nie byłoby zapewne na niekorzyść utworów autorki907.

W  roku 1859, dysponując już dość obszernym zestawem rozmaitych utwo
rów Deotymy, zmodyfikował to przekonanie, widząc powody niedoskonałości 
niektórych wierszy nie w nawykach improwizatorskich, lecz w specyfice talentu 
i umysłowości poetki. Jej specjalnością, by tak rzec, jest poezja ״spekulacyjna”, 
zaś ״słabszą stroną jest fantazjowanie czynów powszednich, poezya czynu”908, czy
li zwłaszcza dram at (czego przykładem Wieńce i Tomira) lub formy balladowe 
(K rzyż Wojaka i D uchy Rugit), w których, jak przyznaje: ״i owszem, niknie [...] 
nieraz całkiem wyższy ów poetyczny talent”909. Uznał więc erudycyjną dom inan
tę za specyfikę talentu Deotymy, a tym samym, pośrednio, rozdzielność talentu 
improwizacyjnego (jako pochodnej intelektu) i poetyckiego (rozumianego jako 
twórczość oparta na pracy fantazji).

906 W tekście publikowanym kilka lat później, w 1859 roku, w ״Piśmie Zbiorowym Wileń
skim”, podsumowującym drogę poetycką Deotymy, Tyszyński nadal uważał różnicę między im
prowizacjami a poezjami pióra za pozorną: ״Poetka ta większej części swoich utworów daje napis 
improwizacyj, bo je zwykle piórem lub słowem improwizuje, t.j. Z szybkością samego natchnienia 
tworzy; — całość jednak poetyczna, którą w ten sposób nam daje, takiej jest zwykle treści, że histo- 
ryja tworzenia się jej, czyli improwizacya, która gdzieindziej jest wszystkim, tu staje się najmniejszą 
zaletą. Każdy taki utwór autorki tak jest zwykle zamożny w poezyę, iż poetyczności tej mógłby 
pozazdrościć każdy, by najznakomitszy poeta, i tak jest przy tym bogaty w myśl, spekulacyę, iż 
myśli tych mógłby się nie powstydzić żaden filozof, iż owszem staćby nieraz mogły za ramy nowego 
spekulacyjnego systemu”; ibidem, s. 324.

907 Ibidem, s. 321—322.
908 Ibidem, s. 340.
909 Ibidem, s. 340—341.
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Teksty Tyszyńskiego zarysowały kompleks zagadnień, wokół których koncen
trowała się refleksja nad religijnym charakterem twórczości Deotymy. Decydują
cym posunięciem tego krytyka wydaje się zwłaszcza separacja jakości profetycznych 
od waloru improwizacyjnego poezji, co więcej -  przeniesienie na aktywność impro- 
wizacyjną poetki odpowiedzialności za wszelkie m ankam enty jej utworów -  a więc 
powrót do stanu sprzed wczesnoromantycznej ״mistycyzacji” aktu improwizacyj- 
nego, wyrażający się w przekonaniu, że różnica między wierszem improwizowa
nym  a pisanym leży jedynie w ich jakości artystycznej i stopniu ״wykończenia”.

Efekt zaskoczenia

W  komentarzach osób rozczarowanych marnotrawieniem  talentu Łuszczewskiej 
daje się zauważyć pewien paradoks: podnosząc początkowo dojrzałość i głębokość 
jej talentu, zarazem traktują one Deotym ę jako poetkę kom pletnie niedojrzałą, 
pozbawioną artystycznej samoświadomości, niezdolną przeciwstawić się woli ro
dziców ani samodzielnie rozporządzać własnym talentem, który nieopatrznie, na 
rozkaz m atki, ״m arnotrawi”. Nie dopuszczając myśli, że improwizacje w równym 
stopniu jak próżność matki mogłyby karmić próżność córki, postrzegając ją jako 
osobę absolutnie ״niewinną” oraz chwaląc dojrzałość poetycką, odmawiano jej 
zarazem dojrzałości ״życiowej”. I w  istocie zachowanie Jadwigi, jej m łody wiek, 
jej pokorne poddawanie się woli rodziców zdawały się potwierdzać taką diagnozę, 
gdyż -  jak świadczy o tym wiele relacji wspomnieniowych -  jej wygląd, sposób 
bycia, prowadzenia rozmowy i zachowanie kazały podchodzić sceptycznie do jej 
wystąpień i oczekiwać pensjonarskiej mentalności i takichż wierszy, a nie nad
spodziewanie złożonych i erudycyjnych konstrukcji. Jak wspominała na przykład 
Bibianna Moraczewska:

W rozmowie zimna, konwersacja z nią wcale trudna, nie podnosi bogactwem wrażeń, 
ani świeżością myśli, jakby skąpej w cieple serca, jak to się czuje u Narcyzy. Jednym 
słowem, wcale panna Deotyma niesympatyczna, z kim tylko mówiłam, co ją poznał, 
doznał takiego samego wrażenia jak ja.
Młoda jeszcze, nie wiele (sic) więcej nad lat 20, postaci wcale nie smukłej, ale tłuś
ciutka i szerokawa, wzrostu średniego, blondynka, z grubawymi rysami, a, gdzie brwi, 
ani znaku. Z tem wszystkiem dość ładna, białością płci i godnością rozlaną na twarzy 
i w całej postaci910.

Ten efekt zaskoczenia pojawił się nie tylko w bezpośredniej konfrontacji 
z poetką, ale i podczas lektury jej wierszy. Charakterystyczne świadectwo zostawił 
pod tym względem Andrzej Edward Koźmian; 19 stycznia 1853 roku zaniósł on 
kolejne utwory Deotym y Krasińskiemu, który

910 Dziennik Bibianny Moraczewskiej, wyd. przez wnuczkę, Dr. Dobrzyńską-Rybicką, Poznań 
1911, s. 56; notatka z 29 września 1856 roku.
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[... ] twierdził, że jest coś przerażającego w tym talencie, bo nie jest nacechowany mło
dzieńczością, dziewiczością, ale dojrzałością, mądrością. To jest Portentum, zawołał, to 
nie Schiller, ale Göthe. Göthe w szesnastu latach, to coś strasznego. Twierdził jeszcze, 
że wiersz o krucyatach911 i tańcu nie mógł być improwizowany, a jeśli nim był, to ona 
jest Salomonem, który zasnął i po kilkudziesięciu wiekach zbudził się i przemówił, ale 
wyraźniej, jaśniej jak w Przysłowiach i Ekleziastiku. Wskazał on i niebezpieczeństwo 
tego talentu, a zdumiewał się nad sztuką, jaką zachowuje tak młode dziewczę912.

W  tym przypadku (przy braku bezpośredniego kontaktu z poetką) efekt za
skoczenia jest wynikiem przede wszystkim jej młodego wieku. W arto przy tym 
zwrócić uwagę, że w 1853 roku Krasiński uznawał Deotym ę za dziewczynę szes
nastoletnią, podczas gdy w rzeczywistości -  według daty urodzenia podanej przez 
samą zainteresowaną w pam iętniku -  szedł jej już rok dziewiętnasty; podobne 
przekonanie wyrażali zresztą inni kom entatorzy (na przykład Karol Estreicher 
w 1854 roku pisał o niej jako o ״poetce osiemnastoletniej”). Być może było to 
wynikiem przypadkowego nieporozumienia, być może jednak owo odmłodzenie 
podkreślać miało jeszcze bardziej niezwykłość Jadwigi...

Niezależnie jednak nawet od tego, czy szesnasto-, czy dziewiętnastoletnia, nie
wątpliwie niewyróżniająca się niczym szczególnym dziewczyna wypowiadająca 
na poczekaniu kunsztowne konstrukcje poetyckie była zjawiskiem przedziwnym, 
niepokojącym, nic więc dziwnego, że próbowano wyjaśnić ten ״fenom en” na róż
ne sposoby. Jedną z takich prób była koncepcja ״m edium ” zasugerowana przez 
Krasińskiego. Jak zanotował Andrzej E. Koźmian, poeta (po lekturze ״legendy 
o ptaszku rajskim”) miał zawołać: ״M am  już na nią właściwą definicyę [...], to 
nie dziewczę, ale przez dziewczę mówi!”913. Form uła ta nie była jednak w gruncie 
rzeczy zbyt pochlebna dla Deotymy, gdyż sugerowała, że ona sama jako podm iot 
twórczy nie istnieje. N ic więc dziwnego, że jeszcze po wielu latach w pam iętniku 
improwizatorka polemizowała z takim  ujęciem, broniąc się przed uznaniem jej za 
jakąś ciem״ ną Pytię”; figurze ״Pytii” przeciwstawiała natom iast figurę Sybilli jako 
wieszczki ״świadomej”914. Interpretacja ״mediumiczna” powtarzała się jednak nie
ustannie, znajdując niejako pożywkę w zachowaniu Deotym y podczas wystąpień 
improwizacyjnych, była ona bowiem daleka od aktorskiej ekspresywności, swoją 
postawą świadcząc raczej o maksymalnej koncentracji. N a ten ״nienaturalny” spo
kój, bezruch, w  połączeniu z przytłumioną, a zarazem zaskakująco płynną dykcją, 
zwrócił uwagę już przy pierwszej improwizacji Józef Kenig; podobne wrażenia 
odnotowywali inni świadkowie. Bibianna Moraczewska tak wspominała w swoim 
dzienniku wystąpienie w Poznaniu, w dom u Niegolewskich jesienią 1856 roku:

911 Wiersz Krucjaty -  pierwszy publikowany utwór Deotymy -  w istocie nie był improwizowa
ny, choć za taki początkowo uchodził (por. K. Estreicher, op.cit., nr 38, s. 229). W pierwszej edycji 
wierszy Deotymy został jednak umieszczony w grupie wierszy nieimprowizowanych, a w pamiętni
ku Deotyma szczegółowo prezentuje okoliczności jego napisania.

912 A.E. Koźmian, op.cit., s. 137-138; list z 20 stycznia 1853 roku.
913 Ibidem, s. 143; list z 24 stycznia 1853 roku.
914 PD, s. 98-100.
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Zrobili wszyscy koło, Deotyma przechodziła się kilka minut, potem głosem rzewnym, 
nieugiętym, jakby trochę podziemnym, deklamowała. Improwizuje powoli bardzo, 
ku końcowi dopiero miała głos pospieszniejszy. Kiedy rozpoczęła przechadzkę przed 
improwizacją, ta cichość, która nastąpiła w tem gwarliwem przed chwilą gronie, jej 
postać i wyraz twarzy widocznie skupiający się w głębi ducha (sic) i ta myśl, jak gdyby 
w niej była poezja uosobiona, silne wrażenie na mnie zrobiła, tak, że czułam zimno 
przechodzące mnie. W miarę jej deklamacji, zaczęłam się wsłuchiwać w myśli przez nią 
wypowiadane, stygłam ze wzruszenia, i w końcu słuchałam jej, jak zwyczajnej książki, 
mimo, że pani Wodzyńska, obok mnie stojąc, rzewnie płakała z rozczulenia, pewnie 
nad talentem synowicy. W całej powierzchowności Deotymy w chwili deklamacji, było 
coś, jakby stała we śnie magnetycznym — bo oczy miała nieruchome, utkwione w jedno 
miejsce, i usta zaledwie się poruszały, a twarz wyrazu nie zmieniała915.

D odajm y od razu, że to podobieństwo do ״zamagnetyzowanej” nie skłoniło 
Moraczewskiej do wyciągania pochopnych wniosków, zaraz bowiem dodała: ״ [...] 
kontenta jestem, że tę osobliwość widziałam, ale zawsze w tej całej improwizacji 
jest trochę łamanych sztuk”916.

Podobnie opisywała zachowanie improwizatorki Paulina Wilkońska:

Deotyma stanęła na środku. Cała w białym kaszmirze, z włosami z tyłu głowy pod
winiętymi, jak na Kaniewskiego obrazie. Wkoło niej małą tylko próżną zostawiono 
przestrzeń. Jedną połowę salonu zajęły panie. Drugą panowie, którzy niby mur utwo
rzyli. Cisza zaległa, nikt odetchnąć nie śmiał. Wieszczka stała, jakby duchem odbiegła 
ziemię, jak gdyby z nami nie była wcale: jakby pogrążona w śnie somnambulicznym. 
Takie na mnie uczyniła wrażenie — a silne bardzo. Stałam wsparta na krawędzi krzesła, 
bom dosiedzieć nie mogła. Objęłam ją wzrokiem, życzeniem, przejęciem się całym, że 
aż tchu niby zabrakło.

Zaczęła mówić.
Sympatyczne rysy nieokreślony przesłonił wyraz — natchnienie. Lica jej były nieco 

przybladłe. Oczy to wzniosła, to spuściła znowu. Rękę, jakby utoczoną, na której lekki, 
szeroki zwieszał się rękaw, podnosiła czasami. Niekiedy pierś uczucie wzdęło silniejsze, 
ale całą postać i rysy posągowy zachowały spokój. Mówiła z początku wolniej, ciszej, 
potem nieco szybciej, głosem podniesionym więcej. A słowa z ust jej płynęły, jak gdyby 
sama nie wiedziała o nich917.

W ilkońska prezentuje znacznie mniejszy krytycyzm niż Moraczewska — co wy
nika być może z nieco innej wrażliwości, a być może z retrospektywnej optyki 
zapisu pamiętnikarskiego, podczas gdy dzienniki Moraczewskiej rejestrują wraże
nia bardziej bezpośrednie i bardziej ״surowe”. W  każdym razie W ilkońska pisze 
wprost o ״nadzwyczajnie silnym wrażeniu”, jakie wywarła na niej improwizacja, 
i o tym, że raziły ją ״niektóre salonowo pochwalne frazesy” (często francuskie)

915 B. Moraczewska, op.cit., s. 56—57; notatka z 29 września 1856 roku.
916 Ibidem.
917 P. Wilkońska, op.cit., s. 53—54. Improwizacja opisywana przez Wilkońską, zatytułowana 

Przeczucie, powstała — jeśli wierzyć datowaniu z tomiku Improwizacje i poezje — 27 lutego 1855 roku.
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komentujące to wydarzenie, które ״były ot, tak sobie rzucone” i ״nawet pewnym 
dysonansem trąciły”918.

Nieoczekiwany spokój improwizatorki, kontrastujący z wyobrażeniem na te
m at wysiłku związanego z tworzeniem expropm ptu  i potęgujący efekt zaskoczenia 
-  choć osłabiający wrażenie estetyczne -  podkreślał też Zygm unt Kaczkowski. 
Jego zdaniem, improwizacja, zwłaszcza tak obszerna jak improwizacje Deoty- 
my919, musi być związana z wielkim wysiłkiem nie tylko talentu, ale i pamięci, 
który powinien być widoczny w zachowaniu improwizatora:

Tak przynajmniej było, o ile mi wiadomo, u wszystkich mniej więcej improwizatorów. 
Przy największej łatwości improwizowania, ich oczy grały tysiącami coraz się zmienia
jących płomieni, ich usta drżały w poetyckim zachwycie, na ich twarzach odbijały sie 
widomie ślady głębokiego wzburzenia, zapału, wytężenia i skupienia wszystkich władz 
umysłowych -  a Metastasio (z którym pod względem improwizacyi najsnadniejsze jest 
porównanie Deotymy, bo był tak samo jak ona, więcej piszącym poetą niżeli impro- 
wizatorem), Metastasio, po każdej improwizacyi tak upadał na siłach, że zwykle go 
wynoszono na rękach z koła słuchaczów i potem potrzeba było całej doby na to, ażeby 
powrócił do siebie.

U Deotymy, podczas improwizacyi nie tylko nie widać żadnego wysilenia, ale two
rzenie i wypowiadanie takich kilkuset wierszów odbywa się z takim spokojem, z taką 
swobodą i lekkością w wymowie, z taką częstokroć obojętnością nawet, że, abym praw
dę powiedział, nieraz przez to ginie w jednej części wrażenie i znika czasem siła nie 
jednej arcygłębokiej myśli. Twarz bardzo lekko i prawie nieznacznie, jak gdyby tylko 
oddechem zapału promienna, duże niebieskie oczy albo nieruchomo wniesione do 
góry albo wpatrzone w ziemię, ręka lewa najczęściej oparta na krawędzi jakiegoś sprzę
tu a prawa, to wskazująca z żywością niebo, to ze smutkiem opadająca ku ziemi -  owóż 
z natury zdjęty obraz Deotymy w chwili improwizacyi920.

Ó w  mało ekspresywny sposób wypowiadania wierszy, który Moraczewskiej 
i Wilkońskiej nasuwał skojarzenia ze stanem  mediumicznym, a który według 
Kaczkowskiego osłabiał nieco wrażenie całej improwizacji, uznał za niekorzystny 
także biskup Łętowski, organizator owego wieczoru, konkludując właściwym so
bie, bezceremonialnym i zwięzłym stylem: ״Byłci to talent i niesłychany, ale bez 
uroku słuchając, bo cedziła słowa niemile i głosu ani postaci do tego nie miała”921.

„Nowa epoka poezji”

W  pierwszych reakcjach na pojawienie się Deotym y uderza fakt, że postrzegano 
jej twórczość jako zjawisko przełomowe, jako nową, oryginalną jakość na tle ów
czesnych prądów literackich. Różnie jednak tę nowość definiowano.

918 Ibidem, s. 55.
919 Owego wieczoru, który wspominał Kaczkowski, Deotyma improwizowała wiersz Góry.
920 Z. Kaczkowski, op.cit., nr 292.
921 L. Łętowski, Wspomnienia pamiętnikarskie, oprac. i wstęp H. Barycz, Wrocław 1952, s. 251.
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Andrzej Edward Koźmian, formułując swoje opinie z jednej strony pod wy
raźnym wpływem ojca i jego klasycyzujących przyjaciół, z drugiej zaś -  Zygm unta 
Krasińskiego, widział w Deotym ie kogoś w rodzaju pośredniczki między tradycją 
rom antyczną a klasycznymi form am i ekspresji poetyckiej:

[...] jeżeli tak dalej rosnąć będzie, to kto wie, czy nie otworzy nowej ery naszej poe- 
zyi, w której duch, wyobrażenia, czucia ery ostatniej, ale wyjaśnione, uzdrowione, 
oczyszczone panować będą, a czystość form, sztuki i mowy z dawnej epoki przejętą 
zostanie. Mój ojciec mówi, że kto wie, czy ta dziewica nie jest dziewicą orleańską 
naszej poezyi, przeznaczoną do uwolnienia jej od najezdnych, drapieżnych i rozpust
nych Anglów. Bóg by to dał! Oby tylko nie skrzywiła się i nie obłąkała wśród trudnej
drogi922.

Alegoria Koźmiana seniora, przedstawiająca Deotym ę jako potencjalną rzecz
niczkę tradycji francuskiej -  czytaj: klasycyzującej -  przeciw ״drapieżnym i roz
pustnym  Anglom” nie jest pozbawiona podstaw, bowiem wszystkie ״romantyzu- 
jące” cechy jej poezji przy bliższym oglądzie okazują się powierzchowne i odległe 
od założeń romantyzmu; na przykład historycyzm cechujący jej (zwłaszcza późną) 
twórczość, który m ożna by przypisywać wpływom estetyki romantycznej, jest 
znacznie bliższy poetyce klasycystycznych epopei niż szkole powieści poetyckich. 
Karol Estreicher w 1854 roku nie miał wątpliwości co do tego, że D eotym a jest 
przedstawicielką formacji klasycyzującej, k tóra jedynie przez nieporozumienie 
może być uznana za uczennicę romantyków:

Odyniec zrozumiał głos jej, zrozumieli ją tem bardziej poeci przejścia od tak zwane
go klasycyzmu (sic) do romantyczności i ujrzeli w niej istotę, zdolną do odrodzenia 
pełności i wykończenia formy, którą tak nielitościwie poszarpała późniejsza szko
ła, przekraczając granice, jakie zdawała się wskazywać im od wieków natura poezji, 
zdolną do wprowadzenia przewagi opisu, ożywionego poetycznym żywiołem allego- 
ryi i patetycznych omówień, z któremi rozbrat wzięli malarze dzisiejsi natury, prze
puszczając obrazy jej przez pryzmat własnych wzruszeń i przez wplecenie kwiatów 
własnej osobowości923.

Z  drugiej strony ślady proweniencji romantycznej m ożna by dojrzeć również 
w skłonności do poetyckiego ״filozofowania”, które jednak w realizacji Deotym y 
przybierało zazwyczaj kształt prostych alegorii lub nawet exemplów  bliższych lite
raturze dewocyjnej, a nawet barokowemu konceptualizmowi, niż romantycznym 
mistycyzmom. Z  drugiej strony jednak Łuszczewska z całą pewnością uważała 
się za uczennicę romantyków, przynajmniej niektórych, i pewne koncepcje ro
mantyczne -  zwłaszcza przejęte od Mickiewicza -  tworzą z rozmaitymi, bardziej 
klasycznymi tradycjami konglomerat tak złożony, że trudno w nim  wyróżnić nici 
poszczególnych inspiracji i wskazać ich genezę ideową.

922 A.E. Koźmian, op.cit., s. 225.
923 K. Estreicher, op.cit., nr 38, s. 306.
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Niezawisłość poezji Deotym y głosił natom iast z całą m ocą Aleksander Tyszyń- 
ski, wyróżniając ją na tle aktywnych w czasie jej powstania prądów literackich924 
jako zjawisko osobne, niemieszczące się w żadnym z dwóch dominujących para- 
dygmantów -  ani w reprezentowanym przez ״stronników i wielbicieli dawnych 
poetyk”, ani w głoszonym przez ״stronników szkoły historycznej w poezji”, kon
centrujących się ״na dziejach miejscowych, podaniach i pieśniach ludu”925. O d 
powiadać to może aktywnemu wciąż przecież i mającemu ciągle wpływ na życie 
literackie podziałowi na środowisko klasycystów oraz środowisko tak zwanych 
rom antyków krajowych, z jego dom inantą folklorystyczną. Rysując na tym tle 
sylwetkę Deotymy, Tyszyński przeprowadza zarazem lapidarną krytykę założeń 
obu szkół:

Uznawanie, iż prawa sztuki wyczerpnięte już ostatecznie zostały przez kilku pisarzy daw
nych, jak również przypisywanie zdolności twórczej imaginacyom wyłącznie klas wiej
skich, pokrzywdzeniem są tylko ludzkiej jedności. Istotą poezji wogóle jest lot fantazyi, 
to jest pewna twórczość, lub jaśniej -  pewna nowość w tej sferze, w szacie pięknego126.

D la Tyszyńskiego owa fantazja (od której przymiotnikiem  pochodnym  jest 
u niego ״fantastyczność”) wiąże się ściśle z ״nowością”, ״niezawisłością w na
tchnieniu”, które dostrzega w poezji Deotym y i które uznaje za ״wartość poetycz
ną rzetelną”927; jej dominacja skutkuje między innym i niemożnością systematyki 
gatunkowej i tematycznej poezji Łuszczewskiej i jej oglądu z odwołaniem do tra
dycyjnych poetyk928. Niewystarczające okazuje się także, zdaniem Tyszyńskiego, 
kryterium  tematyczne929. Podkreślając, że ״gruntem  i ramami autorki poezyj [...] 
nie jest bynajmniej naśladowanie jakiegoś wzoru, stosowanie się do tych lub in 
nych przepisów materyalnych, lecz tylko bieg za własnym natchnieniem ”, Tyszyń- 
ski posuwa się nawet do stwierdzenia, że

924 Przypomnijmy, że to dzięki powieści Tyszyńskiego Amerykanka w Polsce pojęcie ״szkół” lite
rackich, w tym ״szkoły ukraińskiej”, weszło do powszechnego myślenia o literaturze romantycznej; 
wcześniej określenia tego używał już np. Mochnacki, dopiero Tyszyński jednak uczynił z niego 
popularne narzędzie konsekwentnej systematyzacji zjawisk literackich.

925 A. Tyszyński, op.cit., s. 283.
926 Ibidem.
927 Ibidem, s. 284.
Poezyje obecnego zbioru nie podchodzą, jak rzekliśmy, pod żaden gatunek i rodzaj daw״ 928

nych sztuk rymotwórczych; nie są one bowiem ani wyłącznie liryczne, ani wyłącznie opisowe, ani 
wyłącznie dydaktyczne. .’.’'; ibidem, s. 184.

 Poezye te nie mają też podobnie wybitnego pierwiastku historyczności; spotykane w nich״ 929
niekiedy pośród nauczań, opisów, wzmianki czynów z dziejów krajowych, źródło mieć zdają się nie 
tyle w miłości tych dziejów, ile tych czynów: z równem uczuciem, życiem przytaczane są z dziejów 
wszystkich. Poezyje, mające napis z podań ludu odbijają tu raczej pierwiastek psychologiczny tych 
podań, nie obrazowy”; ibidem. Późniejsza twórczość pisana Deotymy zadała kłam tym twierdze
niom, jako że autorka koncentrowała się głównie na tematach z historii ojczystej, konstruując mo
zolnie swój ״pieśnioksiąg narodowy”.
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Może w historyi natchnień nie mieliśmy jeszcze z takim zasobem szczegółów i tak gięt
kiego natchnienia. Autorka tych poezyj otrzymała przywilej pochwytywania, wcielania 
w siebie na stanowisku spółczesnem, tego wszystkiego, co jest najwięcej subtelnem 
z gałęzi pamięci, refleksyi, uczucia piękna, jednoczenia tego w sferze fantazyi i opowia
dania tego w pięknej barwie930.

Znaczącym elementem charakterystyki dokonanej przez Tyszyńskiego wydaje 
się owo ״stanowisko spółczesne”, jednoczące potencjał poszczególnych czynników 
poetyckich (pamięci, refleksji i wyczucia estetycznego). Jest ono zarazem stano
wiskiem pośrednim  między rozmaitymi koncepcjami poezji — i klasycyzującymi, 
i romantycyzującymi; nie jest więc jakością bezwzględnie ״oryginalną” w sensie: 
nowatorską, lecz raczej umiejętnością twórczej aktualizacji płynących z nich in 
spiracji.

Co interesujące, eksponując właściwą Deotym ie ״niezawisłość w natchnieniu”, 
filozoficzne aspekty jej poezji Tyszyński przypisuje, w ujęciu swoiście determ ini
stycznym, charakterowi formacji, w  której wzrastała:

Przyczyny, które uczyniły Deotymę poetką taką a nie inną, są jedne ogólne krajowe, 
drugie jej wyłącznie właściwe, domowe. Nie powiadamy, iżby owe przyczyny koniecz
nie musiały stworzyć Deotymę poetką; Deotyma, jak wiele osób śród tychże warun
ków wzrosłych, mogła wcale nie być poetką; i jest nią przedewszystkiem dlatego, iż się 
urodziła poetką; zastanawiamy się tylko, dlaczego raz urodzona poetką, mogła stać się 
taką, nie inną?

Przez powszechną krajową przyczynę rozumiemy literaturę ogólną, do której autor
ka przyszła, aby w niej miejsce zająć. Rok jest ledwie 4-ty lub 5-ty od czasu ukazania 
się pierwszej improwizacyi Deotymy; poprzedni więc lat dziesiątek naszej literatury był 
to ów czas, który znalazł rosnącą poetkę, i który przeto takim, nie innym kierunkiem 
wpłynąć musiał na taki, nie inny kierunek młodej fantazji931

— po czym, przedstawiając sumaryczną charakterystykę polskiej literatury od jej 
wieku złotego, czyli czasów Zygmuntowskich, jako główne ״źródło krajowe”, któ
re miało wpływ na rozwój Deotymy, Tyszyński wskazuje nurty  mesjanistyczne
— przede wszystkim pisma Hoene-Wrońskiego i Cieszkowskiego. Dodaje, że te 
wątki stanowiły specyficzną cechę ״naszego piśmiennictwa”, odróżniającą je od 
literatur innych narodów. Uwzględniając hermetyczność tych tekstów, dodaje:

Te zasady pism mało znanych, z treści niepopularnych, przez koryta pism popularnych 
przeszły dalej, jak wszędzie, do ogółu myśli krajowej. Śpiewacy na przykład fantazyj, 
poeci jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński i inni, wiek ów jakiś 
daleki, wiek przerodzenia Ludzkości, to znowu jakiś wiek przejścia, już mową wiązaną, 
już niewiązaną głównie wyśpiewali932.

930 Ibidem.
931 Ibidem, s. 324—325.
932 Ibidem, s. 327—328.
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Jeśli chodzi o ״źródło domowe” inspiracji Deotymy, Tyszyński podkreśla rolę 
środowiska Łuszczewskich i spotkań poniedziałkowych, które ״były i pozostaną 
epoką w kronice miasta Warszawy, a może z powodu następstwa i w życiu ducho
wym kraju”933. Skutkiem takich wpływów są, zdaniem Tyszyńskiego, trzy główne 
cechy twórczości Deotymy — to, że nie m a w niej ״ani cienia naśladownictwa”, 
to, że zawsze m a ona jakiś konkretny cel oraz że wyraża nieustannie wiarę w lep
szą przyszłość. Zarazem wielokrotnie podkreśla ״żywotność” tej poezji, co w jego 
terminologii oznacza, iż jej celem jest ״odbicie epoki ludzkiej spółczesnej”934. ״No- 
wość” i ״niezależność” poezji Deotym y w ujęciu Tyszyńskiego opierają się więc, jak 
się zdaje, nie na wytyczaniu nowych dróg, lecz na swobodnym wyborze istnieją
cych opcji, na ich aktualizacji na potrzeby współczesnych odbiorców — ponieważ:

[...] jedyna droga śród natchnień autorki tych poezyj jest tylko: wiara w duch własny, 
a jedynym kierownikiem w tej drodze: Wiara chrześcijańska93.

I tu  dochodzim y do istotnej cechy twórczości Deotymy, przyciągającej — choć 
w różnym stopniu — uwagę wszystkich komentatorów, a mianowicie do jej religij
nego charakteru.

”Wieszczka krzyża״

O d  pierwszych wystąpień — od pierwszego publikowanego wiersza, którym  były, 
wprawdzie nie improwizowane, lecz za improwizacje początkowo uchodzące, 
Krucjaty — widziano w Deotym ie reprezentantkę ideałów chrześcijańskich wyra
żanych i objaśnianych przez n ią w sposób ״wieszczy”. I tak, dla przykładu, A ntoni 
Marcinkowski, znający improwizacje Deotymy tylko z druku, pisał:

Wracając do improwizacji Deotymy, zdaje się, jest do żądania, aby w niej rozwinął 
się więcej pierwiastek dramatyczny. Improwizacja to życie — tu powinno wyrażać się 
działanie, jak najmniej tu opisów, jak najmniej opowiadania tego, co było, co się stało. 
Poeta natchniony jak prorok widzi oczyma ducha,  jak się wszystko staje 
wokoło  niego, jak  się wciela słowo w życie. Teorie te najlepiej można po- 
czerpnąć z samych improwizacji Deotymy, w których wybija się wyraźnie natura tego 
rodzaju twórczości: są one wszystkie jakby aktem drugiego widzenia. Ona widzi to, co 
daje życie wewnętrzne stworzeniu, widzi daleki lot aniołów Pańskich, widzi, jak krążą 
złote sfery na bezmiernej przestrzeni świata, widzi, jak wszystko rośnie i żyje w natu
rze, jak wszystko ma w niej swój sens i swoją myśl ukrytą. Ten mistycyzm jest w niej 
naturalny: nam zdaje się, że tak musi być w istocie, że nie może być inaczej, że wieszcze 
przeczucie nie myli wielkiego serca Sybilli. Czujemy tu najlepiej, jak niezbadane są 
tajnie ducha ludzkiego...936

933 Ibidem, s. 328.
934 Ibidem, s. 339.
935 Ibidem, s. 285.
936 A. Marcinkowski, list do P. Wilkońskiej z 25 września 1853 roku, cyt. za: P. Wilkońska, 

op.cit., s. 342.
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Marcinkowski, widząc w Deotymie przede wszystkim poetkę, traktuje misty
cyzm jedynie jako swoistą ״pochodną” twórczości literackiej i przedstawia kreowa
ne w jej wierszach doświadczenie mistyczne jako jej doświadczenie indywidualne, 
które odbiorca może akceptować bądź nie. Jednak niewielu kom entatorów  było 
skłonnych zostawić Jadwidze taką swobodę i przyznając jej -  mniej lub bardziej 
um ow ną -  godność ״prorocką”, nie byli zarazem nastawieni na podążanie za wska
zaniami wieszczki, lecz czuli się w obowiązku nieustannie nadzorować kierunek 
ideowy jej poetyckich natchnień, pilnując, by nie opuszczała bezpiecznego grun
tu  chrześcijaństwa ״prawowiernego”, odległego od podejrzanych mistycyzmów 
poetów romantycznych, zwłaszcza emigracyjnych. N a poetce, jako na obrończyni 
prawej wiary”, miał ciążyć obowiązek skrupulatnego pilnowania czystości prze״
kazu swoich wierszy i jakiekolwiek odchylenia od klarowności dogmatycznej były 
natychmiast energicznie piętnowane. N a przykład A ntoni Edward O dyniec apo- 
strofował:

Deotymo! Na kolana!
Bo tak tylko człowiek może
Przyjąć godnie dary Boże937.

W  podobnej intencji, acz w sposób bardziej scholastyczny, wypowiadał się 
Aleksander Tyszyński, który widział w  religijnych wątkach wierszy Łuszczewskiej 
kontrpropozycję dla ״szkoły lewej Heglicznej”. Szkołę tę uznawał za chrześcijan- 
ską w stopniu, by tak rzec, niepełnym, jako że koncentruje się ona na pojęciu 
braterstwa, eksponując racjonalny i ogólnohumanistyczny aspekt chrześcijaństwa, 
a zaniedbując to, co Tyszyński nazywa ״wiarą prawdziwą” (i co przeciwstawia 
przekonaniu”). O״ wa ״wiara prawdziwa” przenika natom iast, jego zdaniem, poe
tycką refleksję Deotymy, w której rejestruje również obecność pozostałych cnót 
kardynalnych -  miłości (widocznej w sposobie oglądu świata jako odzwierciedla
jącego myśl Bożą) i nadziei (realizującej się w  wizjach przyszłościowych). Potwier
dzeniem takiej dom inanty ideowej twórczości wieszczki jest dlań już sama kom 
pozycja pierwszego jej zbioru, w którym  po inicjalnym wierszu Wiosna pojawia się 
tekst zatytułowany właśnie Wiara, N adzieja i Miłość. Silnie eksponując religijny 
aspekt poezji Łuszczewskiej, wskazuje -  jako drobne korektury -  kilka nielogicz
ności w konstruow aniu myśli, porównań i alegorii, stwierdzając, że w dziedzinie 
dydaktycznej, czyli polegającej na ״opowiadaniu prawd”, ״małe ziarnko zbocze
nia -  góry fałszów, jak wiemy, wyradza”. I tak na przykład wyrzuca poetce to, że 
przyszły ״wiek prawdy” m a się wesprzeć na podstawie Wiary, Nadziei i Miłości 
-  tymczasem cnoty te, zdaniem Tyszyńskiego, zwłaszcza dwie pierwsze, są ״towa- 
rzyszkami tylko drogi do celu, nie celu”938.

937 A.E. Odyniec, Do Deotymy: po przeczytaniu jej improwizacji ״Snycerstwo”, ״Gazeta Warszaw
ska” 1854, nr 68.

938 A. Tyszyński, op.cit., s. 305-306.
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Niebezpieczeństwa czyhające na m łodą wieszczkę od strony religijnej sygna
lizował także wiersz opublikowany jesienią 1853 roku w ״Tygodniku Petersbur
skim”, sygnowany literą ״M .” i przez wielu -  w  tym samą adresatkę -  uznany za 
dzieło Mickiewicza.

Wiersz ten m ożna określić jako ״patronacki”, projektujący pożądaną postawę 
poetycką. Obecnie zdecydowanie wyklucza się możliwość, by jego autorem  był 
istotnie Mickiewicz, choć utwór ten był dołączany do jego wierszy ״wątpliwego 
autorstwa”. Pojawiały się przypuszczenia, że napisał go Przecławski939, stosunkowo 
niedawno zaś Bogdan Zakrzewski wysunął podejrzenie, że falsyfikat ten napisała, 
pod wpływem matki, sama D eotym a940. Kwestia autorstwa -  z braku rozstrzyga
jących dowodów -  musi pozostać w zawieszeniu; niezależnie jednak od tego, spod 
czyjego pióra wyszedł ów wiersz, wyraża on niewątpliwie założenia bliskie Łusz
czewskiej, a stanowiące refleks ideałów Mickiewiczowskich, które stały się kamie
niem  węgielnym legendy Deotym y jako improwizatorki prawdziwie natchnionej. 
Pod tym  względem istotny jest w utworze zwłaszcza passus przestrzegający, by nie 
dowierzała każdemu ״duchowi”, lecz badała, czy jest on z Boga.

Tu po raz kolejny w historii improwizacji natrafiamy na trop Saint-M artina. 
Tym razem W eintraub zapewnia, że jest to trop mylny: ״D eotym a była na sto mil 
daleka od profetycznej interpretacji swego daru improwizatorskiego”941. Jest to 
jednak stwierdzenie dość problematyczne w świetle pozostałych jego wywodów, 
z których wynika, że miałaby do tego silne przesłanki. Po pierwsze, przykład M ic
kiewicza, po wtóre zaś dobra znajomość pism Saint-M artina (po raz pierwszy, jak 
wspomina, przeczytała je w wieku jedenastu lat, siedem razy z rzędu i podobno 
z pełnym  zrozumieniem942). W eintraub utrzymuje, że ״teozofia musiała pozostać 
Łuszczewskiej z gruntu  obca, ze względu na jej niedojrzałość, uniemożliwiającą jej 
wychylenie się poza bity gościniec utartych, akceptowanych przez jej środowisko 
poglądów”943. A jednak trudno powiedzieć, żeby N ina Łuszczewska, dająca nasto
letniej dziewczynie do czytania Saint-M artina, podsuwała jej lekturę sprzeczną ze 
swoimi poglądami; po prostu lektura Nieznanego Filozofa nie musiała prowadzić 
do postaw teozoficznych. Nie należy też zakładać, że inspirując się jego pismami, 
przyjmowano je automatycznie i w całości jako jedyny punkt odniesienia -  tak 
jak w przypadku Mickiewicza wydaje się wątpliwe, by opierał on przekonanie 
o swym wieszczym powołaniu jedynie na Oleszkiewiczowskiej interpretacji swych 
umiejętności improwizatorskich. Przyczyną antyteozoficznej postawy poetki był 
raczej jej fideizm, potęgowany jeszcze dochodzącymi z wielu stron przestrogami -

939 Zob. W.R. Korotyński, Nie Mickiewicz, ״Kurier Warszawski” 1917, nr 21; por. W. Wein- 
traub, Poeta..., op.cit., s. 96-98.

940 B. Zakrzewski, ״Istotnie, Bóg dał Polsce genialną poetkę”, w: ״Spowiednicy” Mickiewicza 
i Fredry..., op.cit., s. 128.

941 Ibidem, s. 95.
942 PD, s. 82-83.
943 Ibidem, s. 96.
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uwzględnianymi zapewne tym chętniej, że stowarzyszonymi zazwyczaj z pochwa
łami — aby nie odstępować ani na włos od ״prawej wiary” (zwłaszcza towianizm 
Mickiewicza mógł tu  służyć za przestrogę).

Rozpatrując możliwości profetycznej interpretacji wystąpień Deotymy, należy 
również uwzględnić charakter samych jej wierszy, z ich symptomatyczną poetyką 
wizyjną, oraz to, że w jej pam iętniku, obok figury Pytii, k tórą uznała za depre
cjonującą dla swojej sztuki, pojawiła się także figura Sybilli, z k tórą wyraźnie się 
utożsamiała, ta bowiem mówiła

wprawdzie pod wpływem natchnienia, ale z jasną samowiedzą i mądrym rozeznaniem,
słowem, tak mówiła, jak śpiewają ״wieszcze”944.

I nawet jeśli przekonanie o natchnionym  religijnie charakterze własnej poezji 
nie było u Deotym y tak intensywne jak u Mickiewicza w okresie rozwoju myśli 
mistycznej, nawet jeśli nie uważała się za ״narzędzie”, to czuła się niewątpliwie 
posłana”, powołana — i przekonanie o jej posłannictwie podzielali jej liczni wiel״
biciele. A nie czuła się narzędziem, lecz ״władcą narzędzia”945, eksponując pod
miotowość swojej roli ״Bogobojnej”.

Powracając jeszcze na chwilę do owego wiersza sygnowanego ״M .”, dodajmy, 
że jeśli uznać za uzasadnione przypuszczenia Zakrzewskiego, iż napisała go sama 
Deotyma, byłby on koronnym  argum entem  przemawiającym przeciw twierdze
niu W eintrauba, że Łuszczewska nie była skłonna interpretować swego daru profe
tycznie — zwłaszcza jeśli uznać za słuszne jego założenie, że profetyczna koncepcja 
improwizacji była możliwa jedynie w kontekście myśli martynistycznej. Jeśli zaś 
przyjmiemy, że autorem  owego wiersza nie była D eotym a ani jej matka, lecz ktoś 
postronny, jest on z kolei świadectwem, że nie zapominano w owym czasie o ide
ach martynistycznych ani o Mickiewiczowskiej koncepcji profecji.

Należy w tym  miejscu przypomnieć, że m im o iż M ickiewicz zapewne nie był 
autorem  tego wiersza, jego reakcja na wystąpienie młodej poetki była bardzo 
przychylna, o czym świadczą w spom nienia osób z jego bezpośredniego otocze- 
nia946. Te pochlebne kom entarze nieco kłopotały W eintrauba, k tóry  przypusz
czał, że ״Przekonanie o profetycznej naturze daru improwizatorskiego zmąciło 
w pierwszej chwili rozeznanie krytyczne Mickiewicza”947. Tak czy owak, wieści 
o uznaniu młodej wieszczki przez czcigodnego poetę utrwaliły się w powszech
nej świadomości, obrastając z czasem legendą do tego stopnia, że jeszcze w 1934 
roku ksiądz prałat Józef Rokoszny w swoich wspom nieniach — mało w iarygod
nych także pod innym i względami i na szczęście wydanych tylko w stu egzem

944 Ibidem, s. 99.
945 Ibidem, s. 98.
946 Zob. A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie, t. XVI: Rozmowy, 1933, s. 347; por. m.in. B. Za

krzewski, ״Spowiednicy"Mickiewicza i Fredry..., op.cit., s. 128.
947 W. Weintraub, Poeta..., op.cit., s. 96.
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plarzach — odnotował, że D eotym a osobiście znała ״M istrza Adama” i przed nim  
improwizowała948.

