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WPROWADZENIE

N’en sont que trois materes a nul home entendant: 
de France et de Bretaigne et de Romme la grant; 
ne de ces trois materes n’i a nule samblant. 
Li conte de Bretaigne s’il sont vain et plaisant 
et cii de Romme sage et de sens aprendant, 
cii de France sont voir chascunjour aparant1. 

1 J. Bodel, Chanson des Saisnes, ww. 6-11 (ms. Paris, Bibliotheque Nationale de France, Arsenal, 3142, 
f. 229-255). Wśród wyd. współczesnych: J. Bodel, La chanson des Saisnes, A. Brasseur (red.), Droz, Geneve 
1989, 2 t. Cytowane słowa mają następujące znaczenie:

Są trzy jedynie materie godne światłego człowieka:
O Francji, i o Bretanii, i o wielkim Rzymie.
A są to trzy materie wcale niepodobne:
Opowieści z Bretanii są przyjemne i próżne,
A te o Rzymie - mądre i pouczające,
A te o Francji są blaskiem i prawdą każdego dnia. (tłum. A.K.)
[Inicjałami A.K. oznaczam w niniejszym tekście tłumaczenia własne].
2 Anonimowe Le Roman de Thebes (ok. 1150) i Le Roman d'Eneas (ok. 1155-1160), Le Roman de Troie 

autorstwa Benoit de Sainte-Maure (ok. 1165), Le Roman d'Alexandre pióra Alexandra de Paris (ok. 1180) oraz 
Le Roman d'Eracle (ok. 1177).

3 Zob. K. Dybeł, B. Marczuk, J. Prokop, Historia literatury francuskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Kraków 2005, ss. 52-53.

Wersy te w drugiej połowie XII wieku napisał truwer Jean Bodel z Arras, który w ten 
sposób określił trzy typy ówczesnej epiki, „godne uwagi wykształconego człowieka”: 
powieści o Francji, historie o Bretanii i Rzymie. Tematyka utworów sprowadzała się 
tu do trzech głównych materii: karolińskiej, bretońskiej oraz rzymskiej. Najstarsza wśród 
nich - karolińska, pochodząca z końca XI wieku, wyrosła z pieśni o mężnych czynach, 
opisujących gęsta Karola Wielkiego i jego paladynów, dwie pozostałe wskazane przez 
Bodela formy, obejmujące materię bretońską i starożytną, pojawiły się później - w po
łowie XII wieku. Z materii rzymskiej zrodziły się opowieści o Tebach, o Eneaszu, o Troi 
i Aleksandrze oraz, powstałe z fascynacji Orientem, powieści o Herakliuszu2. Łączyły 
one w sobie podziw dla wielkich bohaterów, opisy walk i wojennych czynów, afekta- 
cję miłosną i wyrafinowanie postaci i - godząc formy oraz treści pieśni karolińskich 
i historii bretońskich - stały się pomostem między chansons de geste i powieścią dworną3. 
Materia bretońską, powstała z opowieści celtyckich, oparta na tematyce miłości dworskiej, 
rycerskiej przygody i rycerskiego zakonu, zaszczepiła w literaturze rycerskiej wątki 
z pogranicza rzeczywistości i baśni - tajemniczość, cudowność, świat wróżek, smoków 
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i potworów, który współistniał z realnym światem władców, rycerzy i mnichów. 
Na jej podłożu wyrósł cykl arturiański, na gruncie zaś opowieści o królu Arturze i o ryce
rzach Okrągłego Stołu rozwinęły się dwa wielkie tematy - wprowadzony przez Chretie- 
na de Troyes motyw poszukiwania świętego Graala oraz historia miłości Tristana i Izol
dy {Del roi Marc et d’Ysalt la blond, przed 1170), która, spisana we fragmentach przez 
dwóch dwunastowiecznych autorów - żonglera Beroula i anglo-normandzkiego pisarza 
Thomasa de Bretagne {Tristan et Iseult, ok. 1170) - silnie wpłynęła na literaturę świato
wą. Historia miłości silniejszej od śmierci pojawiła się też w opowieści Marii z Francji, 
Wiciokrzew {Lai du Chevrefeuille, ok. 1160), z której inspirację brać będzie Boccaccio, 
wplatając znajdujące się tam motywy do nowel o dziejach kochanków, jak np. Dowód 
niewinności {Simona e Pasquino, Dekameron, IV, 7).

Materie te zaistniały w kulturze i literaturze Italii, choć rozwój ich, w zależności 
od podejmowanej tematyki i wątków, następował długo, a zarazem nierównomiernie, 
i był związany z regionem oraz miejscem, w którym kształtował się dany rodzaj literac
ki. Sama tematyka bretońska pojawiła się na terenie Półwyspu dużo wcześniej niż jej 
literackie świadectwa - przynajmniej tematy arturiańskie. Wyobrażenie króla Artura 
i jego rycerzy, najwcześniejsze jakie znamy, pochodzi z pierwszej połowy XII wieku 
i znajduje się w Modenie, w północnej części kraju. Gdy, odczytując kamienne opowie
ści fasad katedry tego miasta, zatrzymujemy wzrok na archiwolcie wejścia zwanego 
Porta della Pescheria, widzimy niezwykłą, płaskorzeźbioną scenę porwania kobiety. Wid
nieją tutaj rycerskie postaci: sześciu rycerzy w ataku na zamek, dwóch obrońców i dwie 
figury, które obserwują scenę. Anonimowy artysta4 postawił imiona nad każdą z figur, 
rozpoznamy je więc bez trudu: w środku - Marok i Winlogee, czyli Mardoc, który wię
zi w swym zamku Ginewrę, a po obu bokach - broniący królowej Burmaltus oraz Car- 
rado, czyli Durmart i Caradoc. Atakujący rycerze to - z jednej strony -Artus de Bretani 
i Isdernus, a więc król Artur i Yder, oraz rycerz, którego imię pozostaje nieznane, zaś 
po stronie drugiej - Galvagin, Galvarium i Che, czyli Goven, Galerón oraz Keu. Portal 
powstał między 1120 a 1130 rokiem, zatem kamienna opowieść przedstawia literacką 
historię, która w Italii pojawiła się nie wcześniej niż w drugiej połowie wieku, w czasach 
Chretiena de Troyes5. Przedstawione figury, których imiona podano w języku galeickim 
(celtyckim), symbolizują obronę Kościoła przez krzyżowców, natomiast ich obecność 
w Italii związana jest prawdopodobnie z popularnością, jaką cieszyły się opowieści bre- 
tońskie wśród średniowiecznych pielgrzymów.

4 Uczeń Wiligelmusa, zw. Maestro di Artu.
5 To pierwsze świadectwo arturiańskie na europejskim kontynencie, wcześniejsze niż pierwszy francu

ski zapis cyklu bretońskiego.

Utwory o tematyce rycerskiej, wierszowane i prozą, pojawiły się najpierw w północ
nej części Półwyspu, gdzie Via Francigena, droga między Rzymem - miastem świętym 
- a środkowo-zachodnią oraz północną Europą, łączyła najważniejsze ośrodki Lombardii 
i całej doliny Padu. Rozprzestrzeniane przez cantores francigenarum, pielgrzymów, 
kuglarzy i żonglerów chansons de geste karolińskiego cyklu oddziaływały zwłaszcza 
na wyobraźnię ludową i dość szybko rozpowszechniły się w rodzimych przeróbkach. 
Stąd wywodzą się teksty należące do literatury franko-weneckiej, która obejmuje dzieła 
o tematyce rycerskiej, powstałe w XIII-XIV wieku na terenach podalpejskich i doliny 
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Padu, czyli w regionach, gdzie leżą Werona, Treviso, Padwa i Ferrara. Treści były tu wier
nie przyswajane z epiki francuskiej6 7, a bohaterom karolińskiego świata poświęcano całe 
serie utworów: Berta de li granpie, Orlandino, Berta e Milon, Enfances Ogier, Le Danois 
Ogier. Enfances - Chevalerie1, Bovo d’Antona, Rolandino, Karleto, Macaire. W kręgu 
sięgającej do tematyki karolińskiej literatury franko-weneckiej, obok anonimowych prze
róbek istniejących tekstów, powstawały dzieła oryginalne: przypisywany Minocchio- 
wi z Padwy poemat Entree d’Espagne (Wkroczenie do Hiszpanii, ok. 1320) oraz jego 
kontynuacja pióra Niccolo da Verona - La prise de Pampelune (Zdobycie Pampelnny, 
ok. 1350). Dzieła te, zwłaszcza Entree, uważane są za rewolucyjne nie tylko ze wzglę
du na oryginalną, odważną interpretację tradycyjnej tematyki francuskiej, z charakte
rystycznym tu, ironicznym stosunkiem do ideałów feudalnych i koncentracją wydarzeń 
w Italii, ale i ze względu na kompozycję, która w materii karolińskiej po raz pierwszy 
osadziła wątki o charakterze bretońskim, dając początek włoskiej, literackiej tradycji ry
cerskiej w takiej formie, do jakiej sięgnie Boiardo, a którą uwieńczy Ariosto8.

6 Utwory francuskie łączyły w sobie z kolei treści anglo-normandzkie, jak np. Beuve de Hanstone, oparty 
na ang. pierwowzorze, Sir Bevis of Southampton, który w wersji włoskiej nosi tytuł Bovo d’Antona.

7 Teksty te zachowane są w kodeksie z XIII w. w Bibl. Marciana w Wenecji.
• Tematyka karolińska cieszyła się powodzeniem nie tylko w północno-zachodniej części Italii, ale 

i w Toskanii. Przykładem jest tu opowieść o francuskim rodzie królewskim - Reali di Francia autorstwa 
Andrei da Barberino (ok. 1370-ok. 1432). Ten rodowity florentczyk wzbudził zainteresowanie utworem Gu- 
erino ii Meschino (Nędzny Guerino, ok. 1410), łączącym materię karolińską z antykizującą tematyką Ro
man d'Alexandre (Opowieści o Aleksandrze), nie bez echa pozostały też L'Aspramonte, L’Aiolfo, Historia 
Hugona z Alwerni (Ugone d'Alvemia) czy Discesa di Guerrino all'Inferno (Zejście Guerina do Piekieł) - 
dzieła, w których tradycyjne dla epiki karolińskiej ideały historyczne, feudalne i religijne powoli ustępo
wały miejsca wątkom przygodowym, miłosnym i fantastycznym. Jednym z pierwszych autorów, który sięg
nął do tematyki bretońskiej i poświęcił jej dłuższy utwór, był natomiast Rustichello da Pisa, ten sam, który 
spisał opowieść Marco Polo, znaną jako II Milione. Pisarz ten, służąc na dworze Edwarda I Długonogiego, 
poznał tekst, który stał się źródłem Roman de Roi Artus, zwanego też Compilation, poematu podzielone
go później na dwie części: Meliadus oraz Guiron le Courtois. Do utworów cyklu bretońskiego należą rów
nież pisane prozą: Tavola Ritonda, Storia di Merlino oraz historia o Tristanie, istniejąca w dwóch podsta
wowych tekstach: II Tristano Riccardiano i II Tristano Veneto, a także w licznych, późniejszych wersjach. 
Tekst II Tristano Riccardiano zachował się w Bibl. Riccardiana we Florencji, ms. 2971; II Tristano Vene
to zachował się w ms. 3325 w Nationalbibliothek w Wiedniu, tekst La Tavola Ritonda, który powstał praw
dopodobnie we Florencji na początku XIV w., znajduje się w Bibl. Laurenziana, ms. Plut. 42, 27, natomiast 
La Storia di Merlino, zapisana na początku XV w. przez Paola Pieriego - również w Bibl. Laurenziana, 
Plut. 90, inf. 65.

Do czasów Quattrocenta tematyka rycerska w Italii rozwijała się w dwóch głównie 
regionach - na północy oraz w centrum Półwyspu i koncentrowała się najpierw w dolinie 
Padu, potem we Florencji, a później - i przede wszystkim - w Ferrarze. Na południu świa
dectwa jej obecności Znajdziemy w Neapolu Andegawenów, gdzie żywe były kulturalne 
kontakty ze światem bizantyńskim i Francją. Wśród pierwszych twórców włoskich, którzy 
sięgnęli do rycerskiej tematyki epickiej, był Giovanni Boccaccio (1313-1375), za cza
sów Roberta Mądrego przebywający w stolicy Królestwa. W ostatnim z młodzieńczych 
swych dzieł, Teseida (ok. 1340), stworzył on, w języku rodzimym, opowieść na wzór 
Wergiliańskiej Eneidy oraz Tebaidy Stacjusza. Ponad 130 lat później do podobnej trady
cji sięgnął - we Florencji - Angelo Poliziano (1454-1494) -jego poemat oktawą, Stan- 
ze (1475-1478, wyd. 1494), napisany na cześć udziału Juliana Medyceusza w turnieju, 
nawiązując do literatury rycerskiej, wskazywał drogę ucieczki od świata rzeczywistego 
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w krainę idealnego piękna. Poliziano tworzył swój poemat na podstawie wzorców kla
sycznych, sięgając nie tylko do starożytnych tematów, lecz i do greckiej formy ephitala- 
mion, jednak - choć przywoływał tu świat antyczny - przedstawiał w nim rzeczywistość 
współczesną. Utwór, jak mówi sam tytuł, pisany był w formie stanz, czyli strof, liczących 
po osiem wersów. Podobny kształt wiersza był charakterystyczny dla tzw. cantare - for
my, w jakiej tematyka rycerska pojawiała się w literaturze narracyjnej w Italii od poło
wy wieku XIV. Tendencja do stosowania oktawy, a nie prozy, stała się cechą specyficz
ną powstających w Italii dzieł o tematyce rycerskiej w ogóle, które w ten właśnie sposób 
wyróżniały się na tle podobnych utworów pozostałych krajów romańskich. W wieku XV 
cantare zmienił swój charakter - przeznaczone początkowo do recytacji utwory zdo
były nowy wymiar literacki i otworzyły drogę dla poematu rycerskiego w takiej posta
ci, jaką mu nadał Luigi Pulci (1432-1484). Twórca II Morgante (wyd. 1478 w 23 pieś
niach; 1483 w 28, pt. Morgante maggiore) w tonie żartobliwej parodii połączył włoską 
tradycję ludową ze starofrancuską epiką rycerską i malowniczym językiem, naśladują
cym wędrownych pieśniarzy, z oryginalnym poczuciem humoru opisał rycerski świat 
i sprytnych awanturników. Poemat, oparty na anonimowych tekstach Cantar d’Orlando 
(Pieśń o Orlandzie) oraz La Spagna in rima (Hiszpania wierszem) i La rotta di Roncisvalle 
(Klęska w Roncevaux), opowiadał o przygodach Orlanda, Rinalda i innych paladynów 
Karola Wielkiego, którzy podjęli wędrówkę po krajach Wschodu. Angelo Poliziano two
rzył swe dzieło, opierając się na wzorcach klasycznych, Luigi Pulci kontynuował trady
cję cantari. Konwencjonalną materię potraktował jednak w zupełnie niekonwencjonalny 
sposób, podkreślając swe polemiczne stanowisko wobec panujących wówczas poglą
dów nie tylko na literaturę, lecz także na system społecznych wartości9. Motywy litera
tury rycerskiej wzbogacił o burleskę, wykorzystując przede wszystkim metodę defor
macji rzeczywistości - tu, w groteskowym opisie pogrążonego w chaosie świata, król 
Karol Wielki to już nie zwycięzca, lecz podstarzały jegomość, zwodzony przez Gane- 
lona, Orland zaś - choć jeszcze imponuje swoją postawą- nie walczy w imię wartości, 
lecz szuka przygód, natomiast Rinaldo bywa zwykłym rzezimieszkiem. Zarówno zwią
zany z nurtem ludowym Pulci, jak humanista i erudyta Polizano byli gośćmi na Medy- 
cejskim dworze, protegowanymi, a zarazem przyjaciółmi Wawrzyńca, który w czasach 
rozkwitu studiów nad klasyczną tradycją i nową myślą filozofii pragnął pogodzić kultu
rę klasycznąz popularną oraz tradycję mieszczańskąz arystokratyczną. Działali na dwo
rze wyrafinowanym w gustach, nieodłącznie kojarzonym z mecenatem oraz rozwojem 
sztuk pięknych, gdzie Wawrzyniec prowadził politykę wspierającą kulturę, która miała 
podnosić znaczenie rodu, umacniać jego władzę, a także pozycję przeżywającej złoty 
okres Florencji. Stąd w dziełach artystów pozostających pod wpływem władcy nuty po
chwalne oraz treści mające sławić imię i rządy rodziny sprawującej zwierzchność nad 
miastem: u Poliziana odległy mityczny świat jest wyidealizowanym odbiciem rzeczy
wistości Medycejskiego dworu, a Pulci przywołuje obraz świata dworskiego, kiedy 
- chociaż niechętnie i mgliście - wspomina w swym dziele Lukrecję10.

’ Zob. K. Żaboklicki, Epika rycerska - Ludovico Ariosto [w:] Dzieje literatur europejskich, WP, War
szawa 1977, t. 1, s. 433.

10 Imię Lukrecji Tomabuoni, do której utwór jest kierowany, nie występuje, jak każę zwyczaj, na początku 
dzieła, gdzie pojawia się jedynie w sposób aluzyjny (// Morgante, IV, ww. 1-4) - bezpośrednia wzmianka o in
spiratorce poematu, matce Wawrzyńca Wspaniałego, pojawi się dopiero w pieśni XXVI.
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Nieco odmienną genezę miała twórczość poetów piszących w Fcrrarze, miejscu, 
które stało się symbolem literatury rycerskiej w Italii. Widocznie temu sprzyjała atmo
sfera miasta - tu właśnie najżywsze były kontakty i wpływy francuskiej kultury, a dwór 
w Ferrarze, położony przy trakcie, który z Toskanii przez Wenecję i Padwę wiódł ku Lom
bardii, stał się ośrodkiem kultury padańskiej i centrum jej koine. Romans był tu w wieku 
XV jedną z bardziej cenionych form literackich, zaś zamek Estów zasłynął z arcydzieł 
o rycerskiej tematyce11. Wyrafinowaną arystokrację Ferrary pociągała „piękna opowieść”, 
jak określał swe dzieło Boiardo - w niej odbijał się obraz miasta: jego duch i energia, 
charakter i myśl intelektualna, a także społeczeństwo, żądne rycerskiej przygody i mi
łosnego wzruszenia. Twórca Orlanda Zakochanego (Orlando Innamorato, 1476-1494, 
wyd. 1506) - Matteo Maria Boiardo, hrabia i dziedzic Scandiano - na dworze w Ferra
rze czuł się bardziej domownikiem niż tym, którego zadaniem było opiewanie wielkości 
rodu Estów, stąd w dziele, które łączyło znane z cyklów karolińskiego oraz bretońskie- 
go wątki eposu bohaterskiego i opowieści dwornej z elementami literatury łacińskiej, 
motyw pochwalny pojawiał się w sposób niewymuszony. Poemat czerpał z tradycji bo
gatej i niejednorodnej, a także nawiązywał do Teseidy Boccaccia i do II Morgante Pul- 
ciego oraz jego źródeł: Orlando i Spagna in rima. O oryginalności utworu stanowiło 
ujęcie tematu miłości: nastąpiła przemiana postaci walczącego za wiarę i ojczyznę chrześ
cijańskiego paladyna w wędrującego po świecie rycerza, dla którego sensem życia sta
ło się uczucie. Wyraźne zmiany w sposobie kreacji bohatera podążały w kierunku psy- 
chologizującym, zaś ujęcie postaci wskazywało na realny jej wymiar, w którym ludzka 
namiętność nie wyrasta ze wzniosłych i abstrakcyjnych idei, ale z naturalnych przeżyć 
człowieka i z jego pragnień. Charakterystyczna dla Innamorato struktura utworu odzna
cza się wysokim stopniem skomplikowania narracji - pojedyncze epizody powiązane 
są tematycznie, logicznie i dramatycznie, a w całości dominuje chęć wzbudzenia emo
cji odbiorcy i utrzymania ciągłego napięcia. Poemat Boiarda pozostał niedokończony 
- autor przerwał pracę przy 26 oktawie dziewiątej pieśni trzeciej księgi, nieco drama
tycznie określając przyczynę, którą miał być najazd Karola VIII na Italię w roku 1494. 
Tak przerwany poemat zapraszał, by ktoś go dokończył12. Uczynił to Ludovico Ariosto 

11 Romans - tu: w znaczeniu opowieści. W tradycji romańskiej pojęcie romans oznaczało najpierw ję
zyk mówiony, przeciwstawiany łacinie, a później odsyłało do tekstu zapisanego w tym języku i występowa
ło nie tyle w tekstach dotyczących teorii gatunku, ile w samych utworach. Znaczenie terminu jest odmienne 
od polskiego, które zaciera się zarówno w nazwie „romans”, jak „powieść”. Na temat genezy pojęcia ro
mansu w utworach antycznych, średniowiecznych i renesansowych zob. m.in. N. Holzberg, Powieść antycz
na: wprowadzenie, Homini, Kraków 2003; R. Boumeuf, R. Quellet, L'universo del romanzo, Einaudi, Tori
no 1964; E. Biagini, Racconto e teoria del romanzo, Einaudi, Torino 1983. Zob. też K. Dybeł, B. Marczuk, 
J. Prokop, wyd.cyt., s. 51 i J. Kowalski, A. i M. Loba, J. Prokop, Dzieje kultury francuskiej, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 134; J. Miszalska, „Kolloander wiemy" i „Piękna Dianea". Polskie 
przekłady włoskich romansów barokowych, Universitas, Kraków 2003, ss. 28-46.

12 Symptomatyczne w tym względzie były próby nie tylko ukończenia utworu Boiarda, lecz także cał
kowitego przerobienia poematu, powstałe z chęci „ulepszenia” językowej formy dzieła. Takiej, dość udanej, 
przeróbki dokonał Francesco Bemi w 1544 r., zamykając tym samym całą serię polemik na temat Orlando 
Innamorato i języka utworu, który - surowy i nieharmonijny - nie podobał się teoretykom, zwolennikom 
elocutio w stylu gwarantowanym przez Petrarkę i Boccaccia. Nie potrafili oni docenić arcydzieła Boiarda, 
w którym inwencja i żywe pragnienie opowiadania wyraźnie przeważały nad językową czystością. Stąd prag
nienie i konieczność rekonstrukcji utworu, chęć nadania mu lepszego kształtu oraz bardziej wyrafinowane
go stylu.
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(1474-1533), który od 1502 roku pozostawał w służbie książęcej rodziny Estów, naj
pierw jako płatny dworzanin, sekretarz i nadworny poeta kardynała Ippolita, a od roku 
1518 - księcia Alfonsa. Podejmując wątki dzieła Boiarda, stworzył on arcydzieło - 
liczący 46 pieśni poemat oktawąpt. Orland Szalony (Orlando Furioso, wyd. 1516,1521, 
15 32)13, który przyniósł mu sławę największego poety renesansu. Dzieło Ariosta nie było 
pierwszą i jedyną próbą stworzenia tzw. gionty, czyli kontynuacji Boiardowskiego utworu, 
który cieszył się powodzeniem tak ogromnym, że za zachętą wydawców, zwłaszcza 
weneckich, oraz większych ośrodków dworskich (Mantua, Ferrara i Urbino), a także 
i mniejszych (Camerino), powstały trzy wersje kolejnych pieśni Innamorato: Nicoló 
degli Agostini napisał księgę czwartą i piątą, El fin di tutti i libri dello Innamoramen- 
to di Orlando del conte Mateo Maria Boiardo (1514); kontynuatorem Boiarda był też 
Raffaele Valcieco da Verona, autor księgi piątej Quinto libro (1515), a także Pierfrancesco 
de’Conti da Camerino, autor księgi szóstej, Sexto libro dell’Innamoramento d’Orlando, 
bardziej znanej jako Rugino (1518). Publikacje te nie miały charakteru utworów indy
widualnych, nie tylko dlatego, że edytorom zależało na zintegrowaniu ich z poczytnym 
tekstem Boiarda, lecz także ze względu na odtwórczy sposób kontynuowania Boiar- 
dowskiej historii. Przeciwnie, Furioso, dzieło Ariosta, zawsze było wydawane w formie 
osobnego tomu - niezależnej, autorskiej publikacji14. Odrębność dzieła, sygnalizowa
na już na poziomie paratekstu, wynikła z intencji stworzenia utworu, którego związek 
z Orlando Innamorato był jawny i zamierzony, choć jednocześnie poemat Furioso miał 
być dziełem alternatywnym, całkowicie autonomicznym i przeciwstawiającym się trady
cyjnej, uznanej formie opowieści rycerskiej. Sięgając do Boiardowskiej tematyki i spo
sobu narracji (mniej chętnie do środków językowych i stylistycznych), Ariosto pozostał 
przy połączeniu tradycji bretońskiej z karolińską, lecz materię bretońską uczynił zde
cydowanie wiodącą. Podobnie jak Boiardo, koncentrował się na motywie miłości, choć 
postać Orlanda nie tyle pogłębił, ile stworzył na nowo, aby ukazać, jak uczucie zmie
nia się w szaleństwo. Z dystansem oraz ironią przedstawiał rzeczywistość i świat nie
zaspokojonych ludzkich pragnień, a w zawartej tu koncepcji świata przewidział zbliża
jący się kryzys odrodzenia i jego społeczeństwa - dokonał rachunku wartości mijającej 
epoki w konfrontacji z nowymi ideałami. Oba poematy powstały w tym samym dwor
skim środowisku, lecz Ariosto mierzył się z tradycją w inny sposób niż Boiardo, jego 
świat jest bardziej złożony i otwarty także dlatego, że wydarzenia historyczne, mające 
początek w roku 1494, zmusiły dworską społeczność Ferrary (do której należał Ariosto) 
do spojrzenia poza lokalne granice, ku horyzontom szerszym, narodowym i międzyna
rodowym. Tak też i Orlando Furioso przemawiał już do wykształconej społeczności 
całej Italii, społeczności, która formowała się w wyniku coraz częstszych (powodowa
nych m.in. wojnami), kontaktów pomiędzy różnymi ośrodkami kultury Półwyspu. Ario
sto „wyszedł” zatem poza krąg ferraryjski oraz poza znany tu wzorzec rycerskiej lite
ratury i otworzył się na myśl literacką nie tylko Italii, lecz i Europy. Świadectwem tego 

13 Wyd. poi. (pieśni I-XXV), L. Ariosto, Orland Szalony przekładania Piotra Kochanowskiego, J. Maj, 
Kraków 1799; wyd. pełne, L. Ariosto, Orland Szalony przekładania Piotra Kochanowskiego, J. Czubek (red.), 
Akademia Umiejętności, Kraków 1905.

14 Zob. G. Sangirardi, Boiardismo Ariostesco. Presenza e trattamento dell’Orlando Innamorato nel Furioso, 
Pacini Fazzi, Lucca 1993, ss. 28-29.
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jest m.in. akceptacja językowych założeń Pietra Bemba i staranie o doskonałość formy 
oraz ekspresję piękna, a piękny utwór to przede wszystkim harmonia i brak monotonii. 
Harmonijna i spójna konstrukcja utworu, w której możliwa jest narracja wielu historii 
rozgrywających się równocześnie, była szczególnym osiągnięciem Ariosta15; zawierał 
się tu także ideał językowej miary: by go osiągnąć, w myśl wskazań Bemba, poeta łą
czył język wzniosły i prosty, ton uroczysty i żartobliwy16.

15 „Poetą harmonii” nazwał Ariosta B. Croce, Ariosto, Shakespeare e Corneille, Laterza, Bari 1920, 
ss. 49 i 62.

16 Jako uzupełnienie pierwszego wydania poematu powstało pięć pieśni, Cinque cantr, poeta nie dołą
czył ich jednak do całości, nie chcąc zaburzyć uzyskanej w Furioso harmonii dzieła.

17 Zob. E. Jędrkiewicz, Wstęp [w:] Erazm z Rotterdamu, Pochwala głupoty, tłum. E. Jędrkiewicz, Zakł, 
im. Ossolińskich, Wrocław 1953, s. LXIV i nast.

W dziele Ariosta widoczna jest tendencja do tzw. kultury przeciwieństw, która łą
czyła myśl humanistyczną pierwszej połowy XV wieku i eksperymentatorską postawę 
literatów późnego Quattrocenta. Prąd ten, obecny w literaturze nie tylko Italii, lecz tak
że północnej części Europy, charakteryzował się postawą krytyczną wobec dwuznacz
ności spraw i zachowań ludzkich oraz ich postrzegania, ukazywał ograniczenia jedno
znacznych i absolutnych wizji rzeczywistości oraz pojęć dotyczących osadzonego w tej 
rzeczywistości człowieka. W nurt ten wpisują się autorzy różni: działający na terenie 
Półwyspu: Valla, Machiavelli, Castiglione czy Alberti, a także uczeni i literaci europej
scy, jak np. Erazm z Rotterdamu, Tomasz Morus czy Franęois Rabelais.

Ariosto cenił ideały piękna, doskonałości, dzielności, lecz jednocześnie podawał 
w wątpliwość wszelkie wartości absolutne: ludzkie działanie, pasje i życiową energię 
postrzegał poprzez pryzmat błędu, iluzji lub szaleństwa - to właśnie stanęło u podstaw 
Furioso, jednego z pierwszych dzieł nowoczesnej literatury, które powstało w wyniku 
ambiwalentnego postrzegania rzeczywistości oraz zwątpienia w niezmienność etycznych 
i psychologicznych zasad. Poemat mówi o nowym widzeniu człowieka, jego miejsca 
w społeczeństwie i świecie, a wyobrażenia Ariosta są zgodne z wizją ludzkości, którą 
przekazywał Erazm. W centrum zainteresowań staje tu kwestia ludzkiej natury, prob
lemy życia zbiorowego oraz relacje pomiędzy dwoma porządkami świata: społecznym 
i indywidualnym, prywatnym. Różnorodna pod względem gatunków i konwencji pisar
skich twórczość Erazma, w aspekcie treściowym oraz ideowym pozostawiła przekaz spój
ny i jednolity, a jego znaczenie tkwiło w krytycznej postawie wobec dotychczasowych 
ideałów ludzkości. Związana z ówczesną teraźniejszością Pochwała głupoty, powstała 
z długotrwałych obserwacji stosunków społecznych zachodniej Europy (Francji, Nider
landów, południowej Anglii, Szwajcarii, Niemiec i w końcu Italii), kierowała się prze
ciw rzeczywistości, pełnej przewrotności, fałszu i przemocy, przeciw objawom moral
nego i kulturalnego kryzysu17. Środkami, które wybrał Erazm, by oddać swą wizję, były 
śmiech i ironia, w krzywym zwierciadle kreślące obraz życia i jego paradoksów. Spoj
rzenie na tę samą sprawę z dwóch stron stworzyło literacki świat „na opak”, w którym 
podstęp i zło, spory religijne i wojny określają warunki społecznego istnienia człowieka 
- takim światem rządzi jedynie szaleństwo oraz ludzka głupota, która jest bodźcem za
chowań społecznych i jednostkowych. Pełen satyry, przekorny obraz ukazuje sprzeczną 
z rozumem organizację społeczeństwa i świat, w którym nie ma miejsca na sprawiedli
wość. Dla Erazma istotą życia jest, budzące pasję poznawczą, umiłowanie prawdy i dobra 
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oraz wzajemna miłość i poszanowanie - jedynie one umożliwiają właściwą relację mię
dzy ludźmi, opartą na szacunku18. Erazm podejmuje kwestię granicy człowieczeństwa, 
w tym celu broni cnoty mądrości, choć wie, iż nie posiada jej człowiek, lecz jedynie Bóg; 
jednocześnie stwierdza, że w życiu wiele zawdzięczamy nie własnej mądrości, ale głu
pocie - podobne przesłanie Znajdziemy u Ariosta. Ariosto mówi przy tym, że pozna
nie siebie samego jest koniecznym warunkiem ludzkiego życia. Człowiekowi przyznaję 
prawo do błędu: mylić się, zagubić, uznać głupstwo za prawdę jest rzeczą ludzką i nie
uniknioną. Jednocześnie człowiek jest istotą wolną-Ariosto tak jak Erazm podkreśla, 
że posiadamy zdolności wyboru, i jest przekonany o istnieniu wolnej woli, o wpływie 
człowieka na kształt rzeczywistości oraz na samego siebie.

18 Erazm z Rotterdamu, Pisma moralne. Wybór, tłum. M. Cytowska, Pax, Warszawa 1970, s. 95.
19 J. Czubek, Wstęp [w:] L. Ariosto, Orland Szalony, s. XI.
20 Por. uwagi na s. 40, p. 78 niniejszego studium.
21 C. Hericault, Essai sur 1’origine de 1’epopee franęaise, Franek, Paris 1859; G. Paris, Histoire poeti- 

que de Charlemagne, Franek, Paris 1865; P. Meyer, Recherches sur 1’epopee franęaises, Franek, Paris 1867, 
L. Gautier, Epopees franęaises, Palme, Paris 1865-1968.

22 P. Rajna, Lefonti delTOrlando furioso, Sansoni, Firenze 1974 (1. wyd. 1876).

Myśl Erazma prowadzi w stronę wizji Morusa i jego utopijnej idei doskonałego 
świata oraz społeczeństwa. Humanistów tych łączyły podobne poglądy, obaj byli zwo
lennikami nowego społecznego porządku, wierzącymi w możliwość poprawy ludzkich 
obyczajów, obaj stworzyli dzieła, w których istotna jest gra intelektualna, oparta na po
strzeganiu świata „na opak”, przedstawiająca odwrócony system ówczesnych wartości. 
Echa zawartych w nich wyobrażeń Odnajdziemy w Orlando Furioso, w którym Ario
sto łączy refleksję filozoficzno-społeczną czasów odrodzenia z tradycją literatury daw
nej i współczesnej.

* * *

Związki Ariosta z literacką tradycją są bardzo wyraźne - autor Orlanda Szalonego 
nie ubiegał się przecież o zupełną oryginalność,

(...) co go jednak odróżnia w tej mierze od innych poetów, to osobliwość, że zamiast czerpać wprost 
z przebogatej skarbnicy podań średniowiecznych, wołał przyjść do gotowego i posługiwać się ży
wymi płodami, jakie zrodziła jedna z najbujniejszej fantazyj świata. Podjął on wątek poetyckiego 
zmyślania tam, gdzie go był z omdlałej ręki wypuścił Boiardo, i snuł dalej w tym samym duchu, 
jeno z nieporównanie większym mistrzostwem i wdziękiem19.

Źródła Ariostowskiej inwencji są bogate - same tylko dwa pierwsze wersy Furioso 
odsyłają do pięciu, co najmniej, utworów20. Na tle ogólnej dziewiętnastowiecznej re
fleksji nad początkiem epiki romańskiej21 tematyką literackich powiązań zajmował się 
szczegółowo Pio Rajna-jego studium na temat Ariostowskiej inspiracji stanowi rodzaj 
erudycyjnej summy i repertorium loci - jest zbiorem nazw, idei i obrazów, które - za po
średnictwem księgi Ariosta - przekazała literacka tradycja22. Obecnie, całościowych 
badań nad źródłami Furioso właściwie zaprzestano, choć pozostaje tutaj wiele otwartych 
kwestii, takich jak oryginał, derywacja, imitacja czy wpływy motywów na tekst końco
wy. Badania takie ustąpiły miejsca filologicznej analizie dotyczącej materiału języko
wego, którego dostarcza Furioso'. począwszy od młodzieńczych prac Gianfranca Conti- 
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niego po ostatnie studia krytyków, takich jak Cesare Segre, Emilio Bigi, Luigi Blasucci, 
Carlo Ossola, Riccardo Bruscagli, Cristina Cabani, Maria Beer, Stefano Jossa czy Carlo 
Bologna, dąży się raczej do wskazania relacji intertekstualnych oraz ogólnych odnie
sień Ariosta do utworów, które stanowią wzorzec tekstu. W świetle powstałej myśli kry
tycznej Furioso wyraźnie wyróżnia się spośród pozostałych, współczesnych utworów 
rycerskich, a także utworów wcześniejszych i późniejszych - pozwala to rozpatrywać 
arcydzieło Ariosta poza dyskusjąna temat przynależności do literackiego gatunku - poe
matu czy też romansu. Utwór traktowany jest jako mechanizm tekstowo-teatralny, zdolny 
wytworzyć oryginalną, wyobrażeniową i ekspresyjną przestrzeń, zachowując tradycyjne 
wzorce literatury rycerskiej i jednocześnie poza nie wychodząc23. Od najbliższego, zda
wałoby się, wzorca, jakim jest Orlando Innamorato, dzieło Ariosta różni się przede 
wszystkim wyborem językowym - Furioso nie ogranicza się do parafrazowania litera
tury, z której wyrasta, lecz gromadząc parody styczne, narracyjne i językowe formy od
niesienia do dzieł wcześniejszych, w rezultacie odnawia gatunek, reformując jego kształt 
i narracyjną technikę. Nie można go porównywać z żadnym innym utworem czy teks
tem, z którym ma wspólnych bohaterów, akcję i wydarzenia. Poemat Furioso odchodzi 
przede wszystkim od tradycyjnego pojęcia wędrówki i przygody (yenturd), a wprowadza 
dziesiątki przygodowych historii, które podporządkowuje jednoczącej je queste. Jest rów
nież daleki od heroikomicznej parodii rycerskiego poematu, jakim był Orlandino Teofila 
Folenga, który ukazał się w roku 1526, a więc w pół drogi między drugim (1521) a trze
cim (1532) wydaniem Furioso. To samo można powiedzieć o wzorcach „pomniejszych” 
- Boccaccio, Poliziano czy Pulci stanowić mogą raczej odrębne „punkty” w historii li
teratury rycerskiej, niż wzbudzać chęć naśladowania czy współzawodnictwa. Dwoma 
wielkimi wzorcami dla dzieła Ariosta (choć, w zasadzie, w całości pełnią też one funk
cję antymodelu)24 pozostają Dante oraz Petrarka. Wpływy Dantego w Orlando Furioso 
zauważali już szesnastowieczni komentatorzy (Lodovico Dolce wApologii, 1535)25, zaś 
krytyka czasów nam współczesnych zwraca uwagę zwłaszcza na fakt, że Ariosto raczej 
współzawodniczy z twórcą Boskiej Komedii, niż go naśladuje: krąg inspiracji obejmuje 
z pewnością całą sferę proroctw i eschatologii, takie kategorie, jak nadprzyrodzoność, de- 
moniczność i boskość, a także obszary mitologiczne. Obok krajobrazu zaświatów, gdzie 
charakterystyczna jest technika opisu geograficznego, istotne są też alegorie, zwłaszcza 
w treściach moralizujących, a w całości - technika aluzji i polemicznego konceptu26. Na
wet jeśli wpływy Dantego dotyczą sfery bardziej tekstu niż języka, elocutio w Furioso 
w dużej mierze opiera się na „rytmicznej pamięci” o Boskiej Komedii, czyli konse
kwentnych nawrotach do sformułowań znanych z Dantejskiego dzieła - syntagmatycz- 
nych schematów, rymów, wersów czy całych wręcz tercyn, co - z jednej strony, tworzy 
w rezultacie rodzaj „pamięci wewnętrznej” odsyłającej do wzorca, a z drugiej buduje 

23 Zob. C. Bologna, La macchina del Furioso: lettura dell'Orlando e delle Satire, Einaudi, Torino 1998, 
ss. 207-210.

24 Zob. M. Corti, Modelli e antimodelli nella cultura medievale, „Strumenti Critici” XXXV (1978), 
ss. 3-30, czy F. Bruni, Modelli in contrasto e modelli settoriali nella cultura medievale, „Strumenti Criti
ci” XIV (1980), ss. 1-59.

25 Na temat szesnastowiecznej polemiki wokół Ariosta zob. R. Ramat, La critica ariostesca dal secolo 
16. ad oggi, La Nuova Italia, Firenze 1954, ss. 6-32.

26 Zob. L. Blasucci, Ancora sulla Commedia come fonte linguistica e stilistica del Furioso, „Gioma- 
le Storico della Letteratura Italiana” CXLV (1968), ss. 188-231. Zob. też M. Beer, Romanzi di cavalleria. 
II Furioso e il romanzo italiano del primo cinquecento, Bulzoni, Roma 1987, ss. 39 i nast.
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oryginalną formę stylistyczną utworu, w której charakterystyczny jest topiczny system 
narracji27. Jeśli Ariosto sięgał do wizji kosmicznej podróży, sugestywnych epizodów Bo
skiej Komedii czyjej metrycznych i leksykalnych struktur oraz przysposabiał je do wy
mogów współczesnych w myśl petrarkowskiej i petrarkistycznej tradycji, to wielkich 
tematów, które przekazał Petrarka - w zasadzie nie akceptował:

27 Por. G. Contini, Un’interpretazione di Dante, „Paragone” XVI/188 (1965), ss. 3—42.
28 C. Segre, Esperienze ariostesche, Nistri-Lischi, Pisa 1966, s. 46.
29 M.C. Cabani, Fra omaggio e parodia. Petrarca e petrarchismo nel Furioso, Nistri-Lischi, Pisa 1990, 

s. 277.
30 Ariosto największym zainteresowaniem cieszył się w Polsce ze względu na przekład Orlando Furioso 

pióra P. Kochanowskiego. W tym kontekście powstało kilka opracowań: życiorys Ariosta zamieszczony we 
Wstępie J. Czubka do tłum. P. Kochanowskiego [w:] L. Ariosto, Orland Szalony, t. 1, ss. V-XVII; Wstęp 
R. Pollaka [w:] L. Ariosto, Orland Szalony, tłum. P. Kochanowski, Zakł. im. Ossolińskich, Wrocław 1965, 
ss. III-LXXXIV; R. Pollak, Ze studiów nad staropolskim przekładem „ Orlanda Szalonego ", „Pamiętnik 
Literacki” XLXXX (1952), z. 1-2. Zajmowano się też echem twórczości poetyckiej Ariosta w poezji J. Sło
wackiego oraz porównywaniem dzieł Ariosta i Tassa oraz ich polskich przekładów: R. Pollak, Tasso w Pol
sce. Triumfy „ Goffreda " i ścieżki cierniste „ Orlanda " [w:] Wśród literatów staropolskich, PWN, Warszawa 
1966, ss. 198-241; T. Ulewicz (red.), W kręgu „Goffreda" i „Orlanda". Księga pamiątkowa sesji nauko
wej PK., Wrocław 1970; J. Śląski, Polski „ Orland" i „ Goffred" wobec włoskiego sporu o Ariosta i Tassa, 
„Barok” II (1995), ss. 87-98. Do obszerniejszych prac należy też rozdział o Arioście [w:] K. Chłędowski, 
Dwór w Ferrarze, E. Wende i Spółka, Lwów 1907, ss. 204-237, oraz studium M. Brahmera, La fortuna 
dell'Ariosto in Polonia, „LTtalia che scrive” X (1933).

(...) wszystko, co Ariosto zachowuje z Petrarki, zawiera się w materiale językowym i syntagma- 
tycznym; szybko czuje się panem poezji, a Petrarka staje się dla niego przykładem, nie inspirato
rem. Petrarkę zatem pyta o tajemnicę czystej ekspresji oraz melodii28.

Ariosto przetwarza cytaty, parafrazuje, rekontekstualizuje struktury Petrarkowskie, 
przystosowując je do własnego celu - takie paradygmatyczne i syntagmatyczne konta- 
minacje opisuje Maria Cabani, wskazując na istnienie pewnego stałego zjawiska, które, 
w kontekście czerpania z tradycji Petrarki, badaczka określa jako altemację między omag- 
gio e parodia - hołdem i parodią. Tutaj Petrarka traktowany jest jak petrarkista, a to dla
tego, że jego język istnieje w świadomości odbiorców jako jednorodny system, na któ
ry nakładają się pojedyncze tekstowe zdarzenia29. W kwestii treści natomiast, widoczne 
są powiązania z Petrarkowskim tematem miłości, szaleństwa oraz snu.

Przez pryzmat twórczości dwóch wielkich mistrzów dzieło Ariosta postrzegać można, 
mówiąc o wybranych, fragmentarycznych aspektach ogromnego materiału treściowego 
i narracyjnego, jakiego dostarcza Orlando Furioso. Materiał ten opisywano, klasyfiko
wano i systematyzowano bezustannie - od chwili dzieła powstania do dzisiaj. W sposób 
ogólny lub szczegółowy interpretowano i rozpatrywano coraz to nowe problemy, objaś
niając genezę poematu, drobiazgowo analizując treści, dyskutując wokół formy, wybo
rów językowych, techniki opowiadania, czy wreszcie miejsca i różnic między eposem 
klasycznym a nowoczesnym.

W Polsce obecnie nie brak zainteresowania starym dziełem Ariosta, choć bibliogra
fia w języku polskim jest ograniczona i pochodzi w głównej mierze z ubiegłych dziesię
cioleci; z prac bardziej współczesnych pozostają najczęściej komparatystyczne szkice 
bądź teksty i uwagi zamieszczane w studiach dotyczących szerszej tematyki30. Niniej
sze studium stanowi próbę stworzenia pozycji, która - w języku polskim i skierowana 
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do czytelnika polskiego - przypominałaby epikę szesnastowiecznej Italii w intertekstu- 
alnym i interdyscyplinarnym ujęciu. Jednym z zamierzeń jest nie tyle chęć przypomnie
nia o Orlandzie Szalonym, ile próba rozważań nad strategią pojmowania świata, o jakiej 
mówi renesansowy poemat, nad sposobem kreowania rzeczywistości nie tylko literackiej, 
lecz indywidualnej i społecznej. Szczegółowy punkt odniesienia Znajdziemy w kwestiach 
widocznych w motywach i wątkach, które tradycja przekazywała od literatury antycznej 
po czasy Ariosta, a także w zjawiskach współczesnych, które stały się charakterystycz
ne dla kultury XVI wieku. Pierwszy punkt analizy dzieła stanowić będzie motyw błędu 
oraz błądzenia, który mówi o sposobie rozumienia świata. Widzenie kondycji ludzkiej 
polega na szukaniu, ale ze świadomością, że można dojść do celu. To wyjściowy temat, 
w którym droga człowieka w poszukiwaniu istoty życia okazuje się drogą przez błędy, 
a w końcu wędrówką w głąb siebie. Można tu spotkać się z sacrum, i to nie tylko u kre
su podróży, lecz także w jej trakcie. W takim kontekście, czym będzie błąd - porażką, 
złym wyborem czy zwycięstwem? Czy i dlaczego błądzenie jest koniecznością, do cze
go prowadzi błąd, jaką rolę odgrywa bohater, który nie musi być bohaterem wzorco
wym w świecie, gdzie istnieje miejsce na wolność wyboru, bohater, którego czyny pod
ległe są mocom jego własnej natury i mocom przeznaczenia? Jeśli Ariosto stawia takie 
pytania, to odpowiedzi szuka, zgłębiając temat indignitas hominis w różnych formach. 
Szczególnym przejawem indignitas jest szaleństwo - to drugi temat analizy niniejsze
go studium. Szaleństwo, które wśród humanistycznej dyskusji o godności człowieka, 
po sukcesie Erazma, lokuje się „w samym sercu rozumu” i jest pojmowane jako wynik 
błędu lub sam błąd, powstały z ignorowania praw historii oraz ludzkiej natury. Na dwóch 
zatem płaszczyznach: jednostkowej, a także społecznej powstaje refleksja na temat sza
leństwa, które jest - paradoksalnie - wynikiem wiary w sprawiedliwość świata i kresem 
dążenia do ideału. Stąd kolejny i ostatni temat, w którym poszukiwać się będzie wątków 
łączących koncepcję błędu, błądzenia oraz szaleństwa - utopia i jej „warianty”: sen oraz 
pozaziemskie krainy, które mówią o rzeczywistości alternatywnej, gdzie równowaga 
i sprawiedliwość leżą w naturze świata i są częścią harmonii przyrody.
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* * *

Książka ta jest owocem wieloletnich rozmyślań nad poematem Ariosta, jego reflek
sją nad życiem, kondycją człowieka w ogóle i aktualnością renesansowej myśli w dzi
siejszym świecie. Nie mogłaby ona powstać, ani też uzyskać obecnego kształtu bez życz
liwości i przychylnego spojrzenia ze strony tych, którym bliskie jest przesłanie, jakie 
zawiera to dzieło. Pragnę wyrazić wdzięczność przede wszystkim prof. Piotrowi Sal
wie, którego życzliwe zainteresowanie towarzyszyło mojej pracy: za wszystkie rozmo
wy i cenne rady, a także trud lektury i napisanie recenzji wydawniczej, bardzo dziękuję. 
Dziękuję również prof. Jadwidze Miszalskiej za wartościowe uwagi przed złożeniem 
książki do druku, a także dr Aleksandrze Klęczar za przełożenie fragmentów XVI-wiecz- 
nych źródeł łacińskich. Składam też podziękowanie na ręce Dyrekcji Instytutu Filolo
gii Romańskiej oraz Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego za umoż
liwienie naukowej kwerendy na uniwersytetach włoskich. Osobne wyrazy wdzięczności 
kieruję do moich Najbliższych, których serdeczność i zrozumienie pozwoliły na ukoń
czenie tej książki.





Wykaz skrótów ważniejszych tytułów 
cytowanych w tekście1

Aen.
BK
Canz. al Met. 
Conv.
DC
De vita solit. 
Epist. Metr. 
Epith. Hon. 
Fam.
GL
Italia
IVer 
JW
Met.
Mórg.
OF
Ol
OSz
Purg.
REF 
Rvf
S. Th. 
Sat.
Seen
Stanze 
Theb.
Tr. Cup.

- Aeneis (Wergiliusz, Eneida)
- Boska Komedia (D. Alighieri)
- La canzone al Metauro (T. Tasso)
- Convivio (D. Alighieri, Biesiada)
- Divina Commedia (D. Alighieri, Boska Komedia)
- De vita solitaria (F. Petrarka)
- Epistolae metricae (F. Petrarka, Epistolae metricae)
- Epithalamium de nuptiis Honorii Augusti (Klaudian)
- Familiarium Rerum (F. Petrarka)
- Gerusalemme liberata (T. Tasso, Jerozolima wyzwolona)
- Italia liberata dai Goti (G.B. Trissino)
- Istoria Veridica (Prawdziwa historia, Lukian)
- Jerozolima wyzwolona (T. Tasso)
- Metamorphoseon libri XV (Owidiusz, Przemiany)
- II Morgante (L. Pulci)
- Orlando Furioso (L. Ariosto, Orland Szalony)
- Orlando Innamorato (M.M. Boiardo)
- Orland Szalony (L. Ariosto)
- Purgatorio (D. Alighieri, Czyściec)
- Rerum Vulgarium Fragmenta (F. Petrarka, Drobne wiersze włoskie)
- Drobne wiersze włoskie (F. Petrarka)
- Summa Theologiae (Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna)
- Satire (L. Ariosto)
- Secretum meum (F. Petrarka)
- Stanze incominciate per la giostra di Giuliano de’Medici (A. Poliziano)
- Thebais (Stacjusz, Tebaida)
- Triumphus Cupidinis (F. Petrarka, Triumphus Cupidinis)

1 W wykazie w formie spolszczonej podano nazwiska autorów (jeśli zakorzenione w polskiej tradycji) 
oraz tytuły tych utworów lub ich fragmentów, które zostały w całości przełożone na język polski.
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Część pierwsza

BŁĄDZENIE





I. BŁĄD I BŁĄDZENIE W ARIOSTOWSKIEJ NARRACJI

1. Pojęcie błędu i błądzenia w tradycji literackiej
Noi eravam lunghesso marę ancora, 
come gente che pensa a suo cammino, 
che va col cuore e col corpo dimora.

(DC, Purg.,\, 10—12)1

1 Włoskie cytaty z Boskiej Komedii przytoczone w niniejszej pracy pochodzą z La Divina Commedia, 
G. Giacalone (red.), Signorelli, Roma 1974, t. 1-3. Wydanie to oznaczone jest jako DC, poszczególne zaś 
części Dantejskiego utworu, przy cytatach oryginalnych, opatrzone zostają skrótami: Inf. (Piekło), Purg. 
(Czyściec) i Par. (Raj). Cytaty polskie, jeśli nie zaznaczono inaczej, przytaczane sąw tłum. E. Porębowicza 
[za:] Dante Alighieri, Boska Komedia, Biblioteka Polska, Warszawa 1921.

2 Tłum. A.K.
3 Bliskoznacznikiem errare jest czasownik smarrire, który dużą rolę pełni zwłaszcza w Divina Com

media Dantego, gdzie pojawia się na samym wstępie utworu jako wyznacznik „ludzkiego błędu” i w takiej 
funkcji wielokrotnie się powtarza: (1x) smarri, (1 x) smarria, (1 x) smarrirsi, (3 ’) smarrita,(( x) smarriti, (8 ’) 
smarrito, (1") smarriva. Petrarka w Canzoniere rzadziej sięga do tego słowa (8’). U Ariosta w Orlando 
Furioso czasownik ten występuje w proporcjach podobnych jak u Dantego (14x), lecz zanika tu prawie zupeł
nie znaczenie zagubienia moralnego, określa się natomiast kierunek fizycznego ruchu, czyli przemieszczania 
w przestrzeni.

„Błądzenie” w literaturze włoskiej określa się także czasownikiem fallire, który występuje w znacze
niu: brakować; popełnić winę, grzech; błądzić; dać się wprowadzić w błąd; zagubić się; ulec iluzji. Pocho
dzący od fallire rzeczownik fallo oznacza: brak, winę, grzech, fałszywy krok.

„Szliśmy dalej wzdłuż morza, jak ludzie, którzy myślą, jaką wybrać drogę, i duchem 
pragną iść dalej, lecz ciało ich stoi bez ruchu”2. Zawarte w Dantejskiej tercynie 
treści: niepewność wyboru, niecierpliwość ducha oczekującego oczyszczenia, samotność 
i lęk przed nieznanym, mówią o rozdźwięku myśli i pragnień pogrążonego w zadumie 
wędrowca, jednoczesnej chęci powrotu i dalszej wędrówki. Rozważania o duchu i ciele, 
ruchu i bezruchu, dążeniu i przeszkodzie, o rozdrożu - swoiste dla tematyki drogi, ini
cjacji i przejścia - budują sens tego szczególnego pojęcia, mieszczącego się gdzieś po
między smarrire i errare, które wyznacza przyczynę Dantejskich zdarzeń, tkwi u pod
staw rozważań Petrarki, a w epickiej narracji daje początek rycerskiej przygodzie3.

Termin „błądzenie” (errare) etymologicznie i pojęciowo wiąże się ze słowem „błąd” 
(errore) i w połączeniu z nim tworzy dość zróżnicowane wyobrażenie opisujące ogólną 
ludzką kondycję, czyli sytuację człowieka w świecie, wynikającą z jego natury oraz ze
wnętrznych uwarunkowań. Termin ten ma charakter polisemiczny, a związane z nim po

23



jęcie błądzenia, odmiennie rozumiane przez wielkich autorów, wskazuje nie tylko stan 
zagubienia czy winy, lecz także utraty i zapomnienia, pozwala mówić o wolności błą
dzenia bez celu, zboczeniu z właściwej drogi, odejściu od prawdy i próbie zrozumienia 
rzeczy w poszukiwaniu ich sensu. Podstawowych aspektów w zakresie tej idei szukać 
będziemy w rozróżnieniu między błędem i błądzeniem, gdzie błąd jest chybieniem celu, 
posunięciem złym i niewłaściwym, a dotyczy istoty spraw ludzkich i fałszywego o nich 
mniemania lub jednorazowej pomyłki ijej konsekwencji. Błądzenie, natomiast, to- 
z jednej strony - chodzenie bez celu, a z drugiej - przeciwnie - to właśnie poszukiwanie 
celu i chęć znalezienia właściwych rozwiązań. Już Lukrecjusz w błądzeniu upatrywał 
odkrywania drogi życia4. Podział między dwoma światami: tu i tam, dwoma ro
dzajami poznania: kontemplacyjnego i praktycznego, między drogą prowadzącą ku wie
dzy - sapientia - i drogą ku Cognitio - poznaniu, określał u Wergiliusza ową kondycję 
ludzką, pełną cierpienia i niepewności, od której epikurejski mędrzec szukał ucieczki, 
a w której Ariostowski bohater odnajdzie sens poszukiwań i mądrość życiowej wędrów
ki. Wergiliusz, natomiast, mianem errores nazywał podróże Eneasza, zaś w Georgikach 
słowem errare ostrzegał przed niebezpieczeństwem błądzenia, którego przyczynąjest mi
łość, gdyż wszelka wędrówka, która oddala od celu, prowadzi do błędu5. Ten sam Wer
giliusz, który słowami Tytyrusa oddawał cześć bogu w radosnej podzięce za wolność 
bezkresnej włóczęgi wśród pól i pastwisk6, wykłada Dantemu teorię „ludzkiego błędu” 
i objaśnia jego przyczyny.

Tradycja dantejska. „Błąd ludzki” związany jest z sytuacją wyjściową, opisaną 
w Boskiej Komedii, kiedy Dante-bohater, podążając za Wergiliuszem, rozpoczyna podróż 
w zaświaty, świadomy, że stan grzechu, w jakim trwa „ród ludzki”, prowadzi do doczes
nej i wiecznej zagłady. Osobista historia Dantego-autora, która mówi o błędzie, skrusze 
i niepewności, nie pozostaje tu tylko historią indywidualną- Dante jest alegoryczną figu
rą całej ludzkości, która - bliska potępienia - żyje w strachu, zaś skłonność do grzechu - 
zachłanność i pożądanie dóbr doczesnych - jest przeszkodą, by osiągnąć podobający się 
Bogu porządek społeczny7. Dantejskie „ludzkie błądzenie” - jednoznaczne w zasadzie

’ Sed nihil dulcius est, bene quam munita tenere 
edita doctrina sapientum templa serena, 
despicere unde queas alios passimque videre 
atque viam palantis quaerere vitae.

Lecz cóż przyjemniejszego, niż mocno stać w pogodnych, 
wzniosłych rejonach, dobrze zbrojnych doktryną mędrców, 
gdzie możesz obrócić spojrzenie ku górze, ku innym, 
i ujrzeć ich błądzących tu i tam, i poszukujących, idąc na chybił,

(Lukrecjusz, De rerum natura, II, 7-10) drogi życia. (tłum. A.K.)

Zob. Wergiliusz, Bukoliki i Georgiki, tłum. Z. Abramowiczówna, Ossolineum, Wrocław 2006, ks. III,
w. 244 i nast., s. 122. Inne interpretacje mówią o błędzie, do którego prowadzi unikanie prokreacyjnej siły
miłości.

6 O Meliboee, deus nobis haec otia fecit, 
namque erit ille mihi semperdeus, illius aram 
saepe tener nostris ab ovilibus imbuet agnus. 
ille meas errare boves, ut cemis, et ipsum 
ludere quae vellem calamo permisit agresti.

(Wergiliusz, Bucolica, Ecloga 1,6-10)

O Melibeju, to bóg udzieli! mi tego spokoju, 
Bogiem on bowiem na zawsze mi będzie. U jego ołtarza 
Często jagniątko z mojej owczarni legnie w ofierze. 
On to mym wołom pozwolił, jak widzisz, paść się swobodnie, 
Mnie zaś na wiejskiej fujarce wygrywać sobie, co zechcę”.

(tłum. Z. Abramowiczówna)

7 Podwójny ten aspekt odzwierciedla się w dwoistym charakterze postaci Dantego w całej Komedii-, zawsze 
jest on postacią specyficznie indywidualną-jednostką, a zarazem symbolem człowieka in genere. Jednoczesną 
spójność i rozdział funkcji bohaterów alegorycznego i niealegorycznego wyznaczajądwa pierwsze wersy DC: 
Nel mezzo del camin di nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura, gdzie połączone przerzutnią wyrażenia: 
nostra vita i mi ritrovai wyrażąjąogólny, uniwersalny sens życia, w którym zawiera się równocześnie i sens indywi-
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z pojęciem grzechu - porównywane do bezruchu i zarazem stanu choroby, ma charakter 
odwieczny i uniwersalny, niepodzielnie wpisuje się w sferę przeżyć jednostki i uosabia
nego przez nią ogółu, jest wyrazem kryzysu i zagubienia moralnego:

l’umana specie inferma giaque Odtąd lud ziemi niemocą złożony
per secoli molti in grande errore. Przez liczne wieki w obłędzie się mroczył.

(DC, Par., VII, 28-29) (BK, Raj, VII, 28-29)

Pojęcie błędu występuje w kontekście wyraźnie zarysowanych tu różnic między 
światem dawnym - pogańskim - i współczesnym - chrześcijańskim. Podział ten, wyra
żony w znamiennym duplicator. genti antiche ne 1’antico errore (Par., VIII, 6), mówi 
o błędzie pogańskiej wiary i objawionej przez Chrystusa prawdzie. W silnym poczuciu 
zbawczej misji, Dante - świadomy ciągłości czasów - zwraca myśl ku przyszłości, która 
wiek mu współczesny nazwie antycznym: questo tempo chiameranno antic o (Par., 
XVII, 120), i w jej obliczu przemawia za prawdą* 8: jeśli się będę lękał mówić o praw
dzie - nie przetrwam, nie będzie dla mnie miejsca w ludzkiej pamięci - mówi pisarz- 
-narrator do Cacciaguidy, swego praprzodka9 10:

dualny. Powstają w ten sposób dwa uzupełniające się plany narracyjne: płaszczyźnie uniwersalnej przeciwstawiony 
jest poziom indywidualny, na którym identyfikowana jest postać Dantego-bohatera. Wyraża ona duchową jedność 
przeżyć jednostki i uosabianego przez nią ogółu, a w szczególności kryzys i moralne zagubienie w czasie ziemskiej 
peregrynacji - drodze dalekiej od tej, która prowadzi do prawdziwej, niebieskiej ojczyzny.

8 Historycy filozofii wykazują, że idea prawdy występowała już u Platona, a nawet u Parmenidesa. 
Zgodnie z koncepcją Arystotelesa (Metafizyka, 1012 a, 1051), „prawdziwość danego nośnika prawdy pole
ga na jego zgodności z rzeczywistością”. Zob. P. Zeidler, Cóż to jest prawda? [w:] K. Łastowski, P. Zeidler 
(red.), Zaproszenie do filozofii, Wydawnictwo Humaniora, Poznań 2001, t. 1, s. 35. Na temat pojęcia prawdy 
w starożytności zob. też J. Woleński, Epistemologia. Tom I. Zarys historyczny i problemy metateoretyczne, 
Aureus, Kraków 2000, ss. 40-47.

9 Świadomość jednostki ma u Dantego charakter uniwersalny, jest właściwa zarazem całej ludzkości. 
Por. wyżej, p. 7.

10 Por. DC, Inf:, nel pensier rinova la paura (I, 6), m 'avea di paura U cor compunto (I, 15), fu la paura 
un poco queta (I, 19), la paura non mi desse la vista (I, 44), la paura ch 'uscia di sua vista (I, 52).

11 Lonza, Leone i Lupa, czyli Pantera, Lew i Wilczyca.

e s’io al vero son timido amico, Gdy zaś przed prawdy oznajmieniem stchórzę,
terno di perder viver tra coloro Lękam się stracić przyszłego żywota,
che questo tempo chiameranno antico. Śród tych, dla których zmiany losu wróżę.

(DC, Par. XVII, 118-119) (BK, Raj, XVII, 118-119)

W obliczu odsłaniającej się prawdy pojawia się przestrach oraz obawa - pojęcie błędu 
niezmiennie łączy się u Dantego ze stanem lęku: od wstępnej pieśni Komedii uczucie 
strachu wyraża się w stałym, jednobrzmiącym określeniu: paura™. Punkt kulminacyjny 
zbiega się tu z wprowadzeniem alegorycznych symboli grzechu - rozwiązłości, pychy 
i pożądania dóbr doczesnych, uosobionych przez trzy dzikie bestie11, które w naturalny 
sposób wywołują przerażenie. Poczucie lęku silnie wiąże się z „przestrzeniąbłędu”, którą 
jest las - jak w pieśni pierwszej, lub woda - jak w pieśniach późniejszych:

Piu appressando ver’la sponda W miarę jak kroczym do studziennej dziury,
fuggiemi errore e cresciemi paura. Złudzenie pierzcha, a strachy się gamą.

(DC, Inf, XXXI, 38-39) (BK, Piekło, XXXI, 38-39)
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Tu błąd przybiera znaczenie odmienne od podstawowego, mówi o mamieniu zmysłów 
i jaźni, oznacza ułudę, pozór, wzrokowe złudzenie oraz łączy się z problemem współ
istnienia dwóch rzeczywistości: obiektywnej, realnie istniejącej poza umysłem, oraz su
biektywnej - wewnętrznej, duchowej - określonej słowem error i. Rozpoznaniu praw
dziwej istoty rzeczy towarzyszy błysk świadomości - mowa o tym w Czyśćcu, gdy przy 
wyjściu ze stanu ekstatycznej wizji następuje uzmysłowienie prawdy, a prawda wyra
ża się jako obiektywne widzenie, „niefałszywy błąd”: riconobbi i miei non falsi errori 
(Purg., XV, 117). Rzeczywistość wewnętrzna, istniejąca w umyśle, posiada zatem zna
miona rzeczywistości pozornej oraz błędnej i jest prawdziwa jedynie dla tego umysłu, 
w którym powstaje. Opozycję między błędem współczesnym, w ujęciu chrześcijańskim, 
a przeciwstawnym mu, dawnym pogańskim folie errore'2, podkreśla fakt, że w myśl 
prawd chrześcijańskich, błąd można zwyciężyć przez wiarę: quella fede che vince ogne 
errore (Inf, IV, 48). W tej perspektywie ujmuje rzecz Wergiliusz, gdy rozważa doktry
nalną kwestię niedoskonałego dobra, de lo imperfetto bene:

12 Por. „che la bella Ciprigna il folie amore” (Par., VIII, 2).
13 Cała filozoficzna sekwencja, obejmująca pieśń Marka Lombardo (Purg., XXVI) oraz epizod Stacju- 

sza (Purg., XXI, XXII), posiada wymiar pedagogiczny, który pozwala na jasne przedstawienie etapów pro
cesu kształtującego ducha - czyli jednego z warunków oczyszczenia. Wergiliusz, którego roląjest udziele
nie wyjaśnień o charakterze teologicznym - posługuje się technicznym językiem scholastyki, ścisłą logiką 
i sylogizmem, co od początku pozwala postrzegać go jako teologa. Wielu badaczy, jak Rajna, Porena, Mon
tano, podkreśla, że Wergiliusz - Dantejski mistrz w Piekle i Czyśćcu, bardziej niż św. Tomasz - napotka
ny w Raju - odnosi się do arystotelizmu, a nie tomizmu, zatem teorie tu wyłożone nie odpowiadają w pełni 
tomistycznym kanonom. Por. G. Giacalone [w:] DC, Purg., ss. 281-282.

H Terminologia cytowanego wyżej przekładu polskiego nie oddaje jednoznacznie Dantejskiej koncep
cji trzech rodzajów błędu.

- Ne creator ne creatura mai - 
cominció el, - figliuol, fu sanza amore, 
o naturale o d’animo; e tu ‘1 sai -

Lo naturale e sempre sanza errore, 
ma l’altro puote error per mało obietto 
o per troppo o per poco di vigore.

(DC, Purg., XVII, 91-96)

Czy w Stwórcy, czy w stworzeniu z rąk Pana 
Wyszłym, jak to wiesz, miłość tkwi niezbędna, 
Wrodzona lub też wyrozumowana.

Miłość wrodzona zawsze jest bezbłędna, 
Lecz druga czasem pochybi w wyborze, 
To mdła w działaniu, to zbyt nieoględna.

(BK, Czyściec, XVII, 91-96)

Powyższe słowa padają - strukturalnie rzecz ujmując - w miejscu centralnym dla 
całości dzieła, co świadczy o wadze zagadnienia. Objaśnienie przyczyn oraz natury ludz
kiego błędu opiera się tu na pojęciu wolnej woli oraz na rozróżnieniu między miłością 
naturalną a miłością z wyboru. Średniowieczny sposób rozumowania, wykorzystujący 
technikę rozróżnień, treściowo czerpie ze starożytnej doktryny moralnej o arystotele- 
sowskim podłożu12 13, która mówi, że miłość naturalna, czyli instynktowna, jest zawsze 
wolna od błędu, kieruje się ku swemu własnemu celowi i nie jest możliwe, aby samo
istnie w drodze tej zbłądzić. Inaczej jest w przypadku miłości z wyboru; tu wyszczegól
nione zostają trzy rodzaje błędu: umiłowanie zła, miłość rzeczy ziemskich oraz niedo
stateczna miłość Boga. Dokonując wolnego wyboru, błądzić zatem można po trzykroć: 
grzeszną skłonnością do złego, zbytnim upodobaniem niedoskonałych doczesnych dóbr 
oraz przez niedostateczne umiłowanie prawdziwego dobra14. Błąd, zatem i przez Dante
go utożsamiany jest oraz powiązany z miłością, lub raczej z przyczyną, w której szukać 
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należy głównego „błędu ludzkości”, zagubienia i zejścia z prostej drogi, wiodącej do Boga, 
czyli zbłądzenia. I tak, przyczyn błądzenia upatruje się w wolności, która - zrodzona 
z miłości - przejawia się w mylnym wyborze.

W ten sposób, w analizie kategorii błędu dochodzimy do Dantejskiego ben dell’in- 
telletto, kwestii poznania, nawiązującej do filozofii św. Tomasza z Akwinu. Zadaniem 
intelektu w moralnym rozpoznaniu jest rozróżnienie między prawdą a fałszem15, a jako 
że zajmuje się on poznaniem dla samego poznania, jego ostateczny cel stanowi prawda, 
którą można udowodnić. Jednak sama wiedza nie wystarcza i dlatego intelekt ma jesz
cze inne zadanie: rozpoznanie dobra i zła moralnego. Takie rozpoznanie odbywa się 
przez sumienie, które św. Tomasz wiąże z pojęciem wiedzy i w Summie teologicz
nej opisuje jako „przyporządkowanie wiedzy do czegoś”; sumienie znaczy bowiem 
tyle, co con alio scienta, czyli „z czymś innym wiedza”16. Sumienie człowieka pozwala 
mu osądzić, jak ma się w danej chwili zachować, i bezpośrednio kieruje jego działaniem, 
człowiek poznaje, co jest moralnie dobre i złe, a poprzez dalszą refleksję nad tą praktycz
ną wiedzą potrafi sformułować ogólne zasady moralności, czyli praktyczną etykę, która 
stanowi uzasadnienie tego, co człowiek poznał już dzięki praktycznej wiedzy sumienia17.

15 Św. Tomasz rozróżnia trzy cnoty intelektualne: znajomość pierwszych zasad - intellectus principio- 
rum, wiedza - ścieniła, mądrość - sapientia. Zob. S. Swieżawski, Święty Tomasz na nowo odczytany, W dro
dze, Poznań 1995, s. 204.

16 „Z-czymś innym-umienie”, stąd „z-umienie”, czyli sumienie. Zob. J. Belgrau, Sumienie u Freuda, 
a koncepcja św. Tomasza, Kraków 1995, rozdz. 2.

17 Zob. M.A. Krąpiec, Ja - człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Towarzystwo Naukowe KUL, 
Lublin 1974, s. 261.

18 Por. pieśń Ulissesa, DC, Inf., XXVI, 19-24.

Bliskie pojęciu intelletto jest u Dantego pojęcie ingegno, które wiąże się z ideą cnoty, 
wiedzy i poznania18. Wiedza powinna prowadzić do prawdy - tu Dante odwołuje się do 
św. Tomasza, który zwracał uwagę na rozróżnienie między dążeniem do prawdy a jej po
znaniem; gdzie poznanie prawdy samej w sobie uważał za dobro, za zło zaś, jeśli takie po
znanie prowadziło do grzechu (S. Th., II, II, 165, 1).

Błądzenie to nie tylko powrót do punktu wyjścia, bez osiągnięcia zamierzonego 
celu, lecz również zaniechanie starania i brak podążania w wytyczonym kierunku, za
trzymanie w pół drogi, przerwanie trudu i trwanie w miejscu. U Dantego, jednakże, 
to nie człowiek decyduje o etapach swej drogi, którą samodzielnie kierować nie może. 
Powiada Sordello, że nie jest możliwa nocna wędrówka, gdy słońce, niosące światło, 
gaśnie za horyzontem:

Ben si poria con lei tomare in giuso 
e passeggiar la costa intomo errando, 
mentre che 1’orizzonte il di tien chiuso.

(DC, Purg., VII, 58)

Wolno by było jeno zejść ku łące
Lub wokół góry błąkać się aż do dnia,
Póki nie wyjrzy za horyzont słońce.

(BK, Czyściec, VII, 58)

Światło jest warunkiem postępu, bez niego w Czyśćcu dalej podążać nie spo
sób - nastanie zmierzchu kładzie kres drodze, która w ciemności staje się błądzeniem 
i biegnie bez celu; występuje tu problem ograniczenia woli, która podlega Światłu: na 
wędrówkę i dalsze poznanie pozwala jedynie światło Bożej łaski - wspomagające wolną 
wolę człowieka, a o niezależnej wędrówce nie może być mowy. Na inny aspekt błądze
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nia zwraca uwagę wykład Stacjusza, który rozważając kwestię istnienia w ciele rozum
nej duszy, ostrzega przed rozważaniem zbyt trudnej doktryny:

Ma come d’animal divegna fante19, Bo większy mędrzec zmylił się w tej mierze,

19 Fante (łac. fari) - tu: istota, która posiada zdolność mowy.
20 Cytaty [za:] D. Alighieri, II Convivio, E. Quaglio (red.), Le Monnier, Firenze 1964, s. 87; s. 5; s. 8.
21 Nadzieja jest często identyfikowana z błędem, zob. np. saremo fuor di speranza et fuor d’errore 

(RVF, 153,8); błąd jest również kategorią pozytywną, zob. np. O faticosa vita, o dolce errore (7? PT7,161,7).
22 Zob. H. Marek, Come ił giovenile errore divento un errore santo. II dialogo intertestuale tra Petrarca 

edalcunipetrarchisti italiani e francesi del ‘400 e del ‘500 [w:] Rapporti e scambi tra l 'umanesimo italiano 
e I’umanesimo europeo, L. Rotondi Secchi Tarugi (red.), Nuovi Orizzonti, Milano 2001, ss. 421-438.

23 Tłum. J. Mikołajewski [w:] F. Petrarca, Drobne wiersze włoskie. Rerum vulgarium fragmenta, Sło- 
wo/obraz, terytoria, Gdańsk 2005, s. 17. Polskie przekłady RVF, jeśli nie zaznaczono inaczej, pochodzą 
z tego wydania, oznaczonego w niniejszej pracy jako Rvf.

non vedi tu ancor: quest’d tal punto, Uczy on - i tu widocznie tkwi w błędzie -
che piu savio di te fe gia errante. Że jest od umu dusza oddzielona.

(DC, Purg., XXV, 63) (BK, Czyściec, XXV, 63)

Temat rozdziału duszy i rozumu Dante poruszał już wcześniej - w II Convivio: in 
prima e da sapere che Tuomo e composto d’anima e di corpo (Conv., XXI, 2). Mówiąc 
o dwóch podstawowych ludzkich przywarach - ciała i duszy: / 'uno da la parte del cor
po, 1’altro da la parte de I’anima (Conv., I, 3), stwierdzał, że większość ludzi żyje we
dług zmysłów, a nie według wskazań rozumu (Conv., IV, 2)20. Wypowiedź tę sprecyzował 
i uzupełnił w przemowie Stacjusza - błąd staje się tutaj atrybutem mędrca szukającego 
wiedzy, przejawem mylnego sądu, który źle określa cel ostateczny, uznając fazę przej
ściową za etap końcowy.

Tradycja petrarkowska. Po Dantem przychodzi Petrarka, a jego myśl staje u pod
staw humanistycznego świata i na stulecia ustanawia punkt odniesienia dla europejskiej 
kultury. Petrarkowski „pierwszy młodzieńczy błąd”: primo govenile errore (RVF, 1, 3) 
jest najsłynniejszym, bodajże, ze wszystkich poetyckich „błędów”, gdzie uczucie do 
Laury - czyli zbłądzenie, sądzone jest w perspektywie czasowej, w której silnie podkreśla 
się wpływ oraz związek teraźniejszości z przeszłością. Analiza owego zbłądzenia staje się 
jednocześnie psychologicznym procesem przemiany i prowadzi do przeobrażania osobo
wości, oswobadzając umysł od dyktatu zmysłów i kierując go ku wolności (Bogu). W ta
kim biegu rozważań błąd - zejście z właściwej drogi - jest źródłem „próżnych nadziei” 
vane speranze21 i „próżnego bólu” van dolore, lecz także zarazem zalążkiem świętości22.

Rozpatrywaną przez nas semantykę błędu w pełni wyraża Canzoniere, gdzie rozwa
żania, prowadzone z moralnego i religijnego punktu widzenia, dotyczą również płasz
czyzny literackiej, o czym mowa w sonecie wstępnym, który stanowi swoistą synek- 
dochę całego makrotekstu. Błędem, który żąda usprawiedliwienia, jest brak spójności 
w literackim kształcie, różnorodność formy „rozproszonych wersów”, niepowiązanych 
z sobą utworów, które wyrażają sprzeczne i nierówne stany duszy:

in sul mio primo giovenile errore [...] 
del vario stile in ch’io piango et ragiono 
fra le vane speranze e ‘1 van dolore

(RVF, 1,3-6)

W czas pierwszych błędów i grzechów młodości [...]
Styl, w jakim myślę i walczę z rozpaczą
W pustych radościach i próżnych cierpieniach.

(Rvf 1, 3-6)23

28



Myśl ta zostanie powtórzona w dalszej części Rerum Vulgarium Fragmental

Parra forsę ad alcun che ‘n lodar quella 
ch’i’ adoro in terra, errante sia ‘1 mio stile.

Wyda się komuś, że nazbyt chwalę, 
Że styl mój myli się, nieprawdą zdanie.

(RVF, 247, 1-2) (Rvf, 247,1-2)24 25

24 Rerum Vulgarium Fragmenta (RVF) to łacińska nazwa Canzoniere, która wskazuje na fragmentary
czność, rozproszenie i niejednolitość formy zawartych w Petrarkowskim zbiorze utworów, obejmujących 
sonety, sekstyny, pieśni, ballady i madrygały. Cytaty RVF, zamieszczone w niniejszej pracy, pochodzą 
[z:] F. Petrarca, Rime sparse, G. Ponte (red.), Mursia, Milano 1979.

25 Tłum. A. Kuciak [w:] F. Petrarca, Drobne, s. 326.
26 Novo (wł.) - przymiotnik ten w dawnym języku włoskim oznaczał: niezwykły, cudowny, niepowtarzalny.
27 Inspirowany antycznym przykładem Kwintyliana czy Wergiliusza, Petrarka podąża równocześnie za 

chrześcijańskim wzorem św. Augustyna, który porzuca miasto, a także obowiązki publicznego życia i z dala 
od zgiełku oddaje się poszukiwaniu wewnętrznego wymiaru życia. Tak o tym piszę w De vita solitaria- trak
tacie moralnym, zawierającym rozważania wielkopostne z 1346 r.:

Nondum nos Mediolano egredi magnus alter eiusdem urbis habitatorsinit, Augustinus, quern Deus Amb
rosio malis erroribus infectium, quasi egrotum filium docto medico pius pater dedit, ut is eum undis salubri- 
bus ablutum curatumque Deo redderet. Ille ergo cum ignarus omnium, que erga se clam divina pietas ageret, 
Mediolanum veniens, ubi tunc sacerflotebat Ambrosius, vitam tandem mutare decrevisset, civitate relicta, soli- 
tudinem ruris appetiit, tu, qui cum multis insanierat, solus resipisceret. Caseatum vocat ipse, et id manet hac- 
tenus ruris nomen. (De vita solit., ks. II, 4). [Nie pozwolił nam jeszcze opuścić Mediolanu inny jego wielki 
mieszkaniec, Augustyn. Jego to, dotkniętego strasznymi błędami, Bóg - jak chorego syna uczonemu lekarzowi 
- oddał Ambrożemu, by ten go zwrócił Bogu, obmytego leczącymi wodami i uleczonego. Ten (Augustyn) więc, 
choć nieświadomy wszystkiego, co w sekrecie wobec niego zaplanowała boska potęga, przybywszy do Medio
lanu, gdzie wtedy działał święty Ambroży, postanowił jednak zmienić swoje życie i porzuciwszy miasto, szukał 
odosobnienia na wsi, aby móc odzyskać w samotności rozum, który utracił, obcując z wieloma. Caseatum nazwał 
to miejsce i taka też do dziś pozostaje nazwa tej wioski]. Tłum. A. Klęczar.

Cytaty De vita solit. [za:] Opere di Francesco Petrarca, E. Bigi (red.), Mursia, Milano 1963.
28 Zob. sonet 1, w. 3 oraz, przynajmniej, sonet 8, Io son si stanco sotto 7fascio antico de le mie colpe. 

Ciężar winy podkreślony jest tu przez aliterację: Son Si Stanco Sotto.

Koncepcja doczesnej miłości oparta jest na metaforyce, która godzi tradycję tru
badurów i dolce stil novo z elementami o charakterze neoplatońskim - przedstawia 
miłosny konflikt w niezmiennych antytezach płomienia i lodu, gorąca i chłodu, uczucia 
i wojny, powraca w emblematycznych obrazach łani, salamandry, świecy i ryby, ujęta 
zaś w obrazy nautyczne, przypomina o metaforze życia jako żeglugi. Sferę semantycz
ną błędu określają zmienne znaczenia jego atrybutów: słodycz utożsamiana bywa z tru
dami życia: O faticosa vita, o dolce errore (RVF, 161,7), a jego urzekająca ułuda 
zostaje zdemaskowana przez prawdę: Poi quando U vero sgombra quel dolce error 
(RVF, 129, 50). Błąd to iluzja zwodniczych pozorów: vano error vi lusinga (RVF, 
128,23), a także stan, powodujący samozadziwienie: d ’error si novo la mia mente 
e piena (RVF, 178,8)26, czy wreszcie skrucha: del suo error quando nonval si pente
(RVF, 131,8).

Canzoniere to historia próby odejścia od „błędu” w mozolnej drodze ku czystej cnocie, 
medytacji moralnej i religijnej, według przykładu św. Augustyna27. W rozterce między 
ziemską tęsknotą i dążeniem ku Bogu, wśród ciągłych pokus powrotu, postępuje proces 
odnajdywania siebie, zgłębiania własnego wnętrza, dokonywania wyboru. „Błąd” nosi 
znamiona „winy”28, dawnego nałogu, który uparcie powraca i ostentacyjnie podkreśla 
swą wagę, od którego nie można się całkowicie wyzwolić. Cechą błędu jest stałość i nie
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przemijalność - tu, mimo usilnych pragnień człowieka, bezwarunkowe nawrócenie nigdy 
nie nastąpi. Opowieść o błędzie mówi o zdarzeniach pierwotnych, niestałych i niespój
nych, zaistniałych w przeszłości i istniejących w teraźniejszości; błąd jest powracającą 
wciąż „pierwszą przyczyną”, w nieskończoność przeżywaną w zmiennych stanach du
cha, która wraz z każdym jej rozważaniem odradza się na nowo. I jak na początku drogi, 
tak i u jej schyłku trwa świadomość „dawnego błędu”: końcowy, przedostatni sonet Can- 
zoniere, Tenemmi Amor anni ventuno ardendo to rozrachunek z przeszłością - wyraź
nie kreśli się tutaj podział czasowy: dwadzieścia jeden lat29 radości, cierpień i nadziei 
(RVF, 364, 1-2) i dziesięć lat zbawiennej skruchy, płaczu i żalu (RVF, 364, 4). W znu
żeniu ciągłą rozterką, u progu śmierci, w świadomości źle wykorzystanego czasu (RVF, 
364, 9-10), powraca wyznanie „błędu”- zwycięzcy „cnoty”, przeszkody w poszukiwa
niu Boga (RVF, 364, 4-7), znaku oddania się przyziemnym skłonnościom:

29 Mowa o okresie od 6 kwietnia 1327 do 6 kwietnia 1348 r., czyli od chwili poznania Laury do jej śmierci.
30 Przekład filologiczny, Drobne, s. 861.
31 Arystoteles, Poetyka, XIII, 1453a, 7-10. Wyżej cytowana terminologia, za przekładem H. Podbiel- 

skiego, Ossolineum, Wrocław 1989.
32 Na temat Dantejskiej katharsis piszę M. Maślanka-Soro, Tragizm w komedii Dantego, Universitas, 

Kraków 2005, ss. 87-96.
33 „Dobro intelektu” - według komentatorów Dantego ben dell'intelletto odpowiada określeniu Boga. 

Zob. G. Giacalone [w:] DC, t. 1, s. 37 p. 13. Według N. Sapegna, wyrażenie odnosi się do Arystotelesowskiej 

Omai son stanco, et mia vita reprendo 
di tanio error che di vertute il seme 
a quasi spento; et le mie parti extreme, 
alto Dio, a te devotamente rendo:

pentito et tristo de’miei si spesi anni, 
che spender si deveano in miglior uso, 
incercar et in fuggir affanni.

(RVF, 364,5-11)

Jestem już zmęczony i ganię me życie 
Za tak wielki błąd, co niemal zniszczył 
Ziamo cnoty, a moje lata ostatnie 
Pobożnie poświęcę Tobie, wielki Boże:

Skruszony i zasmucony latami,
Które tak przeżyłem, a które należało przeżyć lepiej, 
Szukając spokoju i unikając cierpień30.

(Rvf 364, 5-11)

Postać, która błąd wyznaje, popada w nieszczęście nie ze względu na „podłość 
i nikczemność”, lecz poprzez Jakieś zbłądzenie” - ocena sytuacji z perspektywy czasu 
jest surowa: bieg lat nie oddala zdarzeń i nie zmniejsza ich wagi, a popełniony błąd co
raz bardziej daje się postrzegać jako wina, czyli czyn naruszający normy postępowa
nia i przyczyna czegoś złego, co wiąże się z odpowiedzialnością za ten czyn. Wina tak 
ogólnie pojęta, staje się winą tragiczną, opartą na błędnym rozpoznaniu i fałszywej 
ocenie przez bohatera własnego położenia. Takie przedstawienie postaci odpowia
da koncepcji bohatera tragicznego31 32 i przywodzi na myśl arystotelesowską hamartia 
(z gr. hamartanein „błądzić”), gdzie przewinienie jest związane z właściwościami my
ślenia (dianoia) i charakterem postaci (ethos), zwłaszcza z pychą (hybris) i zaślepie
niem (ate). Hamartia, wina i błąd, odnosi się do świadomych, najczęściej, postaw, za
chowań i działań, a jej przeciwwagę stanowi mądrość i rozwaga w postępowaniu, umiar 
i samoświadomość (sophrosyne). Błąd Petrarkowski prowadzi do rozważań o obiektyw
nej koncepcji winy; widoczny jest także proces katharsis31, który przypomina o utracie 
Dantejskiego ben dell'intelletto (Inf., III, 18), gdzie znaczenie miała świadomość, czyli 
rozpoznanie prawdy33.
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Canzoniere opowiada o ludzkiej historii, w której stan zagubienia i niepewności trwa 
aż do końca, choć w ostatniej modlitwie, Vergine bella, powraca pełnia chrześcijańskie
go życia i ziemskie wspomnienie Laury spaja się w jedno z pragnieniem stałości w dro
dze do Boga34. Cały ten proces widoczny jest również w Secretum, gdzie częstym te
matem rozważań są owe „nawroty błędu”, obecne w całej drugiej części Canzoniere35, 
które powodują ustawiczną niepewność i niepokój: Mitigatus forte sis tu lenitusque, 
ignis extinctus certe non est36. [Możeś i przygasił swój ogień i stłumił, lecz on z pewnoś
cią nie wygasł]. Dramatyczny dialog między Franciszkiem i św. Augustynem to starcie 
dwóch kulturowych systemów: światopogląd Petrarki opiera się na świeckim - dwornym 
i stilnovistycznym rozumieniu miłości, która - choć zmysłowa - doskonalić ma ducha, 
uszlachetniać i uwznioślać moralnie; Augustyn zaś, mówiąc o chrześcijańskim pojmo
waniu miłości, neguje jej zmysłowy, a więc grzeszny charakter, jaki kryje się za owym 
uwzniośleniem. Dante pojęcie błędu łączył z szeroko rozumianym grzechem, nie pomi
jając jednakże znaczenia miłości, u Petrarki pojęcie to z ideą miłości jest silniej zwią
zane niż u Dantego. Święty bohater Secretum wykazuje, że najgroźniejsze błędy to po
żądanie chwały i miłość o charakterze zmysłowym, Franciszek zaś, broniąc się, mówi 
o duchowym jedynie wymiarze swych uczuć, o miłości oczyszczającej i o wewnętrz
nej wzniosłości; pod wpływem konsekwentnych i precyzyjnych argumentów Augusty
na, Franciszek wyznaje uwielbienie dla piękna fizycznego kobiety, z którego pochodzą 
wszelkie niskie namiętności duszy - uczucia, które nie jest początkiem procesu uszla
chetnienia, lecz przyczyną zbłądzenia ducha37. Rozważanie kończy się prośbą do Boga 
o wybaczenie „młodzieńczego błędu”.

definicji prawdy (Etyka, ks. VI). Por. komentarz Sapegna do III pieśni Pieklą [w:] D. Alighieri, La Divina 
Commedia, La Nuova Italia, Firenze 1984 (1955), t. 1, s. 31.

34 Zob. RVF, 364.
35 Zob. np. sonet Quel foco ch’i'pensai che fosse spento (RZF, 55) czy Padre del ciel, dopo i perdu- 

ti giorni (RVF, 62).
36 F. Petrarca, Seen, ks. III, 135. E. Carrara (red.), Einaudi, Torino 1977, ss. 131-141.
37 Zob. F. Petrarca, Seen ks. III, 136.
38 Zob. F. Petrarca, Posteritati, 7-8.
39 „Z takiej przyczyny nasza wyobraźnia tworzy miejsce odosobnione wśród tłumu, w podróży, nawet 

w czasie ucztowania”. [F. Petrarca, De vitasolit., ks. I, 4]. Tłum. A.K.

Motyw odzyskania właściwych wartości, zagubionych na skutek błędu, powróci 
i w listach - w Posteritati (Do potomnych) Franciszek dziękować wręcz będzie Bogu 
za śmierć Laury, bo dzięki niej właśnie odnalazł kierunek i sens życiowej wędrówki38. 
Problem wyboru wartości i słusznej do nich drogi - cel całej Petrarkowskiej literackiej 
refleksji - konkretyzuje się w ucieczce w samotność, w pochwale miejsc odosobnio
nych, schronieniu wśród natury. W traktacie De vita solitaria poeta humanista nie po
święca się jednak kontemplacji przyrody, lecz w samotności poszukuje spokoju myśli, 
by oddać się studiom nad starożytną kulturą i filozofią. Intencją jest odtworzenie takich 
warunków życia, w jakich powinien egzystować człowiek „prawdziwy”, którego 
Petrarka przeciwstawia „człowiekowi zwierzęcemu” - w taki sposób wyraża się przej
ście od świata średniowiecznego do nowej epoki. Samotność jest tu terenem wyzwo
lenia ducha i poznania historii: quare in turba, itinere, conviviis etiam cogitatio ipsa 
faciatsibi secretum39. Miejsca te są konstrukcją po części sztuczną, po części naturalną 
- przyroda, łącząc się z dziełem tworzonym ręką człowieka, daje schronienie, gdzie 
rozwijać się może duch i intelekt. Takie, powstałe w umyśle, wizje krajobrazu mają 
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utopijną wymowę i przybierają kształt wyspy, ogrodu, góry, polany - miejsc, w któ
rych stylizowany pejzaż zewnętrzny przekształca się w wewnętrzny pejzaż duchowy40. 
Tutaj, w samotnym, niekończącym się dialogu błądzących myśli41 odbywa się „włóczęga” 
w wyobrażonej przestrzeni, zrodzonej z piękna przyrody, i powstaje wewnętrzna, indy
widualna refleksja, w której współistnieją dwie sfery: historyczna i osobista, przeszłość 
i teraźniejszość.

40 Wizje podobnych miejsc często kontrastują z obrazem męczącego, pełnego zepsucia miasta i są od
biciem humanistycznych marzeń o ucieczce w naturę w poszukiwaniu samotności oraz spokoju do studiów 
nad starożytnością i filozofią: variis videos nunc floribus ortum [...] Pars amne profundo Cingitur, at par
tem preruptis rupibus ambit mons gelidus [...] agrestis Murus, ab accessuprohibenspecudesque virosque. 
(F. Petrarca, Epist. Metr., III, 3) [ujrzałem ogród kwitnący, po części otoczony głęboką rzeką, a z drugiej 
strony stromą skałą lodowatej góry [...], a z innej wiejskim murem, broniącym dostępu zwierzętom i lu
dziom]. Tłum. A.K.

41 Sprzeczność myśli w Canzoniere wyrażana jest najczęściej poprzez epitety określające uczucie mi
łości: dolce (słodki), sereno (pogodny), vago (błądzący), vano (próżny), sciocco (głupi), alto (wysoki), so- 
ave (łagodny), gelato (mrożący), celato (ukryty).

42 List, wraz z sugestywnym opisem natury, miał skłonić Dionigiego do odwiedzenia Valcluse. F. Pe
trarca, Epist. metr., I, 4, ss. 721-723.

43 Tłum, filologiczne [w:] F. Petrarca, Drobne, s. TTi.
44 Vago ma więcej znaczeń: znaczy również „ niepewny”, „przyjemny”, oznaczać może też pragnienie 

posiadania lub doznawania czegoś. Interpretując cytowany fragment, skłaniam się ku rozumieniu tego terminu 
w sensie błądzenia, niepewności i niepokoju ze względu na kontekst utworu, w którym dominuje alegoryczny 
obraz twierdzy, atakowanej z zewnątrz i od wewnątrz, i występuje pojęcie winy (zdrady), o którą oskarża 
się zagrażającego od wewnątrz nieprzyjaciela.

Tłem takiej refleksji jest liryczny obraz przyrody, tak charakterystyczny dla twór
czości Petrarki. Do najbardziej sugestywnych wyobrażeń natury należy opis, który Znaj
dziemy w liście kierowanym do Dionigiego di Borgo San Sepolcro42. Kreślony w zary
sie stylizowany pejzaż związany jest z kategorią czasu i mówi o zespoleniu człowieka 
z przyrodą, o humanistycznie już rozumianej jedności mikro- i makrokosmosu, przeja
wiającej się w pojmowaniu przeszłości i teraźniejszości w ich ciągłości czasowej, gdzie 
miejsce, czyli przestrzeń - zarówno rzeczywista, jak idealna - przynależy do wszyst
kich epok, a myśl nie zna granic czasu i przestrzeni. W takiej wizji, realność i niereal
ność, chrześcijaństwo i pogaństwo, historia i mitologia stapiają się w czasie, w pamięci 
zarówno historycznej, jak i osobistej; do antyku zaś sięga się po to, by powstać mogła 
mitologia współczesna. Refleksja nad życiem w samotności jest u Petrarki drogą do syn
tetycznego ujęcia czasów, w którym kultura i historia stanowią doświadczenie indywi
dualne i jednocześnie zbiorowe.

Szeroko pojętym atrybutem Petrarkowskiego błędu nie jest czyn, lecz myśl:

Vaghi pensier' s’arman d’errore W tobie błądzące myśli zbroją się w złudzenie.
perche d’ogni mio mai te solo incolpo A za wszystkie me cierpienia tylko ciebie winię.

(RVF, 274, 13-14) (Rvf 274,13-14)43

Szczególnego znaczenia dla analizowanych aspektów motywu błędu nabiera przy
miotnik vago, czyli „niejasny”, „błądzący” - poszukiwanie określonego celu, właści
wej drogi i możliwości odejścia od błędu odbywa się poprzez błądzenie myśli: to myśl 
przebywa bezkresne obszary w swobodnej włóczędze wśród zamykającego przeszłość, 
teraźniejszość i przyszłość czasu i przestrzeni44 oddającej piękno natury. Takie „błądze-
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nie” wyraża się poprzez obrazy realnej, zewnętrznej przestrzeni, rzeczywistego pejza
żu, istniejącego niezależnie od ludzkiego umysłu - obrazy te są odbiciem wewnętrzne
go życia człowieka, w którego umyśle powstają.

Di pensier in pensier - modelowa wręcz pieśń krajobrazu zawiera całe nieomal 
Petrarkowskie słownictwo opisujące pejzaż, w którym stoki i góry, zbocza i wzgórza, 
rzeki i lasy, łąki i kwiaty, brzegi i plaże wyłaniają się z pustki bezkresnych obszarów 
myśli, budując bezczasowy wymiar wewnętrznych wizji spoglądającego w głąb siebie 
człowieka:

Di pensier in pensier, di monte in monte 
mi guida Amor, ch’ogni segnato calle 
provo contrario a la tranquilla vita.

(RVF, 129, 1-3)

Z myśli do myśli, z góry na górę
Prowadzi mię Miłość, tak z każdej znanej ścieżki 
Schodzę, odstępując spokojnego życia45.

45 Tłum.A.K.
46 Nunc vita fugiente umbra mortis extenditur; iste tamen sol eras idem aderit; hec autem michi dies 

irreparabiliter effluxit. (F. Petrarca, Seen, ks. III, 180).
47 Tłum.A.K.

(Rvf, 129, 1-3)

Nie jest tu istotne opisanie przestrzeni otwartej, bezpośrednio postrzeganej i obser
wowanej, lecz stworzenie płaszczyzny widzenia, która łączy dwie przeciwstawne per
spektywy: zewnętrzną i wewnętrzną - takiej, która pozwala jednocześnie na obserwo
wanie od środka i od zewnątrz. Powraca tutaj idea przestrzeni myślowej, znana z listów 
Petrarki, wzbogaca ją jednak element ruchu, gdzie wędrówka, czy też błądzenie wśród 
krajobrazu, odpowiada aktowi myśli. Taka wędrówka nie ma końca i, tak jak refleksja, 
jest ciągłym ruchem di pensier in pensier, „od myśli do myśli”, w której przechodzi 
się di monte in monte, „od szczytu do szczytu”. Tu linia horyzontu stale się przesuwa 
i cel, do którego się dąży, bezkreśnie się oddala. Powstaje związek między krajobrazem 
a procesem myślenia, wzajemna relacja między światem zewnętrznym i wewnętrznym, 
w której rolę ważniejszą odgrywa ten drugi. Uwidacznia się tu jedno z przesłań Petrarki, 
który ludzką myśl przyrównywał do wiecznego ruchu natury i w nieśmiertelności my
śli widział sens ludzkiego istnienia. Krajobraz - świat zewnętrzny - jest odbiciem sta
łości natury i postępu myśli, odradzającej się, tak jak przyroda, którą Petrarka podziwiał 
w Secretum, nawołując, aby nie darzyć miłością rzeczy ulotnych, a pragnąć rzeczy trwa
łych (Seer., III). Brzmi tutaj również echo słów Augustyna, mówiącego o cykliczności 
natury i przemijalności życia, nad którym „rozciąga się skrzydło śmierci; lecz jutro słońce 
powstanie, zawsze tak samo”46 47. Człowiek zaś ze środka umysłu spogląda teraz ku niebu, 
na którym odnaleźć pragnie kosmiczne odzwierciedlenie poruszeń swej duszy:

Non vidi mai dopo noctuma pioggia Nie widziałem nigdy po deszczu wieczornym 
gir per 1’aere sereno Stelle erranti. Jak krążą przez niebo gwiazdy błądzące41

(RVF, 127, 57- 58) (Rvf, 127, 57- 58)

Znaki figuralne, określające kierunki „błędu” przedstawiane są często w pejzażu 
moralizowanym, na który składają się części krajobrazu: droga, dolina, góra, skała. 
Z jednej strony - na lewo - tworzą one krajobraz łagodny i pogodny, w tle spokojne 
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miasto, do którego prowadzi droga łatwa i płaska; z drugiej zaś strony - na prawo - 
krajobraz złowrogi i niepokojący, w oddali zamek na trudno dostępnej skale, a ścież
ka do niego pełna jest potworów i dziwacznych, kryjących się wśród drzew, stworzeń. 
Elementy takiego widoku w alegorycznym ujęciu mówią o drodze ku królestwu dobra 
i zła oraz przedstawiają te same wartości, które tkwią u podstaw literackiej refleksji Pe- 
trarki: lewa strona symbolizuje uwodzicielskie, fascynujące piękno ideału, miłość fał
szywie pojętą i szczęście doczesne, po prawej zaś stronie królują cnota i trudna miłość 
prawdziwego, pozadoczesnego szczęścia. Stając w punkcie centralnym, czy też naprze
ciw, tak odmalowanej wizji, dostrzega się owo rozdroże, które na wzór litery pitagorej- 
skiej48 określa wybór moralny lub ideologiczny.

48 W średniowieczu litera pitagorejska Yze względu na kształt stała się symbolem ludzkiego życia, w któ
rym w pewnym jego punkcie otwierają się dwie drogi: droga cnoty i droga rozkoszy. Por. E. Carrara [w:] F. Pe- 
trarca, Seen, s. 131 i nast.

49 Tłum. F. Faleński [w:] F. Petrarca, Drobne, s. 47.
50 Petrarka widział w kurii Avignonu siedlisko zła i demoralizacji; zdegustowany rosnącą tu korupcją, 

podjął decyzję o opuszczeniu miasta i schronił się w dolinie Valcluse, w miejscowości leżącej na południu 
Francji, gdzie przebywał, z przerwami, w latach 1337-1353. Tutaj w 1338-1339 rozpoczął pracę nad łaciń
skim poematem Africa i zbiorem biografii De viris illustribus; w 1346-1347, oprócz De vita solitaria, na
pisał De olio religioso, traktat zainspirowany wizytą, którą w 1347 r. złożył swemu bratu Gherardowi, za
konnikowi w pustelni Montrieux. Według niektórych badaczy, w 1347 r. Petrarka miał rozpocząć tu pisanie 
Secrelum, według innych miało to nastąpić w 1342-1343. W Valcluse rozpoczął też Bucolicum carmen, 
prawdopodobnie tu także powstał zarys poematu alegorycznego Triumphi (kwiecień 1352).

W Rerum Vulgarium Fragmenta jednym z najbardziej charakterystycznych znaków 
pejzażu moralizowanego jest calle - droga, jak w sonecie Amor piangeva, et io eon lui 
tal volta, gdzie spinoso calle (ciernista droga) mówi o trudzie i cierpieniu, które czeka 
człowieka, który podąża „alpejskim twardym szlakiem”, możliwym do pokonania jedy
nie przez „prawdziwą wartość”:

et quanto alpestra et dura la salita, Jak jest ciernista, jak jest ciężka droga,
onde al vero valor conven ch’uom poggi. Którą jest warto sięgać górnej chwały.