W  kwestii wieszczej roli Deotym y rysuje się zdecydowana różnica poglądów 
między frakcją ״starych” klasyków a przedstawicielami młodszego pokolenia, 
m niej lub bardziej ״skażonymi” myśleniem romantycznym (do których należy 
zaliczyć samą Łuszczewską). Charakterystyczna pod tym  względem jest reakcja 
Kajetana Koźmiana na improwizację Natchnienie, pochodzącą z 1853 roku, którą 
m ożna uznać za jeden z programowych, a przynajmniej deklaratywnych tekstów 
poetki, a zarazem za przykład tego, jak Deotym a asymilowała idee romantycz
ne, przetwarzając je w zamknięte i bezpieczne, konwencjonalne sentencje, dość 
zgrabnie ożywione urokiem  paradoksu. Jest to jeden z nielicznych tekstów, które 
zostały przedrukowane w bardzo selektywnej i krytycznej ostatniej edycji wierszy, 
przygotowanej przez Deotym ę w 1898 roku — acz w formie nieco zmienionej 
w  stosunku do pierw odruku949:

Bóg światłem się zasłania przed ludzką źrenicą 
Myśli przyrody w niemych kształtach skamieniały.
Duch ludzki sam dla siebie jest niezrozumiały.
Bóstwo — i świat — i człowiek — wszystko tajemnicą.

A jednakże, syn ziemi, pod ową zasłoną,
Może wiele podpatrzeć. Już podpatrzył tyle!
Tak! Lecz jeżeli kiedy rąbek odchylono,
To tylko, gdy natchnienie wzniosło go na chwilę.

Gdy Kopernik budowę wszechświata przemienia,
Gdy Szekspir znurtowywa serc ludzkich bezdroże,
Gdy Michał-Anioł sądy odgaduje boże,
Geniusz jest lontem tylko dla iskry natchnienia.

Natchnienie! Ty gromami bijesz w chaos ciemnic.
Jedna twa błyskawica od razu docieka 
Setnych tajników bóstwa, świata i człowieka.
Cóż, gdy własne twe źródło, to przepaść tajemnic?

Próżno zgłębiać! Najgrubsza zasłona ocienia 
Rękę, co wszystkie inne rozdziera zasłony.
O! Ten byłby zaprawdę najwyżej natchniony,
Kto by zgadł tajemnicę samego natchnienia.

Koźmian, kom entując ten wiersz w liście do wiernego Wężyka, nie krył swoich 
zastrzeżeń i niesmaku: ״Nie lubię ja metafizyki w poezji: to są dwie rzeczy zupełnie 
sobie przeciwne i z połączenia ich wynikają fałsze, błędy i rymowane brednie”950.

948 J. Rokoszny, Wspomnienia o Deotymie, Radom 1934, s. 18—19.
949 Poniższy cytat wg wydania z 1898 roku.
950 K. Koźmian, F. Wężyk, op.cit., s. 153.
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Największe jego wątpliwości wzbudziło ujęcie różnych rodzajów inspiracji we 
wspólną formułę natchnienia, a zwłaszcza to, że

[...] improwizatorka dwa odrębne wyobrażenia pomieszała w jedno: natchnienie bo
skie i duchowe, święte, prorocze -  z poezyją, która przez przenośnią nazwała się na
tchnieniem. Starożytni wyraźnie, acz materialnie odznaczyli tę różnicę; zaludniwszy 
oni świat, niebo i piekło, bogami opiekuńczymi, wymyślonymi stosownie do namięt
ności poruszających ludźmi, Jowisza umieścili na Olimpie, który jest synonimem na
szego nieba, a Apollina boga umieścili na Parnasie, jako boga poezyi; i ich poeci nie 
wzywali natchnienia od Jowisza, ale od Apollina, i przezywali się jego wieszczami, gdyż 
natchnienie poetyczne nie jest natchnieniem duchowem, lecz materialnem; uderzo
ny człowiek jakim przedmiotem [oczywiście w sensie: tematem], czuje silniejsze bicie 
serca, krew w nim żywiej płynie, działa na muzę, muza budzi imaginację; imaginacja 
zrodziła poezję, imaginacja jest jej natchnieniem951.

Koźmian widział w koncepcji natchnienia przedstawionej przez Deotym ę 
zgubny wpływ Hegla i ״niemieckiej metafizyki ciemne zaciekanie się”, ale -  co wi
doczne zwłaszcza w kontekście owego pseudo-Mickiewiczowskiego wiersza, skie
rowanego do Deotym y -  właściwym ״winnym ” takiego rozumowania był raczej 
Saint-M artin. Jest to jednak kwestia, w odniesieniu do której wyraźnie zarysowuje 
się różnica podejścia klasycystów ״starej”, oświeceniowej formacji i wychowanków 
epoki listopadowej -  ci bowiem jak najbardziej widzieli w poezji miejsce dla ״me- 
tafizyki”, co więcej, to właśnie spekulatywny charakter niejednokrotnie decydo
wał o uznaniu tej poezji za wieszczą, choć i tu  zdarzały się wyjątki; Kraszewski na 
przykład tak pisał do Lenartowicza z Rzymu 5 maja 1857 roku:

O Deotymie ja myślę, że to jest talent znakomity, fenomenalny, szkoda tylko, że w fi
lozofię się zapuszcza i że się zdaje systemy opiewać, pajęczej przędzy rozumowań pierw
szeństwo dając przed życiem człowieka i narodu, przed tą wielką sprawą Bożą952.

Szczególnie charakterystyczna wydaje się tu  ocena Norwida, który po okresie 
fascynacji możliwościami młodej poetki określał ją sarkastycznie m ianem  -arcy״ 
szacownego teozoficznego fenomenu”, stwierdzając z rozczarowaniem: ״to kazanie 
tylko i homelia”953.

„Liryka spekulatywna”

Uznając Deotym ę za poetkę natchnioną prawdziwą wiarą chrześcijańską, a właś
ciwie katolicką, która jest źródłem uderzającej (zwłaszcza w tak m łodym  wieku) 
mądrości oraz zdolności jasnego i logicznego widzenia, umożliwiającej tworzenie 
na poczekaniu klarownych i złożonych konstrukcji poetyckich, niemal wszyscy

951 Ibidem.
952 J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, Korespondencja, oprac. W. Danek, Wrocław 1963, s. 21.
953 C.K. Norwid, op.cit., t. 9, s. 320 (list do J. Kuczyńskiej z 1867 roku).
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kom entatorzy zwracali uwagę na mało emocjonalny, a m ocno intelektualny cha
rakter jej wierszy. N a ów brak ״czucia” skarżyli się nie tylko reprezentanci rom an
tycznej wrażliwości, lecz i klasycyści; w iną zań obarczano niekiedy m łody wiek 
(sic) i brak doświadczenia poetki, niekiedy zaś ״nieszczęsną erudycję”. Bodaj je
dynym kom entatorem , który dostrzegał pozytywny aspekt intelektualizacji twór
czości Deotymy, podnosząc ją do rangi jakości filozoficznej, był Tyszyński. W i
dział on w niej znamię oryginalności poetki, jej indywidualnego, wypracowanego 
tak wcześnie stylu, w którym  fantazja służy promocji treści ״spekulatywnych”954. 
Zwracał uwagę na charakterystyczną zasadę konstrukcyjną poezji Deotymy, zasa
dzających się zazwyczaj na rozwinięciu i alegoryzacji pewnej ogólnej myśli, idei, 
zjawiska w szeregu analogicznych, metaforycznych obrazów955; podkreślał preteks
towy charakter elem entu narracyjnego i anegdoty:

Zadaniem każdej poezyi w tym zbiorze fantazyj nie jest to wcale dramat, wypadek, 
historya serca ludzkiego i t.p. (te jeśli się gdzie znajdują, tedy ubocznie, dodatkowo, 
nie jako treść główna), lecz tylko jakieś postrzeżenie psychologiczne, nauka, słowem 
dydaktyka956.

Szczególnie interesująco -  lecz we właściwy sobie, zawiły sposób -  Tyszyński 
charakteryzował to, co określał m ianem :”pierwiastka lirycznego״ 

Pierwiastek w tych poezyach (fantazyach) liryczny to sprawia, to jest to wykazuje, iż 
bieg ich jest to stopień ciągłego jakiegoś uniesienia autorki, iż sfera ich idealna wyłącz
nie, iż w samej pomyślanej całości części jej przedstawiają się zwykle w pewnym bez- 
szyku, w jakimś zamęcie, z rysem tylko od czasu do czasu wieszczenia, rzecby można, 
jak nieraz w poetycznych miejscach ksiąg hebrajskich957.

Znam ienne, że w owym ״bezszyku” Tyszyński nie widzi konsekwencji im pro- 
wizacyjnego trybu powstawania wierszy, lecz uniwersalne znamię liryzmu. Nieza
leżnie jednak od tego, czy jest ono właściwe wierszom Deotym y w ogóle, czy też 
jest wynikiem tworzenia improwizacyjnego, z pewnością odgrywało istotną rolę 
w kreowaniu poetyki wizyjnej. Zestawienie tego zjawiska z ״poetycznymi miej
scami ksiąg hebrajskich” kom plikuje jednak nieco sprawę. O  jakie księgi chodzić 
może -  zwłaszcza w kontekście uznania Deotym y za poetycką rzeczniczkę ״wiary 
prawdziwej” (czytaj: katolickiej) -  o księgi staro testamentowe czy na przykład 
o kabałę? Ó w zamęt” liryczny bowiem nabierać m״ ,”bezszyk״  a ״ tylko od czasu do 
czasu” ״rysu wieszczenia”. To dość enigmatyczne sformułowanie może oznaczać 
passusy, w których myśl przewodnia zostaje wreszcie jasno sformułowana, wykla

954 Należy w tym punkcie doprecyzować, że słowo ״fantazja” jest w ujęciu Tyszyńskiego syno
nimem wyobraźni poetyckiej -  w pewnym miejscu pisząc ״poezya”, dodaje zaraz obok w nawiasie 
.fantazya”; A. Tyszyński, Pisma..., op.cit., s. 292״

 nieraz całkowite okresy w poezyi złożone są z samych przyrównań bez nużenia swą [...]״ 955
allegoryą”; ibidem, s. 293.

956 Ibidem, s. 294.
957 Ibidem, s. 292.
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rowana i ciąg asocjacji metaforycznych bądź ciąg piętrzących się porównań znaj
duje swą alegorezę; passusy, w  których zostaje zaakcentowany -  i staje się uchwyt
ny -  plan konstrukcyjny całości bądź wyjaśnia się sens wspólny nakładających się 
na siebie przenośni. A więc miejsca specyficznej, wewnątrztekstowej epifanii.

Tyszyński m ocno podkreśla integralne i harm onijne połączenie walorów filo
zoficznych i poetyckich z pierwiastkiem dydaktycznym, który:

[...] jest głównie charakteryzującym rodzaj utworów autorki, tak, iżby można wątpić, 
czylito w tych utworach gałąź poezyi nowy spekulacyjny w swojej historyi zyskała od
cień, czyli też, że gałąź spostrzeżeń przy zejściu w zastosowanie, w tę nową popularniej
szą oblekła się formę. [...] Co do rodzaju tych myśli, dodajmy, iż to, co zwykle odtrąca 
myśl ludzką od słuchania morałów, albo spostrzeżeń, t.j.: iż te są powtarzaniem tylko, 
lubo prawd, ale prawd stokroć już powtórzonych, a co zowiemy trywialność, właśnie 
jest jak najdalszem od dydaktyki obecnych poezyj958.

Niezależnie od tego, że opinia ta okazała się raczej odosobniona, gdyż tekstom 
Deotymy, jak o tym  niebawem będzie mowa, zarzucano przede wszystkim właś
nie trywialność, istotne jest to, że według Tyszyńskiego oryginalność tych wierszy 
leży (mimo ich erudycyjnego charakteru) nie w rewelatorstwie intelektualnym, ale 
w zajmującym sposobie ujęcia podejmowanych tematów; nie twierdzi, że teksty te 
wnoszą nowe myśli, lecz odświeżają prawdy zbyt dobrze znane. C o zaś do odkryw
czości owych ״treści spekulacyjnych”, to nie może ona być wielka, skoro m ają one 
pozostawać w zgodzie z wiarą rzymskokatolicką, a więc służyć konkretnej i m ocno 
zdogmatyzowanej wizji światopoglądowej. Nie oryginalność myślowa, lecz pra- 
wowierność; nie rewolucyjność, lecz sprawny dydaktyzm są w ujęciu Tyszyńskiego 
cechami utworów Deotym y szczególnie zasługującymi na pochwałę:

Co się tyczy wreszcie strony zewnętrznej poezyi, to jest samego wiersza, ten, ile odbicie 
potoku, wylewu natchnień, jest formy opowiadającej, potocznej; rozmaity w rozmia
rach, w końcówkach strojny, lubo bez szczególnej sztuki wyrazu [?], jest wszędzie jasny, 
logiczny i nieraz ozdób niepróżny959.

Zwraca uwagę sformułowanie ״forma opowiadająca”, w której Tyszyński reje
struje narracyjny charakter tekstów Deotymy; w innych miejscach zauważa także 
tendencję do ״dialogizowania” wierszy, jak to się dzieje na przykład w utworze Ta
jem nice owoców. Zarówno owa ״epizacja”, jak i ״dramatyzacja” stanowią w ujęciu 
Tyszyńskiego coś w rodzaju zastępnika liryzmu pojmowanego jako nu ta  osobista, 
jako wyraz indywidualizmu autorki, zasadniczo oddanej służbie dydaktyzmowi. 
Toteż zestawiając wiersz Wiosna z Mickiewiczowskim Pierwiosnkiem  -  jako dwa 
teksty inicjujące debiutanckie tomy, a więc otwierające drogę poetycką -  Tyszyń- 
ski uwypukla różnicę między intymistycznym charakterem Pierwiosnka (pisząc 
w odniesieniu do niego o ״przejściu poezji na chwilę, na osobistość’960) a syntetycz

958 Ibidem, s. 294.
959 Ibidem, s. 298.
960 Ibidem, s. 291.
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ną, z rozmachem zaplanowaną alegoryczną i bezosobową wizją Deotym y (przy 
zastrzeżeniu, że jej wiersz nie będzie miał nigdy ״tej siły, tych estetycznych wykoń
czeń” co wiersz Mickiewicza). Znam ienne jest jednak to, że Tyszyński, zestawiając 
Deotym ę z Mickiewiczem, nie przedstawia go jako improwizatora, lecz wyłącznie 
jako poetę pióra, za tło dla improwizacji Łuszczewskiej obierając tradycję włoską, 
k tórą sytuuje na marginesie literatury. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że 
na tym tle postać poetki rysowała się znacznie korzystniej niż w konfrontacji z M ic
kiewiczem — zwłaszcza z W ielką Improwizacją (szczególnie jeśli uznało się ją za za
pis autentycznej improwizacji). O  wiele bezpieczniejsze wydawało się zestawienie 
z utworami wcześniejszymi, znajdujące zresztą pełne uzasadnienie w debiutanckim  
charakterze tom u Łuszczewskiej. Tyszyński zastosował tu  więc rozważną taktykę, 
nobilitując poezje Deotym y przez konfrontację ich z wierszami Mickiewicza, ale 
toutesproportions gardee! 61. Kontekst mickiewiczowski, nieuchronnie urucham ia
ny jako punkt odniesienia dla dokonań Deotymy, był bowiem bronią obosieczną: 
życzliwi jej, jak Tyszyński, zestawiali jej wiersze z wczesnymi poezjami wieszcza962, 
krytycy zaś nie wahali się konfrontować debiutanckiego tom u dwudziestoletniej 
dziewczyny na przykład z D ziadam i, co oczywiście było posunięciem tyleż nokau
tującym, ile nieuczciwym963.

W iktor W eintraub stwierdzał, że w literaturze krajowej ״u schyłku epoki ro
m antyzm u” funkcjonowały dwa przeciwstawne rozumienia improwizacji — jako 
chwili prawdziwego natchnienia i jako popisu niemającego nic wspólnego z rze
telną jakością poetycką — ״Tak jakby przykładu Mickiewicza w ogóle nie było”. 
Taki stan rzeczy uzasadniał tym, że

polska publiczność literacka nie była wystawiona na działanie improwizatorskich wystę
pów poety. Zapewne, każdy miał już wówczas w pamięci Wielką Improwizację. Ale też 
każdy świadom był unikalności Mickiewicza. Nie było amatorów wspinaczki na Everest, 
a kult wieszcza stwarzał inhibicje, utrudniające swobodną krytyczną dyskusję964.

A  jednak, jak mogliśmy się przekonać, cień Mickiewicza pojawiał się nieustan
nie w tle twórczości Deotymy, przywoływany bądź jako ״duch opiekuńczy”, bądź 
też jako postrach, jeśli uznano, że poetka zbyt wysoko, jak na swój talent, mierzy. 
Najdobitniejszym przejawem recepcji twórczości Łuszczewskiej w kontekście le
gendy Mickiewicza był ów dedykowany jej, martynistyczny z ducha wiersz z ״Tygo

961 Nota bene Tyszyński w pisanym pięć lat później podsumowaniu dorobku Deotymy wyrażał 
przekonanie, że wiersz dedykowany Deotymie, którego autorstwo przypisywano Mickiewiczowi, 
nie jest z pewnością jego pióra (idem, Pisma... , op.cit., s. 323).

962 Taka konfrontacja pojawia się np. we Wspomnieniach Odyńca.
963 Zdarzało się jednak i tak, że Deotyma jako improwizatorka była oceniana wyżej niż im

prowizujący (niepiszący) Mickiewicz, czego przykładem jest tekst E. Wyhowskiego L’Improvisation 
en Pologne, opublikowany w Brukseli w piśmie ״La Libre Recherche” w 1856 roku. Zob. J. Czar
nomorska, ״Dziecię swojego wieku”. Głosy o Deotymie, w: Zapomniane wielkości romantyzmu, red. 
Z. Trojanowiczowa, Z. Przychodniak, Poznań 1995, s. 132.

964 W. Weintraub, Poeta..., op.cit., s. 93.
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dnika Petersburskiego”, pisany — jak zauważa sam W eintraub — ״pod Mickiewicza”. 
N a pewno, jak twierdzi badacz, publiczność krajowa nie była w  takim stopniu jak 
emigracyjna ״wystawiona na działanie improwizatorskich występów poety” — ale 
przecież także z emigrantów stosunkowo niewielu miało okazję wysłuchać ich oso
biście, zaś w kraju otrzymywano o nich liczne wieści w korespondencji prywatnej 
i w  prasie (jak w przypadku improwizacji grudniowych). Mickiewicz funkcjonował 
zaś w  powszechnej świadomości jako improwizator nie tylko ze względu na W ielką 
Improwizację i ucztę grudniową, ale i z uwagi na szereg swoich utworów publiko
wanych w prasie krajowej z podtytułem  improwizacja”. Istniał więc niewątpliwie״ 
w kulturze krajowej, obok świadomości istnienia ściśle ludycznej formuły im pro
wizacji oraz traktowania tego pojęcia nieco przenośnie, jako synonimu nagłego 
przypływu natchnienia, model wybitnego poety — publicznie improwizującego. 
I niewątpliwie wielu odbiorców Deotym y uważało ją za wybitną.

Do takich należał Tyszyński, który odnosił się wprost do krytycznych wypo
wiedzi na tem at jej poezji, określając je jako ״w nader większej części niesłuszne”965 
i uważając, że wynikają z niezrozumienia specyfiki ״liryki spekulatywno-dydak- 
tycznej”. W śród powtarzających się głównych zarzutów przywoływał następujące: 
oderwana idealność, dydaktyka, brak treści dram״ atu czyli serc i czynów czło
wieka, i wreszcie niezajmowanie się współczesnością własną”; zarzuty te odpierał 
natychmiast i en bloc, ״jest to tylko rodzajem  poezyi, nie brakiem  poezyi”966. Inna 
sprawa to ״zarzuty co do strony wewnętrznej”, a mianowicie ״tok prozy w opo
wiadaniu i rozwlekłości”967 — z tym pierwszym zastrzeżeniem był skłonny w pew
nym  stopniu się zgodzić, zaznaczając jednak, iż ״brak poezyi (nowości) w słowie 
zastępuje zwykle poezya myśli, obrazu, lub inna wewnętrzna”. Podobnie nie kwe
stionował zarzutu rozwlekłości, łagodził go jednak:

Odcienianie i rozszerzanie niekiedy zbytnie jednej myśli lub jednych rysów rzeczy
wiście jest jedną z cech poezyi autorki. Te odcienie już myśli, już rysów, niekiedy są 
istotnie odcieniami, a wtedy także są tylko rodzajem, nie ujemnością, lecz niekiedy 
powtórzeniem są tylko w kreśleniach albo twierdzeniach, a wtedy są ujemnością istotnie 
pod względem poezyi, gdyż dają już nam nie nowość, ale tożsamość, a nadto zdają się 
dopuszczać krótkość lub słabość objęcia w swym czytelniku; ten więc z swej strony 
niedowierzaniu temu odmawia przymiotu piękności968.

W  cytowanym fragmencie uroczy jest zwłaszcza passus końcowy, biorący 
w obronę czytelnika, który m a prawo nie lubić, jak go biorą za durnia! D odaj
my, że częściowym usprawiedliwieniem owej ״tożsamości” drażniącej w  tekstach 
Deotym y mogłaby być ich improwizacyjna geneza, bowiem percepcja ze słuchu 
podlega innym  uwarunkowaniom  niż percepcja tekstu pisanego, i improwizatorzy 
mieli podstawy, by ״dopuszczać krótkość lub słabość objęcia” swoich słuchaczy.

965 A. Tyszyński, Pisma..., op.cit., s. 303.
966 Ibidem.
967 Ibidem, s. 304.
968 Ibidem.
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Tyszyński jednak, wierny swojemu założeniu, że wiersze Deotym y należą do sfery 
poezji, a nie improwizacji, nie brał pod uwagę specyfiki sytuacji improwizacyjnej. 
Wytoczył za to jako obronny argum ent stanowiący wdzięczną pożywkę, by nie 
rzec żer dla rewizji feministycznych, słowa:

Lecz jak owa potoczność, tak i odcienianie zbytnie myśli i rysów, jak uważaliśmy już 
nieraz w tem piśmie, jest to cecha i własność poetek wszystkich krajów i czasów969.

Jest to więc przypadłość nie samej Deotymy, lecz po prostu kobiety tak -  nie
udolnie -  piszą.

Eksponując spekulatywny charakter twórczości Deotymy, Tyszyński sytuował 
ją w kontekście współczesnej m u myśli filozoficznej, przy czym bardzo nośna in 
terpretacyjnie okazała się zwłaszcza próba odczytania jej w kontekście schillerow- 
skim (o czym szerzej niebawem, w rozdziale Elizjum ):

Subjektywność w poezyach autorki tak się ma subjektywności w fantazyach Schillera 
i wogóle dotychczasowych, jak się miał (mówiąc wyrażeniami z dziejów filozofii nie
mieckiej) subjekt Schellinga do subjektu Fichtego, to jest, jako uznawany nie tylko 
w nas, ale i zewnątrz nas, w samej naturze. Nie do serca i uczuć, lub raczej, nie tylko do 
serca i uczuć ludzkich, odnosi autorka przedmioty, którym swe fantazye poświęca, ale 
do istoty ich w sobie, własnych ich celów970.

Jak widać, Tyszyński wyprowadzał koncepcję celowości poezji z filozoficznych 
kategorii epistemologicznych, a także eksponował kluczową rolę podm iotu poe
tyckiego oraz obecności ״ja” nie lirycznego, ale autorskiego, i to nie jako pośred
nika emocjonalnego, lecz jako pośrednika między naturą rzeczy a naturą ludzką. 
Takie ujęcie prowadzi prostą drogą do postrzegania poezji Deotym y w katego
riach wieszczych, choć nie w perspektywie ekstatycznej, lecz kontemplacyjnej. Tę 
diagnozę utrzymał Tyszyński po pięciu latach, w 1859 roku publikując swoiste 
podsumowanie drogi twórczej Łuszczewskiej i stwierdzając, że jedynym utworem 
z nowszej poezji, k tóry m ożna porównać do wierszy Deotymy, jest Fantazya Schil
lera (״odbicie nauki Kanta”), ta jednak

tak się ma do treści fantazyi naszej autorki, jak właśnie początki filozofii niemieckiej 
do początków naszej filozofii krajowej: t.j. jak chwila do czasu, punkt do przestrzeni, 
myśl pojedyncza w sobie czyli egoizm do myśli ludzkości w sobie, myśli we wszechświe- 
cie. Utworem Fryderyka Schyllera była Fantazya serca, utworem Deotymy jest Liryka 
wieszcza971.

Stawiając twórczość Deotym y tak wysoko i oscylując w jej charakterystyce 
między pojęciami filozoficznymi a religijnymi, w konkluzji Tyszyński zdecydował 
się jednak zaklasyfikować ją jako profetyczną. Profetyzm w jego ujęciu to jednak

969 Ibidem, s. 305.
970 Ibidem, s. 307.
971 Ibidem, s. 349.
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profetyzm wiedzy; filozofia i fantazja wiążą się w nim  w sposób konieczny, wyni
kający z ducha czasów, z ״wieku dzisiejszego ludzkości”, który określa jako ״wiek 
nie kwitnącej fantazji, ale rozwagi” -  stąd też każdy przekaz, nawet natchniony, 
aby być zrozumiały współcześnie, musi być wsparty wywodem logicznym: ״same 
nawet proroctwa w wiekach obecnych [...] nie będą twierdzeniem samem jak 
dawniej, lecz w odcień rozumowania, rozwagi ubierać się będą”972. Toteż podsu
mował zdecydowanie:

Jedną z cech fantazyi Deotymy, jak to widzieliśmy, jest zajmowanie się zawsze wie
kiem przyszłym, nowym i opowiadaniem tła jego; czy te fantazye autorki są to istotnie 
poloty, twierdzenia ducha wieszczego? I tylko stosownie do ducha wieku odbijają się 
w kształcie refleksyi? są zwichnięciem chorej fantazyi? Odpowiedź zdaniem naszem jest 
łatwa. Nie mamy wprawdzie przywileju dawnej Synagogi hebrajskiej, umiejącej pośród 
pism tysiąca proroków, odróżniać rzetelnych proroków i tych tylko zatrzymywać w ka
nonie; kiedy jednak w utworach danych widzimy obecność ducha, t.j. ślad istotnego 
natchnienia, a ze źródła i celu widzimy, iż jest to duch chrześcijański, duch prawdy, 
tedy nie wolno jest wątpić, i utwory takie za utwory idące z prawdy poczytać musimy.
Cel pewny, barwa wieszczenia, uduchowianie wszystkiego, co jest zmysłowem, w wieszcze
niu przewaga rozwagi, to więc dotąd jest główny charakter głównych Deotymy poezyj. 
Nowym rodzajem poezyi przez nią stworzonym jest, jak widzimy, Fantazya czyli Liryka 
spekulacyjna973.

Profecja m a więc w ujęciu Tyszyńskiego walor filozoficzny i m ożna ją chyba 
uznać za rodzaj poetyckiej teologii. Dlatego też i w tym  podsumowującym arty
kule skrupulatnie wskazuje dogmatyczne nieprawidłowości, jakich się dopatrzył 
w tekstach Deotymy, podobnie jak poprzednio przestrzegając, iż ״W  rzeczach tak 
ciasnych, jak droga rzetelnej prawdy, należałoby się wystrzegać i pyłku, i ziarnka 
fałszu”, jako że ״z pyłków góry, z ziarnek rozrastają się drzewa”974. Jeśli zaś cho
dzi o ״tło silne”, czyli m ocną stronę Deotymy, którą są owe ״spekulacye”, Ty- 
szyński pragnąłby widzieć ״więcej jedności w  zasadzie”, co oznacza, iż nie zgadza 
się z pewnymi koncepcjami; niepokoi go na przykład pojawiający się w wierszu 
Pielgrzymka Poety postulat ״zerwania z tradycją”, z którym  energicznie polemizu
je, wysuwając między innym i taki argument: ״potępiać zasadę tradycyi (ulubiony 
i główny dogm at protestantyzmu) jest to potępiać siebie przed następcami, bo 
prawdy nasze będą już dla następców tradycją”975. Nie wahał się też rozpatrywać 
tekstów Deotym y w kontekście przekazów biblijnych:

Prorocy hebrajscy kiedy mówili o stronie wewnętrznej rzeczy, lub rzeczach przyszłych, 
tedy mówili prosto, iż im tę mowę dyktuje natchnienie boże (״mówi Pan”), nie ucieka
jąc się do żadnych zmyśleń allegorycznych976.

972 Ibidem, s. 347-348.
973 Ibidem, s. 348.
974 Ibidem, s. 344.
975 Ibidem, s. 341.
976 Ibidem, s. 346.
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Jak widać, Tyszyński traktował wystąpienia poetyckie Deotym y z ogrom ną po
wagą, przyznając im  rzetelny walor filozoficzny i poznawczy oraz przyczyniając się 
do ugruntowania ich bardzo wysokiej renom y niezależnie od improwizacyjnego 
aspektu tej twórczości -  a właściwie m im o niego.

Poetyka improwizacji

Zupełnie inaczej potraktował ową ״spekulatywną” treść poezji Deotym y Józef 
Kremer. W  XII Liście z  Krakowa postawił on ״myśli metafizyczne, ogólne rozu
mowe zasady, przedm ioty wzięte z różnych dzielnic wiedzy ludzkiej, allegoryje” 
(czyli zjawiska charakteryzujące, zdaniem Tyszyńskiego, zarówno pisaną, jak i im 
prowizowaną twórczość Deotymy) na pierwszym miejscu wśród cech charaktery
stycznych dla improwizacji i odróżniających ją od poezji będącej owocem nam y
słu. Podkreślał więc już na poziomie doboru treści czysto intelektualny charakter 
improwizacji, w  którą zaangażowany jest przede wszystkim rozum, a nie natchnie
nie: ״Inaczej też być nie może, bo jedynie przedm iot z wiedzy wzięty, jedynie treść 
rozumowa może być na zawołanie rozumowi ludzkiemu”977. Owej racjonalnej, 
niejako ״gotowej” treści odpowiada sposób jej prezentacji: ״ton  dydaktyczny, opi
sujący i tym  podobn/q  +e cechy”978. Kremer radykalnie obniżał więc walor myślo
wy improwizacji Deotym y (ale nie jej poezji!), znacznie więcej uwagi poświęcając 
-  zgodnie z głównym tem atem  Listów  -  szczególnym uwarunkowaniom, którym  
w sytuacji improwizacyjnej podlega proces kompozycji.

Zdaniem  Kremera, cechą, ״którą z istoty rzeczy znajdziesz koniecznie w każdej 
improwizacji”, jest

rozpłynność, rozwiewność postaci i obrazów, które w sobie są mgliste, które nie tężeją, 
że tak rzeknę, w formy plastyczne, o zarysach wydatnych, wyraźnych, ale ulatniają się 
niby lekkim chuchem, nie nabierając krwi i ciała; stąd jakiś obłok zagadkowy, mistycz
ny otula niekiedy treść całą979.

Czy chodzi tu  o poetykę wizyjną, charakteryzującą się swobodnym łączeniem 
szeregu obrazów i metafor, czy też o słabą wyrazistość lub szkicowość przedsta
wień? Wydaje się, że i o jedno, i o drugie. W  każdym razie Kremer podaje dwa 
uzasadnienia tego zjawiska: pierwszym z nich jest brak ״pośrednictwa kompozy
cji” w przechodzeniu ״ideału w duszy poczętego” w ״gotowy poem at”; krótki czas 
improwizacji sprawia, jego zdaniem, że ów ideał ״nie ma, że się tak wyrażę, dość 
czasu, by się ukończył w sobie, by wziął na siebie postać plastyczną o konturach 
wydatnych, wyrazistych”. Kremer nie odmawia więc z założenia improwizatorom 
wyobraźni plastycznej, ale uważa, że potrzeba więcej czasu niż czas improwizacji,

977 Cyt. ten i następne za: J. Kremer, Listy z Krakowa, Warszawa 1877, t. I, s. 237.
978 Ibidem.
979 Ibidem.
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by mogła się ona w pełni uaktywnić. D rugą przyczyną owej ״mglistości” obrazów 
jest to, że ów

ideał w improwizacji nie jest, ściśle mówiąc, ideałem980, bo jest najczęściej myślą rozu
mową, a zatem, prawdą ogólną będąc, mniej się nadaje do wcielenia w postać indywi
dualną, mającą własną osobną fizjonomię swoją981.

Te cechy Kremer dostrzega także w poezjach Deotymy, jednak wierny swojej 
tezie, że Deotym a to nie ״improwizatorka w ścisłem znaczeniu”, lecz ״prawdziwa 
poetka, która improwizować umie”, stara się wykazać, że

[...] duch, żyjący w tej dziewicy młodej, jest zaprawdę duchem wieszczym, więc świeci 
tak jasnym promieniem, że nawet i pod względem tych cech, które ma wspólne z im
prowizacją w ścisłem znaczeniu, różni się od niej właściwem sobie światłem i barwą982.

Zwraca przy tym  uwagę na oryginalność myślową Deotymy, pisząc, że owa 
treść ogólna”, będąca przedm״ iotem  improwizacji,

[...] często ci się pokazuje ze strony zupełnie nowej, rzekłbyś, że te przedmioty owia
ne poezyją Deotymy, zabrzmiały dźwiękiem, którego nigdy jeszcze z siebie nie wy
powiedziały; a myśli jej, to nie abstrakcyje ogadane, tysiąc razy powtarzane; te myśli 
jej wypadają często niby błyskawica z tajników duchowych i są nieraz tak głębokiego 
znaczenia, żeby nam dziwno było, skąd ta mądrość przyszła tej młodej dziewicy, gdyby 
nie przekonanie, że to właśnie ów zachwyt, prawdziwie poetycki, zastępuje działanie 
wytrawionego rozumu i zdoła oświecić przedmioty nowym, niezwykłym światłem983.

Jak widać wyraźnie z tej wypowiedzi, także dla Kremera w postrzeganiu ״feno- 
m enu Deotymy” istotne znaczenie miał efekt zaskoczenia, rozziew między wraże
niem, jakie wywiera osoba improwizatorki, a charakterem jej wierszy, który uzasad
nia rozwiniętym zmysłem poetyckim, łączącym się ściśle z ideałem przerastającym 
potencjał twórczy ״typowego” improwizatora. Dlatego nawet to, co jest w ocenie 
Kremera konieczną cechą improwizacji, a więc jej ״obłoczna mistyczność”, w reali
zacji Deotym y m a nieco inny charakter, świadczący na korzyść poetki:

[...] u niej ta mistyczność niepewna, to nie chmurna mgła, włócząca się po wandołach 
i dolinach, ale są to obłoczki lekkie, ulotne, zbierające się na błękicie nieba, przepro- 
mienione światłością, ubrane w barwy tęczowe, one niby składają postać, już poznajesz 
wyraźne jej zarysy, kontury; ale wtem dmuchnie jakby powiew poranny a obłoczki już 
są rozwiane, aby niezadługo znowu związać się z sobą i inne złożyć postaci, które znów 
się rozpłyną984.

980 Ideałem w rozumieniu heglowskim — por. rozdział Improwizacja w polskiej refleksji estetycznej.
981 J. Kremer, op.cit., s. 238.
982 Ibidem.
983 Ibidem.
984 Ów niemal rokokowy, lekki, wyrazisty sposób obrazowania przypisywany Deotymie w prze

ciwstawieniu do mrocznych, ciężkich i kłębiących się oparów ״zwykłych” improwizatorów z punk
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Przeciwstawia więc Kremer lekkość, subtelność, ale i przejrzystość oraz kon
sekwencję obrazów tworzonych przez Deotym ę ciężkim i zawikłanym formom, 
które tworzą, jego zdaniem, ״właściwi improwizatorzy”. O w a klarowność byłaby 
— jak się zdaje — wyrazem rozwiniętego zmysłu kompozycji, k tóry w przypadku 
Łuszczewskiej, m im o że nie zdąży właściwie zadziałać w krótkim  czasie im prowi
zacji, daje o sobie znać w przejrzystości przebiegu poetyckiego; bowiem w ujęciu 
Kremera to właśnie zmysł kompozycji odróżnia ״poetkę, która improwizować 
um ie”, od ״właściwego” improwizatora.

O  ile więc ogólność na poziomie treści i mglistość na poziomie przedstawień 
właściwa improwizacjom nie przekreśla jeszcze ich potencjału poetyckiego, o tyle 
trzecią jej cechą charakterystyczną — a zarazem, z punk tu  widzenia Kremera, naj
groźniejszą dla prawdziwego poety, który ״dopuszcza się” improwizacji — są ״za- 
lety, którym i celują improwizatory właściwe nad Deotymą”, ״zalety, których bym 
pragnął nigdy nie widzieć w poem atach Deotymy, o ile będą one improwizacyą”, 
a mianowicie ״ukończenie zupełne pod względem zewnętrznej formy”. Dążenie 
poetki do doskonałości formalnej w  improwizacji, zdaniem Kremera,

mogłoby szkodliwie wpłynąć na ducha poezji, który w niej żyje, że właśnie zawsze tak 
bywa, iż nawyknienie każdego staje się potem własną naszą naturą, że forma zewnętrz
na zmienia się na wewnętrzną istotę człowieka, że tedy nawyknienie do improwizowa
nia może sprawić, iż Deotyma, poetka-artystka tak świetnych, promienistych talentów, 
zamieni się na improwizatorkę w ścisłem znaczeniu, że tedy formę, to jest wierszowania 
łatwość, opłaci utratą swojej głębi duchowej i polotu talentu swego985.

To kryterium niepoprawialności” wydaje się adekwatne w odniesieniu do D״  e
otymy, która rzeczywiście przez całe życie niestrudzenie poprawiała swoje teksty. 
Eksponując niebezpieczeństwo zarażenia ״formą”, pojęciem odsyłającym, jak się 
zdaje, nie tylko do porządku poetologicznego, ale i do głębszych struktur du
chowych artysty, Kremer jawi się jako prekursor nowych, dwudziestowiecznych 
ujęć psychologii twórczości. O w ą dominację ״formy” waloryzuje tu  zresztą ne
gatywnie, uznając ją za istotną cechę zmysłu improwizatorskiego. Uważa im pro- 
wizatorów za zasadniczo niezdolnych do jakiegokolwiek ulepszenia swoich dzieł 
improwizowanych:

Jestem przekonany, że Deotyma, widząc przed sobą napisane własne improwizacje, 
niejedno poprawi w nich co do harmonii i wyrażenia, co do wiersza, więc co do for
my zewnętrznej. Tego wszystkiego nie uczyni improwizator właściwy, bo on niezdolen 
już być wyższym od właściwej improwizacji; on całego siebie wlał już w tę formę ze
wnętrzną, bo on cały jest tylko formą zewnętrzną, mechanizmem; on przyszedł do tej 
techniki ogromną wprawą i wrodzonym talencikiem, ale te biedne zalety opłacił utratą 
wewnętrznego człowieka; on dał ziarno za łupinę!986

tu widzenia poetyki wizyjnej świadczyłby raczej na niekorzyść wieszczego ducha Deotymy i nie 
znalazłby chyba uznania w oczach romantyków.

985 Ibidem.
986 Ibidem, s. 237.
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Kremer podzielał przekonanie Tyszyńskiego, że efektem improwizacji m u
szą być wiersze marne; jeśli okazują się dobre, zachodzić musi jakieś powikłanie 
będące wynikiem sprowadzenia talentu poetyckiego na złą drogę. Utrzymując 
więc przekonanie o radykalnej odmienności talentu improwizacyjnego od talen
tu  poetyckiego -  i ich zasadniczej niełączliwości -  dopuszcza jednak możliwość, 
że odm ienność ta nie m a charakteru absolutnego, to znaczy nie jest wynikiem 
dwóch różnych z natury  uzdolnień, lecz może powstać w następstwie wczesnego 
ukierunkowania talentu -  i tu  dostrzega niebezpieczeństwo grożące Deotymie. 
Zasadniczo negatywnie odnosząc się do sztuki improwizacji, widział we wzbudza
jących jego uznanie poezjach Deotym y nie tyle wyjątek potwierdzający regułę, ile 
rzetelny talent wystawiony na nader niebezpieczną próbę improwizacji; stąd też 
tak m ocno podkreślał, że Deotym a jest przede wszystkim poetką, która oprócz 
tego potrafi improwizować, oraz zakładał, że jej utwory improwizowane, aczkol
wiek zadziwiająco sprawne, muszą być gorsze niż jej poezja pisana, i podzielał 
powszechny niepokój o kierunek rozwoju poetki.