(RVF, 25, 12-14) (Ryf, 25, 12-14)49

Z obrazem mozolnego zdążania do doskonałości kontrastuje dritto camin (w.5) - 
wizja „prostego przejścia” oraz calle dritto - prosta, słuszna, lecz trudna do przebycia 
droga cnoty, wiodąca do królestwa Bożego, która jest atrybutem kobiety wolnej od wę
złów miłości. W pieśni 28: O aspettata in ciel beata e bella, dedykowanej biskupowi 
Lombez - Giacomo Colonnie, znaczenie, o którym mówi spinoso calle, przejmuje oscu- 
ra valle - „mroczna dolina”, symbolizująca świat łez; cnotę zaś przedstawia ponownie 
drittissimo calle - „najprostsza droga”, która prowadzi do „wschodu prawdy, gdzie ona 
się skłania” - verace oriente ov ’ella e volta (ww. 14-15). Podobnie w sonecie: Se 7 sas- 
so ond’ epiu chiusa questa valle (RVF, 117,1), łaskawa i łagodna droga, calle benigno, 
pojawia się wśród gór zamykających dolinę, w obrazie, który przypomina o pragnie
niu opuszczenia miasta, znanego z De vita solitaria i listów na temat demoralizacji pa
pieskiego dworu. Dolinę - kolejny element moralizowanego krajobrazu - wyznaczają 
dwa zbocza: stok stromy schodzi w stronę Rzymu, zaś łagodniejszy - w stronę Avigno- 
nu50. Scena ta nie tylko buduje tło obrazu, lecz staje się prawdziwym bohaterem poetyc
kiej ekspresji, gdzie ciągnąca się wśród gór „łagodna droga” - benigno calle-jest na
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dzieją przyszłości: per girę ove lor spene e viva (ww. 5-6). Błąd i błądzenie nie dotyczą 
tu jedynie intelektualnej i duchowej sfery życia; wzorem Dantego dostrzega je Petrar- 
ka i w życiu publicznym, gdy w znużeniu politycznym chaosem, korupcją i demoraliza
cją kurii, tworzy pieśń Spirto gentil, che quelle membra reggi (RVF, 53) z obrazem ka- 
rzącej rózgi chłoszczącej Rzym, który błądzi: colla qual Roma et i suoi erranti correggi 
(w. 5). Ta tematyka obecna jest w całej serii utworów Canzoniere, zwłaszcza w sonecie 
De 1'empia Babilonia (RVF, 114), gdzie Avignon to miasto bezwstydu, „siedziba bólu” 
i „matka błędu” - albergo di dolor, mądre d’errori (w. 3), czy w Fontana di dolore, al- 
bergo d’ira (RVF, 138), gdzie kuria avignońska nie jest już miejscem, w którym pub
liczne zło rodzi się i dojrzewa, lecz miejscem, gdzie je się kształtuje, jest „szkołą błędu” 
- scola d’errori(w. 2), a czas jej rządów to czas niesprawiedliwości, zwany - jak w po
nurej Dantejskiej wizji - „pełnym mrocznych i głębokich błędów” - secolpień d’errori 
oscuri etfolti (RVF, 366, 45)51.

51 Babilonia jest u Petrarki przeciwstawieniem Jeruzalem w odniesieniu do Apokalipsy. Przedstawia nie 
tylko kurię rzymską, ale też świat zewnętrzny, wrogi i grożący wewnętrznemu, uosabianemu przez Jeruzalem.

52 Podobny obraz pojawia się w przedstawieniu filozofów, żyjących nad rzeką Ganges, w „intelektual
nym raju”, gdzie nagość i obojętność na cielesny pokarm jest wyrazem pogardy dla zbytku. Zob. F. Petrar- 
ca, De vita solił., ks. II, 4.

53 F. Petrarca, Epistule, Familiares, IV. Polski tekst listu [w:] J. Parandowski, Petrarka, Czytelnik, War
szawa 1975, ss. 37 - 47.

53 C. Ripa, Iconologia overo Descrittione dell ’Imagini universali, Gigliotti, Roma 1593, s. 86. Ten sam 
cytat w podobnym kontekście pojawia się u J. Zucchi, Discorso sopra gli Dei de’Gentili e loro Imprese, Gi
gliotti, Roma 1602, s. 55.

55 Tłum.A.K.
56 Postawa św. Augustyna jest wyrazem fenomenalizmu. W kwestii błędu, mówiąc o poznaniu duszy, 

twierdził on, że błędy powstają, gdy wypowiadamy twierdzenia o rzeczach, a nie, gdy mówimy o zjawi
skach. Same postrzeżenia są pewne, jeśli rozważa się treść ich samych, nie zaś rzeczy je wywołujących.

Drogę wyjścia ze świata błędu wskazuje Filozofia - w szczególny sposób zwracają 
na to uwagę szesnastowieczne traktaty ikonologiczne, w których pojawiają się jej ale
gorie w postaci zamyślonej, młodej i pięknej kobiety: donna giovane e bella in atto 
d’haver gran pensieri, dzierżącej atrybuty, wskazujące na dokonany już symbolicz
ny wybór słusznej drogi - drogę samotności i pogardy dla luksusów życia52. Niewiasta, 
odziana w biedne, postrzępione szaty kroczy w górę kamienistą, nieprzyjazną ścieżką, 
trzymając pod ręką księgę - taką wizję, która nieodparcie przywołuje alegoryczną 
wędrówkę na szczyt Wietrznej Góry53, przedstawia w swej Iconologii Cesare Ripa, ilustru
jąc ją wersami z Petrarki54:

Povera e nuda vai philosophia.
Dice la turba al vil guadagno avezza, 
Pochi compagni havrai per la tua via.

(RVF,7, 10-12)

Biedna i naga idziesz, Filozofio.
Jak tłum powiada - żądna nędznego uzysku,
Niewielu przyjaciół mieć będziesz 
na swej drodze55.

(Rvf,7, 10-12)

Analiza pojęcia błędu u Dantego i u Petrarki prowadzi do kwestii poznania. Petrarka 
jednakże nie nawiązuje do intelektualizmu, którego zwolennikiem jest św. Tomasz, lecz 
do św. Augustyna i jego teorii poznania Boga przez poznanie własnej duszy, która mówi 
o poszukiwaniu sposobu poznania, niepodlegającego błędom, a zarazem stanowiącego 
niezawodny punkt wyjścia do wiedzy56.
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Motyw błędu często występuje u Petrarki w metaforze życia - żeglugi. Czerpiąc z idei 
„trzeciej nawigacji” św. Augustyna, która mówi, że nie jest możliwe dotarcie do portu 
bez poniesienia ofiar - wyznaje poeta brak wiedzy, bezsiłę i zagubienie:

Fra si contrari venti in frale barca 
mi trovo in alto mar senza governo 
si lieve di saver, d'error si carca 
ch’i’ medesmo non so quel ch 'io mi voglio.

(RVF, 132, 10-13)

Wśród wrogich wichrów po pełnym morzu 
znajduję się w kruchej łodzi bez steru 
tak lekka w niej mądrość, a tak ciężkie błędy, 
że sam już nie wiem, czego pragnę51 * * * * * 57 *.

Twierdzenia niezawodne nie ograniczają się tylko do zjawisk, ale obejmują również przeżycia wewnętrzne.
O ile bowiem o istnieniu rzeczy zewnętrznych można wątpić, to o własnym życiu wątpić nie sposób. Jedna
z zasad św. Augustyna głosi, że własna myśl jest faktem ze wszystkich najpewniejszym: wszystko jest tak
naprawdę wątpliwe poza tym, że ja jestem i - że myślę. Nikt bowiem nie może wątpić, że pamięta, że my
śli, że wie, że sądzi, że rozumie. Należy więc „wejść w samego siebie”, bo to właśnie we wnętrzu człowieka
mieszka prawda. Stanowi to odwrócenie starożytnych, obiektywistycznych poglądów na poznanie, bo myśl 
kieruje się tu ku wewnętrznemu życiu samego poznającego. Zob. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Wy
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, t. 1, ss. 194-195.

57 Tłum, filologiczne [w:] F. Petrarca, Drobne, s. 630.
” Tłum, filologiczne [w:] F. Petrarca, Drobne, s. 684.
55 „Tu owa dusza kobieca przypomniała mi o powinnościach mężczyzny i nalegała, by nigdy, jak mówił 

Seneka, «nie brakło mi ani przykładu, ani napomnienia» w dążeniu do cnoty. W końcu, gdy ujrzała, żem stracił 
ster i spadłem w przepaść, wołała mnie opuścić, niż za mną podążyć”. (Seen, ks. III, 135). Tłum. A.K.

(Rvf, 132, 10-13)

W alegorycznych wizjach człowiek przemierza bezkresne, wzburzone morza i, jak 
w utworze Passa la nave mia colma d'oblio (RVF, 189), poznaje swój błąd, który przyj
mując figuralny kształt „deszczu łez” (pioggia di lacrime) i „chmury gniewu” (nebbia 
di sdegni), mówi o istocie życia oraz jego coraz to bardziej powolnym i zmęczonym 
biegu:

Pioggia di lagrimar, nebbia di sdegno 
bagna e rallenta le gia stanche sarte, 
che son d'error con ignorantia attorto.

(RVF, 189,9-11)

Deszcz łez, mgła wzgardy 
oblewają i osłabiają zmęczone wanty, 
skręcone z błędu i niewiedzy59.

(Rvf, 189,9-11)

Błąd ściśle tutaj łączy się z niewiedzą - polega na braku rozpoznania lub na rozpo
znaniu niewłaściwym. W sonecie Amor mi sprona in un tempo et affrena (RVF, 178) - 
odrzucenie myśli o Laurze, uważanej za przyczynę oddalenia od wiary, to utrata spo
sobności prostego dotarcia do Boga, a brak właściwej wiedzy nie pozwala dostrzec, 
że za przewodnictwem kobiety, która w tym miejscu przejmuje cechy „anielskie”, moż
liwe jest pokonanie morza i uzyskanie Bożej łaski; w takim ujęciu ów „błąd tak szcze
gólny” (error si novo, w. 8), o którym była już mowa, nabiera nowego znaczenia, którym 
zaprzecza dotychczasowemu pojęciu miłości ziemskiej, prowadzącej do potępienia.

Kolejnym błędem nierozpoznania (niewiedzy) jest zwątpienie, które wynika z nie
wiary w godność i stałość niewiasty:

Profecto animus iste femineus quid virum deceret admonebat, prestabatque ne michi in sectando 
pudicitie studium, ut verbis utar Senece, vel exemplum deesset vel convitium; postremo, cum 
lorifragum ac precipitem videret deserere maluit quam sequi59.
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Uwagi o zmiennej kobiecej naturze: Femina e cosa mobil per natura w sonecie 
Se 7 dolce sguardo di costei m 'ancide (RVF, 183, 11)60, są wynikiem braku poznania 
przyczyn jej godnej i nieustępliwej postawy. W pojęciu Petrarkowskiego błędu istnie
je więc wewnętrzna sprzeczność: błąd raz jest błędem, raz błędem być nie musi, mi
łość prowadzi do Boga i jednocześnie od Boga oddala, jest dobrem i złem, wartością 
pożądaną i negowaną. Konflikt ten i zawikłanie jawi się w obrazie ślepego labiryn
tu, sztucznej struktury, będącej miejscem urojeń i zagubienia. Przedstawienie takie jest 
u Petrarki niezwykle rzadkie, w Rerum Vulgarium Fragmenta wizja labiryntu Miłości 
powstaje zaledwie dwa razy: w sonecie 211, Voglia mi sprona, Amor mi guida et scorge, 
oraz w utworze 224, S'una fede amorosa, un cor non finto. W obu uderza pewna cecha 
wspólna, którąjest nienaturalność wyobrażonej konstrukcji - sztucznej budowli, powsta
łej z dala od przyrody; to niezwykły obraz w Canzoniere, w księdze, w której poruszamy 
się wśród łąk, pól, polan, lasów i rzek, w krajobrazach odległych od architektury miasta. 
W pierwszym przypadku poczucie sztuczności konstrukcji pogłębione jest przez liczbę: 
wyznaczenie dokładnego czasu - daty, roku, dnia i godziny - kiedy ma początek „mło
dzieńczy błąd”, czasu „wejścia” do labiryntu, z którego nie widać wyjścia:

60 „Z przyrody zmienność rzecząjest kobiecą”. Tłum. F. Faleński [w:] F. Petrarca, Drobne, s. 254. Po
dobnie mówił Wergiliusz: Varium et mutabile semper -femina. (Aen, IV, 569).

61 Tłum. G. Franczak [w:] F. Petrarca, Drobne, s. 287.
62 Jest to jedyny wypadek w Canzoniere, w którym pojawia się pojęcie fingere - udawania.
63 Por. Tmctus viola pallor amantium, Horacy, (Carmina, III, 10, 14). Na ten temat piszę M. Feo, Palli

da no, ma piu che neve bianca, „Giomale Storico della Leteratura Italiana”, CLII (1975), ss. 321-361.
M Tłum.A.K.

Mille trecento ventisette, a punto 
su Tora prima, il di sesto d’aprile, 
nel laberinto intrai, ne veggio ond’esca.

(RVF, 211, 12-14)

Rok tysiąc trzysta dwudziesty i siódmy, 
Szóstego kwietnia, o wczesnym poranku 
Wszedłem w labirynt. Nie znalazłem wyjścia.

(Rvf, 211,12-14)61

W przypadku drugim już pierwszy wers wprowadza terminologię „sztuczności” (cor 
non finto, RVF, 224, l)62 63, zapowiadając gust renesansowego arteficio, a wrażenie niena- 
turalności pogłębiają obrazy - jak ścienne malowidła - pojawiające się pośród długie
go kluczenia w ślepych korytarzach:

un lungo error in cieco laberinto 
se ne la fronte ogni penser depinlo, 
od in voci interrotte a pena intese, 
or da paura, or da vergogna offese', 
s’un pallor di vd’ola et d’amor tinto61;

(RVF, 224, 4-9)

Długie błądzenie w ślepym labiryncie;
Jeśli na czole każda myśl wymalowana, 
W słowach rwanych i ledwie zrozumiałych, 
Wyrytych przez strach, czy przez wstyd, 
jeśli bladość barwiona fioletem i miłością64;

(Rvf, 224, 4-9)

„Sztuczności” towarzyszy ułuda, którąjest kolejną cechą błędu, powracąjącąw jed
nej z ostatnich pieśni Canzoniere: Quel’antiquo mio dolce empio signore (RVF, 360, 1), 
a zatem w chwili poprzedzającej finalny akt skruchy. Interesujący nas motyw występuje 
tu w konotacji z pochwałą rozumu; error che'pellegrini intrica (RVF, 360, 49), „błąd, 
który ścieżki pielgrzymie gmatwa”, jest przeszkodą w pielgrzymce życia, gdzie blichtr 
spraw ziemskich tworzy sztuczną rzeczywistość pozoru i jest odwrotnością prawdy, 

37



którą rozpoznać można jedynie przez rozum65. Rozum stanowi antidotum przeciwko 
chwale - dawczyni poetyckiej nieśmiertelności: una donnapili bella assai (RVF, 119, 
w. 14); jest wartością niezwykłą: e ben ch'alcuna volta io canti (RVF , 70, 11), lecz 
utraconą, zagubioną wśród zmysłów: ragion sviata dentro ai sensi, (RVF, 264, 102), 
jest sprawiedliwością, której pragną lękający się śmierci: huom che teme morte et ra- 
gion chiede (RVF, 360, 8). Umysł ludzki, jednakże, posiada wspaniałą cechę, która po
zwala mu na obiektywną samoocenę; właściwe wartościowanie i ocena przeszłości wy- 
nikająz przyjęcia odpowiedniej perspektywy czasowej. W sonecie Tomami a la mente, 
anzi v’e dentro quella uznaje się przecież zawodność rozumu, a jednocześnie przyzna
ję zdolność słusznego osądu:

65 Pieśń 360 jest przedmiotem studium U. Dotti, Petrarca, poeta della saggezza, „Giomale Storico della 
Letteratura Italiana” CLI (1974), ss. 21-38.

66 Tłum, filologiczne [w:] F. Petrarca, Drobne, s. 835.
67 Por. Forma bonum fragile est, (Owidiusz, Ars amatoria, 2, 113).
68 Tłum. M. Woźniak [w:] F. Petrarca, Drobne, s. 447.
69 Tłum, filologiczne [w:] F. Petrarca, Drobne, s. 845.
70 Do pojęcia mondo errante odwoływał się również Dante, który określał w ten sposób podatność na 

moralne zbłądzenie (Par., XX, 67), w szczególności odnosząc je do heretyków (DC, Par., XII, 94).
71 Tłum, filologiczne [w:] F. Petrarca, Drobne, s. 842.

Fcome huom ch 'erra, et poi piu dritto estima, A ja, jak człowiek, co błądzi, a potem błąd dostrzega,
dico a la mente mia: - Tu se’ 'ngannata. Mówię do mego umysłu: Dałeś się oszukać66.

(RVF, 336, 9-10) (Rvf, 336,9-10)

Przez pryzmat błędu widziany jest tu, podobnie jak u Dantego, związek między liry
cznym ,ja” i człowiekiem ingenere. W wizjach piękna-ułudy spraw ziemskich powraca 
znany, choćby z Owidiusza, motyw przemijania i kruchości życia:

nostro caduco et fragil bene, Owa rzecz ziemska, krucha i nietrwała
ch’e vento et ombra, et i nome beltate67. Niczym wiatr i cień, co pięknem jest zwana.

(RVF, 350, 1-2) (Rvf 3 50, 1-2)68.

i na wzór Dantejski pojawia się obraz „błądzącego świata”, gdzie przyczyną zbłądzenia 
jest niezdolność lub brak woli rozpoznania prawdy i fałszu ulotnych zjawisk:

Non fu simil bellezza anticha o nova, 
ne sara, credo; ma fu si converta, 
ch 'a pena se n 'accorse ił mondo errante.

(RVF, 350, 9-11)

Nie było w przeszłości ani teraz takiej piękności, 
I nigdy nie będzie, sądzę; lecz była tak skryta, 
Że ledwie ją rozpoznał błądzący świat69 70.

(Rvf 350, 9-11)

„Świat” (mondo) oznacza tutaj istnienie granic, czy to czasowych czy przestrzen
nych, i z reguły zakłada istnienie błędu. Sonet Li angeli electi et 1’anime beate ukazuje 
takie właśnie błądzenie określone czasem:

[...] perch’abito si adomo
dal mondo errante a quest’alto soggiomo 
non sali mai in tutta questa etate™.

(RVF, 346, 4-8)

Cóż to za światło i co za piękność niezwykła? - 
mówili między sobą- bo przez cały ten czas 
żadna tak nadobna dusza nie wstąpiła z grzesznego 
świata do tego wzniosłego przybytku71.

(Rvf, 346, 4-8)
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„Błąd indywidualny” nie jest odbiciem „błędów ludzkości” - tak pojmował sprawę 
Dante - w Petrarkowskim dziele, obszary błędu dla świata zewnętrznego i wewnętrzne
go nie są równoległe, nie istnieją obok siebie, lecz naprzeciw siebie. Błąd stanowi 
niejako odrębny, żyjący własnym życiem „byt”, a jego źródeł poszukuje się we włas
nym postępowaniu i we własnym wyborze: 1’error mio. Błąd staje w parze z mityczną 
Meduzą, której spojrzenie wszystko obraca w kamień i, podobnie jak jedyna śmiertelna 
z Gorgon, pozbawia woli i obezwładnia:

Medusa et Terror mio m 'art fatto un sasso. Meduza i błąd mój w kamień mnie zmieniły72

72 Tłum.A.K.
73 Włoskie cytaty z Orlando Furioso w niniejszej pracy pochodzą z L. Ariosto, Orlando Furioso, E. Bigi 

(red.), Rusconi, Milano 1982. Wydanie to oznaczone jest jako OF, poszczególne zaś pieśni oraz wersy utworu 
podawane są w następującym układzie: OF, I, 36, 5-8 (Orlando Furioso, pieśń I, oktawa 36, wersy 5-8).

(RVF, 366, 111) (Rvf 366, 111)

* * *

W jakiej mierze przedstawione aspekty „błędu” są obecne w romansie rycerskim, 
który kształtuje się na przełomie XV i XVI wieku w Ferrarze, a w jakim stopniu gatu
nek ten buduje własną strategię wykorzystania tradycyjnego motywu? Jaką rolę w Or- 
landzie Szalonym pełni błąd i błądzenie? Celem odpowiedzi na to pytanie nie jest szu
kanie szczegółowych związków z literaturą starofrancuską, ani z pomniejszą tradycją 
włoskich cantari, ograniczona też pozostanie szeroko pojęta analiza wzajemnych relacji 
i wpływów równolegle rozwijającej się tradycji florenckiej - odwoływać się natomiast 
będziemy do wpływów dzieł i autorów włoskich: Dantego, Petrarki, Poliziana, Boiar
da. Kwestie z tym zagadnieniem związane spróbujmy rozpatrzyć na dwóch poziomach, 
po pierwsze, badając rozumienie, wymiar i znaczenie pojęcia błędu oraz błądzenia dla 
rozważania o ludzkim życiu - bo tak pojmujemy przesłanie Ariosta - po drugie, anali
zując funkcję pojęcia błędu i błądzenia w strukturze narracji oraz sposób, w jaki wpisu
je się w ono mechanizmy, które kształtują bieg opowieści.

2. Błąd i błądzenie w Orlando Furioso
Pieśń pierwsza i pieśń ostatnia. Wielką metaforę błędu i błądzenia, które odbywa się 

w sferze wyobraźni i towarzyszy wszystkim istotnym punktom opowiadanych historii, 
otwiera w Furioso słynny wers: ecco U giudicio uman come spesso erral (OF, I, 7,2)73 
- narratorski komentarz pełen ironii i dystansu do opisywanych zdarzeń, w którym wyra
ża się refleksja filozoficzna i moralna na temat kondycji ludzkiej, złożonej natury rze
czywistości oraz pełnego błędów i niepewności bytu człowieka, a także życiowej walki. 
W rzeczywistości w Furioso błąd rodzi się i rozwija w ludzkim umyśle, tym bardziej 
gdy poddaje się destrukcyjnemu oddziaływaniu uczucia, a zwłaszcza miłości. Istota po
jęcia błędu zostaje tu określona jasno: kwestię tę wyjaśnia się poprzez konfrontację po
stępowania z rozumem. Błąd przedstawiony jest w rozmaitych aspektach i z różnych 
punktów widzenia, lecz, zasadniczo, wskazuje na mylność ludzkiego osądu - odpowiada 
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to głównej linii tematycznej Furioso, która pozwala rozpatrywać losy ludzkie w kate
goriach szaleństwa.

Przyjrzyjmy się pierwszym strofom poematu, które syntetycznie kreślą temat- 
-argument, tło wydarzeń, ukazują wielość i różnorodność postaci, a przede wszystkim - 
w znamiennych, otwierających utwór słowach: Le donnę, i cavalier, 1’arme e gli amori, 
/Le cortesie, 1’audaci imprese io canto14 - mówią o różnych sensach społecznego i in
dywidualnego istnienia. Wyrafinowana struktura słynnego kiazmu określa pozycje boha
terów: kobiety przynależą do kręgu miłości i dwomości, rycerzom zaś tradycyjnie przy
pisano oręż i odważne przedsięwzięcia74 75; tu treścią życia rycerza jest kobieta, a sensem 
wojny jest miłość, duch męskości przejawia się w sztuce wojennej, a kobiecości - w mi
łosnej, zaś dzieje kobiet i miłości stanowią swoistą ramę, która zamyka w sobie historie 
mężów i ich wojennych czynów.

74 Płeć białą, bohatyry, wojny i miłości / śpiewać będę i godne pamięci dzielności. (OSz, I, 1-2).
75 Zwraca tu uwagę konsekwentne użycie liczby mnogiej: amori, armi, cortesie. W pierwszym wydaniu 

z 1516 r. pierwszy wers brzmiał inaczej: di dome e cavalier li antiqui amori, gdzie owe „dawne miłości” wyraź
nie się w drugiej części wersu wyróżniają, a tym samym przypominają o literackiej tradycji motywu miłości.

76 Początkowe cztery oktawy zawierają zwyczajowe elementy incipit: a więc propositio (I, 1 i 2, 1-4) 
i invocatio (I, 4, 5-8); wyodrębniona zostaje też dedicatio dla Ippolita d’Este, na którego dworze Ariosto 
długo przebywał, pełniąc funkcję sekretarza.

77 Włoskie cytaty z Orlando Innamorato zamieszczone w niniejszej pracy pochodzą [z:] M.M. Boiar
do, Orlando Innamorato, G. Anceschi (red.), Garzanti, Milano 1986.

78 Jako źródła samych pierwszych tylko dwóch wersów OF cytuje się nie tylko Wergiliusza (Aen., 1,1) 
i Dantego (Purg., 14, 109-10), lecz także Boiarda (OL, III, 5, 2, 1-2; Cieca da Ferrara (Mambriano, 1,5,7) 
i Eustachę Deschampsa (Balades de moralitet, CXXIII,I). Zob. m.in. C. Bologna, wyd.cyt., ss. 191-192.

Wstęp do Orlanda Furioso, nawiązując do klasycznego i humanistycznego zarazem 
wzorca76 77, z jednej strony, wpisuje się w schemat, do którego odwoływał się jeszcze poe
mat poprzednika Ariosta - Boiarda, z drugiej zaś - od schematu się tu odchodzi. Boiar- 
do rozpoczynał swe dzieło ukłonem w stronę publiczności - elitarnej dworskiej społecz
ności panów i rycerzy zebranych, by wysłuchać opowieści o rzeczach dilettose e nove 
- niezwykłych i miłych. Captatio benevolentiae zastąpiło tu tradycyjną inwokację, zaś 
sama materia - jak zapowiadał wstęp oraz tytuł Orlando Innamorato (OrlandZakochany) 
-przedstawiała się jako połączenie tematyki oraz wątków dwóch cyklów: materii epic
kiej i arturiańskiej. Autor Innamorato kierował się nie tylko ku tradycji narracyjnej, ale 
i poetyckiej, którą ukoronował Petrarka w incipit swego Canzoniere, Voi che ascoltate, 
podkreślając wagę słowa - nie słowa czytanego, lecz wysłuchanego. Tradycyjnie przed
stawiony został też przedmiot opowieści, czyli historia czynów dzielnego rycerza Orlan
da, dokonanych w imię miłości: vedereti i gesti smisurati/I ’alta fatica e le mirabilprove 
/ che fece U franco Orlando per amore11. Sprecyzowany został także i czas wydarzeń - 
okres rządów cesarza Karola Wielkiego, a więc czas historyczny. W tak zakreślonej materii 
dzieła Boiardo nawiązywał do bogatych dziejów romansu rycerskiego proząi wierszem, 
utrzymując klimat trzynastowiecznych francuskich opowieści i czternastowiecznych wło
skich cantari i zachowując przy tym właściwe im wartości epickie, elementy figuralne 
(znane z tradycji postaci) oraz zabiegi narracyjne (użycie formuły).

Ariosto już w pierwszej oktawie podkreśla związki z tradycją: wyraźne są zarów
no klasyczne wpływy Wergiliusza i Dantego (I, 1,1 )78, jak i wpływy piętnastowieczne. 
Broń i miłość sygnalizują, jak u Boiarda, zespolenie dwóch cyklów rycerskiej materii: 
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tradycja karolińska łączy się tu z bretońską. Tematy oręża i miłości występują razem 
już w czternastowiecznych pieśniach rycerskich i ich powiązanie nie stanowi nowości - 
jednakAriosto podkreśla nie tyle siłę witalną zjawisk, jak to czynił Boiardo, ile ich niera
cjonalność oraz dramatyzm; mówiąc o sztuce wojennej, przypomina pełnąpasji, tragiczną 
wyprawę Agramanta (I, 1,3—4)79, a jego postać pojawia się już na samym początku, za
stępując Boiardowskiego Gradassa, który w Orlando Innamorato ukazuje się dość póź
no i jakby mimochodem80. Zaakcentowana zostaje też obecność saraceńskich wojowni
ków, podążających za swym królem, pełnym gniewu i młodzieńczego szału - tak więc 
źródłem całej akcji jest silne uczucie, królewska „furia”, która paralelnie wiązać się bę
dzie z „furią” tytułowego bohatera, zaś szaleństwo wojny, władzy, zdobyczy stanie się 
z czasem szaleństwem miłości, braku władzy, braku zdobyczy81.

79 W poemacie Ariosta wyróżnia się technika nomen omen: imię Agramanta jest połączeniem przymiot
nika agro i rzeczownika amante, oznacza więc „gorzką miłość”, w imię której bohater szuka zemsty za śmierć 
ojca, zabitego przez Orlanda.

80 Zob. Ol, II, I, 16 i II, 29, 36, 7-8.
81 W myśl zastosowanych przez Ariosta mechanizmów narracyjnych, prawie każde z podjętych przez 

bohaterów działań kończy się niepowodzeniem, tak też i w przypadku Orlanda.
82 Inwokacja Ariosta zawiera aluzję do związku, który łączył poetę z przyszłą żoną, Alessandrą Be- 

nucci Strozzi:
Colei che tal quasi m 'ha fatto /che ‘l poco ingegno ad or ad or mi lima. (OF, 1,2, 5-6), [Ta, która i mnie 

takimż [szalonym] uczyniła / resztkę mi rozumu przycina]. Tłum. A.K.
83 Cały incipit Ariosta zapowiada nowatorskie ujęcie tematu miłości, odmienne niż we wcześniejszych 

włoskich poematach: Teseida rozpoczynała się tradycyjną apostrofą do Muz, // Morganie - jak w tradycji 
cantari - akcentem religijnym, wezwaniem będącym rodzajem modlitwy do Boga i do Najświętszej Dzie
wicy, Orlando Innamorato - zwrotem skierowanym do wirtualnego odbiorcy, wskazującym właściwy spo
sób recepcji dzieła.

8,1 Na temat miłości, która przeszkadza w literackiej twórczości, zob. F. Bruni, Boccaccio e I'invenzione 
della letteratura mezzana, Il Mulino, Bologna 1990.

W takim ujęciu znaczący jest fakt (to zresztą nowość w literaturze rycerskiej) ścisłej 
zależności między autorem poematu i główną postacią przez niego kreowaną: Ariosto- 
-Orlando. Związek ten widoczny jest w apostrofie, poświęconej nie Muzom, Apollinowi 
czy Bogu, lecz kochanej kobiecie. Nowy nie jest sam zwrot, skierowany do konkretnie 
wybranej kobiety82 - we wstępie do Teseidy ukochaną przywoływał już przecież wcześ
niej Boccaccio, podobnie uczynił Boiardo we wprowadzeniu do jednej z pieśni Innamo
rato', novum polega na treści wezwania - nie jest to prośba o natchnienie, lecz o odda
lenie miłosnej pasji. Żądanie takie - mocno zaskakujące dla współczesnego odbiorcy, 
przyzwyczajonego do próśb poety o przychylność w uczuciu - związane jest racjonalnie 
z pojęciem kreatywnej wolności i wypływa z przekonania, że jedynie człowiek od mi
łości wolny zdoła ukończyć artystyczne dzieło i opowiedzieć historię Orlanda83. A ten, 
jak zapowiada exordium, jest bohaterem szalonym: in furorę e matto; szalonym, gdyż 
miłość jest siłą, która paraliżuje logiczne, właściwe i słuszne działanie zarówno w ży
ciu, jak i w sztuce. Z niejaką więc ironią Ariosto posuwa się dalej niż Boiardo, i ukazu
je nieracjonalność praw uczuć, zaś siebie - jako ich ofiarę84.

Prawom uczuć Ariosto poddawał prawa rozumu: samą działalność poetycką, pojętą 
jako wyraz swoistej mądrości, ograniczają tu przede wszystkim pasja i rzeczywistość. 
Wskazane zostają dwa poziomy odbioru dzieła: w świecie przedstawionym istnieje wy
raźne rozróżnienie na historie fikcyjne i takie, które mają odniesienie do rzeczywistości 
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współczesnej; i tak, literacka, umowna opowieść o szaleństwie dotyczy także auten
tycznej rzeczywistości, współczesnej twórcy poematu. Światy przedstawiony i realny 
są wyraźnie rozdzielone, lecz zarazem istnieje pomiędzy nimi łączność: opowiadając 
o przypadkach Orlanda, autor-narrator wtrąca komentarze o charakterze autobiograficz
nym i w ten sposób, na równi z pozostającą w obrębie literackiej fikcji historią Orlanda, 
w której rycerz zakochany za przyczyną miłości staje się rycerzem szalonym, po
wstaje inna opowieść o podobnej tematyce. Jej protagonistą staje się sam autor-narrator, 
którego własna historia rozwija się równolegle z historią tytułowej postaci. Odpowiada 
to podstawowemu - wyraźnie określonemu - założeniu odrębności świata fikcyjnego 
i rzeczywistego, na którym opiera się cały poemat, a także wizji świata rzeczywistego, 
którego projekcją jest świat literacki. Wizja ta oscyluje wokół dwóch sfer: miłości i ro
zumu, a spaja je siła imaginacji, fantazji oraz pragnienie kontroli formalnej, którą arty
sta sprawuje nad narracyjną całością materii dzieła.

Ariosto odcina się w tym nie tylko od Boiarda, ale i od Poliziana, który głosił, że mi
łość wysokich lotów uskrzydli każde, i podłe, serce: Amore, che ad alto volo impenni ogni 
vil core (Stanze, VI, 7-8). Odmiennie pojmuje też rolę miłości, widząc w niej siłę, która 
prowadzi do choroby i szaleństwa, nie tylko w świecie fikcji, lecz i w realnym. Współ
istnienie i paralelność płaszczyzny literackiej i rzeczywistej widoczne są-jak zapowia
dały wersy incipit - w porównaniu stanów duszy bohatera literackiego i jego twórcy. 
Na tym właściwie polega nowatorskie ujęcie tematu, a podkreśla to formuła: cosa non 
detta in prosa mai ne in rima (OF, I, 2, 2), [czegoście dotąd w prozie i w rymie nie mie
li], która tradycyjnie wskazuje nie tylko na oryginalność utworu, lecz i na chęć zaakcen
towania pozycji jego autora85.

85 Podkreślanie znaczenia, zależnego od artystycznego patrona, mecenasa i prawodawcy, autora literac
kiego dzieła to częste zjawisko w XV i XVI w. Dawał temu wyraz i Angelo Poliziano, twórca oraz mistrz 
o uprzywilejowanym przecież statusie na dworze Wawrzyńca Wspaniałego, umieszczając na wstępie do 
Stanze dwuznaczną aluzję do mizernej kondycji twórcy, który naginać musi artystyczną wyobraźnię, by słu
żyć władcy, pisząc na rozkaz lub na zamówienie: per obbedir chi sempre obbedir debbe [gdyż słuchać ma 
ten, który zawsze słuchać musi]. Podobna nuta goryczy i żalu, trawić będzie Ariosta, który nigdy nie pogo
dzi się z tym, że literat bez majątku na zawsze pozostanie zależnym od władcy dworskim sługą, wysłanni
kiem i „błaznem” swego pana.

86 Arabowie przybyli do Francji przez ląd.
87 Rozróżnienia i terminy dotyczące „błędu”, którymi się posługuję, są propozycją stworzoną na po

trzeby niniejszego studium.

W myśl świadomego zamierzenia twórcy, w poemacie współistnieć mają realność 
i literackość, a wydarzenia historyczne i historycznie prawdopodobne łączyć mają się 
ze zdarzeniami zrodzonymi z fantazji. I tak, Ariostowskiepropositio konkretnie określa 
miejsce i czas zdarzeń: Francja - tradycyjnie literacko i historycznie związana z wojen
ną przygodą; zapowiedziany czas akcji jest jednak czasem nieistniejącym, fikcyjnym: 
to okres, w którym afrykańscy Maurowie przybywają morzem, by zniszczyć Francję 
(OF, I, 1, 7-8)86. Pierwsze odniesienie do błędu, jakie pojawia się w tekście, dotyczy 
zatem błędu, który określić można jako błąd fikcj i87 *. Przez błąd fikcyjny rozumiem 
zamierzoną ze strony autora chęć wytworzenia pozorów realności literackich zdarzeń, 
przedstawianych jako wysoce wiarygodne historycznie lub wysoce prawdopodobne 
pozahistorycznie (np. psychologicznie, społecznie, ideowo), a w rzeczywistości umow
nych i otwartych na wieloznaczność. Konsekwencje tak pojętego błędu pozostają 
w sferze autorskich technik narracyjnych i nie mają wpływu na osądy etyczne postaw 
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bohaterów. Czynnikiem specyficznym u Ariosta jest niewątpliwie swoista gra z czy
telnikiem, często oparta na ironii, próba jego możliwości w odczytaniu różnych po
ziomów tekstu i jego wieloznacznego przekazu. Takim rodzajem błędu posługiwał się 
Boiardo, żonglując między subiektywnym poczuciem czasu odbiorcy a obiektywnym 
jego (czasu) wymiarem, tworząc w narracji iluzoryczne skróty czasowo-przestrzen- 
ne, trudne do odkrycia przy pierwszym, intuicyjnym, nieanalitycznym odbiorze88. Błąd 
fikcyjny niedopuszczalny jest, natomiast, w podkreślającej znaczenie zasady prawdo
podobieństwa poetyce Tassa, który w Discorsi del poema eroico bronił wiarygodności 
tematyki historycznej89:

“ W Innamorato rekonstrukcja rzeczywistej chronologii oraz czasu trwania opowiadanych zdarzeń 
jest bardzo trudna, każda historia jest tu autonomiczna i posiada swój własny wymiar czasowy. W konse
kwencji poczucie czasu, jakie ma odbiorca, często zostaje „zmylone” w taki sposób, że wszystko, co, jak są
dziliśmy do tej pory, było opowiadaniem „na żywo”, zostaje przesunięte logicznie i staje się opowiadaniem 
in analepsis. Sposób, w jaki Boiardo operuje czasem, określa się jako technikę iluzoryczną (por. M. Pralo- 
ran, Maraviglioso arteficio, Fazzi, Lucca 1990, s. 55 i nast). Na temat iluzoryczności w Orlando Innamo
rato Boiarda wśród opracowań polskich, zob. A. Klimkiewicz, Techniki narracyjne w Orlando Innamorato 
Matteo Marii Boiarda [w:] Dawne literatury romańskie, M. Abramowicz, P. Matyaszewski (red.), Redakcja 
Wydawnictw KUL, Lublin 2002, ss. 48-54.

” Tasso, chcąc zmierzyć się ze wzorem romansu, który stworzył Ariosto, podaję nową teorię poematu 
jako epickiego gatunku. Do toczącej się debaty nad teorią poematu, która rozgorzała w okresie Cinquecento, 
Tasso dołącza swe Discorsi dell'artepoetica, traktat, który powstawał równocześnie z Gerusalemme libe
rała, a został opublikowany w 1587 r. Tematowi prawdopodobieństwa poświęcona jest księga druga trakta
tu - określona zostaje tu zasada, w myśl której prawdopodobieństwo odnosić się może zarówno do cudow
ności (il meraviglioso), jak i fantastyczności (il fantasticó), pod warunkiem zgodności z historią i tradycją. 
Poemat epicki musi mieć porządek i proporcje, pozwalające na jasne objęcie całości opowiadanych zdarzeń, 
gdzie podstawowe znaczenie ma jedna historia główna, do której dodaje się epizody, a te, choć konieczne 
dla zróżnicowania materii, nie mogą być samodzielne. Główną zasadąjest jedność (jak w poezji) i jej właś
nie musi zostać poddany zarówno poemat heroiczny, jak i romans. Tasso zauważa jednakże, iż materia ro
mansu jest bardziej podatna na rozproszenie i łatwiej w niej o nieporządek.

90 „Epicki twórca, poszukując wszędzie, jak powinien, prawdopodobieństwa [wiedzieć musi], że nie jest 
prawdopodobne, by wydarzenia szlachetne, jak te, które opisuje, nie zostały spisane ręką historyka i nie były 
w pamięci potomnych”. Tłum. A.K. [za:] T. Tasso, Discorsi del poema eroico, L. Poma (red.), Bari, Laterza 
1964, s. 84.

91 „Poeta opiera się na prawdziwych zdarzeniach i uważa je za prawdopodobne, stąd materia jego dzie
ła jest prawdopodobna, co znaczy, że może być prawdziwa lub fałszywa, ale zazwyczaj jest prawdziwa, 
gdyż nie jest w żaden sposób dorzeczne, by prawdopodobieństwo mogło być fałszem, bo bardzo się od nie
go różni”. Tłum. A.K [za:] tamże, s. 86.

dovendo l’epico cercare in molte parti il verisimile, non e verisimile che un’azione illustre, come 
sono quelle da lui trattate, non sia scritta e passata a la memoria de’ posted con la penna d’alcun 
istorico90.

Jednakże prawo, które gwarantując twórcy swobodę poetyckiej inwencji, pozwala 
na odstąpienie w literackim przekazie zarówno od naukowej prawdy, jak i od sofistycz- 
nego fałszu, prowadzi do usankcjonowania na poziomie epistemologicznym prawdopo
dobieństwa poetyckiego:

II poeta si fonda sopra qualche azion vera e la considera come verisimile, onde la sua materia e il 
verisimile che puó esser vero e falso; ma suole esser piu tosto vero, non essendo ragionevole in 
modo alcuno che il verisimile sia piu tosto falso, dal quale e molto dissimile91.
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Wyróżnione dotychczas sfery, związane z pojęciem błędu, tematycznie dotyczą relacji 
rozumu i miłości, na poziomie zaś narracyjnym - stosunku fikcji do rzeczywistości. 
W pieśni pierwszej, poza wskazanym wersem (7, 1), spotykamy dwie inne, bezpośred
nie wzmianki dotyczące interesującego nas obszaru znaczeń: w obrazie Angeliki klu
czącej po lesie w poszukiwaniu schronienia przed goniącymi jej śladem wielbicielami. 
Dotarłszy do miejsca, które zdaje się jej spokojną, bezpieczną przystanią, dziewczy
na puszcza wodze i rumak swobodnie krąży wśród traw zielonej polany, wzdłuż brze
gu strumienia:

lascia alia pasture
andare il palafren senza la briglia;
e quel va errando intomo alle chiare onde, 
che di ffesca erba avean piene le sponde.

(OF, 1.36, 5-8)

Odpocząć tam sobie i wytchnąć myśliła,
i konia, zdjąwszy uzdę, na trawę puściła,
a koń przy onej pięknej wodzie w onem czasie 
samopas błądzi nad brzegiem to tam, to sam się pasie.

(OSz, 1,36, 5-8)92

92 Cytaty polskie przytaczane są w tłum. P. Kochanowskiego i pochodzą ze wspomnianego już wyda
nia L. Ariosto, Orland Szalony, J. Czubek (red.), Akademia Umiejętności, Kraków 1905.

93 Zob. Platon, Fajdros, tłum. W. Witwicki, PWN, Warszawa 1958, ss. 24-29. Mit o aurydze, ciągniętej 
przez konie, przedstawia teorię duszy; ukazany jest tu cel podróży i grożące niebezpieczeństwa oraz nagro
da za wierność, przebywanie na kobiercach prawdy i piękna - alegoria nieba i oglądania Boga.

W bukolicznym, metaforycznym obrazie błądzącego po pastwisku konia - nieodłącz
nego towarzysza rycerskiego wędrowca - zawiera się owa tęsknota za wolnością myśli 
i czynu uciekających przed zagrożeniem postaci, więzionych w sieci własnych prag
nień, poszukujących kogoś lub czegoś, dążących do określonego lub nieuświadomione
go i nieznanego jeszcze ideału. Ruch rumaka jest podobny do ruchu bohatera, w myśl 
założenia o ścisłej jedności człowieka z koniem, którą wyraża, wyraźna w językach ro
mańskich, etymologia pojęcia rycerza, gdzie figurę rycerza cavaliere, chevalier wyob
raża właśnie ten związek. Koń jest pierwszą, nieodzowną i niepomijalną częścią rycer
skiego ekwipunku, stanowi atrybut i metaforę, określającą stan, pozycję i środowiskową 
przynależność postaci. Poddaje się instynktownym pragnieniom jeźdźca i jego racjonal
nym czynom, ten zaś z kolei, by móc nim kierować, musi mieć nad nim kontrolę i nad 
nim panować, w słusznym momencie powstrzymać lub pchnąć do działania, skracając 
cugle i bodąc ostrogą. Koń, który wyraża namiętność, wolną lub nadzorowaną rozumem 
pasję, przypomina tu o wizji z Fajdrosa, mówiącej o ludzkiej duszy w rydwanie, zaprzęg
niętym w dwa rumaki. Koń biały - emocje i impulsywna część duszy - sięga do sła
wy, ku szczytnym celom, ku niebu i górze, zaś drugi - czarny - to pożądliwość i ślepa 
namiętność, ciążąca ku sprawom zmysłowym, skierowana ku ziemi. Woźnica natomiast, 
który uosabia rozumną część duszy, oba te pierwiastki harmonizuje i dążąc do opa
nowania pożądań, czuwa nad utrzymaniem owej harmonii, a zarazem strzeże drogi 
życia oraz pilnuje wyznaczonego celu93. Platoński mit wtapia się w ariostowskie 
błądzenie - ucieczkę przed pożądaniem fizycznym i prześladowaniem ducho
wym - oraz uosabia poddane rozumowi pragnienie wolności i decydowania o własnym 
wyborze.

Kolejny trop w koncepcji błędu prowadzi do 56 oktawy - ustępu o dużej koncentra
cji znaczeń zawartych w niej sformułowań:
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Forsę era ver, ma non peró credibile 
a chi del senso suo fosse signore;
ma parve facilmente a lui possibile, 
ch’era perduto in via piu grave errore.
Quel che l’uom vede, Amor gli fa invisibile, 
e l’invisibil fa vedere Amore.
Questo creduto fu; che ‘1 miser suole 
dar facile credenza a quel che vuole94.

94 Ariosto chętnie wplata w tekst intertekstualne odniesienia różnej proweniencji: od klasycznych cy
tatów po współczesne przysłowia ludowe. Tu por. cyt. OF, I, 56, 7-8 i quod nimis miseri volunt, hoc facile 
credunt, (Seneka, Hercules furens, akt II, 139). [Chętnie biedni wierzą w to, czego bardzo pragną],

95 Bibliografia na temat głównych kategorii tematycznych Orlando Furioso jest bardzo bogata. Wśród 
najbardziej znaczących pozycji ważne miejsce zajmuje klasyczne, obszerne studium P. Rajna, Le fonti 
dell'Orlando furioso. Zob. też, w kolejności alfabetycznej: C. Bologna, La macchina del Furioso; F. Bruni, 
Boccaccio e I’invenzione della letteratura mezzana; A. Gareffi, Figure dell'immaginario nell'Orlando Furioso, 
Bulzoni, Roma 1984; R. Manica, Preliminari sull’Orlando Furioso: un paradigma ariostesco, Bulzoni, Roma 
1983; C. Segre, Esperienze ariostesche; S. Zatti, łlfurioso fra epos eromanzo, Pacini Fazi, Lucca 1990. Wśród 
opracowań pierwszej pieśni poematu, zob. w szczególności interpretację D.S. Came-Ross, The One and the 
Many: A Reading of the Orlando Furioso. Cantos I and 8", „Arion”, New Series V/ 2 (1966), I, ss. 195-234.

(OF, I, 56, 1-8)

Podobno beta prawda, ale z każdej miary 
według rozumu temu nie da każdy wiary; 
atoli on na on czas uwierzył wszystkiemu, 
wszystkiemu snadź by bel uwierzył i czemu 

więtszemu.
Bo miłość tak wzrok bierze i tak go przydaje, 
że za rzecz niewiadomą widzianą udaje, 
niewidzianą, przeciwnie, że widziana liczy: 
każdy temu rad wierzy, czego sobie życzy.

(OSz, I, 56, 1-8)

Grave errore, czyli błąd zasadniczy, łączy w sobie treści o proweniencji petrar- 
kowskiej, a zarazem dantejskiej: nierzadko przecież stan Orlanda jest przedstawiany - 
jak w Canzoniere - jako grave error (I, 56,5; XXXII, 92,8; XXXIII, 75,7; XLV, 31,3), 
czy passato error (XXXIX, 60,8), choć występuje też i w dantejskim ujęciu, jako tan
io error (VI, 16,2; VIII, 87,8; XVIII, 66,6; XVIII, 94,2; XXIII, 9,4; XLIII, 39,8). Okreś
lenie Ariosta implikuje miłosne uwikłanie i niszczący wpływ uczuć oraz skupia 
w sobie znaczenia o odmiennym zabarwieniu semantycznym, a zarazem najważniej
sze motywy Ariostowskiego poematu: poszukiwanie wartości, niemożność spełnienia, 
zawiedzione oczekiwanie, wagę intelektu, szaleństwo uczuć, ucieczkę, które, wyrażo
ne w ruchu, według narracyjnej zasady ustawicznej przemiany, prowadzą do rozważań 
na temat paradoksalnego i pełnego ironii postrzegania rzeczywistości95.

Komentarz do słów Angeliki, proszącej zakochanego w niej Saracena o obronę i re
spekt dla jej dziewictwa, jest pełen sceptycznej ironii wobec infantylności żądania. Prze
mijający świat paladynów, dość naiwny wobec brutalnej teraźniejszości, nie zostaje tu jed
nak potępiony, nie piętnuje się złudzeń i mylnej oceny rzeczywistości, choć ostrzega 
przed łatwowiernym przyjmowaniem jednej tylko perspektywy w jej osądzie. Postawę 
wobec „błędu” cechuje tu raczej zrozumienie dla ograniczeń ludzkiej natury, granic, 
w których toczy się próżna, choć nie tragiczna gra o wytyczenie drogi wyznaczającej 
cel własnego istnienia. W drodze tej liczy się zdolność zrozumienia prawdy oraz świa
domość mnogości możliwych punktów i poziomów widzenia.

Strukturalnie rzecz ujmując, oktawa 56 przygotowuje odbiorcę na zmianę dotych
czasowego wizerunku bohatera, na którego postaci koncentruje się wątek: Saracen Sac- 
ripante w spotkaniu z Angeliką, uciekającą przed miłosnym zapałem Rinalda i Orlanda, 
początkowo jawi się dziewczynie jako jej obrońca i takim też się zdaje, gdy dwornym ję
zykiem wygłasza pochwałę dziewictwa (OF, 1,42,1 i nast.). Forsę era ver - komentuje 
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narrator - „może to i prawda”, lecz niegodna wiary dla tego, kto panem jest swego rozu
mu (w. 2); słowa te zapowiadają problematykę szaleństwa i rozumu, prowadzą w praw
dziwy labirynt moralnych oraz intelektualnych zawirowań i niepewności. Błąd jest tu 
błędem pojęciowym i polega na fakcie wiary w prawdziwość złudzenia, gdzie brak 
dostatecznego, trzeźwego sądu, obiektywnej oceny stanu rzeczy i logicznego, niezmą
conego uczuciem, myślenia; wyraża się niezdolnością lub też niechęcią do rozpoznania 
prawdy i fałszu, złudnym oczekiwaniem na to, co nie może się zdarzyć i spełnić.

Winąjest także i zbytnia ufność w potęgę rozumu, poddanego oddziaływaniu uczuć: 
parve facilmente a lui possibile (I, 56,3), gdyż wiarą w wyższość miłości nietrudno 
„oszukać” umysł i stworzyć własny, wewnętrzny, świat pozorów. Rozum jest w poe
macie antagonistą miłości oraz wszelkich pragnień, a zarazem ich zaprzeczeniem: mi
łość to stan zagrażający mądrości - o tym przecież mówi sygnalizowana w incipit 
przemiana mądrego, godnego szacunku rycerza w szaleńca i głupca: che per amor venne 
in furore e matto, / d’uom che si saggio era stimato prima [„co z wielkiej oszalał miłości, 
/ bywszy przedtem tak sławny i wzięty z mądrości” (I, 2, 3^4)]. Cytowany tu błąd 
Sacripanta jest odzwierciedleniem błędu Orlanda:

Se mai si seppe il cavallier d’Anglante 
pigliar per sua sciocchezza il tempo buono, 
il danno se ne avra; che da qui inante 
nol chiamera Fortuna a si gran dono 
(tra sć tacito parla Sacripante): 
ma io per imitarlo gid non sono, 
che lasci tanto ben che m’e concesso, 
e ch’a doler poi m’abbia di me stesso.