Znudzenie

Znudzenie to największa próba, kochany Panie. Publiczność sama się okpiwa, kiedy 
ekstazuje się nad Deotymą, gdyż poszedł bym o zakład, iż na stu czytelników, ledwo 
dwu lub trzech obdarzonych rzadkim przymiotem cierpliwości, mogło ją od deski do 
deski przeczytać. Czy jeździłeś pan żelazną drogą, której na szczęście u siebie nie macie 
-  jeśliś pan jeździł, toś zapewne doświadczył śmiertelnej nudy, która z tego pochodzi, 
że droga ta jest równą, gładką, prostą -  owa zaś rozmaitość obrazów, przesuwających się 
piorunem, jeszcze pomnaża tę nudę, bo cię tak odurza, że na nie patrzyć nie możesz.
Kolej żelazna -  to improwizacja Deotymy. [...] Jest to prawdziwa, jak mówi Pismo 
Święte niewiasta świętobliwa, a błędna. Biedaczka błądzi w tym chaosie pochwytanych 
teoryj estetycznyczno filozoficznych i mimowoli brnie sobie w niemiecki panteizm. 
Mimo tego szczęśliwy bardzo tok wiersza, myśli i porównania uderzające nowością, 
jest materjał do pozazdroszczenia, szkoda, że mało w niej prawdziwego czucia, a tak 
wiele teatralności. Zdaje się, że to krew matki działa, która podobnoć jest córką aktorki 
i Fajans źle się jej przysłużył zrobiwszy z niej karykaturę wniebowzięcia N. Panny987.

Ta diagnoza Siemieńskiego została sformułowana niemal równolegle z roz
poczęciem w prasie krakowskiej, a dokładniej na łamach ״Czasu”, intensywnej 
kam panii rewidującej przypadek Deotymy, w której role wiodące odegrali sam 
Siemieński oraz Jan Prusinowski. Wydaje się, że ów krytycyzm wzmogła niezwy
kła płodność twórcza Deotymy, jak bowiem obliczył Estreicher, w  ciągu półtora

987 L. Siemieński do J.I. Kraszewskiego, list z 20 lutego 1854 roku, cyt. za: Z. Szmydtowa, 
Głosy współczesnych o Deotymie, ״Bluszcz” 1925, nr 17, s. 410. Dzieło Fajansa, o którym Siemieński 
tak kąśliwie wspomina, to prawdopodobnie omawiana już ilustracja do ״pierwszego pocztu” poezji 
Deotymy. Fajans był także autorem rytowanego portretu Deotymy, nie przypomina on jednak 
.”karykatury wniebowzięcia״
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roku od chwili swego debiutu ogłosiła ona ponad pięćdziesiąt utworów, w tym 
wiele pokaźnych rozmiarów. Publiczność otrzymała więc bogaty korpus tekstów, 
na podstawie których m ożna było bez trudu  odtworzyć warsztat poetycki Łusz
czewskiej i nader często powtarzające się w nim  procedury myślowe. Twórczość ta, 
bardzo obfita, okazała się mało zróżnicowana:

[...] gdy z ubiegiem trzeciego roku niektóre głosy nieprzyjazne zabrzmiały od wschod
nich granic, to żadne z pism warszawskich nie chciało drukować nadsyłanych w tej 
barwie krytyk; tułały się one bez końca po różnych redakcjach, aż na koniec wszystkie 
spłynęły do ״Czasu” krakowskiego, gdzie kilku przeciwnych mi krakowian umieściło 
całą ich wiązkę i dodało jeszcze do niej niejeden własny listek988

-  wspominała Deotyma. W zm ianka o tym, że owych tekstów krytycznych gdzie 
indziej drukować nie chciano, świadczy, że zastrzeżenia były formułowane już 
wcześniej, jednak względy literackiej kurtuazji w  znacznej mierze utrudniały ich 
publikację. To powstrzymywanie i opóźnianie głosów krytycznych sprawiło, że 
kiedy wreszcie dały się one słyszeć, przybrały formę zmasowanego ataku, pojawia
jąc się naraz, i to w stylu przybierającym w wielu tekstach odcienie paszkwilowe.

Krytyczna reakcja na uosabiany przez Deotym ę model poezji opierała się głów
nie na demaskowaniu pozornie mistycznego charakteru tych wystąpień, oddzie
leniu ich od legendy Mickiewicza oraz osadzeniu ich na powrót w kontekście 
improwizacji włoskiej jako zjawiska paraliterackiego, a nie fenom enu o rzetelnej 
wartości poetyckiej.

Teksty poświęcone Deotymie, pierwotnie opublikowanie przez Siemieńskie- 
go w ״Czasie” krakowskim, zostały przezeń w roku następnym  przedrukowane 
w tomie Pogadanki literackie jako artykuły K ilka  listów o D eotymie oraz Im prowi- 
zacya i poezya989. Owe ״kilka listów” to trzy wystąpienia krytyczne, poprzedzone 
wstępnym kom entarzem  Siemieńskiego, natom iast tekst Improwizacya i poezya  
jest prezentacją jego własnego stanowiska.

Kom entarz wstępny rozpoczyna się opisem dylem atów towarzyszących p ub
likacji głosów krytycznych; Siemieński deklaruje, że opublikował owe listy jako 
występujące przeciw zbytnim״  pochwałom ”, chociaż z wahaniem , bo ״to de
likatna sprawa rzucać rękawicę młodej osobie -  do tego panience; że ta płeć 
pow inna znachodzić tylko obrońców, nie napastników; róże nie kolce...”990.

988 PD, s. 105-106. Wersję Deotymy powtarza jak echo A. Pług, wspominając o tekstach 
czy to przez zawiść, czy przez uprze״ współpracowników pism warszawskich zza Buga”, którzy״
dzenie, czy przez niezdolność do pojęcia i ocenienia tych utworów, zgoła niepodobnych do tego, 
co spotykali w ulubionych wówczas i modnych poezjach Pola i Syrokomli, jęli różnym redakcjom 
nadsyłać bądź krytyki zjadliwe, bądź szydercze parodie; a gdy w Warszawie nikt tych rzeczy dru
kować nie chciał, zwrócili się do »Czasu« krakowskiego, który im swe szpalty otworzył, i od siebie 
jeszcze niejedno cierpkie a złośliwe słówko dorzucił” (op.cit., s. 30).

989 L. Siemieński, Pogadanki literackie, Kraków 1885, tu: Kilka listów o Deotymie, s. 33-50; Im- 
prowizacya i poezya, s. 51-60. Artykuły w ״Czasie” ukazywały się od lutego do czerwca 1854 roku.

990 Ibidem, s. 34.
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Ostatecznie jednak — po wyrazistej charakterystyce skorum powanego nie tylko 
interesam i m aterialnym i, lecz także względami kurtuazji środowiska krytyków 
literackich — Siemieński uznaje, że teksty D eotym y — ze względu na  ich p ub
liczną deklamację i opublikowanie w luksusowej edycji — należy traktować ״nie 
jako spowiedź duszy dziewiczej”, lecz jako ״własność publiczną”, której osąd ״do 
widzów należy”, i porzucić względy dla ״płci pięknej”. Deklaruje również troskę 
o karierę literacką Łuszczewskiej, jako że ״sam wysoki talent Im prowizatorki 
[...] narażony na bezwarunkowe pochwały, m ógłby nie wybrnąć z dotychczaso
wej m aniery”991. Wyraża nadzieję, że krytyka ״może wywołać inny zwrot w tym 
zadziwiającym talencie, a zwrot korzystniejszy, choćby tylko z tego powodu, że 
trafiwszy na kolce krytyki uczuje ból — z czego zrodzi się uczucie głębsze, praw 
dziwsze, człowiecze...”992.

Po tym  wstępie następuje list pierwszy, podpisany nazwiskiem Jana Prusi
nowskiego. Rozpoczyna on swój wywód od tego samego porównania, którego 
użył Siemieński w liście do Kraszewskiego — obrazy ״przesuwane w chorobliwych 
extazach Deotym y” są dla niego jak ״obrazy pomijane w pędzie lokomotywy”; 
z jednych i drugich nie zostanie ״nic zgoła, oprócz mieszaniny barw i cieni, zmę
czenia i utrudzenia”. Podkreślając, że pod względem intelektualnym  są to utwory 
co najwyżej ״elem entarne”, zwraca uwagę, że są zarazem męczące dla wyobraźni 
jako ״kalejdoskop obrazów bez ładu i składu”, że nie m ają one charakteru ani 
mimetycznego, ani fantastycznego, lecz są to ״istne abstrakcyjne m rzonki wy
wołane wysileniem”993. Wyrażone w nich ״uczucie” jest, jego zdaniem, również 
 jakieś chorobliwe, nerwowe, sztuczne — jakby podyktowane nauczaniem, a nie״
wewnętrznym wywołane popędem”, a warstwa treściowa wierszy przywodzi m u 
na myśl ״hum anitarne frazesy komunistów, którem i starają się zakrywać swoją 
pychę i czczość moralną”994.

Krytycznie podchodząc do entuzjazmu prasowych doniesień warszawskich, 
pisze nie tylko o ich partykularności, ale i o ״oszczudlonym zapale”995; zarzuca 
im  płytkość, sztampowość oraz bałam utny charakter, żonglowanie kliszami este
tycznymi, zwłaszcza zaś wywracanie na nice kategorii natchnienia — jako przykład 
przywołuje teksty ״pana M . Gr. z »Gazety Codziennej« [Michała Grabowskiego], 
który najpierw negował możliwość ״publicznego natchnienia”, po czym kazał wi
dzieć w wystąpieniach Deotym y przykład takiego właśnie zjawiska.

Przyczynę małej rozmaitości wierszy Deotym y widzi w jej braku doświadcze
nia, pisząc: ״biada, kto nieznał młodości, kto od razu stał się starym dzieckiem na 
podobieństwo egzotycznej rośliny...”, i uznaje tę cechę za dyskwalifikującą genial-

991 Ibidem.
992 Ibidem.
993 Ibidem, s. 35.
994 Ibidem, s. 36.
995 Ibidem, s. 36—37.
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ność ״Jasnowidzącej z Warszawy”996. Fenomen Łuszczewskiej uważa za niereal
ny, sprzeczny z naturalną logiką ewolucji literackiej, sztucznie wykreowany przez 
zaświadczać tylko o fak״ gazeciarską” krytykę, która, jego zdaniem, powinna״
cie” -  pojawieniu się nowego zjawiska literackiego, a nie tworzyć go. Jak bowiem 
stwierdza, w  naturalnym  przebiegu życia literackiego

masy naprzód przeczuwają pojawienie się geniuszu. Pierwszej pieśni rosnącego wieszcza 
krążą w ustach ogółu, chwytane w żywą pamięć młodego pokolenia, rozgłośniejszą od 
druku. -  Dopiero później krytyka oficjalna, po długich, napróżnych usiłowaniach, 
nadaje sankcją literacką pomazańcowi żywej poezji997.

W  tym schemacie ״narodzin wieszcza” widać wyraźne nawiązanie do biogra
fii Mickiewicza, a zarazem przekonanie o warunkującym dynamikę procesu lite
rackiego następstwie pokoleń, słychać też echa wczesnoromantycznej koncepcji 
pieśni gm״ innej”, w wersji jednak nie folklorystycznej, ale bardziej uniwersalnego 
- ”głosu ludu״  poezji, która przemawia do mas, a nie tylko do elit. W  takiej optyce 
młodość Łuszczewskiej w połączeniu z natychmiastową akceptacją jej wystąpień 
zdają się sym ptomem  niskiej wartości jej dokonań.

Drugi z listów zawiera reakcję na ״krytyczny rozbiór utworów Deotymy” 
opublikowany w ״Bibliotece Warszawskiej”, ״autorstwa pana T.” (chodzi o tekst 
Aleksandra Tyszyńskiego). Konfrontacja ta w założeniu przebiega na poziomie 
merytorycznym, gdyż autor poddaje analizie ten sam wiersz, który chwalił Tyszyń- 
ski: Tajemnice owoców. N ie przeprowadza jednak jego szczegółowej analizy, lecz 
ogranicza się do sarkastycznych ogólników: że ta ״scena fantastyczna” jest ״skle- 
jona w guście mellodramy”, a postaci w  niej występujące to ״lalki”, podobne do 
rycerzy w papierowych zbrojach”998. W״ ,jasełkowych figurek” bądź aktorów״ idzi 
więc w tekście przede wszystkim konwencjonalność, sztuczność, zły gust. Szcze
gólnie razi go niekonsekwentna i przesadna alegoryczna obrazowość: ״Illustracya 
zaś Poezyji zsuwającej się razem z  zegarem po  olbrzymiej oliwnej gałązce -  najlepiej- 
by wyświeciła estetyczne zasługi Deotym y”999.

Odmawiając poezjom Łuszczewskiej liryzmu, przyznaje im  wymiar dydaktycz
ny, który jednak

nie straszy nowością. W starożytności wierszowano prawo; w wiekach średnich wier
szowano kroniki, rozprawy o medycynie itp., a jezuici u nas czego nie wierszowali, na 
końcówkach zasadzając poezję?1000

-  kwestionuje więc formę wierszowaną jako wyznacznik poetyckości. Komentując 
tematykę i obrazowanie poetyckie Deotymy, stwierdza:

996 Ibidem, s. 38-39.
997 Ibidem, s. 39-40.
998 Ibidem, s. 42.
999 Ibidem, s. 43.
1000 Ibidem, s. 44.



329Wokół Deotymy

Nie ulega raczej wątpieniu, że przez wprowadzenie do poezji techniki malarskiej, archi
tektury, dagerotypu, żup solnych itd. autorka podług wyrażenia Libelta, produkuje nie 
sztukę, ale sztuczkę, zajmującą jedynie przez sprzeczność z naturą rzeczy1001.

Zauważa więc — i deprecjonuje — konceptualizm  oraz erudycyjność (nieniosącą 
bynajmniej, jego zdaniem, czytelnikowi tych korzyści poznawczych, które podno
sili Tyszyński, a nawet Kremer), w tym na przykład techniki ekfrazy (״Cóż może 
być twórczego [...] w wierszowanym opisie obrazów i posągów?”1002).

Trzeci z listów, sygnowany inicjałami W.P. i zidentyfikowany jako wypowiedź 
W incentego Pola1003, m a charakter najbardziej pryncypialny — krytykuje dokona
nia Deotymy nie na poziomie filologicznym, lecz kulturowym  i ideowym. Osadza 
jej wiersze w kontekście włoskim, odróżniając wyraźnie improwizacje od poezji 
i stwierdzając, że nawet we Włoszech, ״gdzie i natura, i obyczaje i język sprzyja
ły szczególnie zjawisku temu, niewpadło nikom u na myśl przywiązywać do im 
prowizacji takiej wartości, jaką przywiązywano do poezji”; jak bowiem dodaje: 
 Improwizacja należy do życia, do zabawy szlachetnie uobyczajnionego koła; ale״
nienależy do literatury”1004. Zarazem przypuszcza atak niejako od drugiej strony, 
konfrontując twórczość Łuszczewskiej z tradycją mickiewiczowską: ״Po improwi- 
zacyi Konrada w Dziadach, dziękujemy za wszystkie improwizacye”1005. Skoro jed
nak improwizacja nie należy do literatury, czymże jest owa W ielka Improwizacja, 
radykalnie, poprzez swój nieprześcigniony charakter zamykająca drogę rozwoju 
tego typu twórczości? Autor nie wyjaśnia wprost, jak sytuuje względem siebie te 
zjawiska; wydaje się, że w tym punkcie rozważań odnosi się już nie do samych 
utworów improwizowanych, ale do twórczości Deotymy w ogóle, potępiając ją 
jako uzurpującą sobie — poprzez nawiązywanie do elementów legendy Mickiewi
cza, w której mieści się także fenomen improwizacji — charakter twórczości wybit
nej, podczas gdy jest to wytwór sztuczny, wykreowany przez propagandę prasową 
m״) am  to wszystko za pewien rodzaj dziwacznej mistyfikacji”1006).

Przechodząc do samych tekstów wierszy, autor zgłasza zastrzeżenia co do ich 
naturalnym״ tonu”, sprzecznego z״ ” tonem  poezji polskiej, co potęguje wrażenie 
ich sztuczności, przy czym charakteryzuje dotychczasową ״Muzę naszą” (literatu
ry polskiej) jako m uzę ״wiejską przechowującą religijne i historyczne tradycje”, 
muzę Deotym y zaś jako ״miejską, która rozpatrzyła przy blasku lampy wieczornej 
wszystkie ryciny i książki, która przegrała wszystkie nuty, przeczytała wszystkie 
estetyki i zna wszystko, prócz harm onii sielskiej pieśni i zdrowego oddechu poko

1001 Ibidem. Por. K. Libelt, Estetyka i krytyka, t. II: Estetyka, czyli umnictwopiękne, część ogólna, 
Poznań 1849, s. 66—69. Nota bene, powołując się na autorytet Libelta, publicysta pominął milcze
niem poglądy filozofa na temat improwizacji.

1002 L. Siemieński, Pogadanki..., op.cit., s. 44.
1003 Z. Stefanowska, Wielka — tak..., op.cit., s. 84.
1004 L. Siemieński, Pogadanki... , op.cit., s. 46.
1005 Ibidem, s. 49.
1006 Ibidem, s. 47.
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szonej łąki”1007 (przymiotnik ״sielski” jest w  tym tekście używany w opozycji do 
słowa ״sielankowy”, kojarzonego ze sztucznością).

Po tym przeglądzie głosów krytycznych, niejako w kontrapunkcie do nich, Sie- 
mieński zaprezentował własne stanowisko w tekście Improwizacja i poezja. Podob
nie jak wstęp do tam tych trzech listów, również i ten tekst wyróżnia się znacznie 
łagodniejszym tonem  i nastawieniem bardziej merytorycznym; umieszczając go 
w kontekście wypowiedzi krytycznych, publicysta w przemyślany sposób ״przygo- 
tował teren” dla swojego wystąpienia - złotego środka”. N״  ie szczędzi poetce uwag 
pochlebnych, zajmując stanowisko osoby przychylnej i troszczącej się o jej przy
szłość. Zwraca uwagę, że jej utwory nie m ogą być zupełnie pozbawione zalet, jeśli 
wywołały tak żywe reakcje -  nie uznaje więc sukcesu improwizatorki wyłącznie za 
wynik prasowych manipulacji. Przyznając jej dość dwuznaczną rangę ״niechybnie 
najpierwszej z improwizatorów, których nazwiska tak łatwo się zapomina”, uznaje 
za jej zalety ״bystrość w szerokim ogarnieniu przedm iotu”, ״talent niezmiernie 
posuniony w sztuce rymowania” oraz umiejętność wywoływania obrazów ״jeśli 
nie drgających życiem i prawdą, to tak złudnemi barwy i kształty nawiedzione, 
że gdybym był starym Grekiem, nieinaczej wyobrażałbym sobie świat cieni -
Elizyum”1008.

Ten koncept ״odbicia”, ״złudzenia” jest kluczowy dla całego wywodu Siemień- 
skiego, w którym  formułuje koncepcję improwizacji jako ״cienia”, ״naśladowania” 
poezji1009. Z  tego względu, niezależnie od rangi talentu Łuszczewskiej, owocem jej 
improwizowanych wystąpień może być jedynie pozór poezji. Zdaniem  Siemień- 
skiego, ״świat stworzony przez Deotym ę jest tylko cieniem rzeczywistości -  m a
jakiem pustyni, pięknem  fata morgana, a czasem dekoracją... znajdziesz tam  nie 
człowieka, ale cień jego...”1010 -  przy całej misterności kompozycyjnej, której nie 
neguje. Przyznając Deotymie rzetelny talent improwizatorski, wskazuje wyznacz
niki improwizacji, które z definicji odróżniają jej twórczość od poezji, wśród nich 
zaś przede wszystkim to, że powstaje ״na każde zawołanie”, co wymaga specyficz
nych uzdolnień oraz opanowania sztuki ״zasadzającej się na głębokiem poznaniu 
języka” i wspomaganej pamięcią. Talent improwizatora, jak się zdaje, wyraża się, 
zdaniem Siemieńskiego, głównie w umiejętności szybkiego myślenia: ״bo można 
wybornie pisać, a myśleć ciężko i pom ału”1011. Zdecydowanie kwestionuje nie tyl
ko natchniony, ale i poetycki charakter wypowiedzi Deotymy, ponieważ widzi ko
nieczną zależność między przedm iotem  poezji a natchnieniem . Tymczasem w im 
prowizacji natchnienie jest pochodną tem atu, a nie, jak w poezji, jego źródłem:

1007 Ibidem, s. 49.
1008 Ibidem, s. 52.
1009 W tym punkcie daje się zauważyć pokrewieństwo poglądów Siemieńskiego z wywodami 

M. Wiszniewskiego, przy czym Wiszniewski waloryzuje ową improwizacyjną ״krainę ułudy” pozy
tywnie (por. M. Wiszniewski, Charaktery..., op.cit., [1988], s. 288-290).

1010 L. Siemieński, Pogadanki..., op.cit., s. 52.
1011 Ibidem, s. 53.
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Ona rymując na zawołanie przedmiot do jakiego mogła nie być w danej chwili przy
sposobioną, od którego uczucia jej mogły być na sto mil odległe -  niewywołuje na
tchnienia, bo takowe na zawołanie nigdy nie przychodzi, ale ucieka się do pamięci 
umeblowanej estetycznymi formułami, a do tych formuł i idei przykrawając remini
scencje opisów i obrazów, stanowiących jakby dowody i argumenta brane z rzeczywiste
go świata, zawiązuje całość filozoficznym wnioskiem: quod erat ad demonstrandum1012.

Protestując przeciwko przypisywaniu Deotymie zdolności ״sybillińskiego 
wieszczenia”, stwierdza, że należałoby przekaz myślowy tej poezji nazwać ״ideolo- 
gicznym rojeniem”1013, zaś przyczyny mylącego wrażenia ״poezji wieszczej” upa
truje w specyfice sytuacji improwizacyjnej jako ״żywiącej się sztucznemi sposoby, 
i wystrzelającej tak sztucznym kwieciem, jak owe rozkwitające wazony w ręku 
magika”1014. To owa iluzjonistyczna zręczność poetycka sprawia, że poezja D eoty
my, jako tworzona na poczekaniu, wywołuje bardzo silne wrażenie przy całej swej 
pozorności, abstrakcyjności i ״metafizyczności” -  to ostatnie określenie jest użyte 
przez Siemieńskiego pejoratywnie i oznacza zerwanie związku literatury z rzeczy
wistością. Dlatego polemizuje on z tezą Prusinowskiego, że sztuczny styl Deotym y 
jest wynikiem tego, iż od razu została wykreowana na poetkę dojrzałą, ״nie zaznała 
młodości”. Jego zdaniem, gotowe m orały i filozoficzne formuły, jako naturalny 
materiał improwizacji, dostępne są w jednakim  stopniu młodości i starości, zaś 
D eotym a -  w sferze improwizacji niewątpliwie posiadająca fenomenalny talent 
-  jako poetka pióra jest jeszcze ciągle na etapie ״młodzieńczym” i trudno powie
dzieć, w jakim  kierunku (jeśli w ogóle) pójdzie jej rozwój w tej dziedzinie.

Siemieński zauważa ponadto -  podejm ując tym  samym trop wyznaczony przez 
Tyszyńskiego, a jeszcze wcześniej -  przez Krasińskiego -  że wzorem, ״podług któ
rego przykroiła wszystkie swoje improwizacje”, jest D zw on  Schillera, przy czym 
podobieństwo to dotyczy nie tylko ״formy dydaktycznej”, ale i ״powinowactwa 
duchowego”1015. W ątek schillerowski stanowi tutaj wyraźnie -  podobnie zresz
tą  jak u Tyszyńskiego -  próbę wyjścia poza dwa konteksty, w których zazwyczaj 
sytuowano dokonania Deotym y -  improwizacji włoskiej (czytaj: ludycznej) oraz 
legendy Mickiewiczowskiej.

Elizjum

W ątek schillerowski, przywoływany przez Tyszyńskiego dla potwierdzenia wyso
kiej jakości poezji Deotymy, przez Siemieńskiego zaś dla pokazania jej mechaniki, 
powracał uporczywie w tekstach zarówno miłośników, jak i krytyków poetki, na
leży więc przyjrzeć m u się uważniej -  tym bardziej że był on wskazywany nie na

1012 Ibidem, s. 55-56.
1013 Ibidem, s. 59.
1014 Ibidem, s. 58-59.
1015 Ibidem, s. 57.
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prawach analogii, ale w kategoriach wpływu, jako model, według którego Łusz
czewska kształtowała swoją poetykę.

W  środowisku Łuszczewskich teksty Schillera — dobrze już wówczas w Polsce 
znane1016 — były przedm iotem  szczególnej atencji, między innym i dzięki tłumacze
niom  Józefa Dionizego Minasowicz, częstego gościa poniedziałkowych spotkań. 
Minasowicz był w  istocie oddanym  miłośnikiem niemieckiego poety — w wyniku 
wieloletniej pracy stworzył pokaźny korpus przekładów jego wierszy1017. Był on 
zarazem tłumaczem szczególnie wyczulonym na walory prozodyczne i metryczne 
poezji, uważając, że wierność brzmieniu oryginału jest w  większości przypadków 
równie istotna jak wierność jego treści. Jak pisał w 1843 roku w przedmowie do 
pierwszego wydania zbioru swoich schillerowskich tłumaczeń:

[...] poezje Szyllera, małą z nich liczbę wyjąwszy, nie mogą być przekładane tylko z za
chowaniem całej ich miary pierwotnej1018, bo ta, jak ciało z duszą, nierozerwanemi 
zpojoną (sic) jest z niemi ogniwy. [...] Czem będzie Dzwon Szyllera w jakim kolwiek 
(sic) języku śpiewany, jeżeli go nie przelejem w tę samą formę, w którą go dłoń pierw
szego robotnika ujęła?1019

Założenie to przyjął jako obowiązujące również w większości innych swoich 
prac translatorskich, często opatrywanych uwagą ״miarowo”, oznaczającą, że 
w przekładzie została zachowana m iara wierszowa oryginału; szczególnym zaś sta
raniem  obdarzał teksty stowarzyszone z muzyką1020. W idoczna w tekstach i ko
mentarzach Minasowicza rozwinięta refleksja filologiczna miejscami była zabar
wiona wręcz mistycyzmem:

Świat cały stoi nadanym sobie przed wiekami wieków wymiarem; słońca — te bardy 
pierwszego z sześciu dni stworzenia, dziś jeszcze odgrywają chór według tego samego 
taktu, jaki im bozki (sic) palec Przedwiecznego odważył; grom i orkany podług niego 
huczą, i skowronek dźwięczy w etherze, i zdroik luloce podług niego, i niemowle (sic) 
się kwili, i matka na jego powieki sen pokrzepienia serdeczną piosenką zwoływa; a każ
de śpiewa po swojemu: inaczej strumyk jak ocean, i matka nie łaje jak burza. — Jest 
taki m e t r o n o m  i w sercu poety; bo to serce także jest światem. Kiedy jemu świat ten 
przyjdzie jawić, wtedy on słowo, to ziarno wygrzane ciepłem jego duszy, ten wątek 
pochodzenia bozkiego (sic) wcie lić wprzódy musi, aby zamieszkać mogło między 
ludźmi; a ciało nie jest okruchem chaosu, ma swoją postać, ma wagę swoją i rozmiar, 
i ciało jest ciałem dlatego,  że jest w czasie i przes t rzeni .  I otóż mamy przed 
sobą p o ez ję1021.

1016 Zob. B. Gubrynowicz, Schiller w Polsce (Z powodu książki Dr. M. Szyjkowskiego), Lwów 1916.
1017 Słowo na wstępie, w: Twory Józefa Dyonizego Minasowicza, t. IV, Lipsk 1872, s. 247—248.
1018 W sensie: ״mogą być przekładane tylko z zachowaniem całej ich miary pierwotnej”.
1019 J.D. Minasowicz, Słowo na wstępie, w: Twory..., op.cit., s. 247—248.
1020 Minasowicz był m.in. tłumaczem libretta Niemej z Portici oraz autorem sporej rozprawki 

Kilka rad dla piszących poezje do śpiewania, a w szczególności dla tłomaczów textów operowych, t. II, 
s. 1—32. Na temat jego roli w wykształceniu polskiego wiersza sylabotonicznego zob. L. Pszczołow- 
ska, Wiersz polski. Zarys historyczny, Wrocław 2001, s. 185—187.

1021 J.D. Minasowicz, Słowo na wstępie, w: Twory..., op.cit., s. 248.
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Taka ״metafizyka formy” niewątpliwie mogła wywrzeć silny wpływ na założe
nia twórcze Deotymy, podobnie jak stałe obcowanie z poezją Schillera. W  przy
toczonych wyżej komentarzach Tyszyńskiego i Siemieńskiego, przywołujących 
schillerowski rodowód jej twórczości, pojawiają się konkretne tytuły wskazujące, 
które aspekty twórczości niemieckiego poety uważali za szczególnie jej bliskie.

N a pierwszym miejscu należy chyba umieścić Pieśń o dzwonie, nie tylko ze 
względu na to, że jest ona uznawana za jeden z kluczowych tekstów w dorobku 
poety (nie bez powodu Goethe ״pożegnalnemu” wierszowi na cześć przedwcześ
nie zmarłego przyjaciela nadał tytuł Epilog do ״ D zw onu" Schillera), lecz i na to, że 
środowisko Łuszczewskich poświęciło m u szczególnie dużo uwagi, wystawiając go 
w wersji kameralnej (salonowej) dwukrotnie, 13 marca i 3 maja 1852 roku (a więc 
na kilkanaście dni przed pierwszą improwizacją Deotymy), jako kantatę w tłum a
czeniu właśnie Minasowicza, do muzyki Józefa Sikorskiego1022.

Kantatowe opracowanie tekstu Schillera było możliwe dzięki jego quasi-dia- 
logicznej strukturze -  quasi, gdyż jest to monolog M istrza nadzorującego i ko
mentującego prace nad odlewaniem dzwonu, który otrzyma imię Concordia. 
Narracja M istrza rozwija się jednak w szeregu dygresji i wypowiedzi o charakte
rze uwag ogólnych, zobiektywizowanych, które m ożna potraktować jako ״drugi 
głos” -  głos jego uczniów. To harm onijne połączenie elem entu epickiego, dra
matycznego i lirycznego budziło podziw współczesnych (między innym i G oethe
go), skłonnych widzieć w  poemacie wcielenie nowej form uły poezji, utrzymującej 
w równowadze element subiektywny i obiektywny. Andrzej Lam we współczes
nym  kom entarzu do poem atu stwierdził, iż Schiller ״skojarzył narrację balladową 
z moralizującym dyskursem poem atu dydaktycznego”, uznając go tym  samym 
za form ę bliższą jednak obiektywizującej epice niż preromantycznej wrażliwości 
podm iotu  poznającego1023. Niezależnie jednak od tego, na który akcent -  liryczny 
czy epicki -  położymy nacisk, opowieść o odlewaniu dzwonu jest niewątpliwie 
zbudowana jako parabola, w  której alegoryczna klarowność przeplata się z m eta
foryczną wieloznacznością, gdyż w niektórych partiach sam mistrz daje wykład
nię poszczególnych etapów procesu ludwisarskiego, w niektórych zaś wygłaszane 
przezeń spostrzeżenia m ają charakter bardzo ogólny, umożliwiający różnorodną 
interpretację. Jednym  z podstawowych tem atów tej metaforycznej refleksji jest, 
przedstawiona w szeregu wyrazistych i wymownych obrazów, historiozofia. D o
m inującym  wątkiem  jest tu  wyprowadzona z niedawnych doświadczeń rewolucji 
francuskiej (Schiller zaczął pisać poem at w 1797 roku) obawa przed ״samowyzwo-

1022 PD, s. 91-92. Dodajmy, że Pieśń o dzwonie doczekała się i na rodzimym niemieckim 
gruncie realizacji muzycznych autorstwa P. Lindpaintnera i A. Romberga, co było dodatkowym 
argumentem za koniecznością odtworzenia w polskim przekładzie metrycznego i prozodycznego 
kształtu oryginału. Poemat zresztą cieszył się dużą popularnością wśród tłumaczy -  zajmowali się 
nim m.in. Bogusław Butrymowicz, Jan Nepomucen Kamiński czy Adam Gorczyński.

1023 A. Lam, wstęp w: F. Schiller, Pieśń o dzwonie / Das Lied von der Glocke, tłum. A. Lam, posł. 
P. Roguski, Pułtusk 2005, s. 8.
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leniem” ludu, nierozum nym  i motywowanym nienawiścią, niepoddanym  władzy 
i kontroli rozum u — a więc nienadzorowanym czujnym, ״fachowym” spojrzeniem 
Mistrza. Postęp dziejów ״Wo rohe Kräfte sinnlos walten”, s. 46 (״Gdzie siła się 
bez celu miota” /  Gdzie się dzika siła sroży”, s. 1471024), został napiętnowany״ 
w pieśni zgodnie z jej głównym przesłaniem, którym  jest pochwała kunsztownego 
połączenia wiedzy, pozwalającej eksplorować naturalne bogactwo świata, i pier
wotnej energii. Myśl ta, podobnie jak jej bliźniacza refleksja ujęta przez Goethego 
w ram y opowieści o uczniu czarnoksiężnika1025, przy całej prostocie swojej alego
rycznej konstrukcji daje się interpretować także bardziej uniwersalnie — nie tylko 
jako refleksja historiozoficzna, ale i jako zapis autotematycznej refleksji dotyczącej 
twórczości artystycznej. Żywa, płynna materia, aby m óc ukształtować się w dzieło 
prawdziwie wartościowe, musi być poddana wiedzy i kontroli Mistrza, dla które
go zresztą, niezależnie od tego, jak wielkie jest jego doświadczenie, akt tworzenia 
jest zawsze związany z ryzykiem — i jest zawsze nowym przeżyciem samokontroli 
oraz samopoznania. Nieustająca czujność w połączeniu z wiedzą, a jednocześnie 
wyczucie materii, wrażliwość na jej specyfikę, umiejętność rozpoznania właści
wego m om entu oraz pełna świadomość charakteru własnej pracy — to w Pieśni... 
podstawowe przesłanki do stworzenia wielkiego dzieła:

Den schlechten Mann muß man verachten 
Der nie bedacht, was er vollbringt.

Pozyskać może tylko wzgardę,
Kto nie wie, jakie dzieło tworzy (s. 16—17).

Gardźmy niebacznym, co sam sobie szkodzi 
niepomyślawszy, nim co począć ma (s. 130).

Samoświadomy akt kreacji, który jest w koncepcji Schillera aktem  samopozna- 
nia, zostaje przeciwstawiony niefrasobliwemu wywoływaniu sił nierozumnych, 
nad którym i zapanować nie sposób, i stanowi przed nim i ostrzeżenie:

Wohltätig ist des Feuers Macht,
Wenn sie der Mensch bezämt, bewacht [... ]

Moc ognia bywa dobroczynna,
Kiedy człek ją w ryzach trzyma [...] (s. 28—29)

Dobroczynny ognia dar,
gdy ustrzeżesz jego miar [...] (s. 137).

1024 Tekst niemiecki przytaczam według edycji bilingwalnej (ibidem), wraz z równoległym do 
niego tłumaczeniem; jako drugi wariant polskiego przekładu podaję tłumaczenie Minasowicza, 
cyt. za: Pieśń o dzwonie, ״przelana miarami pierwotworu” (1821 i 1841), w: Twory..., op.cit., t. IV, 
s. 129—150.

1025 Por. komentarz A. Lama, op.cit., s. 9.
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Elem ent kontroli nie jest wartością bezwzględną ani też wartością samą w so
bie, gdyż aby mogło powstać dzieło prawdziwie wielkie, forma, spełniwszy swą 
funkcję, musi w stosownym czasie zostać rozbita, co podkreślał między innymi 
Andrzej Lam:

Obecna w Pieśni o dzwonie filozofia formy jest wynikiem głębokich przemyśleń poe
ty, które na długo określiły podstawy nowej estetyki. Zewnętrzna forma więzi żywioł 
w procesie twórczym, czyniąc go posłusznym zamiarowi mistrza. Kiedy zaś dzieło 
jest gotowe, a więc ma już swoją własną formę, trzeba odrzucić tamtą, jak w pro
cesie narodzin nowego życia. Powstaje wtedy zjawisko, którego niezdolna byłaby 
wywołać ani gliniana skorupa, ani metal sam z siebie: dźwięk ukształtowanego spiżu 
w jego bogatej symbolice, w roli wyraziciela uczuć, zwiastuna, pocieszyciela i men
tora [...]1026.

Dzwon jako udany rezultat twórczych działań jest więc jakością samoistną, 
absolutnie nową, a nie prostym  połączeniem tworzących go składników. W  owym 
procesie wyzwalania nowych jakości ważne jest jednak, by forma zdążyła nazna
czyć płynną m aterię kruszcu na tyle, że ta zachowa pożądany kształt, a zarazem 
by nie została zdjęta zbyt późno. W  wyczuciu tego jedynego właściwego m om en
tu  rozbicia formy tkwi największa trudność -  zarówno na planie twórczości, jak 
i w perspektywie historiozoficznej:

Wenn die Glock soll aufstehen,
Muß die Form in Stücke gehen.

Der Meister kan die Form zerbrechen 
Mit weiser Hand, zur rechter Zeit,
Doch wehe, wenn in Flammenbächen 
Das glühnde Erz sich selbst befreit!

Bo jeśli dzwon ma powstać,
Musi się rozkruszyć forma.

Mistrz rozerwać może formę 
Mądrze, w dobrej też godzinie,
Lecz biada, gdy wzbudzony ogniem 
Gorący kruszec sam wypłynie! (s. 46-47)

A nie wstanie dzwon, aż póki 
forma wprzód nie pójdzie w sztuki.

Mistrz tylko niechaj formę kruszy! 
i dłoń ma biegłą, i porę wie; 
lecz biada, gdy się spiż sam ruszy, 
i płomieniem leje się [...] (s. 146).

1026 Ibidem, s. 10-11.
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Jeśli w świetle tej koncepcji twórczości będziemy rozpatrywać zjawisko im pro
wizacji, jasne jest, że odejdziemy daleko od jej intuicjonistycznych, mistycznych 
i mediumicznych koncepcji. Zarazem znajdziemy wówczas przesłanki, by dopa
trzyć się w niej najdoskonalszego wcielenia poezji żywej, czerpiącej bezpośrednio 
z naturalnego źródła, powstającej w  procesie analogicznym do przebiegu odlewa
nia dzwonu, w którym  równie istotny jak aspekt planowania, kontroli, wysiłku 
i szlifowania zdolności jest element wyczucia chwili i w  którym  równie istotny jak 
dzieło gotowe jest sposób jego kształtowania.

Siemieński, wspom inając o ״powinowactwie duchowym ” m iędzy twórczoś
cią Łuszczewskiej a tekstem  Schillera, zdaje się m ieć na myśli przejęcie założeń 
owej filozofii formy, a nie tylko posługiwanie się analogicznymi konstrukcjam i 
alegorycznymi, wiążącymi elem ent narracyjny z dram atycznym  czy też z po 
dobną konstrukcją podm iotu , przypominającego Schillerowskiego ״M istrza” -  
obserwatora opisywanych zdarzeń, a zarazem ich egzegety. Biorąc pod uwagę 
znaczenie D zw o n u  w dorobku Schillera, jest to twierdzenie raczej nobilitujące 
Deotym ę, a nie deprecjonujące, jak podejrzewał na  przykład Kaczkowski, który 
uznawał za ״m alutki lecz śmiały dowcipek” twierdzenie Siemieńskiego, że poet
ka ״przyswoiła sobie tę sztukę z jednego poem aciku”1027. Kaczkowski oponował 
zresztą także przeciwko twierdzeniu Tyszyńskiego, iż D eotym a ״łączy w sobie 
subiektywność Schillera z obiektywnością Goethego”, jako przesadnemu, jeśli 
chodzi (mimo wszystko) o rangę jej talentu, jak również absurdalnem u ze wzglę
du  na niem ożność połączenia tak sprzecznych jakości1028. Sytuując twórczość 
D eotym y między dwom a typam i poezji, sygnowanymi nazwiskami weimarskich 
klasyków, Tyszyński jednak nie tyle chyba podnosił jakość literacką tej poezji, 
ile starał się opisać jej ogólne założenia estetyczne, a zarazem cechy jej poe
tyki. Przywołanie Schillerowskiej koncepcji formy, zarówno u Siemieńskiego, 
jak i Tyszyńskiego, obrazować m iało, jak się zdaje, przede wszystkim właściwe 
poezji D eotym y przełam anie rom antycznego indyw idualizm u i subiektywizmu 
w kierunku poezji ״uniwersalizującej”. D la Siemieńskiego owa reprezentacja 
m iała charakter powierzchowny, ״widmowy”, iluzjonistyczny, charakterystycz
ny dla trybu improwizacyjnego, k tóry  żywi się tym, co najbardziej oczywiste 
i najłatwiej dostępne w procesie twórczym, podczas gdy dla Tyszyńskiego m iała 
ona charakter głęboki, niepozostający w żadnym  związku z im prowizacją jako 
twórczością poetycką najbardziej ״naskórkową”, lecz z funkcją profetyczną poe
zji rozum ianą filozoficznie -  nie jako um iejętność ״prostego” przewidywania 
zdarzeń przyszłych, lecz objaśniania rzeczywistości i odkrywania rządzących nią 
prawideł, a dzięki tem u -  odgadywania kierunku jej rozwoju i koniecznych 
następstw  bieżących zdarzeń.

Schillerowski -  przynajmniej po części -  rodowód m a również przywołana 
przez Siemieńskiego figura Elizjum. O  ile jednak wiążąca się z tym  pojęciem ka

1027 Z. Kaczkowski, op.cit., nr 297.
1028 Ibidem.
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tegoria ״wolności estetycznej” oraz wyjaśniania zjawisk przemijających w świetle 
tego, co niezmienne, była na przykład przez Tyszyńskiego waloryzowana bardzo 
wysoko i opisywana jako owo ״stanowisko współczesne” poetki, które tak chwalił, 
o tyle Siemieński, wychodzący z zupełnie odm iennych założeń światopoglądo
wych, widział w niej zagrożenie pochłonięcia ״prawdy” przez ״sztuczność”, rzeczy
wistości przez ułudę, zastąpienia doświadczenia pozornym  ideałem1029. Oskarżenie 
to, idące w parze z oskarżeniem o ״brak uczucia”, deprecjonowało improwizację 
jako formę wyrazu, która, pozornie oddziałująca ״żywym słowem”, w istocie ope
ruje słowem pustym, iluzją słowa.