(OF, I, 57,1-8)

Mówi z sobąpo cichu: jeśli tej pogody 
nie umiał Orland zażyć, nie będzie bez szkody, 
nieżyczliwej Fortuny niechaj nie winuje, 
niech to raczej swojemu głupstwu przypisuje. 
Ja pewnie z niego nie chcę przykładu i jako 
on, ja szczęścia upuścić nie chcę lada jako: 
błaznem bych był, kiedy bym go miał naśladować, 
a potem narzekając, sam siebie winować.

(OSz, I, 57, 1-8)

Ufny w logikę swego myślenia, Saracen nie chce iść w ślady „naiwnego” rycerza96, 
podobnie jednak jak Orlando zamierzeń swych nie realizuje, przeciwnie - ponosi po
trójną porażkę: pokonany w miłości i zwyciężony w walce, ze wstydem staje przed nie
miłosierną dla wojownika-muzułmanina prawdą na temat przyczyn swojej klęski. Błąd, 
prowadzący do niepowodzenia, jest dwojakiej natury: znane już z wcześniejszych przy
kładów „złudne pragnienie” łączy się tu z błędem, który polega na mylnej ocenie sytua
cji przez bohatera: okoliczności uznane za sprzyjające, wcale sprzyjające nie są. Czuwa 
nad tym wszechwiedzący narrator, który zamiary niedoszłego uwodziciela w decydu
jącej chwili krzyżuje przez wprowadzenie na scenę nowej postaci - Bradamante, a ta 
- w rycerskim przebraniu, zwycięża Sacripanta w pojedynku. W konsekwencj i, zbyt ufny 
w siły umysłu i ciała, niepokonany wojownik zostaje upokorzony przez dwie niewia
sty, a klęskę podkreśla znaczące zakończenie sceny, gdy Angelika oddala się od swego 
prześladowcy i dosiadłszy jego własnego konia:

96 Naiwność Orlanda Sacripante widzi w fakcie, że obrońca Angeliki, który ocalił ją wielokrotnie 
przed hańbą i śmiercią nigdy nie zdołał wykorzystać sprzyjających okoliczności i nie „zerwał kwiatu dzie
wictwa”. Zob. OF, I, 55, 6-8.

Del ronzin disgravato la donzella Angelika zatem też zaraz się przesiadła
lascia la groppa, e si ripone in sella. i nie za siodłem, ale w siedle już usiadła.

(OF, I, 76, 7-8) (OSz, I, 76, 7-8) 
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pozostawia go „na piechotę”, pozbawionego tym samym wielce symbolicznego atrybu
tu, bez którego rycerz nie jest „pełnym” rycerzem97.

97 Na temat roli atrybutów w rycerskiej symbolice zob. E. Musacchio, Amore, ragione e follia, Bulzoni, 
Roma 1983, ss. 9-16.

Wina jest w tym kontekście rozpatrywana z wielu punktów widzenia: mowa o błędzie 
Orlanda (I, 57, 1-2), którego postępowanie Sacripante uznaje za dowód braku rozu
mu. Taki stan charakteryzuje człowieka niepotrafiącego wykorzystać sprzyjającej oka
zji. Saracen uważa się za mądrzejszego od poprzednika i podpierając się filozofią carpe 
diem, postanawia postąpić inaczej: Corró la fresca e matutina rosa [„Zerwę ją świeżą 
różą” (I, 58,1)]. Myli się jednakże w ocenie własnej sytuacji i przecenia możliwo
ść i, w osądzie bowiem nie wnika w przyczyny zdarzeń i nie przewiduje ich konsekwen
cji. W kręgu podobnych dociekań pozostają też cytowane słowa na temat fortuny (da 
qui inante /nol chiamera Fortuna a si gran dono, I, 58, 3-4) oraz korzystnej okazji 
(tempo buono, I, 58, 2). Pierwsze z tych pojęć oznacza całość zdarzeń, z którymi czło
wiek musi się zmagać na drodze życia, drugie zaś - koncepcję uzupełniającą ideę fortu
ny- okazję, która jest zbieżna z pojęciem okoliczności. Sztukąjest okoliczności do
strzec i wykorzystać dla osiągnięcia celu - staje się to możliwe jedynie dzięki cnocie, 
którą człowiek powinien posiadać lub do której powinien dążyć. To ostatnie pojęcie 
odpowiada idei rzymskiej virtus, choć nie jest jednoznaczne: na pytanie o cnotę Ariosto 
odpowiada całym swym poematem, a rzecz ujmując w wielu jej przejawach, nie udzie
la jednolitej odpowiedzi. Przedstawienie rycerskiej i ludzkiej virtus jest najpełniej moż
liwe poprzez konfrontację z exemplum, mówiącym o błędzie, w wyniku konsekwentnej 
jego analizy.

Z przyczyn natury literackiej i artystycznej przekaz poematu Ariosta jest wieloznacz
ny - definicja błędu nie została ujęta w sposób oczywisty, choć można tu określić ogól
ny wymiar errare. Obejmuje on, jak widzieliśmy, głównie trzy obszary znaczeń:

1) Z narratologicznego punktu widzenia pierwszoplanową jest tutaj fizyczna czyn
ność przebywania drogi, wiodącej do postawionego celu - podobnie jak w tradycyjnych 
romansach o wędrownych rycerzach, którzy szukają przygody. U Ariosta cel ów jest 
celem wyobrażonym, zaś droga, która dzieli punkt wyjścia i punkt spełnienia, obok 
fizycznej, obejmuje także sferę psychiczną- a wobec założonej, w sposobie narracji oraz 
w projekcie treściowym, niemożności realizacji zamierzeń - to przestrzeń intelektual
nego zmagania w próbie zrozumienia przyczyny nieuniknioności zdarzeń i poszukiwa
niu ucieczki od nieuchronności fatum. 2) W takiej próbie ucieczki istotna jest równo
waga między postępowaniem a rozumem. Błąd, zasadniczo, ma intelektualny charakter 
i świadczy o mylności ludzkich idealnych wyobrażeń, co jest przyczyną klęski w dąże
niu do celu, powodem błądzenia i zarazem ostoją złudzeń dla świata pozorów. W tej ka
tegorii mieści się szeroko pojęty błąd postępowania. Pojęcie to ulega specyfikacji w mia
rę biegu narracji i szczególną postać przyjmuje wówczas, gdy dochodzimy do trzeciego 
z wyróżnionych obszarów. 3) Wymiar ostatni i zasadniczy wyraża się w identyfikacji 
błędu z uwikłaniem miłosnym, gdzie obecna jest świadomość potęgi ludzkiego rozumu 
i jednoczesne przeświadczenie o niemożności jej wykorzystania. Motyw ten, wraz z po
stępowaniem w głąb poematu, rozwija się w różnych aspektach, w kierunku psychologi- 
zującym - wewnętrznego odwrotu człowieka ku alternatywnym światom, w widocznej 
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tęsknocie za intelektualnym wyzwoleniem. Do wymienionych kategorii dodajmy jeszcze 
tę, która obejmuje błąd rozpoznania - jej przykład w pieśni pierwszej daje scena 
pojedynku Bradamante i Sacripanta w sytuacji, gdy tylko jedna ze stron jest świadoma 
tożsamości drugiej. Podobnie będzie też i w kolejnych przygodach, kiedy narrator, wy
korzystując przywilej użycia wybranej fokalizacji, żadnej ze stron (lub tylko wybranej) 
nie pozwoli na identyfikację pozostałych postaci, aż do odpowiedniego - z narracyjne
go punktu widzenia - momentu, w którym rozpoznanie będzie konieczne lub znaczące 
dla dalszego przebiegu historii.

Jakie spośród wymienionych aspektów błędu powrócą w pieśni ostatniej? Podob
nie jak pierwszą, przypomnimy tę pieśń w esencjonalnych jej liniach, by podkreślić ko- 
herentność przekazu w całości i sprawność narracji w dziele zakrojonym na podobną 
miarę. Wobec nieustannych wariacji oraz nawrotów tych samych motywów, mnogości 
dygresji i argumentów, materia tego utworu ma kształt „spirali”98. Koncentracja tema
tycznych wątków, pośród ogromu i różnorodności zdarzeń oraz postaci, następuje bez
błędnie - logicznie i konsekwentnie, według praw narracyjnej spójności: pieśni krańco
we, różne i odległe, a jednocześnie zbieżne, łączy harmonia przeciwieństw99. W Furioso, 
na wzór Innamorato, widoczne są liczne miejsca „otwarte”, do których powrócić może 
inny niż Ariostowski narrator100, niemniej, w całości, opowieść Ariosta ma formę za
mkniętą: istnieje w niej rodzaj „ramy”, związanej z koncepcją kształtu narracji, co za
znacza się w pierwszej i w ostatniej pieśni. Pomimo acentryczności narracji, prowadzo
nej za pomocą epizodów101 i nieustannego, wartkiego następstwa zdarzeń, gdzie brak 
jednolitej i symetrycznej perspektywy, w ostatniej pieśni powraca równoważny rozkład 
akcentów znaczeniowych oraz formalnych widocznych w pieśni pierwszej. Semantyka 
błędu - która, określona w pieśni wstępnej, w miarę rozwoju wielkiej machiny zdarzeń 
ulega transformacji i kieruje się ku coraz to nowym dziedzinom - w zakończeniu spro
wadza się do kilku aspektów.

98 G. Contini, Come lavorava I'Ariosto, s. 236.
99 Zasada harmonii przeciwieństw głosi konieczność i umiejętność właściwego połączenia początku 

z końcem. Zob. G. Giannantoni (red.), Ipresocratici. Testimonianze e frammenti, Laterza, Bari 1981,1.1, s. 243.
100 I tak, tytułem przykładu, historię „otwartą” stanowi historia Angeliki od momentu zaślubin z Medorem:

Incipit pieśni XLVI, ostatniej, jest metaforą dobiegającej końca morskiej podróży, 
wyrażoną poprzez symboliczny obraz portu i brzegu, na którym oczekuje tłum ludz
kich postaci:

Or, se mi mostra la mia carta il vero, 
non e lontano a discoprirsi il porto; 
sl che nel lito i voti scioglier spero 
a chi nel mar per tanta via m’ha scorto; 
ove, o di non tomar col legno intero,

Jeśli ta pieśń ostatnia prawdę ukazuje, 
już mej nawie prędko być w porcie obiecuje, 
gdzie [na brzegu] szerokie zwinąwszy żagle, uwolniony, 
wytchnę po trudnem biegu przez pław niezbrodzony; 
skąd lub z okrętem nazad wrócić się niecałem,

Quanto, Signorc, ad Angelica accada 
dopo ch’usci di man dcl pazzo a tempo; 
c come a ritomarc in sua contrada 
trovasse c buon navilio c miglior tempo, 
c de 1’India a Mcdor desse lo sccttro, 
forsę altri cantera eon miglior plettro.

Angeliki co się tknie, od czasu onego, 
kiedy się z rąk wymknęła grabie szalonego, 
zaraz okręt najdujc, dobrze sporządzony, 
na którem jako prędko w swe przybyła strony 
i jako Mcdorowi państw sccptr wolny dala, 
życzę by lutnia potem uczeńsza śpiewała.

(OF, XXX, 16,3-8)
101 Zob. A. Gareffi, Figure dell'immaginario nell'Orlando Furioso, s. 16.

(O*,  XXX, 16, 3-8)

48



o d'errar sempre, ebbi gia il viso smorto.
Ma mi par di veder, ma veggo certo, 
veggo la terra, e veggo il lito aperto.

lubo do śmierci błądzić po morzu niemałem 
obawiałem się, smutny; lecz darmo, bo bliski 
dom [ziemię i brzeg otwarty] widzę, a me w radość

(OSz, XLVI, 1, 1-8) mienią się uciski102 103.

102 Wyrażenia w nawiasach kwadratowych odpowiadają terminom oryginalnym i nie należą do tekstu 
przekładu P. Kochanowskiego.

103 Wykorzystany zostaje tu topos błądzenia samego autora: ove, [...] d'errar sempre, ebbi gid il viso 
smorto (OF, XLVI, 1,6), który w metatekstowym przesłaniu finalnym zapewnia o spójności całego teks
tu. W miejscu tym, gdzie pojęcia wielokrotnie przewijające się w poemacie spotykają się i scalają w jedno, 
duże znaczenie ma powiązanie „błędu” z „szaleństwem”.

104 Trudno nie odwołać się w tym miejscu do Posteritati Petrarki, listu, który w średniowiecznej lite
raturze uważany jest za jeden z pierwszych tekstów, zawierający przykładną, tworzoną na użytek „potom
nych” idealizowaną biografię autora: wyraźnie jest tu widoczny twórczy projekt dzieła, opartego na literac
kiej fikcji. O podobnych założeniach można też mówić w Secretum.

105 Wśród literackich twórców wymienieni zostają: Vittoria Colonna (9, 3-8), Lattanzio i Claudio To- 
lomei (12, 1), Gian Giorgio Trissino, (12, 2), Panfilo Sassi (12, 4), Francesco Molza (12, 4), Giulio Delmi- 
nio (12, 8), Francesco Bemi (12, 8), Costantino Lascaris i Andrea Navagero (13, 7), Pietro Aretino (14, 4), 
Pietro Bembo (15, 1-2), Fracastoro (15, 7), Gabriele Trifon i Bernardo Tasso (15, 8).

Lista ta z pewnością nie jest kompletna - znane jest w tym względzie oburzenie Machiavellego, który 
17 XII 1517 r. z goryczą pisał w liście do Lodovika Alamanniego, że został pominięty: lasciato indietro 
come un cazzo. N. Machiavelli, Lettere, F. Gaeta (red.), Feltrinelli, Milano 1961, s. 383.

106 Zob. komentarz nieznanego autora [w:] L. Ariosto, Orlando Furioso, Firenze 1925, t. II, s. 568, p. 1. 
Zob. też A. Gareffi, Figure dell'immaginario, s. 49 i p. 11.

(OF, XLVI, 1,1-8)

Obecność autora w tekście, w którym narrator, miast kryć się za tłem opowiada
nych zdarzeń i wypowiadać poprzez postaci, zabiera głos w pierwszej osobie i bezpo
średnio zwraca do czytelnika czy też słuchacza, świadczy o programowo tworzonej li
terackiej fikcji oraz stanowi wyraz tej samej identyfikacji twórcy-Ariosta z narratorem, 
którą dostrzega się w incipit pieśni pierwszej, a także w komentarzu do przedstawianej 
sceny, a potem, kolejno, w każdym exordium nowego canto’05. Niebagatelną bowiem 
funkcją prologów pieśni jest prezentacja portretu autora - wszystkie razem tworzą ro
dzaj jego wyobrażeniowej biografii104, którą Ariosto buduje równolegle z historią bo
hatera i wzbogaca poprzez częste aluzje do swoich życiowych doświadczeń oraz przez 
odniesienia do różnych sytuacji osobistych. W ten sposób sygnały obecności twórcy, 
widoczne i odczuwalne w całym poemacie, reasumują się w jego zakończeniu i nie po
zostawiają wątpliwości co do wymowy wspomnianej tu metafory. Podróżnym dobija
jącym lądu jest pisarz, a na jego przybycie czekają radośnie przeróżne postaci. Są to 
figury realne, jak zrozumiemy, przeglądając dalsze strofy ostatniej pieśni: w pierwszych 
19 oktawach (XLVI, 3-19) defilują w paradzie największe znakomitości epoki: wymie
nione z imienia książęce córy i ich rycerze, władcy i literaci105, ich krewni, bliscy i przy
jaciele Ariosta. Długa, niezbyt poetycka ich lista podkreśla sens metafory mówiącej o za
kończeniu literackiej pracy i początku istnienia dzieła, które rozpoczyna własne życie 
wśród publiczności, czekającej na „powrót” twórcy z tak wielkim zapałem, z jak wiel
ką ulgą kończy on swoje pisanie.

Pierwszy wers początkowej oktawy mówi o geograficznej żeglarskiej mapie, która 
-jeśli powiada prawdę - wskazuje na kres wędrówki: Or, se mi mostra la mia carta il 
vero. Jasna, metonimiczna aluzja do kart poematu i do zarysu całości dzieła106 zwiastuje
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jego koniec i, wraz ze wzmianką o „ślubach, które na brzegu rozwiązać mam nadzie
ję”- (Nel lito i voti scioglier spero), jest deklaracją spełnienia obietnicy (XLVI, 1, 3), 
danej na wstępie a chi nel mar per tanta via m 'ha scorto - słuchaczom wiernie śledzą
cym opowieść, pracę i losy, wyczerpanego107 już długim błądzeniem autora: ove, [...] 
d’errar sempre, ebbi gid U viso smorto. Dostrzegalny lęk d'errar sempre - obawa przed 
wiecznym zamknięciem i symbolicznym więzieniem wśród krętych konstrukcji literac
kiego labiryntu - łączy się z topiczną, ambiwalentną figurą żeglugi; a skoro u Ariosta 
nie jest możliwa jednoznaczna ocena całości, trudno rozsądzić, czy figura ta występu
je jako alegoria życia czy, jak u Dantego, jest alegorią literackiej twórczości108, czy też, 
raczej, godzi w sobie oba znaczenia. Przenośny obraz morza i niebezpieczeństw, wią- 
żących się z jego przebyciem, wyraża się poprzez errare - błąd i zarazem błądzenie, 
w którym pojawia się prześwit - port i lądowanie. Błąd jest identyfikowalny z błądze
niem pisarza109 * i, pojmowany jako bodziec twórczy, stanowi podstawę literackie
go aktu, w którym błądzenie jest rozumiane jako proces tworzenia. Występuje tu meta
fora literackiego fałszu, podobnie jak w przypadku, który określiliśmy jako błąd fikcji. 
Port jest nie tylko docelowym miejscem przybycia, lecz przede wszystkim miejscem 
nostos - powrotu; znaczy kres literackiej podróży, co, zatoczywszy koło, dobiegła 
końca. To rzeczywistość - przyczyna oraz początek drogi - wyłania się ze snu i ze złu
dzenia fantazji, która-jak stały punkt, dotychczas zakryty przenośnią i „fałszem” - od
słania, odkrywa, ujawnia prawdziwe swoje oblicze (discoprirsi U porto, LXV1, 1,2)"°. 

107 Znane są anegdoty o Alessandrze Benucci, która jakoby odmawiała Ludovikowi nocnych spotkań, 
jeśli nie przedstawi jej kolejnych pieśni Orlando Furioso.

108 Por. la navicella del mio ingegno, DC, Purg., I, 2.
109 Podobnie i później T. Tasso swe życie utożsamia z pisarskim dziełem. Zob. Gerusalemme libera

ła, I, 4,2-3.
Do tak ujętej tematyki błędu powróci Torquato Tasso. Jego praca nad poematem - trudna i burzliwa 

-jest wynikiem nie tylko artystycznej biografii oraz pragnienia sławy, którą przyniosłoby niewątpliwie na
danie nowej szaty i uregulowanie dzieła, jakim był Orlando Furioso, ale i owocem szesnastowiecznych po
lemik nad kształtem poetyckiej sztuki (por. uwagi na s. 43 oraz p. 89, 90 i 91). Jedną z różnic dzielących 
Ariosta i Tassa w kwestii prawdopodobieństwa Odnajdziemy w exordium obu poematów: Ariosto mieszał 
prawdę z fantazją, zaś autor Jerozolimy wyzwolonej chciał wyraźnie rozróżnić i oddzielić rzeczywistość od 
wytworu wyobraźni:

[...] e tu perdona [...] a jeśli przy stronie
s'intessofregi al ver, s’adorno in parte prawdzie gdzie jakiej ozdoby przydawani,
d'altri diletti, che de’ tuoi, le carte. niech twej niełaski za to nie uznawam.

(GL, I, 2, 6-8) (JW, I, 2, 7-8)
Posługiwał się przy tym metaforą prawdy, która, jak gorzkie lekarstwo, podana być musi w łagodnych 

i słodkich słowach:
Wiesz, że za światem wszyscy tam bieżemy, 
gdzie więcej Parnas leje swe słodkości, 
i prawdę pręcej w ludzie więc wmówimy, 
kiedy rym miękki doda jej wdzięczności. 
Tak schorzałemu dziecięciu kładziemy 
na brzeg u kubka różne łagodności: 
to gorzki napój pije oszukane, 
żywot i zdrowie biorąc pożądane.

(JW, I, 3, 1-8).

Sai che 14 cone il mondo ove piu versi 
di sue dolcezze il lusinghier Pamaso, 
e che ‘1 vero, condito in molli versi, 
i piu schivi allettando ha persuaso. 
Cosi a 1’egro fanciul porgiamo aspersi 
di soavi licor gli orli del vaso: 
succhi amari ingannato intanto ei beve, 
e da l’inganno suo vita riceve.

(GL, 1,3, 1-8)

Cytaty z Gerusalemme liberała [za:] T. Tasso, 
Gerusalemme liberała, L. Caretti (red.), 
Mondadori, Milano 1988.

Cytaty polskie [za:] T. Tasso, Jerozolima wyzwolona, 
tłum. P. Kochanowski, Zielona Sowa, Kraków 2004.
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Rozdział i połączenie zarazem prawdy i fikcji - światów metaforycznej żeglugi i stabil
nych przystani - nakreślony tu został cienką, ale wyraźną linią wybrzeża, która się mie
ści między wodą a lądem: jest to granica, a zatem, szczególny ten obszar, który dzieli 
i łączy, jednocześnie stanowi kres i daje początek, zamyka i otwiera. Tak też dwukrot
nie wywoływany jest obraz brzegu: postrzegany raz jako granica wolności intelektual
nej: nel lito i voti scioglier spero (w. 2), raz jako granica dostępna i otwarta ku nowej, 
stabilnej, rzeczywistości - lito aperto (w. 8). Rzeczywistość ta staje się wyraźna, gdy 
przybysz dostrzega na lądzie grupę oczekujących na niego postaci - określona jest za
tem poprzez istnienie ludzkiej społeczności. Tu, ze względu na różne sposoby postrze
gania tejże społeczności, widoczne są pewne zazębiające się podziały: zasadniczo, spo
łeczność pojmuje się ogólnie, jako czytelników i odbiorców dzieła, przy czym ogólny 
ten obszar dzieli się na dwa odrębne kręgi, czyli społeczność dworską i literacką. Przy 
takim rozróżnieniu linia graniczna ma własności łączące, choć różne są cele odbiorców 
pierwszego i drugiego kręgu. W obrębie takiego podziału uderza przeciwstawienie dwóch 
światów: wyższego i niższego, gdzie świat wyższy - absolutny i władczy - to znane 
i uświęcone postaci możnych oraz wielkich umysłem, zaś świat drugi - podrzędny, a tak
że zależny - to pozostali i mimo że wszystkich ich łączy ciekawość literackiego dzieła 
- sposoby jego przyjęcia oraz percepcji są zasadniczo odmienne. W takim aspekcie poja
wia się motyw enkomiastyczny: w radosnym lub kpiąco radosnym obrazie tłumu, wiwa
tującego na cześć twórcy-bohatera, motyw ten występuje w ironicznym ujęciu, o czym 
za chwilę będzie mowa.

U kresu mentalnej podróży czekają więc na autora realne, ponadczasowe postaci - 
osoby dobrze rozpoznawalne:

Or comincio a discernere chi sono Już poczynam poznawać na Wysokiem brzegu
questi che empion del porto ambe le sponde. tych, którzy z dalekiego chcą mnie witać biegu.

(OF, XLVI, 2, 5-6) (OSz, XLVI, 2, 5-6)

Tworzą one dość spójną społeczność możnych i literatów oraz „setki innych” (altri 
cento, XLVI, 19,2), tak jak widzi je twórca, którego pozycja w jednej chwili ulega zmia
nie. Funkcja intelektualno-filozoficzna postaw autora ustępuje tu funkcji społecznej - 
odegrania przed publicznością roli dwornej „figury”, która na wzór bohaterów Castiglio- 
nego, porusza się w całkowicie przejrzystym systemie przyjętych konwencji, w układzie 
umownego, wąskospołecznego kodu. Funkcji tej, będącej, jak wiadomo, źródłem inte
lektualnego sprzeciwu, Ariosto nadaje charakter „gry”, która wymaga zdolności roz
poznania odgórnie ustalonych, uniwersalnych znaków, będących częścią elitarnego, 
dwornego kodeksu i systemu. W posługującym się owym systemem świecie, powstaje 
nieodłącznie z nim związany obszar alternatywny - to sfera alienacji, do której pozwoli 
dotrzeć tylko znajomość reguł gry. Jedynie w tej sferze, w chwili „powrotu do portu”, 
a więc po opuszczeniu sfery błądzenia i błędu, możliwe będzie określenie własnej toż
samości. To jedna z tych gier, a może jedyna, w której literat może wyjść zwycięsko, 
gdyż liczy się tutaj - jak w II cortegiano - umiejętność wyrażenia siebie przez słowa oraz 
wskazanie własnych i cudzych błędów111. Proces kształtowania człowieka przez słowo 

111 B. Castiglione tak mówi na temat konwencji i gier społecznych:
„pur io sia quella che dia principio ai giochi di questa sera, non possendo ragionevolmente mancar d’obedirvi, 
delibero proporre un gioco, del qual penso dover aver poco biasmo e men fatica; e questo sara ch’ognun proponga 

51



Ariosto rozumie jako analogiczny do procesu tworzenia powieści: w rezultacie powsta
je uniwersalne dzieło, które się staje metaforą ogólnoludzką. Odczytanie tej metafory 
należy do tej publiczności, wśród której kończy się „długa droga”:

Par che tutti s’allegrino ch’io sia 
venuto a fin di cosi lunga via.

(OF, XLVI, 2, 7-8)

W radość uściski morskie mienią się: głosy
[...] tych, którzy z dalekiego chcą mnie witać biegu.

(OSz, XLVI, 2, 1; 6)

Powróćmy w tym miejscu do motywu pochwalnego, ujętego w ironicznym świetle. 
W rzeczywistości nie można stwierdzić, czy owa „długa droga” pisarza jest przyczynkiem 
do chwały, czy też przeciwnie. Jeśli przyjmiemy, w ślad za poetą, że twórczość pisarska 
jest błędem, jeśli powstaje gwoli zachciankom tych, którzy szczycą się tylko niezwyk
łym kunsztem opłacanego dworaka, nie ceniąc właściwych walorów dzieła - wówczas 
nie dziwi wpleciona w pochwalną konwencję nuta pobłażania dla groteskowych gestów 
trzech kardynałów112, wychodzących mu na spotkanie w dwuznacznej radości, że „dłu
ga droga” dobiegła końca (XLVI, 11, 1—4). W drodze tej trudu nie sprawia składanie ry
mów, lecz zależności dworskiego świata, gdzie literacka profesja jest tylko „dodatkiem” 
do urzędniczych funkcji wynajętego, zależnego od możnych, artysty113:

secondo il parer suo un gioco non piu fatto [...] Per reprimere adunque molti sciocchi, i quali per esser pro- 
suntuosi ed inetti si credono acquistar nome di bon cortegiano, vorrei che T gioco di questa sera fusse tale, 
che si elegesse uno della compagnia ed a questo si desse carico di formar eon parole un perfetto cortegiano, 
esplicando tutte le condicioni e particular qualita, che si riechieggono a chi merita questo nome; ed in quelle 
cose che nonpareranno convenienti sia licito a ciascun contradire, come nelle scole de’ filosofi”. B. Casti
glione, U Cortegiano, A. Quondam (red.), Garzanti, Milano 1981, ss. 25-26; 35-36.

[Jako że mnie przypadło rozpocząć grę tego wieczoru, a nie mogę w rozsądny sposób tej powinności 
uchybić, chciałbym taką grę zaproponować, którą mało naganną i niemęczącą widzę; niech każdy wedle 
swej woli wskażę grę, w którą wcześniej nie grano [...] Aby zatem powstrzymać wielu głupców, którzy jako 
zarozumialcy i nieudacznicy sądzą że miano dobrego dworzanina mogą zdobyć, chciałbym, aby gra tego 
wieczoru polegała na tym, by spośród tu zebranych wybrać kogoś i powierzyć mu zadanie utworzenia sło
wami doskonałego dworzanina i opowiedzenia o wszystkich przypadkach i szczególnych przymiotach, któ
rych wymaga się od tego, kto na to miano zasługuje; i aby wobec tych rzeczy, które nie będą się zdawać 
właściwe, każdemu było wolno sprzeciwić się, jak w szkołach filozofów]. Tłum. A.K.

112 Mowa o postaciach powszechnie znanych: to kardynałowie Benedetto Accolti, Ercole Gonzaga oraz 
Giovanni Campeggi.

113 Brak uznania, czy raczej niedocenienie ze strony władców, którym bezpośrednio Ariosto służył, jest 
znaną przyczyną życiowego rozgoryczenia artysty. Nie ma to nic wspólnego z ogromnym sukcesem, jaki 
odniósł Orlando Furioso w całej Italii, gdzie stał się wzorem artystycznego kunsztu dla mistrzów literackiej 
profesji oraz teoretyków gatunku, zarówno na poziomie treści, jak i języka.

e ciascun d’essi noto (o ch’io vaneggio) 
al viso e ai gesti rallegrarsi tanto 
del mio ritomo, che non facil parmi 
ch 'io possa mai di tanto obligo trarmi.

(OF, XLVI, 11,5-8)

Każdy z tych, jeśli dobrze z twarzy sądzić mogę, 
na przywitanie śpiesząc, zajść mi życzy drogę. 
Zaczem, abym tak wielką laskę, wielkie cnoty 
oddać mógł, wrodzonej mi nie staje ochoty.

(OSz, XLVI, 11,5-8)

Przesłanie finalne - zważywszy, że interesująca nas strofa ma charakter metatekstual- 
ny - zapewnia o spójności całego tekstu, a w miejscu tym duże znaczenie ma powiąza
nie „błędu” z „szaleństwem”; pojęcia wielokrotnie przewijające się w poemacie spoty
kają się tu i scalają w jedno. Jeśli przyjmiemy, że wspomnianym „towarzyszem”, zawsze 
obecnym w czas długiej drogi: chi nel mar per tania via m’ha scorto, jest Alessandra 
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Benucci - postać, jak pamiętamy, inspirująca dzieło, wówczas jasne się staje, że z lęku 
przed szaleństwem miłosnym - stanem niebezpiecznym, choć pożądanym114 - rodzi się 
inne szaleństwo, ajest nim pisanie powieści "5. Literackie szaleństwo jest drogą ucieczki 
przed szaleństwem uczucia, a jednocześnie owym „schronieniem” i utopijnym „gdzie
kolwiek”, w którym można dotknąć iluzji, objąć ślad pustki i to, co nie istnieje. Pisanie 
jest cieniem rzeczywistości i wprowadza w inny jej wymiar, podobny do snu, gdzie cie
niem wielkiego snu poety jest sen bohatera (sen Orlanda, pieśń VIII). Dzieło ociera się 
o szaleństwo i jest zarazem „szaleństwem” lub też odbiciem „szaleństwa” autora, które 
-jak sen wchodzi do życia i jak sen przenika do dzieła. Ariosto dobrze pojmuje - tak 
jak to rozumiał Petrarka jak płynna jest granica między jawą a snem, rzeczywistością 
a złudzeniem, którą dostrzega się, „dopływając do portu”. Tu z realnością łączy się fan
tazja i literacka fikcja, a pisarz u celu twórczej podróży unosi głowę znad kart powieści 
i odrywa się od świata snu oraz imaginacji w obawie, że niewielka już odległość, którą 
ma pokonać, okaże się nie do przebycia. Tu także, w literackiej narracji, postać Ario
sta pojawia się po raz ostatni i, jak w końcowych chwilach przed śmiercią, gdy a finir 
la breve via che resta (XLVI, 19, 5), przed oczami staje cały obraz życia - wszystko, 
co się miało wydarzyć, jest już wiadome i znane, jedyną niewiadomą, jedyną niepozna- 
nąjest śmierć. I tak w obliczu końca jasne się staje, jak cenną wartością wśród błędnych 
dróg życia jest stałość oraz pewność, choć tych, jak uczył poemat, nie można osiągnąć. 
To właśnie sfera istotnych wartości stanowić może ostateczną alternatywę błędu, który 
przez czas narracji wskazywał, że istnieje możność właściwego wyboru lub nieprawid
łowego postępowania116.

IH Według zasady: dać i chcieć, podobnie jak w XLVI, 2,2.
115 To jedna z możliwych interpretacji. Słowa chi nel mar per tanta via m’ha scorto mogą też być aluzją 

do postaci Ippolita d’Este lub też do Apolla. Niewykluczone też, że Ariosto zwraca się tutaj - po prostu 
- do przyjaciół i znajomych, którzy interesowali się dziełem i śledzili również jego powstawanie.

116 Tematykę wartości szerzej podejmuję w części poświęconej analizie innych pieśni poematu, obec
nie sygnalizuję te kwestie, o których mowa we wstępie do pieśni finalnej.

117 Zob. też L. Ariosto, Capitoli XV, ww. 31-33; 40-45 [w:] Opere minori, C. Segre (red.) Ricciardi, 
Milano-Napoli 1954.

Widoczna tu chęć, niecierpliwość wręcz, by ukończyć dzieło, uwolnić się od zobo
wiązań i dotrzymać danej na początku obietnicy: che mi basti afinir quanto ho promesso 
(1,2, 8) wskazuje zarazem na wartości kolejne, o których pośrednio była już mowa: wier
ność i wagę wypowiedzianego słowa, spełnienie przyrzeczenia oraz przysięgi:

La fede unqua non debbe esser corrotta117, 
o data a un solo, o data insieme a mille;
e cosi in una selva, in una grotta, 
lontan da le cittadi e da le ville, 
come dinanzi a tribunali, in frotta 
di testimon, di scritti e di postille, 
senza giurare o segno altro piu espresso, 
basti una volta che s 'abbia promesso.

(OF, XXI, 2, 1-8)

Wiara i słowo ma być zawsze dotrzymane, 
lub tysiącowi zaraz lub jednemu dane 
tak na lesie, na polu ustronnem, w pustyniej, 
daleko od wielkich miast i wsi, tak w jaskiniej, 
jako na trybunalech, jako przed księgami, 
gdzie się ludzie twardemi wiążą zapisami; 
słowo, gdy je kto komu da, ma być ważniejsze, 
niż przysięgi, zapisy niźli najmocniejsze.

(OSz, XXI, 2, 1-8)

O przyczynach i skutkach lekceważenia istoty słowa mówił Ariosto już wcześniej - 
w alegorycznym nawiązaniu do idei Niezgody-Discordii, która działanie swe rozpoczy
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na tam, gdzie zapisane sąprawa, gdzie panująprzepisy i paragrafy (XXI, 2,6-7), zwykłe 
zaś Słowo - jeśli jest w cenie - broni Niezgodzie dostępu:

Di citatorie piene e di libelli, 
d’esamine e di carte di procure 
avea le mani e il seno, e gran fastelli 
di chiose, di consigli e di letture.

(OF, XIV, 84, 1—4)

W obojej ręce węzły wielkie pozwów miała, 
a zanadrze sobie długich procesów natkała, 
w torbie u pasa miała plenipotencyje, 
skrutynija i rady, i informacyje.

(OSz, XIV, 84, l^ł)

W tym kontekście przytoczmy słowa, które padają w chwili, kiedy Ruggiero dostrzega 
błąd jeszcze niepopełniony, jakim jest odraczanie momentu śmierci saraceńskiego wojo
wnika:

ma il giovene s 'accorse de l ’errore [Młodzieniec błąd]
in che potea cader, postrzegł ten i jawnie stąd swą śmierć upatruje,
per differire di far quel empio Saracin morire. jeśli zwlecze, jeśli go w skok nie zamorduje.

(OF, XLVI, 139, 6-8) (OSz, XLVI, 132, 6-8)

Przypomnijmy, że pierwsza dosłowna wzmianka o błędzie, jaka pojawia się w Fu
rioso, dotyczy słabości ludzkiego rozumu oraz mylności osądu: ecco il giudicio uman 
come spesso erra! (1, 7,2) komentował narrator naiwność Orlanda, ufnego w potęgę 
miłości. Swego błędu Orlando nigdy nie dostrzega, zamyka się w świecie iluzji i trwa 
w nim aż do końca, czyli do chwili, gdy jedynym możliwym zeń wyjściem okaże się 
przejście do innego, równie nieprawdziwego świata. W miarę postępu narracji, dominu
jąca do połowy dzieła, postać Orlanda ustępuje miejsca zwycięskiemu protoplaście rodu 
d’Este-postaci pełnej ogromnej energii, będącej raczej oznaką zdolności przystosowa
nia się do nowych sytuacji, niż walorem moralnym. Ten oto Ruggiero potrafi unikać 
błędu i, świadom sytuacji, odnosi końcowe zwycięstwo. W rachunku ostatecznym za
tem Ruggiero zwycięża i otrzymuje nagrodę - rękę Bradamante, a jego triumf otwiera 
drogę nowym wartościom, innym niż wyznawał Orlando i jego pokolenie: umiejętności 
dopasowania się do nadchodzącego świata, w którym króluje pieniądz, oszustwo i nie
moc, a zwłaszcza zobojętnienie moralne.

Typologia błędu. Fenomenologia obrazów literackich. Analogie dostrzegalne 
w pieśniach pierwszej i ostatniej wskazująna istnienie powtarzalnych motywów-kluczy, 
a ich analiza umożliwia rozpatrywanie błędu jako kategorii istotnej dla przebiegu nar
racji i znaczeń tworzonych w niej zdarzeń. Oba fragmenty przedstawiają pewne powta
rzalne sytuacje, w których błąd pełni paralelne funkcje. Postrzegany na różnych płasz
czyznach, określa związek między narratorem-autorem i bohaterami; występuje jako 
błąd fikcji, błąd etosu (postępowania) czy błąd rozpoznania.

Założenie, że błąd stanowi w dziele Ariosta fundamentalną kategorię treściową, 
opieram, między innymi, na przesłankach narracyjnych, które wielokrotnie wskazują 
na identyczność błędu i miłości118. Orlando Furioso jest dziełem, które łączy w sobie 
wszystkie, bodajże, znane z literackiej tradycji koncepcje miłości: od miłości w akcie 

Por. uwagi na s. 45 i 47 niniejszej pracy.
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czystego erotyzmu po miłość związaną dozgonnym węzłem małżeńskim. W obrazach 
służby rycerskiej wobec damy Odnajdziemy miłość oddaną i konwencjonalną zarazem, 
miłość heroiczną i bohaterską wierność wyznawanym ideałom, miłość zdradzoną i pro
wadzącą do zdrady, miłość wiarołomną i śmiercionośną, pozorną i ukrytą. Szeroko po
jęta problematyka ujęta zostaje w pewne charakterystyczne schematy, przy założeniu 
przedstawienia zjawiska w całej rozpiętości i różnorodności jego aspektów: od miłości 
idealnej, przedstawiającej niedoścignione piękno, po miłość o charakterze zmysłowym, 
uosobioną w kobiecym ciele. Wątek miłości idealnej, której pierwszy przykład stanowi 
postawa Orlanda, jest wszechobecny i dominuje od początku do końca narracji, zaś obrazy 
kojarzące się z miłością zmysłową pojawiają się sporadycznie, w konkretnych wi
zjach: ilustracjąniech będą tu wspaniałe przedstawienia nagich ciał Angeliki (X, 95-98) 
oraz Olimpii (XI, 67-71).

Miłość idealna stanowi punkt wyjścia i tworzy podstawę rozważań o charakterze 
nie tylko etycznym oraz społecznym, lecz przede wszystkim psychologizującym. Widocz
na chęć jak najszerszego ujęcia zjawiska - nie tylko z zewnętrznego, ale i wewnętrznego 
punktu widzenia - pozwala na penetrację świadomości ludzkiej, poszukiwanie niejedno
znaczności psychologiczno-intelektualnych, odkrywanie „drugiego dna” i źródeł prze
żyć. Dąży się tu do wydobycia ukrytych, nigdy niewyznanych prawd i próby określenia 
nieuświadomionych stanów ducha. Szczególną uwagę poświęca się natrętnie powracają
cym stanom obsesyjnym, gdzie koncentracja na jednej tylko idei prowadzi do alie
nacji i do izolacji od rzeczywistości, której obraz mocno odbiega od wizji świata, jaką 
posiada bohater. Charakterystyczne jest przy tym wprowadzenie i jednoczesna obserwa- 
cj a różnego typu przemian wewnętrznych stanów ducha i umysłu, które dokonuj ą się pod 
wpływem uczucia: od gwałtownego przejścia od miłości do nienawiści, do stopniowego 
przeradzania się miłości w przyjaźń. Sytuacje takie często opatrywane są patetycznym 
lub ironicznym komentarzem narracyjnym, dotyczącym przyczyny przemiany.

Wśród szeroko pojętych aspektów i znaczeń motywu uwagę przyciągają liczne jego 
konfiguracje, których całościowe opisanie w tym miejscu nie jest możliwe. Zwróćmy 
jednak uwagę na epizody, które wyróżniają się na tle głównych historii: przykład Olim
pii i jej początkowo heroiczną, a później patetyczną postawę; przemianę i śmierć Isa- 
belli; Przypomnijmy o oszustwie miłosnym Ariodanta i Ginevry; o komicznej i grote
skowej historii Astolfa i Gioconda; o zmysłowych, rozwiązłych niemal, skłonnościach 
Doralice; patetycznej wierności Bradamante i przygodzie Ruggiera na wyspie Alciny. 
Przypuszczać można, że w narracji dotyczącej wspomnianych postaci, błąd występuje 
jako zjawisko, które poprzez ukazanie różnych faz rozwoju ducha lub świadomości bo
haterów pozwala na poznanie dostępnych aspektów rzeczywistości. Przy takim założe
niu, opierając się na wybranych sekwencjach epizodycznych, spróbujemy przeprowadzić 
fenomenologiczną analizę motywu. I tak, epizody, których bohaterami sączołowe postaci 
Furioso: Rinaldo, Ruggiero, sam Orlando i jego antagonista Rodomonte, zostały dobrane 
ze względu na wagę i znaczenie przykładów w nich zawartych dla całości Ariostowskiej 
koncepcji błędu-miłości, a także ze względu na różnorodność przedstawionych w nich 
błędów. Epizody te zawierają również przesłanki istotne dla dalszych rozważań na te
mat błądzenia i szaleństwa, a w końcu - utopii. Wyselekcjonowane przykłady (pomija
jąc historię główną, czyli przypadek Orlanda, który stanowić będzie przedmiot odrębnej 
analizy) przedstawiam zgodnie z przebiegiem intreccio, czyli w sposób odpowiadający 
przyjętemu przez Ariosta systemowi prowadzenia narracji.
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Epizod Rinalda i Dalindy. Epizod opisany w pieśniach IV-VI opowiada historię 
córki króla Szkocji, Ginevry: o rękę jej starają się Polinesso - władca księstwa w Szko
cji -Albany, i włoski rycerz - Ariodante, który cieszy się wzajemnością królewny. Aby 
zdobyć Ginevrę, Polinesso ucieka się do podstępu. Według starego szkockiego prawa, 
każdą kobietę-niezależnie od jej stanu społecznego - czeka śmierć, jeśli zostanie oskar
żona o miłość pozamałżeńską. Przed egzekucją może uchronić ją jedynie rycerz, który 
w obronie jej czci, publicznie udowodni jej niewinność. Albański książę, wykorzystując 
miłość, jaką żywi do niego dworka i powiernica Ginevry - Dalinda, prosi ją, by przyjęła 
go nocą, ubrana w suknie swej pani119. Dalinda zgadza się na plan Polinessa, nie podej
rzewając, że ten wyda ją w ręce zbójców, aby pozbyć się niewygodnego świadka. Zwa
biony przez Polinessa, Ariodante widzi, jak rywal wstępuje nocą do królewskich kom
nat, gdzie przyjmuje go kobieta w stroju Ginevry. Przekonany o niewierności ukochanej, 
dzieli się uczuciami z bratem - baronem Lurcanio. Niedługo potem na dworze rozcho
dzi się wieść o rzekomym samobójstwie Ariodanta120, o które Lurcanio oskarża Ginev- 
rę. Wśród zamkniętych bram miasta, przy opustoszałych ulicach rozpoczyna się sąd nad 
Ginevrą: jej honoru w starciu z Lurcaniem bronić ma nieznany i tajemniczy rycerz, któ
rym, ku zdumieniu wszystkich, okaże się zaginiony Ariodante.

119 Ariosto wzoruje postać Dalindy na Brangain, służce królowej Izoldy, która poświęca swą cześć, by 
ocalić honor królowej, lecz ta, w obawie, że dworka wyjawi sekret, wydaje ją na śmierć. Dwaj słudzy za
miast jązabić, przywiązujądo drzewa, a tu uwalniająPalimides i najej prośbę prowadzi jądo klasztoru.

120 Ariodante w samobójczym akcie rzeczywiście skacze do morza, lecz w ostatnim momencie jednak 
żal mu życia i wypływa na powierzchnię.

121 Rinaldo ratuje od śmierci dworkę Ginevry, gdy zboczywszy z głównej drogi, znajduje się w gęstym 
lesie. Dalinda z płaczem, zbolała i zalana łzami, ujawnia przed nim knowania księcia Albany.

Takie spotkania, znane z tradycji boiardowskiej, u Ariosta przybierają inny niż czysto narracyjny wy
miar: płacz nie jest wynikiem zagrożenia czy zwiastunem niebezpieczeństwa, w którym znajduje się bez
radna dama - jest wyrazem winy i skruchy, a także lęku przed śmiercią.

Skrótowo tu przedstawiona, epizodyczna historia jest jedynie tłem dla poczynań 
Rinalda, który pojawia się w chwili, gdy trwa oczekiwanie na walkę między baronem 
a nieznajomym rycerzem. Rinaldo dociera do króla i zwraca się o przerwanie starcia, po
wołując się na fałszywą i błędną motywację walczących. Jest pewien swych racji, gdyż 
właśnie zdołał uwolnić Dalindę z rąk zbójców Polinessa i od niej dowiedział się prawdy 
(IV, 71)121. Interwencja Rinalda - nieznanego nikomu cudzoziemskiego rycerza, który 
nie uznaje prawa obowiązującego w obcym kraju, świadczy o niezależności i odwadze, 
a zarazem o sile i znaczeniu jego postaci. Argumentacji swej nie opiera na przesłankach 
emocjonalnych, bo takie najczęściej zawodzą, lecz ufa sile umysłu, zdolnego przekonać 
o słuszności wywodu. Dowodzi zatem błędu dwojakiego rodzaju: mylna jest decyzja 
króla o podjęciu pojedynku, który musi przynieść śmierć przynajmniej jednego z wal
czących: sappi ch ’a torto tu 7 lasci morire (V, 83, 4); błędne są również powody walki 
oraz intencje gotowych do starcia rycerzy:

L’un crede aver ragione, ed e in errore, 
e dice ilfalso, e non sa di mentire;
ma quel medesmo error che ‘1 suo germano 
a morir trasse, a lui pon l’arme in mano.

(OF, V, 83, 5-8)

Jeden, że ma po sobie słuszność, tak rozumie, 
lecz się myli i klama, choć kłamać nie umie, 
i tenże błąd, co brata jego zdrowia zbawił, 
i jego przeciw twojej córce tak zakrwawił.

(OSz, V, 83, 5-8)
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Lurcanio, w odwecie za domniemaną śmierć brata, popełnia błąd w dobrej wie
rze, a w rezultacie myli się w dwójnasób: źle sądzi Ginevrę i tu powtarza błąd brata, 
który dał się zwieść pozorom i zawierzył emocjom oraz zmysłom, nie wnikając w isto
tę zdarzeń i rzeczy. Drugim błędem jest, spowodowana gniewem i bólem, ślepa chęć 
zemsty,przezktórąLurcanioryzykuje utratę podstawowych wartości-tra
ci łaskę króla, a „zyskuje” wrogość i władcy, i kraju. Błąd Lurcania należy do błędów 
o naturze emocjonalnej, gdzie brak kontroli umysłu prowadzi do fałszywej wiary i trwa
nia w nieprawdziwym przekonaniu, a także do utraty wyznawanych ideałów. Takiemu 
błędowi przeciwstawiony jest błąd innego rodzaju, związany z tradycyjnym pojęciem 
rycerskiego honoru. Tajemniczy przeciwnik barona, według oceny Rinalda, nie przy
stępuje bowiem do walki w przekonaniu o własnej słuszności, lecz naraża życie jedynie 
w imię dwornych obyczajów:

L’altro non sa se s’abbia dritto o torto, 
sol per gentilezza e per bontade 
in pericol si e posto d’esser morto.

(OF, V, 84, 1-3)

Drugi nie wie, jeśli się wziął za sprawiedliwą, 
ale z szczerej dobroci, żądzą sławy chciwą 
odważył się, jako cny rycerz, na zginienie.

(OSz, V, 84, 1-3)

Książę na Chiaramonte nie występuje jako mediator broniący prawa, emocji, czy też 
tradycji, lecz jako człowiek rozumny, dla którego największą wartością jest ludzkie ist
nienie. Podkreśla się tu błędność założeń, w myśl których rycerz powinien być gotów 
ryzykować życie w imię zasad, i wyraża się zdecydowany sprzeciw wobec takiej posta
wy: porto il contrario a chi usa falsitade [„niosę zgubę fałszowi, zdradzie i chytrości” 
(V, 84,6)]. Ostatnie słowo należy jednak do tradycji: ujawniwszy intrygę Polinessa: 
fe l 'inganno tutto espresso ch ’avea ordito a Ginevra Polinesso [„odkrył książęcia al
bańskiego radę i przeciwko królewnie fałsz jego i zdradę” (V, 85, 7-8)], Rinaldo chce 
dowieść prawdy w zwyczajowy sposób i staje do walki z oszustem. Zwycięstwo nad 
kłamcąjest równocześnie triumfem rycerskim i triumfem rozumu: znakiem ostatecznej 
klęski Polinessa stanowi pozbawienie go hełmu, a więc tego szczególnego rycerskiego 
znaku, który symbolizuje ochronę mózgu i narządów zmysłów.

Niniejsza historia, przedstawiona w kontekście błędu, podnosi zasadniczo dwie kwe
stie: wiarę w siłę umysłu i w słuszność rozumowych rozwiązań oraz wiarę w siłę tradycji 
i jej wartości. Przekonanie o znaczeniu rozumu wydaje się niezachwiane - Ariosto po
twierdza to całą swoją koncepcją dzieła; ufność zaś w rycerską tradycję nie jest już tak 
niezłomna. Uznaje się jej wagę i znaczenie, lecz coraz częściej wyraża wątpliwość 
co do przetrwania jej dawnych form i przejawów. Rinaldo rozumowo potrafi doko
nać selekcji i wybrać wartości właściwe, a zarazem przydatne do kształtowania dalsze
go rozwoju zdarzeń. Uosabia tym samym zdolność przystosowania się do warunków, 
w jakich się znalazł, oraz umiejętność zrozumienia i odnalezienia się w sytuacji, a także 
celowego na nią reagowania - słowem, posiada cechy, które składają się na miano 
rzeczowej i pozytywnej inteligencji, a zarazem stanowią podstawę przetrwania w no
wym nadchodzącym świecie122.

122 Sam Ariosto czuł się w swej rzeczywistości nieprzystosowany. Niedoceniany jako artysta, niezre
alizowany jako urzędnik, aspirował do godności kościelnych, nie chcąc jednocześnie tracić niezależności 
i poddać się wartościom nowej epoki, zdominowanej przez korupcję i pieniądz.
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Lurcania do błędu prowadzą knowania Polinessa, który ponosi winę właściwą jako 
inspirator obłudnego oszustwa. Drugą postacią zamieszaną w intrygę jest Dalinda, słu
ga Ginevry, mimowolna wspólniczka i oszukana kochanka podstępnego księcia. Histo
ria, której wysłuchał Rinaldo, ratując jej życie, poświadcza niewinność Ginevry i pozwa
la na ujawnienie uknutej przeciw niej intrygi. Postępek swój i zbłądzenie sama Dalinda 
określa jako winę tragiczną, jak wskazuje sposób wyznania błędu:

La maggiore crudeltade e la piu espressa, 
ch’in Tebe o In Argo o ch’in Micene mai 
o in loco piu crudel fosse commessa.

(OF, V, 5, 2-4)

Usłyszysz okrucieństwo prawie niesłychane 
i ledwie uwierzone i wypowiedziane, 
o jakiem ani w Tebach nigdy nie słyszano, 
o jakiem i w Micenach nigdy nie wiedziano.

(OSz, V, 5, 1—4)

Przywołując nazwy miast, słynnych z popełnionych w nich zbrodni, przypomina staro
żytne przykłady najtragiczniejszych losów mitologicznych greckich bohaterów: Edypa, 
Danaid, Ifigenii, Agamemnona, Klitajmestry. Choć na myśl przychodzi tu nieodparcie 
Arystotelesowska hamartia, wina Dalindy, w rzeczywistości, winą tragiczną nie jest123. 
Jest ona rozmyślna tylko częściowo: w dążeniu do utworzenia iluzji przed samą sobą 
i przed ukochanym człowiekiem, sługa jedynie przybiera postać i wygląd swej pani. 
Wyrzeka się jednak tym samym swej tożsamości i jest skłonna poświęcić ją w imię za
uroczenia. Zaślepiona pozorem nie dostrzega, że jest dla Polinessa jedynie „postacią 
zastępczą”, iluzorycznie symbolizującą uczucie, jakie żywi on do jej pani, nie widzi, 
że, pozbawiona osobowości, staje się tylko narzędziem i środkiem do osiągnięcia celu. 
Na tym polega przewinienie Dalindy - jest ono nieświadomym przekroczeniem zasad, 
oporną niechęcią do przyjęcia prawdy, lecz jest też przede wszystkim skłonnością 
do rezygnacji z siebie. Poznawszy konsekwencje swojego czynu, Dalinda dwu
krotnie podkreśla, że, wplątana w oszustwo, zbyt późno zdała sobie z niego sprawę: 
non mi accorsiprima de 1’inganno / che n 'era gid tutto accaduto il danno (V, 23, 7-8). 
O szczerości żalu za popełniony błąd świadczyć ma jej gotowość, by wziąć winę tylko 
na siebie i wyznając prawdę, powstrzymać oskarżenie Ginevry. Do końca zatem broni 
kochanka, odkrywszy zaś prawdę, nie stara się nawet dociec jej przyczyn; zaślepienie 
mija dopiero w obliczu śmierci, którą zgotował jej ukochany. Opowieść o błędzie Da
lindy kończy się przykładnie: wszelkie winy zostająjej wybaczone - Rinaldo wyprasza 
dla niej łaskę u króla, ona zaś di tanto errore esente (VI, 16,2), niezwłocznie opuszcza 
Szkocję i udaje się do Dacji124, by poświęcić się służbie Bogu.

123 Na temat rozróżnienia na winę moralną i winę tragiczną zob. M. Scheier, O zjawisku tragiczności 
[w:] Arystoteles, D. Hume, M. Scheier, O tragedii i tragiczności, W. Tatarkiewicz (red.), Wydawnictwo Li
terackie, Kraków 1976. Zob. też R. Chodkowski, Ajschylos i jego tragedie, Towarzystwo Naukowe KUL, 
Lublin 1994, ss. 386-387.

12,1 Najprawdopodobniej mowa o Danii; tak też określa Ariosto ten kraj w Cinque Canti, I, 69, 8.

W historii tej występują i błąd, i zagubienie, jest nieświadomość znaczenia czynu, 
jest też nawrócenie oraz chęć odkupienia winy. Czyny bohaterki jednakże - wbrew pato
sowi słów o antycznych tragediach - pozostają dość schematyczne, a reakcje postaci 
są uproszczone. Jest to zapewne wynikiem wpływu dawnych, starofrancuskich źródeł 
i wyraźnych odniesień do cyklu Tristana. Ta niepogłębiona psychologicznie historia sta
nowi epizodyczną całość, w której dostrzega się zapowiedź spraw bardziej złożonych.
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Temat rozumu i pozoru, błędu i odkupienia, postrzegania świata i jego porządku wi
dziany jest przez pryzmat miłości, zawsze zdolnej levar la mente, odjąć rozum temu, 
kto kocha (V, 63,3).

Epizod Ruggiera i Alciny. Przytoczona opowieść, zwana epizodem Ginevry, 
chociaż Ginevra występuje w niej jedynie jako aktant i postać pasywna, wtapia się w tło 
licznych przygód Rinalda, dążącego tropem Angeliki. Kiedy epizod dobiega końca 
(VI, 16), historia księcia Chiaramonte ustępuje miejsca przypadkom Ruggiera. Działa
nia i ruchy tego bohatera, któremu fantazja ferraryjskich poetów przyznaję miejsce za
łożyciela rodu, czyli pierwszego z Estów125, zależą bardziej od sił zewnętrznych niż od 
jego własnej woli - Ruggiero to postać wiedziona przez los i przeznaczenie. „Ciężkim 
losem jest mieć przeznaczenie. Człowiek predestynowany idzie przez życie, lecz jego 
kroki prowadzić mogą jedynie ku temu, co mu przeznaczone”126. I tak, Ruggiero nie 
uniknie małżeństwa z miłości, nie wyprze się szlachetnego rodu, nie ucieknie od prze
znaczonego mu końca. Kto śledzi jego drogę, jest świadom, że wszelkie przeszkody, 
które spotyka, spotyka na próżno i każdą z nich pokona. Pozostaje jednak wątpliwość, 
czy tym, co naprawdę istotne, jest właśnie ten odległy cel, do którego jest się wyzna
czonym? Bo może liczą się właśnie owe trudności - błąd, który trzeba popełnić, wybór, 
którego należy dokonać - słowem - to, co nadaje sens istnieniu.

125 Tak też Ariosto, zob. OF, I, 4, 1-8.
126 „Duro destino e l’avere un destino. L’uomo predestinato avanza e i suoi passi non possono portar- 

lo che la [...] nel caso che gli astri abbiano decretato, come a Ruggiero, un matrimonio d’amore, una discen- 
denza gloriosa, e pure ahime una fine prematura [...] Sappiamo bene che tutti gli ostacoli saranno vani [...] 
ma ci resta il dubbio se ció che veramente conta sia il lontano punto d’arrivo, [...] oppure siano il labirinto 
interminabile, gli ostacoli, gli errori, le peripezie che danno forma all’esistenza”. I. Calvino, Orlando Furio- 
so di Lodovico Ariosto raccontato da Italo Calvino, Mondadori, Milano 1995, s. 61.

Postać Ruggiera pojawia się już w pierwszych pieśniach poematu (II, IV) jako 
obiekt uczuć dzielnej Bradamante, która trop w trop dążąc jego śladem, dociera do za
klętego pałacu Atlanta, gdzie mag ów - opiekun młodzieńca - więzi wychowanka, po
nieważ chce uchronić go przed przeznaczeniem. Uwolniony przez Bradamante Rug
giero, na grzbiecie skrzydlatego hipogryfa odlatuje z magicznego zamku, zaś przyszła 
małżonka nadal go szuka w niebieskich przestworzach i leśnych przestrzeniach. Pod
dany władzy sił czarodziejskich oraz magicznych, pozostaje Ruggiero w kręgu fantazji 
i imaginacji, w świecie, w którym musi przebyć różne próby oraz dokonać takich wy
borów, które pozwolą mu osiągnąć mądrość, postawę i cechy konieczne, by godnie po
ślubić przeznaczoną mu Bradamante. Jakby na przekór swej predestynacji, Ruggiero 
jest figurą bardzo złożoną - to człowiek, który wiecznie zmaga się z sobą i przeżywa 
ciągły konflikt wewnętrzny. O takich właśnie przeżyciach opowiada epizod Ruggiera 
i Alciny. Oparty na Homeryckich źródłach, wykorzystany w poemacie Tassa, obecny 
tu obraz czarownej wyspy i jego uwodzicielskiej mieszkanki tworzy alegoryczną wizję 
królestwa pozorów, w którym dokonuje się wybór między dobrem a złem. To świat złu
dzeń, gdzie błąd jest koniecznością i nieuniknionym rodzajem drogi, którą przebywa 
bohater, poszukując prawdy.

Ruggiero jest postacią, która w ciągu całego poematu musi przejść proces przemiany 
moralnej, jego historia to opowieść edukacyjna. Aby przebyć tę drogę, musi zmierzyć się 
z własnym pojęciem najważniejszych idei, te zaś ukazują się (w narracyjnym wymiarze) 

59



w formie alegorii. Postawiony zostaje przed wyborem wartości, które - aby dać począ
tek kolejnym zdarzeniom lub nowej przygodzie - muszą przybrać formę przedmiotu, 
zjawiska, postaci o cechach ludzkich: przeszkód do pokonania, sprzymierzeńców lub 
wrogów, pozytywnych lub negatywnych walorów moralnych. Biorą one udział w jego 
przygodach, wspierając go lub odwodząc od celu, jaki jest mu przeznaczony. Całkowicie 
alegoryczne znaczenie ma przede wszystkim hipogryf- dziwaczne skrzydlate stworze
nie, powołane do życia czarami Atlanta. Jest ono symbolem imaginacji, snu i fantazji: 
unosi pozbawionego nad nim władzy Ruggiera w stronę wyspy - najdoskonalszego 
spośród najpiękniejszych, rajskich, wyśnionych miejsc, jakie może stworzyć wyobraźnia. 
To jeden tylko z tych zaczarowanych ogrodów, tak charakterystycznych dla renesanso
wych dekoracji, iluzorycznie tworzących złudną rzeczywistość i pozorne światy, w któ
rych nic nie jest prawdziwe. I takim też okazuje się pod koniec przygody - pozorne pięk
no kryje w sobie mroczny świat zła, pokus i urojeń. W takim świecie Ruggiero poddany 
zostaje próbie wyboru, próbie, w którą na zawsze wpisane jest ryzyko błędu. Wybór pod
stawowy to wybór drogi: przed przybyłym na wyspę stają dwie możliwości, dwie drogi 
- decyzja, którą z nich podążać, należy do niego. Podobnie jak w Petrarkowskim mora- 
lizowanym pejzażu, krajobraz łudzi tu swymi sugestiami i fałszywie wskazuje moralny 
czy ideologiczny wybór: fascynujące piękno nie kryje ideału, lecz zło, natomiast krajo
braz złowrogi i niepokojący jest znakiem trudno dostępnego dobra. Ruggiero w swym 
wyborze nie jest zdany na los szczęścia - otrzymuje wskazówkę od księcia Astolfa, który, 
zaklęty w mirt, opowiada mu dzieje swoje i swych towarzyszy. Bajeczne rośliny na wy
spie to w rzeczywistości zaklęci w nie ludzie, którzy wpadli w pułapkę czarodziejki Al- 
ciny - tę samą, która czeka i na Ruggiera. Ostrzeżeniem przed popełnieniem błędu, który 
stał się przyczyną nieszczęścia jego poprzedników, jest opowieść Astolfa:

Veggiamo una balena, la maggiore 
che mai per tutto il mar veduta fosse: 
undeci passi e piu dimostra fuore 
de 1’onde salsę le spallacce grosse. 
Caschiamo tutti insieme in uno errore, 
perch’era ferma e che mai non si scosse: 
ch’ella sia una isoletta ci credemo, 
cosi distante a l’un da 1’altro estremo.

(OF, VI, 37, 1-8)

Widzieliśmy jednego tamże wieloryba - 
próżno to: nie może być w morzu więtsza ryba - 
na jedenaści kroków, mogę to rzec śmiele, 
z wody słonej zbyt miąższe ukazywał skrzele. 
Wszyscyśmy, co nas było, w tern błędzie zostali, 
bo się z miejsca nie ruszał, wszyscyśmy mniemali, 
że to na wodzie, jaki beł wysepek mały: 
tak się daleko oba końce rozciągały.

(OSz, VI, 37,1-8)

Jedyny raz pada w tej historii określenie błędu: błąd jednoznaczny jest z iluzją, fał
szywą wiarą, niewiedzą i pozwoleniem jej wykorzystania. Astolfo ostrzega, by nie za
wierzać zmysłom i nie ulegać złudzeniom oraz wskazuje drogę, która omija królestwo 
Alciny. Ruggiero, choć pełen dobrych chęci, przestrogi jednak nie słucha i wpada w sid
ła Alciny, ulega miłosnym zapędom i pośród fałszywego piękna oraz iluzorycznej uro
dy miejsc i poczynań popełnia swój wielki błąd, gdyż zapomina o prawdziwym 
życiu:

Stava Ruggiero in tanta gioia e festa, 
mentre Carlo in travaglio ed Agramante, 
di cui 1’ istoria io non vorrei per questa 
porre in oblio, ne lasciar Bradamante, 
che con travaglio e eon pena molesta

Tak Rugger swych rozkoszy i wczasów używał, 
kiedy możny Agramant miast wielkich dobywał 
pod cesarzem, o którem czas mi co powiedzieć, 
także o Bradamante nie szkodzi wam wiedzieć, 
która żal niewymowny na sercu cierpiała

60



pianse piu giorni il disiato amante, 
ch’avea per strade disusate e nuove 
veduto portar via, ne sapea dove.

(OF, VII, 33,1-8)

i swego miłego czas długi płakała, 
kiedy widziała, pełna niewymownej trwogi, 
że go między obłoki niósł ptak czworonogi.

(OS- VII, 33,1-8)

Przestaje dla niego istnieć miłość wiernej Bradamante i obowiązek wobec króla - sprze
niewierza się więc najważniejszym w swym życiu wartościom, zastępując je innymi. 
Dotychczasowy, rycerski ideał życia odchodzi w niepamięć i ustępuje miejsca salono
wemu, pełnemu pustych słów oraz przechwałek127:

127 Widoczne są tutaj odniesienia do atmosfery dworu i jej wpływów nażycie codzienne, którą opisy
wał B. Castiglione. Por. też uwagi na temat wzorca rycerza dworzanina, niniejsze studium, s. 80 i p. 157.

128 Zanim Ruggiero wyruszył na hipogryfie w powrotną drogę, „otrzymał” od Logistilli morso della 
ragione, czyli ukąszenie rozumu, które pozwala na sterowanie lotem:

ma prima vuol che se gli faccia un morso, [...] ale mu wędzidła
eon che lo volga, e gli raffreni il corso. chce dać pierwej urobić na swawolne skrzydła.

(OF, X, 66,7-8) (OSz, X, 66, 7-8)

[...] Non ch’una battaglia, 
ma per voi saró pronto a fame cento: 
di mia persona, in tutto quel che vaglia, 
fatene voi secondo il vostro intento;
che la cagion ch’io vesto piastra e maglia, 
non ć per guadagnar terre ne argento, 
ma sol per fame beneficio altrui, 
tanto piu a belle donnę come vui.

(OF, VI, 80,1-8)

Nie jedenem bój odprawić gotowy, 
ale i sto gwoli wam, kiedykolwiek chcecie, 
i to wszystko uczynię, co mi rozkażecie.
Nie przeto miecz i zbroję noszę, abym włości 
posiadał albo złota dostawał z chciwości, 
ale abem mógł ludziom, którzy mię chcą użyć, 
tern więcej pięknem pannom, jakoście wy, służyć.

(OSz, VI, 80, 2-8)

Ruggiero musi przebyć błędne i złe doświadczenie po to, aby poznawszy skutki myl
nego postępku, zdobyć doświadczenie dobre i słuszne. Przemiany w sobie nie dokonuje 
jednak o własnych siłach - z pomocą przychodzi magia „pierścienia prawdy”, którego 
moc demaskuje fałszywość obecnego stanu i rzeczywistości: nieziemska Alcina okazuje 
się wstrętną staruchą, którą czary zmieniły w dworską piękność, zaś cały blichtr i pozło
ta jej królestwa opada pośród pyłu, szarości i brudu. Tak więc zmysły kłamią, a prawdę 
można odkryć tylko dzięki pomocy czasów i przypadkowi. Odsłonięta prawda stano
wi wyzwanie dla inteligencji i rozumu Ruggiera, który przebywszy błędną drogę, uży
je teraz, nie zmysłów już, lecz umysłu, by skierować się do królestwa, któiym rządzi 
władczyni Dobra i Prawdy - Logistilla, siostra Alciny. Epizod kończy się, jakby klamrą, 
powrotnym lotem hipogryfa, który niesie na skrzydłach Ruggiera, z tąjednak różnicą, 
że ten przeszedł już swe nieuniknione doświadczenie błędu i zdolny jest lotem kiero
wać: nad fantazją i wyobraźnią panuje teraz rozumem128, sprawując kontrolę nad ima- 
ginacjąi ułudnymi zmysłami.

Epizod Rodomonta i Isabelli. W miarę pogłębiania się i komplikowania narracyj
nych wątków, coraz gęstsza się staje sieć ich wzajemnych powiązań, coraz bardziej zło
żony jest układ wydarzeń i system postaci. Jedną z bardziej charakterystycznych sek
wencji zdarzeń, rozpatrywanych w kontekście błędu, stanowi epizod, który przypada 
na przełom pieśni XXVIII, 87-102 i XXIX, 1-27. W intreccio i w układzie całości dzieła 
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sytuuje się on za centralną i kulminacyjną pieśnią XXIII, która przedstawia scenę sza
leństwa Orlanda - przez co, przy chronologicznej lekturze, analogia do błędu Orlanda 
występuje w tym epizodzie dosyć wyraźnie.

Jest to historia spotkania dwóch obcych sobie osób: Rodomonta i Isabelli, dobrze 
znanych już czytelnikowi: Saracen Rodomonte, król Algierii - jeden z czołowych pro- 
tagonistów dzieła, wyróżnia się potężną postawą i nadludzką siłą jest postacią hiper- 
boliczną- hiperboliczne są jego gesty, czyny i działania. Isabella natomiast, delikat
na, wrażliwa córka iberyjskiego króla (XIII, 4, 1-2), to bohater pomniejszy, choć sceny 
z jej udziałem należą do istotnych w poemacie. Po śmierci ukochanego Zerbina udaje 
się ona do klasztoru, by tam w ciszy i skupieniu przeżyć swój dramat oraz poświęcić się 
Bogu. Samotności i oddalenia od świata pragnie również Rodomonte; zdradzony przez 
Doralice, szuka zapomnienia w murach kościółka, w opustoszałej scenerii zniszczonego 
wojnąAcąuamorte. Sceny, które następująpo tym wprowadzeniu, przynoszą niezwykle 
dynamiczne zmiany, dotyczące nie tylko zdarzeń, lecz przede wszystkim przeobrażeń 
wewnętrznych postaw bohaterów. Ujrzawszy Isabellę, ogarnięty nagłym erotycznym za
pałem, Rodomonte w jednej chwili zapomina o zranionej miłości i się zakochuje - nie
doszły „pustelnik” przemienia się w uwodziciela. Spotkawszy się ze stanowczą, nieco 
patetyczną odmową wiernej i czystej dziewczyny, wspieranej przez mnicha, jej opie
kuna, zmienia nagle dotychczas poprawne postępowanie, brutalnie pozbywając się za
konnika. I tu następuje nowa, kolejna przemiana - w subtelnego rycerza, który w sło
wach pełnych wdzięku i kurtuazji przystępuje do miłosnej szarży, według wszelkich 
reguł dwornej sztuki uwodzenia (XXVIII, 99-100). Wobec zdecydowanej i wrogiej po
stawy dziewczyny, ponownie się zmienia: w gwałtownych słowach daje upust złym in
stynktom i pożądaniu (XXIX, 10 i nast.), po czym - otrzymawszy zwodniczą obietnicę 
od Isabelli - porzuca brutalność i cynicznie obmyśla następne ruchy. W końcu, nieświa
domie, staje się zabójcą pożądanej kobiety.

Znaczącej przemianie podlega także antagonistka Rodomonta - z bezbronnej, za
płakanej, chwiejnej i szukającej ucieczki od świata, takiej więc, jaką widzimy w scenie 
z zakonnikiem (XXVIII, 100-102), staje się kobietą silną i zdecydowaną, świadomie 
gotową poświęcić życie i zginąć męczeńską śmiercią. Pasje i uczucia bohaterów obra
cają się wokół wartości najwyższej: miłości, pojętej z jednej strony - jako zaspakaja
nie uczuć i miłości własnej, a z drugiej - jako ofiara, rezygnacja i samoukaranie. W obu 
wypadkach zostają tu przekroczone granice i hiperboliczność Rodomonta znajduje swe 
„zastosowanie”: miłość staje się szaleństwem, dążeniem do pustki, mizoginicznym od
osobnieniem, chęcią posiadania, brutalnością i męczeńską ofiarą. Staje się też inganno 
- pozorem i zarazem ofiarą pozoru, a w końcu przybiera wartość ekstremalną i uderza 
w religijne tony: miłość to adoracja, pustelnicza samotność i świętość cierpienia. Inten
sywności przeżyć i przeobrażeń towarzyszą zmiany tonu opowieści: początkowe nuty 
tragizmu ustępują miejsca patosowi; śmierć Isabelli, opisana szybkimi, czystymi gesta
mi, otoczona jest aurą atmosfery mitycznej, którą wywołują aluzje do literackich źró
deł różnego pochodzenia: mitologicznych, w obrazie ściętej głowy, w której poruszają 
się usta, szepcząc imię ukochanej osoby (Orfeusz i Eurydyka); biblijnych, gdzie ścię
ta głowa trzykrotnie uderza o ziemię (św. Paweł); współczesnych, z dwornym ukłonem 
ku Isabelli Este - imienniczki pięknej i dzielnej Hiszpanki.
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W tak ujętej tragicznej historii musi istnieć gdzieś błąd w działaniach i myśleniu bo
haterów. Śledząc w epizodzie sceny oraz tekst, które zawierają aluzje do pojęcia błędu, 
zatrzymujemy się w chwili, gdy Saracen szydzi z decyzji Isabelli, która pragnie poświę
cić się Bogu. Reaguje jako poganin, wróg prawa i wiary:

Ride il pagano altier ch’in Dio non crede, [...] Saracen, co z nabożeństw szydzi, 
d’ogni legge nimico e d’ogni fede. wiary nie zna, a niebo bajką mu się widzi.

(OF, XXVIII, 99, 7-8) (OSz, XXVIII, 99, 7-8)

Błędną i lekkomyślną nazywa decyzję dziewczyny, która chce zamknąć się w ponurym 
klasztorze oraz wycofać ze świata, pozbawiając go swej niewinności i czaru:

E chiama intenzione erronea e lieve, 
e dice che per certo ella troppo erra; 
ne men biasmar che l’avaro si deve, 
che ‘1 suo ricco tesor metta sotterra: 
alcuno util per se non ne riceve, 
e da l’uso degli altri uomini il serra. 
Chiuder leon si denno, orsi e serpenti, 
e non le cose belle ed innocenti.

(OF, XXVIII, 100,1-8)

I mówi jej, że to zamysł lekki i zmyślony:
„bo jako łakomego, co w skarb zgromadzony 
swe serce wlał, przemierzłe skąpstwo jest każdemu, 
któremu najmniejszych pociech sobie i drugiemu 
nie czyni, tak i swoję rozkoszną urodę 
chcesz skryć w klasztory, światu wszytkiemu na szkodę! 
Niech się niedźwiedź, smok i lew zamyka z wężami, 
A ty, o wdzięczna dziewko moja, mieszkaj z nami!”.

(OSz, XXVIII, 100, 1-8)

Brzmią tutaj echa słów Sacripanta - jego przemiany pamiętamy z pieśni pierwszej, 
gdy w oktawach o róży głosił pochwałę piękna i ulotnej chwili (1,42,1 i nast.). Pojawiła 
się wówczas koncepcja błędu pojęciowego, który opiera się na złudnym przeświadcze
niu o właściwości subiektywnego sądu, będącego zazwyczaj wytworem umysłu, zmą
conego uczuciem, w którym brak zdolności do rozpoznania prawdy i fałszu. Słychać 
tu również i głos Rinalda, surowo sądzącego szkockie prawo, l ’aspra legge di Scozia, 
empia e severa (IV, 59, 1), skazujące na śmierć kobiety, które odwzajemniają miłość, 
dając radość kochankom:

- Una donzella dunque de’ morire 
perche lasció sfogar ne 1’amorose 
sue braccia al suo amator tanto desire? 
Sia maladetto chi tal legge pose, 
e maladetto chi la puó patire! 
Debitamente muore una crudele, 
non chi da vita al suo amator fedele.

(OF, IV, 63,2-8)

I tak uboga dziewka ma utracić zdrowie 
o to tylko, że komu za jego wierności 
udzieliła w nagrodę porządnej miłości? 
Przeklęty, kto prawo tak srogie uchwalił, 
ale i to przeklęty, ktoby je pochwalił!
Słusznie niechaj umiera raczej okrutnica, 
nieżyczliwa wiernego sługi miłośnica!

(OSz, IV, 63,2-8) 

Rinaldo w swym sądzie, mówiąc o karach dla niewiast, które odmawiają miło
ści, odwołuje się do tradycji minionej129. W czasach Ariosta konwencja miłości dwor-

129 Osąd Rinalda czerpie z tradycji, nawiązującej do kodeksu De amore Cappellanusa, który odsłania 
złożoność i sprzeczność średniowiecznej kultury przełomu wieku XI i XII. Ideał czystości nie wykluczał 
wówczas zmysłowości, wykształcił natomiast swoiste pojęcie czystości, oparte na osobistej zdolności do 
wyboru i wiary. Capellanus kształtował moralność laicką, a związane z nią pojęcia kierował do specyficznej, 
zamkniętej warstwy społecznej (w punktach traktatu, w których mowa o miłości „wieśniaczej”.) U podstaw 
koncepcji miłości dwornej stoją tu reguły IX i XXVI: Amare nemo potest nisi qui amoris suasione com- 
pellitur. [Nikt nie może kochać, jeśli nie jest do tego zmuszony perswazją miłości]; Amor nil posset amore
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nej130, w takim kształcie, w jakim ujmuje ją Rinaldo, należy do odległej przeszłości, 
jednakże jej wpływy, wraz z myślą Dantejską i Petrarkowską, mocno przeniknęły do 
renesansowej kultury. Wszak to właśnie brak zgody na miłość określa się mia
nem fallo, czyli błędu i czynu, który jest godny potępienia. Przypomina o tym i Rodo- 
monte, w myśl koncepcji Ariosta dowodząc, że miłość jest siłą łączącą odmienne idee 
oraz religie.

denegare [Miłość miłości niczego odmówić nie może]. Jedną z charakterystycznych cech takiej ideologii, 
cieszącej się powodzeniem wśród drobnej rycerskiej szlachty, jest koncepcja miłości, w której nie ma miej
sca na zazdrość. Miłość dwoma nie znosi zazdrości, zwłaszcza zazdrości ze strony męża. W tym wypad
ku potępienie jest bezwzględne i całkowite, małżonek traktowany jest jako egoista, który uważa żonę za 
wyłączną swą własność i przeszkadza jej przez samolubne uczucie uczestniczyć w życiu dworu. Automa
tycznie wkracza więc do kręgu nieprzyjaciół miłości - przeklętych i zawistnych - i zasługuje, by zostać 
oszukanym, gdyż przez swą zazdrość zbliża się do kondycji wieśniaczej, villano. Zagadnienie to studiował 
m.in. E. Kohler, Les troubadours et la jalousie, „Melanges”, Frappier, Geneve-Paris 1970, ss. 543-559.

130 Określenie „miłość dwoma” (amour courtois') stworzył Gaston Paris; zob. G. Paris, Etudes sur les 
romans de la Table Ronde: Lancelot du Lac, „Romania” XII, Paris 1883, ss. 459-534.

Opisana sytuacja inaczej przedstawia się przy zmianie fokalizacji - z punktu widzenia 
Isabelli (XXVIII, 99-100). Pojęcie błędu pozostaje w kręgu idei miłości także i w przy
padku jej czynów, lecz akcent pada tu na świadomość decyzji i wybór dróg postępo
wania - Isabella, słysząc wyznanie Saracena, doskonale potrafi odróżnić postępowanie 
błędne i właściwe, a zarazem pewna słuszności swych przekonań, nie złamie przysięgi 
czystości, danej umierającemu w jej ramionach Zerbinowi. Błąd występuje tu w rozu- 
mieniuzdrady człowieka i zdrady ideału, jest sprzeniewierzeniem wobec wy
znawanych wartości i zniesławieniem pamięci zmarłego w obronie swej wiary rycerza, 
jest złamaniem ślubu. Zachowania takie określa się mianem wielkiego błędu i po
strzega jako przyczynę zła:

Fa ne 1’animo suo proponimento 
di darsi con sua man prima la morte, 
che ‘1 barbaro crudel n’abbia il suo intento, 
e che le sia cagion d’errar si forte 
contra quel caval Her ch’in braccio spento 
l’avea crudele e dispietata sorte, 
a cui fatto have col pensier devoto 
de la sua castita perpetuo voto.

(OF, XXIX, 11, 1-8)

Już, już po więtszej części zwątpiła o sobie, 
pragnie własną ręką śmierć sama zadać sobie 
wprzód, niż srogi Rodomont, swe brzydkie chciwości 
nasyciwszy, więtszej ją nabawi żałości. 
Najmniejsza się jej dobra nie trzyma otucha, 
rycerzowi, co swego na jej łonie ducha, 
zabity, wytchnął, krzywdy nie chce czynić takiej, 
by z królem z Sarce wolej miała być jednakiej.

(OSz, XXIX, 11,1-8)

Znaczenie i wagę rycerskiego etosu, prawomyślnego postępowania w obliczu nie
bezpieczeństwa, a także nieustępliwość postawy, gotowość złożenia najwyższej ofia
ry w imię wierności, podkreśla język o konotacji religijnej. Bohaterski wybór, którego 
dokonała dziewczyna, jest przykładem świętości, zaś czyn Saracena zostaje potępiony; 
w myśl jasnych, jeszcze przez średniowiecze określonych kategorii zasługi i winy, któ
rym przypisana jest odpowiednio nagroda i kara, w podniosłych słowach kreśli się poza
ziemski los Isabelli i ziemski Rodomonta:

Dio cosi disse, e fe’ serena intomo 
l’aria, e tranquillo il mar piu che mai fusse.
Fe’ 1’alma casta al terzo ciel ritomo, 
e in braccio al suo Zerbin si ricondusse. 

Tak Bóg rzeki i rozpędza chmury na znak tego, 
nawałności uśmierza morza burzliwego. 
Szczęśliwa dusza trzecie niebo przeniknęła 
i na łono się swego Zerbina wsunęła.
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Rimase in terra con vergogna e scomo 
quel fier senza pieta nuovo Breusse; 
che poi che T troppo vino ebbe digesto, 
biasmó il suo errore, e ne restó funesto.

(OF, XXIX, 30, 1-8)

Rodomont, takiem w serce nieszczęściem ruszony, 
gniewa się, ale bardziej, iż jest omamiony; 
omija go pijaństwo, kinie swe porywczości, 
co tak nagłej przyczynę dały wnet żałości.

(OSz, XXIX, 30, 1-8)

Obraz czystej duszy Isabelli wznoszącej się ku „trzeciemu niebu”, powracającej do „kró
lestwa miłości”131, a także jej brzmiącego w przestworzach imienia, silnie kontrastuje 
z postacią pozostałego na ziemi Rodomonta, który przeklina swój błąd:

131 Wyrażenie al terzo ciel ritorno jest połączeniem Dantejskiej i Platońskiej wizji kosmogonicznej. 
Określenie terzo cielo [trzecie niebo], występujące u poetów Dolce Stil Novo (zob. pieśń G. Guinizellego, 
Voi che 'ntendendo il terzo ciel move te), u Dantego obrazuje trzecie niebo Raju, czyli niebo Wenus, miło
ści i dusz kochających (DC, Par., VIII, 37). Tu łączy się ono z Platońską ideą powrotu nieśmiertelnej duszy 
do Boga, którą wykorzystało chrześcijaństwo.

132 Istnieje również XIII-wieczny utwór cantare, pisany w języku włoskim, II Febusso e Breusso. Imię 
Breusa, jako uosobienie braku litości, pojawia się także w epice florenckiej. Zob. L. Pulci, Mórg., XIII, 54, 7.

Placare o in parte satisfar pensosse 
a 1’anima beata dTssabella, 
se, poi ch’a morte il corpo le percosse, 
desse almen vita alia memoria d’ella. 
Trovo per mezzo, acció che cost fosse, 
di convertirle quella chiesa, quella 
dove abitava e dove ella fu uccisa, 
in un sepolcro; e vi dird in che guisa.

(OF, XXIX, 31, 1-8)

Więc aby błagał ducha błogosławionego, 
co świat opuścić rnusiał dla szaleństwa jego, 
chce, pamiątka przynajmniej, aby jaka była, 
która by mu nieszczęsnych ciężarów ulżyła. 
Umyślił tedy zaraz on kościółek mały 
na grób dać panieńskiemu ciału okazały, 
aby tam odpoczynek już swój wieczny miało, 
gdzie, sił zbywszy, umarłe bez głowy leżało.

(OSz, XXIX, 31, 1-8)

Saraceński wojownik, porównany do bezlitosnego Breusa, zaprzysięgłego wroga 
kobiet, bohatera bretońskich romansów132, ukazany jest w rysie psychologizującym, jak 
człowiek świadomy popełnionego błędu i zaprzepaszczonej okazji, który choć w części 
stara się naprawić swą winę. Aktem skruchy i zadośćuczynienia, a także wyznaniem 
okrutnej pomyłki, której sam padł ofiarą, jest budowa kościółka „na wodzie”, gdzie ma 
spocząć ciało Isabelli, oraz mostu, do którego sam strzeże dostępu. Czysta woda, która 
otacza grobowiec dziewczyny, jest antidotum przeciwko temu, co stało się pośrednią 
przyczyną wydarzeń - ma posiadać zdolność wymazania błędów, popełnionych „ręko
ma i językiem”, pod wpływem wina. Powodu swego zbrodniczego czynu Rodomonte 
upatruje w zamroczeniu świadomości i utracie zmysłów po spożyciu zakazanego przez 
islam napoju, a więc w przekroczeniu zasad:

Aveasi imaginato il Saracino, 
che, per gir spesso a rischio di cadere 
dal ponticel nel flume a capo chino, 
dove gli converria molt’acqua bere, 
del fallo a che I’indusse il troppo vino, 
dovesse netto e mondo rimanere;
come l’acqua, non men che T vino, estingua 
Terror che fa pel vino o mano o lingua.

(OF, XXIX, 37, 1-8)

Z mężobójstwa, które on popełnił, pijany, 
rozumie, iż go dekret oczyści wydany 
na gościa, aby każdy, co tu będzie mijał, 
w rzece ginął i z strachem wody z niej upijał, 
z strachem, którego i sam ucześnikiem bywa, 
z niebezpieczeństwem zdrowia kiedy przez nię pływa; 
bo tak wierzył, iż to zmyć woda z czasem miała, 
co po pijanu prędka ręka udziałala.

(OSz, XXIX, 37, 1-8)
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Rodomonte to postać określona poprzez ludzkie ułomności - nie jest jednoznacznym 
przykładem zła ani dobra, często przedstawia się jako mężczyzna, który podlega rozter
kom, wątpi, dokonuje wyboru, przegrywa. W całości dzieła jest controfigurą Orlanda 
-jednocześnie jego odbiciem i zaprzeczeniem: porusza się i działa w sposób podobny, 
nękają go obsesyjne myśli, ulega utracie zmysłów, lecz choć opiera się fizycznemu sza
leństwu, jakie dotyka Orlanda, droga jego błędów prowadzi do unicestwienia. Samot
ny wojownik, który jednym skokiem przesadziwszy mury Paryża, dokonuje niezwyk
łych, wojennych czynów (XVII, 7-16), ponosi klęskę w miłości (XXVII, 105 i nast.). 
Jego „ucieczka” - porzuconego mężczyzny, który w miłosnej udręce odchodzi: sen 
va di gran dolor confuso / U re d’Algier da la sua donna escluso (XXVII, 111, 7-8) 
- jest dumnym protestem przeciwko zdradzie i niewierności; nie jest to, jak u Orlan
da, pogoń za nieuchwytną kochanką, to nie gonitwa za mrzonką, lecz próba ocalenia 
siebie poprzez oddalenie rojeń o nieosiągalnym świecie. Rodomonte świadomie staje 
do walki z rzeczywistością i dzięki temu, być może, unika losu, jaki stał się udziałem pa
ladyna. Po stracie Doralice cierpi tak, jak po stracie Angeliki cierpiał Orlando - nękany 
bezsennością, uzewnętrznia wszelkie chorobliwe objawy miłości (XXVIII, 89-90) - jak 
zakochany Orland wcześniej, przed utratą rozumu (VIII, 71 i nast.), i później, już w sce
nach obłędu (XXIX, 57-74). Drogę swą przebywa konno lub statkiem, wędruje przez 
lądy i wodne odmęty, podobnie jak przemierzać je będzie szalony rycerz z Anglan- 
te (XXX, 10-14). Paralelizm postaci uwidacznia się jeszcze bardziej, gdy ścieżki obu 
rycerzy w końcu się krzyżują, choć tu, w miejscu, gdzie toczy się walka obu bohaterów 
(XXIX, 40-48), wyraźne staje się także i ich przeciwieństwo. Nie ścierają się tutaj żoł
nierze dwóch obcych wojsk, ani wyznawcy odmiennych religii, lecz dwaj mężczyźni 
pokonani przez miłość do kobiet, które wybrały innych133 134. Zwycięstwo żadnego z nich 
nie jest możliwe - są jak dwa bieguny tego samego świata, dwie strony jaźni - repre
zentują odmienne stany tej samej świadomości: jeden wyrażony przez nagość, drugi 
poprzez jej okrycie. Orlando jest w stanie uciec przed Rodomontem, dlatego właśnie, że 
pozbywszy się zbroi - a zarazem insygnium rycerza - swobodnie porusza się w wodzie, 
tak się też ratuje, odzyskując podwójną wolność: swobodę i nieskrępowanie fizycznych 
(od)ruchów oraz wyzwolenie od społecznych konwencji. Rodomonte natomiast, przy
odziany w zbroję - symbol ideologicznej, społecznej i intelektualnej przynależności - 
nie potrafi odrzucić tego, co w walce stanowi ciężar oraz przeszkodę.

133 Angelica ucieka z Medorem do Kataju (pieśń XIX); Doralice wybiera Mandricarda (pieśń XXVII).
134 Infermo (wł.) - chory; jest to wyraz złożony: in + fermo, gdzie in oznacza zaprzeczenie, a fermo 

„zatrzymany”. Aluzje do medycznego wydźwięku słów i sformułowań są u Ariosta częstym zjawiskiem.

Zdarzenia, których bohaterami są Isabella i Rodomonte, toczą się na przełomie pieś
ni. Przerwę w epizodzie stanowi jedynie prolog do pieśni XXIX, pełen aluzji potwier
dzających wskazaną wyżej, narracyjną zasadę transformacji, która jest kluczem inter
pretacyjnym epizodu, ujętego w dwóch narracyjnych sekwencjach. Dwie początkowe 
oktawy zawierają charakterystyczny, ironiczny komentarz, w którym Ariosto, po raz ko
lejny, podkreśla niedoskonałość ludzkiego rozumu - ułomność to chorobliwa słabość, 
niestałość i zmienność:

O degli uomini infermaw e instabil mente! Tak jest niepewny zamysł człowieka każdego, 
come sian presti a variar disegno! że nigdy statku w sobie nie miał najmniejszego.
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Tutti i pensier mutamo facilmente, 
piii quei che nascon d’amoroso sdegno. 
Io vidi dianzi il Saracin sl ardente 
contra le donnę, e passar tanto il segno, 
che non che spegner 1’odio, ma pensai 
che non dovesse intiepidirlo mai.

(OF, XXIX, 1,1-8)

Płochość jakaś często się w sercach naszych rodzi, 
w tej zwłaszcza sprawie, która z miłości pochodzi. 
Nieuczciwemi z Sarce król niedawno słowy 
rozgniewany, lżył brzydko wszytkie białogłowy, 
zapał wnętrzny tak gasząc łzami, które leje 
z oczu swych, iż go wzniecić już nie ma nadzieje.

(OSz, XXIX, 1, 1-8)

Ironia sięga szczytu, gdy mowa o błędzie, czyli ponownie - o niedostatku rozumu:

Donne gentil, per quel ch’a biasmo vostro 
parló contra il dover, sl offeso sono, 
che sin che col suo mai non gli dimostro 
quanto abbia fatto error, non gli perdono.

(OF, XXIX, 2,1-4)

Nic to, o szlachetna pici: pomogę ja tobie 
i ukażę, że głupio w tern postąpił sobie, 
piórem, mową, rozumem dokazawszy tego, 
że występku żałować będzie rnusiał swego.

(OSz, XXIX, 2,1-4)

Błąd polega, tym razem, na braku kontroli słowa i wypowiedzi135. Nasycone 
humorem ostrzeżenie przed słowną obrazą kobiety, jest owocem nie tylko pełnego re
zerwy i ostrożności stosunku do pięknej płci, jaki wyczuwa się od pierwszych stron 
poematu, lecz także filologicznych wyczuleń epoki, w której retoryka dominuje na se
rio i w karykaturze, gdzie sposób oraz forma wypowiedzi staje się wyrafinowaną sztu
ką136. Koncept ten, choć w treści poważny, wyrażony jest w sposób lekki i w kpiarskim 
tonie. Ariosto zręcznie przechodzi do określenia własnej w tym roli i w żartobliwej for
mie, która przybiera „mentorskie” odcienie, mówi o próżnym i krótkowzrocznym błę
dzie, jakim jest sprzeciw wobec płci pięknej oraz wyrażanie o niej złej opinii:

135 Na temat istoty i znaczenia słowa rozprawiał Ariosto już wcześniej. Por. uwagi na ss. 51-52 niniej
szej pracy.

136 Tematyka ta podkreślana jest w szesnastowiecznych traktatach o sztuce zachowania i pięknej wy
mowy, jak// Cortegiano Castigliona (1528) czy II Galateo della Casa (1551-55).

137 Składnia i terminologia przekładu odbiega od oryginału.

Io faró si con penna e eon inchiostro, 
ch’ognun vedra che gli era utile e buono 
aver taciuto, e mordersi anco poi 
prima la lingua, che dir mai di voi.

(OF, XXIX, 2, 5-8)

I weźmie to w swą gębę sposobem nietajnem, 
co gniewem uwiedziony rzekł nieobyczajnem, 
a raczej wołał beł w swojej nie mieć gębie 
języka, niż dać przykład kaźni takiej z siebie137.

(OSz, XXIX, 2, 4-8)

Tak ukazany błahy, zdawałoby się, błąd poszerza kategorie rozumienia pojęcia - 
do sprecyzowania jego cech wprowadza się terminologię właściwą rozprawom reto
rycznym: utile e buono, czyli korzystny i pożyteczny; a zatem błędem jest postępowa
nie, które nie przynosi korzyści i zamierzonego skutku.

Podobnie prolog następny (pieśń XXX) nawiązuje do funkcji rozumu i nieodwra
calnych skutków błędu „ręki lub języka”. Błąd to nieopanowane odruchy „ślepej 
furii”, gniewu, gwałtu, wściekłości, to niekontrolowane reakcje, przed którymi rozum 
nie znajduje obrony:

Quando vincer da 1’impeto e da 1’ira 
si lascia la ragion, ne si difende, 
e che ‘1 cieco furor si inanzi tira

Kiedy więc bierze górę moc z zapalczywością, 
a odeprzeć jej rozum nie może z radością, 
ślepa porywczość, już tam wolne mając wodze,
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o mano o lingua, che gli amici offende; 
se ben dipoi si piange e si sospira, 
non e per questo che I 'error s 'emende.

(OF, XXX, 1, 1-6)

ręką, językiem snadno przyjaciela srodze 
obrazi; a choć tego po czasie żałuje, 
słabo pierwszego grzechu troską poprawuje.

(OSz, XXX, 1,1-6)

To podsumowanie zdarzeń, których bohaterem jest nie tylko Rodomonte, lecz 
i Orlando, ponieważ jego losy osiągająpunkt zwrotny w kulminacyjnej, centralnej pieś
ni XXIII, a potem przez sceny „wielkiego szaleństwa” (XXIV i XXIX) przypomina
ją o podobieństwie Orlanda i Rodomonta, a także o istnieniu owej specyficznej figury, 
będącej uosobieniem samego Ariosta-narratora. To właśnie postać Ariosta-narratora, 
podobnie jak Rodomonta, z szalonym z miłości Orlandem się utożsamia: „Takem od
szedł od siebie jak Orland szalony” (XXX, 4,1).

Znak równości między miłością a szaleństwem stawia się też w słynnej oktawie 
rozpoczynającej się od słów: Chi mette Upie su 1’amorosa pania. Tu, w bezpośrednim 
zwrocie do autora następuje identyfikacja tych stanów z błędem: Frate, tu vai / 1’altrui 
mostrando, e non vedi U tuo falo (XXIV, 3, 1-2). Terminy definiujące szaleństwo stop
niowo budują semantykę błędu na podstawie kategorii związanych z przekroczeniem 
granic: zbłądzenia (fa uscire), pomyłki (fallire), zejścia z drogi (travia):

Vari gli effetti son, ma la pazzia 
e tutt’una peró, che li fa uscire.
Gli e come una gran selva, ove la via 
conviene a forza, a chi vi va, fallire: 
chi su, chi giu, chi qua, chi la travia.

(OF, XXIV, 2, 1-5)

To szaleństwo jednoż jest, co wam rozum bierze, 
chocia ma różne skutki i nie w jednej mierze 
zawsze stoi, i jest tak jak las wielki, kędy 
kto się trafi, pomylić i musi wpaść w błędy: 
ten w ową, ten w tę stronę z drogi ustępuje.

(OSz, XXIV, 2, 1-5)

Słowa te, ujęte w ironiczną manierę, odnoszą się do oszalałego Orlanda, którego 
obraz pozostaje w pamięci jako przestroga przed popełnieniem największego z błędów, 
identyfikowanego z silnym, niekontrolowanym miłosnym uczuciem.

Epizod Orlanda. W epizodzie nas interesującym - od momentu eksplozji uczuć 
Orlanda w scenach szaleństwa, aż do uzdrowienia138 - uwagę zwracają dwa fragmen
ty, w których „błąd” i „błądzenie” przybierają różne znaczenia. Właściwa historia sza
leństwa rozgrywa się w ciągu jednego dnia i nocy - zatacza koło w czasie i przestrzeni, 
gdy rycerz po upływie doby powraca do miejsca, na którym rozpoczęła się jego trage
dia. Orlando - wyłączny bohater całego obrazu - na sposób humanistyczny przeżywa 
dramat ogólnoludzki, w którym człowiek wobec irracjonalnej siły miłości staje - do
słownie - bez broni i nagi. Bieg spraw w sposób nieunikniony wiedzie do obłędu - kie
dy bohater staje się obcy sam dla siebie (pierwsze stadium) i obcy dla innych (stadium 
drugie). Analiza szaleństwa, prowadzona z najwyższą literacką wrażliwością, jest tu ba
daniem procesu skrywania rzeczywistości przed samym sobą, ułudy zmysłów, urojeń 
i zmąconej świadomości:

138 Opis kluczowych momentów szaleństwa Orlanda przypada na oktawy 100-136 w pieśni XXIII; 
1-14, pieśni XXIV; 50-74 pieśni XXIX oraz 1-15 pieśni XXX; epizod zaś kończy się uzdrowieniem ryce
rza i tu istotne są strofy 72-92 pieśni XXXIV; oktawa 23 pieśni XXXVIII oraz oktawy 33-38, 42 w pieś
ni XXXIX.
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Non son, non sono io quel che paio in viso: 
quel ch’era Orlando e morto ed e sotterra; 
la sua donna ingratissima l’ha ucciso: 
si, mancando di fe, gli ha fatto guerra.
Io son lo spirto suo da lui diviso, 
ch 'in questo inferno tormentandosi erra, 
acció con l’ombra sia, che sola avanza, 
esempio a chi in Amor pone speranza. -

Pel bosco erró tutta la notte il conte; 
e allo spuntar de la diuma fiamma 
lo tomb il suo destin sopra la fonte 
dove Medoro isculse l’epigramma.

(OF, XXIII, 128-129, 1-5)

Nie jestem tern, czem się zdam z twarzy: już nieżywy, 
już dawno jest pod ziemią Orland nieszczęśliwy; 
jego to niewdzięcznica, która go zdradziła, 
nie strzymawszy mu wiary, okrutnie zabiła.
Jam jest tylko jego duch, ale rozdzielony 
od niego, ustawicznie w tern piekle męczony 
przy jego cieniu, który sam został na świecie, 
przykład wam, co w miłości nadzieję kładziecie.

Całą noc grabia błądził tam i sam po lesie, 
aż jednem razem zły go los jego przyniesie, 
kiedy się rozdniewało, tam gdzie bela jama, 
w której przykre wydrożył Medor epigrama.

(OSz, XXIII, 128-129, 1-5)

Ujęty w kontekście błędu motyw przekraczania granic przeobraża się tutaj w spek
takularną wizję rozdziału ducha i ciała, wyjścia duszy poza cielesne granice - stanu, 
w którym możliwa jest obserwacja samego siebie. Stan ten, podobny do tego, który dziś 
nazywamy kliniczną śmiercią, przez krótką chwilę pozwala na dokonanie syntetycznej 
oceny życia, własnych emocji i uczuć. Określone zostają tutaj dwa rodzaje przestrzeni 
- wewnętrzna: ch 'in questo inferno tormentandosi erra, oraz zewnętrzna: Pel bosco erró 
tutta la notte il conte. Obie przestrzenie stanowią przestrzeń błędu - pierwsza z nich 
jest bezkresna i pełna cieni, naznaczona przez cierpienie, gdzie dusza, pokonana nisz
czącą siłą miłości, bezradnie się błąka. Druga jest przestrzenią realną, fizycznie określa
jącą granice błędu, wyznaczającą teren i czas, w którym się błądzi. Kolejne etapy sza
leńczego stanu Orlanda zachodzą na dwóch równoległych poziomach: emocjonalnym 
i racjonalnym, a przeżycia, w miarę postępu „choroby”, prowadzą do nieuniknionego 
wybuchu niekontrolowanej furii. Rozpoczyna się on w chwili, gdy następuje fizyczny 
i scenograficzny powrót do miejsca, w którym brały początek dramatyczne zdarzenia: 
tu, pod wpływem silnych bodźców zewnętrznych, zawodzi działanie zarówno emocjo
nalnego, jak racjonalnego umysłu139 i tracącemu rozum bohaterowi pozostaje jedynie 
błądzenie - takie przesłanie i definicję błędu przekazuje Ariosto.

139 Umysł emocjonalny inicjuje działania odmienne niż umysł racjonalny: funkcjonuje impulsywnie i nie 
zawsze logicznie, podczas gdy umysł racjonalny pozwala na rozumowanie i czyny świadome oraz rozważne. 
Działaniom, które inicjuje mózg emocjonalny, towarzyszy silne poczucie pewności, będące rezultatem uprosz
czonego sposobu patrzenia na świat, który dla umysłu racjonalnego może być nieakceptowalny.