Ten ״naskórkowy” charakter poezji Deotym y był podnoszony zwłaszcza 
w związku z tym, że nie realizowała w takim  stopniu, w  jakim się tego spodzie
wano, zadania, które wiązało się ściśle z pojęciem poezji narodowej, a od czasów 
Mickiewicza także z poezją wieszczą — nie stała się reprezentantką ideałów patrio
tycznych. O ddany Łuszczewskim Andrzej Edward Koźmian w liście do Stanisła
wa i Jana Koźmianów z 22 marca 1853 roku wspominał wprawdzie o kłopotach 
związanych z improwizacją Deotym y o Zawiszy Czarnym:

Zle usłyszano i doniesiono, że innego głosiła Zawiszę i było nieco kłopotu. Myślałem, 
że ten kłopot zrazi do improwizacyi, ale pani Łuszcz. nieustraszona, nieubłagana, nie- 
powściągniona w swej macierzyńskiej próżności1030.

Tego typu kłopoty zdarzały się, jak się zdaje, bardzo rzadko, Jadwiga bo
wiem, jak sam a w spom ina w pam iętniku, starannie unikała tem atyki patrio
tycznej bądź politycznej. Taka powściągliwość u poetki obwołanej wieszczką 
narodow ą wydawała się wielu osobom  dziwna i nawet gorsząca, zwłaszcza w po 
łączeniu z ״kosm opolityzm em ” jej tekstów. I w  tej kwestii zarysowały się zresztą 
wyraźne rozbieżności w ocenach jej postawy — podczas gdy Kajetan Koźmian 
z jednej strony, a Teofil Lenartowicz z drugiej utyskiwali na abstrakcyjny, pozba
wiony ״szczerej wiary” i nazbyt filozoficzny charakter jej utw orów  Czy to kraj״) 
już się wstydzić zaczyna naszej M atki Boskiej Częstochowskiej, czy to m y na 
jakichś Greków wychodzim?”1031), inni, jak W incenty  A. Dawid czy N orw id1032, 
chwalili właśnie ów uniwersalizm, wzniesienie się ponad wszelkiego rodzaju na
rodowe partykularyzmy.

1029 Schillerowska koncepcja ideału nie po raz pierwszy stała się kością niezgody w sporach 
estetycznych; już w okresie przedlistopadowym posługiwano się nią dla rozmaitych celów (zob. 
M. Stanisz, Wczesnoromantyczne spory o poezję, Kraków 1998, rozdział II: ״ Od »wzoru idealnego« 
do »poezji idealizmu«. Znaczenia i konteksty przedlistopadowych teorii idealizmu", s. 109—175, zwł. 
127—134 — na temat kategorii świata idealnego).

1030 A.E. Koźmian, op.cit., s. 167.
1031 J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, op.cit., s. 21.
1032 Zob. W.A. Dawid, Deotyma i jej improwizacje, ״Dziennik Warszawski” 1854, nr 30; 

C.K. Norwid, list do M. Trębickiej z maja 1854 roku, w: idem, op.cit., t. VIII, s. 209.



Część II. Improwizacja w kulturze polskiej XIX wieku338

Konfrontacje

Wystąpienie firmowane przez Siemieńskiego wzbudziło energiczne reakcje zarów
no zagorzałych obrońców Deotymy, którzy widzieli w  n im  jedynie wyraz złej woli 
i zawiści, jak i tych, którzy uznawali, że nie jest ono pozbawione racji, uznawali 
jednak jego ton za zbyt napastliwy, wreszcie i tych, którzy przyłączyli się do krytyk. 
M im o licznych głosów ״obronnych” wyłom dokonany w ponadpółtorarocznej ce
lebracji ״wieszczki” spowodował radykalną zmianę nastawienia publiczności. D e
otyma, rozpoczynająca karierę w sensacyjnej aurze gwiazdorstwa, doświadczyła 
na własnej skórze konsekwencji popularności, jak byśmy dziś powiedzieli, ״me- 
dialnej”, a mianowicie koniecznego spadku zainteresowania i reakcji znudzenia; 
prawidłowość tę zresztą rejestrowali już wówczas co przenikliwsi komentatorzy, 
postrzegając ją jednak nie jako prawo ogólne, ale jako cechę charakterystyczną 
polskiego społeczeństwa. ״D eotym a i jej improwizacje m ogą stać się żyjącym przy
kładem  usposobienia ogółu u nas” — stwierdzał na przykład Wacław Szymanowski, 
uznając, że po przesadnym uniesieniu związanym z jej debiutem  fala krytycyzmu 
okazała się równie przesadna:

I któż temu winien? Pewno nie sam autor, który w niczem się nie zmienił, nawet za
pewne nie ci, którym przypisują zwykle kierowanie opinią publiczną, bo oni najczęściej 
niestety u nas zamiast kierować nią, idą za jej prądem, ale wiatr jakiś nieprzychylny 
autorowi który zawiał w powietrzu ponad głowami publiczności, znudzenie, Bóg wie co 
wreszcie bo takie szybkie i nadzwyczajne zwroty logicznie wytłumaczyć się nie dadzą1033.

Szymanowski należał do tych krytyków, którzy ganiąc zbyt ostry i niewywa- 
żony ton Prusinowskiego, zgadzali się zasadniczo z jego zastrzeżeniami, i radził, 
by D eotym a wzięła je pod rozwagę, chyba że ״sama poezje swoją tak nisko ceni, 
że śmie robić z niej ofiarę lada zwyczajności, k tóra jej się uśmiechnie albo dobre 
słówko jej powie”1034. Przypominał też, że już wcześniej delikatnie formułowane 
z różnych stron zarzuty zgadzały się z sobą, że powracała w nich myśl o szkodliwo
ści improwizacji jako ״marnotrawiącej talent”, dodając:

Deotyma jest wyjątkiem, przyznaję to, bo wyjątkowym obdarzona jest talentem, ale 
wyjątkowość taka w pewnym względzie tylko istnieć może, wszystkich praw natury nie 
przełamie i nie przełamała, jakeśmy się już przekonali o tem1035.

Takie stanowisko przeważa w opiniach umiarkowanie krytycznych: wbrew te
zom Prusinowskiego i Siemieńskiego, przyznającym Łuszczewskiej wyłącznie spe
cyficzny talent improwizacyjny, czyli uznającym ją za, by użyć formuły Kremera, 
improwizatorkę właściwą”, kom״ entatorzy na ogół uznawali, że talent jej poniósł

1033 W. Szymanowski, Listy do redakcji ״Dziennika Warszawskiego”, list III O poezji, ״Dziennik 
Warszawski” 1954, nr 165.

1034 Ibidem, nr 166.
1035 Ibidem, nr 165.
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znaczne -  być może nienaprawialne -  szkody w wyniku pochopnych improwizacji 
oraz zbyt licznych poezji na tem aty ״okolicznościowe” (czyli wierszy dedykowa
nych patronom , przyjaciołom, mecenasom) -  to rzecz za niska dla poezji”, jak״ 
stwierdził Szymanowski. Za główny sym ptom  owego zniekształcenia uznawano 
zgodnie nadm iernie erudycyjny charakter twórczości Łuszczewskiej1036.

Wypowiedzi zagorzałych obrońców Deotymy, negujących en bloc zarzuty jej 
krytyków, nierzadko w tonie bardzo agresywnym, koncentrowały się często na 
fakcie, że zostały one opublikowane w prasie krakowskiej. Te animozje krakow
sko-warszawskie, które dziś jeszcze funkcjonują na prawach utrwalonego stereo
typu, w epoce dążeń do podtrzym ania jedności międzyzaborowej wybrzmiewały 
raczej zaskakująco. Wyraz niezdrowej konkurencji ze strony ״krakowian” widział 
w publikacji artykułów przeciw Deotym ie między innym i Zenon Fisz. Powta
rzając argum ent Tyszyńskiego, że atakowanie nadmiernej erudycyjności wierszy 
Deotym y jest absurdalne, bo poezja intelektu m a takie samo prawo bytu jak poe
zja uczucia, przeciwstawiał się -  co decydowało o oryginalności jego stanowiska 
-  deprecjonowaniu twórczości improwizowanej, które było elementem łączącym 
 warszawian” (traktujących ją״ i (”sztuczkę״ widzących w niej jedynie) ”krakowian״
jak zagrożenie dla talentu poetki). Stwierdzał mianowicie, iż specyfika poezji im 
prowizowanej szczególnie sprzyja wyrażaniu treści metafizycznych za pośrednic
twem erudycyjnych exemplów :

Jak mistycyzm sam jest, ściśle mówiąc, oderwanem, abstrakcyjnem marzeniem, zawią- 
zującem w pączki to co kiedyś dopiero ma wydać owoce, tak nie widzę nic nienatural
nego, iż się łatwo w improwizacye oblekać może. Dla poety z takiem usposobieniem 
istnieją właśnie tam widome dlań cuda i zjawiska, gdzie nic nie widzi mędrca szkiełko 
ani oko. Ztąd dla Deotymy zarówno łatwo jest wyprowadzić owe tajemnice cudów 
Bożych z najprozaiczniejszych dla nas przedmiotów i nazwisk, bo jej w jej oczach nie 
są już takiemi. Ona je widzi swojem okiem, a jak się kolorują, jakiemi przyoblekają się 
one hieroglifami, to nam mówi w improwizacyi. Z tego punktu należałoby patrzeć na 
utwory Deotymy i z tego sądzić o nich, ale nie stosować do utworów innej zupełnie 
natury [...] 1037.

Wrogość i niskie pobudki ״krakowian” szczególnie eksponował Hilary Meci- 
szewski w długim cyklu Listów z  Krakowa, które parafrazując tytuł dzieła Kremera, 
stanowią paszkwilową charakterystykę środowiska krakowskiego. O brona D eoty
m y jest w tym  tekście zaledwie jednym  z elementów publicystycznej rozgryw
ki, w  której ramach autor za główny cel ataków obiera przede wszystkim M au
rycego M anna, zapomnianego dziś już nieco prozaika, autora m ocno wówczas 
rekomendowanej powieści Szara godzina. Zdaniem  Meciszewskiego, deprecjacja

1036 Na przykład J. Zachariasiewicz stwierdzał, że zarówno w jej improwizacjach, jak i poezjach 
forma jest taka sama, ale w poezjach widać więcej ״uczucia”, które to uczucie niszczy tryb improwi
zowany; Improwizacje i poezje Deotymy, (״Nowiny” (Lwów) 1854, nr 8-11).

1037 Z. Fisz [T. Padalica], Listy Tadeusza Padalicy VII. (do Adama Pługa), ״Gazeta Warszawska” 
1854, nr 226.
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poczytnych i wybitnych autorów, takich jak Grabowski, Rzewuski, Kaczkowski, 
Korzeniowski czy właśnie Deotyma, była jedynie elementem forsownej kampanii 
reklamowej prowadzonej przez krytyków krakowskich, a mającej na celu ״oczysz- 
czenie terenu” dla twórczości M anna i jem u podobnych. W  rozumowaniu Me- 
ciszewskiego widać wyraźnie logikę właściwą teoriom  spiskowym i m im o że jego 
tekst nie jest pozbawiony błyskotliwych pomysłów (wprowadził w nim  między 
innym i sfrazeologizowane następnie określenie ״Towarzystwo Wzajmenej Adm i
racji”), atak na M anna został przeprowadzany z użyciem zbyt grubej artylerii1038; 
sam charakter tekstu jednak dużo mówi o atmosferze, w jakiej toczyły się w owym 
czasie dyskusje o walorach literackich. Z  naszego punk tu  widzenia najistotniejsze 
jest to, że wśród wywodów Meciszewskiego w obronie Deotym y pojawiła się także 
energiczna apologia twórczości improwizowanej. Przeciwstawiając się twierdze
niu, że improwizacja należy ״do życia”, ״do zabawy”, ale nie do literatury, wyłożył 
on niejako ״w pigułce” zestaw wykształconych na przełomie XVIII i XIX wieku 
koncepcji dotyczących pochodzenia i tradycji improwizacyjnych (Homer, Osjan, 
poezja biblijna):

Gdyby anathema Czasu miało być istotnie prawdziwem, źleby doprawdy było z boską 
jak ją nazywają sztuką rymowania; bo wszystkie nie ledwie wzory, na których się do 
dziś dnia kształci, i które są podstawą jej organicznego że tak powiem statutu, wszystkie 
te wzory nie są niczem innem, tylko drukowanemi improwizacyami, które, zdaniem 
Czasu, powinny być tylko rozrywką salonową, ale do literatury nie mają prawa nale
żeć. A jednakże od najdawniejszych nam znanych czasów, wyraz greckipoieo (tworzę), 
był źródłem nazwy dla tych natchnionych, którzy w dziedzinie bądź wyobraźni, bądź 
myśli, przodowali ciemnemu tłumowi. Nazywano ich poietes (stwórcy) nie dla tego, 
żeby ich dzieła miały być owocem długiej pracy, ale dla tego, że je prawie stwarzali. 
Jeżeli stwórcy tacy wygłaszali swe natchnienia rytmicznie, nazywano ich roe (widzący), 
i od czasów Orfeusza, aż do Ossyana, od czasów hymnów proroków Judei, do bar
dów pierwszych Gallów, małoby znalazł poetów piszących; byli to bowiem wszystko 
sami improwizatorowie, których dzieła zapisywała pamięć zachwyconych słuchaczy, 
a pokolenie pokoleniu przekazywało. Na takiej drodze zebrano i spisano Argonautyki 
Orfeusza, Iliadę Homera, i Macpherson w drugiej dopiero połowie zeszłego wieku, 
a zatem w 1400 lat po śmierci poety, spisał pierwszy i złożył w całość poemata Ossyana. 
Miałyżby Iliada i śpiewy syna i wnuka Fingala nie mieć, według definicyi Czasu, prawa 
należenia do literatury? miałyżby być skazane na ozdobę li tylko gablotek, buduarów 
szlachetnie uobyczajnionego koła? a cóż dopiero mówić o mówcach publicznych, któ
rzy tyle władają umysłami i są mówcami, o ile są improwizatorami? Miałżeby Czas 
i wymowę nawet publiczną skazać na wygnanie z literatury, dla tego, że pochodzi z tak 
nieczystego źródła jakiem jest wedle niego improwizacya?1039

1038 Zauważyła to także redakcja ״Dziennika Warszawskiego”, w którym filipiki Meciszewskie- 
go były publikowane, dystansując się w komentarzu wydawniczym zarówno od zbyt napastliwego 
tonu wypowiedzi, jak i niesprawiedliwej krytyki dokonań wielu autorów ״krakowskich”, w tym 
zwłaszcza A. Tyszyńskiego i W Pola.

1039 H. Meciszewski [anonim], Listy z Krakowa. List I, ״Gazeta Warszawska” 1854, nr 230.
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Zestaw wielkich nazwisk literatury ustnej, z którym i -  bez żadnego różnico
wania -  jest zestawiana twórczość improwizatorów włoskich, to refleks dyskusji 
nad fenomenem  improwizacji prowadzonej w Europie Zachodniej na poziomie 
publicystycznym i pochodzącej sprzed -  co najmniej -  ćwierć wieku, przy czym 
konkluzja, w której każda twórczość literacka w korzeniach swych jest improwi- 
zacyjna, zdecydowanie wówczas, w połowie lat 50., trąciła myszką. Co więcej, 
w dalszym ciągu wywodu autor powoływał się na, m ocno już wówczas osłabiony, 
autorytet Pradela, z którego wypowiedzi cytował obszerny fragment. Ta mocno 
stereotypowa i w tórna charakterystyka improwizacji jest symptomatyczna, bo
wiem autorzy polscy, pozbawieni rzetelnego rozeznania w teorii i praktyce im 
prowizacji, a nierzadko niemający nawet okazji wysłuchania improwizatora ״na 
żywo”, czerpali wiedzę na tem at tego zjawiska niejako ״z drugiej ręki”, najczęściej 
z opracowań słownikowych -  a więc walczyli w  pewnym sensie cudzą bronią. 
Nie ustrzegł się tego i sam Siemieński, co m u z wyraźną satysfakcją wypomniał 
Zygm unt Kaczkowski, dążący do ״rehabilitacji” środowiska krakowskiego, k tó
rego niektórzy przedstawiciele tak niechlubnie, jego zdaniem, wystąpili przeciw 
D eotym ie1040. Polemizując z twierdzeniem Siemieńskiego, że ״matrycą” poetycką 
dla Deotym y jest D zw on  Schillera, Kaczkowski nie omieszkał dodać, że tenże, 
posądzając kogoś o przyswojenie sobie rzeczy cudzej, sam sobie w ten m״ om ent 
przyswaja całą definicyję improwizacyi z francuzkiego (sic) słownika i to tak zręcz
nie, jak gdyby była jego własnością”1041 -  i jako dowód owego plagiatu podał rów
nolegle cytaty z tekstu Siemieńskiego i z D ictionnaire de la Conversation et de la 
Lecture1042 -  cytaty istotnie wykazujące uderzające podobieństwo. ״Odsłoniwszy” 
w ten sposób ״nędzę moralną, która z taką zawziętością uderza na cudzą zdolność 
i zasługę”1043, Kaczkowski przechodzi do pochwał Deotymy.

Niektórzy tylko bardziej powściągliwi kom entatorzy starali się, pisząc o im pro
wizacji, nie przekraczać horyzontu dobrze znanych sobie zjawisk. I tak na przy
kład Wacław Szymanowski na początku swoich rozważań przywoływał, zresztą 
z bardzo krytyczną intencją, kontekst edukacji jezuickiej:

My [...] nader jesteśmy hojni w udzielaniu nazwiska poety lada komu; łatwość wy
snucia z siebie wierszy nie stanowi jeszcze daru poezji, a któż zliczy, ile jest szczeblów 
prowadzących od poziomu zwyczajnych talentów, do tej niezmierzonej wysokości na 
której wieszcz stoi.

Bogdaj to jezuici dawni nauczyciele nasi! Oni na wszystko naznaczyli reguły, for
mułki, prawidła, u nich poezji nawet można się było nauczyć. Młodzieniec wyszedłszy 
z poetyki, poznawszy nazwiska i dzieła autorów, rozliczne rodzaje i rozgatunkowania

1040 Z. Kaczkowski, op.cit., nr 291-298, 300-302. Jak pisał A. Pług, Deotymę zaprosił do 
Krakowa Franciszek Wężyk, spotkawszy ją w Karlsbadzie w 1854 roku, aby ״gościnnym przyjęciem 
wynagrodzić Deotymie krzywdę, jaką jej »Czas« wyrządził” (A. Pług, op.cit., s. 32).

1041 Ibidem.
1042 Skrupulatnie podając adres bibliograficzny publikacji: Paris MDCCCXXXVI, s. 439.
1043 Z. Kaczkowski, op.cit., nr 197.



Część II. Improwizacja w kulturze polskiej XIX wieku342

poezji, stopy, miary średniówki, sylaby, rymy, mógł śmiałem czołem wchodzić w ot
warte parnasowe szranki, miał prawo robić poezje. I robił je też na zadane temata1044.

Karol Estreicher z kolei starał się sytuować przypadek Deotymy w kontekście 
znanych m u konkretnych przykładów improwizacji włoskich (Giustiniani) oraz 
tradycji ״rodzimych”, stanowiących dlań wariant improwizacji ״ludowej”:

Pisać wiersze i wierszem mówić, snuć wierszy ilebądźkolwiek na zachcenie, to wszystko 
jest rzeczą wprawy, rzeczą nietrudną, przynajmniej łatwiejszą nierównie, niżby się to 
niejednemu na pozór zdawało [...].

Przed laty trzydziestu żył pod Krakowem Kowal na Pocieszce, o którym pisze 
Pszczółka Krakowska. Odpowiadał on na wszystko wierszem ośmiozgłoskowym, poto
czyście, bez namysłu i często dowcipnie. Używał go w codziennem życiu dla swej roz
rywki. Był to człowiek prosty, nieksiążkowy, bo podobno czytać nie umiał. Sam znałem 
z klasy rzemieślniczej kilka osób, umiejących bez trudu prowadzić dyalog wierszem 
choćby najdłużej. Doświadczenie własne może najlepiej przekonać o łatwości nabycia 
wprawy w tym względzie.

Ale między pamięciowym szybkiem rymowaniem, czyli bezmyślnem spajaniem 
końcówek, a pomiędzy improwizacyą z piętnem namaszczenia wyższego, zachodzi 
przepaść niezmierzona1045.

Zarówno w wypowiedzi Szymanowskiego, jak i Estreichera powraca przypo
m nienie oczywistego już w tym  okresie poglądu, iż nie forma wierszowana de
cyduje o poetyckim charakterze utworu. Szymanowski jednak, uznając wiersze 
Deotym y za realizację ״jakiegoś nieokreślonego rodzaju poezji dydaktycznej”1046, 
podkreśla ich de facto  prozatorski charakter, podczas gdy Estreicher skłonny jest, 
m im o wszystko, widzieć w nich wartości poetyckie, zaznacza bowiem, że D eo
tym a ״doprowadziła improwizacyę nie do wprawy zwyczajnej, pospolitej, przez 
każdego nabydź się dającej, ale do pewnego rodzaju doskonałości”1047 — co przeja
wiać się m a w tym, że odruchowo dobierając rymowane końcówki, myśli przede 
wszystkim o ״upotęgowaniu tem atu” i przedstawieniu go w sposób jak najbardziej 
kunsztowny. I właśnie owo ״upotęgowanie tem atu”, którego źródłem jest erudy
cja, decyduje o oryginalności jej tekstów; Estreicher stwierdza mianowicie, że do 
tej pory polscy poeci tworzyli, by tak rzec, jedynie ״z natury” i

[...] w obrazowaniach swoich nie uciekali się oni częstokroć nigdy, a przynajmniej 
nader rzadko, do odżywiania wyobraźni pięknościami arcydzieł sztuki i pięknością 
przyrody w sposób, w jaki ją przedstawiają nauki przyrodzone, w wykazaniu użytku, 
powabu i cudownych własności części składowych ziemi i świata. [...] Obrazy ich, 
obejmują często sferę wiedzy nierozległą, a jeżeli się nie powtarzają, to są podobne 
do siebie; fantazya ich, nie ma tak szerokiego pola do odżywiania myśli swoich, do 
rozrzucania błyskawicznych, wielobarwnych świateł, bo im brakuje, już to tego grun

1044 W. Szymanowski, op.cit., nr 163.
1045 K. Estreicher, op.cit., nr 41, s. 322
1046 W. Szymanowski, op.cit., nr 164.
1047 Ibidem.
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townego naukowego wykształcenia, jakie miał stojący nad wszystkiemi, niedorównany, 
niedosiężony, Mićkiewicz (sic) Adam, już to świadomości rozległej o wszystkich po- 
jawach w dziedzinie odkryć, dziejów, sztuki, cudowności, — o tajnikach, własnościach 
i przymiotach naukowo wyśledzonych w naturze, której to świadomości posiadanie 
udowadnia Deotyma improwizacyami1048.

Po raz kolejny w kontrapunkcie do twórczości Deotym y zostaje przywołane 
nazwisko Mickiewicza, w  sposób znów w tym  kontekście dość nieoczekiwany — 
jako poety górującego nad innym i wiedzą.

N a znaczne rozszerzenie zakresu tematycznego w porównaniu do wcześniej
szych tradycji poezji polskiej zwrócił uwagę również W incenty A. Dawid, chwa
lący — jako jeden z nielicznych — przede wszystkim uniwersalizm tej poezji, która 
porzucając partykularyzmy kulturowe, ״staje się człowieczeńską” (w sensie: ogól
noludzką) właśnie dzięki odwoływaniu się do wątków wspólnych dla europejskie
go dziedzictwa kulturowego1049.

Głosy Dawida i Estreichera należą do nielicznych, które na tym  etapie recep
cji sztuki Deotym y podnosiły jako zaletę właściwy jej erudycyjny charakter, przy 
czym w owym obszarze wiedzy, którą D eotym a wykorzystywała, ich zdaniem, 
z korzyścią dla poezji polskiej, mieściła się zwłaszcza ekfraza, o której Estreicher 
pisał jako o ״odżywianiu wyobraźni pięknościami arcydzieł sztuki”.

Zupełnie inaczej natom iast interpretowała erudycyjną dom inantę poezji D eo
tymy Eliza Orzeszkowa, która we w spom nieniu pośm iertnym  — pisanym natural
nie z innej perspektywy czasowej i kulturowej — widziała w jej tekstach tendencje 
analogiczne do estetyki parnasistowskiej:

Była mistrzynią w tworzeniu dla myśli opraw, jakby z marmuru kutych, doskonale w li
niach swych regularnych, okrytych ornamentyką bogatą, lecz powściągliwą. Forma jej 
utworów jest na wskroś oryginalną; żadne echo naśladownictwa w niej nie pobrzmie
wa. Jeżeli łączą ją podobieństwa z jakąkolwiek grupą poetów, to chyba tylko z parna- 
sistami francuskimi, jakim był na przykład Leconte de Lisle lub Sully Prudhomme, 
a z pierwszym więcej jeszcze niż z drugim. Tak jak Leconte de Lisle posługiwała się 
zgromadzoną w pewnych dziedzinach erudycją i jak on zakuwała ją w wiersz dźwięcz
ny, wytworny, lecz regule podległy i w bogactwie swym tak na wodzy trzymany, że 
prawie surowy. Gdyby nie pewne różnice, ze sposobów myślenia i temperamentów 
rasowych pochodzące, parnasistką polską nazwać by ją można1050.

Orzeszkowa uważa, że to właśnie parnasistowska, dość kostyczna poetyka 
m״) arm urowość kształtów, brak w wierszu giętkości, różnobrzm ienności, ka
meleonowego kaprysu poetyckiego”) w połączeniu ze słabością elem entu lirycz
nego zdecydowały ostatecznie o braku popularności Łuszczewskiej — podobnie

1048 K. Estreicher, op.cit., s. 332.
1049 W.A. Dawid, op.cit.
1050 E. Orzeszkowa, Na mogiłę Deotymy, w: Pisma krytycznoliterackie, zebrał i oprac. E. Jankow

ski, Wrocław—Kraków 1959, s. 494.
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jak parnasistów francuskich1051. Zestawienie to, aczkolwiek nie podjęte przez 
komentatorów, jest oparte na m ocnych przesłankach. Parnasiści francuscy, chro
nologicznie rzecz biorąc, należeli przecież do tej samej generacji co Deotyma, 
a to w połączeniu z uniwersalizującymi tendencjam i jej poezji (pomijając wątki 
historyczno-narodowe, realizowane zresztą głównie w gatunkach epickich) wy
daje się stabilnym fundam entem  porównania. Oczywiście, konfrontacja ta może 
dotyczyć jedynie poetyki, bowiem profil ideowy Deotym y (zwłaszcza jej fideizm) 
był zdecydowanie różny od nihilizujących koncepcji parnasistów. Jednak wyraź
ny w ich twórczości kult sztuki (czy wręcz ״sztuczności”), kult wycyzelowanej 
formy, dążenie do maksymalnej obiektywizacji i sprzeciw wobec romantycznego 
demonstracyjnego intym izm u oraz właściwa im  koncepcja sztuki jako wyrafino
wanego ״rzemiosła” -  to cechy niewątpliwie pokrewne Łuszczewskiej. Trudno 
tu  mówić zapewne o bezpośrednich wpływach (zwłaszcza wobec programowe
go lekceważenia polskiej poetki dla nowych tendencji życia literackiego), m ożna 
jednak uznać, że na gruncie polskim istotnie Deotym a, karmiąc się w dużej m ie
rze tym samym materiałem  kulturowym  co francuscy parnasiści, stała się w sferze 
poetyki, m utatis m utandis, analogicznym do nich ״ogniwem” między rom anty
zmem a neoromantyzm em .

”Żeńskość״

Estreicher, zasadniczo powściągliwie odnoszący się do kariery Deotymy, dowar
tościowywał jej sztukę także przez kontrast z dokonaniam i mnożących się za jej 
przykładem ״improwizatorek i poetek niedorosłych z improwizacyami swemi, 
wypracowanemi kunsztownie przy stoliczku samotnym”1052, przy których Łusz
czewska, m im o wszystkich słabości jej tekstów, jawi się jako artystka dojrza
ła i zdecydowanie wyrastająca ponad standardowe pisarstwo ״kobiece”, niezbyt 
wysoko przez niego cenione. Nie tylko zresztą przez niego -  elementy mizogi- 
nistyczne nieuchronnie pojawiały się w tekstach poświęconych Deotymie, choć 
w mniejszym stopniu niż m ożna by się tego spodziewać. Siemieński na przykład, 
jak pamiętamy, jako główny powód wahań przed publikacją ״listów o D eoty
mie” podawał jej, niejako ochronny, status ״młodej panienki”, ostatecznie jednak 
uznał ją za ״pełnoprawnego” uczestnika życia literackiego, godnego poważnego 
potraktowania w przeciwieństwie do niezasługujących na uwagę standardowych 
panieńskich rojeń”. Z״  kolei Tyszyński uznawał, z niewątpliwie życzliwą intencją, 
większość słabych stron jej twórczości za cechy typowe dla pisarstwa kobiecego, 
a więc nieuchronne. Wacław Szymanowski zaś, zwracając uwagę na ówczesną ״in- 
wazję” kobiet autorek, dodawał:

1051 Ibidem.
1052 K. Estreicher, op.cit., s. 339.
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To tylko pewna, że z różnych powodów droga ta jest dla nich dwa razy trudniejszą, 
niż dla nas, i gotówbym może oddać hołd należny poświęceniu, gdybym nie przypusz
czał, że w tym wypadku miłość własna, albo pewna chęć czynnego udziału w wielkim 
dramacie życia, wielką także gra rolę. Jakkolwiekbądź, jeżeli ze strony kobiet za wiele 
będziemy mieli poezji słowa, to nam może poezji czynu wkrótce zabraknąć, a czemże 
ją zastąpić?1053

Byli jednak i tacy, których na odwrót uderzał w poezjach Deotym y brak 
kobiecości; Krasiński pisał na przykład do Cieszkowskiego: ״Żeńskości nic, za
pału i podrywu nic, młodzieńczości żadnej. Ale mowa najpiękniejsza, jasność 
najprzejrzystsza”1054. Norw id także uważał Deotym ę -  podobnie jak Żmichowską 
-  za poetkę ״męskiego słowa”. Ó w  męski charakter nie był zresztą przez poetę 
bynajmniej jednoznacznie waloryzowany pozytywnie, zwłaszcza w późniejszych 
latach, kiedy rozczarował się do twórczości Deotym y i gdy (w 1867 roku) pisał, 
iż ״jej rym  też to wcale nie kobiecy: to kazanie tylko i homelia”1055, zaś w roku 
1881, zachwycając się liścikiem Heleny Modrzejewskiej jako m imowolnym  dzie
łem  sztuki literackiej ״istotnie żeńskiej”, dodawał, że

Oficjalnie w literatury kartach zapisywane imiona, lubo arcycenne, więcej dostojności 
i atramentu literackiego niż żeńskiego udziału w rzeczy przynoszą! Zacna Drużbacka 
troszkę serem owczym i kalendarzem trąci. Deotyma, kanoniczna -  kandelabrem wo
skowym lub zakrystialną kadzielnicą1056.

Zdanie o ״męskim” charakterze wyobraźni Deotym y podzielała Orzeszkowa, 
pisząc we wspom nieniu pośmiertnym:

Nie władnąc lub w słabym stopniu władnąc liryką, ta kobieta dzierżyła w dłoni siłę, 
która na przestrzeni historii nielicznym tylko dłoniom męskim dostała się w udziale. 
Dzierżyła ona rzadką i zarazem wielką siłę epicką [...]1057.

Niezależnie od tego, czy uznawano pisarstwo Deotym y za ״kobiece” czy za 
 męskie”, byli i tacy, którzy uważali, że z racji swojej kobiecości będzie ona zawsze״
traktowana z większą rewerencją niż autorzy mężczyźni (sic) -  na przykład na 
początku 1881 roku, kiedy D eotym a przebywała w Krakowie, angażując się ener
gicznie w akcję zbierania datków na pom nik Mickiewicza, jeden z satyrycznych 
autorów ״Diabła” tak protestował przeciwko nadm iernem u jej fetowaniu (głów
nie przez środowiska konserwatywne) kosztem Asnyka:

Nie masz ci to, nie ma jako Deotyma;
Chociaż jest nieduża, za wielką się trzyma.
Jak się ma nie trzymać, kiedy czyta w ״Czasie”,

1053 W. Szymanowski, op.cit., nr 164.
1054 Z. Krasiński, op.cit., s. 662-663; list do Cieszkowskiego z 23-24 stycznia 1853 roku.
1055 List do J. Kuczyńskiej; C.K. Norwid, op.cit., t. 9, s. 320.
1056 C.K. Norwid, Estetyczne poglądy, w: Pisma..., op.cit., t. VI, cz. 1, s. 85.
1057 E. Orzeszkowa, op.cit., s. 495.
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Że jest teraz pierwsza na polskim Parnasie!
Oj, El...y, mój El...y, lamma sabakthani, 
czemu nie w spódnicy chodzisz, jak ta pani, 
czemu tak bez pompy chodzisz i parady?
Dawano by dla cię herbatki, obiady,
I marszałek nawet, w co też mocno wierzym 
Latałby za tobą jako kot z pęcherzem [...] 1058.

Irytacja autora wierszyka była zresztą o tyle nieuzasadniona, że Łuszczewską 
hołubiono przede wszystkim za wielkie istotnie zaangażowanie w kwestę na rzecz 
pom nika, bowiem jej twórczość była już wówczas postrzegana raczej jako zjawisko 
historyczne”, a kom״ plem enty na ten tem at -  jedynie konwencjonalne. W  latach 
80. XIX wieku D eotym a była już przede wszystkim ״osobistością” życia literackie
go, a nie ״żywą”, czytaną i kom entowaną autorką. Toteż na przykład Bronisław 
Białobłocki charakteryzował ją wówczas, zresztą ze stanowiska m ocno ideologicz
nego, jako ״interesujące zjawisko nie pod względem literackim, lecz społecznym”, 
interpretując jej teksty jako typowy wyraz mentalności kobiecej -  i to uwarunko
wanej konkretnym i okolicznościami społeczno-obyczajowymi:

W utworach Deotymy nie spotykamy wprawdzie świadomej charakterystyki warstw 
wyższych, ale za to sama i bezwiednie w swych produkcyach przedstawia typ przecięt
nej, dobrze wychowanej kobiety sfer arystokratycznych i bogatych, co jest ciekawym 
materyałem do zbadania zasobów intelektualnych i moralnych obecnej kobiety pol
skiej. Otóż więc na zasadzie rozbioru dzieł Deotymy chcę uwydatnić momenta profilu 
kobiety jej sfery, żyjącej i poruszającej się według form ustanowionych tradycyą i modą, 
ożywiającej je fikcyami religii i sztuki oraz wiedzy, aprobowanemi przez kościół1059.

Rozpatrując teksty Deotym y jako przykład charakterystycznego dla klas wyż
szych wyrachowania i oceniając je bardzo nisko, zwracał na przykład uwagę, że:

Poetkę zachwycają kamienie, a osobliwie drogie, chce oddać urok przeznie (sic) spra
wiany w poezyi, więc pisze wierszowaną dysertacyę mineralogiczną wierszem, jeśli nie 
tak błyszczącym jak dyamenty, to z pewnością twardszym niż najtwardsze kamienie 
ważone na karaty1060.

Oryginalnie na tle takich głosów rysuje się opinia Jana Dobrzańskiego, któ
ry w erudycyjnej metodzie twórczej Deotym y dostrzegał klasyczny przykład ko
biecej logiki. Zwracając uwagę, że ״Deotym y manierą, wiecznie się powtarzającą 
w każdym jej utworze, jest uosobianie wszystkich pojęć, uczuć” -  nawet tych, 
które tego nie potrzebują, jak pojęcie podróży -  dodawał, iż jego doświadczenia 
z ״wykładaniem historii i estetyki panienkom ” dowodzą, że jest to cecha charak
terystyczna dla tej płci. Jest to zresztą również, jego zdaniem, maniera ״średnio- 
wieczna”, ״grzech pierw orodny w poezji, pojawiający się zawsze, gdy poezja jest

1058 Cyt. za: M. Szypowska, Asnyk znany i nieznany, Warszawa 1971, s. 541-542.
1059 B. Białobłocki, op.cit., s. 193.
1060 Ibidem.
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w upadku”1061. Zasadniczo jednak D eotym a właśnie z racji erudycyjnego charak
teru swojej poezji nie była traktowana jak ״typowa” kobieta pisząca. To, że tworzy
ła poezję wiedzy, a nie emocji, potęgowało z pewnością efekt zaskoczenia będący 
istotnym  czynnikiem jej sukcesu.

- ”Poezji poczet drugi״  i ostatni

Znudzenie fenom enem  Deotymy, o którym  pisali Siemieński i Szymanowski, 
było nie tylko wynikiem różnicy między efektem żywej improwizacji a działa
niem  martwej litery”, lecz i tego, że same improwizacje nieco już publiczności״ 
spowszedniały. D ała o sobie znać prawidłowość powtarzająca się w karierach naj
wybitniejszych nawet improwizatorów — konieczność podróży w poszukiwaniu 
nowej, ״świeżej” publiczności, dla której improwizacje nadal były nowością, która 
była zdolna odczuć conditio sine qua non udanego wystąpienia — efekt zaskoczenia.

Tak też postąpiła Deotyma, wyruszając w 1854 roku w ciąg ״pielgrzymek” po 
kraju, a następnie za granicę. W  miejsce prasowych doniesień o kolejnych ״po- 
niedziałkach” u Łuszczewskich zaczynają się pojawiać informacje o ״gościnnych 
występach” podróżującej poetki. Adorowana w Poznaniu, fetowana w Krakowie 
— na prawach rekompensaty za afront wyrządzony przez ״niektóre środowiska” 
galicyjskie — Deotym a święciła trium fy także w środowisku Polonii paryskiej, 
gdzie, jak to ujął biskup Łętowski, ״przyjmowano ją jak Pitonisę dla przechwałki 
przed Francuzami”1062 na przełomie 1859 i 1860 roku1063. D ruga połowa lat 50. 
i początek lat 60. to jednak okres dość gwałtownego ochłodzenia zainteresowania 
wieszczką”. W״ zm ianki prasowe na jej tem at stają się coraz bardziej konwencjo
nalne, jest ich coraz mniej. W prawdzie poetka intensywnie pracuje wówczas nad 
poezją pisaną, jakby — z pewnym opóźnieniem  — wzięła sobie do serca wołania 
o ograniczenie improwizacji, próbując swoich sił w dramacie (״misterium” Tomi- 
ra) i w  epice, planując wielkie poetyckie narracje, które w jej zamiarze miały się 
złożyć w m onum entalny cykl Polska w  pieśni — ale publikowane sukcesywnie frag
m enty tych utworów nie wzbudzają już takiego zainteresowania jak improwizacje.

Ten, jak to określił Aleksander Kraushar, ״nadspodziewanie rychły zanik kultu 
Deotym y”1064 dał się wyraźnie zauważyć zwłaszcza przy okazji publikacji drugiego 
zbioru jej ״improwizacji i poezji”. Już sama oprawa edytorska tom u, tym  razem 
wydanego u O rgelbranda1065, jest skromniejsza, pozbawiona ilustracji, jakby wy
dawca nie spodziewał się po edycji utworów ״wieszczki” takiego zysku, jaki mógł

1061 J. Dobrzański [anonim], recenzja: Improwizacje i poezje Deotymy, poczet drugi, Warszawa 
1858, nakład i druk Orgelbranda, ״Dziennik Literacki” 1858 (nr 50—52 oraz 55), nr 51, s. 423.

1062 L. Łętowski, Wspomnienia..., op.cit., s. 253.
1063 Na temat pobytu Deotymy we Francji zob. J. Czarnomorska, op.cit., s. 132—234.
1064 A. Kraushar, op.cit., s. 38.
1065 J. Łuszczewska, Improwizacje i poezje Deotymy; poczet drugi, Warszawa 1858.
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przynieść debiutancki tom. Być może mniej wyszukana postać zbioru była wyni
kiem  decyzji samych Łuszczewskich, niezbyt, jeśli wierzyć pamiętnikowi D eoty
my, zadowolonych z przesadnego przepychu pierwszej, Ungerowskiej edycji — ale 
zapewne nie po ich myśli była jednak o wiele mniejsza liczba recenzji tego tom u, 
na dodatek raczej chłodnych. Ó w  chłód wprawdzie mógłby być uznany za zjawi
sko sprzyjające, za ״unorm owanie” statusu literackiego Deotymy, umożliwiające 
nareszcie ogląd jej twórczości sine ira et studio — gdyby nie to, że zwiastował on 
przede wszystkim zanik zainteresowania.

Najbardziej wnikliwa i obszerna, lecz niepozostawiająca zbyt wiele złudzeń co 
do przyszłości poetyckiej Deotym y recenzja tego tom u wyszła spod pióra Jana 
Dobrzańskiego, który rozpoczął ją od konstatacji dominującego już wcześniej 
przekonania, że nie m a żadnej różnicy między improwizacjami a poezjami: ״Ten 
sam w obu dziełach ton, ten sam sposób osnowania myśli, to samo pióro”1066. 
Uznaje w  związku z tym, że i mechanizm  twórczy w obu przypadkach jest podob
ny — jest to jednak mechanizm  właściwy raczej technikom  improwizacyjnym niż 
poezji pióra1067. Nie poprzestając na konstatacji ״erudycyjnego” charakteru wier
szy Deotymy, krytyk rekonstruuje powtarzalne procedury myślowe, stanowiące 
typową dla niej technikę twórczą, dla której nie m a zresztą szczególnej atencji:

Uczeni, chcąc być w swych wywodach filozoficznych zrozumianymi i od uczniów 
tępszej głowy, po ścisłem wyrzeczeniu myśli, tłumaczą, objaśniają ją potem obraza
mi, przykładami, porównaniami, alegorjami. [...] Deotyma czyni wprost odwrotnie.
Na czele stawia alegorje, przykłady, porównania, a poniżej dopiero wypowiada myśl, 
w nich zawartą. Jeśli takie przenicowanie wykładu filozoficznych nauk stanowi poezją, 
to Deotyma odkryła niewyczerpany skarb. Jak długo starczy dzieł z zawodów nauko
wych, tak długo i nie wyschnie kastalska dla Deotymy krynica1068.

Przeprowadzając filologiczną analizę tekstów Deotymy, kom entator zauważa, 
że dom inanta alegoryczna — ów ״niestosowny zlepek abstrakcji i świata obrazo
wego” realizuje się w większości w ten sam sposób: przez dodanie do słowa ozna
czającego zjawisko abstrakcyjne słowa ״ze świata materialnego”, na przykład góra 
bezstronności, bicz zapału, bicz konieczności1069. Wyśmiewa również nieustannie 
toczone przez podm iot wierszy Deotym y dyskusje z personifikacjami rozmaitych 
zjawisk, w podsum owaniu zaś powraca do myśli zarysowanej na wstępie: i w  poe
zjach pisanych, i improwizowanych Deotym a pracuje tą  samą m etodą — m etodą 
improwizatorki:

Deotyma jest przedewszytskiem improwizatorką form artystycznych w poezji, i to 
ta strona w jej improwizacjach o poezjach powinna zwracać główną uwagę. Pomimo 
mistycznej często myśli, wszędzie jest jasna jak kryształ dykcja. Jest władczynią po

1066 J. Dobrzański, op.cit., nr 50, s. 415.
1067 Ibidem, nr 50, s. 416.
1068 Ibidem.
1069 Ibidem, nr 52, s. 431—432.
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tężną słowa, myśl najściślejszą, najzawilszą umie wypowiedzieć jasno i zwięźle. [...] 
Samowładczynią absolutną form artystycznych wiersza jest do tego stopnia, że gdyby 
była biegłą w matematyce, to impro wizowaćby mogła zdania nawet matematyczne. 
Prawda, że to nieograniczone samowładztwo zaprowadziło ją na bezdroża, że skłania ją 
do improwizowania prelekcji estetycznych i historjozoficznych, a nawet wszystkiego, 
czego się uczyła, lub co czytała; a że się uczyła i czytała bardzo wiele, więc do opychania 
tem swych poezji1070.

W  takiej sytuacji Dobrzański radzi Łuszczewskiej, by porzuciła improwizowa
nie oraz wiersze okolicznościowe i czekała cierpliwie na prawdziwe natchnienie. 
A jeśliby cierpliwość opuszczała, a pokusy wierszowania nie można było przeła״
mać” -  by zajęła się tłumaczeniem z języków obcych. Zwłaszcza ta ostatnia rada 
m im o całej deklarowanej życzliwości brzmi jak łoskot wieka trum ny zatrzaskiwa
nego nad poezją Deotymy.

Strona Deotymy

Co do krytyk literackich, to te nigdy, przenigdy nie napędziły mi chwili goryczy, bo 
jeśli piałam, to nie dla powodzenia ,  ale jedynie z poczucia obowiązku.  Dobrze 
rozumiałam, że jak z początku nadto mnie chwalono, tak później nadto ganiono, 
potem nadto milczano -  wszystko to były rzeczy przewidziane od samego początku. 
Przesuwały się też one koło mnie bez żadnego wpływu na moje życie ani pracę, jak 
potok, co pędzi koło dróżki, ale nie może jej zabrać, bo dróżka idzie wyżej na pochy
łościach górskich.

Nie sztuka też była mieć trochę filozofii, kiedy posiadałam rodziców, którzy ciągle 
ujmowali się za mną, którzy o każdą moją krzywdę gniewali się całym sercem. Łatwo 
mieć odwagę temu, co stoi za murem1071.

Trudno powiedzieć, ile krytycznych głosów rzeczywiście dotarło do D eoty
my, bowiem przez całe życie była ona otaczana specyficzną ochroną, najpierw 
przez rodziców, potem  przez rozmaitych wielbicieli, którzy starali się oszczędzać 
jej przykrości konfrontacji z krytyką1072. Te odruchy opiekuńcze, dość natural
ne w przypadku rodziców, u innych osób tłumaczyć się mogą z jednej strony 
istnieniem owej sieci koteryjnej kurtuazji, której niebezpieczeństwo wskazał Sie- 
mieński, z drugiej zaś, również przez Siemieńskiego uwzględnianymi, względami 
należnymi kobiecie, zwłaszcza młodej panience (czasy bowiem nie były jeszcze 
feministyczne). W  rezultacie nawet najbardziej energiczni polemiści, atakując 
Deotym ę -  groteskowy m it, D eotym ę -  słabą poetkę, z reguły oszczędzali Jadwi
gę Łuszczewską -  osobę. Zapewne o tej pobłażliwości decydowała powszechna 
świadomość, że nie jest ona artystką w pełni samodzielną, lecz zależną od swe

1070 Ibidem, nr 55, s. 455.
1071 PD, s. 119.
1072 K. Tokarzówna, op.cit., s. 377.
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go środowiska, zwłaszcza od m atki, oraz jej programowo nieofensywna postawa. 
Łuszczewska bowiem konsekwentnie stosowała zasadę nieodpowiadania na za
rzuty i niewdawania się w polemiki. Dopiero w okresie popowstaniowym, kiedy 
pozbawiona rodziców zaczęła prowadzić własny salon literacki, nadal moszcząc się 
w roli naczelnej wieszczki i przejawiając przy tym  rosnącą apodyktyczność, ode
zwały się głosy bardziej bezceremonialne w  stosunku do jej osoby. Były one jednak 
wyrazem raczej zniecierpliwienia niż krytyki, w owym czasie bowiem Deotym a 
nie stanowiła już w życiu literackim zjawiska na tyle znaczącego, by warto m u 
się było przeciwstawiać. Zresztą i w  okresie postyczniowym Deotyma, zarówno 
wobec oskarżeń o kolaborację z zaborcą (o których będzie jeszcze mowa w związ
ku z ״aferą” Faleńskiego), jak i przy wszystkich innych okazjach, konsekwentnie 
utrzymała zasadę ״izolacjonizmu”:

W dniu, w którym wydrukowano moją pierwszą pracę, moi rodzice i ja powiedzieli
śmy sobie: ״Trzeba się przygotować na wiele przeciwności. Kto wstępuje w szranki, ten 
bierze się nie do zabawy, lecz do walki”.

Tegoż samego dnia przyobiecałam sobie, że na żadne przygany lub zaczepki nie będę 
nigdy odpowiadała drukowanym słowem i do dziś dnia dotrzymałam owej obietnicy1073.

Wydaje się, że pojęcie ״przygany i zaczepki” dotyczyło nie tylko głosów recen
zentów, ale i uwag prywatnych; charakterystyczne świadectwo pod tym względem 
pozostawił biskup Łętowski, który będąc człowiekiem bezceremonialnym, jako 
jeden z nielicznych potraktował Deotym ę bezpośrednio i szczerze, bez osłonek 
wytykając błędy i wady, które dostrzegł w  poemacie Lech przysłanym m u przez 
poetkę ״do oceny”. O cena ta, przytoczona przez samego Łętowskiego w jego 
wspomnieniach jako Rady starego literata dla młodej im prowizatorki, tak bardzo 
odbiegała od ceremonialnego i pełnego rewerencji tonu  pochlebnych opinii, że 
pozostała bez odpowiedzi, co biskup uznał za afront, i kiedy ponownie spotkał się 
z poetką w roku 1862 roku, po powrocie z jej europejskich wojaży, potraktował 
ją z rezerwą:

Improwizowała mi siła wierszów [...]. Chodziło jej ze mną, aby Katedrę moją jej ofia
rowałem, lecz nie mogłem przemóc się na to, straciwszy dla niej zupełnie szacunek1074.

Dodajmy, że Łętowski traktował Łuszczewską raczej ambiwalentnie, był rów
nie daleki od jej apologii, co od krytyki, bo wspominając po latach ten niefortun
ny incydent, zauważał jednocześnie w tonie obiektywizmu:

Na tę dzieweczkę cały świat krakał. Odmawiali jej czucia, miłości i poezji, a to dziwo 
prawdziwe było. Improwizowała na zawołanie, a wiadomości miała co niemiara1075.

1073 PD, s. 106.
1074 L. Łętowski, Wspomnienia..., op.cit., s. 253.
1075 Ibidem, s. 251.
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Postawa izolacjonizmu, którą zachowywała Deotyma, przy wszystkich ograni
czeniach i przymusach narzucanych jej przez specyfikę twórczości improwizowa
nej, była możliwa dzięki temu, że jej wystąpienia odbywały się w aurze ochronnej, 
rzadko doświadczanej przez improwizatorów -  bądź ״na własnym terytorium ”, 
w salonie rodziców, bądź też w salonach osób zaprzyjaźnionych. N ie musiała wal
czyć o przychylność odbiorców, więc w m inim alnym  stopniu daje się zauważyć 
w jej przypadku owa ״gra” charakterystyczna dla improwizacji, polegająca na wy
czuwaniu nastrojów i oczekiwań publiczności. Brak odpowiedzi na krytyki nie 
oznaczał jednak, że Deotym a odmawiała słuszności wszystkim spostrzeżeniom 
kom entatorów  -  po latach w pam iętniku zgadzała się z niektórym i z nich, zara
zem energicznie polemizując z tymi, które uznała za krzywdzące.

Pam iętnik jest pierwszą wypowiedzią Deotymy, w której wyraziła wprost po
glądy na własną twórczość i ustosunkowała się do niektórych reakcji na nią. Tekst 
ten został wprawdzie opublikowany zbyt późno, by wpłynąć na kształtowanie jej 
w izerunku -  w  momencie, kiedy jej sława bezpowrotnie należała do przeszłości 
(choć sama poetka nie zdawała sobie chyba z tego sprawy) -  stanowi jednak po
uczający kontrapunkt dla kom entarzy jej sztuki i biografii. Jest ponadto cenny 
jako przykład świadomości spetryfikowanej, gdyż leciwa już w chwili jego reda
gowania Łuszczewska zachowała, jak o tym świadczą nie tylko zawarte w tym 
tekście refleksje, ale i komentarze osób z jej otoczenia, zarówno ideały, jak i sposób 
myślenia właściwy jej w  młodości. Podwalin jej światopoglądu nie naruszył nawet 
pobyt na zesłaniu, na co zwrócił uwagę między innym i Białobłocki, zresztą w to
nie m ocno krytycznym:

Jeżeli zaś wypadki odbijają się od duszy jak groch od ściany, nie zostawiając najmniej
szych śladów, to bezsprzecznie można wnieść, że dusza takowa wspaniała jest w żelaznej 
swej mocy, lub co prawdopodobniejsze, że dusza takowa niezdolna jest wcale rozwijać 
się według normalnych praw życia1076.

O wa petryfikacja -  którą wielu, nawet życzliwie nastawionych komentatorów, 
przedstawia jako zdziecinniałość lub też ״wieczne dzieciństwo”1077 -  decyduje
0 szczególnej wartości pamiętnika, m ożna mieć bowiem nadzieję, że opis m e
chanizmów improwizacji nie uległ znaczącym retrospektywnym zniekształceniom
1 przemodelowaniom, m im o że poetka nie improwizowała już wówczas od niemal 
czterdziestu lat. Istnieją wprawdzie w nim  świadectwa ewolucji niektórych prze
konań i poglądów, czego najlepszym przykładem jest rosnący z upływem czasu 
krytycyzm w stosunku do własnych utworów, widać jednak, że założenia estetycz
ne Deotym y nie uległy zmianie, że jej horyzont myślowy i artystyczny pozostał

1076 B. Białobłocki, op.cit., nr 16, s. 193.
1077 J.W Gomulicki, O salonie literackim..., op.cit., s. 33-34. W. Weintraub pisze, iż Łuszczew

ska ״przez całe życie pozostała dzieckiem. Dziecko to obdarzone zostało przez naturę doskonałą pa
mięcią, poczuciem rytmu, darem rymowania i robi wrażenie istoty zahamowanej w emocjonalnym 
i intelektualnym rozwoju” (idem, Poeta..., op.cit., s. 96).
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taki sam jak w  młodości. Przekształcenia życia kulturalnego i artystycznego zdają 
się jej nie dotyczyć; priorytety estetyczne, ukształtowane w latach 50., zachowały 
ważność; nie zmieniły się dla niej autorytety literackie. Pisząc pam iętnik, pisała go 
na użytek tych, którzy podobnie jak ona pozostali wierni estetyce przyswojonej 
w młodości, nie usiłowała więc z pewnością dostosowywać opisu przebiegu swojej 
kariery do zmienionych oczekiwań odbiorców.

Najbardziej uderzające w poglądach Deotym y na własną twórczość jest to, że 
postrzega ona literaturę jako sferę afirmacji. Poezja, według niej, nie jest — ani być 
nie powinna — poligonem doświadczeń światopoglądowych, nie jest świadectwem 
poszukiwań myślowych; jej istotą jest prezentacja zespołu założeń i idei przyjętych 
apriorycznie i niepodawanych w wątpliwość. Swoista ״wieża z kości słoniowej”, 
w której schroniła się Łuszczewska poprzez konsekwentne unikanie wszelkiej po
lemiki, uzasadniała również, przynajmniej po części, omijanie w poezji wszelkich 
tem atów drażniących i mogących wzbudzać kontrowersje lub narażać poetkę na 
nieprzyjemności polityczne:

Patriotycznych uniesień musiałam się wystrzegać w improwizacji, nie tylko z powodu 
cenzury, ale i z powodu wielkiej liczby słuchaczy, między którymi mogli być i goście 
dwulicowi — towarzystwo warszawskie aż roiło się wtedy od podobnych osobistości 
[...]. Byłoby istnym szaleństwem dla kilku brzmiących frazesów narażać dom rodziciel
ski, tyloletnie istnienie poniedziałków, a na koniec i moją własną literacką przyszłość. 
Trzymałam się więc, jak mogłam, na wodzy, jednak jeszcze nie dosyć. Było w impro
wizacjach mnóstwo wyrażeń, obrazów, a nawet i wykrzyków, od których słuchacze 
aż truchleli, ale czytelnicy wiedzieć o nich nigdy nie mogli, bo nim rzecz ukazała się 
w druku, cenzor starannie je z niej wypruł. Z tego to powodu improwizacje w druku 
przedstawiają się inaczej o wiele, niżeli wyszły z duszy1078.

Dzięki tej powściągliwości Łuszczewska mogła być bez przeszkód hołubiona 
w różnych kręgach — zarówno zachowawczych, a nawet lojalistycznych (jak śro
dowisko ״Tygodnika Petersburskiego”), jak i bardziej zaangażowanych. Z  powo
dzeniem realizowała bowiem podstawowy warunek twórczości improwizatorskiej, 
a mianowicie konstruowała płaszczyznę porozum ienia z bardzo szeroką i różno
rodną publicznością, dążąc przede wszystkim do afirmacji ogólnie respektowa
nych założeń estetycznych i ideologicznych oraz nie proponując nic nowego — no
wości bowiem łączą się z ryzykiem.

Ten afirmatywny charakter wierszy szedł w  parze z postawą życiową Łuszczew
skiej. Poetka pisała o tym wprost, przypisując pomyślny rozwój swojej kariery 
przede wszystkim swemu nieofensywnemu nastawieniu; jak zauważała, wspomi
nając życzliwe przyjęcie ze strony ״klasyków”:

Dziwiono się powszechnie, czemu ci starcy, którzy większych ode mnie przyjęli tak 
twardo, tutaj okazali tyle powolności? Ja dobrze rozumiem ich powody. Nie widzieli 
we mnie ducha buntu i stąd ich pobłażanie. Ja nie chciałam żadnych szkół wywracać,

1078 PD, s. 102.
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żadnych ołtarzy niszczyć, bo czułam, że co wielkie, to samo się ostoi, a co kruche, to 
samo upadnie. Ja czciłam starszych nie tylko za ich zasługi, ale już za to, że są starsi, 
że więcej zaznali i więcej przecierpieli. Miałam zawsze tak wrodzoną, jak i przez wy
chowanie wpojoną, cześć dla siwych włosów i dziś, gdy na mnie przyszła kolej wieku, 
chciałabym nieraz powiedzieć tym, co są młodzi, a już pyszni:
— Ach, żebyście wiedzieli, jak to się opłaca być za młodu pokornym1079.

To radykalnie, zdawałoby się, antyromantyczne hasło u poetki uważającej się 
za uczennicę i spadkobierczynię wielkich rom antyków ukazuje dobitnie woltę 
ideałów, która dokonała się w latach 50. XIX wieku, kiedy to rom antyzm  za
tracił w dużej mierze buntowniczy, indywidualistyczny i rewolucyjny charakter 
swej ״pierwszej młodości” i osiadł — zwłaszcza w kulturze krajowej — na mieliź
nie oswojonych już i zaadaptowanych przez ortodoksyjny katolicyzm mesjani- 
zmów, prowadzących prostą drogą do postaw — także literacko — zachowawczych, 
pasywnych i, w najlepszym razie, martyrologicznych, nigdy zaś buntowniczych. 
Charakterystyczna w tym  kontekście jest żywa niechęć Deotym y do Słowackiego, 
którego ״im  więcej czytała, tym  więcej nie cierpiała”, a którego krytykuje za ״brak 
samodzielności”, ״czczą gadaninę” oraz za to, iż ״swoją złością, zawiścią i pychą” 
zmarnował niezaprzeczalny talent; ״Słowacki jest zawsze dla mnie wstrętny jako 
człowiek zły i pisarz niezdrowy, i stawianie go w jednym  trójkącie z Krasińskim 
i... o zgrozo, z Mickiewiczem, oburza mię aż do wzdrygnienia!”1080 — pisała. Nawet 
Krasiński wydawał jej się ״ trochę nienaturalny i nazbyt obłoczny”, Mickiewicza 
zaś ceniła — co wymowne — przede wszystkim jako autora Pana Tadeusza1081. U po
dobanie do tego akurat utw oru zdaje się potwierdzać, podnoszoną tyle razy przez 
komentatorów, predylekcję poetki do form narracyjnych, epickich, z dom inantą 
opisową. Mickiewicz stał się jednak także jej przewodnikiem w rozważaniach nad 
istotą poezji ״wieszczej”, dla której kluczowe, powracające często (i w różnych od
cieniach znaczeniowych) jest pojęcie pokory oraz ściśle z n im  powiązane pojęcia 
cierpienia i służby, dom inujące — w założeniu przynajmniej — nad pojęciem w irtu
ozerii. Ważną rolę w zbudowaniu tego typu relacji patronackiej odegrał ów rzeko
m o Mickiewiczowski wiersz z ״Tygodnika Petersburskiego” — i to niezależnie od 
tego, czy D eotym a istotnie wierzyła, że wyszedł on spod ręki Mistrza, czy też, jak 
podejrzewa Zakrzewski, sfabrykowała go sama na własną chwałę. W  pierwszym 
przypadku bowiem zawarte w nim  idee martynistyczne musiały wywrzeć wpływ 
na jej sposób myślenia o poezji, w drugim  zaś — byłby on świadectwem znako
mitej asymilacji tych idei i chęci ich utrwalenia w opinii publicznej, tym bardziej

1079 Ibidem, s. 107.
1080 List do W. Gomulickiego z czerwca 1898 roku, cyt za: J.W. Gomulicki, przypisy w: PD, 

s. 226 (przypis 55).
1081 PD, s. 84—85. Wybór ten nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza w świetle analiz Z. Maj- 

chrowskiego poświęconych Panu Tadeuszowi i Dziadom jako dwóm biegunom Mickiewiczowskiej 
twórczości (Z. Majchrowski, ״Dziady" a ״Pan Tadeusz" — anatagonizm arcydzieł, w: ״Pan Tadeusz" 
i jego dziedzictwo, op.cit., s. 165—181).
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że tekst ten, w  przeciwieństwie do ״m edium icznej” diagnozy Krasińskiego (״nie 
dziewczę mówi...”), dowartościowywał możliwości świadomego wyboru poetki, 
jej rozeznanie duchowe.

Oprócz tego m odelu ״wieszczki świadomej” (co charakterystyczne zdecydowa
nie różniącego się od stanu Konrada w trakcie tworzenia Wielkiej Improwizacji) 
na uwagę w pam iętniku Deotym y zasługuje opis udręk, z którym i jest związana 
twórczość improwizacyjna. Poetka konsekwentnie przedstawiała siebie jako ar
tystkę występującą z obowiązku, a nie dla próżnej chwały, i nieczerpiącą z tych wy
stąpień praktycznie żadnej osobistej satysfakcji. W spom inając pierwszą publiczną 
improwizację, stwierdzała:

Łaskawe zdania słuchaczy wynagrodziły mi po części straszność przebytej chwili, jed
nak wyznaję, że tylko po części, bo wstrząśnień takich nic nie zrównoważy1082.

W spom inając o konieczności dostosowywania się do oczekiwań słuchaczy, do 
zadawanych przez nich tematów, pisząc o ״niechęci, z jaką nieraz stawała do im 
prowizacji”, prezentowała los improwizatorki jako nieustającą próbę wytrzymało
ści, na którą godziła się jedynie z posłuszeństwa. W ielokrotnie podkreślała stres, 
wysiłek i lęk związane z improwizacjami:

Przez całe życie, pomimo długiej wprawy, pomimo wielkiego już obycia się z ludźmi, 
ze światem i z techniką rymotwórczą, ile razy miałam improwizować, zawsze szłam jak
na ścięcie1083.

Niechęć do improwizowania brała się nie tylko z trem y wywołanej obawą, że 
improwizacja się nie powiedzie, ale i z obawy przed reakcjami publiczności:

Bo nie trzeba sobie wyobrażać, aby improwizacje miały wywoływać jakieś okrzyki 
uniesienia, jakieś porywające brawa -  bynajmniej. Owe osławione oklaski, które mi 
tylokrotnie wymawiano wierszem i prozą, w listach i gazetach, Boże mój, a toż ja ich 
wtedy prawie wcale nie znałam.

Wrażenie improwizacji objawiało się zupełnie inaczej: bezgłębnym milczeniem, 
głuchym szmerem i... mamże powiedzieć? -  rodzajem przerażenia. Częstokroć osoby, 
o których zdanie dbaliśmy najwięcej, wychodziły natychmiast po improwizacji, nie 
powiedziawszy ani słówka, co nas niejednokrotnie zabolało. Później dopiero przekony
waliśmy się z podziwem, że te właśnie osoby wyniosły najgłębsze wrażenie.
Ludzie bardzo nam życzliwi mówili mi nieraz: Czy wie pani? Słuchać improwizacji, to 
dla mnie jest prawdziwym cierpieniem... Ja się ciągle boję, aby pani nie zabrakło myśli, 
wyrażeń, odwagi, że doprawdy ledwie oddycham...1084

Z  opisu Deotym y wynika, że improwizatorka była postrzegana jako ktoś w ro
dzaju linoskoczka -  jej występy wydają się przede wszystkim grą nerwów. W arto 
zauważyć, że w  cytowanym fragmencie, podobnie jak w wielu innych partiach pa

1082 PD, s. 97.
1083 Ibidem.
1084 Ibidem, s. 104-105.
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miętnika, D eotym a używa pierwszej osoby liczby mnogiej, co dobitnie podkreś
la rolę rodziców jako rzeczywistych współautorów i współuczestników jej kariery; 
zaznacza przy tym, że napięcie związane z improwizacjami było także ich udziałem
-  m atka zawsze podczas wystąpień córki wychodziła do innego pokoju, ״gdzie 
czekała, powstrzymując bijące serce i m odląc się za m nie”; ojciec ״chodził blady 
i struchlały i tylko czynnością »spisywania« zagłuszał trawiący go niepokój”1085.

Ta udręka nie musiała być jedynie pozą; wydaje się, że obowiązek poetycki na
rzucony Jadwidze przez rodziców był dla niej rzeczywiście źródłem wielu napięć. 
Jak zapisała pod koniec pamiętnika: ״Przez lat czterdzieści pisanie było dla mnie 
m ęką i postrachem. Brałam się do niego z obowiązku. Teraz, od pięciu lat jest mi 
bardzo miłym”. Owe pięć lat to okres od 1892 roku, kiedy poetka, jak to sama 
ujmuje, wreszcie ״poczuła się umysłowo d o j r z a ł ą ”, dodając zaraz:

Szkoda tylko, że ta dojrzałość przyszła tak późno, w chwili, kiedy miałam już lat pięć
dziesiąt osiem i kiedy ciało zaczęło już na dobre wypowiadać służbę! Nowy to dowód, 
że człowiek składa się z dwóch istot, nierównomiernych sobie nie tylko pierwiastkami, 
lecz i wiekiem. Oto ze mnie jest jeden przykład więcej, że istota materialna już się 
starzeje i już w pył się kruszy, podczas kiedy istota duchowa dochodzi dopiero do swej 
pełnoletności1086.

To wyznanie m ożna potraktować jako ukryty, być może nieuświadom iony 
nawet wyraz żalu z pow odu takiego, a nie innego przebiegu drogi poetyckiej, 
uwarunkowanej i ukierunkowanej karierą im prowizatorską i kuratelą rodziciel
ską. Uporczywe kontynuow anie improwizacji, ciągłe uleganie proszącym o nie 
gościom m ożna niewątpliwie uznać za skutek próżności, ale znajdowało ono 
również inne uzasadnienie, w -  ściśle związanym z koncepcją poezji wieszczej
-  przekonaniu o obowiązkach poety wobec narodu, o konieczności służby dla 
wspólnoty narodowej i oddania na jej potrzeby talentu poetyckiego. W  postawie, 
k tórą przyjęła Deotym a, to kryterium  obowiązku było wyeksponowane bardziej 
niż rola przywódcza, w pierwszej kolejności kojarzona z ideą poezji wieszczej. Nie 
znaczy to, że przekonanie o m ocy własnego autorytetu było Deotym ie obce, ale 
uwidoczniło się ono wyraziście dopiero w późniejszych latach, w epoce postycz- 
niowej, niezbyt fortunnie łącząc się z petryfikacją jej obrazu. M łoda D eotym a 
m iała w ręku atu ty  potencjalnie dające jej szanse na wejście w rolę przewodniczki 
duchowej narodu, ale podstarzała, coraz bardziej kostyczna i celebracyjna, a przez 
to coraz bardziej budząca kpiny Jadwiga Łuszczewska nie miała już takich m oż
liwości -  choć jak się zdaje, nie zdawała sobie z tego sprawy, moszcząc się w roli 
literackiego autorytetu.

Jako ״wieszczka krzyża” realizowała model ״poezji świętej”, bliższy rzymskim 
poetom  uwieńczonym niż romantycznym profetom. Dlatego też zarówno ona 
sama, jak i jej wielbiciele nie wiązali jej wieszczego statusu tylko z improwizacja

1085 Ibidem, s. 105.
1086 Ibidem, s. 171-172.
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mi, lecz z całą twórczością, widząc między utworami wygłoszonymi ex prom ptu  
a pisanymi różnicę jedynie ״stopni na termometrze natchnienia”1087. W edług sa
mej Deotym y natchnienie spontaniczne nie było w niczym lepsze od natchnie
nia improwizatora -  a więc, jak to nazwała poetka, ״usposobienia” wywołanego 
na zamówienie słuchaczy. W  jej pam iętniku kategoria natchnienia utożsamiona 
jest z kategorią skupienia improwizacyjnego, wyrażającego się w ״kryształowej 
przytomności umysłu”1088. Znam ienne, że czynnikiem umożliwiającym pomyśl
ne przeprowadzenie udanej -  i wartościowej -  improwizacji w  dowolnej chwili 
jest, według Deotymy, posłuszeństwo -  prym arnie posłuszeństwo wobec rodzi
ców (wspomina, że to ono dało jej siłę do przeprowadzenia pierwszej publicznej 
improwizacji), w  szerszym zaś ujęciu posłuszeństwo wiążące się z przekonaniem 
o powołaniu do służby narodowi. Improwizacja motywowana pokorą i gotowoś
cią służby była, zdaniem Deotymy, w założeniu swoim szlachetna, dlatego też 
natchnienie jej musiało być prawdziwe.

Ta ״martyrologiczna” wykładnia powołania poetyckiego, której mickiewiczow
ska proweniencja nie ulega wątpliwości, została wyrażona bezpośrednio przez samą 
Deotym ę w cyklu poetyckim Treny n a d  grobem A dam a M ickiewicza .1089. W  sposób 
niejako modelowy cykl ten prezentuje rozmaite stopnie godności poetyckiej i wy
znaczniki statusu wieszcza. Napisany w 1856 roku, pochodzi on z ״poezji”, a nie 
z ״improwizacji”, i nie należy, niestety, do najlepszych utworów Deotymy, choć na 
przykład Krasiński dostrzegał w nim  m om enty prawdziwie piękne1090. Niezależnie 
od walorów artystycznych wiersz ten jest wyjątkowo wyrazisty ideowo, dlatego 
warto go przywołać w funkcji wymownego autorskiego świadectwa sposobu m y
ślenia o roli poety.

Po trzech pierwszych trenach, prezentujących żałość osieroconych przez poe
tę tłum ów i wybitność jego dzieła, dość luźno i nader metaforycznie operują
cych rekwizytami i sytuacjami ceremonii żałobnych, następuje tren IV, w którym  
podm iot, podsumowawszy formy pamięci, jakie pozostaną po zmarłym na ziemi, 
postanawia nie zadowalać się tymi ״szczątkami”, lecz ni mniej, ni więcej, tylko 
podążyć duchem  za wieszczem w życie pozagrobowe:

-  Niech ujrzę, jaką odbiegłeś drogą,
Skąd się dziś do nas twa myśl uśmiecha!...

1087 Ibidem, s. 100.
1088 Ibidem, s. 98.
1089 Wszystkie poniższe cytaty z wiersza podaję wg wydania Improwizacje i poezje Deotymy; 

poczet drugi, op.cit., s. 229-240.
 piękne bardzo niektóre podrywy ducha, niektóre motywa, niektóre strofy. I śród tych [...]״ 1090

piękności nagle precieuse ridicule się zjawia -  aż boli, tak jakbyś cukru wsypał do zupy lub do 
melszpeizu octu wlał! Lecz to jedno z najwznioślejszych jej natchnień! Znać też, że już pod innym 
panowaniem pisane! bo z wielką śmiałością, choć na pół hieroglificzna jeszcze” (Z. Krasiński, list do 
A. Cieszkowskiego z 12 lutego 1856 roku, op.cit., s. 709).
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Życzeniu staje się natychmiast zadość — charakterystyczna dla Deotym y poe
tyka wizyjna umożliwia natychmiast wgląd w tajemnice świata pozagrobowego 
i chociaż wieszczka początkowo wyraża niepewność co do charakteru tej wizji, to 
zaraz, dzięki tyleż enigmatycznej, ile sugestywnej kategorii ״wzroku duchowego”, 
daje nam  pewność, że to, co zostanie nam  przedstawione w wierszu, nie jest jedy
nie subiektywnym rojeniem, ale wizją dostępną każdemu, kto jest w stanie owego 
:wzroku duchowego” użyć״

Ledwiem spytała, wzrok mój się zmienia...
Co widzę? — senna jestże to złuda?
Czy wpół rozdarty obłok widzenia,
Czy niepojęte Poezji cuda?

Otwórzcie, bracia, wzrok wasz duchowy:
Ujrzycie ze mną, jak w nim, skrzydlata 
Dusza, zerwawszy pyłu okowy,
Wzbija się z świata do świata (...)1091.

Tu rozpoczyna się tren V, w którym  wieszcz

... w tęczy skrzydła umaczawszy wieszcze,
Leci śpiewając, w świat apoteozy!
Tłum tam go czeka: (... )

— a w nim  i Psalmista (Dawid), i ״orzeł znad Ilionu”, ״A ntar młody”, ״Kalidasa, 
powiernik Ramy”, D ante ״wstaje na chwilę od stóp Beatryczy”, a nawet

Raz pierwszy, urny odbiega dziewiczej 
Ten, co prześpiewał Czarnolasu ptaszki.

Wolfgang się wraca z progu już otwartej 
Krainy matek, co odgadł na ziemi.

Syn jęków rzuca czarę z ludzkiej czaszki, 
którą wśród burzy bierze z rąk Astarty1092.

Przywitany w ten sposób Mickiewicz nie zabawia jednak długo w raju poetów, 
w ״świecie chwały”:

Wieszcz do nich w locie wychylając dłonie,
!Z jakążbym, — woła, — został tu rozkoszą״

1091 Fragment ten jest jednym z najwyrazistszych przykładów autokreacji Deotymy na wiesz
czkę (niezależnie od jej statusu improwizatorki, może ״równolegle” do niego, lub może nawet tro
chę wbrew mu) poprzez zastosowanie poetyki wizyjnej, która — w połączeniu z ״ja” mówiącym 
w wierszu posiadającym żeński rodzaj gramatyczny — w naturalny sposób sugeruje utożsamienie 
autorki z podmiotem lirycznym, co rozwijam dalej.

1092 Dobór wybitnych poetów należących nie tylko do europejskiego kanonu literatury oraz 
zaprezentowanych na sposób swoistej ״zagadki literackiej” nadaje temu fragmentowi charaktery
styczny dla poezji Deotymy rys ״erudycyjny”.
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;Wy mnie pojmiecie, ach! Bo mnie kochacie״
.”...Ale czyż mogę?... pióra mię unoszą״

I niestety, rzeczywiście nie m a tu  nic do powiedzenia, Kochanowskiemu też nie 
udaje się go przytrzymać siłą:

Na próżno śpiewak w gwieździstym kontuszu, 
chce go ze łzami przykuć ramion splotem,
Próżno wieszcz nawet mocuje się z lotem...
Same go skrzydła w ich oczach porwały; -  
On wyższy od sfer gienjuszu!...

W  kolejnym, V I trenie, bohater

... w słońcu skrzydła zapaliwszy wieszcze, 
przez mgłę przeczucia, w świat proroctwa leci,

gdzie na jego spotkanie wychodzą prorocy; najpierw:

Ezechiel milcząc, schodzi uroczyście 
Z puszczy, gdzie zwłoki wzruszał tchnieniem Boga1093

-  potem  Pytia, Wala (z Eddy), ״Sybille Romy” i ״nawet skroń jasną wzniósł Ewan
gelista”. Również ten świat nie jest jednak ostatecznym celem Mickiewicza, zatrzy
m uje się w nim  jedynie na chwilę1094 po to, by odpowiedzieć na (bardzo istotne 
z punk tu  widzenie niniejszej pracy) pytanie ״Byłżeś ty prorokiem?”. Przyznaje 
mianowicie, że bywał -  niekiedy:

- ,Znałem״  zawołał, i na ziemi chwile 
Co mię rzucały tęsknoty potokiem״

1093 Szczególny efekt daje, bardzo charakterystyczny dla ekfrastycznej wyobraźni Deotymy, 
sposób przedstawienia sytuacji ״ikonicznych” dla poszczególnych postaci jako sytuacji działania 
w wiecznym ״tu i teraz”, które przerywają na widok Mickiewicza -  jak Kochanowski, który do tej 
pory najwyraźniej cały czas siedział przy ״urnie” Urszuli, czy też Ezechiel dopiero na widok Mickie
wicza porzucający ״zwłoki”, które wskrzeszał. To ikoniczne przedstawienie sugeruje, że nie mamy 
tu do czynienia ze światem pozagrobowym (w którym Kochanowski pewnie by się spotkał z córką, 
a nie siedział przy jej urnie), ale raczej ze swoistym imaginacyjnym i symbolicznym panteonem, 
który w połączeniu z bardzo realistycznymi przedstawieniami (jak opis sytuacji, w której Kocha
nowski usiłuje ściągnąć Mickiewicza na ziemię, lecz ten zostaje poderwany własnymi skrzydłami, 
jak kociak za grzbiet) -  tworzą efekt niezamierzenie karykaturalny i, zwłaszcza z dzisiejszej perspek
tywy, nieodparcie śmieszny.

1094 Co obrazuje kolejne komiczne, a nawet karykaturalne przez swój realistyczny charakter 
i niezachowanie decorum, porównanie:

,Wieszcz się zatrzymał, ale jak motyle״
Co nie spocząwszy, wśród róż się trzepocą...”. W tym miejscu nieodparcie nasuwa się postulat 

T. Boya-Żeleńskiego, by każdą metaforę dało się narysować.
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...”W morze przyszłości, toń krwawą i łzawą״
(... )
,Lecz owe chwile krótkie były w życiu —״
”!Krótkie jak chwila, w której dziś was widzę״

Wzlata... znikł; — za nim drga ognista wstęga...
Tak kwiat co śpiewa, kwiat wschodu, gwiazd sięga 
Na gorejącej łodydze.

Charakterystyczna jest — konwencjonalna, ale wymowna — alegoryczna oprawa 
całego lotu: aby przedostać się do ״świata chwały” poetyckiej, wieszcz zanurza 
skrzydła w tęczy, aby znaleźć się w  sferze proroków — zapala je w  ogniu. Sam świat 
proroków jest jednak równie ograniczony jak świat poetycki, którego przymiotem 
jest ״chwała” — świat proroków (jak pisze D eotym a na początku kolejnego, VII 
trenu) to ״świat co przyspiesza przyszłości zegary”. Nie jest podkreślana wyjaśnia
jąca czy nauczająca funkcja proroków, lecz jedynie ich umiejętność przewidywa
nia przyszłych zdarzeń. Toteż Mickiewicz opuszcza również ten świat, przedziera
jąc się przez alegoryczne ciernie:

I z cierniów skrzydła otrząsając wieszcze,
Z stadem gołębi leci w świat ofiary.

Cofnął się, olśnion przez rajskie postacie...

Któż go tam wita? — ty, Kaina bracie,
Co w kwiatach dumasz na pierwszej mogile,

Ty, coś wrzeciądzem tarczy, w nieskruszoną 
bramę ojczyzny zmienił Termopile.
I ty Kurcjuszu, co między błękitem 
A przepaściami, w których światy toną 
Radośnie bujasz... 
i ty o Szczepanie!
Co sobie dzisiaj na tronu podstawę 
Składasz kamienie, ach! krwią twoją krwawe!...

I ty, co lilie siejąc w Orleanie 
W ogniu, jak w różach usnęłaś zachwytem...

I ty, któremu świat zoastał czcicielem,
Wyspa już czyśćcem, Hudson-Lowe katem.

Przede wszystkim jednak w ita poetę ״Arcy-męczennik, zwan Emanuelem”, 
który patrząc na wieszcza z ״surowym podziwem” (sic), pyta go o prawo wstę
pu do ״trzeciego nieba” męczenników. W  tym  finalnym obrazie, odpowiadając 
w im ieniu wieszcza, Deotyma stosuje dość enigmatyczną woltę myślową:

*Jakiem, — rzekł, — prawem kreślisz lotu kręgi״
,W tem trzecim niebie, w tem królestwie mojem״

* Tu i dalej zachowano XIX-wieczny układ cudzysłowów.
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?Gdzie śmieją wstąpić tylko męczennicy״
 Niech ten tu wchodzi, kto łez lub krwi zdrojem״
- ;Grzechy swe obmył״  a któż z was bez grzechu?”
Wieszcz kornie odrzekł, wskazując swe księgi:
.”Oto są grzechy mojego żywota״

Dość nieoczekiwane wyznanie. Logicznie rzecz ujmując, albo w jakiś sposób 
umniejsza dorobek poetycki Mickiewicza, albo, wręcz przeciwnie, jeśli księgi są 
bez zarzutu, dowodzi, że i sam wieszcz był bez grzechu! W krótce okazuje się jed
nak, że to jedynie chwyt retoryczny, czy też może przesadna skromność poety, 
bowiem w tych ״grzechach” grzechu ani śladu, tylko cierpienie wywołane -  nie
uchronnie -  miłością do ojczyzny:

Zwrócił się w księgi wzrok Emanuela;
Lecz w każdej zgłosce widząc łzę tajemną 
Co wycisnęła do matki tęsknota,
Odrzekł wieszczowi, z uśmiechem wesela:
- !Cierpiałeś״  pozostań ze mną”.

W  tym  alegorycznym przedstawieniu klarownie zostały ukazane trzy ele
m enty  składające się w wersji D eotym y na obraz wieszczego powołania -  m i
strzostwo poetyckie, dar przewidywania i -  najważniejszy z n ich  i decydujący, 
jak się zdaje, nie tylko o zbawieniu wieszcza, ale i o jego randze w panteonie 
nieśm iertelnych -  elem ent cierpienia. Prawdziwym wieszczem jest ten, który 
cierpi -  trudno  o bardziej wyraźne świadectwo ideologii martyrologicznej, ale 
i mesjanistycznej, bowiem  wieszczem najwyższym jest ten, kto cierpi z pow odu 
ojczyzny. Kochanowski, przeżywający ״pryw atny” ból po stracie córki, znalazł 
się w eschatologicznej wizji D eotym y w niższym kręgu niebieskim. Co sym pto
matyczne, postać M ickiewicza w wersji D eotym y wyrasta zdecydowanie ponad 
figurę poety -  poezja to zaledwie pierwszy stopień do jego chwały. Ta hierarchia 
rozwoju zasadniczo pokrywa się z przebiegiem refleksji samego Mickiewicza, 
chociaż D eotym a nie przedstawia jej diachronicznie jako etapów rozwoju i doj 
rzewania wieszcza, raczej wskazując na  różne poziom y całego jego dzieła jako 
dorobku już zamkniętego.