140 Na temat snu będzie jeszcze mowa w kontekście utopijnego charakteru dzieła.

Błądzenie jest więc szaleństwem, a szaleństwo błądzeniem - oba te stany mają cha
rakter przejściowy - są stanem zawieszenia, podobnym do snu. Sen u Ariosta jest rodza
jem letargu, to czas, kiedy uśpiony rozum pozwala działać istniejącej w człowieku ob
cej, nieznanej mu sile140. Pozbawiony zdolności poznania, bez możności samokontroli, 
porusza się w rzeczywistości innego wymiaru, gdzie pozostaje obcy sam sobie. Od ta
kiego, niezależnego od jaźni, stanu umysłu nie sposób uwolnić się o własnych siłach- 
przemija on pod wpływem bodźców zewnętrznych, choć w przypadku Orlanda uciec 
trzeba aż do „pozaziemskich” środków. Wyzwolenie z szaleńczego stanu jest jak prze
budzenie, gdy trwa jeszcze pamięć o nocnym błądzeniu, a umysł w powrocie do realno
ści powoli odzyskuje świadomość:
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Come chi da noioso e grave sonno, 
ove o vedere abominevol forme 
di mostri che non son, ne ch’esser ponno, 
o gli par cosa far strana ed enorme, 
ancor si maraviglia, poi che donno 
e fatto de’ suoi sensi, e che non dorme; 
cosi, poi che fu Orlando d'error tralto, 
restó maraviglioso e stupefatto.

(OF, XXXIX, 58, 1-8)

Jako więc dziecko liche snem twardem zmorzone, 
widzi straszydła, w brzydką postać obleczone, 
idą na oczy jego ćmy blade i larwy, 
chimery ksykające, swingi szpetnej barwy; 
dziwuje się z bojaźnią niewidomej sprawie, 
chocia go sen opuścił, choć już jest na jawie: 
tak pozbywszy szaleństwa, gdy przyszedł do siebie, 
utkwił źrenice zalane łzami Orlando w niebie.

(OSz, XXXIX, 58, 1-8)

Przeniesienie przestrzeni działania do obszarów snu pozwala na poszerzenie defini
cji błędu, który postrzegany jest teraz jako zatracenie w straszliwym koszma
rze. Gdy ciężar rzeczywistości staje się nie do zniesienia, następuje ucieczka do inne
go wymiaru, gdzie rzeczywistość, alternatywna dla istniejącej, umożliwia odreagowanie 
przeżyć i wytłumaczenie ich przyczyn. Sen nie przybiera fantastycznego czy fantazyj
nego kształtu, jest formą wstrząsu i stanowi o możliwości wyjścia poza obszar błędu. 
Wstrząs ten prowadzi do odzyskania władzy rozumu, jest wyzwoleniem ze stanu błą
dzenia, oswobodzeniem od zmysłów i złych emocji. Przebycie granicy, które pozwoli 
na obserwację samego siebie, na analizę swej psyche, jest faktem maraviglioso e stupe
fatto, niezwykłym i zadziwiającym: chwilowa wolność od wewnętrznej oraz zewnętrz
nej rzeczywistości tworzy grunt, na którym możliwe jest dokonanie samooceny, anali
za i wybaczenie popełnionego błędu.

3. Pozór i rzeczywistość. Współczesne aspekty motywu
falso sembiante

W doświadczeniach Ariostowskiego bohatera istotną rolę pełni fakt oraz umiejęt
ność odkrycia, a także rozgraniczenia pozoru i rzeczywistości. Wiąże się to z motywem 
falso sembiante, umownym sposobem przedstawiania osób, gdzie postać szkaradna kry- 
je piękne wnętrze, a czarowna twarz nie jest obrazem pięknego serca: Se, come il viso, 
si mostrasse il core (XIX, 2, 1). Ten często pojawiający się w poemacie motyw jest jed
nym z czynników techniki kreacji figur i zdarzeń, opartej na transformacji. Tu - wskutek 
działania sił magicznych - postaci tracą zewnętrzne rysy, poprzez które są (lub przynaj
mniej były) postrzegane, i odsłaniają cechy wewnętrzne, będące przeciwieństwem cech 
dotychczasowych. Istotna jest przy tym funkcja nagłość i: im bardziej gwałtownie 
następuje przemiana, tym wyraźniej widoczna jest fałszywość wizji, która do momentu 
przeistoczenia nosi znamiona prawdy. Technika ta ma zastosowanie nie tylko w przy
padku metamorfozy postaci, lecz i przemiany sytuacji, wartości ideowych i rzeczowych, 
atrybutów. Przykładem jest postać maga Altanta czy czarodziejki Alciny. Ich przemiana 
prowadzi z poziomu magii do sfery pozamagicznej w narracyjnej rzeczywistości. Falso 
sembiante stanowi jeden z efektów „miłosnej pułapki”, pułapki duchowej, rozumianej 
jako błąd przez zauroczenie - per forza d’incanto, gdzie wszelki pozór jest wynikiem 
magii i projekcją zawsze złudnego pragnienia, które niesprawiedliwa Miłość rzadko speł
nia: Ingiustissimo Amor, perche si raro / corrispondenti  fai nostri desiri? (II, 1,2).

Temat realnego postrzegania świata i prawdziwego widzenia Ariosto pojmuje w po
dobny sposób jak Machiavelli, który swą koncepcję efektywnego działania zbudował 
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na pojęciu „realnej prawdy rzeczy”, czyli rzeczywistości w prawdziwej jej postaci 
(yerita effettuale), przeciwstawiając jej rzeczywistość wyobrażoną (immaginazione 
di essa)141. U Ariosta najtęższe umysły i największe serca na uwięzi trzyma iluzoryczna 
przestrzeń magicznego złudzenia, która posiada moc tworzenia pozoru. Staje się oczy
wiste, że człowiek w pościgu za celem ściga jedynie czystą wizję swych pragnień ,Jako 
jej obrazem zmyślonym” (fingendo la sua imago, XII, 26, 5), a poznać może jedynie 
ich wyobrażenie, ucieleśnione czarem magicznej siły. Imago to pusty ekran, na którym 
człowiek wyświetla obraz swych pragnień i, tak jak Orlando, goniąc za próżną ich wi
zją, sądzi, iż biegnie za rzeczywistym przedmiotem. Imago swą moc zawdzięcza temu, 
że nie posiada realnego kształtu i jest tylko zmyśleniem -finzion d'incanto. Przypadek 
szczególny i najważniejszy stanowi w Furioso opis procesu odkrywania prawdy, który 
poprzedza scenę szaleństwa Orlanda142. Tu każdy z obrazów jest odbiciem owych ucie
kających, pozostawiających za sobą pusty ślad wyobrażeń, które wypełnia imaginacja 
istniejącej w umyśle idee fixe.

141 Por. N. Machiavelli, Książę, tłum. A. Klimkiewicz, Zielona Sowa, Kraków 2005, rozdz. 15.1.
142 Do tematu powracam w rozdziale na temat faz procesu szaleństwa Orlanda.
143 Por. uwagi w niniejszym studium, s. 43 i p. 90 i 91.

Podobnie jak tradycja wcześniejsza, tak i literacka tradycja współczesna oraz po- 
ariostowska niejednokrotnie sięga do tematu błędu i ludzkiego błądzenia. Niepodobna 
nie wspomnieć tu o koncepcji Tassa, który motywem błędu - pielgrzymki (pellegrinag- 
gio) otwiera swą Jerozolimę wyzwoloną. Widoczna jest przy tym zmiana, jaka zaszła 
w pojmowaniu rycerskiej kultury od czasów Ariosta - już w pierwszych wersach poe
matu ideały, takie jak cnota, honor, miłość, dworność, indywidualizm, tracą w dziele 
Tassa wartość absolutną i autonomiczną, stając się pozytywne tylko wtedy, gdy pod
porządkowują się wyższej racji, ajeśli nie uosabiają wysokich ideałów, pozostają winą 
i grzechem. Idei rycerskiej, jaką przekazywał Boiardo, a dziedziczył Ariosto, Tasso po
został wierny tylko częściowo; znaczący jest fakt, że dawne wartości rycerskie znajdą 
miejsce w ideologii pokonanych pogan. W exordium Tasso powiada:

II Ciel gli die favore, e sotto i santi Dawał mu Bóg, że swe ludzie rozproszone
segni ridusse i suoi compagni erranti. zwiódł pod chorągwie święte rozciągnione.

(GL, 1,1, 7-8) (JW, 1,1, 7-8)

Cavalieri erranti Ariosta ustępują więc miejsca, by pojawić się mogli compagni 
erranti Tassa - odchodzą „błędni rycerze”, a zastępują ich „błądzący towarzysze” Gof- 
freda di Buglione, któremu przypadnie rola zebrania ich i połączenia pod znakiem krzyża. 
Compagni erranti to dawni bohaterowie, którzy sprzeniewierzając się świętej misji 
pierwszej krucjaty, porzucili chęć zdobycia celu, to ludzie, którzy zbłądzili, odstępując 
od znaku krzyża w dążeniu za fałszywymi symbolami. Takie postępowanie nie przy- 
staje do zasad, które w Discorsi, z narracyjnego punktu widzenia, Tasso określił regułą 
prawdopodobieństwa, zaś z ideologicznego - jako wierność normom chrześcijańskiml43. 
W myśl owych zasad nie jest prawdopodobne, a moralnie nie do przyjęcia, aby uczestnik 
wyprawy krzyżowej zbłądził, zdradzając dla własnej miłości i osobistego szczęścia 
swoją powinność wobec Chrystusa, tak więc każde tego typu zbłądzenie zostanie 



w Gerusalemme wytłumaczone działaniem czarów i magii. Dwuznaczność terminu 
errante pozwala na przesunięcie jego oryginalnego znaczenia poszukiwania przygód, 
które następuje w konkretnym fizycznym obszarze, do sfery, gdzie ruch odbywa się 
w przestrzeni ideologiczno-moralnej i jest związany ze zboczeniem z właściwej drogi 
chrześcijańskiej powinności.

Nawiązując do tematu błądzenia, Tasso sięga również do motywu pielgrzymki,pel- 
legrinaggio'. błądzenie - peregrynacja pojawia się w autobiograficznej aluzji zawartej 
w dedykacji skierowanej do Alfonsa II Este, księcia Ferrary:

tu, [...] guidi in porto
me peregrino errante, e fra gli scogli 
e fra l’onde agitato e quasi absorto.

(GL, 1,4, 2-4)

Ty mnie, błądzącego pielgrzyma,
do portu prowadzisz, gdy wśród podwodnych 
skał i wzburzonych fal, prawie tonę.

(tłum. A.K.)

Ta tematyka obecna jest także w utworach, gdzie Tasso podkreśla bezsens bólu i cier
pienia, które powstają podczas „fatalnej” pielgrzymki - wędrówki w poszukiwaniu 
własnego celu. Tak, w nieukończonej pieśni La canzone al Metauro, mówiącej o oder
waniu i samotności, ową bolesną podróż określa obraz „błądzącego ojca”, figury ana
logicznej do fugace peregrino, przechodniego pielgrzyma, która pojawia się w pierw
szej strofie:

Lasso! E seguii eon mai sicure piante, O nieszczęśliwy! I podążałem niebezpiecznym szlakiem, 
qual Ascanio o Camilla, ilpadre errante. jak Askaniusz czy Kamila, za ojcem błądzącym.

(Canz. al Met., ww. 39-40) (tłum. A.K.)

Wersy kolejne wzbogacają motyw błądzenia o aspekt goryczy, „twardości” i trudu:

In aspro essiglio e ‘n dura 
poverta crebbi in quei si mesti errori; 
intempensivo senso ebbi a gli affanni.

(Canz. al Met., ww. 41-43)

Na gorzkim wygnaniu i w twardej
biedzie wyrosłem pośród żałosnych błędów; 
bezsens odczuwając trudów.

(tłum. A.K.)

Określenia aspro, dura, acerbita opisują wrogą i agresywną fortunę, a z nią kontrastuje 
mollezza, „miękkość”- atrybut postaci matki, jej czułości i pocałunków. Na końcu po
nownie pojawia się postać ojca, która ulega przeobrażeniu w stosunku do poprzedniej 
strofy: nie jest to padre errante, ojciec błądzący za życia, bo podległy zrządzeniom fortu
ny, lecz ojciec z zaświatów - symbol stałości, opieki i spokoju. Wizja zostaje przerwana 
gwałtownym wprowadzeniem obrazu poety, który w przeciwieństwie do ojca jest uoso
bieniem cierpienia: A me versato U mio dolor sia tutto (w. 60). Błąd więc, to ludzkie 
życie w bezsensie opuszczenia i osamotnienia.

Na inny aspekt błędu i jego funkcje wskazuje Nicoló Machiavelli - w Księciu ter
min errore dostarcza pojęć, pozwalających na określenie politycznych stosunków współ
czesnej Italii144. I tak, nic nie usprawiedliwi u Cezara Borgii braku właściwej oceny siły 

144 Koncepcję tej kategorii językowej Machiavelli oparł na naśladowaniu słów istniejących, które w no
wym, politycznym kontekście budują nowe, swoiste znaczenia bądź wyznaczają kierunek egzegetyczny, od
mienny od tradycyjnego. Tworząc polityczne słownictwo, autor Księcia nie budował neologizmów, lecz w myśl 
przyjętego prawa imitacji, przekształcał znaczenia słów, po które sięgał do zasobów języka codziennego. Stąd 
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politycznych wrogów: erró,adunque, elduca in questa elezione; efu cagione dell'ulti- 
ma ruina sua - takim lapidarnym sądem kończy się opis zdarzeń, w których prze
grywa wódz ceniony za sposób myślenia i polityczne czyny145. Machiavelli i Ariosto 
piszą o różnych aspektach życia, choć jeden rzecz traktuje z epickim rozmachem, 
a drugi, pozornie, zawęża tematykę do władzy. Dla Machiavellego, podobnie jak dla 
Ariosta, wielkim błędem jest brak rozumu, gani on nierozwagę i bezwzględne dążenie 
do celu:

też wśród terminów - które, osadzone w kontekście politycznym, przyjmują wartość ideologiczną: mordere 
(gryźć), spegnere (gasić), minare (niszczyć) - wskazujących kolejno na: polityczne oskarżenie, eliminację, 
utratę państwa, znajduje miejsce i dla errore, czyli błędu politycznego.

145 „Zbłądził więc książę w owym wyborze, który stał się przyczynąjego ostatecznej zguby”. (N. Ma
chiavelli, Książę, rozdz. VII). To błąd popełniony przez Borgię w czasie trwania konklawe w 1503 r., na któ
rym jako papieża Juliusza II wybrano kardynała Giuliana della Rovere. Machiavelli miał okazję do rozmo
wy z Cezarem Borgią w trakcie konklawe, gdyż przebywał wówczas w Rzymie jako wysłannik florenckiej 
Signorii. W relacjach przesyłanych do Florencji ironicznie komentował naiwność księcia Valentina, dającego 
się zwodzić obietnicom przyjaźni kardynała della Rovere, który nigdy ich nie dotrzymał.

1,16 „Doprawdy, rzeczą wielce naturalną i zwyczajną jest pragnienie zdobyczy i ludzie za to, że w spra
wie tej czynią, co mogą, zawsze będą chwaleni, nie zaś ganieni; lecz, kiedy chcą czynić to za wszelką cenę, 
a wbrew możliwościom - popełniają błąd i zasługują na naganę”. (N. Machiavelli, Książę, rozdz. 3.12).

147 W nowo powstającym języku politycznym takim pojęciom, jak „cnota”, „okazja” i „fortuna”, Ma
chiavelli przypisuje polityczny wymiar. I tak, cnota (yirtus) jest synonimem tych wszystkich cech, które powi
nien posiadać władca, aby utrzymać państwo i zapewnić jego funkcjonowanie. W ujęciu Machiavellego, termin 
„okazja” tworzy pojęcie uzupełniające koncepcję „fortuny” i niejednokrotnie przejmując jego funkcję, wskazu
je na okoliczności historyczne, od których wykorzystania zależy sprawność władzy, zaś „fortuna” ozna
cza całość zdarzeń, z którymi książę musi się zmierzyć przy rządzeniu państwem. Zob. A. Klimkiewicz, Wstęp 
do przekładu [w:] N. Machiavelli, wyd. cyt., s. 7 oraz s. 15, p. 3; s. 32, p. 3.

148 Discrezione - termin trudno przetłumaczalny. Koncepcja Guicciardiniego odpowiada pojęciu Machia- 
vellowskiej virtu i oznacza polityczną zdolność właściwej oceny, pozwalającą na dokonywanie wyborów.

E cosa veramente molto naturale et ordinaria desiderare di acquistare; e sempre, quando li uomini 
lo fanno che possano, saranno laudati, o non biasimati; ma, quando non possono, e vogliono farlo 
in ogni modo, qui e l’errore et il biasimo146. (N. Machiavelli, Il Principe, 3. 12)

Machiavelli jest mistrzem wypowiedzi logicznej; błędy i niewłaściwy sposób po
stępowania wykazuje, podobnie jak Ariosto, za pomocą exemplum, dochodząc do jas
no czytelnych wniosków. Największą gwarancją uniknięcia błędu jest cnota, virtu, czy
li umiejętność dostrzeżenia i wykorzystania „okazji” ofiarowanej przez fortunę. Pojęcie 
to jest dalekie od chrześcijańskiego ideału cnoty - wyraża życiową energię, moc, siłę 
ducha, wolę walki i zwycięstwa, stanowi też wyobrażenie kultury duchowej oraz mate
rialnej i rzadko występuje w ujęciu etycznym147 148. Virtu, która nie posiada zwyczajowe
go znaczenia, staje naprzeciw scholastycznej tradycji i wskazuje nowe kryteria oceny 
ludzkich czynów: umiejętność politycznego działania, korzystania z politycznych oka
zji ku pożytkowi państwa oraz przystosowania sposobu władzy do zmiennych okolicz
ności historycznych i społecznych. Jest symbolem wolnej woli, wyrazem heroicznego 
sprzeciwu wobec zrządzeń losu, wiarą w moc sprawczą człowieka. Daleki od takiego 
ujęcia błędu, o którym czytamy u Machiavella, jest Guicciardini, który w słowach będą
cych ewidentnym zaprzeczeniem myśli florenckiego sekretarza wykazuje, że to nie virtu, 
lecz discrezione^ stanowi największą przewodnią siłę człowieka, nie tylko w życiu, 
lecz zwłaszcza w polityce:

73



E grande errore parlare delle cose del mondo indistintamente e assolutamente e, per dire cosi, per 
regola; perche quasi tutte hanno distinzione e eccezione per la varieta delle circunstanze, le quali 
non si possono fermare con una medesima misura; e questa distinzione e eccezione non si trovano 
scritte in su’ libri, ma bisogna le insegni la discrezione149. (F. Guicciardini, Ricordi, 6)

N9 „Jest wielkim błędem mówienie o sprawach świata bez ich rozróżniania i w sposób absolutny i, aby 
tak rzec, zasadniczy, gdyż prawie wszystkie rzeczy mają swe rozróżnienie oraz wyjątki ze względu na wie
lość okoliczności, których nie można mierzyć tą samą miarą; a o rozróżnieniu owym oraz wyjątkach nie 
piszą księgi, lecz uczy cnota”. Tłum. A.K.

lso Zob. J. Hillman, Re-visione dellapsicologia, Adelphi, Milano 1983, s. 275.

Owa szczególna, wskazana przez Guicciardiniego, zdolność pozwala badać i ana
lizować, przypadek po przypadku, szczególne oraz charakterystyczne aspekty sytuacji, 
a także empirycznie przystosować do okoliczności własne zachowania, błędem zaś jest 
postrzeganie świata w syntezie zdarzeń i według wyznaczonych reguł.

Próbując podsumować powyższe rozważania, zwróćmy uwagę na fakt, że skoro 
już sam archetyp błędu zawiera pojęcie konieczności, która stanowi pierwsząjego przy
czynę150, to wśród czynników istotnych dla Ariostowskiej koncepcji błędu szczególną 
rolę odgrywa poszukiwanie prawdy, a ponieważ odnalezienie prawdy jedynie przez ro
zum nie jest możliwe, inteligencję zastępuje właśnie konieczność - siła utożsamiana 
z ancmke, przeznaczeniem, losem, fortuną lub fatum. W kolejach życia człowiek mierzy 
się z przeznaczeniem, niepoddającym się rządom ducha oraz intelektu (nous), i tu błąd 
jest kategorią nieuniknioną - rodzajem drogi, którą przebywa dusza w poszukiwaniu 
prawdy. Błąd i błądzenie (rozumiane jako „dywagacja” - w łacińskim znaczeniu owego 
słowa) poddane są władzy czegoś silniejszego niż rozum, a mianowicie psychicznych 
procesów, które odbywają się bez udziału świadomości. U Ariosta świadomość powstaje 
w następstwie błędu - ma ona charakter psychologiczny, jest to świadomość siebie, two
rząca wewnętrzne pojęcie o sobie; wyłania się ona z chaosu, nieokreśloności oraz zbież
ności zdarzeń, zawsze silniejszych i głębszych niż umysłowa nad nimi kontrola. Tworząc 
swój sposób narracji, Ariosto posługuje się błędem wyobrażonym - fikcyjnym - i za nim 
ukrywa rzeczywistość, która w istocie nie ulega zmianie, a tylko zostaje „zamaskowa
na”. Błąd staje się raz to alternatywą dla prawidłowej drogi życia człowieka, raz to przy
czynkiem do wkroczenia na drogę właściwą i - w większości przypadków - prowadzi 
do refleksji na poziomie indywidualnym, a z czasem obejmuje szerszy, społeczny, zasięg. 
Proces ten nabiera szczególnego charakteru, kiedy świadomość psychologiczna staje się 
świadomością moralną, która dostrzega nakaz postępowania według własnego sumie
nia. W tej fazie rodzi się też w człowieku poczucie własnej osobowości i odpowiedzial
ności, wrażliwość na zasady ludzkiej egzystencji i ich prawidłowy rozwój.

Mechanizm ewolucji świadomości u Ariosta jest ukazywany w aspektach o wymo
wie często niejednoznacznej. Sytuacje powstałe w wyniku takiej przemiany podkreślane 
są wielokrotnie, najczęściej w komentarzach narratorskich, jak w cytowanym wersie: Oh 
gran bontd de’ cavallieri antiqui\ (1,22,1), który ironicznie odkrywa, jak kruche są pod
stawy świętych, niegdyś, rycerskich wartości, i sankcjonuje powstanie praw ich nowe
go kodeksu. W sposób humanistyczny odrzuca on religijne podziały i ponad nimi two
rzy reguły, w których różnice etniczne i wyznaniowe ustępują wobec prawa miłości. 
Tak dzieje się w wypadku Isabelli i Rodomonta, gdzie błąd przyjmuje aspekt bohater- 
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skiego czynu, zdolnego przemienić zwyczajność w męczeństwo i słabość w siłę, i tak 
też dzieje się w historii Ruggiera, która z opowieści o błędzie, wyborze i samopozna- 
niu, staje się w pełni spełnioną historią jednostki i jej integracji z nowo kształtującym 
się społeczeństwem, społeczeństwem przystosowanym do przeobrażonej rzeczywistości, 
odrzucającym podstawy dawnego świata, by je zastąpić własnymi. Aktem kończącym 
wszystkie główne historie jest przecież zwycięstwo nad ostatnim z zagrożeń mijającego 
świata: Ruggiero pokonuje Rodomonta - cień i wspomnienie ideałów dawnego Orlan
da. Ta symboliczna walka przynosi zwycięstwo „przyszłego” nad „dawnym”: ten, któ
ry niesie wartości nowe, usuwa tego, kto symbolizuje stare. W obliczu nadchodzące
go nowego porządku Rodomonte jest postacią niedopasowaną, prawie absurdalną, tak 
więc zostanie usunięty przez Ruggiera. Ten go uśmierci, lecz nie ciosem włóczni - jak 
w dwornej tradycji - ale zatłucze pięściami, uderzając między oczy przez otwór hełmu, 
który już niczego nie chroni. Ruggiero zwycięża, lecz gdy zamykamy księgę, w uszach 
brzmi jeszcze głos Rodomonta - przeraźliwy okrzyk rycerza, który nie akceptuje - na
wet w momencie śmierci - nowej rzeczywistości, nowego porządku, nie akceptuje koń
ca rycerskiej epoki.





II. FUNKCJE NARRACYJNO-KOMPOZYCYJNE MOTYWU 
BŁĄDZENIA

1. Charakterystyczne cechy narracji - uwagi ogólne
Dla określenia narracyjno-kompozycyjnych funkcji motywów błędu oraz błądze

nia w Orlando Furioso istotne wydaje się przypomnienie, choćby w zarysie, tematycz
nych i strukturalnych komponentów dzieła. Poemat ten, uznany za idealny pod wzglę
dem organicznej struktury narracji i tematyki, w swym kształcie oraz formie daleko 
odbiega od programowej niejednorodności arcydzieł literatury piętnastowiecznej Pul- 
ciego czy Poliziana. Tworzone w duchu lirycznym sekwencje artystycznych obrazów 
Poliziana to następujące po sobie oddzielne sceny, ujęte w zdecydowany, jak podkreśla 
sam tytuł, fragmentaryczny układ stanz, zespolonych w variato complesso'5'. Dzieło nie- 
ukończone - przerwane zanim zdążył się pojawić jego główny temat, oficjalnie zapowie
dziany przez poetę przedmiot opowieści - nie traci jednakże nic ze swej wewnętrznej 
harmonii. Przeciwnie Morgante\ Pulci zdaje się nie brać nawet pod uwagę możliwości 
organicznego rozwoju opowiadanej historii: pierwsze dwadzieścia trzy pieśni wiernie 
odtwarzają zdarzenia znane z anonimowego Orlando, a w ostatnich pięciu pieśniach 
z nagła następuje przejście ku innym wzorcom: La Spagna i La rotta di Roncisvalle. 
Tematycznie rozproszone oktawy poematu chaotycznie powtarzają fakty, spójność za
kłóca także zmiana narracyjnych założeń i tematyki w trakcie opowieści: od tego mo
mentu kolejne pieśni - dodane, by zbudować bardziej tradycyjne i logiczne zakończe
nie - niewiele mają wspólnego z wcześniejszym wzorcem. Takie, charakterystyczne dla 
piętnastowiecznych poematów, rozproszenie treści świadczy, że klasyczny kanon rów
nowagi i harmonii w literaturze owych czasów w pełni jeszcze nie funkcjonuje lub przy
najmniej nie stanowi dostatecznej wartości dla tych autorów, którzy cel dzieła sztuki 
pojmują według kryteriów delect aro. Twórca przeczuwa zaledwie lub nie czuje wcale 
konieczności budowania struktury w sposób logiczny i nie widzi potrzeby koordynacji 
różnych części utworu, przez co powstają dzieła, w których przedstawiane według au
torskiej fantazji epizody po prostu dodaje się do poprzednich, zgodnie z uproszczoną 
zasadą następstwa zdarzeń. Tu, wśród gęsto zgromadzonych faktów, odbiorca nie szuka 
niczego więcej, jak na bieżąco czerpanej przyjemności lektury, tu liczy się pojedynczy 151 

151 Opisując cechy języka Poliziana w Stanze, G. De Robertis podkreśla płynność, równowagę i muzycz
ność jego oktawy „in forma di concertato” oraz wizualność przedstawień „versi per 1’occhio”. Zob. G. De 
Robertis, Studi, Le Monnier, Firenze 1953, ss. 65-67.
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ustęp, poszczególna scena, nie zaś rozważanie ich znaczenia i miejsca w całej struktu
rze utworu. W praktyce, by nadać dziełu poczucie spójności, wystarcza szeroka i moc
na „rama”, która, jak w Boiardowskich Amorum libri, wytwarza wrażenie harmonijnej 
całości i maskuje fragmentaryczność wewnętrznych jej części.

Sytuację zmienia powstanie Orlando Innamorato Boiarda. Chociaż ocena poetyki 
tego twórcy ciągle przysparza krytykom kłopotu i często w poszukiwaniu logiki dzieła 
bada się, czy treść odpowiada wcześniej kreślonym zamysłom, a różnorodność tematów 
nie jest przypadkowa, uważne prześledzenie sposobu opowiadania i jego wewnętrznych 
mechanizmów dowodzi, że pozornie nieuporządkowany poemat o rwanej narracji i po
wracających, nagle uciętych wątkach, poddany jest spójnej, nadrzędnej logice zespole
nia dwu odrębnych materii: cyklów karolińskiego i bretońskiego, zaś z pozornego chao
su wyłania się oryginalny, właściwy dla utworu, porządek. W Innamorato układ wątków 
przybiera swoistą formę, a kształt jej wynika z narracyjnej techniki, do której ucieka Bo
iardo, by opanować materię rozległą i skomplikowaną - a mianowicie do sztuki entre- 
lacement, znanej z trzynastowiecznej literatury arturiańskiej152.

152 Technika ta występuje już w Vulgacie, przede wszystkim w Lancelocie, który jest najobszerniej
szym utworem cyklu arturiańskiego. Zob. F. Lot, Etude sur le Lancelot en prose, Champion, Paris 1918, 
s. 17 i s. 28.

Walory strukturalne i formalne entrelacement analizuje Eugene Vinaver, który przyrównał tę techni
kę do romańskiego ornamentu - by go objąć, oko błądzi wzdłuż każdej z jego linii, poziomo i pionowo, 
a w sposób właściwy postrzega je dopiero w ich splocie, ogarniając je wszystkie razem, w całości:

„On songe a ces rubans sculptes, qui, dans l’art roman, passent les uns sous les autres, renonęant au de- 
veloppement pour adopter l’nvolution, l’entrelaces. Dans cette continuite onduleuse, «la vue chemine sans 
se reconnaitre, rigoureusement egaree par un caprice lineaire, qui se derobe pour rejoindre un but secretw, 
jusqu’au moment ou, liberee de la contrainte centralisatrice, elle saisit le mouvement createur qui se perpe- 
tue et se renouvelle a l’infini”. E. Vinaver, A la recherche d'unepoetique medievale, Nizet, Paris 1970, s. 45. 
[Pomyślmy o rzeźbionych wstęgach w sztuce romańskiej, które przechodząjedna pod drugą i nie rozwijają 
się, a zwijają do wewnątrz i przeplatają. Wśród takich ciągłych fal „oko wędruje bez zrozumienia i ściśle się 
trzyma kapryśnej linii, by odkryć zakryty cel”, dopóki się nie uwolni od siły, każącej spoglądać w kierunku 
środka, wówczas uchwyci twórczy ruch, który odradza się i odnawia w nieskończoność]. Tłum. A.K.

Technika entrelacement. Entrelacement umożliwia narrację na przemian kilku histo
rii, rozgrywających się równocześnie, oraz takie ich przedstawienie, że czytelnik czy słu
chacz, niezależnie od tego, w którym momencie opowiadanie zostanie przerwane, sta
nie naprzeciw całej serii wątków in progres - wątków niezakończonych, które krzyżują 
się, rozdzielają i nakładają na siebie. Taki sposób opowiadania pozwala śledzić prze
bieg historii wybranego bohatera i umożliwia paradygmatyczną jej konfrontację z serią 
analogicznych przygód, które przeżywają inni protagoniści. Narracja przez entrelace
ment, która obejmuje nie jedną, nie dwie, lecz wiele historii, staje się acentryczna, zaś 
poszczególne historie - kreślone według charakterystycznego dla utworu rysunku - roz
łożone są w całości w sposób nierównomierny. Nad ciągłością opowieści czuwa nar
rator - zawsze gotów skojarzyć zdarzenie, w którym właśnie uczestniczy, ze zdarze
niami opowiadanymi poprzednio. Zważywszy liczbę bohaterów i ogrom ich przygód, 
nie jest to umiejętność bez znaczenia-staje się to możliwe dzięki środkom mnemotech
nicznym oraz kompetencji narracyjnej; to właśnie dlatego tak istotna jest uważna orga
nizacja utworu oraz kształtowanie czasu zdarzeń. Sygnałem zwiastującym zakończenie 
odcinka historii w Orlando Innamorato jest zwyczajowa formuła typu or laisse le conte, 
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która w tradycji pisanej zapowiada koniec rozdziału, paragrafu lub pieśni, albo przej
ście od jednej historii do drugiej, w tradycji zaś ustnej jest także znakiem zakończenia 
recytacji153. Formuła końcowa przybiera u Boiarda rozmaite postaci i występuje w róż
nych układach narracyjnej struktury, zawsze jednak rządzi organizacją ogromnej liczby 
wątków i zdarzeń poematu. Takie sygnały demarkacyjne przypadają na koniec pieśni, 
nigdy nie zbiegają się jednak z zakończeniem narracyjnej megasekwencji; są znakiem 
nieciągłości, a narracyjne podziały przypadają w obrębie pieśni. Przerwanie opowieści 
następuje w momencie, gdy zdarzenie nie jest jeszcze rozwiązane i pozostaje w zawie
szeniu - w wyniku takiego zabiegu poszczególne historie pozostają otwarte, a to powo
duje, że narracja ma płynny przebieg154.

153 Narracja z użyciem formuły jest - zarówno u Boiarda, jak i Ariosta - dziedzictwem francuskiej 
epiki rycerskiej, a także włoskich cantari oraz włoskiej rycerskiej literatury XIV i XV w. Zob. M.C. Ca
bani, Costanti Ariostesche. Techniche di ripresa e memoria interna nell’Orlando Furioso, SNP, Pisa 1990, 
ss. 116-120.

154 Płynność taka w cantari tylko częściowo była skutkiem świadomych zabiegów literackich i czę
sto powstawała w wyniku przypadkowego charakteru zakończeń. Zob. M. Praloran, Maraviglioso arteficio, 
ss. 21-22.

155 Czas jest przedstawiany w sposób obiektywny w dziełach arturiańskich. Wymiar chronologiczny 
każdego danego zdarzenia odpowiada ramom czasowym pozostałych przygód. Stąd spójność i precyzja 
struktur formalnych, które stanowią osnowę utworu - zakończenie odcinka danej historii zbiega się z za
kończeniem sekwencji narracyjnej i prowadzone jest w taki sposób, że w każdym kolejnym momencie opo
wiadania możliwy jest powrót do przerwanej akcji bez zakłócenia porządku chronologicznego i czasu trwa
nia zdarzeń.

156 Powoływanie się na historyczne źródła, jak w początkowych wersach OZ mówiących o kronice Tur- 
pina, służy poszerzeniu mitycznych i bajkowych granic opowieści. Zob. A. Franceschetti, L'Orlando Inna- 
morato e le sue component tematiche e strutturali, Olschki, Firenze 1975, s. 175.

W powieściach arturiańskich entrelacement jest przede wszystkim wspaniałą techni
ką, która pozwala na powiązanie, a także skojarzenie, różnych opowiadanych przez tego 
samego narratora historii, Boiardo natomiast posługuje się nią, dążąc do rozwiązań dużo 
bardziej nowoczesnych, takich jak suspens i tworzenie napięcia. Formuła, która zapo
wiada zmianę oraz przejście od jednej historii do drugiej, jest dla czytelnika sygnałem 
całkowitego przeobrażenia sytuacji, wzbudza niepewność i niepokój, wzmaga zaintere
sowanie oraz buduje klimat dynamicznego oczekiwania. Technika Boiardowska, oparta 
na takich środkach, jak cięcie sceny, zaskoczenie, niespodziewany zwrot akcji, wyda
je się rewolucyjna nie tylko wobec francuskiego cóte, ale przede wszystkim względem 
włoskiej tradycji humanistycznej. Niezwykła jest tu zdolność amplifikacji materii nar
racyjnej i nagięcia jej tak, by możliwe było ciągłe utrzymywanie czytelnika w napięciu 
oraz wzbudzanie emocji. Przedstawiając zdarzenia w sposób sceniczny, Boiardo kon
centruje się na budowaniu napięcia oraz tworzeniu suspensu i często odstępuje od od
twarzania czasu obiektywnego, wspólnego dla wszystkich uczestników zdarzeń, oraz 
wprowadza czas subiektywny, inny dla każdej postaci, w rezultacie, więc, poszczegól
ne historie nie są zgodne z chronologicznego punktu widzenia155. Dodatkowym atutem 
autora jest świadomość, że jego dzieło obejmuje materię wyobrażoną, a próby ujęcia 
jej w historyczną prawdę, jak w wypadku powieści cyklu karolińskiego, czy w Reali di 
Francia Andrea da Barberino, mogą zburzyć ogólną koncepcję utworu156.

Z powyższych rozważań wynika, że istotną zmianą w traktowaniu struktury utwo
ru wobec piętnastowiecznej tradycji jest precyzyjnie prowadzona narracja, poddana 
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„odgórnej” kontroli. Z tego doświadczenia korzysta Ariosto. W Orlandzie Szalonym, 
deklarując fikcyjny charakter dzieła, wprowadza on specyficzną postać narratora-au- 
tora, który w pierwszej osobie zwraca się bezpośrednio do czytelnika. Takie interwen
cje pozwalają kontrolować ogrom opowiadanych zdarzeń i utrzymać spójny obraz rze
czywistości przedstawionej. Treści poematu rozwijają się zgodnie z zasadą variatio 
(varietas) - różnorodności, charakterystyczną dla tradycyjnego poematu rycerskie
go. Wybór, który u Boiarda zaspokaja doraźne oczekiwania i zainteresowania publicz
ności, u Ariosta jest podyktowany pragnieniem literackiego odtworzenia uniwersalnej 
wizji świata i jego cech, wśród których najistotniejszą stanowi zmienność ludzkiej na
tury oraz zachowań. Jednocześnie strategia narracyjna, która pozwala twórcy na da
leko idącą swobodę w doborze tematów, snucie dygresji i odbieganie od głównego 
wątku, staje się sposobem osiągnięcia cenionego przez odbiorcę efektu niewymuszo- 
ności i wdzięku, określanego jako sprezzatura'51. W taki sposób zasady estetyki służyć 
mogą przedstawieniu pluralistycznej, wielopoziomowej wizji realnej, a nie fikcyjnej 
rzeczywistości.

Funkcje prologów i zakończeń. W kompozycji Orlando Furioso wyróżnia się - 
jak była już mowa - narracyjna funkcja prologu oraz congedo, czyli zakończenia pieśni. 
U Ariosta każda ciągła sekwencja zdarzeń wykracza poza granice pieśni, a więc każ
dy koniec pieśni powoduje przerwanie akcji, stąd pauzy fine canto nie mają charakteru 
konwencjonalnego. Nie sposób nie upatrywać tu taktyki bardziej przemyślanej niż ta, 
gdzie tradycyjna formuła pożegnania z publicznością przez odłożenie opowieści „do ju
tra” stanowi - zwyczajowo - przerwę w „wykonaniu” utworu, jego odczytaniu czy re
cytacji, a z drugiej strony pobudza ciekawość słuchaczy. Przerwy takie oraz te, które 
pojawiają się w obrębie pieśni, są częścią składową techniki budowania struktury cało
ści i istotną ich roląjest sygnalizowanie najbardziej znaczących momentów akcji. Prze
rwanie akcji następuje według ogólnego schematu, który można przedstawić następu
jąco: 1) przerwa równocześnie z lub zaraz po rozpoczęciu opowiadania nowej historii; 
2) przerwa tuż przed konkluzją-zakończeniem historii; 3) przerwa w trakcie decydują
cego zwrotu akcji.

Incipit pieśni stanowi u Ariosta dość dużą nowość w stosunku do Innamorato czy Mor- 
gante oraz do pozostałej tradycji. W porównaniu z Orlandem Zakochanym, jedynym, 
który odpowiada schematowi boiardowskiemu, jest początek pieśni XXXIX - tu pro
log, występujący we wszystkich pozostałych pieśniach w charakterystycznej dla Ario
sta formie, został pominięty157 158. Cechą Ariostowskich prologów jest - jak już była mowa 
- „obecność” w tekście narratora - postaci, która przedstawia komentarze do opisa

157 Technikę tę opisuje B. Castiglione w II Cortegiano: „ta sztuka jest sztuką prawdziwą, która zdaje 
się sztuką nie być i o nic tak starać się nie należy, jak o to, żeby ją ukryć”. Cyt. [za:] E. Garin, Filozofia Od
rodzenia we Włoszech, tłum. K. Żaboklicki, PIW, Warszawa 1969, s. 161.

Odpowiednikiem włoskiej sprezzatura jest francuska nonchalance, termin, którym posługuje się Mon
taigne (Essais, ks. II, rozdz. 4). Rozumienie pojęcia znacznie się tu poszerza i z płaszczyzny kulturowo-spo- 
łecznej wkracza w dziedzinę ściśle literacką, gdzie nonchalance staje się nie tylko sposobem osiągania nie- 
wymuszoności w zachowaniu, lecz i techniką narracji, pozwalającą eseiście na swobodny dobór tematów, 
a także odbieganie od głównego wątku.

151 Właściwie usunięty w wyniku zmian wprowadzonych przez Ariosta przy drugim wydaniu poema
tu z 1527 r.
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nych zdarzeń i sytuacji oraz wyraża filozoficzno-psychologiczne przemyślenia, związa
ne z jej przeżyciami i doświadczeniem159. Treści są przedstawiane chronologicznie i od
noszą się a posteriori do pieśni poprzednich160. Znaczenie prologów dla celów kontroli 
narracyjnej oraz ogólnej interpretacji poszczególnych historii pokażmy na przykładach 
ilustrujących ich funkcje.

159 Zob. uwagi w niniejszej pracy, s. 49.
Ariosto, dążąc do opracowania dzieła w postaci idealnej pod względem jedności i równowagi for

malnej oraz treściowej, dokonywał skrupulatnych rewizji poematu i trzykrotnie publikował tekst Orlando 
Furioso (w latach: 1516, 1528, 1532). Zauważmy, że każdorazowe wprowadzenie zmiany: dodanie posta
ci, zdarzenia, akcji, opowiadania, historii itp., każda „wstawka” czy nowy wariant powodowały związane 
z nimi modyfikacje, co było odczuwalne w całym systemie narracyjnym poematu (także ideologicznym 
i stylistycznym).

161 Temat ten porusza L. Pampaloni, Recensioni, „Belfagor” XXVII (1972), ss. 365-366.
162 Isabella, córka Vespasiana Colonny, poślubiła Lodovika Gonzagę wbrew groźbom papieża Kle

mensa VII, który nie mógł wybaczyć Gonzagom udziału w sacco di Roma w 1527 r.
163 Vittoria Colonna poświęciła zmarłemu mężowi, markizowi Alfonso d’Avalos, liczne utwory poe

tyckie.

W Furioso mocno jest akcentowany temat zazdrości - dominuje on w licznych zda
rzeniach biorących początek w końcowych oktawach pieśni XXX i występuje w prolo
gach pieśni XXXI, 1-7, i XXXII, 10—49, w których podkreśla się znaczenie motywu za
zdrości, zwłaszcza dla wątku Bradamante161. Prolog XXXVII, 1-24, zawiera natomiast 
pochwałę kobiet: fedeli e caste e saggie e forti (XXXVII, 6). Wersy te zapowiadają histo
rię Drusilli i są poświęcone postaciom uosabiającym wierność, czystość, mądrość i siłę - 
Isabelli Gonzaga i Vittorii Colonnie. Pierwsza ze wspomnianych kobiet, Isabella, słynie 
z miłości, wierności i mocy ducha: l 'amor, la fede, U saldo e non mai vinto [...] animo162, 
druga - Vittoria, godna jest chwały za wierność pamięci o zmarłym mężu163. Prolog łą
czy się z tematyką przykładnej historii, która koncentruje się wokół postaci Bradaman
te, Marfisy, Ruggiera i Marganorre oraz ich wzajemnych powiązań: istnieje tu wyraźny 
związek między prologami o charakterze pochwalnym a poezją o tematyce wojennej, 
co pozwala na nową interpretację funkcji panegirycznej utworu.

Prolog pieśni XIX nawiązuje z kolei do historii Cloridana i Medora, interpretowanej 
zazwyczaj jako przykład idealnej, doskonałej przyjaźni, historii, która przedstawia rzad
ko opisywaną- niezwiązanąz walką- psychologiczną stronę wojny. Treści tego prolo
gu, jak wskazuje analiza narratologiczna epizodu Cloridana i Medora, mogą być odczy
tane również w kluczu „dwomości”. Wyraźne są tutaj wartości cech dwornych: wierność 
wobec signore, próba owej wierności, niegodność fałszu i pochlebstwa. Z tego punktu 
widzenia nietrudno powiązać historię Medora z centralnym zdarzeniem, przedstawia
jącym turniej w Damaszku, a więc z tematem łączącym się z wojną i walką, zbieżnym 
(przynajmniej do pieśni XIX, 16) z historią Medora. Odzwierciedla to także i wyjaśnia 
występowanie w epizodzie różnych tonów: komicznych, ironicznych, elegijnych - było 
to normą w opisach walk turniejowych oraz wojennych.

Sposób prezentacji treści. Wyróżnienie najistotniejszych dla Orlando Furioso 
tematów i treści nie jest łatwe ze względu na niezwykle misterne i skomplikowane pro
wadzenie epizodów, motywów i wątków. Kompozycja Orlando Furioso nie wynika 
z linearnego zestawienia następujących po sobie bloków stroficznych, z których każdy 
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ma własną fundamentalną strukturę i jednolitą konstrukcję - narracyjne wątki w Fu
rioso biegną na przemian, plączą się i urywają, by w końcu złączyć się według modelu 
ad alternanzax(A.

W poemacie wyodrębnia się pewną liczbę części, wyznaczanych przez pauzy, które 
przypadają tam, gdzie „wyeksploatowano, częściowo lub całkowicie, motyw narracyjny, 
zdarzenie albo sekwencję zdarzeń, i otwierają się nowe perspektywy”164 165. Grupy wersów 
i grupy oktaw, które zwiastują przejście od jednej historii do drugiej i których funkcją 
jest wyodrębnienie poszczególnych całości identyfikowalnych z epizodami przynale
żą jednocześnie do dwóch historii: tej, która właśnie zostaje przerwana, i tej, która się 
rozpoczyna. Długość sekwencji określona jest tu mechanicznie: granicami poszczegól
nych pieśni oraz miarą wątków i tematów, które miałyby stanowić o całokształcie da
nej sekwencji, rozłożonej między pieśni, a w dalszej kolejności - o jedności poematu. 
W praktyce sprowadza się to do składania całości z zamkniętych segmentów, występu
jących w pewnej odległości od siebie. Określenie tychże sekwencji i ich części wyma
ga jednakże dużej precyzji i konsekwencji, w takim bowiem procesie powstaje ryzy
ko związane z pominięciem fragmentów, które - uznane za zbędne - nie wejdą w skład 
danej sekwencji, lub też - przeciwnie - z nadużyciem i arbitralnym dodaniem do pod
stawowej sekwencji takich segmentów, które do niej nie należą. Z narracyjnego punktu 
widzenia momenty rozpoczęcia i zakończenia zdarzeń są zawsze bardzo istotne, tracą 
jednakże swą funkcję, jeśli zostają wyrwane z kontekstu i odniesione do fragmentów, nie 
zaś do całości. Tak więc, wyróżnianie zamkniętych części narracyjnych w przypadku 
Orlando Furioso nie zdaje się mieć racji bytu, a działania, które zmierzałyby do określe
nia owych pauz, o których była mowa, są dość trudne do przeprowadzenia166.

164 Taki sposób narracji w Orlando Furioso jest przedmiotem analizy L. Pampaloniego, Per una ana- 
lisi narrativa del Furioso, „Belfagor” XXVI (1971), ss. 133-50 oraz tegoż autora, La guerra nel Furioso, 
ss. 627-652.

165 R.Negń, Interpretazione dell’Orlando Furioso,Marzorati,Miiano 1971,s. 12. Autor sugeruje wy
odrębnienie 21 sekwencji narracyjnych na podstawie przerw w ciągłości danej historii, które nazywa „pau
zami autentycznymi”.

166 Tytułem przykładu, jeśli zostałaby wyodrębniona sekwencja mająca początek w pieśni XX, 106, zaś 
koniec w pieśni XXIII, 95, to zawierać musiałaby ona historię Gabriny oraz przynależące do niej różne frag
menty - vari spezzoni narrativi, które miałyby tworzyć obraz, na kształt mozaiki, możliwy do odtworzenia 
.jedynie z dystansu”. Strofy przypadające na owe spezzoni narrativi obejmują jednakże tematykę ważną, 
a niemającą nic wspólnego z wyróżnioną historią. Są to, m.in., tak istotne dla całości momenty, jak: znisz
czenie pałacu Atlanta (XXII, 4-30), czyli zakończenie historii z pieśni XIII, 80; początek przygód Astolfa 
na hipogryfie (XXIII, 9-16), które dalszy ciąg mają w pieśniach XXXIII, 96 i nast., czy decyzja Ruggiera 
o ślubie z Bradamante (XXII, 31-36). Por. L. Pampaloni, Recensioni, ss. 361-362.

W Furioso pojedyncza historia może stać się naturalnym uzupełnieniem innej, 
o czym świadczy np. zestawienie postaci: Orlando-Olimpia, Ruggiero-Angelica czy 
Alcina-Logistilla lub Isabella-Doralice. I w takim kontekście, przy jednoczesnej ana
lizie bardzo złożonego systemu relacji między postaciami oraz zdarzeniami, moż
na mówić o jedności w poemacie. W systemie tym, mimo nieklasyfikowalnej natury 
Furioso, jednocześnie ruchomej, wielokształtnej i wielocentrycznej - możliwe jest syn
tetyczne wyodrębnienie dwóch równoległych, głównych linii tematycznych: pierwsza 
to dzieje zakochanego Orlanda - historia miłości, obłędu i odzyskania zmysłów, a zara
zem opowieść o oddziałach chrześcijańskich, które pozbawione wodza, ryzykują utratę 

82



Francji; druga - to pełna zasadzek i przeszkód historia miłości bohatera wojsk sara- 
ceńskich i chrześcijańskiej virago, Ruggiera i Bradamante167. Dzieje tych dwojga mają 
mniejsze znaczenie niż losy Orlanda, choć para ta (jak wcześniej i u Boiarda) to proto
plaści rodziny d’Este - od ich małżeństwa wywodzić się będzie genealogię rodu. Zało
żenie to nie tylko stanowi o genezie poematu jako dzieła pochwalnego, lecz także uza
sadnia literacką chęć zespolenia mitycznych czasów rycerskich i realiów współczesnej 
Ferrary oraz Italii. W tak generalnie określonej materii, na podstawie zdarzeń skoncen
trowanych wokół wzajemnie powiązanych z sobą bohaterów oraz ich działań, wyróżnia 
się ponad dwadzieścia węzłów narracyjnych, które tworząc misterną sieć wzajemnych 
odniesień, stanowią spójną i przejrzystą całość168.

167 Zob. I. Calvino, Lastrutturadell'Orlando [w:]Perche leggere iclassici, Mondadori, Milano 1991, s. 84.
168 Dobry schemat tematyczny, który ujmuje podstawowe wątki oraz epizody i może stanowić klucz 

do wewnętrznego podziału tekstu, unikając jednocześnie pułapek związanych z nazbyt arbitralnym wska
zaniem narracyjnych sekwencji na podstawie wybranej kategorii i wyróżnionych w całości punktów cięcia 
poszczególnych historii, przedstawia I. Calvino, Italo Calvino racconta 1'Orlando Furioso, Mondadori, Mi- 
lanol988, ss. 205-206. Na temat sposobów narracji w Orlando Furioso zob. też I. Calvino, Ariosto geome- 
trico, „Paragone” III (1954), s. 657 i nast.

169 W rycerskiej powieści francuskiej prozą znaczącą cechą podstawowego modelu nan-acji jest stosu
nek streszczenia do sceny. Zob. M. Praloran, 11 meraviglioso arteficio, ss. 15-16.