Jak widać, kariera im prowizatorska i poetycka D eotym y rozwijała się pod  ha
słami pozostającymi, przynajm niej na  pierwszy rzut oka, w radykalnej sprzecz
ności nie tylko z wirtuozowskim  wariantem  twórczości improwizowanej, ale 
i z tradycją rom antyzm u przedlistopadowego -  pod hasłami pokory i fideizmu. 
Przyjęcie postawy pokory było możliwe dzięki tem u, że improwizacja przestała 
być postrzegana jako dem onstracja sprawności technicznej, a zaczęła być uzna
wana za wyraz natchnienia, którego poeta jest narzędziem. Pokora Deotym y 
wynika więc paradoksalnie -  w  perspektywie ״mistycznej”, odtwarzającej para
doksy właściwe myśli M ickiewicza-mistyka -  z nader am bitnego przekonania
0 natchnionym  charakterze własnej twórczości, o tym, że jest się nosicielem
1 rzecznikiem Bożego przesłania, co pociąga za sobą ryzyko szatańskiego poku-
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szenia, a w konsekwencji zakłada konieczność legitymizacji treści przekazywa
nych przez im prowizatorkę przez uznane autorytety — takie jak, w przypadku 
Deotymy, Kościół katolicki.

Praca poetycka

D la pełnego portretu najsłynniejszej w dziejach języka polskiego improwizator- 
ki konieczna wydaje się charakterystyka jej utworów poetyckich, zarówno tych 
improwizowanych, jak i pisanych, m im o że teksty te, zgodnie uznane przez dwu
dziestowiecznych badaczy za mało wartościowe, nie stanowią przedm iotu zainte
resowania interpretatorów, bardzo rzadko są również przedrukowywane.

Za życia Deotymy, oprócz publikacji w czasopismach, księgach zbiorowych 
i druków ulotnych, ukazały się trzy tom y zbiorowe, w tym ostatni — retrospek
tywny; w każdym z nich pojawia się precyzyjna informacja, które z wierszy są 
improwizacjami, a które nie. M im o to po raz kolejny stajemy wobec problem u 
wiarygodności tych zapisów. Z  jednej strony bowiem przedstawiony w pam ięt
niku system notowania jej wierszy przez kilka osób jednocześnie wydaje się gwa
rantem  precyzji i sumienności ich rejestracji; z drugiej wiemy jednak, że zapisy te 
były przez autorkę poprawiane: Deotym a pisze, iż na podstawie ״notatek” sporzą
dzonych przez ojca i jego współpracowników potrafiła ״dość łatwo spleść pierwot
ną całość”. Przedstawia więc owe poprawki nie tyle jako korekty, ile jako swego 
rodzaju powrót do ״pierwotnej” wersji lub myśli, przeinaczonej bądź zgubionej 
przez spisujących — jeśli uznać, że nie jest to jedynie eufemizm kryjący wygładza
nie niedoskonałości wiersza improwizowanego. Co więcej, korekty nie kończyły 
się z chwilą oddania tekstu do druku — podejście Deotym y do własnych utwo
rów m ożna określić jako nieustannie rewizjonistyczne — wielokrotnie poprawiała 
wiersze, zarówno improwizowane, jak i pisane. W  pam iętniku wspom ina o wielu 
przypadkach, w  których utwór, nad którym  pracowała długo i ciężko i który po
czątkowo wydawał się udany, oceniała po ukończeniu jako nie dość dobry; tak 
stało się na przykład w przypadku poematów, z którym i wiązała chyba największe 
nadzieje, Piast i Sobieski:

Z dwóch epopei wynikła tragedia... wprawdzie cicha, zamknięta w czterech ścianach, 
ale nie mniej sroga. kiedy porządnie i kilkakrotnie odczytałam te prace, zobaczyłam... 
że obie niegodne są druku. [...] Sama czułam i widziałam jasno, że, mimo niektórych 
udanych ustępów, Piast jest zanadto rozwlekły, Sobieski zanadto pompatyczny, a oba 
dzieła są blade i pozbawione życia. Ale bo też, nie mieć lat dwudziestu pięciu i chcieć, 
aby się udały aż dwie epopeje, to także dzika pretensja! Owinęłam tedy starannie owe 
osiemnaście tysięcy wierszy i złożyłam je obok Jadwigi w tej nieszczęśliwej szafie, która 
zamieniała się powoli na istne mauzoleum dla moich rękopisów1095.

1095 PD, s. 116.
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Podobne rozczarowania powtarzały się także później -  i musi budzić podziw 
determinacja poetki, która z uporem  ponawiała kolejne redakcje poem atów z cy
klu Polska w  pieśni, pracując nad nim i do samej śmierci. Przejmującym (mimo 
wszystko) świadectwem niezłomnej wiary w to, że ciężka praca może zapewnić 
pożądaną doskonałość literacką, jest wzmianka z pamiętnika, w której Deotym a 
wspomina, iż Sobieski, rozpoczęty ponad czterdzieści lat wcześniej, pisany był stro
fą dziesięciowersową - Taką samą, w jakiej obecnie go piszę”1096! M״  ając nadzieję, 
że wreszcie doszedłszy, jak sama to ujęła, do ״pełnoletności”, zdoła skończyć przed 
śmiercią przynajmniej ten poemat, dodawała jednak:

[...] po co się troskać? Trzeba dalej pisać, a resztę zostawić Panu Bogu. Jeśli moja praca 
jest mu do czegokolwiek potrzebną, to pozwoli na jej ukończenie -  a jeśli nie jest Mu 
potrzebną, to mała jej szkoda1097.

Sm utno brzm ią te słowa, zwłaszcza jeśli się weźmie pod uwagę, że Sobieskie
go ukończyć nie zdołała -  przed śmiercią opublikowała jedynie sześć ״śpiewów” 
z poem atu, które zresztą, jak dość cynicznie zauważył Gomulicki, ״nie doprowa
dziły jeszcze Sobieskiego pod W iedeń”1098.

Niezależnie więc od tego, czy w wierszach Deotym y daje się zauważyć z upły
wem czasu wyraźna ewolucja, czy też nie, niewątpliwie z latami wzrastał jej samo
krytycyzm, który sprawił, że pod koniec życia większość swoich utworów skazała 
na zapomnienie. W  dwutom owym  wydaniu Wyboru poezji z 1898 roku (w księ
dze drugiej na końcu przypisów) skomentowała to następująco:

Większa część poezji zamieszczonych w tym zbiorze -  zwłaszcza początkowych -  uległa 
licznym i gruntownym poprawkom. Uległy im nawet utwory improwizowane, które dla 
tejże przyczyny nie noszą tu już nazwy ״improwizacji”. Gdyby się znalazł dziś jeszcze ktoś 
taki, coby te przeszłe próby chciał widzieć w ich pierwotnej postaci, ten łatwo je napotka 
w dawniejszych wydaniach, gdzie wydrukowane są bez żadnej zmiany, z całą pstrocizną 
(sic), jaką nieodzownie wiedzie za sobą ciągłe szukanie nowych dróg i kształtów.
Odmienną jest cecha niniejszego zbioru. Ponieważ pisarz ma prawo życia i śmierci nad 
swemi dziełami, ponieważ ma przytem i obowiązek doprowadzenia ich do największej 
doskonałości, na jaką się tylko może zdobyć, tu więc autorka nie pożałowała czasu 
ani pracy, ażeby te różnotonne odgłosy lat wielu, dostroić do jednego mniej więcej 
 kamertonu”, tak pod względem techniki, jak i pojęć, i ażeby ujawnić w nich stopień״
harmonji, do jakiej życie dostroiło jej duszę.

Nie wszystkie jednak owoce przeszłości zasługiwały na tak mozolne przeszczepia
nie. Toteż mnóstwo ich stąd odpadło. I tak -  że tylko jeden przykład przytoczymy -  
z całych dwóch tomów Improwizacji i Poezji przed laty wydanych w Warszawie (pierw
szy przez J. Ungra w 1854-m, drugi przez S. Orgelbrandd (sic) w 1858-m) ledwie 
kilkanaście utworów znalazło tu miejsce. Reszta, jako zbyt niedojrzała czy w formie czy 
w treści, została stanowczo przez autorkę odrzucona, i z przyszłych wydań -  jeżeli ten 
zbiór ich się kiedy jeszcze doczeka -  powinna być na zawsze wykluczoną.

1096 Ibidem, s. 115.
1097 Ibidem, s. 173.
1098 J.W Gomulicki, komentarz w: PD, s. 237, przyp. 116.
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Zbiór ten nie doczekał się już przyszłych wydań, a tak zdecydowana selekcja 
utworów, gdyby ją respektować, bardzo by ograniczyła dorobek poetycki D eoty
my. W  rozważaniach dotyczących improwizacji konieczne jednak wydaje się zig
norowanie życzenia autorki i uwzględnienie również wszystkich wcześniejszych 
utworów, bowiem tylko owe bezpośrednie, ״niedojrzałe” teksty dostarczają nam  
na ten tem at niezbędnych informacji.

To, że w cytowanym kom entarzu D eotym a odejmuje nazwę ״improwizacja” 
tekstom  poprawianym, m ożna uznać za świadectwo, że we wcześniejszych pub
likacjach były to zapisy ״autentyczne”. Zresztą, o ile nie możemy mieć pewności 
co do rzetelności zapisu form y artystycznej improwizacji, ich zawartość treściowa 
zdaje się utrwalona dość wiernie, o czym m ożna się przekonać, konfrontując wier
sze z listami, w których słuchacze z zapałem opowiadali ją tym mniej szczęśliwym, 
którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniach w dom u Łuszczewskich. Przykładem 
takiej relacji jest fragm ent listu pułkownikowej Kornelii z Krajewskich Paszkow
skiej do Pauliny Wilkońskiej:

Na przeszłym poniedziałku zadała jej pani Augustowa Potocka temat: kamienie. 
Wszyscy pomyśleli: ״Kamienie, rzecz tak martwa, cóż ona z tego wysnuje?” Pomyślała 
chwilę. zagłębiła się we wnętrze ziemi, a słuchacze za nią. Przebiegła warstwy, pokłady. 
Zatrzymała się, dobrała rymu do wiersza. Oho!... Ucieka. Czy nas tak zostawi? Nie!... 
Idzie dalej, natrafia, wydobywa drogocenne kamienie, porównywa, wspomina przypi
sywane im własności na Wschodzie: owe talizmany, amulety słynne. Szuka kamienia 
filozoficznego, długo szuka, błąka się, na koniec... opuszcza wnętrze ziemi, coraz wyżej 
się wznosi, zawsze szukając, i tak wyprowadza słuchaczy, wskazuje im wysoko, wysoko, 
świątynie, kościół... bo tam jedyna prawdziwa mądrość!1099

Szczegółowe zapam iętanie przebiegu improwizacyjnej narracji było możliwe 
dzięki opartej na wyrazistym koncepcie, klarownej strukturze, k tóra jest cha
rakterystyczna dla większości improwizowanych wierszy Deotymy. W  relacji 
Paszkowskiej zwraca uwagę również specyficzna dynam ika opisywanej im pro
wizacji: ״Przebiegła warstwy, pokłady. Zatrzym ała się, dobrała rym u do wier
sza. Oho!... Ucieka. Czy nas tak zostawi? Nie!... Idzie dalej, natrafia, wydobywa 
drogocenne kam ienie...”. Cóż takiego m iała na myśli, pisząc ״ucieka”? Wydaje 
się, że może chodzić tu  zarówno o aspekt treściowy, jak i wersyfikacyjny. O tóż 
D eotym a posługiwała się często wierszem dość swobodnym , zestawiając strofy 
różnej długości, o nieregularnym  rozkładzie rymów, nierzadko rozrzuconych 
w dość dużych odległościach, oscylując m iędzy porządkiem  sylabotonicznym  
a sylabicznym -  co mogło potęgować wrażenie improwizacyjności tekstu. Tej 
swobodnej strukturze formalnej towarzyszyła dość skom plikowana niekiedy or
ganizacja treści, obszerne dygresje lub iście hom eryckie porów nania odwodzące 
na dłuższy czas od w ątku głównego. Złożoność treściowa i form alna im prowiza
cji niewątpliwie wywierała przytłaczające wrażenie, z jednej strony wprawiając 
słuchaczy w oszołomienie, z drugiej zaś w podziw, bowiem  Deotym ie ostatecz

1099 Ibidem, s. 160.
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nie zazwyczaj udawało się zamknąć wiersz spójną konkluzją, nadającą nagły, by 
nie rzec epifaniczny sens rozm aitym  w ątkom  i obrazom. Przeplatanie w wierszu 
fragm entów o różnym  charakterze, różnym  stopniu  regularności i wyrazistości 
myślowej tworzy (nawet przy ich lekturze, a cóż dopiero przy słuchaniu) wraże
nie ״falowania” sensów i jakości artystycznych — przypływów i odpływów inspi
racji, zaciem nień i rozjaśnień myśli, co z pewnością przykuwało i utrzymywało 
w napięciu uwagę słuchaczy. Sw obodna form a wiersza zdecydowanie odróżnia 
większość improwizacji D eotym y (zwłaszcza tych obszernych) od innych wier
szy tworzonych exprom ptu , nie należy jednak zapominać, że pojawiają się wśród 
nich także utw ory ujęte w regularną i konsekw entną form ę metryczną. I pod 
tym  względem daje się więc zauważyć ścisłe pokrewieństwo m iędzy jej poezją 
im prowizowaną a pisaną, bowiem  w tej ostatniej na równych prawach pojawiają 
się wiersze regularne i ״wiersz rozmaity, fantazyjnie mieszany”1100, jakim  była 
pisana na przykład epopeja Piast. Należy się również zgodzić z dom inującym  
przekonaniem , że utwory im prowizowane i pisane Deotym y nie różnią się też 
m iędzy sobą pod  względem tem atyki i sposobu jej opracowania. W  utworach 
dłuższych poetka z reguły w introdukcji zapowiadała główne punk ty  wywo
du, tworząc swoisty ״plan” całości, k tóry następnie wypełniała alegorycznymi 
obrazami. W  utw orach krótszych natom iast pojawia się zazwyczaj inny, o wiele 
swobodniejszy układ asocjacyjny (tak jest na przykład w przypadku utw oru Do  
po m n ikó w  polskich, wygłoszonego dla em igrantów  w Paryżu), k tóry  nazwałabym 
układem  m etam orficznym , polegającym na sw obodnym  i płynnym  przechodze
n iu  i ewolucji jednych obrazów w inne, a wraz z n im i — z doprecyzowywaniem 
bądź następstwem  myśli i idei. Innym  częstym sposobem  realizacji zadanego 
tem atu  jest swoista technika wariacyjna — grom adzenie kilku paralelnych ujęć 
tego samego tem atu  zam kniętych wyrazistą, podsum ow ującą konkluzją.

O  ile w improwizacjach wybór tem atu nie należał do samej Deotymy, o tyle 
w poezjach dysponowała ona już swobodnie swoim piórem  — a jednak owa ״ treść 
rozumowa”, jak ją określał Kremer, dom inuje także w tekstach pisanych. N a
wiasem mówiąc, dobór tem atów improwizacji rzuca ciekawe światło na to, co, 
zdaniem stołecznej publiczności literackiej owego okresu, było dom eną poezji 
i z jakimi pojęciami pow inna się ona wiązać — są to przede wszystkim ogólniki. 
W śród proponowanych Łuszczewskiej tem atów nie znalazł się ani jeden, który 
niósłby w sobie taki potencjał narracyjny, jak choćby ów słynny Samuel Zborow 
ski zadany Mickiewiczowi (na co zresztą żaliła się w pamiętniku). M ożna by było 
nawet zaryzykować stwierdzenie, że to publiczność przez dobór tem atów deter
minowała kierunek pracy wyobraźni poetyckiej Deotymy, popychając ją niejako 
na drogę alegorii bądź egzemplifikacji, gdyby nie to, że treść poezji pisanych nie 
różni się zasadniczo od treści improwizacji, bardzo podobny jest też sposób ich 
opracowania. N a ów obrazowy, plastyczny, często ekfrastyczny charakter jej wy
obraźni zwracali uwagę wszyscy komentatorzy, niektórzy widząc w nim  zaletę,

1100 PD, s. 115.
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inni wadę, wiążąc go z walorami mistycznymi bądź z najbardziej mechanicznym 
kopiowaniem, będącym zaprzeczeniem twórczej inwencji. Sama poetka również 
odczuwała poziom przedstawień jako niezwykle istotny składnik swojej sztuki; 
wspominając pracę nad Polską w  pieśni, pisała:

Jednak do moich poematów narodowych brakowało mi co chwila tła malowniczego. 
Chciałam koniecznie poznać dobrze kraj własny i postanowiłam w tym celu odbywać 
co rok jaką pielgrzymkę1101.

W zm ianka o tym, że m łoda poetka, aby stworzyć ״tło malownicze”, potrze
bowała nowych bodźców zewnętrznych, wiele mówi o charakterze jej wyobraźni 
poetyckiej. Jej poezja to poezja opisu, a zawarta w niej refleksja -  to zazwyczaj 
refleksja uplastyczniona, poddana prawu analogii, a co za tym  idzie, chętnie wyra
żająca się w alegorii. Z  drugiej strony idea ״pielgrzymowania” po rodzinnej ziemi 
(choć podyktowana także chęcią zdobycia ״świeżej” publiczności) wpisywała się 
doskonale w intensywny w tym okresie w romantyzmie krajowym nurt fascynacji 
rodzimym krajobrazem i w pojmowanie patriotyzm u jako emocjonalnego związ
ku z ojczystą ziemią. Fascynacji tej patronował przede wszystkim z entuzjazmem 
przyjmowany w środowisku Łuszczewskich W incenty Pol z jego Pieśnią o ziem i 
naszej1102, choć jak zwrócił uwagę Józef Bachórz:

[...] poezje Deotymy były przez współczesnych rozpatrywane m.in. jako propozycja 
przeciwstawienia się literaturze krajowej, malującej ״powiatowe niedole”, po ״fla- 
mandzku” drobiazgowej i nastawionej na dawanie czytelnikom organicznikowskich 
rad praktycznych. Oczekiwano tymczasem twórczości, która nie byłaby nauczycielką 
przyziemnego” życia, ale również wezwaniem do wielkości i świadectwem kontynua״
cji potęgi duchowej narodu1103.

Deotym a była świadoma ciążącej na niej odpowiedzialności za podniesienie 
wartości rodzimych do poziom u uniwersalnego, nadanie im  rangi przynajmniej 
zbliżonej do tej, w której myśl narodową rozwijali romantycy emigracyjni -  po
czucie takiej misji przenika całą jej twórczość, wpływając także na jej pojmowanie 
improwizacji.

(Auto)portret improwizatorki

W śród tekstów improwizowanych D eotym y na szczególną uwagę zasługują te, 
które są poświęcone samej sztuce improwizacji. Poetka dw ukrotnie opracowy
wała ten tem at -  podczas pierwszego publicznego wystąpienia oraz 22 m arca 
1854 roku.

1101 Ibidem.
1102 Ibidem, s. 56.
1103 J. Bachórz, Deotyma, op.cit., s. 933.



Część II. Improwizacja w kulturze polskiej XIX wieku366

Pierwszą improwizację znamy jedynie pośrednio — z przytaczanego już wspo
m nienia Józefa Keniga1104 oraz z pam iętnika poetki:

[...] plan ułożyłam naprędce i po kilku minutach już stałam przed gośćmi. Tu znowu 
przyszła chwila strachu, teraz już śmiertelnego. Miałam wrażenie osoby, co spogląda 
w przyszłość. Jednak siła woli znowu przemogła, zebrałam nagle myśli, zapomniałam 
o słuchaczach i zaczęłam wypowiadać wierszem zdanie, że całe życie ludzkie jest jakoby 
improwizacją, tylko wyrażaną nie w słowach, ale w czynach. Szczęśliwy, kto umie je 
wyrazić według rytmu sumienia i według praw boskiej harmonii. Szczęśliwy, kto z ży
cia swojego potrafił uczynić poemat!1105

Treść wiersza opisana przez Deotym ę zasadniczo pokrywa się z cytowanym 
wcześniej opisem Keniga; zwraca w niej zwłaszcza uwagę koncepcja improwizacji 
— rozumianej egzystencjalnie — jako realizacji określonych ״wytycznych”, um ie
jętności odczytania i zastosowania porządku wpisanego w ludzkie sumienie oraz 
porządku boskiego. Ó w  aspekt improwizacji jako deszyfracji i respektowania pro- 
widencjalistycznego planu wiąże element kreatywności, indywidualizmu (losu 
jednostki) z elementem norm atywnym  (porządkiem świata i prawem moralnym).

Druga z autotematycznych improwizacji, zatytułowana Improwizator, to ta, 
w  której, jak to relacjonował Andrzej Edward Koźmian: ״Nie zrozumiała Sybilla 
myśli tem atu i zamiast malować własne wrażenia, zabłąkała się aż do Alhambry 
i spotkała Josefa Abdal-Hagida”1106. Jak już wspomniano, wprowadzenie postaci Yu- 
sefa Abul Hagiga było prawdopodobnie sposobem na odświeżenie tem atu raz już 
zrealizowanego, przy czym Deotyma wyraźnie unika perspektywy autotematycznej:

Czem jest improwizacja, czyż powiedzieć mogę?
Ledwiem wstąpiła na tę drogę;
Zaledwie w pierwszej iskierce 
Zajęła myśl mą i serce;
Samego siebie nikt pojąć nie może.
— Lecz w innej duszy, — w improwizatorze 
Co dosiągł szczytu natchnienia,
Improwizację niech pieśń ma ocenia1107.

W prowadzony następnie obraz powszechnej szczęśliwości pod rządami emira 
jest zwieńczony jego improwizatorskim wystąpieniem, w którym  realizuje zadany 
przez zgromadzony lud tem at ״Szczęście ludów”. Ta specyficzna ״improwizacja 
w improwizacji” zostaje szybko przerwana entuzjazmem poddanych, wołających, 
że projektowany w poezji Abul Hagiga ideał ziścił się pod jego panowaniem. Z n o 
w u m am y więc do czynienia z improwizacją jako m etaforą szlachetnego życia, 
w  tym przypadku konkretnie — szlachetnego panowania. Kończący wiersz obraz,

1104 Zob. rozdział Improwizatorka salonowa.
1105 PD, s. 96.
1106 Zob. rozdział ״Nieszczęśliwa erudycja".
1107 Improwizacje i poezje Deotymy; poczet drugi, op.cit., s. 91.
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w którym  emir ״kołysze się w objęciach swojego narodu” jako na ״najmilszym 
tronie”, jest zarazem perspektywą największego sukcesu improwizatora -  miłości, 
jaką darzy go lud.

Pomysł przeniesienia idei improwizacji na doświadczenie egzystencjalne wiąże 
się także z ideałem zgodności między treściami wyrażanymi w poezji a życiem 
poety. Ideał ten Deotym a starała się konsekwentnie realizować. I odwrotnie -  
swoje wybory życiowe rozważała i uzasadniała w poezji. Wyrazistą deklaracją jest 
pod tym względem wiersz Pieśń dziewicy, w  którym  -  jako osoba, która nigdy nie 
wyszła za mąż -  głosi pochwałę tego stanu jako wolnego od trosk:

Pierś rycerza drą pociski,
Rolnikowi uschnie kłos,
Matka płacze u kołyski; -  
Najszczęśliwszy dziewic los!1108

Taki wybór nie jest jednak uzasadniany płytkim  egoizmem, lecz chęcią swo
bodnej realizacji powołania poetyckiego -  które jest powołaniem boskim:

Harfa moja wiarą dźwięczy,
Pióro szuka wiedzy bram;
Sztuki piękne! w waszej tęczy 
Niech przymierze z niebem mam.
[... ]
Być pieszczotą w rodzin gronie,
Rajskiej strzechy kochać próg 
Mieć żar w sercu, piosnkę w łonie,
To mi tylko kazał Bóg1109.

Ó w  minimalizm, a zarazem am bitne założenia życiowe, jak również przekona
nie o jedności inspiracji artystycznej i religijnej najpełniej zostały wyrażone w cy
klu kończącym ״poczet drugi” poezji Deotym y -  Sonetach do Oblubieńca, którym  
to oblubieńcem jest natchnienie. Co szczególnie interesujące, Łuszczewska pre
zentuje w nim  powołanie poetyckie jako dom enę zasadniczo kobiecą; w wierszu 
D zia tk i polskie, projektując idealne wzory dla dzieci, stwierdza:

Bo jakież życie wabi bohatera?
Rzuca się w ciernie, miecze i trucizny;
Tylko mu walka próg chwały otwiera,
A właśnie walka żywiołem mężczyzny.

Jakie zaś życie lubem dla poety?
Ach! on samotny, -  z pochylonem czołem...
Cisza i praca są jego żywiołem,
A takim właśnie jest żywioł kobiety.

1108 Ibidem, s. 245.
1109 Ibidem, s. 265-266.
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I konkluduje w sposób niepozostawiający wątpliwości:

Życie mężczyzny powinno być czynem,
Życie kobiety powinno być pieśnią1110.

Poetyka wizyjna

Jasno sformułowawszy w pam iętniku rozróżnienie między Pytią a Sybillą, w  któ
rym  poetka nie tylko nie przeczy przekonaniu o wieszczym charakterze swojej 
twórczości, lecz wręcz je nobilituje, Deotym a często — zarówno w improwizacjach, 
jak i w poezjach — stosowała zwroty i chwyty ukazujące ״ja” mówiące w sytuacji 
wizyjnej.

Józef Kremer zwracał uwagę na to, że poetyka wizyjna może być bardzo po
ręczna w przypadku improwizacji, gdyż pozwala na operowanie pojęciami ogól
nymi lub abstrakcyjnymi, dobrze mieszczącymi się w ramach dużych obrazów 
metaforycznych i alegorycznych. Sprzyja także szybkiemu i swobodnem u w pro
wadzaniu coraz to nowych wątków i tematów, poręcznych w działaniu improwi- 
zatorskim dla inwencji poszukującej kolejnych rymów, współbrzmień i obrazów, 
i to potrzebującej ich szybko — ״bo jedynie przedm iot z wiedzy wzięty, jedynie 
treść rozumowa może być na zawołanie umysłowi ludzkiemu”1111. Takie uzasad
nienie m ożna przyjąć jednak tylko częściowo, po pierwsze dlatego, że poetyka wi
zyjna nie jest bynajmniej standardem  w twórczości improwizatorów, po drugie zaś 
dlatego, że D eotym a stosowała ją chętnie także w wierszach pisanych. Jej użycie 
wiąże się więc, jak się zdaje, nie tyle z uwarunkowaniami tworzenia exprom ptu, ile 
z konsekwentną autokreacją, wyrażającą się w częstym przedstawianiu podm iotu 
tekstowego w sytuacji wizyjnej (choć często przedm iotem wizji” jest tylko kla״ 
rowna alegoria).

Sytuacje te bywają dość zróżnicowane. M ogą mieć na przykład charakter re
trospektywny — jak w improwizacjach Podróż myśli w  św iat dziejowy i Tęsknota. 
W  pierwszej z nich obiektem  widzenia jest Postęp uosabiany w formie posiada
jącej ״rysy jakiegoś stworzenia”, wyglądającego jak ״młodszy brat anioła”, któ
rego nie sposób opisać, bo ״choć wciąż w jednym  kształtów wzorze”, to ״ciągle 
się zmienia” — posiada jednak cechy antropoidalne, bowiem ujmuje bohaterkę za 
rękę i prowadzi przez wieki. M otyw takiej quasi-dantejskiej wędrówki szczególnie 
często towarzyszy wizjom Deotymy; interesującą jego realizację znajdziemy na 
przykład w improwizacji Z m iłu j się n a d  nam i! Po refleksji egzystencjalnej nad re
lacją człowieka i Boga, do którego podm iot woła o zmiłowanie, przychodzi wizja, 
w której pojawia się ״Job, ideał cierpienia”:

1110 Ibidem, s. 314.
1111 J. Kremer, Listy z  Krakowa, op.cit., s. 237.
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Przeszył mnie wzrokiem żalu; -  dręczę się jak we śnie;
Chcę się ocknąć, -  cień spędzić! -  lecz cień rzekł boleśnie:
- ,Córko Ewy״  nie wierzysz w zmiłowanie boże?” -  
Strach nieziemski mnie zmroził; -  jak zabita stoję;
Zdobywam się na męztwo (sic): -  Jobie, serce moje״ 
- ,Pragnęłoby uwierzyć״  lecz jeszcze nie może.”

- - ”:Idź za mną״   rzekł syn cierpień, -  i poszłam w pokorze; -  
Przez pałac allegorji mgłą narysowany,
Pomiędzy niezliczone obeliski mitów,
Przez burzliwe, bezdenne marzeń oceany,
Przez widzenia splecione z kiru i błękitów,
Prowadzi mnie i śpiewa; -  o! dobrze, że śpiewa, 
bo tyle tam chmur sinych, i opok i burzy,
Takie czarne szatany tłumami tam biegną,
Tyle wstrętnych wyziewów lazury tam plami,
Żem go straciła z oczów, -  i tylko pieśń jego
Jest moim przewodnikiem w tej strasznej podróży1112.

Interesujące są owe rozmaite ״przestrzenie”, które przebywa podm iot -  alego
rie, mity, marzenia i wreszcie wizje; sugerują one istnienie rozmaitych ״porząd- 
ków” metaforycznego obrazowania. Interesujący jest również efekt ״zamroczenia”, 
w  którym  obrazy przesłaniają postać przewodnika, wiodącego przez nie jedynie 
swoim głosem, a więc górującego nad sferami imaginacji jako reprezentant O b 
jawienia.

Zdarza się niekiedy, że w widzeniu indywidualnym, czyli (by tak rzec) bezpo
średnim  podm iot obywa się bez cicerone, a nawet sam wywołuje wizje: tak jest na 
przykład w wierszu Tęsknota, w  którym, po opisie medytacji na cm entarzu i wy- 
rzekaniach na ludzką kondycję, ów podm iot (gramatycznie żeński!) wypowiada 
:ducha”, który go dręczy״ gorące zaklęcie”, prosząc o objawienie się״

- ,Ktokolwiek jesteś״  o duchu!
- ,Jeśli masz postać״  ukaż się przedemną,
.”!Niech wiem czyjego doznawałam wpływu״

W  odpowiedzi pojawia się obraz subtelniejszy niż jakakolwiek personifikacja, 
bowiem stanowiący przetworzenie efektów naturalnych -  kontrastu cienia i światła:

Na to wyzwanie, mogiła 
Pierwszy cień nocy rzuciła.
Cieć padł na cierniów korony;
Jak smutek uwidomiony,
-  Lecz i zachód, w tejże chwili,
Ostatnim promieniem strzela;
Promień na ziemię się chyli,
Jak świetlana skroń wesela!

1112 Improwizacje i poezje Deotymy; poczet drugi, op.cit., s. 204-205.
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I strzał dnia, -  i cień mogiły,
Spotkały się -  i przeszyły.

I z ich wspólnego odbicia,
W uśmiech zdobna, łzą zamglona,
Postać z kształty niewidnemi,
Nad której złudnym obrazem,
Na chorągwi z chmur i złota 
Powiewał napis: Tęsknota 
Mdlejąc, chwiejąc się w przestrzeni 
Wstała; a nie była ona 
Ani z świateł, -  ani z cieni,
Ani z śmierci, -  ani z życia,
Ani z nieba, -  ani z ziemi,
Lecz z nich wszystkich razem1113.

M im o że w punkcie wyjścia obraz ten był konstruowany jako gra zjawisk na
turalnych, pojawiający się w n im  element semantyczny -  napis Tęsknota -  bardzo 
dosłowny w swej alegoryczności, zakłóca efekt naturalności przedstawienia. Fakt, 
że ów alegoryzowany obraz jest zbudowany na dualistycznym przeciwstawieniu 
blasku i ciemności, oraz to, że napis pojawia się ״na chorągwi”, może nasuwać 
skojarzenie z tradycyjnymi ikonograficznymi przedstawieniami Chrystusa zmar
twychwstałego, co rozszerza zdecydowanie pole interpretacji i ostatecznie potęgu
je wymowę wizji.

Innym  charakterystycznym dla poezji Deotym y typem sytuacji wizyjnej jest 
taka, w  której podm iot jest jedynie rezonerem ״cudzych” głosów. Przykładem 
może być improwizacja Góry, w  której, po obszernym wstępie charakteryzującym 
różne rodzaje gór, podm iot, uznając się za bezradnego wobec ich potęgi, wzywa 
je, by same ״wyśpiewały”, czym są -  i wówczas rozlega się ״głos od gór”. Z  ko
lei w  improwizacji Serce poetka, ״przybiegłszy na Wawel”, wsłuchuje się w bicie 
dzwonu, w którym  nie tylko zdaje się słyszeć słowa, które ów dzwon ״śpiewa”, ale 
i dostrzegać w porządku wizyjnym to, co w owym śpiewie słyszy:

I znów dzwon się rozbujał w tej z sercem rozmowie:
,Gdy czucie chce stać się rodziny podstawą״
Natenczas miłością się zowie”.

Umilkł: -  ujrzałam postać granitową,
Która w Katedrze z grobu wstając, łzawo 
To jedno wyrzekła słowo:
.-Barbaro!”1114״

1113 J. Łuszczewska, Improwizacje i poezje Deotymy; poczet drugi, op.cit., s. 85-86.
1114 Ibidem, s. 129.
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Podm iot wierszy Deotym y przejmuje także niekiedy rolę ״przewodnika”, który 
nie tyle sam doświadcza wizji, ile wywołuje je u innych; tak dzieje się na przykład 
w improwizacji Ogień, w  której opisując rozmaite sposoby działania ognia, w tym 
niszczycielskie, po opisie pożaru w kopalni, stwierdza:

Strasznyście widok ujrzeli,
Wpośród pożarnej topieli...
Lecz to tylko mdłe odbicie 
Trwogi, co będziecie czuli,
Jeśli myślą się puścicie 
W samo wnętrze ziemskiej kuli1115.

Zaś po obrazie błędnych ogników nad grobami przedstawia odbiorcom  kolejną 
wizję ognia, używając przy tym  charakterystycznych, ״przewodnickich” zwrotów:

Wszystko tu żałość wyraża...
Zwróćmy się; [...]1116.

Przyjęcie przez podm iot funkcji przewodnika m ożna potraktować jako etap 
pośredni prowadzący od poezji wiedzy do poezji wieszczej, ponieważ poetka 
uprzedza w pierwszych słowach tej improwizacji:

Ogniu! któż ciebie wypowie 
Jeśli ognia nie ma w słowie?
Milcz więc ziemio, z pieniem hardem;
Tylko ogień ognia bardem.

Ma pierś tym ogniem nie tleje; —
Lecz co wiem, ognia los, dzieje,
To mogę śpiewać w pokorze,
Jak wyzwanie,
Jak błaganie,
Aż ten ogień może 
I w mej piersi wstanie!1117

Symptomatyczna to zapowiedź, nabierająca szczególnego znaczenia w sytuacji 
improwizacyjnej, gdy poetka nie przystępuje do improwizacji spontanicznie, ale 
m im o to z nadzieją, że ćwiczenie pamięci okaże się stymulatorem natchnienia, 
katalizatorem przemiany poezji wiedzy (co wiem  [...] To mogę śpiewać) w  poezję״ 
ognia” (A ż ten ogień może / /  I  w  mej piersi wstanie!).

M im o — a może właśnie z powodu — tak częstej obecności podm iotu  wizyjne
go, elementów stricte lirycznych jest w wierszach Deotym y bardzo niewiele. Pod
m iot mówiący w tych improwizacjach jest przede wszystkim podm iotem  pozna
jącym, a nie wyznającym. Poznającym — i przekazującym tę wiedzę słuchaczom;

1115 Ibidem, s. 189.
1116 Ibidem, s. 191.
1117 Ibidem, s. 183.



Część II. Improwizacja w kulturze polskiej XIX wieku372

poznającym zazwyczaj w trybie wizyjnym, ale natychmiast przekładającym owe 
wizje” na alegoryczny konkret. Podmiot improwizacji Deotym״ y jest przy tym 
pozbawiony piętna indywidualności, stroni od autoprezentacji (choć, powtórzmy 
kolejny raz, jest to podm iot żeński!), co -  w połączeniu z mało ekspresywnym za
chowaniem Łuszczewskiej podczas improwizacji -  z pewnością mogło potęgować 
wrażenie ״mediumiczności”, konstytuować status poety-pośrednika, nie eksponu
jącego własnego ״ja”, ale przekazującego treści płynące ״z zewnątrz”, nieosobiste.

Konsekwentne wprowadzanie silnego podm iotu lirycznego w sytuacji im- 
prowizacyjnej, w  której szczególny status posiadał podm iot autorski, mogło wy
woływać efekt ich utożsamienia. Zapewne większość słuchaczy nie zakładała, że 
Deotyma, improwizując, przekazuje im  na bieżąco swoje rzeczywiste wizje, jed
nak wobec bezpośredniego charakteru takiego aktu poetyckiego niełatwe było 
utrzymanie podziału na podm iot mówiący w wierszu i osobę improwizującą, nie
zależnie od tego, jak naiwne mogłoby się wydawać również jego zniesienie. Ta 
potencjalna jedność istnieje zawsze, niezależnie od tego, czy m am y do czynienia 
z improwizacją ludyczną czy poważną, jeśli improwizator używa pierwszej osoby 
liczby pojedynczej1118. G dy Mickiewicz odpowiadał w improwizacjach filomac- 
kich Zanowi, mówił przecież w swoim autorskim  imieniu; podobnie gdy odpo
wiadał Słowackiemu podczas uczty grudniowej.

Kreacja Deotym y na wieszczkę natchnioną nie poszła aż tak daleko, by rzuto
wać na postrzeganie jej osoby w sytuacjach pozaimprowizacyjnych -  miała cha
rakter czysto artystyczny. Szacunek otaczający poetkę nie przyjmował więc z re
guły form zabobonnych (jak to się niekiedy działo w przypadku Mickiewicza), 
a okazywana jej rewerencja nie różniła się od konwencjonalnej ceremonialności, 
z jaką traktuje się osobistości uznawane za wybitne; sporadycznie tylko ukazywa
no ją w aurze zjawisk ״nadprzyrodzonych”. Wyjątkowo wdzięcznym przykładem 
takiego ujęcia są przywoływane już wspom nienia prałata Rokosznego, które warto 
zacytować w obszernym fragmencie:

Kiedyś na wiosnę 1904 roku zorganizowaliśmy w Sandomierzu obchód na cześć 
Deotymy, dziś utarło się to nazywać Akademją. Ktoś miał deklamować wiersze 
Deotymy, ktoś miał coś zagrać na fortepianie, ktoś na skrzypcach, ja miałem mieć 
odczyt. Mówić o Deotymie było dla mnie zadanie nietrudne. [...] Ale rozumiałem, że, 
mówić o Deotymie, należałoby koniecznie przytoczyć kilka ustępów z jej ״wycieczki na 
górę czarów”, a przedewszytskiem te, w których opisuje swoje wrażenia. Chciałem to 
zrobić koniecznie. Nie mogłem się jednak od nikogo dowiedzieć, gdzie Deotyma dru
kowała ten opis. Przecież ona sama nie wiedziała, w jakiej gazecie opisała tę wycieczkę.
[...] Odczyt miał być w niedzielę po południu w sali ratuszowej. W sobotę, zasypiałem 
z niesmakiem, że nie będę mógł o uwielbianej Deotymie powiedzieć tak, jakbym rozu
miał i pragnął i jakby ona, przyjaciółka Sandomierza, tego sobie życzyła.

1118 Inaczej rzecz się ma w improwizowanym dramacie -  wówczas podział między improwiza- 
torem a postaciami mówiącymi jest wyraźny, a jego status podmiotowy zbliża się do statusu aktora 
bądź deklamatora.
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W nocy mam dziwny sen: słyszę głos: ״chodź za mną!” Idę, nie widząc za kim, wchodzę 
do seminarjum naszego, otwieram drzwi do biblioteki, przechodzę do drugiej sali... wi
dzę wskazujący palec na jedną z dużych ksiąg i słyszę głos: ״tu w Gazecie Warszawskiej 
z 1860 roku” Przebudziłem się i już do rana zasnąć nie mogłem. Zerwałem się wcześ
niej, odprawiłem Mszę św. i pobiegłem wzruszony do bibljotekarza po klucz. Ze drże
niem otwierałem drzwi bibljoteczne. Szedłem tą drogą jak we śnie. Stanąłem przed tą 
szafą. Wyciągnąłem Gazetę Warszawską z roku 1860. W nerwowym drżeniu przewra
całem kartki i... ze zdumieniem czytam: ״Wędrówka na Górę Czarów”. Przeszły mnie 
ciarki. Musiałem usiąść, wypocząć. Wrażenie było zbyt silne1119.

Możliwość utożsamienia improwizatora z ״głosami” z jego wierszy miała rów
nież dla Deotym y konsekwencje niejako odwrotne -  nie tylko nobilitowały jej 
osobę, lecz także nakładały na nią -  w  odczuciu otoczenia oraz jej własnym -  obo
wiązki i ograniczenia:

Struny romansowej nie tylko nie mogłam, ale i nie chciałam wówczas dotykać. Była to 
rzecz solennie umówiona z rodzicami, że do pewnych lat będę unikała tej dziedziny, 
niestosownej dla mojego wieku, a nawet i potem, jeśli przyjdzie mi śpiewać miłość, to 
raczej w książce, niżeli żywym słowem. Są dla wrażliwości niewieściej pewne odcienia 
tak wiotkie, jak wiotki jest obrąbek, oznaczający wycięcie jej szaty1120.

Owe ograniczenia miały jednak charakter o wiele szerszy niż wyłącznie obycza
jowy i dotyczyły nie tylko wierszy improwizowanych, ale poezji w  ogóle. W ynika
ło to ze specyfiki romantycznej koncepcji sztuki, na k tórą zwracała uwagę między 
innym i M arta Zielińska:

[...] sens moralny dzieła literackiego (z którego poeta czerpał zasady dla swego życia 
i twórczości), narzucający się odbiorcy, stanowił jedną z podstawowych cech poezji 
romantycznej, wynikał bowiem z etycznej, a nie estetycznej waloryzacji słowa poetyc
kiego. Tekst, powstający pod wpływem natchnienia, wyrażający osobowość wieszcza, 
nie mógł być sprzeczny z jego biografią i postępowaniem, bo wtedy nic by nie znaczył, 
jego szczerość byłaby udawana, a więc -  dla romantyków -  bezwartościowa1121.

Wiesze Deotym y były wprawdzie słabo zindywidualizowane, a ów podm iot 
wizyjny nie posiadał żadnych cech charakterystycznych, żadnych rysów osobo
wościowych -  był jednak podm iotem  niejako materializującym się w postaci 
osoby improwizującej dziewczyny, co dawało efekt analogiczny do demonstracyj
nej prezentacji ja autorskiego (na przykład w postaci podm iotu  sylleptycznego) 
w tekstach pisanych:

Mówiąc językiem teoretycznoliterackim -  podmiot liryczny (ewentualnie bohater) nie 
był kategorią literacką, istniejącą jedynie w ramach konkretnego tekstu, ale kojarzono 
go z fizyczną osobą autora. W ten sposób romantyczna tendencja do ukazywania głębi 
i sprzeczności ludzkiej psychiki zaczynała kolidować w pewnym sensie z oczekiwania-

1119 J. Rokoszny, op.cit., s. 30-32.
1120 PD, s. 102.
1121 M. Zielińska, op.cit., s. 111-112.
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mi czytelnika, który -  ze swej strony -  dążył do odnalezienia w dziele jednoznacznego 
etycznie i psychicznie obrazu autora. Poeta stał się człowiekiem publicznym. Nie mo
gło być inaczej, skoro poezja odkrywała czytelnikom jego osobowość. W ten sposób 
kształtowała się swoista specjalizacja życiowo-literacka1122.

W  kreacji wizerunku Deotym y -  oprócz troski o zapewnienie jej koniecznej 
dla twórczości artystycznej ״swobody” -  widać, zwłaszcza w perspektywie femini
stycznej, dążenie do stworzenia takiego m odelu kobiety piszącej, który nie skazy
wałby jej -  w polskim kontekście obyczajowym drugiej połowy XIX wieku -  na 
utratę ״dobrego imienia”. Zagadnieniu tem u sporo uwagi poświęciła Katarzyna 
Kościewicz w tekście o wymownym tytule Dlaczego kobieta mogła stać się wiesz
czem ? O wyborach artystycznych i życiowych Jadw igi Łuszczewskiej1123. Nie ujmując 
niczego interesującym spostrzeżeniom autorki i trafnej, jak sądzę, analizie sytua
cji Deotymy, w perspektywie improwizacji należałoby jednak odwrócić opis tego 
procesu akomodacji i zapytać, jak renom a ״wieszczki” wpłynęła na rozwój arty
styczny i prywatne losy Jadwigi.

Przede wszystkim stała się ona zakładniczką swojej roli artystycznej, której do
m inantą okazała się szeroko rozumiana ״czystość”. Jednym z aspektów tej czystości 
było wspomniane już programowe nieangażowanie się w dyskusje literackie i nie- 
odpowiadanie na krytyki, drugim  -  niezmiennie dziewiczy status Deotymy. Taka 
postawa jednak nie wszystkim się podobała -  nie tylko stanowiła dla wielu dowód 
emocjonalnej oziębłości Jadwigi (idącej w parze z przesadną intelektualizacją poe
zji) oraz jej niedojrzałości, lecz także wchodziła w konflikt z innym, silniej chyba 
utrwalonym przekonaniem, że właściwym powołaniem kobiety jest bycie żoną 
i matką. Co charakterystyczne, zarzuty z tej strony nie były bynajmniej, jak moż
na by się tego spodziewać, wysuwane przez zazdrosną frakcję kobiecą, lecz przez 
kościelnego hierarchę, który mógłby, przynajmniej teoretycznie, lepiej niż inni 
zrozumieć dziewicze powołanie poetki i znaleźć dla niego argumenty teologiczne; 
tymczasem biskup Łętowski, wspominając spotkanie z poetką w Gdańsku, pisał:

Matki jej, mojej powinowatej dalekiej, nie było, tylko ojciec, człowiek zacny, wraz 
z córką, ofiarą próżności imościnej. [...] Gdy widywaliśmy się codziennie, ośmieliłem 
się jej powiedzieć, że wszystko to pięknie, ale jej powołaniem było być żoną i zostać 
matką a uszczęśliwić męża i wychować rodzinę katolicką. Okrzyknie się na to:
-  Jakto? I waćpan mi to radzisz? Ja powołana jestem naród mój wyśpiewać.
Co tu było mówić1124.

Raz obrany i utrwalony romantyczny model biograficzno-artystyczny szybko 
ulegał petryfikacji, co mogło mieć zarówno dobre, jak i złe strony. W  przypadku 
Deotym y przekonanie o jej, jak to określił Parandowski, ״poczciwości”1125, nieza

1122 Ibidem, s. 115.
1123 K. Kościewicz, op.cit.
1124 L. Łętowski, Wspomnienia..., op.cit., s. 252.
1125 J. Parandowski, Alchemia słowa, Warszawa 1986, s. 91.
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leżnie od zmieniającej się oceny jej utworów, okazało się bardzo stabilne i silniej
sze niż wysuwane okazyjnie zastrzeżenia, wśród których dominowały oskarżenia 
o brak patriotyzmu.

Brak ״nuty  patriotycznej”, jak o tym była już mowa, wyrzucano poetce od sa
mego początku kariery, i to zarówno wiążąc ją ze zbyt abstrakcyjnym charakterem 
jej twórczości, jak i brakiem osobistej odwagi (jak to czynił na przykład Karol 
Estreicher). W  1860 roku, w okresie przedpowstaniowego napięcia, powstał, po
czątkowo krążący w odpisach, wiersz, w którym  znalazły się między innym i takie 
słowa:

Gdzie miłość, słyszysz! Gdzie miłość w tobie 
Dla twej Ojczyzny, Jadwigo?
Wznosisz jej pieśnią pomnik na grobie 
Złudzona pochlebców ligą1126.

Dalej jest mowa o ״dymach pochwał”, o ״czczych słowach”, wreszcie o ״wieszcz- 
ce zbłąkanej”1127. Wiersz został przypom niany na początku lat 70., wraz z po
nownymi zastrzeżeniami co do postawy Łuszczewskiej, której zarzucano, jak to 
ujęła Tokarzówna, ״kokietowanie” zaborcy1128. Punkty tego oskarżenia były dwa: 
po pierwsze — dobre kontakty pisarki z generałem-gubernatorem Bergiem, który 
raz — w 1871 roku — nawiedził nawet jej salon i którego jubileusz służby carskiej 
w  uświetniła” swoją obecnością, po drugie zaś — otrzymanie renty rocznej״ 1872 
w  wysokości 1500 rubli, co ogłosiła prasa warszawska.

Sprawa ta wzbudziła wiele kontrowersji, w  prasie poznańskiej pojawiły się 
nawet głosy (oczywiście anonimowe), iż ״na naganę zasługuje [...] utalentowana 
improwizatorka za stosunki z zamkową koterią” i że jej obecność na jubileuszu 
Berga była ״niegodna znakomitej poetki”1129. D eotym a i tym  razem nie odnio
sła się do zarzutów. Sprawa kulminowała dopiero po śmierci poetki, wywołana 
opublikowaniem przez Przecławskiego wspom nień Felicjana Faleńskiego, który 
w ostrych i sarkastycznych słowach zarzucał poetce koniunkturalizm . W  dyskusji 
prasowej, która się wówczas rozegrała, rolę obrońcy Deotym y przejął Aleksander 
Kraushar, który z jednej strony wyjaśniał bezceremonialność ataku Faleńskiego 
jego powikłaną osobowością i frustracją spowodowaną niepowodzeniami w życiu

1126 Cyt. za: K. Tokarzówna, op.cit., s. 382; tekst został wydrukowany w piśmie ״Niewiasta” 
(Kraków) 1861, nr 36.

1127 Wiktor Gomulicki przypuszczał, że autorem tekstu był ״któryś z poetów warszawskich, 
może zakordonowych — w każdym razie dobrze słowem rymowanym władający” — i przedstawiał 
go jako przykład ״dziś [w 1916 roku] niepojętego” stosunku do poetki (W. Gomulicki, Liryzm 
Deotymy, w: idem, Sylwety i miniatury literackie, Kijów—Warszawa 1916, s. 28—29). Tymczasem 
współczesna badaczka zdaje się uznawać zarzut braku patriotyzmu za w pełni uzasadniony, pisząc: 
 -Utwór określa autorkę trafniej od rozlicznych kurtuazyjnych recenzji i artykułów” (K. Tokarzów״
na, op.cit., s. 382).

1128 K. Tokarzówna, op.cit., s. 382.
1129 Ibidem.
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osobistym, z drugiej zaś klarował, że ową ״rentę” stanowiła em erytura po ojcu 
za jego pracę w wyższej administracji krajowej. W prawdzie Wacław Łuszczewski 
utracił swą pensję, manifestacyjnie zrzekając się szambelaństwa w okresie przed- 
powstaniowym (czego następstwem było zesłanie), ale jak twierdzi Kraushar, po 
amnestii przywrócono ją jego córce wraz z innym i tego typu świadczeniami. Kon
takty Łuszczewskiej z Bergiem, zdaniem Kraushara, nie służyły więc otrzymaniu 
renty, lecz ״łudzeniu despoty”, aby m óc bez przeszkód kontynuować bezcenne dla 
kultury narodowej spotkania w  salonie literackim 1130.

 Afera Faleńskiego”, prawdopodobnie ze względu na swój dość ograniczony״
zasięg i osobowość oskarżyciela, znanego wówczas ze swojej zgryźliwości i m izan
tropii, nie spowodowała więc rozbicia m itu wieszczej młodości Deotymy, który 
o wiele lat przeżył popularność jej wierszy. Jak zauważyła to cytowana już Zielińska,

biografia poety, która staje się apokryficzną literaturą [...], rozrasta się kosztem wierszy, 
zacierając ich inne możliwe odczytania. Dzieło w ostatecznym rozrachunku jest tylko 
komentarzem do literackiej legendy i ona właśnie, jako wartość nadrzędna, pozostaje 
w pamięci odbiorców. Proces ten zuboża utwory wybitne [...], ale ich nie niszczy, mogą 
jeszcze ożyć w innych warunkach. [...] Utworom drugorzędnym zapewnia to swoistą 
nietykalność na czas trwania w kulturze takiego etycznego kryterium aksjologicznego 
— ale nie uchroni od ״sądu historii”1131.

.Sąd historii” był w przypadku Jadwigi Łuszczewskiej bezlitosny״

”Nadspodziewanie rychły zanik kultu Deotymy״

O pinia na tem at niskiego poziom u artystycznego utworów Deotym y jest obecnie 
podzielana przez zdecydowaną większość historyków literatury i niejako ״dziedzi- 
czona”, jako że niewielu z nich stara się zrewidować ten sąd w analizach. Często 
zresztą odnoszą się oni jedynie do poezji pisanej, a nie improwizacji, te ostatnie 
traktując jako sym ptom  zjawiska paraliterackiego, a nie pełnoprawny tekst arty
styczny. Tak postępuje między innym i Janusz Maciejewski w Przedburzowcach, 
stwierdzając przy tym zdecydowanie, że ״poezja Deotym y była kontynuacją twór
czości lat 30. i 40. wyjątkowo spłyconą i po prostu złą artystycznie”1132. Alina 
W itkowska w swoim monograficznym opracowaniu polskiego rom antyzmu, po
święcając uwagę jedynie głównemu ״pisanemu” projektowi literackiemu D eoty
m y — cyklowi Polska w  pieśni — zauważa, iż

[...] autorka niewątpliwie nawiązała do idei ״pieśnioksięgu narodowego”, którego pro
jekt zrodził się w Towarzystwie Przyjaciół Nauk na początku XIX w. Łagodnie mówiąc

1130 A. Kraushar, Deotyma. Tragediapozgonna..., op.cit., s. 16—27.
1131 M. Zielińska, op.cit., s. 128.
1132 J. Maciejewski, Przedburzowcy. Z  problematyki przełomu między romantyzmem a pozytywi

zmem, Kraków 1971, s. 220.
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nie był to więc pomysł świeżej daty. I takież przyniósł owoce [...]. Poematy te są nieste
ty zupełnie martwe literacko i pozbawione wyobraźni historycznej1133.

Jedynie Józef Bachórz stara się nieco złagodzić ten sąd, stwierdzając, że jeśli 
twórczość Łuszczewskiej rozpatrywać

[...] nie w kontekście szczytowych osiągnięć romantyzmu, lecz na tle np. pisarstwa 
Józefa Bohdana Zaleskiego, Lucjana Siemieńskiego czy Wincentego Pola -  okaże się już 
znacznie mniej godna zlekceważenia, choć i od ich poziomu niejednokrotnie odstaje1134.

Interesujące jest to, że współcześni badacze zazwyczaj piszą o Deotym ie nie 
mniej emocjonalnie niż jej współcześni -  zresztą ożywieni z reguły emocjami ne
gatywnymi. N a przykład Krystyna Tokarzówna wypowiada się o niej bardzo iro
nicznie, jako o ״kwilącej romantycznej »wieszczce«, bujającej w urojonym  świecie 
legend”, podczas gdy ״ze wszystkich stron huczała [...] pozytywistyczna prasa, 
której łam y aż uginały się od rzeczowych polemik”1135. Tokarzówna zdaje się rów
nież podzielać przekonanie o niepatriotycznej postawie D eotym y1136. Najsurowiej 
jednak obchodzi się z poetką Bogdan Zakrzewski, nie szczędząc sarkazmów i po
dejrzeń o mało szlachetne kombinacje, jak choćby o osobiste sfabrykowanie adre
sowanego do siebie wiersza, który uchodzić miał za Mickiewiczowski.

O  wiele pozytywniej rysuje się współcześnie postać Łuszczewskiej w  ujęciach 
o charakterze biograficznym bądź proponującym  postrzeganie jej wystąpień jako 
- zjawiska kulturowego”, zwłaszcza w perspektywie feministycznej״  lecz tu  uwagę 
przyciągał głównie jako postać kobiety pisarki, a nie ze względu na wartość literac
ką swych tekstów. D eotym a jest również jedną z ulubionych bohaterek popula
ryzatorskich tekstów poświęconych ״kobietom  niepospolitym” oraz opowieściom 
o ״dawnej Warszawie”1137.

W  perspektywie ״procesu historycznoliterackiego” jej twórczość jest sytuowa
na zazwyczaj w  sferze postromantycznego epigonizmu (jako pierwszy zaklasyfi
kował ją tak bodaj Feldm an1138). Józef Bachórz stwierdza, że term in ״epigonizm” 
 trafnie oddaje i pozycję chronologiczną pisarki, i jej wtórność w stosunku do״
wielkich przedstawicieli epoki”1139; Janusz Maciejewski ściśle wiąże ów epigonizm 
z ogólnoeuropejską specyfiką tak zwanego ״późnego rom antyzmu”1140. Te diagno
zy jednak -  z natury  dość ogólne -  są chyba raczej prowizoryczne i wynikają ze 
sporych trudności z identyfikacją pojawiających się w  poezjach Deotym y tenden

1133 A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, Warszawa 2002, s. 483.
1134 J. Bachórz, op.cit., s. 940.
1135 K. Tokarzówna, op.cit., s. 381.
1136 Ibidem, s. 382.
1137 Zob. np. B. Krzywobłocka, Wieszczka Deotyma, w: Delfina i inne, Warszawa 1970 oraz 

M. Ruszczyc, Ostatnia wieszczka Warszawy, w: idem, Niepospolite kobiety, Warszawa 1992.
1138 W. Feldman, Piśmiennictwo polskie 1880—1904, wyd. 3, t. I, Lwów 1905, s. 94-95.
1139 J. Bachórz, op.cit., s. 939.
1140 J. Maciejewski, Przedburzowcy..., op.cit., s. 219-220.
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cji. Nie rozwiązuje problem u również przydatna zazwyczaj form uła eklektyzmu, 
bo twórczość ta, m im o że czerpie z wielu źródeł, posiada zarazem bardzo wyrazi
sty, swoisty idiom  stylistyczny. Jak nie bez racji zauważył już w  1816 roku W iktor 
Gomulicki, D eotym a ״pomieścić się nie da w żadnym z tych »okresów«, które 
historycy literatury sztucznie stwarzają, aby ułatwić sobie pracę i nadać jej więcej 
powagi”1141. Uznawał przy tym, że jej dokonania, m im o wszelkich zastrzeżeń, za
sługują na rzetelny, sum ienny ogląd:

Powiedzmy od razu, że o ile łatwem i dla każdego prostaka dostępnem jest zbycie
Deotymy banalnym, niby-krytycznym ogólnikiem, o tyle trudność znaczną przedsta
wia rzetelna, wszystko ogarniająca talentu jej ocena1142.

Sytuowanie Deotym y w kontekście skrajnie różnych tradycji literackich na
biera szczególnej wagi w perspektywie improwizacji, ponieważ niejako autom a
tycznie decyduje o uruchom ieniu konkretnych sposobów postrzegania tej sztuki. 
W prawdzie obecnie dorobek poetycki Łuszczewskiej jest charakteryzowany en 
bloc, bez różnicowania na improwizacje i poezje, bądź też zgoła z wykluczeniem 
tych pierwszych, jednak w zależności od tego, jak zdefiniujemy dom inantę całej 
twórczości Łuszczewskiej, tak będziemy skłonni postrzegać jej twórczość im pro- 
wizacyjną. I tak na przykład negując istnienie w recepcji Deotym y filiacji M ic
kiewiczowskiego rozumienia improwizacji i eksponując jej ״ techniczne” podej
ście do tej sztuki, W eintraub skłonny był, m im o wszystko, sytuować ją w sferze 
romantycznego epigonizmu. Samym wierszom Deotym y nie poświęcał przy tym 
właściwie wcale uwagi, koncentrując się na pamiętnikowej autorefleksji poetki 
i na wybranych recenzjach jej wierszy. I chociaż zauważał, że w jej poezji ״moż- 
na znaleźć elementy tradycyjne różnej proweniencji, także klasycystyczne”, ener
gicznie polemizował z twierdzeniem Stefanowskiej: ״kariera Deotym y świadczy 
o trwałości poetyki pseudoklasycznej w literaturze krajowej”, pisząc, że akcep
tacja klasyków dla młodej improwizatorki tłumaczy się jedynie chęcią odparcia 
zarzutów strony romantycznej, iż ״nie rozumieją natchnienia”1143. Cytowane 
w poprzednich rozdziałach wypowiedzi samych klasyków przeczą jednak takim 
przypuszczeniom. Zresztą pokrewieństwo poetyki Łuszczewskiej z klasycyzmem 
rejestrowano wielokrotnie także w środowiskach nieklasycyzujących — poczyna
jąc od Karola Estreichera, a kończąc na W iktorze Gom ulickim, który, zarówno 
na podstawie samych utworów, jak i stosunku poetki do wielkich przedstawicieli 
rom antyzmu, zdecydowanie zaliczał ją do ״klasyków”. Również Alina Witkowska 
była skłonna widzieć w koncepcji Polski w  pieśni nawiązanie do oświeceniowej 
koncepcji ״pieśnioksięgu narodowego”, w  wersji zbliżonej do Śpiewów historycz
nych Niemcewicza, choć może nie tak popularyzatorsko zakrojonych. Tu z kolei 
jednak diagnoza sytuująca Deotym ę po stronie klasyków wydaje się o tyle niepew

1141 W. Gomulicki, Liryzm Deotymy, op.cit., s. 30.
1142 Ibidem, s. 29.
1143 W. Weintraub, Poeta..., op.cit., s. 99, przyp. 45.
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na, że nie brakowało również romantycznych modeli dla tego cyklu poematów, 
a często stosowana przez Łuszczewską poetyka wizyjna sprzyjała tworzeniu takich 
panoramicznych ujęć, w których, jak to poetka sama określiła, mogłaby zawrzeć 
 prawdę naszych dziejów”, a zarazem element legendarny i baśniowy. Toteż rację״
zdaje się mieć raczej Józef Bachórz ukazujący rom antyczną proweniencję projektu 
Polski w  pieśni i piszący, że poem aty te są ״jednym  z ogniw łańcucha wiodącego od 
rom antyzm u do m łodopolskich rapsodów królewskich i innych »upoetycznień« 
dziejów”1144. W zorem  dla poetki w tej dziedzinie mogła być też twórczość Victora 
Hugo, na czele z jego Legendą wieków, której fragment przetłumaczyła już w la
tach 60 .1145

Z nam iona światopoglądu romantycznego nosił także sposób poetyckiego 
opracowania przez Deotym ę wiadomości z wiedzy ścisłej, w którym  W iktor Go- 
mulicki widział jedną z niewielu cech odróżniających jej twórczość od ״klasycznej 
i pseudoklasycznej dydaktyki”, stwierdzając, że interpretuje ״m artw ą naturę” na 
sposób romantyczny, jako ״posiadającą duszę, żyjącą”. I dodawał, że jest pierwszą 
w języku polskim przedstawicielką ״poezji przyrody” -  nie w sensie charaktery
stycznej dla romantycznej liryki pejzażowej projekcji indywidualizmu, ale w sen
sie poezji wiedzy, asymilującej odziedziczone również po romantyzmie mistyczne 
widzenie universum1146.

Trudności z identyfikacją tendencji przejawiających się w utworach D eoty
m y potęgowało -  już za jej życia -  przywoływanie kontekstów odleglejszych, do 
czego asum pt dawał nierzadko element improwizacyjny jej twórczości. Chodzi 
tu  przede wszystkim o tradycje improwizacji uczonej, o skojarzenia z edukacją 
jezuicką i klasycyzmem przedstanisławowskim, a nawet o nurty  barokowe, które -  
jak o tym  była mowa w poprzednich rozdziałach -  były przywoływane w związku 
z silną konceptualizacją wierszy Deotymy. D la dwudziestowiecznych kom entato
rów te odniesienia wydają się mieć znikome znaczenie, jednak częstotliwość ich 
występowania w recepcji dziewiętnastowiecznej świadczy o tym, jak silnie koja
rzono improwizację z kulturą, mówiąc bardzo symbolicznie, ״scholastyczną”, oraz 
o tym, jak żywa była w połowie XIX wieku pamięć o tej tradycji. Jeszcze przecież 
w 1916 roku W iktor Gomulicki pisał:

Nie zawsze zresztą nawyknienia klasyczne pozwalają jej utrzymać się we właściwym
nastroju, i być świeżą a naturalną, czego ten rodzaj koniecznie wymaga. Niekiedy

1144 J. Bachórz, op.cit., s. 940.
1145 Cedr, opublikowany w 24 numerze ״Bluszczu” z 1896 roku.
1146 W. Gomulicki, Liryzm Deotymy, op.cit., s. 43. Tu warto może podkreślić, że erudycja De

otymy obejmowała nie tylko sferę humaniora, lecz rozciągała się także na nauki ścisłe, czego in
teresującym przykładem jest powieść Zwierciadlana zagadka (Warszawa 1879), zaliczana dziś do 
fantastyki naukowej (o czym świadczy choćby jej wznowienie w serii ״Dawne Fantazje Naukowe” 
Wydawnictwa Alfa, Warszawa 1990), a stanowiąca zręczną kompilację wczesnoromantycznych fan
tazji w duchu Hoffmannowskim, oświeceniowego optymizmu poznawczego i charakterystycznego 
dla pozytywizmu kultu ״cudownego wynalazku”, którego ślady odnajdujemy wszak nawet w Lalce.



Część II. Improwizacja w kulturze polskiej XIX wieku380

prosty, swojski temat rozwadnia całą rzeką retoryki, pełnej sztucznych, papierowych 
porównań -  a wówczas jej liryka wygląda jak te barokowe, zaprzeszłowieczne parki, 
w których szpalerom z żywych drzew i kwiatów nadawano kształty kolumn, portyków, 
bram triumfalnych1147.

Przy analizie historycznoliterackiej wierszy Deotym y należy uwzględnić także 
n u rt najbardziej jej współczesny, choć ideowo, zdawałoby się, najbardziej odległy, 
a mianowicie zasugerowany przez Orzeszkową parnasizm. Pomijając zasadnicze 
różnice światopoglądowe, kategoria parnasizmu zdaje się w  pewnej mierze pokry
wać sferę, którą współcześni poetce kom entatorzy wiązali z tradycją Schillerow- 
ską -  sferę konstrukcji ideału estetycznego. Tyle że w wersji Schillerowskiej ideał 
ów jest ściśle związany z aksjologią i epistemologią, w wersji parnasistów zaś jest 
wytworem gry pokrywającej protomodernistyczne rozbicie tożsamości. Pomijając 
owe założenia fundamentalne, w praktyce (to znaczy w odniesieniu do konkret
nych utworów) granica dzieląca Schillerowską kontem plację Elizjum ideałów od 
estetyczno-ideologicznej utopii wydaje się bardzo niewyraźna1148.

Najsilniej jednak przemawia przeciw m ówieniu o Deotym ie jako o epigon- 
ce rom antyzm u to, że w pojęciu epigonizmu mieści się idea naśladownictwa nie 
do końca uświadomionego, niechcianego i niepożądanego, naśladownictwa po
zostającego w sprzeczności z postulowaną oryginalnością1149 -  podczas gdy dla 
Deotym y odwoływanie się do wzorów i przetwarzanie kultury dziedziczonej było 
świadomie przyjętą zasadą twórczości. Jest to bez wątpienia poezja wiedzy, świa
domości i intelektu, poezja, której istotą jest adaptacja, uaktualnianie i przekazy
wanie akceptowanych wzorów, poezja afirmacji -  a więc poezja idealnie realizują
ca potrzeby twórczości improwizowanej.

1147 W. Gomulicki, Liryzm Deotymy, op.cit., s. 45.
1148 W kategoriach utopii właśnie komentuje działalność Łuszczewskiej K. Grzywka (O utopii 

w dziewiętnastowiecznym salonie Warszawy i Berlina: życie i działalność Jadwigi Łuszczewskiej i Rahel 
Levin Varnhagen von Ense, ״Studia Niemcoznawcze”, t. 16, 1998).

1149 W kategoriach utopii komentuje działalność Łuszczewskiej K. Grzywka, charakteryzując 
jednak pojęcia utopii i ideału zasadniczo poza kontekstem Schillerowskim, odtwarzając przede 
wszystkim ich etymologię i opisując je w kontekście życia społecznego, a zwłaszcza salonowego, 
w nawiązaniu do koncepcji E. Blocha i F. Schleiermachera (w: eadem, op.cit., s. 31-40).



III. Improwizacja w polskiej refleksji 
estetycznej

Okres improwizacyjnych trium fów Mickiewicza to również czas formowania się 
polskiej refleksji filozoficznej; nic więc dziwnego, że wyraźnie daje w niej znać 
o sobie legenda wieszcza. Pojęcie improwizacji było przy tym z reguły włączane 
w rozważania natury ogólnej, nie stanowiąc głównego przedm iotu zainteresowa
nia, lecz traktowane jako aspekt lub egzemplifikacja ogólniejszych zjawisk este
tycznych bądź psychologicznych.

Michał Wiszniewski

Jedną z pierwszych w języku polskim prób systematycznej charakterystyki im pro
wizacji podjął w  latach 30. XIX wieku M ichał Wiszniewski (1794—1865). Ten 
wszechstronnie wykształcony erudyta — filozof, historyk i literaturoznawca (od 
początku lat 30. piastujący stanowisko profesora literatury na Uniwersytecie Ja
giellońskim), autor wielotomowej Historii literatury polskiej1150 — zastosował do 
oglądu improwizacji ujęcie nie, jak by się można spodziewać, filologiczne, lecz 
psychologiczne, ściśle związane z teorią poznania i włączone w ogólniejsze rozwa
żania na tem at geniuszu. Zagadnieniu tem u poświęcił VII rozdział swej książki, 
noszącej tytuł Charaktery rozumów ludzkich, wydanej w  1837 roku w Krakowie 
(u Stanisława Cieszkowskiego), a następnie — w wersji ״przejrzanej i pom nożonej” 
— wznowionej w 1842 roku w D rukarni Uniwersyteckiej w Krakowie. Praca ta 
spotkała się ze znacznym zainteresowaniem i doczekała się kilku reedycji w  różnych 
ośrodkach: w roku 1876 w warszawskiej oficynie Franciszka Lewentala, w 1884 
roku we Lwowie u Adama Kaczurby, w  1935 roku w Warszawie nakładem N auko
wego Towarzystwa Pedagogicznego w opracowaniu Stefana Szumana1151. W  1853 
roku została opublikowana również jej angielska edycja, rozszerzona i uzupełniona

1150 Zob. J. Dybiec, Michał Wiszniewski. Życie i twórczość, Wrocław 1970.
1151 Do edycji z 1935 roku nawiązuje — zachowując wstęp Szumana — współczesne wydanie pra

cy w Bibliotece Klasyków Filozofii: M. Wiszniewski, Charaktery rozumów ludzkich, Warszawa 1988.
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o nowe rozdziały, wydana w Londynie pod nazwiskiem James W illiam Whitecross 
jako Sketches a n d  Characters or The N atura l History o f  the H um an Intellects.

Dowodem  nośności refleksji Wiszniewskiego i ich ożywionej recepcji są nie tyl
ko liczne jak na owe czasy wznowienia jego książki, lecz także reakcje prasowe oraz 
polemiczna rozprawka N auka  poznaw ania  ludzi, z  uwagi na dobro towarzystwa 
poprzedzona odpowiedzią na ״ Charaktery rozum ów ludzkich” M . Wiszniewskiego, 
przypisywana biskupowi Ludwikowi Łętowskiemu (wydana nakładem  i drukiem  
S. Orgelbranda w Warszawie w 1847 roku). O  popularności pracy W iszniew
skiego świadczy również fakt, że Januszkiewicz swoją relację z uczty grudniowej 
rozpoczął od jej przypomnienia:

Jeden ze znakomitych pisarzy naszych swoim przeźroczystym jak łza stylem opisał we
wnętrzne działania, które się w duszy improwizującego odbywają (w dziele Charaktery 
rozumów ludzkich), ale nic nie mówi o wrażeniach, jakie improwizacja sprawia na słu
chaczach; chcąc to opuszczenie (w dziele z innych względów bardzo szacownym, jakie
go cudzoziemskie literatury nie mają), ile zdołać potrafię, nadgrodzić, opiszę, com na 
własne oczy widział, czego sam byłem świadkiem obecnym, a co najlepiej da poznać, 
jakie improwizacja może zrobić na przytomnych wrażenie i jaka jes t moc słowa 
nad duszą człow ieka1152.

Popularność pracy Wiszniewskiego wskazuje, że mogła ona silnie wpłynąć na 
sposób wartościowania improwizacji w  kulturze polskiej, a przynajmniej stanowić 
jedną z szeroko znanych linii interpretacyjnych tego zjawiska, zdolną przeważyć 
szalę jego postrzegania w kierunku mistycznym -  Wiszniewski bowiem zdecy
dowanie opowiadał się za koncepcją o ״nadprzyrodzonym” charakterze talentu 
improwizatorskiego, ściśle wiążąc go z kategorią geniuszu (״zwykłemu” talentowi 
poetyckiemu poświęcił w  swej pracy inny rozdzialik).

Charakterystyczny jest w  jego rozprawie już sam dobór przykładów poezji im 
prowizowanych. Zaznaczając, że ״u nas rzadko zdarzają się improwizatorowie”, 
przywołał dwóch: Niegoszewskiego i Mickiewicza. W  przypadku tego pierwszego 
ograniczył się do konstatacji, że jego łacińskie improwizacje były znakomite; pisząc 
o Mickiewiczu natomiast, stwierdził zdecydowanie, że jego wiersze improwizowane 
nie ustępują pisanym. Ocena ta, z dzisiejszego punktu  widzenia kontrowersyjna, 
wynika zapewne z faktu, że za czasów Wiszniewskiego korpus utworów uznanych za 
improwizacje Mickiewicza prezentował się inaczej niż obecnie. Jakie bowiem mógł 
znać zapisy wierszy stworzonych ex tempore lub za takie uchodzących? Być może im 
prowizację filomacką do Chodźki, opublikowaną przez Odyńca, być może balladę 
Basza, być może Śmierć pułkownika; mógł również traktować W ielką Improwizację 
jako bezpośredni zapis wierszy stworzonych ex prom ptu. Przy takim zestawie tekstów 
stwierdzenie o równym poziomie poezji pisanych i improwizowanych Mickiewicza 
nie wydaje się już tak szokujące jak wówczas, gdy odwołujemy się do współcześnie 
znanych, zazwyczaj apokryficznych zapisów jego ״improwizacji”.

1152 E. Januszkiewicz, Improwizatorowie, cyt. za: Sądy współczesnych..., op.cit., s. 129.
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Zestawienie Niegoszewskiego z Mickiewiczem świadczy ponadto, że Wisz
niewski uważał improwizację za fenomen poniekąd ahistoryczny, niezwiązany 
genetycznie z żadną epoką ani stylem literackim, dla którego twórczość poety 
baroku i rom antyzm u jest w równym stopniu reprezentatywna. Wiszniewski naj
wyraźniej nie postrzegał jej też jako zjawiska typowo włoskiego, zaznaczając jedy
nie, że w kulturze polskiej zdarza się sporadycznie. Zastosowana przezeń do cha
rakterystyki improwizacji perspektywa subiektywnego (wbrew temu, co twierdził 
Januszkiewicz) odbioru może sugerować, że znał występy improwizacyjne z au
topsji, choć ów zsubiektywizowany sposób opisu z perspektywy słuchacza mógł 
powstać także na podstawie informacji zaczerpniętych z cudzych relacji.

Opis mechanizmów działających w sytuacji improwizacyjnej, koncentrujący 
się zasadniczo na wrażeniach odbiorczych, eksponuje przede wszystkim -  na co 
zwracała już uwagę Elżbieta Nowicka1153 -  mamiące, quasi-magiczne oddziaływa
nie poety wygłaszającego wiersze ex tempore. Takie rozumienie improwizacji jako 
sztuki łudzenia, tworzenia iluzji wiąże poglądy Wiszniewskiego z 20 lat później
szymi rozważaniami Lucjana Siemieńskiego1154. Inaczej jednak niż dla Siemień- 
skiego, dla Wiszniewskiego owa iluzoryczna natura improwizacji nie jest świa
dectwem sztuczności, powierzchownej wirtuozerii, ale prawdy objawianej mocą 
geniuszu improwizatora, który ״wyższą poruszony siłą, tworzy bez zastanowienia 
się, i dusze słuchaczów porywa” (s. 288) 1155.

O  -  jak to ujął Januszkiewicz -  wewnętrznych działaniach, które się w duszy״ 
improwizującego odbywają” Wiszniewski wspom ina tylko w jednym  m om encie -  
starając się ukazać, że to szczerość i bezpośredniość artysty porusza słuchaczy, a nie 
jego świadome artystyczne manipulacje:

Pieśń prosto z duszy wyśpiewana, ma moc czarodziejską nad sercem i umysłami. Jakąś 
wiarę, ufność do niej przywiązujemy, sercem przyligamy, w niej łatwiej własne uczucia 
poznajemy; bo płynąc prosto ze źródła, z samego dna duszy przez słowa, jeszcze się 
zfałszować nie dały, jeszcze się przeistoczyć i złamać w kunsztownych wyobrażeniach 
nie mogły, i noszą na sobie niestarte jeszcze piętno, świeżo wykute podobieństwo 
duszy (s. 290).

Siłę oddziaływania improwizacji widzi więc Wiszniewski w jej ״szczerości”, 
w przekonaniu, że daje wgląd bezpośredni w duszę poety. Znam ienne jednak 
i zasługujące na podkreślenie jest to, że ów wgląd nie służy wcale odgadnięciu 
tajemnicy geniuszu twórcy (cudzego geniuszu), lecz m a wartość dlatego, że w ta
kim  niezapośredniczonym przekazie ״łatwiej własne uczucia poznajemy” -  a więc

1153 Zob. E. Nowicka, Piękno i podziw dziewiętnastego wieku, w: Piękno wieku dziewiętnaste
go. Studia i szkice z  historii literatury i estetyki, red. E. Nowicka, Z. Przychodniak, Poznań 2008, 
s. 423-424.

1154 Por. rozdział Znudzenie w części II niniejszej pracy.
1155 M. Wiszniewski, Charaktery rozumów ludzkich, wyd. II przejrzane i pomnożone, Drukar

nia Uniwersytecka, Kraków 1842; dalej cytuję za tym wydaniem, podając numer strony bezpośred
nio po cytacie.
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słuchacze m ają możliwość przeprowadzenia, dzięki mocy improwizacji, szczegól
nego rodzaju introspekcji, polegającej na rozpoznaniu własnych emocji przez ana
logię do uczuć improwizującego. Pozorna niezborność między eksponowanym 
przez Wiszniewskiego m om entalnym  oszołomieniem słuchaczy improwizacji, 
w  wyniku którego ״Ze wszystkich uczuć i myśli, które w duszy szybko się wzmo
gły, i jeszcze prędzej znikły, jedno tylko podziwienie, jedno zachwycenie zostało” 
(s. 289), a walorami poznawczymi tego przeżycia, umożliwiającego bezpośred
ni ״wgląd w duszę”, m ożna by próbować powiązać za pom ocą kategorii epifa
nii, k tórą sam Wiszniewski oczywiście się nie posługuje, ale która łączyłaby te 
dwie pozornie wykluczające się jakości. Wprowadzając kategorię ״natchnienia” 
i ״geniuszu” i oscylując wokół pojęć mistycznych, Wiszniewski nie podąża m imo 
wszystko tropem  religijnym, tak bliskim Mickiewiczowi i jego otoczeniu, ale kon
sekwentnie stoi na stanowisku psychologa, który uważa natchnienie raczej za akt 
nagłego — choć nietrwałego — samopoznania (którego improwizujący poeta jest 
jedynie stymulatorem) niż za m om ent przekazu profetycznego. Być może właśnie 
przyjęcie takiej właśnie psychologizującej perspektywy sprawiło, że Januszkiewicz 
był skłonny widzieć charakterystykę improwizacji dokonaną przez Wiszniewskie
go jako odnoszącą się do ״wewnętrznych działań” improwizującego — gdyż brakło 
w niej elem entu ״przekazu”, objawienia prawdy ״z góry”. To, że Januszkiewicz za 
punkt wyjścia do swej relacji, niewątpliwie sytuującej się w kręgu profetycznych 
interpretacji daru improwizatorskiego, przyjął psychologizującą — i niemającą zbyt 
wiele wspólnego z nurtem  saint-m artinowskim  — wersję Wiszniewskiego, świad
czy raz jeszcze o tym, jak wiele wariantów mistycznego pojm owania fenomenu 
improwizacji istniało nawet w bezpośrednim otoczeniu Mickiewicza i jak ryzy
kowna jest próba wskazania jednej dominującej — na przykład martynistycznej 
— koncepcji determinującej sposób myślenia o tym  zjawisku.

Wiszniewski — m im o że prezentuje się jako wyznawca romantycznego kultu ge
niuszu, a jego stwierdzenia potencjalnie otwierają drogę do interpretacji mistycz
nej — nie wychodzi poza psychologizujący racjonalizm. Skąd jednak w takim razie 
tak wyraźne odejście od tradycyjnego postrzegania improwizacji w  kategoriach 
kunsztu i tak konsekwentne ukazywanie jej jako obrazu ״geniuszu przy pracy”, 
stwarzającego możliwość bezpośredniego oglądu procesu twórczego? N ie da się tu 
wykluczyć wpływu inspiracji pani de Stael. W prawdzie nazwisko autorki Korynny 
nie pada w wywodach Wiszniewskiego (ogranicza się on do praktyk literackich, 
a nie ich artystycznych przedstawień), jednak jego przekonanie o wspólnotowym 
charakterze doświadczenia improwizacyjnego zdradza bliskie pokrewieństwo 
z wizją zaprezentowaną w księdze III Korynny1156. Niewykluczone też (wysuwam 
tu  jedynie przypuszczenie, którego w pełni udowodnić oczywiście nie sposób), 
że poglądy Wiszniewskiego na tem at wewnętrznej ״pracy geniuszu” mogły być 
formułowane także pod wpływem Wielkiej Improwizacji. M onolog Konrada, ze 
względu na swój samotniczy charakter, znajdował się wprawdzie na antypodach

1156 Por. rozdział Korynna o improwizacji w I części niniejszej pracy.
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ideału pani de Stael, lecz uznawany za ״autentyczny” zapis improwizacji, posia
dał dla współczesnych Mickiewicza cenny walor dokum entalny jako odautorskie 
świadectwo przeżyć improwizatora. Spostrzeżenia Wiszniewskiego dotyczące ״we- 
wnętrznych działań” poety tworzącego exprom ptu  wykazują wyraźne powinowac
twa z obrazami Wielkiej Improwizacji -  są to obrazy przepływu myśli, myśli 
niezłamanej przez pośrednictwo języka, przy czym u Mickiewicza ową warstwą 
- kłamiącą” jest słowo i głos, u Wiszniewskiego zaś״ ,”łamiącą״ kunsztowne wy״ 
obrażenia”, a więc, jak by powiedzieli strukturaliści, ״funkcja poetycka”. Wydaje 
się, że zastosowanie przez Mickiewicza w Wielkiej Improwizacji formy m onolo
gu wewnętrznego, w połączeniu z przekonaniem  o jego ״autentyczności”, mogło 
skłonić Wiszniewskiego do uznania owego ״zapisu improwizacji” za wyzwolony 
z łamiącej m ocy ״kunsztownych wyobrażeń”. Słowo improwizowane postrzegał on 
bowiem jako doskonale przylegające do myśli, niepoddane przepracowaniu este
tycznemu i wolne od naddanej organizacji poetyckiej -  dlatego też pisał o ״prze- 
słowionych” w improwizacji uczuciach. Zakłamujący rozziew między myślą a sło
wem, który eksponował Mickiewicz, dla Wiszniewskiego istnieje jedynie między 
myślą a figurą poetycką. Dlatego, paradoksalnie, idealnym przykładem twórcy 
improwizującego bez kłamliwości ״kunsztownych wyobrażeń” mógł być dla niego 
podm iot Wielkiej Improwizacji -  bowiem Mickiewicz, wyrażając explicite prob
lem nieadekwatności słowa i myśli, zarazem, dzięki wierszom, przedstawionym 
jako efekt improwizacji, problem  ten znosi, tworząc iluzję przezroczystości poe
tyckiego przekazu, jego ״bezpośredniości”. Podmiot Mickiewicza, określając się 
jako śpiewak ״nie dla ludzi”, tworzący jedynie dla siebie, zarazem -  iluzorycznie 
-  usuwa przegrodę języka i jego zapośredniczeń między sobą a czytelnikiem. I tej 
wielkiej iluzji, tem u cudow nem u ״om am ieniu” Wielkiej Improwizacji uległ być 
może -  jako jeden z wielu -  Wiszniewski.