170 Zob. uwagi dotyczące sposobów „przemieszczeń” bohaterów i typów zakończeń sekwencji w Ol, 
ss. 85-86 niniejszego studium.

Sposób segmentacji zdarzeń. We włoskiej epice rycerskiej, tradycyjnym i najczęst
szym sposobem przedstawienia historii jest, wzorem francuskim, alternacjascen i stresz
czeń, w czym mistrzostwo osiąga Boiardo169. Na historię bohatera składają się sekwencje 
opowiadające o jego przygodach, występujące na przemian z sekwencjami, w których 
przygód nie ma bądź o nich się nie wspomina. Sekwencje bez przygód mogą przedsta
wiać w narracji, np. chorobę, rekonwalescencję czy odpoczynek bohatera, który w wię
zieniu, w gościnie czy wśród natury nie zmienia miejsca pobytu, czas spędza statycznie 
i pozostaje w bezruchu lub w trakcie jakiejś czynności. Stanowią one z reguły okres nie- 
aktywności lub aktywności pasywnej bohatera, czyli czas, w którym nie toczą się żadne 
zdarzenia, jakie mogłyby zmienić status bohatera-jeśli protagonista zostaje w podobny 
sposób „unieruchomiony”, a więc pozbawiony możliwości spotkania z przygodą, jego 
historia jest „zawieszona” i przez czas trwania tej sytuacji nie wymaga śledzenia ze stro
ny narratora; trwa to tyle, ile wymagają narracyjne cele całości - gdy zachodzi koniecz
ność, np. zebrania pozostałych wątków czy rozpoczęcia nowych. Pozostawienie postaci 
w sytuacji i miejscu, które uniemożliwiają jej ruch w szerszej przestrzeni, zwalnia za
tem narratora od konieczności przedstawiania jej poczynań i rozwiązywania proble
mów związanych ze sposobem modyfikacji jej statusu w przejściach do kolejnych scen, 
epizodów, przygód. Najczęściej pozwala na to całkowite jej „zamrożenie” do chwili, 
gdy ponowny powrót do historii, w której występuje, odpowiadać będzie narracyjnym 
założeniom dzieła. Czas owego bezruchu postaci lub ruchu bez zdarzeń zazwyczaj za
znaczony zostaje formułą typu: „pozostał tam przez dni i miesiące”170. Bohater pozosta
je w tym położeniu aż do momentu, gdy powróci do zdrowia, ktoś go uwolni, przywoła 
lub gdy dotrze na wyznaczone miejsce. W takich sekwencjach bez zdarzeń, dotyczących 
danej postaci, przy przejściu od jednego wątku do kolejnego możliwe są dwa sposoby 
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„traktowania” bieżącego wątku: pozostawienie bohatera w biernej sytuacji bezruchu - 
w trakcie pobytu w jednym miejscu - lub podczas wykonywania jakiejś czynności, albo 
przerwanie wątku w czasie, gdy pozostaje on aktywny, w ruchu, najczęściej w trakcie 
wędrówki, w bitwie czy pośród rozmowy. Pierwszy sposób, charakterystyczny dla sta
rej literatury arturiańskiej, u Ariosta prawie nie występuje - jeden z nielicznych przy
kładów stanowią zaślubiny flandryjskiej księżniczki Olimpii171 i Birena, w końcowej 
scenie pieśni IX:

171 Olimpia jest postacią, którą prześladuje zły los, przez co nieustannie popada w coraz to nowe tara
paty. Historie pełne nieszczęść, których przyczynąjest nierozpoznanie prawdy i pozoru, są charakterystycz
ne dla postaci symbolizujących sztywną wierność określonym, niezmiennym zasadom.

172 Określenia zaczerpnięte [za:] M.C. Cabani, Costanti Ariostesche, s. 115 i p. 2 i 3.
173 Omawiając technikę „nawrotu” w Ariostowskiej oktawie, Cabani podkreśla powiązania interstro- 

ficzne, powtórzenia „na odległość” oraz rolę pamięci wewnętrznej.
174 Analizę typów zakończeń występujących w Ol przeprowadza (na podstawie teorii G. Genette’a, 

Discours du recil [w:] Figures III, Seuil, Paris 1972) M. Praloran, Il meraviglioso artęficio, ss. 20-33.

Le nozze belle e sontuose fanno; 
ma non si sontuose nć si belle, 
come in Selandia dicon che faranno. 
Pur non disegno che vegnate a quelle; 
perche nuovi accidenti a nascere hanno 
per disturbarle, de’ quai le novelle 
all’altro canto vi faro sentire, 
s’all’altro canto mi verrete a udire.

(OF, IX, 94,1-8)

Ma to tam być kosztowne i wielkie wesele, 
na które zewsząd gości zaproszono wiele: 
kosztowniejsze by znać mieć w Zelandyjej chcieli. 
Ale nie chcę, abyście na nie jechać mieli.
Ja wątpię, aby doszło, boje pomniejszają 
nowe przypadki, które już się poczynają; 
czego, jeśli statecznie dowiedzieć się chcecie, 
powiem wam w drugiej pieśni, jeśli się zejdziecie.

(OSz, IX, 94, 1-8)

Struktura poematu Ariosta - „policentryczna” i „synchroniczna” - opiera się na bo
gatym systemie wewnętrznych odniesień, których zadaniem jest nie tylko konsolida
cja wzajemnych odwołań między „różnymi wątkami” „wielkiego płótna”172, lecz także 
przezwyciężenie tradycyjnego, czasowego i linearnego systemu ich znaczeń. Powtórze
nia, echa i nawroty do tych samych bądź podobnych struktur o retoryczno-leksykalnym 
i metryczno-syntaktycznym charakterze pozwalają na odejście od typowej dla roman
su rycerskiego dyspersyjnej konstrukcji, umożliwiając wewnętrzne zespolenie dzie
ła173. Podobnie jak Boiardo, Ariosto narrację swoich historii prowadzi za pomocą tech
niki entrelacement, zawieszając je w krytycznych momentach ich rozwoju - opowieść 
ulega przerwaniu w miejscach, w których z reguły zakłada się istnienie niebezpieczeń
stwa. Z punktu widzenia ogólnej spójności dzieła jest to słabe ogniwo dynamiki akcji, 
zaś mocne z perspektywy publiczności, odbioru emocjonalnego i poziomu oczekiwań. 
W jakich kontekstach ciągłość narracji zostaje przerwana i narrator, blokując jedną hi
storię, rozpoczyna inną bądź powraca do zawieszonego wcześniej opowiadania?

Wzorem pozostaje w tej kwestii M. Boiardo i sposób, w jaki kształtuje w Innamora- 
to typy zakończeń i przejścia od jednej historii do drugiej174. Założywszy, że nie istnie
je tu zakończenie, w którym brak możliwości bezpośredniej transformacji - gdy bohater 
pozostaje w sytuacji stabilnej, aż do chwili, gdy narrator do niej powróci - zakończenia 
pieśni, sygnalizowane poprzez formułę końcową, podzielić można na cztery grupy.

Przykładem pierwszego rodzaju zakończenia jest, podobnie jak w powieści artu
riańskiej, przerwa w trakcie podróży czy w czasie queste\ rycerz zagłębia się w las lub 

84



przemierza rozległe tereny - sytuacja pozostaje dynamiczna, lecz pozbawiona walorów 
napięcia - przed bohaterem rozciąga się przestrzeń, w której rozegra się przygoda, lecz 
jest ona jeszcze daleka i nie zagraża mu bezpośrednio. Zakończenie przypada tu na taką 
sekwencję narracyjną, w której stopień otwarcia jest względny: bohaterowi nie grozi nie
bezpieczeństwo, nie znajduje się on też w sytuacji, która zapowiada bliskie zagrożenie, 
nie pojawia się ono w polu percepcji bohatera.

Grupa druga obejmuje zakończenia takich odcinków narracji, w których stopień 
otwarcia jest większy: poczucie niebezpieczeństwa jest tu bardziej wyraźne, dominu
je ekscytacja i poruszenie. Zakończenie takie wyznacza rytm bitwy czy pojedynku, rza
dziej próby o charakterze dworskim, a przerwa zachodzi w chwili, która poprzedza de
cydujące starcie.

Typ trzeci - narracja zostaje zatrzymana, gdy w polu widzenia bohatera rysuje się 
wyraźne zagrożenie: bliski lub przewidywany jest nowy splot okoliczności, np. rycerz 
wchodzi do zaczarowanego ogrodu lub spotyka plączącą damę.

W grupie czwartej przerwa w opowiadaniu następuje wówczas, gdy trwa walka 
- wielka próba, której bohater zostaje poddany. Rycerz nie jest już obserwatorem ocze
kującym na rozwój wydarzeń, lecz ich uczestnikiem, przedstawiony jest w akcji - w wo
jennym geście.

W poemacie Boiarda, a potem Ariosta, najczęściej występuje właśnie ten ostatni ro
dzaj zakończenia; dominuje w nim zdecydowana przewaga tematów epickich nad tema
tyką o charakterze dworskim, a jednak to model trzeci decyduje o nowatorstwie - tutaj 
otwiera się nowy rozdział w historii rycerskiego romansu, w którym wcześniej pauza 
kończyła całkowicie zamkniętą sekwencję zdarzeń o charakterze czysto epickim bądź 
czysto dwornym. Boiardo prawie wcale nie sięga tu do wątków epickich, choć tradycyj
nie przedmiotem narracji włoskich poematów rycerskich była szeroko pojęta materia epic- 
ko-przygodowa i rzadko pojawiał się w niej nastrój arturiańskiej cudowności, motyw sa
motnej queste w nieznanej przestrzeni, pełnej tajemnych mocy i niezwykłości. Króluje 
natomiast tematyka dworska i panuje klimat podobny, jak w zakończeniach (mniej licz
nych) pierwszego typu: przestrzeń jest przestrzenią typowo arturiańską, z właściwym 
jej czarodziejskim nastrojem cudowności. Na horyzoncie majaczą zdarzenia fantastyczne 
i nieokreślone, lecz narracja przerwana zostaje właśnie w chwili, gdy „dziwne” i „nowe” 
jawi się w oddali zmysłom bohatera. Nieuniknionemu spotkaniu z przygodą towarzyszy 
sugestywny obraz źródła, rzeki, zaczarowanego zamku czy ogrodu, a z czarownej atmo
sfery miejsca i nieznanego rodzą się sceny, wokół których koncentruje się emocjonalny 
udział publiczności. Tradycyjne normy odbioru zostają tu przekroczone - narrator pra
wie zawsze wydobywa maksymalną wartość emocjonalnąmomentu, w którym akcja zo
staje przerwana: zamyka seance dokładnie w chwili największego napięcia.

Zatem, tak u Boiarda, jak u Ariosta, przebycie niebezpieczeństwa, tradycyjnie jed
noznaczne z pokonaniem próby, wyznacza przebieg narracji, jej rytm i klimaks, two
rzy suspens i reguluje stopień otwarcia, czyli oczekiwania zmiany czy rozwoju sytuacji. 
Powstaje tu nowy wymiar opowiadania, realizowany poprzez tworzenie nakładających 
się na siebie poziomów tej samej historii, relacjonowanej z różnych punktów widzenia 
w sposób, który ma na celu utrzymanie wysokiego stopnia zainteresowania ze strony 
śledzącego ją odbiorcy, zadziwienia go wręcz w momencie doprowadzenia do zbiegu 
poszczególnych zdarzeń. Towarzyszy temu narracja szkatułkowa, która tworzy „głębię” 
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struktury całości opowiadania. Przyjęta technika pozwala na swobodne kształtowanie 
czasu trwania poszczególnych przygód i przedstawianie ich w ujęciu regresywnym, pro
gresywnym bądź w iluzorycznej kombinacji czasowej175. Umożliwia również dzianie się 
zdarzeń dla publiczności niedostrzegalnych, które nazwać można „domyślnymi”. Za
chodzą one w przerwie pomiędzy jednąa drugączęściąsekwencji narracyjnej i pozosta
ją poza polem percepcji odbiorcy; mogą pozostać nigdy nie opowiedziane, a mogą też 
„ujawnić się” w przeniesieniu wykorzystującym figurę analepsis lub prolepsis, czy też 
w opowiadaniu szkatułkowym. Dotyczy to zarówno ruchów, które nie mają istotnego 
znaczenia dla wyniku całości danego ciągu zdarzeń (np. w przerwanej walce Gradassa 
i Ranalda176), jak i serii wypadków, które rozgrywają się na innej płaszczyźnie, aktual
nie ukrytej dla czytelnika.

175 Por. uwagi na str. 43 i p. 88 niniejszego studium.
176 Ol, I, IV, 88.
177 Zob. św. Augustyn, Wyznania, ks. XI, 18; 20; 26. Odniesienia do podobnego pojęcia pamięci i czasu 

występują u Petrarki (Fam., IV, 1).
178 Zob. G. Gramigna, Anche il tempo dice: che vuoi, „II Contesto” IV/V/VI, Argalia, Urbino (1981), 

ss. 8-9.

Istotna przy sterowaniu emocjami odbiorcy, proporcja między dozowaniem napię
cia i brakiem napięcia ma wpływ na rozkład elementów konstrukcyjnych narracji, któ
re związane są z poczuciem, wywoływaniem czy zażegnywaniem niebezpieczeństwa. 
Dzięki takiemu zabiegowi przy przechodzeniu od jednej do drugiej sekwencji narracyj
nej uwaga publiczności koncentruje się nie tylko na aktualnej scenie, ale i na tych histo
riach, które pozornie już ucichły. Wynika to z doświadczenia czytelnika, który pamięta, 
że nie wszystkie istotne wydarzenia muszą się rozegrać na jego oczach, i podświado
mie przez cały czas odtwarza pozostałe wątki. Napięcie jest tu tym większe, że przerwy 
w narracji następują zazwyczaj na samym początku przeobrażenia sytuacji, natomiast 
do właściwego procesu przemiany powraca się niespodziewanie, w nieprzewidywalnym 
czasie i miejscu (choć tu niejednokrotnie rezultat danej transformacji jest już odbiorcy 
znany). W wyniku takiej techniki, czytelnik staje przed nierozwiązywalnym z logiczne
go punktu widzenia splotem sytuacji: pomiędzy własnym postrzeganiem ciągłości cza
su a brakiem ciągłości w przedstawianiu czasu w narracji.

Czas i chronologia zdarzeń. Przeszłość jest tym, czego już nie ma, przyszłość tym, 
czego jeszcze nie ma, a teraźniejszość to „czas właściwy”, punkt położony między prze
szłością a przyszłością; przeszłość jest domeną pamięci, teraźniejszość - tego, co aktual
nie postrzegamy, przyszłość zaś pojawia się w postaci tego, czego oczekujemy177. Takie 
paradygmatyczne pojęcie czasu wskazuje na różne jego aspekty: fizyczne i psycholo
giczne. Także i czasy, które zbiegają się w literackim tekście, są różne: czas pisania hi
storii (narracji lub czas opowiadającego), czas, w którym historia się rozwija (czas opo
wiadanej historii), oraz czas odbiorcy. Pierwszy - związany z procesem wypowiedzi, 
jest czasem, który realizuje się i kształtuje w trakcie jej powstawania; czas opowiadanej 
historii - ten, w którym dzieją się przedstawiane zdarzenia, jest z kolei ciągły - bieg
nie we własnej czasoprzestrzeni i łączy poszczególne jej elementy. Czas czytelnika, na
tomiast, jest czasem jego własnego udziału w historii, w którym następuje przyswaja
nie odbieranych zdarzeń i w którym zbiegająsię czasy hipotetyczne: czas pisania i czas 
historii; to ruchomy czas śledzenia historii fikcyjnej178. Istotną rolę odgrywa tu pamięć, 
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którąAugustyn określał jako teraźniejszość przeszłości, mówiąc przy tym, że teraźniej
szość teraźniejszości to wizja (continuus), a teraźniejszość przyszłości to oczekiwanie. 
Wspomnienie i obraz są tu traktowane oddzielnie, choć mają wspólną cechę, jest nią 
obecność tego, co teraz dalekie. Wyróżnikiem jest tu zawieszenie realności oraz wizja 
nierealnego, a także wizja poprzednia179. Chronologia poszczególnych sekwencji pod
lega anamorfozie - w zależności od punktu widzenia przyjętego przez narratora czytel
nik otrzymuje sygnały, które pozwalają na odtworzenie czasu zdarzeń. W procesie tym 
istotną rolę odgrywa, podobnie jak w opisanym powyżej trybie segmentacji zdarzeń, spo
sób postrzegania niebezpieczeństwa, zarówno z punktu widzenia bohatera, jakiż punktu 
widzenia odbiorcy. Wówczas gdy niebezpieczeństwo jest jeszcze daleko, czas ten moż
na zrekonstruować w sposób obiektywny i wrażenie chronologicznego przedstawia
nia zdarzeń nietrudno utrzymać. Z chwilą jednak, gdy wprowadzone zostają sytuacje, 
w których - patrząc z perspektywy jednego z bohaterów - niebezpieczeństwo jest bar
dzo bliskie lub już zaistniało, sprawa się komplikuje, zwłaszcza kiedy narrator, powra
cając do miejsca, w którym przerwał opowieść wcześniej, dochodzi do niego poprzez 
opowieść o postaci innej niż poprzednio. Tutaj kontrola nad czasem jest tylko pozorna. 
W chwili gdy narrator powraca do tego momentu danej historii, w którym narracja zo
stała przerwana, czytelnik dostrzega całą złożoność powiązań między opowiadanymi hi
storiami oraz to, że narracyjne sekwencje nie biegną liniowo - nie potrafi jednak zbudo
wać jasnego obrazu wszystkich zdarzeń ani odnaleźć ich chronologicznego porządku. 
Interpretuje więc to, co się zdarzyło, z nowego punktu widzenia, a zarazem przygoto
wuje się na nowe kombinacje. Jednocześnie pozostaje mu wrażenie, że obejmuje całość 
sytuacji i obiektywnie podąża za biegiem wypadków.

179 Zob. P. Ricoeur, La memoria, la storia, I'oblio, Cortina, Milano 2003, s. 23.
180 Na temat funkcji i poczucia czasu we włoskich poematach rycerskich zob. w szczególności: L. Beani, 

Il senso del tempo nel Rinaldo e in altri poemi cavallereschi, „II Contesto” IV/ V/ VI (1981), ss. 117-129; 
M. Praloran, Tempo e azione nell’Orlando furioso, Olschki, Firenze 1999, ss. 1-76.

181 Zob. R. Bruscagli, Stagioni della civilta estense, Nistri-Lischi, Pisa 1983, ss. 87-126.

Ustalenie chronologii i znaczeń opowiadanych zdarzeń nie jest możliwe w trakcie 
śledzenia pojedynczych historii 18°. Rytm wielkiej wędrówki przez dalekie krainy, lasy, 
rzeki oraz góry jest różny i zmienia się tak, jak zmienia się linia widnokręgu bohate
ra, a w Furioso sięga aż po miraż księżycowy. Radości odkrywania świata, il piacer di 
girę cercando il mondo (X, 72, 3-4), towarzyszy gorycz i trud godzin spędzonych wśród 
vani sentieri leśnych labiryntów, a długi czas bezinteresownej wędrówki w poszukiwa
niu przygód przeplata się z czasem queste, w pełnym napięcia błądzeniu, pościgu za 
celem181. W takiej pogoni bohater nieraz przystaje, gdy wzrok jego przykuwa niezwykły 
incydent albo jakaś postać lub przedmiot zakłóca przebieg jego wędrowania: powstaje 
długa, opisowa pauza, która wstrzymuje, spowalnia lub opóźnia jego historię. Pamię
tając, że model narracyjny - zarówno Boiarda, jak i Ariosta - opiera się na altemacji 
historii indywidualnych oraz wielkich przedsięwzięć bitewnych, zauważmy, że taki spo
sób opowiadania, w którym niebezpieczeństwa indywidualne występują obok zbiorowych, 
pozwala narratorowi na prowadzenie całości i utrzymanie nad nią kontroli. Definitywne 
przerwanie każdej z historii może nastąpić jedynie przez śmierć bohatera - jest to jednak
że sytuacja bardzo rzadka, ponieważ stanowi nieodwracalną utratę potencjalnych możli
wości wirtualnej narracji. Jedną z kategorii strukturalnych, która wyróżnia się w tekście, 
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jest natomiast wojna - sceny bitewne pozwalają na zebranie rozproszonych bohaterów 
w chwili, gdy narrator trzyma w ręku wiele rozsianych wątków i może mieć trudności 
z właściwą koordynacją wszystkich zdarzeń182. Walka - ogólnie pojęta - jest wielką sceną 
przejściową, która stanowi jednocześnie punkt wejścia i wyjścia pojedynczych historii. 
Można tu zatrzymać bieg dotychczas prowadzonych, powiązanych z sobą poszczegól
nych historii i skierować uwagę ku tym, które od dłuższego już czasu pozostają w cie
niu (np. Boiardo, Ol, III, VIII, 52), wprowadzając np. kilkumiesięczną przerwę w akcji, 
spowodowaną trzęsieniem ziemi, które przerwało bitwę w jednym z jej stadiów. I tak, 
kontynuację Boiardowskiego dzieła, zatrzymanego na jednym z etapów bitwy, Ariosto 
rozpocznie, opowiadając w pierwszej pieśni Orlanda Furioso o losach tych właśnie po
staci, których nie Odnajdziemy na bitewnym polu ostatnich scen Innamorato, a miano
wicie Rinalda, Bradamante, Angeliki, Ferrau, Sacripanta183. Oś kompozycyjną utworu 
oprze zaś na epickiej pauzie w oblężeniu Paryża po to, by wykorzystać ją do własnych 
celów i wyzwolić spod ciężaru presji, którą niesie z sobą zatrzymanie narracji w chwili 
szczególnego napięcia.

182 Zob. C.P. Brand, L'entrelacement nell'Orlando Furioso, „Giomale Storico della Letteratura Italiana” 
CLIV(1977), s. 515.

110 Inni rycerze nieobecni w ostatnich scenach Orlanda Zakochanego - Gradasso i Ruggiero - poja
wiają się w drugiej pieśni poematu Ariosta.

18,1 Zob. E. Saccone, Il soggetto del Furioso, Liguori, Napoli 1974, s. 225 i p. 53. Na temat „przeszło
ści absolutnej” i „dystansu epickiego”, zob. M. Bachtin, Epos e romanzo [w:] G. Lukacs, M. Bachtin, Prob
ierni di teoria del romanzo, Einaudi, Torino 1976, ss. 196-198.

W Orlandzie Szalonym czas, zawieszony między teraźniejszością a przeszłością, pa- 
mięciąa komentarzem, kreuje wzajemnie przenikające się obszary rzeczywistości niere
alnej i prawdopodobnej. Jednym z czynników pozwalających na przeniesienie rzeczywi
stości dawnych rycerzy w wymiar prawdopodobnego czasu i przestrzeni jest narracyjny 
dystans184.

Podstawowym czasem narracji jest czas przeszły - splata się on z teraźniejszym, 
który „należy” do narratora-Ariosta, prowadzącego i komentującego historie bohate
rów. Różne czasy projekcji poszczególnych historii stale się nakładają; poszczególne 
historie istnieją w ruchu „odcinkowym” - raz postępują naprzód, raz cofają swój prze
bieg, a we wzajemnych ich związkach wyraźna jest rola, zamierzonego ze strony autora, 
przypadku. Często się tworzą w ten sposób prawdziwe labirynty czasowe, gdy jeden 
z wątków narracji wyprzedza inne i, aby śledzić całość, konieczny jest powrót do po
przedniego węzła akcji. Taka sytuacja następuje w przypadku spotkania z nieznanym 
rycerzem, które czeka Astolfa w pieśni XXII, historii, która w oczach odbiorcy nabiera 
sensu dopiero wtedy, gdy narrator cofnie się w czasie i połączy ją z historią Ruggiera 
i Bradamante:

L’altro matin, ch’era ancor l’aer fosco, 
vedergli parve un caval tier pel bosco. 
Ma mi bisogna, s’io vo’ dirvi il resto, 
ch 'io trovi Ruggier prima e Bradamante.

(OF, XXII, 30, 7-8; 31, 1-2) 

[...] aż kiedy świtało, 
dopiero, że ktoś jachał, tak mu się widziało.
Ale jeśli mam o tern ostatek powiedzieć, 
trzeba wam pierwej nieco o Rugierze wiedzieć 
i o cnej Bradamancie.

(OSz, XXII, 30, 7-8; 31, 1-3)
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Zdecydowanie poprowadzone cięcie przynosi zmianę fokalizacji oraz anterioryzację 
historii - celem nie jest tu wprowadzenie nowej postaci, lecz zmiana wymiaru czasowe
go i przeniesienie do tego czasu opowieści, w którym zawiera się przeszłość „nieznajo
mego rycerza”. Moment, który pozornie tworzy narracyjny suspens, w rzeczywistości 
należy do chronologicznego porządku zdarzeń: nieznany rycerz to Bradamante, która 
znalazła się w lesie już wcześniej, zanim nastąpiło spotkanie z Astolfem.

Czas, w którym toczą się ich historie, jest elastyczny i, jak w wypadku Orlanda, w spo
sób zamierzony, nieuchwytny i nierealny - odpowiada psychologicznej mierze upływu 
dni oraz godzin. Dokładne umiejscowienie czynów Orlanda w czasie nie jest możliwe, 
choć wiemy, że rozpoczyna on swą amorosa inchiesta gdzieś między końcem paździer
nika a początkiem listopada:

Orlando entró ne 1’amorosa inchiesta; 
ne tutto il vemo appresso lasció quella, 
ne la lasció ne la stagion novella.

(OF, IX, 7, 6-8)

I puścił się dla zguby swojej w drogę onę; 
ani jej przestał szukać, póki zima trwała, 
ani kiedy się wiosna piękna poczynała.

(OSz, IX, 7, 6-8)

Podobnie w historii Rodomonta - wymiar psychologiczny kształtowany jest poprzez 
pauzę - wprowadzeniem długiej przerwy, a tym samym czasu bez zdarzeń. Tak dzie
je się w wypadku pokuty, którą zadaje sobie Saracen, ślubując wieść pustelnicze życie 
„przez rok, miesiąc i dzień”:

giurato avea di non porsi arme intomo, 
ne stringer spada, ne montare in sella, 
fin che non fosse un anno, un mese e un giomo 
stato, come eremita, entro una cella.
Cosi a quel tempo solean per se stessi 
punirsi i cavallier di tali eccessi.

(OF, XLVI, 102, 3-8)

Przysiągł nie nosić szable u boku swojego 
i zbroją nie okrywać grzbietu szerokiego, 
aż rok jeden, dzień jeden, miesiąc jeden minie. 
Sam tern czasem u jednej taił się jaskinie, 
bo tak rycerze zwykli karać samych siebie 
po nienadanej wieków dawniejszych potrzebie.

(OSz, XLVI, 96, 3-8)185

185 Numeracja oktaw w przekładzie P. Kochanowskiego różni się od numeracji oryginału.
186 Na temat tej zasady kodeksu arturiańskiego zob. L. Alamanni, Al cristianissimo e nobilissimo Arri- 

go II invittissimo re di Francia [w:] Girone U Cortese, Antonelli, Venezia 1836.
187 Por. Tavola Ritonda o l 'Istoria di Tristano, F. Poiidori (red.), Romagnoli, Bologna 1864, t. 1, s. 294. 

Taką formułę odrzuca T. Tasso w GL. Zob. T. Tasso, list do S. Gonzaga, 14 maja 1576 [w:]T. Tasso, Lettere, 
C. Guasti (red.), LeMonnier, Firenze 1854-1855, t. 1, s. 76. Na temat formuł w literaturze cantari, z krytyki 
współczesnej zob. D. Delcomo Branca, L’Orlando Furioso e U romanzo cavalleresco medievale, Olschki, 
Firenze 1973, ss. 24-25 i p. 13.

Jest to nawiązanie do arturiańskich reguł honoru, nakazujących, by rycerz, który podej
muje działanie, wykonał je albo prowadził queste - właśnie przez „rok, miesiąc i dzień”186 187. 
Poczucie błądzenia w próżni jest tu odzwierciedleniem wędrówki „bez przygód”, motywu 
charakterystycznego dla ustalenia rytmu w powieści arturiańskiej, sygnalizowanego for
mułą typu: eglino cavalcano due giorni senza trovar niuna ventura:'* 1

Senza trovar cosa che degna sia Nie trafiwszy niczego opisania godnego,
d’istoria, molti giomi insieme andaro; przez wiele dni razem dążyli;

(OF, XIII, 44, 1-2) (OSz, XIII, 44, 1-2)
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Tre giorni se n 'andar per lunga strada, 
senza far cosa onde a parlar m’accada 

(OF, XX, 116, 7-8)

Trzy dni z sobąjachały, ale nic takiego 
nie trafiło się jem tam pisania godnego.

(OSz, XX, 116, 7-8)

W Furioso każda z postaci porusza się własnym rytmem. Czyny króla Algieru wy
magają wydłużonego czasu „projekcji”, podczas gdy strani viaggi Rinalda i jego wy
prawa do Lasu Kaledońskiego, to zaledwie kilka dni:

Rinaldo 1’altro e 1'altro giorno scorse, 
spinto dal vento, un gran spazio di marę, 
quando a ponente e quando contra 1’Orse, 
che notte e dl non cessa mai soffiare. 
Sopra la Scozia ultimamente sorse, 
dove la selva Calidonia appare, 
che spesso fra gli antiqui ombrosi ceni 
s’ode sonar di bellicosi ferri.

(OF, IV, 51,1-8)

Dwa dni całe biegł Rynald po głębokiej wodzie, 
dwa dni całe był w szturmie i w tej niepogodzie, 
a wiatry wściekłe, które dąć nie przestawały, 
to go na zachód, to zaś na północy gnały, 
na koniec obróciły okręt w one czasy 
pod Szkocyą, gdzie widać Kaledońskie lasy, 
gdzie często słychać między puszczami gęstemi 
dźwięki wojennych żelaz pod dęby wielkiemi.

(OSz, IV, 51, 1-8)

Podobnie w historii Pinabella, która opisana jest jako wspomnienie:

Sei giorni me n 'andai malina e sera 
per baize e per pendici orride e strane, 
dove non via, dove sentier non era, 
dove ne segno di vestigie umane;
poi giunsi in una valle inculta e fiera, 
di ripe cinta e spaventose tane,
che nel mezzo s’un sasso avea un castello 
forte e ben posto, a maraviglia bello.

(OF, 11,41, 1-8)

Tydzień-em cały jeździł rano i wieczorem, 
nie drogą, ani ścieżką, ani bitem torem, 
ale po górach, skałach, kamieniach, gdzie znaku 
stopy ludzkiej nie było i żadnego szlaku, 
ażem trafił dolinę do przebycia trudną, 
straszną z jaskini gęstych, pustą i nienudną, 
gdzie w środku na skale pięknie położony 
stał zamek, mocnem murem wkoło otoczony.

(OSz, 11,41, 1-8)

W Furioso powstanie nowego zdarzenia często sygnalizowane jest w dwuwierszu 
kończącym oktawę: niespodzianie pojawia się postać (un cavalliere, una damigella), której 
identyfikacja następuje dopiero w strofie lub strofach późniejszych, czasem po dłuższej 
przerwie. Napięcie nie jest tu jednak kreowane w sposób przesadny - Ariosto wyraź
nie odstępuje od techniki Boiarda, który tożsamość postaci „pozornie nowych” ujaw
niał nie w kolejnych oktawach, lecz w kolejnych pieśniach, nierzadko bardzo odległych 
od siebie. W Furioso czas zatrzymuje się w chwilach suspensu, wzmacniając pauzy i at
mosferę oczekiwania. Suspens taki wykorzystany zostaje, najczęściej, w końcowych 
dystychach oktaw w układzie: końcowe wersy strofy (w których następuje wprowadze
nie nieznanej postaci)/pierwsze wersy jednej ze strof późniejszych (w których następu
je odkrycie tożsamości tejże postaci). Technikę tę ilustrują poniższe przykłady:

(1) cheta si leva e appresso alia riviera 
vede ch’armato un cavallier giunt’era.

(OF, I, 38, 7-8)

Se mi domanda alcun chi costui sia, 
che versa sopra il rio lacrime tante, 
io diró ch’egli e il re di Circassia.

(OF, 1,45, 1-3)

(1) Porwie się i barzo się, utrapiona, boi.
Wtem ujźrzy, że ktoś przyszedł na brzeg w świetnej zbroi. 

(OSz, 1,38, 7-8)

Domyślam się, że mię kto spyta między wami, 
kto to, płacząc, z takiemi narzeka żalami?
Nie zataję i powiem: jest to zawołany 
król cyrkaski, imieniem Sakrypant nazwany.

(OSz, 1,45, 1^4)
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(2) fuor d’un gran fango; e al fin di quel sentiero 
si videro all’incontro un cavalliero.

(OF, XX, 109, 7-8)

Pinabello, un de’ conti maganzesi, 
era quel cavallier ch’ella avea seco.

(OF, XX, 111, 1-2)

(3) Fra dui mascalzoni una donzella 
vider, che di lontan parea assai bella.

(OF, IV, 69, 7-8)

Fatto il pensier: - Dalinda mia - mi dice 
(che cost son nomata) - saper dei.

(OF, V, 23, 1-2)

(4) ed ecco un cavalliero e una donzella 
lor sopravien, ch’a pena erano in sella.

(OF, XXIII, 70, 7-8)

Era questo guerrier quel Mandricardo [...] 
che Doralice in suo poter ridusse.

(OF, XXIII, 71, 1; 6)

(2) przez błota, przez kamienie, aż się jem udała 
droga dobra, na której rycerza potkała.

(OSz, XX, 109, 7-8)

Chcecie wiedzieć, kto to beł na drodze potkany? 
Był to grabia magnacki, Pinabel nazwany.

(OSz,XX, 111, 1-2)

(3) I ujźrzeli, że stali jacyś dwaj łotrowie
na zdrowie nieznajomej pięknej białej głowie.

(OSz, IV, 69, 7-8)

Namyśliwszy się na to, potka mię tą mową: 
Tak wiedz, moja Dalindo\ - Dalindą mię zową.

(OSz, V, 23, 1-2)

(4) ledwie siodeł dopadli, kiedy jadącego 
z lasu uźjrzeli z panną rycerza jednego.

(OSz, XXIII, 70, 7-8) 

Mandrykardem się własnem imieniem mianował, [...] 
gdy piękną Doralikę otrzymał.

(OSz, XXIII, 71, 1; 6)

Rzadziej taki suspens występuje w układzie: końcowe wersy strofy/końcowe wersy 
jednej ze strof późniejszych, jak w przykładzie:

vede di mezzo il flume un cavalliero 
insino al petto uscir, d’aspetto fiero.

(OF, 1,25, 7-8)

Udendo poi da l’Argalia, ch’ucciso 
quivi avea gia (che VArgalia nomossi) 
la rotta fede cost improverarse, 
di scomo e d’ira dentro e di fuor arse.

(OF, 1,29, 5-8)

Ukazał mu się po pas jakiś rycerz z wody 
barzo straszny i barzo ogromnej urody.

(OSz, I, 25, 7-8)

A słysząc od Argale, co go zamordował 
dobrze przedtem - tak się zwał, tak mu się mianował- 
że mu złamaną wiarę wymiatał na oczy 
z hańby, z gniewu nie stoi w miejscu o swej mocy.

(OSz, 1, 29, 5-8)

Sporadycznie pojawia się również układ, w którym tożsamość postaci, nowej w danej 
sekwencji, zostaje ujawniona od razu, w obrębie tej samej strofy:

11 quarto giomo un cavallier trovaro, 
che venia in fretta galoppando solo. 
Se di saper chi sia forsę v’e caro, 
dicovi ch 'e Zerbin, di re figliuolo, 
di virtu esempio e di bellezza raro.

(OF, XX, 117,1-5)

Czwartego dnia, gdy sobie powoli jachały, 
rycerza, który wielkiem cwałem biegł, potkały. 
Chcecie wiedzieć, kogo to? -powiem wam: Zerbina, 
króla cnego szkockiego jedynego syna, 
przykład rzadkiej ludzkości i wielkiej dzielności.

(OSz, XX, 117, 1-5)

Narracyjna technika Ariosta jest techniką złożoną i stosowaną świadomie: Ma per- 
che varie fila a varie tele / uopo mi son, che tutte ordire intendo [różnych nici i wzorów 
mi trzeba, / a wszystkie razem utrzymać pragnę (II, 30, 5-6)]. Powstaje ona na podsta
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wie tradycyjnych sposobów opowiadania, w których wykorzystuje się entrelacement, 
a także o segmentacji całego tekstu, gdzie specyficzne są, jak u Boiarda, zasady przej
ścia od jednej historii do historii następnej, widoczne w obrębie tej samej pieśni, czy też 
przy przechodzeniu od jednej pieśni do drugiej. Akcja w Furioso rozwija się polifo
nicznie, według modelu „szachowego”, biegnie równolegle wzdłuż sobie współczes
nych, powtarzalnych linii i płaszczyzn. Nie można jednak mówić o powielaniu tych sa
mych schematów w całości utworu - nie ma tu procedur analogicznych, istnieją raczej 
układy kontrastujące: np. walka Ruggiera z Orką jest czymś innym niż walka Orlanda 
z Orką. Stosuje się zwielokrotnienie lub skrzyżowanie czasów indywidualnych historii 
w sposób, który umożliwia zmianę sytuacji lub przemianę bohaterów. Przedstawiając 
mechanizmy narracji Ariostowskiej, ograniczam się do najbardziej charakterystycznych, 
oscylujących wokół zasady queste, choć ustalić logiczne związki między poszczególny
mi historiami można również na inne sposoby188.

188 L. Pampaloni wskazuje trzy sposoby analizy epizodów OF. Pierwszy polega na wyodrębieniu trzech 
etapów epizodu, którymi są: zdarzenie, refleksja moralna, paradygmatyczny przykład. Sposób drugi polega 
na wskazaniu związku między dwoma historiami na podstawie zawartych w nich podobieństw lub przeci
wieństw. Trzeci sposób polega na wskazaniu zdarzeń zaistniałych w odmiennych sytuacjach, w których róż
ny sposób działania przynosi identyczny rezultat. Zob. L. Pampaloni, Per un ’analisi, ss. 133 i nast.

189 Terminy inchiesta oraz queste w niniejszym tekście występują zamiennie. Na temat pojęć inchiesta 
oraz ventura w powieści rycerskiej zob. R. Bruscagli, wyd.cyt., s. 88 i nast.

2. Mechanizmy narracji fabuły i wątków
Queste. Rozwój i kontrolowanie wizji przedstawionego świata umożliwia inchie- 

sta, czyli znana z opowieści francuskich queste - dynamiczna zasada konstrukcji akcji, 
która kreuje losy bohaterów według nakazu poszukiwania osób lub rzeczy oraz wierno
ści ideałom189. W myśl owego principium każda z postaci dzieła jest uwikłana w dzia
łania, które mają na celu zbliżenie się do innej postaci bądź też zdobycie pożądanego 
przedmiotu. W ten sposób w każdej sekwencji narracyjnej (lub w ich serii) nadrzędnym 
wyznacznikiem następstwa zdarzeń jest doraźna lub docelowa pogoń za inną postacią, 
obiektem, atrybutem, miejscem czy ideą. Wynika to z chęci osiągnięcia celu, który bo
hater wyznacza sobie sam, w sposób świadomy lub nieświadomy, i który traktuje jako 
krótko- lub długoterminowy. W rzeczywistości są to działania pozorne, gdyż istotną war- 
tościąjest w tym poszukiwaniu dążenie do odnalezienia samego siebie, określenie włas
nych walorów i pragnień.

W tradycyjnej narracji w poematach rycerskich mechanizm queste zezwala na roz
wój dużej liczby zdarzeń w sposób wysoce swobodny i nieuporządkowany, Ariosto na
tomiast, podobnie jak wcześniej Boiardo, opiera swój model narracyjny - jak mówiliśmy 
- na altemacji questes indywidualnych i wielkich przedsięwzięć bitewnych, pozwala
jąc narratorowi na prowadzenie całości i utrzymanie nad nią kontroli. W przedstawie
niu obu tych questes wykorzystuje się technikę amplificatio, która pozwala na dodawa
nie nowych epizodów, dopełnianie i rozszerzanie już istniejących, a także na powroty 
do scen i zdarzeń raz już opowiedzianych. Technika ta umożliwia stworzenie liniowego 
planu zdarzeń, który występuje na równi z planem przestrzennym, budującym strukturę 
wielopoziomową, w której bohater porusza się w kierunku poziomym (na terenie ziemi) 
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oraz - na przemian - w kierunku pionowym, kiedy przemieszcza się „wertykalnie”: mię
dzy ziemią, podziemiem i niebem. Tak budowana „w głąb” przestrzeń zdolna jest po
mieścić i opisać cały system dośrodkowych i odśrodkowych zdarzeń, koncentrujących 
się wokół wielu ognisk tematycznych. Metoda queste w Ariostowskim ujęciu wydaje 
się nowatorska, gdyż poddaje pod dyskusję zasadę harmonii wertykalnej oraz wzajem
nej korespondencji między „górą” i „dołem”, obecną w tradycyjnej kosmologii, a tak
że wykorzystywaną w literaturze. Odwołanie do astronomii nie jest tu przypadkowe - 
Przypomnijmy koncepcję renesansowego twórcy velut alter Deus, który swe literackie 
dzieło tworzy w sposób podobny do boskiej kreacji wszechświata190. Całkowita kontrola 
nad literacką materią dzieła daje poecie najwyższąmoc tworzenia własnego uniwersum, 
którego jest niepodzielnym panem. Analogiczna do boskiej funkcja i zdolność przewi
dywania, projektowania oraz kontrolowania zdarzeń daje zarazem prawo wymierzania 
sprawiedliwości w systemie winy i kary.

190 Zob. R.M. Durling, The Figure of the Poet in Renaissance Epic, Mass, Cambridge 1965, ss. 123-129.
1,1 Zob. G. Celati, Angelica che fugge. Una lettura dell ’Orlando Furioso, „GriseldaOnLine” IV (2004-2005).

Dążenie do jednorodności, spójności i koncentracji tematycznej powoduje, że w Or
lando Furioso całość zdarzeń oscyluje wokół dwóch podstawowych questes, obecnych 
w dziele od początku do końca. Skupiają się one na czynach Orlanda oraz Ruggiera, 
działaniach przedstawionych w taki sposób, by docelowym ich rezultatem i osiągnię
ciem stało się zdobycie mądrości oraz pokonanie, choćby pozorne, różnych etapów błą
dzenia. Mechanizm queste - inchiesta często prowadzi do nagromadzenia, nakładania 
się wręcz, zdarzeń przedstawionych jako corsa sul sentiero delTerrore, w owym wy
ścigu po ścieżce błędu191, w którym cel zawsze pozostaje poza zasięgiem, a każda pa
sja posiada sens zauroczenia i tworzy magię nieosiągalnego. Stały i niewzruszony ideał 
u Ariosta jest takim tylko z pozoru: wyobrażenie szczytne stanowi jednocześnie uoso
bienie bezsensu.

Ruch i przeobrażenie. Jednym z naczelnych założeń narracji, które pozwalają 
kształtować pojedyncze wątki i ogólne treści, jest ruch - zasadę tę dostrzec już moż
na w pierwszej pieśni, w sposobie ujęcia postaci i przedstawiania zdarzeń. Bohatero
wie ukazani są w ruchu: przemieszczają się szybko, jedni w ucieczce, inni w pogoni 
- istota akcji sprowadza się tu do altemacji między sytuacjami aktywnymi i biernymi, 
zmiennością i niezmiennością, dążeniem do przodu i staniem w miejscu. Cały plan nar
racyjny Furioso opiera się na nadzwyczajnej ruchliwości Angeliki oraz - w konsekwen
cji - „mobilności” jej wielbicieli; tworzy się plątanina zdarzeń, które biegną wzdłuż 
trzech podstawowych linii: ruchu Angeliki, Rinalda i Bradamante. Te z kolei powodują 
przemieszczenia się innych postaci i dają okazję do otwarcia nowych epizodów. Sama 
Angelica nie jest tutaj postacią aktywną, lecz - choć sama nie podejmuje czynności dają
cych początek akcji - poprzez swą ucieczkę inicjuje bieg zdarzeń, działanie i ruch innych 
figur. Jako postać, nie posiada swej stałej, wyraźnej tożsamości - od początku określają 
jąnie tyle jej własne czyny, ile czyny innych oraz skomplikowane relacje z pozostałymi bo
haterami. Pociąga to za sobąrelatywność systemu narracji, który nie zostaje jasno ustalony 
i tworząc coraz to nowe amplifikacje, wprowadza wiele złożonych, nieprzewidywalnych 
rozwiązań, które dają wrażenie nieustannego otwarcia akcji, czasem jej zawieszenia.
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Podobnie jak queste, wędrówka-błądzenie bohaterów poddana jest zasadzie ruchu 
wertykalnego i poziomego; linie przebiegu takiego ruchu wytyczane są przez momenty 
nieciągłości, w których wyznacznikiem jest przerwanie prostej drogi lub odejście 
bohatera (grupy bohaterów) od sentier dritto. Wzorzec typów dla takich linii znajduje
my w pieśni pierwszej, kiedy:

1) linia odbiega od prostej, zakręca, zatacza koło i powraca do punktu wyjścia - tak 
wygląda droga Ferrau;

2) linia rozdwaja się, tworząc rozdroże, lub linie rozstajów zbiegająsię w jedno i wy
znaczają nową drogę - to przykład Rinalda i Ferrau;

3) linia się gmatwa i plącze - jak zdarza się Angelice, która gubi się w lesie i spo
tyka Sacripanta;

4) linia zostaje przerwana, przecięta przez inną - mowa o Bradamante, która przy
chodzi w sukurs Angelice, niwecząc zamiary Sacripanta.

Linie przebiegu historii, epizodów czy wątków występują w podobnym układzie 
w całym poemacie, tworząc rodzaj przestrzennej siatki, która pozwala na prowadzenie 
i rozbudowę zdarzeń bez ryzyka utraty narracyjnej kontroli nad ich całokształtem oraz 
obszarami, w jakich się rozgrywają. Z takiego sposobu narracji, opartego na paralelnym, 
skrzyżnym, kołowym czy mieszanym modelu kreślenia dróg bohaterów, rodzą się histo
rie, w których gotowe do interpretacji treści kształtują się stopniowo. Powstają one w po
szczególnych odcinkach narracji zaledwie w zarysie, z którego dopiero później, w wy
niku błądzenia przez vani sentieri, wyłoni się motyw lub temat.

Kolejnym, wyraźnie od początku do końca zarysowanym, wewnętrznym prawem 
narracji jest przemiana. Mechanizm ten rządzi większością zdarzeń, zasadniczych dla 
rozwoju akcji, i dotyczy zarówno namacalnej, fizycznej zmiany, jak i jej wariantu, któ
rym jest transformacja. Przeobrażeniu ulega w Furioso każda nieomal część przedstawio
nego świata. Cały zrekonstruowany świat realny, wielość i różnorodność ukazywanych 
miejsc, ciągłe zmiany perspektywy przy przedstawianiu kolejnych faktów - wszystko 
to tworzy wrażenie, że akcja toczy się na scenie szerokiej i otwartej, wśród niekończą
cych się przestrzeni. Buduje to niepowtarzalny klimat opowieści, w której z niestabilno
ści i różnorodności wyłania się sugestywny obraz przedstawionej rzeczywistości. Nie
oczekiwanym zmianom miejsc i sytuacji towarzyszy przeobrażenie postaci, ich stanów 
ducha, przekonań oraz ideologii; zmieniają się również obiekty, będące przedmiotem qu
este-, zmienia się scenografia i otoczenie miejsc akcji. Całość natomiast, przy ogromnej 
swej różnorodności, pozostaje czytelna i wyważona, według zasady wzajemnej zgod
ności poszczególnych części utworu i z góry obliczonych symetrii: gioco di calcolate 
simmetrie'92.

S. Zatti, Il furioso fra epos e romanzo, s. 127 i nast.

Niezrealizowane pragnienie i system „wartości zastępczych”. W myśl przyjętego 
założenia o niemożności realizacji pragnień, u Ariosta żaden z podjętych czynów, żadne 
życzenia, a zwłaszcza te, które się żywią nadzieją miłości, nie kończą się pożądanym 
rezultatem. Naprawdę liczy się w poemacie tylko to, czego brak bohaterom: samo 
dążenie do urzeczywistnienia pożądań, chęć dotarcia do długo poszukiwanego i ocze
kiwanego celu, który z każdym krokiem, zamiast się zbliżać, w tajemniczy sposób się 

94



oddala. Zawiedzione oczekiwanie jest jednym z narracyjnych mechanizmów utworu193: 
różne sposoby dochodzenia do celu w queste poszczególnych bohaterów, ich nadzieje 
i założenia, systematycznie są niweczone i udaremniane przez czyny innych postaci lub 
przez nieprzewidziany splot zdarzeń, przy czym zarówno jedne, jak i drugie następują 
w wyniku działań przypadku.

Zob. D.S. Came-Ross, The One and the Many, ss. 195 i nast.
Tłum. G. Franczak [w:] F. Petrarca, Drobne, s. 22.

Dlaczego obraz ideału ucieka i odsuwa się za każdym do niego zbliżeniem, przy 
każdym jego wezwaniu? Odsłania się w tym paradoksalna dynamika rządzącej światem 
obsesji, schematycznie ujęta w zasadę: im bardziej postać A pożąda (podąża za) B, tym 
bardziej B się od A oddala. Przez to A i B zawsze pozostają w tej samej odległości, a nie
uchwytna przestrzeń, która je dzieli, kryje w sobie metaforę błędu, zagrożenia czy sytu
acji bez wyjścia. Widoczny jest tutaj wpływ Petrarkowskiego pojmowania świata: za
uroczeni rycerze Ariosta, zakochani czy nie, niezmiennie podążają za idee fixe, która 
natrętnie panuje nad ich umysłami. Pierwszym wśród takich przedstawień jest w poe
macie ucieczka Rinalda, który pijąc wodę ze źródła nie-miłości, rozpoczął serię owych 
predestynowanych wędrówek postaci, z których każda w pogoni za własną obsesją gubi 
się i przepada wśród hiperbolicznych gestów oraz błędnych wyborów. Centralna zaś hi
storia - błądzenia za Angeliką, które Orlanda prowadzi do szaleństwa, przenosi w epicki 
wymiar metaforę Petrarki: Si traviato e 7 folie mio desio / a seguitar costei che ‘n fuga 
e volta... [Tak po bezdrożach pragnienie me błądzi / by za tą dążyć, co wiecznie umy
ka (RVF, 6, 1-2)]194.

W motywie złudnego oczekiwania, który rozwija się w myśl zasady utraty i po
zyskania pożądanych osób/przedmiotów, istotna jest funkcja atrybutów, których nie
zmienną właściwością  jest to, że - paradoksalnie - stale zmieniają „właściciela”. W ten 
sposób postać dążąca do ich zdobycia nigdy nie otrzymuje rzeczy poszukiwanej, lecz 
w zamian w jej ręce wpada przedmiot „zastępczy”, którym musi się zadowolić i wyko
rzystać możliwości, jakie daje jego posiadanie. Mechanizm działa na dwóch poziomach: 
materialnym i ideowym, tak więc strata/pozyskanie dotyczy rzeczy, osób lub wartości 
fizycznych i abstrakcyjnych. Przykładem pierwszym niech będzie tu - skrótowo - epi
zod pieśni pierwszej, w którym Ferrau, saraceński wojownik, podąża śladem Angeliki, 
a straciwszy trop oraz nadzieję na jej odnalezienie (Poi che la donna ritrovar non spera, 
I, 24, 3), zadowala się hełmem jej brata, Argalii. Kiedy zaś szyszak ów wpada do wody, 
usiłujący go wyłowić młodzieniec, zamiast na hełm, trafia na postać z zaświatów, du
cha dawnego jego właściciela. W wypadku takich bohaterów jak Ferrau, strach i obawa 
przed chybionym rezultatem nieudanej queste powoduje skierowanie energii ku nowym 
celom i to stanowi substytut wcześniej poszukiwanej wartości:

Poi che la donna ritrovar non spera, 
per aver 1'elmo che ‘1 flume gli asconde, 
in quella parte onde caduto gli era 
discende ne 1’estreme umide sponde.