Co znamienne, Wiszniewski opowiadał się za konstruow aną od czasów pre- 
rom antyzm u koncepcją poezji niezależnej od form y wierszowanej1157, gdyż uzna
wał improwizację za literacką egzemplifikację geniuszu, który  w analogiczny 
sposób może objawiać się we wszystkich form ach ludzkiej aktywności, nie tylko 
artystycznej:

Jako jedwabnik póty snuje z siebie, póki sobie trunny nieusnuje; tak poeta ani ducha, 
który go owładnął, potłumić, ani z czarodziejskiego koła wystąpić nie może. Nieraz 
zmordowana dusza jego chciałaby, ale na próżno, zstąpić na skromną rozsądku ścieżkę. 
Umysł i wszystkie siły rozumu są tylko narzędziem przemawiającego w nim ducha.
Nie miara więc, nie sama muzyka języka stanowi poetę. Są ludzie, którzy nie mając 
skłonności, ucha i ochoty do rymu i miary, mają wszelako poetyczną duszę; takim był 
Liwiusz, jak twierdzi Niebuhr i Bakon; są znowu narody niepoetyczne, takimi byli 
Egipcianie (sic) i Etruskowie (s. 287-288).

1157 Zob. La poesie en prose..., op.cit., s. 44-87.
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Zarówno poeta, jak i improwizator — przy czym ten drugi w większym stop
niu — posiadają umiejętność konstytutywną, zdaniem Wiszniewskiego, dla praw
dziwego geniusza, niezależnie od tego, w  jakiej dziedzinie sztuki czy aktywności 
ludzkiej się on objawia — a mianowicie umiejętność błyskawicznej syntezy, a tym 
samym tworzenia nowych pojęć i jakości:

Geniusz nie jest więc władzą umysłu, lecz najwyższą jego i najbujniejszą doskonałoś
cią, przymiotem osobistym, wrodzonym niebios darem. [...] Geniusz wszystkie roboty 
umysłowe prędko odbywa, między najodleglejszymi rzeczami dostrzega podobieństwa, 
a wielkie podobieństwa łatwiej niż drobne różnice; w rozumowaniu przeskakuje og
niwa prawd wiążących się i spiesznie leci do wypadku; żadne wszelako pokrewieństwo 
między myślami, żaden między prawdami związek, przed orlim wzrokiem jego ukryć 
się nie zdoła, lecz go w krokach długo nie zatrzymuje (s. 274—276).

Jak widać, niezwykle istotna dla Wiszniewskiego jest kategoria czasu, która 
wiąże ściśle geniusz z improwizacją. Zadziwiająca prędkość działania przy jed
noczesnej jego skuteczności jest dlań podstawowym wyznacznikiem genialności, 
nie tylko w dziedzinie poezji (geniuszem posiadającym zdolność błyskawicznej 
syntezy był w jego ujęciu także Napoleon). Podstawą sztuki improwizacji jest więc 
potencjał poznawczy poety — ale owo poznanie nie m a charakteru profetycznego, 
nie opiera się na objawieniu i przekazie, lecz jest raczej umiejętnością rozpoznania 
i kontekstualnego widzenia zjawisk:

Malując namiętności, zapuszcza się dalej w głąb serca ludzkiego. Opisując rzeczy świata 
otaczającego, okazuje rysy i kształty, które przed okiem naszem zawsze wymykały się: 
odsłania przymioty, okoliczności i stosunki, około których tysiąc razy krążyliśmy, a ni
gdy ich niedostrzegli (s. 277—278).

Genialność nie zależy więc od chwili natchnienia danego z góry, jest cechą 
stałą, choć aktualizującą się z różnym natężeniem, jest darem indywidualnym, 
wrodzonym (״przymiotem  osobistym”), ściśle związanym z wrażliwością:

Człowiek z geniuszem ma mocniejsze od innych czucie, które za każdą myślą szybko
ścią błyskawicy, aż do głębi serca dochodzi; rozleglejsze od rozumnego objęcie, i właś
ciwy sobie sposób pojmowania rzeczy. Wszystko co go otacza, mocniejsze na nim czyni 
wrażenie; każda większa myśl zapala go i unosi. Najmniejsze słówko pochwycone, prze
obraża się w nim szybko na myśl i uczucie, sięga aż do dna duszy, krąży z szybkością 
błyskawicy, wszystkie tajniki umysłu i serca przebiega, obudza roje myśli, i rozliczne 
uczucia, wprawia w ruch wszystkie siły umysłu, i jak wetknięty kij w wielkie mrowisko, 
długie i nieprzewidziane w całej duszy jego sprawia wzburzenie (s. 276—277).

Nader interesująco w kontekście dość emfatycznej charakterystyki W iszniew
skiego rysuje się polemizująca z nią praca biskupa Ludwika Łętowskiego1158, pre

1158 Autorstwo przypisał biskupowi znawca jego twórczości H. Barycz (zob. idem, hasło ‘Łę- 
towski Ludwik’, w: Polski słownik biograficzny, t. XVIII, Wrocław 1973, s. 361—364); kolejni bada
cze utrzymują tę atrybucję (por. wstęp S. Szumana w: Michał Wiszniewski, Charaktery... (1988),
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zentująca w stosunku do improwizacji stanowisko skrajnie odm ienne. W  Nauce  
poznaw ania  lu dzi (pracy, k tórą Stefan Szuman określił jako ״obszerną, choć płyt
ką i niesprawiedliwą”1159), w bezpośredniej polemice z książką Wiszniewskiego, 
autor powracał do dominującego w osiemnastowiecznej refleksji nad im prowi
zacją przekonania o zasadniczej odm ienności charakteru twórczości ex tempore 
i poezji pióra, wiążąc improwizację z kategorią talentu, nie geniuszu (lub ewen
tualnie geniuszu zaprzepaszczonego). Stwierdzał przy tym  zdecydowanie, że ża
den z wierszy improwizowanych nie wytrzymuje próby zapisu, to znaczy próby 
rzeczowej analizy:

Improwizatory mają mieć jeszcze górę nad poetami. Nic złego nie widzę, to co o nich 
czytam. Włochy im ojczyzną, podziwiają w nich bogactwo swojej mowy dla łatwości 
rymów pod ręką, gdy oni stanspede in uno składają stance, sonety, ody, ale wzięte to na 
papier, trzech groszy nie warte. Jest to talent, nie geniusz, a jeśliby nawet geniusz był, 
to na trojaki zmieniony.

Niegoszewski Stanisław w kościele s. Jana i Pawła w Wenecyi w czasie publicznego 
popisu 1584 roku na każde zapytanie z Arystotelesa odpowiadał wierszem łacińskim. 
Chciałbym je był drukowane widzieć!1160 Słyszałem o improwizacyi w polskim języku, 
miała to być cała tragedya, ale gdyby nie p. Tadeusz, nie wierzyłbym talentowi naszego 
improwizatora1161.

Łętowski, kom entując sztukę improwizatorów, nie może się odwołać do oso
bistego doświadczenia jako słuchacza takich występów, co wyraźnie zaznacza (״co 
o nich czytam”), i prawdopodobnie nie zna zapisów improwizacji Mickiewicza, 
bo nawiązuje jedynie do wieści o jego improwizacji petersburskiej (informacje 
o improwizacjach grudniowych 1840 roku mogły do niego nie dotrzeć); nie bie
rze też pod uwagę Wielkiej Improwizacji -  świadectwem talentu Mickiewicza jest 
dlań Pan Tadeusz. Nie wysuwa przy tym  przypuszczenia, że improwizacje jego 
mogłyby być gorsze lub przynajmniej odm ienne od wierszy pisanych, lecz jest 
skłonny dopuścić myśl o ich wysokiej jakości jedynie ze względu na nieimprowi- 
zowane dokonania poety -  uznając je jednak prawdopodobnie za ״rozmienianie 
geniuszu na drobne”. Jako że wiersz ułożony ex tempore z założenia nie wytrzymu
je, jego zdaniem, próby pisma, casus Mickiewicza -  do którego podchodzi z dużą 
rezerwą -  mógłby też ewentualnie stanowić wyjątek potwierdzający regułę.

Łętowski mobilizuje przeciw W iszniewskiemu nie współczesną myśl estetycz
ną, ale podejście z końca wieku XVIII, w którym  improwizacja jest jedynie skut

op.cit., s. 8), chociaż sam Łętowski we wspomnieniach odżegnywał się od autorstwa tej książeczki, 
twierdząc, że przypisywanie mu go było jednym z elementów rozgrywek personalnych w kurii -  
zob. idem, op.cit., s. 224.

1159 S. Szuman, wstęp, w: M. Wiszniewski, Charaktery... (1988), op.cit., s. 8.
1160 Potencjalnie nie było to niemożliwe, bowiem wiersze Niegoszewskiego wygłoszone podczas 

weneckiego występu zostały wkrótce po nim opublikowane (zob. H. Barycz, hasło ‘Niegoszewski 
Stanisław’, w: Polski słownik biograficzny, op.cit., s. 764).

1161 L. Łętowski, Nauka poznawania ludzi..., op.cit., s. 115-116.
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kiem właściwej językowi włoskiemu śpiewności. Zresztą kwestia poezji im pro
wizowanej nie jest dlań bynajmniej najważniejsza w komentowanej rozprawie. 
O  wiele poważniej potraktowali tę kwestię dwaj hegliści, którzy -  jako pierwsi 
w  Polsce -  podjęli próby stworzenia zwartego systemu estetyki filozoficznej, Józef 
Kremer (1806-1875) i Karol Libelt (1807-1875).

Józef Kremer

Kremer, wykształcony na niemieckich uniwersytetach wykładowca filozofii na 
Uniwersytecie Jagiellońskim oraz estetyki i historii sztuki w krakowskiej Szko
le Sztuk Pięknych, konstruując swój system estetyczny, odwołał się do formy 
znacznie swobodniejszej niż traktat, posiadającej jednak w literaturze filozoficznej 
chlubną tradycję -  formy listu. To bardziej ״popularyzatorskie” i mniej spekula- 
tywne ujęcie zapewniło jego tekstom znaczną popularność -  Listy z  Krakowa, po 
raz pierwszy opublikowane w 1843 roku (nakładem autora w krakowskiej D ru 
karni Uniwersyteckiej), a następnie, w  edycji poprawionej, w 1855 roku (w W il
nie, nakładem  Józefa Zawadzkiego), były kilkakrotnie wznawiane1162 i szeroko 
kom entowane w prasie.

Kwestia improwizacji rozwijana jest w  Liście X II, w  ramach szerszych rozwa
żań na tem at procesu kompozycji dzieła jako etapu fundamentalnego dla ״przej- 
ścia z ideału do dzieła piękności”, co Kremer, idąc za Heglem, uznawał za istotę 
działania artystycznego1163. Same rozważania nad kompozycją stanowią z kolei 
część teoretycznych refleksji na tem at ״artystycznej fantazji”, po których następu
je systematyczny, chronologiczny wykład ״historii fantazji u różnych ludów”1164.

1162 W 1869 roku ponownie w Wilnie, u Zawadzkiego, w 1877 roku w Warszawie, u Francisz
ka Lewentala.

1163 Por. zwłaszcza H. Struve, Życie i prace Józefa Kremera, nakład i druk S. Lewentala, Warsza
wa 1881 (wstęp do Lewentalowskiej edycji Dzieł Józefa Kremera); S. Brzozowski, Józefa Kremera 
poglądy na sztukę i jej historię, Warszawa 1903; S. Morawski, Poglądy Józefa Kremera na sztukę, 
w: idem, Studia z historii myśli estetycznej, Warszawa 1961 oraz idem, Józef Kremer, w: Literatura 
krajowa w okresie romantyzmu, red. M. Janion, B. Zakrzewski, M. Dernałowicz, t. I, Kraków 1975, 
s. 729-741.

1164 W wydaniu drugim dzieła (nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, Wilno 1855) ״po- 
prawionym i pomnożonym” (pomnożonym m.in. o obszerny przypis dotyczący improwizacji De
otymy) ListXII, zawierający refleksję nad improwizacją, został włączony do tomu II, poświęconego 
 ,”Wstępne zasady estetyki״ :Dziejom artystycznej fantazji” (struktura całości była następująca: t. I״
t. II: ״Dzieje artystycznej fantazji”, cz. 1, t. III: ״Dzieje artystycznej fantazji”, cz. 2), natomiast 
w wydaniu dzieł zebranych Kremera (nakład i druk S. Lewentala, Warszawa 1877) list ów został 
zaliczony do ״Wstępnych zasad estetyki”, zaś ״Dzieje artystycznej fantazji” zaczynają się od Listu 
XIII, przy czym wszystkie listy od I do XIX zostały zawarte w tomie I Listów z Krakowa, stanowią
cym zarazem tom IV całego cyklu Dzieł. Wszystkie dalsze cytaty z Listu XII pochodzą z wydania 
Lewentala (t. II, 1877); numer strony podaję bezpośrednio po przywoływanym fragmencie.
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Problem improwizacji pojawia się więc na przecięciu problematyki kompozycji 
z problem atyką talentu i geniuszu.

Zakładając konieczność wysiłku kompozycyjnego w tworzeniu dzieła sztuki
-  którego to wysiłku improwizacja zdaje się zaprzeczeniem -  Kremer postrzegał 
dzieło improwizowane jako ex definitione niepełne, niedokończone, jako artefakt 
stwarzający jedynie pozory dzieła sztuki przez odwołanie się do treści ״zkądinąd 
przygotowanej i będącej na zawołanie”. W  założeniu Kremera każda działalność 
artystyczna posiada pewien porządek przebiegu i pogwałcenie tego porządku pro
wadzić musi do powstania dzieł bądź niedokończonych, bądź nieudolnych. Pod
stawą procesu artystycznego jest natchnienie, które m a właściwości zawłaszczające
-  artysta nie jest w stanie się od niego zdystansować. Dusza poety, ״pogrążoną bę
dąc w duchu tym, nie odróżnia go od siebie, nie widzi go” -  i dopiero następujący 
po przypływie natchnienia proces kompozycji, wymagający włączenia ״rozsąd- 
ku”, umożliwia stworzenie pełnego dzieła sztuki. Improwizacyjny tryb tworzenia 
wyklucza naturalne następstwo etapów działania artystycznego, co nieuchronnie 
prowadzi do dominacji ״trzeźwych władz duchowych”, które zamiast służyć fan
tazji, krępują ją. W  utworze improwizowanym -  jako niepoddanym  wysiłkowi 
kompozycyjnemu -  ideał musi pozostać ״nierozwiniętym”, a więc improwizacja 
nie spełnia podstawowej funkcji wartościowego dzieła sztuki, nawet jeśli natchnie
nie stanowiące impuls do jego powstania jest prawdziwe, a fantazja -  intensywna.

Im  silniejsze natchnienie leżące u podstaw dzieła sztuki, tym bardziej zbliża się 
ono do ideału; Kremer pisze wręcz o ״stopniach” różnej potęgi fantazji -  i w tej 
skali improwizacja zajmuje miejsce nader niskie, mieszcząc się raczej w pojęciu 
talentu niż geniuszu. Geniusz bowiem, w ujęciu Kremera, nie jest jedynie ״talen- 
tem  spotęgowanym”, lecz ״całą, zupełną, nie ułom kową fantazją” (s. 239). Kremer 
dopuszcza przy tym  możliwość, że geniusz może bawić się improwizacją, ale jest 
to zabawa bardzo niebezpieczna, bowiem genialność ״nadużyciem znieważona” 
 zmarnieje, nie dochowa się” (s. 230). Podobne zagrożenie stanowi improwizacja״
dla talentu (a więc ״niższej” formy fantazji). To przekonanie o zgubnym wpływie 
praktyk improwizacyjnych zostało rozwinięte i zegzemplifikowane w obszernym, 
trzystronicowym przypisie dołączonym do wydania drugiego Listów z  Krakowa 
pod wpływem wysłuchania improwizacji D eotym y1165. Przypis ten pojawia się 
bezpośrednio po opowieści o Psyche, za pom ocą której Kremer ilustruje niszczący 
wpływ ״rozsądku” na natchnienie oraz niebezpieczeństwo niesione przez próby 
podporządkowania fantazji celom pozaideowym:

Kogo ukocha gość z Olimpu, niechaj nie żąda widzieć okiem cielesnem ulubieńca swe
go, a ślubem z nadświatnem państwem złączony zasiądzie do uczty nieśmiertelnych,
wypije z czary niebiańskiej młodość wiekuistą, niekończącą się nigdy (s. 235).

Przypis dotyczący Deotym y jest opatrzony jeszcze jednym  przypisem (tworząc 
dwustopniową konstrukcję uzupełnień), w którym  Kremer przywołuje przykład

1165 Por. w niniejszej pracy rozdział Poetyka improwizacji w części Wokół Deotymy.
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podróżujących improwizatorów włoskich, tworzących pięcioaktowe tragedie, oraz 
 ,improwizatora niemieckiego”, który kilka lat wcześniej występował w Krakowie״
jako osób, które opanowały w doskonałym stopniu ״zewnętrzną formę” twórczości 
artystycznej, płacąc za to utratą ״wewnętrznego człowieka”. M im o że ״organizm” 
stworzonych przez nich utworów ״odpowiada najściślejszym prawidłom” sztuki, 
nie są one ״dziełem piękności”, bowiem nie zawierają konstytutywnego elem entu 
fantazji. Są samą form ą bez życia. Kremer dodaje zresztą, że sami improwizatorzy 
uważają najczęściej swoje utwory ״za lekki żart, a nie za poezyę” (s. 237—238). Nie 
odwołuje się natom iast w  żaden sposób do improwizacji Mickiewicza — ani tych 
ludycznych, ani Wielkiej Improwizacji, ani grudniowych (o tych ostatnich mógł 
zresztą w trakcie pisania swoich Listów  nie słyszeć) — byłby to przykład m ocno 
podważający jego koncepcje.

Kremer, wiążąc zagadnienie improwizacji z problem atyką procesu twórczego, 
koncentruje się przede wszystkim na relacji fantazji i techne i uznając proces kom 
pozycji za właściwy proces dojrzewania artystycznego, za tajemniczą drogę ״za- 
m ieniania ideału na dzieło sztuki”, widzi w  jego radykalnym skróceniu i uprosz
czeniu (wskutek odwołania się do gotowych form uł i wzorców) zaprzepaszczenie 
daru fantazji. Przeciwstawia się tym  samym rom antycznem u mitowi natchnie
nia obalającego opór materii poetyckiej, a zwłaszcza poetyckiemu profetyzmowi 
w jego formule mediumicznej (wcielenie ideału w procesie kompozycji również 
może — tak jak to przedstawia Kremer — mieć walor profetyczny, niezbędna jest 
jednak świadoma aktywność podm iotu  tworzącego). Toteż z całą m ocą głosi prze
konanie o szkodliwości uprawiania improwizacji, nie tylko jako sztuki publicznej, 
na zawołanie, ale i wszelkich zabiegów artystycznych dążących do uzyskania, u to
pijnego, jego zdaniem, efektu ״bezpośredniości”:

Improwizacya! Ja myślę, że człowiek nie jest Panem Bogiem; u samego tylko Boga myśl
jest zarazem istnieniem, dla człowieka zaś ciężka droga z myśli do istnienia (s. 230).

Karol Libelt

W  wydanej sześć lat po pierwszej edycji Kremerowskich Listów z  Krakowa  pracy 
Estetyka, czyli um nictwo p iękne1166 Libelt również analizował mechanizmy i uwa
runkowania prowadzące do odzwierciedlenia w dziele sztuki idei, które przybraw
szy formę artystyczną, stają się ideałami; stosował jednak perspektywę szerszą 
i bardziej uniwersalizującą niż Kremer. Uważny słuchacz Hegla, pod wpływem

1166 K. Libelt, Estetyka i krytyka, t. II: Estetyka, czyli umnictwo piękne, część ogólna, nakładem 
Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, Poznań 1849; wznowiona (już poza cyklem ״Estetyka 
i krytyka”), jako Estetyka, czyli umnictwo piękne, nakładem B.M. Wolffa, Petersburg, 1954 (t. I—II). 
Wydanie drugie jest w części poświęconej improwizacji okrojone w stosunku do pierwszego — zo
stały usunięte fragmenty egzemplifikacyjne dotyczące Mickiewicza oraz Mirabeau.
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koncepcji słowianofilskich znacząco modyfikował płynące z jego filozofii inspi
racje, rozwijając własną ״filozofię wyobraźni”1167, a także refleksję etyczną, idącą 
w parze z jego żywym zaangażowaniem politycznym i patriotycznym oraz będącą 
pochodną specyficznej filozofii czynu.

Improwizacja poetycka w ujęciu Libelta stanowi element rozważań zbudowa
nych na przekonaniu o korespondencji sztuk rozumianej jako istnienie analogicz
nych fenom enów i procesów twórczych w obrębie różnych dziedzin artystycz
nych. Jest więc rozpatrywana jako zjawisko pojawiające się zarówno w literaturze, 
jak i w  malarstwie i muzyce — przy czym Libelt nie stosuje term inu ״improwiza- 
cja” w odniesieniu do sztuk plastycznych; jego analogonem  jest w tym  przypadku 
arabeska:

Czem arabeski są w malarstwie, tem jest improwizacya w sztukach idealnych t. j. 
w muzyce, poezyi i wymowie (s. 419) 1168.

Istotny dla zrozumienia miejsca improwizacji w  systemie estetycznym Libelta 
jest wprowadzony przez niego podział sztuk, które dzielił na sztuki ״formalne” 
 idealne” — tu״) ”treściowe״ ,(plastyczne” — architektura, snycerstwo, malarstwo״)
mieściła się sztuka słowa, czyli poezja i wymowa oraz — sic — muzyka) oraz sztu
ki ״społeczne”, czyli ״żywotne”, wprowadzające ideę w codzienność, czyniące ją 
elementem doświadczenia doraźnego1169. W  takim  ujęciu improwizacja poetycka 
i oratorska najbardziej ze wszystkich sztuk ״idealnych” zbliża się do sztuk ״spo- 
łecznych”.

Zdaniem  Libelta, warunkiem  koniecznym do zaistnienia improwizacji i nie
jako prowokującym tego typu twórczość jest mistrzowskie opanowanie dziedziny 
sztuki, w której m a być ona realizowana. Cechą szczególną twórczości improwiza- 
cyjnej jest przy tym oryginalność i niepowtarzalność — nie da się jej nauczyć przez 
studiowanie przykładów i naśladownictwo:

Nikt improwizacji idealnych nie weźmie za przedmiot studiów swoich, aby się na im- 
prowizatora w muzyce lub w poezyi wykształcił. Improwizacya estetyczna jest darem 
przyrodzonym, ale i skutkiem nabytego już estetycznego wykształcenia. Podobnie ara
beska potrzebuje przyrodzonej zdatności, łatwości rozkołysania fantazyi w coraz nowe 
fantastyczno kształty; atoli wymaga i geniuszu malarskiego, opatrzonego w technikę 
i w mnogość form idealnych, na których się gust estetyczny zaprawił. Na arabeskach 
nie można zatem robić studiów, możnaby je chyba kopiować, lub naśladować, co ta
lentu jest rzeczą. Trzeba je oryginalnie tworzyć, przystępując do nich z wykończonem 
już ukształceniem genialnego malarza (s. 420).

1167 Zob. Z. Kaczmarek, Źródła poglądów estetycznych Libelta, Poznań 1930; S. Morawski, 
Źródła i charakterystyka ogólna poglądów estetycznych Karola Libelta, w: idem, Studia z historii myśli 
estetycznej XVIII i XIX wieku, Warszawa 1961.

1168 Fragmenty dzieła Libelta przytaczam za wydaniem pierwszym (Poznań 1849), podając nu
mer strony bezpośrednio po cytacie.

1169 Zob. w wydaniu drugim (1954) rozdział System sztuk pięknych, s. 102—131, zwłaszcza 
s. 126—127.
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Improwizacja jest zatem skutkiem swojego rodzaju naddatku talentu arty
stycznego, funkcją bogatej fantazji i ujściem dla niej, zapobiegającym rozsadzeniu 
przez nią założeń i ram  sztuki:

Nieograniczone panowanie nad formą, będące skutkiem bujności i ognistości estetycz
nej fantazyi, tworzy improwizatorów i arabeskowych malarzy (s. 419).

Zwracając uwagę na podobieństwa mechanizmów tworzenia improwizacyjne- 
go w różnych sztukach, Libelt jednocześnie wskazuje zasadniczą różnicę, która 
dzieli malarstwo i muzykę od sztuk opartych na słowie -  poezji i wymowy; różnicą 
tą  jest źródło natchnienia. W  przypadku dwóch pierwszych sztuk natchnienie 
improwizacyjne ma charakter ״subiektywny”, jest wynikiem intymnego doświad
czenia i potrzeby artysty, podczas gdy natchnienie artysty słowa jest wywoływane 
przez publiczność:

Natchnienie artysty muzykalnego może natężyć publiczność słuchająca, ale go nie wy
wołuje. Samo usposobienie ognistej duszy je rodzi, a artysta wylewa je tonami z równą 
potęgą uczucia, osamotniony w zaciszy domowego ustronia, jak na sali koncertowej 
ogrzmiany burzą poklasków. Innego, bo przedmiotowego rodzaju jest natchnienie im - 
prowiza to ra  poety. Słowo jest węzłem społecznym ducha z duchem, ogniwem 
ich połączenia przez wymianę myśli, międzymorzem między oceanami myślenia. To 
też poeta improwizujący słowem, czerpie prawdą potęgę improwizacyi z siebie, ale 
ją rozbudza, rozpala słuchaczami. Jak nikt do siebie nie mówi, tak nikt sam sobie 
nie improwizuje. Słuchacze są ujemną elektrycznością, która w naprężeniu trzyma 
dodatną elektryczność fantazyi improwizującego poety. W gronie przyjaciół, gdy się 
żywą rozmową rozkołysze umysł, a dusza współczuciem rozgrzeje, najnaturalniejszą 
bywa rymotwórcza improwizacya, wtenczas jest naturalną, uczuciową, porywającą 
(s. 323-324).

Podział ze względu na ״źródła natchnienia” przeprowadzony przez Libelta jest 
w  gruncie rzeczy pochodną przekonania o zakresie performatywnych (według 
współczesnej nom enklatury) możliwości danej sztuki. Malarstwo, z racji swojego 
uwikłania w materię, nie umożliwia nawiązania bezpośredniej relacji z odbiorcą 
(Libelt nie bierze pod uwagę szkicu, niekiedy uznawanego za plastyczny ekwi
walent improwizacji1170), natom iast improwizacja poetycka jako sztuka wypo
wiadanego słowa (która, aby być odebraną, musi rozgrywać się wobec słuchaczy) 
jest z założenia performatywna. Co znamienne, Libelt nie zwraca uwagi na to, 
że w sztuce malarskiej dostępny oglądowi artefakt jest wykonany ręką samego 
artysty, podczas gdy w retoryce i poezji m am y do czynienia z zapisem procesu 
improwizacji, a więc jej śladem pośrednim  dokonanym  ręką cudzą -  zagadnienia 
ontologii w  tym kontekście nie są dla niego istotne. W  dokonanej przez Libel
ta systematyce natom iast szczególny status posiada improwizacja w muzyce jako 
sztuka z jednej strony adresowana do publiczności, z drugiej zaś -  klasyfikowana

1170 Kwestię tę starałam się rozwinąć w artykule Improwizacja w perspektywie korespondencji 
sztuk... , op.cit.
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przezeń jako powstająca z inspiracji subiektywnej; oscylując między tymi dwiema 
kategoriami, ostatecznie decyduje się uznać ją za sztukę subiektywną, co ilustruje 
przykładem występu Liszta.

Symptomatyczne dla wywodów Libelta jest to, że przywołując przykład M ic
kiewicza, nie bierze on pod uwagę Wielkiej Improwizacji, choć mogłaby ona zo
stać uznana za ślad aktu poetyckiego analogiczny do śladu improwizacji malarskiej, 
którym  jest arabeska. Takie jej potraktowanie burzyłoby jednak systematykę stwo
rzoną według ״źródła natchnienia” improwizatora. Głównym punktem  odniesie
nia są więc berlińskie wystąpienia poety -  odsyła zresztą czytelnika bezpośrednio 
do relacji Cybulskiego. Specyficzna, procedystyczna charakterystyka improwizacji 
poetyckiej odnosi się również do improwizacji oratorskiej, w  ujęciu Libelta jeszcze 
bardziej ״przedmiotowej” niż improwizacja poetycka, ponieważ ściślej związanej 
z kontekstem, z określoną sytuacją jej powstania i z publicznością:

W sferę całkiem zewnętrznego, dramatycznego natchnienia wstępuje improwizacya 
mówcy. Potrzeba jej nietylko publiczności, ale i akcyi. Wielkie i ważne wypadki, walka 
interesów zajmująca umysły, rozbudzone namiętności, naprężone wyczekiwanie całego 
narodu -  oto sytuacye, w których się mówca improwizator znajdować musi, jeżeli 
w nim zadrgnąć ma nerw improwizacyi i rozbłysnąć natchnionemi słowy (s. 425).

Rozważając improwizację oratorską, Libelt zwraca -  pośrednio -  uwagę na 
brak stałych formalnych wyznaczników artystycznych tej form y twórczości (ta
kich jak rym  i rytm  w przypadku poezji czy harm onia w przypadku muzyki) i na 
jej podobieństwo do mowy potocznej:

Improwizacyą jest każda powszednia mowa, i zdawałoby się że nic łatwiejszego, jak 
zostać improwizującym mówcą. Wszakże, aby być improwizatorem w estetycznem 
znaczeniu, geniuszu, ognistej duszy na to potrzeba; pana wielkich myśli i wzniosłych 
obrazów, ubogaconego skarbami wszystkich potęg ducha; samowładcy nad rozległym 
materyałem języka. A takich geniuszów mało (s. 427).

Przywołując postać H onore de M irabeau jako wybitnego mówcy, Libelt zwra
ca uwagę -  oprócz umiejętności trafnego i efektownego wyrażania myśli -  prze
de wszystkim na jego charyzmę i osobiste oddziaływanie, na energię jego wystą- 
pień1171, nie odwołując się do retorycznej koncepcji ״poezji prozą”. Kończy zaś 
rozważania o improwizacji bardzo m ocnym  akcentem  -  stawiając znak równości 
między ekspresją improwizacyjną a pojęciem romantyczności:

1171 Również Wiszniewski przywoływał przykład Mirabeau w rozważaniach na temat geniu
szu, w bezpośrednim kontekście dla kwestii improwizacji, choć nie określał jego wystąpień tym 
mianem; jego przykład służył mu do ukazania procesu klarowania odkrywczej myśli, którą jedynie 
geniusz jest w stanie podchwycić i rozwinąć, bo choć zdarzają się one także ״rozumom miernym”, 
te jednak nie potrafią ich rozpoznać i marnują je: ״W dzieciństwie albowiem swojem myśli są tak 
małe, znikome, iż nie zwracają uwagi ludzi, w biografii myśli ludzkich nie biegłych; a jednak dzie
ciństwo wielkich myśli, równie jak wielkich ludzi, godne jest naszej ciekawości” (op.cit., s. 279).
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Oto charakter romantyczności, bo co bezpośrednio, tak jak w improwizacyi z dna 
duszy płynie, w nieskończoność się rozlewa, jest romantyczne. Jak tylko duch w siebie 
wstępuje, rozwiera się oraz przepaścistość i noc jego niezmierzona, a w niej wiją się 
cienie duchów w kolosalnych i fantastycznych zarysach, występują potęgi duchowe, 
losami ludzi i narodów kierujące, dalej odzywają się przeczucia, widziadła, trwogi, i za
bobonne wiary ludu. To też romantyczność jest niejako estetycznym temperamentem 
dusz ognistych, jak symboliczność, geniuszów żeńskich. Rozległa to kraina, roman- 
tyczność! — bo jest nią każde przeczucie przyszłości, każde pojrzenie po za grób, każda 
tęskność duszy do innego świata, każda myśl trwożna, co nas wśród szczęścia ogarnia. 
Cdy poezya jest wieszczeniem, jest w tym przymiocie czysto romantyczną; jest nią 
każda inna sztuka, ilekroć nas w świat duchowy przenosi, albo przynajmniej pogląd 
w niezmierzone jego okolice roztwiera (s. 431—432).

To podsumowanie, podkreślające integralny związek poetyki improwizacji 
z założeniami myślenia romantycznego, a zarazem potwierdzające zakorzenienie 
tej sztuki — jeśli realizuje się w dziedzinie słowa — w relacjach międzyludzkich 
(znów, podobnie jak u Wiszniewskiego, odzywa się tu  echem koncepcja en tu
zjazmu jako doświadczenia wspólnotowego, wypracowana przez panią de Stael) 
stanowi konsekwencję przyjęcia bardzo już szerokiego rozumienia pojęcia sztuki.

Jak widać, w polskiej refleksji teoretycznej poświęconej twórczości improwi- 
zacyjnej w  połowie XIX wieku daje się zauważyć zdecydowana polaryzacja stano
wisk — z jednej strony apologia (Wiszniewski, Libelt), z drugiej — wyraźna rezerwa 
wobec niej (Łętowski, Kremer). Uwagi krytyczne godzą jednak nie tyle w praktyki 
improwizacyjne jako takie (i Łętowski, i Kremer piszą o poezji włoskiej tworzonej 
ex tempore z pew ną sympatią, jako o interesującej ciekawostce), ile w  m it im pro
wizacji poetyckiej, czyli kwestionują możliwość powstawania prawdziwej, pełno
wartościowej poezji w  drodze improwizacyjnej.

Znam ienne jest to, że Kremer i Libelt, wychodząc z podobnych, motywo
wanych heglizmem założeń, doszli do koncepcji tak różnych. Libelt dokonał 
zdecydowanej rewizji myśli Hegla w duchu psychologizującym, wzbogacając je
— i weryfikując — refleksją na tem at społecznych, wspólnotowych funkcji sztuki; 
najwyraźniej ״psychologizacja” refleksji nad improwizacją (co widać i u W iszniew
skiego) w naturalny sposób prowadziła do jej idealizacji. Przede wszystkim widać 
jednak wyraźnie, jak wielki wpływ w tej sferze miała na poglądy polskich myślicie
li legenda Mickiewicza i m odel poezji wieszczej, której był on uosobieniem. Kon- 
testatorzy romantycznego m itu  improwizacji, rozpatrujący ją jako przykład gry 
literackiej jedynie udającej poezję, muszą w jakiś sposób obejść casus Mickiewicza
— toteż Łętowski, nie kwestionując talentu poety, sugeruje, że jego improwizacje 
mogły prezentować się odm iennie niż poezje pisane i — być może z braku dowo
dów tekstowych, a być może z szacunku dla renom y wieszcza — nie rozwija tego 
wątku; Kremer zaś pom ija go zupełnie. Wiszniewski i Libelt natom iast, analizując 
przykład Mickiewicza, nie tylko interpretują improwizację jako akt prawdziwie 
poetycki, ale także — co należy podkreślić — eksponują jej funkcję wspólnotową. 
W edług Wiszniewskiego słuchacze improwizacji doświadczają, dzięki otwarciu
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dokonanem u przez poetę, aktu swoistego samopoznania, przeglądając się niejako 
w jego natchnieniu. Libelt pojm uje funkcję wieszczą improwizatora jeszcze bar
dziej wspólnotowo — natchnienie poety jest wprawdzie jego indywidualnym  do
świadczeniem, ale zarazem jest współtworzone przez słuchaczy — bez ich udziału 
improwizacja nie może zaistnieć1172.

1172 Fakt, że w drugim wydaniu rozprawy Libelta przykład Mickiewicza został pominięty, nie
koniecznie musi oznaczać zmianę stosunku do jego improwizacji, bowiem z tej poprawionej edy
cji autor usunął również inne egzemplifikacje (choćby przykład wystąpień Mirabeau), rezygnując 
z ukonkretnienia i unaocznienia wywodów na rzecz ich zwartości.





Zakończenie

Kiedy kończy się historia improwizacji poetyckiej w kulturze polskiej? Kiedy koń
czy się ona w Europie? Czy w ogóle m ożna mówić o jej kresie? Być może trwa, 
zmieniając sposoby istnienia, tak długo jak trwa poezja -  w prozie poetyckiej, 
w  koncepcjach pisma automatycznego, w aleatorycznych grach między poetą 
a czytelnikiem, w futurystycznych ״akcjach poetyckich”, czy też w rozmaitych 
odm ianach performance’u i happeningu. Być może należy uznać ją za prototyp 
poezji postmodernistycznej, jako sztukę, która realizuje się w relacji pomiędzy 
poetą a jego słuchaczami, która rodzi się tyleż w intencji i działaniu autorskim, 
ile w  reakcjach, wyobraźni i wrażliwości odbiorcy, która dowartościowuje raczej 
m om ent niż trwanie, która -  nie pretendując do oryginalności i swobodnie aktua
lizując dorobek literacki pokoleń -  jest zarazem niepowtarzalną, za każdym razem 
inną, nową -  swoiście oryginalną -  grą.

Pojęcie improwizacji w XX wieku rozprasza się i multiplikuje, w  m iarę jak 
rozproszeniu i multiplikacji ulega literackie i kulturowe universum . W  każdym 
z jej współczesnych wcieleń m ożna dostrzec ślady jej historycznej, zwłaszcza ro
mantycznej przeszłości, niewątpliwie jednak kres improwizacji tradycyjnej, w  ta
kiej postaci, w jakiej występowała w  kulturze europejskiej od XIII do XIX wieku, 
nastąpił wówczas, gdy ostatecznie zarzucono utożsamienie poezji z ״m ową wiąza
ną” -  gdy znikł rygor formalny, stawiający improwizację w dwuznacznej sytuacji 
-  między kunsztem  i ekspresją.

Przedstawiona w niniejszej pracy praktyka improwizacji poetyckiej to tylko 
część o wiele szerszego zagadnienia, którym  jest rola elementów improwizacyjnych 
w twórczości literackiej, czy nawet szerzej -  w  twórczości artystycznej. Niektóre 
z aspektów tego problem u były w niniejszej pracy sygnalizowane, ale tylko w ta
kim  zakresie, w  jakim są bezpośrednio związane z praktyką tworzenia ex prom ptu, 
aby nie rozszerzać nadm iernie i tak już obszernej książki1173. Niewątpliwie jednak 
na pilniejszą uwagę zasługuje na przykład kwestia literackich, plastycznych i te
atralnych sposobów przedstawiania postaci i postaw improwizatorów czy też re
fleksja nad specyfiką improwizacji w różnych dziedzinach twórczości artystycznej 
(zwłaszcza w świetle idei korespondencji sztuk). Bardzo istotny wydaje się tem at

1173 Część z nich starałam się szerzej omówić w osobnych artykułach; zob. Uwagi edytorskie 
i redakcyjne we wstępie do niniejszej pracy.



Zakończenie398

wykorzystania przez artystów improwizacji w celach autokreacyjnych oraz nada
wanie walorów improwizacyjnych utworom  pisanym. O grom ne pole badawcze 
stanowi rola improwizacji w tworzeniu i weryfikacji rozmaitych koncepcji este
tycznych, filozoficznych i epistemologicznych, w tym w wytyczaniu granic literac- 
kości oraz w  refleksji nad powołaniem i statusem poety.

Nie zostały też w niniejszej pracy uwzględnione dokonania poetów jedynie 
przygodnie bawiących się improwizacją (takich jak choćby przedstawiciele ״cy- 
ganerii warszawskiej”), dla których nie stała się ona głównym tytułem  do chwały, 
choć jest to zagadnienie istotne i dużo mówiące o rozmaitych sposobach postrze
gania fenom enu improwizacji. Znaczącą i niewątpliwie domagającą się wnikliw
szego potraktowania kwestią jest obecność improwizacji w  twórczości i myśli 
Norwida, jak również problematyka wpływu poetyki improwizacyjnej na kształ
towanie nowych form artystycznej wypowiedzi i nowych gatunków literackich (na 
przykład poem atu dygresyjnego).

Listę zagadnień szczegółowych, domagających się uzupełnienia, m ożna by 
naturalnie przedłużać; jak jednak zapowiadałam już we wstępie, nie było m oim  
zamierzeniem wyczerpanie problem u improwizacji poetyckiej, a jedynie próba 
opisu polskich praktyk tego typu w szerszym, europejskim kontekście. W idziane 
w takiej perspektywie tracą w dużym stopniu nim b niezwykłości, którym  otaczała 
je legenda Mickiewicza, okazując się zjawiskiem (zwłaszcza w epoce romantyzmu) 
dość typowym i silnie związanym z przyziemnymi uwarunkowaniami rynku lite
rackiego; co więcej, ukazują swoją zdecydowanie klasycyzującą naturę, wyziera
jącą spod romantycznego kostiumu. Z  drugiej jednak strony pozwalają dostrzec 
i uświadomić sobie, jak wielką rolę w recepcji literatury, nie tylko improwizowa
nej, odgrywa sugestia; z jaką m ocą charyzmatyczne postaci twórców m ogą oddzia
ływać ponad tekstem literackim; jak widmowe okazują się tak zwane ״fakty lite
rackie”; jak odm ienne z natury  swojej są przestrzenie ״martwej litery” i ״żywego 
słowa” — i jak bezradni wobec takich sił bywają odbiorcy i kom entatorzy literatury.
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