(OF, 1,24,3-6)

A iż się gładkiej naleźć nie spodziewał więcej 
Angeliki, szyszaka chciał szukać co pręcej 
i właśnie na tem miejscu, kędy go upuścił, 
wlazł do rzeki głębokiej i na dół się spuścił.

(OSz, 1,24,3-6)

Z chwilą gdy, wiele pieśni później, cel zostaje osiągnięty i pogański rycerz kończy 
sw^queste, zdobywając poszukiwany obiekt, narrator uruchamia mechanizm przeciw
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stawny, który powoduje, że odtąd działania bohatera koncentrować się będą wokół in
nego, pożądanego obiektu-osoby - Angeliki - i doprowadzą do jego utraty:

Per lei tutta cercó l 'aha foresta: 
e poi ch’ogni speranza venne meno 
di piu poteme ritrovar vestigi, 
tomó al campo spagnuol verso Parigi;

temperando il dolor che gli ardea il petto, 
di non aver si gran disir sfogato, 
col refrigerio di portar Telmetto 
che fu d'Orlando, come avea giurato. 
Dal conte, poi che T certo gli fu detto, 
fu lungamente Ferrau cercato.

(OF, XII, 61, 5-8; 62, 1-6)

Szuka po wszytkiem lesie: zwiedza wszytkie knieje; 
a iż to coraz to mniej zostawa nadzieje, 
aby ją miał gdzie naleźć, przeciw Paryżowi 
ku hiszpańskiemu prosto jechał obozowi,

używając niesmaku i swojej żałości, 
którą miał, że nie przywiódł do skutku miłości, 
tern, że jako ślubował, panem szyszakowi 
został, który należał cnemu Orlandowi.
Orland potem długi czas szukał swej zguby.

(OSz, XII, 61, 5-8; 62, 1-5)

System zmiany/zamiany przedmiotu poszukiwań obserwujemy w opisie czynów, bez
względnego w dążeniu do celu, Mandricarda: dla niego najistotniejszą queste jest poszu
kiwanie okrytego czernią rycerza (Orlanda), który rozgromił wojska noryckiego króla. 
Na jego drodze staje jednak Doralice, którą poślubić ma Rodomonte, a wówczas rezyg
nuje z celu swojej wyprawy i czyni wszystko, by zdobyć królewnę:

De la gran preda il Tartaro contento, 
che fortuna e valor gli ha posta inanzi, 
di trovar quel dal negro vestimento 
non par ch 'abbia la fretta ch ‘avea dianzi. 
Correva dianzi: or viene adagio e lento; 
e pensa tuttavia dove si stanzi, 
dove ritruovi alcun commodo loco, 
per esalar tanto amoroso foco.

(OF, XIV, 56, 1-8)

Z korzyści, którą mu wprzód szczęście ukazało, 
a potem mu ją męstwo własne dało, 
wesół jedzie Tatarzyn, a już onego 
z mniejszą pilnością szuka rycerza czarnego. 
Wprzód bieżał, teraz mając co inszego w myśli, 
wlecze się i o miejscu jakiem tylko myśli 
i o wczesnej gospodzie, gdzieżby w niem wytlały 
powolej one ognie, które w niem gorzały.

(OSz, XIV, 56,1-8)

W następstwie, chcąc wynagrodzić rywalowi stratę Doralice, Mandricardo ofiaro
wuje mu w zamian Marfisę:

Tosto che vede il Tartaro Marfisa, 
per la credenza c’ha di guadagnarla, 
in ricompensa e in cambio ugual s 'aviso 
di Doralice, a Rodomonte darła;
si come Amor si regga a questa guisa, 
che vender la sua donna o permutarla 
possa l’amante, ne a ragion s’attrista, 
se quando una ne perde, una n 'acquista.

(OF, XXVI, 70, 1-8)

Jak prędko, jadąc z blizka Tatarzyn ją zoczył, 
co najprędzej dopaść jej z wielką chęcią skoczył, 
Doralikę nagrodzić chcąc Rodomontowi 
i tak spólnemu koniec uczynić gniewowi.
Nie wie, głupi, iż miłość gardzi frymakami, 
a szczera wszelakiemi brzydzi się targami; 
ani to jest podobna, aby nie żałować, 
gdy twoję wziąwszy, cudzą każeć kto miłować195.

195 Składnia i terminologia przekładu odbiega od oryginału, przez co w tłumaczeniu polskim „mecha
nizm wymiany”, o którym mowa, jest mniej wyraźny niż w tekście Ariosta.

(OSz, XXVI, 70, 1-8)

Mechanizm wymiany jest istotny również w epizodzie Isabelli, gdzie dokonany wy
bór, będący wyborem skrajnym i ostatecznym, dla bohaterki staje się ratunkiem przed 
utratą wartości najwyższej - wierności i czystości:
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Pur discorrendo molte cose seco,
il modo trovo al fin di ripararsi,
e di salvar la castita sua,

(OF, XXIX, 12, 5-7)

- Se fate che con voi sicura io sia 
del mio onor (disse) e ch’io non ne sospetti, 
cosa all 'incontro vi daró, che molto 
piu vi varri, ch’avermi l’onor tolto.

(OF, XXIX, 13, 5-8)

Na koniec w nagłem razie lekarstwo najduje, 
którem u Rodomonta czystość okupuje, 
godna, aby jej cnota wspomniana była,

(OSz, XXIX, 12,5-7)

-Pozwól mi kilka, proszę, słów przerzec do siebie, 
chcesz li, iż dziwnej sztuki wnet nauczę ciebie, 
sztuki, która tę gładkość tysiąckroć przechodzi, 
coć tak miła, co serce twe w okowach wodzi196.

196 Podobnie jak w poprzednim przykładzie, przekład odbiega od oryginału w takim stopniu, że za
ciemnia omawianą technikę narracyjną.

(OSz, XXIX, 13,5-8)

Losy Orlanda, przedstawione zgodnie z zasadą zastępstwa oraz wymiany, zamkną 
się w wielkim wybuchu furii. Tutaj przykładem działania mechanizmu zamiany niech 
będzie ta część jego historii, która mówi o pogoni za ideałem, gdzie nie dostrzega się 
przyziemności i realnego obrazu upragnionej zdobyczy oraz nie docenia etapów pośred
nich: wszak w czasie swej drogi w ślad za Angeliką, paladyn spotkajej substytuty w oso
bach Olimpii i Isabelli, nie dostrzeże jednakże właściwych im heroicznych i wzniosłych 
wartości, którym królowa Kataju nie dorównuje i, w złudnej iluzji miłości, kontynuo
wać będzie obłędną swą queste, która prowadzi do zguby.

3. Przestrzenie błędu. Scenografia utworu a czas i ruch opowieści
Obraz rzeczy najbardziej pożądanych, quel che piu brama e desia, staje się opęta

niem, które dotyka każdego, kto w ziemskiej wędrówce nie uwolni się od pragnienia, 
niemającego początku ani końca. Jest ono źródłem ruchu ciała i myśli postaci oraz, 
w myśl entrelacement i zasad, którymi owa technika kieruje, nie może być ruchem sta
łym. Ariosto los swego bohatera, perduto in viapiu grave errore (OF, I, 56, 4), pojmuje 
jako pułapkę - chorobliwą fascynację, wyrażoną zagubieniem pośród leśnych labiryn
tów, czyli naturalnych miejsc w scenie rycerskich poczynań:

Gli ć come unagraw selva, ove la via To szaleństwo [...] jest tak jak las wielki, kędy
conviene a forza, a chi vi va,jallire: kto się trafi, pomylić i wpaść musi w błędy,
chi su, chi giu, chi qua, chi la travia. ten w owę, ten w tę stronę z drogi ustępuje.

(OF, XXIV, 2,3-5) (OSz, XXIV, 2, 3-5)

Śledząc wzajemne relacje między splatającymi się i rozplatającymi ścieżkami „wiel
kiego lasu”, ukazać można znaczenie maniakalnej pogoni za niczym. W całości nie widać 
jednoznacznie dominującego kryterium rządzącego przebiegiem tych ścieżek, jednak
że w układach lokalnych można mówić o kryterium bliskości i oddalenia, organizują
cym fizyczne przestrzenie, w których się odbywają zdarzenia. Kierunek i sens takich 
przestrzeni jest wyznaczany poprzez serie działań, ich bieg i wzajemne pomiędzy nimi 
relacje, w które czytelnik zagłębia się, i wśród których się gubi na równi z bohaterem, 
a zarazem - jak Rodomonte - „od myśli do myśli błądzi” (Dipensiero inpensiero ando 
vagando, XXVII, 133, 1). Czytając Ariostowski poemat, trudno się oprzeć wrażeniu, 

97



że jedynym sposobem poruszania się w takiej przestrzeni jest - właśnie - błądzić od 
myśli do myśli, nie patrząc końca i nie pilnując drogi. Dlatego też Ariostowska prze
strzeń, wraz ze wszystkimi jej nieregularnymi liniami i brakiem ciągłości, zawieraw sobie 
sens błądzenia w nieokreślonej dali, jak u pielgrzymów, którzy przez nieznane krainy 
krążą, dążąc ku wyznaczonemu celowi.

Miejsca naturalne: las. Ów sens błądzenia w odległych krainach, zawarty w meta
forach liryki miłosnej Petrarki i w tradycji dantejskiej, errare i jego warianty, tak istot
ne dla kształtu Dantejskich i Petrarkowskich rozważań, pozostają zatem kluczowe i dla 
rycerskiego poematu'97. Nierozerwalnie związane są one z pojęciem selva („lasu”), sce
nograficznie określającym granice „błędu” (er rore), czyli wyznaczającym przestrzeń, 
w której się błądzi. To tu człowiek się gubi, zatraca, tu także się odnajduje. Silva nale
ży do owych pradawnych toposów, które postrzegane są przez ich symboliczne znacze
nie i wyznaczane przez nie wartości. Przedstawia miejsce z natury bezludne, w którym 
odnaleźć można schronienie przed światem zewnętrznym i przed samym sobą, gdzie 
można uciec przed wszystkim, a zarazem nie można uciec przed niczym. To miejsce 
odosobnienia i samotnia, która wyraża stan ducha, miejsce, w którym szuka uciecz
ki pustelnik i eremita pierwszych wieków chrześcijaństwa. Wówczas to las staje się 
miejscem „wyższym” - tu dokonuje się próba przezwyciężenia pokus realnego świata. 
W obszary lasu wkraczająświęci mężowie, godząc się na to, co nieznane, a zarazem, sta
jąc przed wyzwaniem, jakim jest samotne życie, poszukują tożsamości i poznają skraj
ne stany strachu. W owe obszary zapuszczają się też zwykli ludzie, którzy z koniecz
ności przetrwania przekraczają granice zakazu i, w poszukiwaniu pożywienia, ziół oraz 
owoców, polując na pańską zwierzynę, przedzierają się przez leśne bezdroża. Obok ta
kich postaci Odnajdziemy w lesie chorych i odrzuconych, trędowatych, wyrzutków, 
złoczyńców oraz złodziei, którzy w gęstwinie listowia wtapiają się w leśne ciemności 
i nie zostawiając śladów, niepokoją swą ledwie wyczuwalną obecnością istot zespolo
nych z mrokiem. Miejsce ucieczki, dla tych co odrzucają reguły zachowań społecznego 
świata, staje się wówczas tłem ponurych zdarzeń, tym bardziej mglistych i upiornych, 
gdy w leśnym gąszczu pojawiąsię stwory nieludzkie, rodem z baśniowych tradycji smo
ki, gnomy, wodne potwory, czy byty z zaświatów, które grożą każdemu, kto, świadomie 
lub nie - przekracza granice ich świata.

1.7 Por. wyd. niniejsze, s. 23, p. 3.
1.8 Ariosto jako pierwszy włoski poeta umieszcza przygody bohaterów arturiańskich w Lesie Kaledoń- 

skim, w północnej Szkocji. Las ten stanowi scenograficzne tło przygód Rinalda w opisywanym przez nas 
epizodzie OF, IV, 51-53, natomiast wcześniejsza tradycja rycerska o miejscu tym nie wspomina.

W takiej przestrzeni krzyżują się drogi tych, co błądzą w poszukiwaniu świętości, 
sprawiedliwości, władzy, czy wreszcie - miłości. Przestrzeń owa nie jest identyfikowal- 
na z żadnym konkretnym miejscem - do czasów Ariosta las pozbawiony jest wszelkiej 
geograficznej przynależności i pozostaje bezimiennym obszarem, należącym do strefy 
symbolu. Wśród elementów Ariostowskiej scenografii las jest miejscem pierwszym 
i najważniejszym, jest literacką kopią rzeczywistego świata i naturalnym - nienazna- 
czonym ludzkim działaniem - miejscem zbłądzenia* 198. Jest światem samym dla siebie, 
gdzie - w myśl nadrzędnej zasady queste - cel stanowi znalezienie poszukiwanej rzeczy 
lub idei. W systemie narracji spełnia konkretne funkcje - pozwala na ogólne umiejsco- 
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wienie zdarzeń w czasie i odczytanie ich znaczeń, a także ułatwia poruszanie się po ca
łej scenie opowieści. W tej specyficznej przestrzeni zbiegają się i rozchodzą główne 
wątki narracyjne, oparte na zasadzie inchiesta, do których należy poszukiwanie Angeli
ki przez Orlanda i poszukiwanie Ruggiera przez Bradamante. Jest sceną ruchomą i sce
ną ruchu, na której nieustannie pojawiają się i znikają postaci oraz zdarzenia. Jest jak 
wszechświat, zmienny i otwarty, pozbawiony stałych uwarunkowań: wyznacza prze
strzeń, w której człowiek na ślepo błądzi po ścieżkach życia i - kierowany zrządzeniem 
fortuny (OF, I, 23,5) - krąży w złudzeniu zdobycia rzeczy, których pozyskać nie moż
na. W tak nakreślonym ruchu, prawem i koniecznością staje się zboczenie z drogi - nie
uniknione następstwo błędu - a sposób narracji w Furioso podobny jest do błądzenia 
samych postaci199:

Zob. R. Manica, Preliminari sull'Orlando Furioso, s. 63 i nast.
200 Tytułem przykładu por. OF, 1. Krajobraz ulega tu zmianie wraz ze zmianą nastroju protagonisty. 

I tak, śmiertelna trwoga Angeliki-spotęgowana przez selva orrida, scenograficzne tło jej ucieczki (ne veni- 
va gridando la donzella ispaventata, I, 15, 1-2) - ustępuje miejsca stanom przeciwnym. W tej samej pieśni 
ta sama bohaterka zaprzestaje ucieczki i z przerażonej dziewczyny przekształca się w bella donna - uoso
bienie ciszy oraz spokoju, gdy jak nimfa spoczywa na zielonej polanie:

Dentro letto vi fan tenere erbette, Wewnątrz, gdzieś pojrzał, trawy i rozkoszne ziele
ch’invitano a posar chi s’appresenta. stało za mchy natkane i miękkie pościele.
La bella donna in mezzo a quel si mette, Tam sobie piękna dziewka dopiero wytchnęła
ivi si corca ed ivi s’addormenta. i tam się położyła, i trochę usnęła”.

(OF, I, 38, 1—1) (OSz, 1,38, 1—1)
201 G. Genette, Discours du recit [w:] Figures III, s. 132 i nast.
202 Porównując sposób sygnalizowania czasu w narracji starofrancuskiej (Lancelot) i Ariostowskiej, za

uważa się tendencję do stosowania przez Ariosta formuł uogólniających. W ten sposób, precyzyjnie nakreślo
ny kalendarz zdarzeń narratora powieści arturiańskiej, który w krótkich streszczeniach typu: „pozostał w zam
ku trzy tygodnie" czy ,po czterech dniach bez przygód”, dokładnie informuje o czasie trwania sekwencji 
- w Furioso przekształca się w streszczenie typu: „przez kilka dni”, „wiele tygodni” i formuły podobne.

II suo camin (di lei chiedendo spesso) 
or per li campi or per le selve tenne: 
e si come era uscito di se stesso, 
usci di strada;

(OF,XU, 86,1-1)

To polami, to jedzie, gdzie się lasy gęsto 
dawają widzieć, o niej pytając się często, 
a jako zamyślony sam z siebie samego, 
tak bel i z drogi wyszedł, i z toru bitego.

(OSz, XII, 86, 1—4)

Drogi prowadzą tutaj przez gęstwinę, gdzie pośród dzikiej i nieujarzmionej natury 
pojawiają się miejsca łagodne. Klasyczny locus amoenus malowniczej doliny Tempe, 
na przemian z locus horridus Dantejskiego lasu jest inspiracją dla antropomorficznych 
krajobrazów, które mówią o przeżyciach i oddają stan ducha współistniejących z nim 
bohaterów200. Kontrasty oraz podobieństwa pejzażu i przeżyć regulują rytm, a zarazem 
nadają ton samej narracji - pełnią rolę „czujnika” czasu, a także „monitora” przestrze
ni i jako takie wyrażają związki między długością opowiadanej historii a czasem jej od
twarzania. W takim znaczeniu mieszcząsię w obszarach definiowanych przez klasyczne, 
narracyjne kategorie ruchu (streszczenie, scena, pauza), regulują tempo przedstawia
nych zdarzeń i określają ich zakres przestrzenny201. Podobny krajobraz staje się często 
tłem scenograficznym w sekwencjach „bez przygód”, pozbawionych szczegółowo opi
sanych zdarzeń, dla których charakterystyczne są wartkie przemieszczenia w przestrzeni 
i w czasie, które - choć zaledwie zaznaczone w krótkich streszczeniach - bardzo przy
spieszają akcję202:
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Fu in sei giomi a Damasco di Soria, Za sześć dni do Damaszku przyjechał w Syryej,
partisse, e in pochi giomi ritrovosse dentro stamtąd się dalej udał ku Antyochiej.
di Roma. (OSz, XI, 5, 7-8)
(OF, XI, 5, 7-8)

Zdarzenia ukazywane w określonej przestrzeni wiążą się ściśle z tempem opowie
ści, które zwalnia w wyizolowanych scenach poszczególnych historii, gdy bohater przy- 
staje, by odpocząć, pomyśleć, oddać się radości, cierpieniu, czy dokonać wyboru, przy
spiesza natomiast w streszczeniach, gdzie lotem strzały pokonuje bezmierne obszary203. 
Wśród pełnych ruchu scen i streszczeń poematu obecne sąpauzy. Przykładem niech bę
dzie epizod Angeliki i Medora, gdzie spokój oraz pogodny charakter obrazu pogłębia 
opis ogrodu - prawdziwie idyllicznego miejsca miłości:

203 Do tematu naprzemiennego występowania „scen” i „streszczeń” w Furioso powracam w punkcie 
poświęconym przestrzeniom realnym, geograficznie określonym.

Angelica a Medor la prima rosa 
coglier lasció, non ancor tocca inante: 
nć persona fu mai si aventurosa, 
ch’in quel giardin potessepor lepianie.

(OF, XIX, 33, 1—4)

Angelika kwiat różej długo pilnowany 
dała sobie wziąć, przedtem nigdy nie tykany, 
Medorowi i nie beł żaden człowiek żywy, 
który by beł w ten ogród wnieść, tak szczęśliwy.

(OSz, XIX, 33,1—4)

Miejsca realne, geograficznie określone. W Ariostowskich przestrzeniach istot
ną rolę odgrywają miejsca realne, określone topograficznie przez nazwy miast, regio
nów, krajów czy geograficznych kierunków. Charakterystyczne dla nich funkcje sprowa
dzić można do dwóch podstawowych: pierwsza to narracyjna, zaś druga - to wskazanie 
społecznych aspektów świata współczesnego autorowi utworu. Wykorzystując w nar
racji nazwy miejsc geograficznych, poprzez wskazanie krain, miast i regionów, kreśli 
się pełną przeszkód anabasis - drogę rycerzy z Zachodu na Wschód, w kierunku 
Albrakki, oraz powroty ze Wschodu na Zachód - do Paryża, gdzie mieści się cen
trum akcji. Następuje to zwykle w sytuacjach przedstawionych w streszcze
niach, gdy liczni rycerze z odległych krain docierają do celu i miejsca aktualnych 
zdarzeń, jak na przykład ci, co przybywają do Szkocji, by bronić sławy Ginevry:

Vanno per quella i cavallieri erranti, 
incliti in arme, di tutta Bretagna, 
e de’ prossimi luoghi e de’ distanti, 
di Francia, di Norvegia e de Lamagna. 
Chi non ha gran valor, non vada inanti; 
che dove cerca onor, morte guadagna. 
Gran cose in essa gia fece Tristano, 
Lancillotto, Galasso, Artu e Galvano.

(OF, IV, 52,1-8)

Często więc do niej błędni rycerze jeżdżają 
z Brytanniej i tam swej siły doświadczają; 
ale z Norwegiej i z Niemiec tam płyną 
i zFrancyej, co męstwem jakiem wielkim słyną. 
Kto słaby, niechaj się tam - ja radzę - nie kwapi, 
bo miasto sławy i czci śmierć pewną ułapi. 
Dziwy tam poczynione bety od Trystana, 
Lancylota, Galassa, Arta i Galwana.

(OSz, IV, 52, 1-8)

Przytaczanie geograficznych nazw jest charakterystyczne zwłaszcza dla streszczeń, gdzie 
bohater samotnie przemierza dalekie, odległe ziemie, pokonując drogę wśród rzek, gór 
i mórz, by wśród poszukiwań oraz dążeń do ich spełnienia, stanąć naprzeciw niezna
nej przygodzie:
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L'ha cercata per Francia: or s’apparecchia 
per Italia cercarla e per Lamagna, 
per la nuova Castiglia e per la vecchia, 
e poi passare in Libia il mar di Spagna. 
Mentre pensa cosi, sente aH’orecchia 
una voce venir, che par che piagna: 
si spinge inanzi; e sopra un gran destriero 
trottar si vede innanzi un cavalliero.

(OF, XII, 4, 1-8)

Naprzód Francją zwiedził, teraz się namyśla 
do Niemiec i zaś do Włoch i dalej zamyśla 
po starej i po nowej szukać Kastyliej 
i z Hiszpanie dać się przewieźć do Libiej. 
Gdy tak myśląc, swą zgubę naleść sobie tuszy, 
nagle go głos płaczliwy jakiś bije w uszy. 
Poskoczy tam i ujrzy przed sobąjednego 
rycerza, kłusem wielkiem podjeżdżającego.

(OS:, XII, 4, 1-8)

Miejsca realne zatem, bardzo często występujące w streszczeniach, pojawiają się 
na przemian z miejscami nierealnymi i pozostająw związku z altemacjąsekwencji przy
godowych oraz sekwencji „bez przygód”, o czym była mowa poprzednio204. Układ taki 
wiąże się z kategorią czasoprzestrzeni oraz problemem zmiany statusu bohatera w mo
mentach przejścia od jednej historii do drugiej. Rozpatrując sens i kierunki errare w poe
macie Ariosta, dostrzegamy, że streszczenia, których przykłady przytoczyliśmy, sąpraw- 
dziwymi „przewodnikami” błądzenia-wskazują i określają miejsca, w których bohater 
przez jakiś czas przebywa.

204 Por. uwagi na temat scen i streszczeń oraz statycznych i dynamicznych sekwencji zdarzeń w niniej
szej pracy, s. 83.

Miejsca dokładnie określone geograficznie występująobok miejsc opisanych ogólnie 
poprzez cechy ich krajobrazu i jako takie są wyrazem epickiego albo dwornego charak
teru przedstawianej sceny. Pojawiają się one u Ariosta regularnie w momentach, w któ
rych przerwanie akcji związane jest z pojawieniem się w polu percepcji bohatera czynni
ków zwiastujących nadejście nowego zdarzenia, zdolnego przeobrazić sytuację aktualną. 
Tu bohater - czy to w obrębie epizodu, czy przy zakończeniu pieśni - przebywa równi
ny, góry i wybrzeża lub - jak poniżej - wchodzi do lasu, gdzie, słysząc bolesny krzyk, 
spina konia i z wyciągniętym mieczem pędzi w stronę, z której dobiega głos:

Di piano in monte, e di campagna in lido, 
pień di travaglio e di dolor ne gia;
quando all ’entrar d'un bosco, un lungo grido, 
un alto duol l’orecchie gli ferla.
Spinge il cavallo, e piglia il brando fido, 
e donde viene il suon, ratio s 'invia: 
ma diferisco un’altra volta a dire 
quel che segul, se mi vorrete udire.

(OF, XI, 83, 1-8)

Po górach i równinach jedzie, utroskany 
stroskany barzo sfrasowany, grabia zawołany, 
gdy wjeżdżając do lasu jednego wołanie 
i żałosne usłyszy jakieś narzekanie.
Bierze szablę i konia zwiera ostrogami,
i skąd on dźwięk wychodzi, obraca wodzami - 
ale wiem teraz o tem niechaj nie powiadam, 
bo to wszystko do drugiej pieśni wam odkładam.

(OS:, XI, 83, 1-8)

Sytuacje, które rozgrywają się w klimacie „dworskim”, cechuje najczęściej opis 
zagrożenia dla występującej w niej damy lub odwołanie do reguł dwornego kodeksu. 
Ilustruje to przykład „zatrzymania” walki podczas turnieju, w którym walczą nieznane 
sobie postaci. Tu scena kończy się obrazem zadziwienia, a przerwanej akcji towarzyszy 
dwoma wymiana grzeczności:

Gira una piazza al sommo de la terra, Jest plac na końcu miasta wielki i przestronny,
di gradi a seder atti intomo chiusa; z stopniami do siedzenia, naokoło zamkniony,
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che solamente a giostre, a simil guerra, 
a cacce, a lotte, e non ad altro s 'usa 
[•■■]
Si maraviglia la donzella, come 
in arme tanto un giovinetto vaglia; 
si maraviglia I’altro, ch’alle chiome 
s’avede con chi avea fatto battaglia: 
e si domandan l’un con 1 ’altro il nome, 
e tai debito tosto si ragguaglia. 
Ma come si nomasse il giovinetto, 
ne l’altro canto ad ascoltar v’aspetto.

(OF, XIX, 76, 1-4; 108, 1-8)

który zawsze bel wolny, okrom, kiedy miano gonić 
albo turnieje kiedy oprawiano’,
[...]
Dziwuje się Marjiza, jako w takiem wieku 
takie męstwo być mogło w tak młodem człowieku. 
Ale i drugi niemniej zdumiony zostawa, 
bo po zlotem warkoczu, z kiem się bił, poznawa. 
O swoje się imiona natychmiast pytają 
i tę powinność sobie wzajemną oddają. - 
Ale się czuję, żem już dość spracowany;
potem powiem, jako beł młodzieńczyk nazwany.

(OSz, XIX, 76, 1-4; 108, 1-8)

Podobne sceny o charakterze dworskim przeplatająsię z obrazami osadzonymi w sce
nerii epickiej, jak w pieśni XVI, która zamyka się dynamiczno-statycznym, okrutnym 
widokiem walki paladynów i pogan:

Dei paladini e dei guerrier piu degni 
Carlo si chiama dietro una gran parte, 
e ver la piazza fa drizzare i segni;
che ‘1 pagan s’era tratto in quella parte. 
Ode il rumor, vede gli orribil segni 
di crudelta, I ’umane membra sparte. 
Ora non piu: ritorni un ’altra volta 
chi voluntier la bella istoria ascolta.

(OF, XVI, 89, 1-8)

[Karol] więtszączęść wojewodów swoich i przedniejsze 
rycerze z sobą bierze i godniejsze
i chorągwie obraca prosto ku rynkowi, 
gdzie Rodomont dogrzewał płochemu gminowi; 
okrucieństwa straszliwe znaki wyrażone, 
wszędzie widzi ciał ludzkich sztuki rozprószone — 
ale się nie chcę więcej przykrzyć uszom waszem: 
kto chce ostatka słuchać, wróć się inszem czasem.

(OSz, XVI, 89, 1-8)

Miejsca magiczne: wyspy, ogrody. Obok nacechowanych emocjonalnie przestrzeni 
leśnych i bukoliczno-pasterskich pejzaży, w Ariostowskiej scenografii obecne są miej
sca o charakterystyce neutralnej, które wskazują jedynie na czas i przebytą przez bo
hatera drogę. Obok nich pojawiają się również takie, które umieścić można pomiędzy 
światem naturalnym i sztucznym. To miejsca magiczne i fantastyczne: wyspy, ogrody. 
Widoczne są tu wpływy humanistycznej kultury, która wzbogaca, znane z biblijno-an- 
tycznych opisów, krainy szczęścia i miejsca edeńskie oraz średniowieczno-chrześcijań- 
skie ich formy. Szczególnie rozwija się topos zaklętego ogrodu, gdzie rzeczywistość 
zostaje przeobrażona w rodzaj ziemskiego raju, w którym boska przyroda w najpięk
niejszym swym kształcie nie traci nigdy urody wiosny205. Wyspy Ariosta, inspirowane 
klasycznym obrazem miejsc idealnych, w neoplatoński i symboliczny sposób przypo
minają o ogrodach Faleriny Boiarda206, obrazach Cypru Petrarki207 czy królestwie We- 
nery w Stanzach Poliziana208.

205 Do tego tematu powracam w części poświęconej utopii, w uwagach o literackich wyobrażeniach 
„innych światów”, s. 170 i nast.

206 M. Boiardo, Ol, II, 4, 22-23.
207 F. Petrarca Tr. Cup., IV, 100-129.
208 A. Poliziano, Stanze, I, 70-72.

Największą swą wyspę - wyspę Alciny - Ariosto umieszcza, jak nakazuje tradycja, 
poza granicą poznania - za Słupami Herkulesa, na krańcu Ziemi i świata, wśród mórz 
zabłąkanych żeglarzy. Kraina ta jest całkowicie oddalona od społeczności ludzkiej, lecz 
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posiada wszystkie aspekty świata dobrze znanego: pola uprawne, wzgórza, lasy, śpiew 
ptaków, woń kwiatów i liści:

Tra le purpuree rose e i bianchi gigli, 
che tiepida aura freschi ognora serba, 
sicuri si vedean lepri e conigli, 
e cervi con la fronte alta e superba, 
senza temer ch’alcun gli uccida o pigli, 
pascano o stiansi rominando 1’erba; 
saltano i daini e i capri isnelli e destri, 
che sono in copia in quei luoghi campestri.

(OF, VI, 22, 1-8) 

Między rumianą różą a białą liliją 
które tam zawżdy świeże, z ciepłych wiatrów żyją 
przechodzą się zające prędkie z królikami 
i wyniosłe jelenie z pysznemi czołami;
nie boją się bezpieczni, bo ich tam nie straszą 
lub się w trawie pokładą lubo się w niej pasą. 
Skaczą pierzchliwe samy i chyże daniele, 
których tamte równiny mają barzo wiele.

(OSz, VI, 22, 1-8)

Nie jest to typowe pasterskie locus ameonus, lecz egzotyczne, tropikalne wręcz miej
sce, przesycone wonią cedru i pomarańczy, z obrazem mirtów i palm, takie jak opisywał 
Kolumb w listach na temat wysp odkrytych za Atlantykiem209:

209 Źródłem takiego opisu - oprócz antyczno-średniowiecznych tekstów - mógł być list Kolumba, prze
tłumaczony na łacinę i opublikowany w Rzymie w 1493 r. Dokument ten jest świadectwem pierwszych kon
taktów renesansowej Europy, czerpiącej ze starożytnej kultury, z prymitywną cywilizacją Nowej Ziemi. Za
miast precyzyjnych opisów geograficznych o charakterze naukowym, znajdujemy tu opis odkrycia, dokona
nego przez żeglarza, pełen literackich reminiscencji, skłonnych przekształcać rzeczywistość w rodzaj ziem
skiego raju lub zaczarowanego ogrodu. Wpływ podobnych, rajskich opisów na wyobraźnię współczesnych, 
był natychmiastowy. Ariosto również wspomina oceaniczne podróże Kolumba i Vespucciego (XV, 22, 5-8), 
niewykluczone, że opowieści o odkryciu Nowego Świata nie pozostały bez echa w oktawach opowiadających 
o pobycie Ruggiera na wyspie Alciny.

210 Por. np. drobiazgowy opis dekoracji namiotu - pawilonu w II Morganie Pulciego, który zajmuje 
prawie 20 oktaw, Mórg., XIV, 44-61.

Vaghi boschetti di soavi allori, 
di palmę e d’amenissime mortelle, 
cedri ed aranci ch’avean frutti e fiori 
contesti in varie forme e tutte belle, 
facean riparo ai fervidi calori 
de’ giomi estivi con lor spesse ombrelle; 
e tra quei rami eon sicuri voli 
cantanto se ne giano i rosignuoli.

(OF, VI, 21, 1-8)

Łąki wesołe i w nich w rzędy usadzone 
różane drzewa, i w owoc, i w kwiat opatrzone, 
i palmy, i cyprysy, i pięknie kwitnące 
pomarańcze i mirty, i cedry pachniące 
sprawą gęstego liścia i przyjemnych cieniów 
używały gorąca słonecznych promieniów, 
a między gałęziami słowicy latali 
i rozkosznemi garły wdzięcznie przepierali.

(OSz, VI, 21, 1-8)

Opisy takie są świadectwem filologicznych upodobań epoki - podobną skłonność 
Odnajdziemy w utworach Pulciego i Poliziana, a później również Tassa, którzy wylicza
ją znane i rzadkie gatunki zwierząt, ptaków oraz roślin, tworząc w ten sposób dokładny, 
literacki atlas flory i fauny czasów współczesnych210. W Furioso opis roślin i zwierząt, 
żyjących na lądzie, uzupełnia lista stworzeń zamieszkujących głębiny morza:

Veloci vi correvano i delfini,
vi venia a bocca aperta il grosso tonno; 
i capidogli coi vecchi marini 
vengon turbati dal loro pigro sonno; 
muli, salpe, salmoni e coracini

Biegli do niej z pędem prędcy delfinowie 
i z rozdziawioną gębą wyzowie; 
głowaczowie i slpy razem przybiegały 
i wraz swoje leniwe sny zostawowały; 
mułowie i łosiowie biegli jedną drogą
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nuotano a schiere in piu fretta che ponno; 
pistrici, fisiteri, orche e balene 
escon del mar con mostruose schiene.

(OF, VI, 36, 1-8)

mijając się i płynąc, jak najprędzej mogą, 
pistryki, fizytery z orkami wielkiemi 
i okrutne baleny z grzbietami strasznemi.

(OSz, VI, 36,1-8)

Bajeczny pejzaż wyspy Ariosta jest ucieleśnieniem urody jej właścicielki i pani, 
lecz - tak jak ona - stanowi wytwór czaru, obraz fałszywy i nierzeczywisty, który skry
wa szpetną prawdę.

Charakterystyczne punkty w krajobrazach naturalno-magicznych stanowi ich archi
tektura: mury, bramy miasta, pałac lub zamek, plac, a także dziedziniec. Elementy te za
zwyczaj są tłem, na którym powstaje obraz współczesnego, szesnastowiecznego spo
łeczeństwa - tu w przedstawieniu dworskich obyczajów, tańców, śpiewu, gier i zabaw 
nawiązuje się do rzeczywistości Estów:

Qui, dove con serena e lieta fronte 
par ch’ognor rida il grazioso aprile, 
gioveni e donnę son: qual presso a fonte 
canta eon dolce e dilettoso stile;
qual d’un arbore all’ombra e qual d’un monte 
o giuoca o danza o fa cosa non vile;
e qual, lungi dagli altri, a un suo fedele 
discuopre l’amorose sue querele.

(OF, VI, 74,1-8)

Tu, gdzie się zda, że zawżdy śmieje się wesoło, 
zawżdy pogodne kwiecień ukazuję czoło. 
Ozdobieni na głowach rozkwitłemi wieńcy, 
różne zabawy mają panny i młodzieńcy; 
ten skacze, ten tańcuje, ten wytycha w cieniu, 
ten śpiewa przy ciekącem albo gra strumieniu; 
ci się wzajem całując w zapalone wargi, 
odkrywają sobie spół swe miłosne skargi.

(OSz, VI, 74, 1-8)

Przejście Astolfa do krainy Orientu prowadzi w obszary ziemskiego raju (XXXIV, 
48-53), który, jak w średniowiecznej tradycji, wznosi się na szczycie najwyższej góry. 
Ariosto bawi się opisywaniem ziemskich zwyczajów mieszkańców stworzonego przez sie
bie Edenu - idealny rysunek nieistniejącej rzeczywistości nabiera tonów realistycznych:

Con accoglienza grata il cavalliero 
fu dai santi alloggiato in una stanza; 
fu provisto in un’altra al suo destriero 
di buona biada, che gli fu a bastanza. 
De’ frutti a lui del paradiso diero, 
di tal sapor, ch’a suo giudicio, sanza 
scusa non sono i duo primi parenti, 
se per quei fur si poco ubbidienti.

Poi ch’a natura il duca aventuroso 
satisfece di quel che se le debbe, 
come col cibo, cost col riposo, 
che tutti e tutti i commodi quivi ebbe;

(OF, XXXIV, 60-61, l^ł)

Wspólny pokój od świętych z wielką uczciwością 
przyjęty jak bohater, więc i koń z pilnością 
opatrzony pokarmem, jaki owe kraje 
rodzą żyzne i jaki raj wesoły daje. 
Najsmaczniejszym owocem sam się karmi, który 
przyniesiono, urwawszy świeżo z jednej góry; 
je i godny być sądzi, iż dal smaku tego 
wypędzono Adama stąd nieposłusznego.

Potem, gdy swój wczas skończył, trudem nadem- 
dlony,
w najszczęśliwszą godzinę Astolf urodzony
i rozmaitych skosztował, śpiąc, Czując, rozkoszy, 

(OSz, XXXIV, 59-60, 1-3)

W realistycznym przedstawieniu pałacowego życia odzwierciedla się doświadcze
nie autora i jego epoki, zaś w części idealizującej widoczne sąprzede wszystkim literac
kie wpływy klasyczno-humanistyczne, „przefiltrowane” myślą Dantego211.1 tak, pałac

211 Por. R. Patane Ceccantini, II motivo del locus amoenus nell'Orlando Furioso e nella Gerusalemme 
liberata, Universite de Lausanne, Faculte des Lettres, Sez. d’italien, Lausanne 1996, s. 51, p. 49.
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św. Jana i pejzaż go otaczający przesycone są światłem, a formę kształtuje kolor budowli 
i wizerunek figur:

Come egli e presso al luminoso tetto, 
attonito riman di maraviglia;
che tutto d’una gemma e 7 muro schietto, 
piu che carbonchio lucida e vermiglia. 
O stupenda oprą, o dedalo architetto!
Qual fabrica tra noi le rassimiglia? 
Taccia qualunque le mirabil sette 
moli del mondo in tanta gloria mette.

Nel lucente vestibulo di quella 
felice casa un vecchio al duca occorre, 
che T manto ha rosso, e bianca la gonnella, 
che l’un puó al latte, e 1’altro al minio opporre. 
I crini ha bianchi, e bianca la mascella 
di folta barba ch’al petto discorre;
ed e si venerabile nel viso, 
ch’un degli eletti par del paradiso.

(OF, XXXIV, 53-54)

Jak bliżej przyjechał pod słoneczne gmachy, 
okropnemi go bojaźń przeraziła strachy; 
zdumiewa się, mur widząc z kamienia drogiego, 
co karbunkułu jasność ćmi płomienistego; 
topi w dziwach myśl wielkich: - Dedalu nowy, 
gdzieś jest - wola- coś zrobił dom ten promieniowy? 
Niech milczą siedmiu dziwów pisarze uczeni; 
tu, tu do wolej będą nad tern zabawieni.

W świetlnem progu u bramy domu szczęśliwego 
ujrzał Astolf z daleka męża szedziwego; 
czerwona, zwierzchnia szata, biała spodnia była, 
włosy jako śnieg białe, broda roztrzęsiona 
po piersiach, siwiusieńka, w pół skędzierzawiona; 
twarz najwspanialsza oczy tak poważne miała, 
iż go obywatelem rajskim wydawała.

(OSz, XXXIV, 52-53)

Podziw i tęsknotę ku niezwykłym kształtom (XXXIV, 53, 5-6) uzupełnia wrażli
wość na barwę we wszystkich odcieniach. Jest to ta sama wrażliwość, która pozwoliła 
XV-wiecznym mistrzom pędzla i pióra odkryć właściwość zimnych i ciepłych kolorów 
oraz plastycznie formować obraz, tło i figury. Postać świętego i jego „raj” zapowiadają 
podróż w zupełnie nowe krainy, ku miejscom, które określić można mianem niemagicz- 
nej przestrzeni wyobraźni. Pozaziemski Księżyc łączyć będzie po trosze wszystkie wy
różnione tu cechy i kategorie, będąc zarazem ich odbiciem i zaprzeczeniem.

Miejsca magiczne: pałac-labirynt. Wyjaśnienie teorii rządzącej ruchem Ariostow- 
skich postaci Znajdziemy w pieśni XII, gdzie mowa o zdarzeniach, które zachodzą w miej
scu tak szczególnym, jakim jest pałac maga Atlanta. Metaforyczna pieśń o zagubieniu 
w gonitwie za własną tęsknotą, fantasmagorią i niespełnialnym snem opowiada o króle
stwie miłosnych pragnień i świecie ułudy, gdzie rzeczywistością rządzą pozór oraz ilu
zja. Pałac urojeń, pałac pułapka, pałac pożądań jest odbiciem lasu, najbardziej istotnego 
z miejsc w Ariostowskiej scenografii, jest sztucznąjego kopią i alternatywnym dla lasu 
obrazem błądzenia212. Tutaj każdy z bohaterów krąży po bezdrożach w obłędnym mi
rażu zdobycia rzeczy, których pozyskać nie można. Samotne figury przemierzają pałac 
wzdłuż i wszerz w pogoni za próżnym złudzeniem i nieziszczalnym marzeniem: a tutti 
par che quella cosa sia / che piu ciascun per se brama e desia [zda się, że to ona rzecz, 
której pożądają/ i której po pałacu tam i sam szukają(XII, 20,7-8)]. Labirynt jest pełen 
postaci, które w świecie poza labiryntem są rozpoznawalne, kiedy zaś spotykają 
się w świecie sztucznym, goniąc za śladem utraconych pragnień, tożsamość ich ulega 
zatarciu. Są rozmazane, niezdolne nie tylko do rozpoznania innych, ale i samych siebie.

O takim założeniu Ariosta świadczy m.in. analogiczna konstrukcja semantyczna opisu obu miejsc.212
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Stan taki tłumaczy się poprzez incanto, zauroczenie zewnętrzne, od samego bohate
ra niezależne, ponieważ wszyscy ulegają czarodziejskiej mocy maga Atlanta:

Conoscersi tra loro 
non si poler, mentre la’ dentro foro. 
Era cosi’ incantto quello albergo 
che insieme riconoscer non poteansi.

To z tej przyczyny poszło, że się nie poznali 
Póki w onem pałacu pospołu mieszkali.
Bo tak beł od Atlanta pałac uczonego sczarowany, 
że jeden nie mógł znać drugiego.

(OF, XII, 31,7-8;32, 1-2) (OSz, XII, 31, 7-8; 32, 1-2)

Taki zanik tożsamości postaci nie jest wynikiem ich braku świadomości, lecz zapro
gramowanym, wpisanym w ludzki los, etapem błądzenia213. Wyraźnie występuje tutaj 
aluzja do centralnych tematów poematu, gdzie miłość jest antagonistą i zaprzeczeniem 
rozumu, pojęciem nierozerwalnie związanym z utratą wolności i jaźni. W konsekwen
cji pojawia się obcość i brak zdolności rozpoznania bliskich, a także uczuć, poczucie za
gubienia celu i drogi. Jedyną postacią, która w takim świecie zachowuje świadomość, 
rozum i rozsądek, jest Angelika. Niewidzialna dzięki mocy pierścienia nie wikła się 
w miłosne sidła ani nie poszukuje zaginionych pragnień. Jest przez to najmniej ludzka 
ze wszystkich, nieuchwytna, choć na wyciągnięcie ręki214. Pośród metafor przestrzeni, 
takich jak: chi su, chi giu, chi qua, chi la travia, wznosi się tu zadziwiająca konstrukcja: 
poemat błędu, błądzenia, wiecznego ruchu w próżni lub w gęstwinie ścieżek labiryntu215. 
W tym całkowicie fizycznym świecie pierwiastek duchowy sprowadza się do magicznej 
mocy tajemnych sił, które dominujązarówno w realnym, jak i nierealnym życiu. Odkry
te tu zostają wartości negatywne - domena, z której rodzi się fikcja i kłamstwo: to prze
cież fałszywe pozory i zauroczenia są źródłem próżnych planów, vani disegni i grate 
fantasie, miłych fantazji.

213 Obcość bohaterów i brak możliwości poznania podkreślane są częstym użyciem czasownika parere 
oraz przymiotników vano / imano. Zob. strofy o Orlandzie zauroczonym obrazem kobiety, która wydaje 
mu s i ę tą której szuka gli par colei, per cui la nolle e il giorno / cercato Francia aveva dentro e d 'intorno 
(XII, 5, 7-8).

2N Zob. A. Klimkiewicz, „ Obcy" w starowloskiej tradycji epickiej [w:] Glos kobiecy, glos męski. Obcy 
w dawnych literaturach romańskich, M. Pawłowska (red.), Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wroc
ław 2004, ss. 209-214.

215 Zrozumienie znaczenia „ruchu w próżni” stanowi problem dla tych krytyków Ariosta, zwłaszcza 
jemu współczesnych, którzy zarzucają Furioso labiryntową strukturę wątków, nieregularnych w porówna
niu z epiką klasyczną.

216 Zob. uwagi na s. 93 i nast. niniejszego tekstu.
217 Petrarka, sięgając do opowieści o Herkulesie, podkreśla mądry wybór drogi cnoty, a nie przyjemno

ści (De vita solit., I, IV oraz II, XIII), i widzi w bohaterze przykład virtus indomita (Fam., XIII 4, 10), cnoty, 
która fame alis celi, ut ferunt, summa conscenderit (Fam., XVIII 14, 2).

4. Błąd a wolność wyboru. Motyw rozstajów a wybory moralne
Śledząc linie przebiegu zdarzeń, zauważmy, że poszczególne historie odwołują się 

do przykładu rozstajów, który zwyczajowo wskazuje alternatywę wyboru drogi w fizycz
nej eksploracji przestrzeni216. Motyw „bohatera na rozdrożu” w tradycji humanistycz
nej przyjmuje aspekty znane z myśli Petrarki217 i dotyczy bezpośrednio kwestii wartości 
oraz wyboru między przyjemnością a wartością wyższą. Nie jest to wybór wolny, lecz 
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wybór konieczny, podyktowany nadrzędną świadomością etyczną, w którym zakłada się 
brak kontroli i doświadczenia. Ariosto ujmuje go w różnych aspektach, a zarazem po
głębia i radykalizuje jego znaczenie w epizodach, które dotyczą wyboru pomiędzy do
brem a złem, przymiotem a przyjemnością. Mówią one o istocie błądzenia - nie błę- 
du-pomyłki, lecz swobodnego poszukiwania prawdy - i zamykają w sobie całą energię 
prób, ludzkich wysiłków i tego wszystkiego, o czym mówi queste. Prowadzą do nowe
go opisania człowieka, lub raczej opisania go na nowo, i umieszczają w świecie, gdzie 
błąd daje siłę do dalszej drogi218.

218 W takim aspekcie problem błądzenia ujmuje V. Śklovskij, Energia zabluzdenija, Sovetskii pisateli, 
Moskwa 1981. (Korzystałam z przekładu włoskiego: V. Śklovskij, L 'energia del! ‘errore, tłum. M. Di Salvo, 
Editori riuniti, Roma 1984, s. 106 i nast.). Mowa tu również o entuzjazmie, który wynika z błędu, o prag
nieniu poszukiwania:

„Błąd jest tym, co powstaje «na zakrętach)) życia, tym, co każę powracać do dawnych miejsc. Powtó
rzenie doświadczeń. [...] Trzeba oderwać się od własnego domu, od bezpiecznego liczenia na jutro i na po
jutrze i rozpocząć lot, z wewnętrznego nakazu, lecz nie jak ptak, bo ptaki latają starymi drogami; lecieć tak, 
jak leci człowiek, który pracuje, któremu znany jest rytm możliwości”. Tłum. A.K. Por. V. Śklovskij, wyd. 
cyt., s. 37.

219 Zob. E. Saccone, Prospeltive sull'ultimo Ariosto, „Modem Language Notes” XCVIII (1983), ss. 55-69. 
Wśród krytyków, zajmujących się interpretacją końcowego motta Ariosta, zob. w szczególności: M. Beer,

Romanzi di cavalleria, ss. 161-167, R. Ceserani, L’impresa de Ile api e deiserpenti, „Modem Language No
tes” CIII, 1 (1988), ss. 172-186, M. Santoro, Ariosto e il Rinascimento, Liguori, Napoli 1989, ss. 317-320.

220 Zob. uwagi na temat epizodu Rodomonta i Isabelli w wyd. niniejszym, s. 61 i nast.

Cechy postępowania takich postaci, jak Orlando, Zerbino, Olimpia mają heroicz
ną wartość, lecz można postrzegać je również jako niezdolność do zmiany, brak umie
jętności przystosowania się do sytuacji i wykorzystania okazji. Możliwą konsekwencją 
takiej postawy jest śmierć lub szaleństwo. Postaci, które nie potrafią zwyciężyć włas
nej natury, ponoszą klęskę w queste, gdyż nie mają owej giętkości, która jest koniecz
na do walki z rzeczywistością. Wyraża to Ariosto w końcowym przesłaniu pro bono 
malum, a kwestię tę można rozważać w kategoriach ceny, jakiej wymaga osiągnięcie 
celu: Orlando odzyskuje rozum, lecz traci Angelikę; Rinaldo ratuje małżeństwo, lecz 
wyrzeka się prawdy; Isabella dochowuje wierności Zerbinowi, lecz ginie samobójczą 
śmiercią219. Przykładem pomniejszym niech będzie opowieść o mnichu, który towarzy
szy Isabelli w drodze do klasztoru, w epizodzie, który opisaliśmy jako „epizod przemia
ny”220. W myśl rządzącej nim zasady narracji, którąjest transformacja postaci, ten, kto 
przemianie się nie poddaje - bez względu na okoliczności sztywno trwając przy swo
im - podlega eliminacji, stając się figurą nieprzystającą do narracyjnego i ideologicz
nego planu utworu.

Powstałe w ten sposób sprzeczności, związane z zasadą „niezgodności”, obecne są 
w całym Furioso: w różnych kontekstach powraca przesłanie o nieodzownej zdolności 
adaptacji do bieżących warunków i okoliczności. Rozwiązaniem jest wybór, który wy
łania się w wyniku procesu, jakiemu ulec musi psychika człowieka dążącego do równo
wagi między własną potrzebą psychiczną a społecznymi wymaganiami otoczenia. Przy
kładem takiego procesu jest historia Ruggiera, który umiejętnie wpasowuje się w kształt 
nowego społecznego świata, odnajduje się w nim i odnosi sukces. Pouczony doświadcze
niem wyboru między wiernością i niewiernością (benche Ruggiero siad’animo costante, 
VI, 17, 1), między pozorem i prawdą których symbolem sąAlcina i Logistilla, nie wy
biera drogi kompromisu i ciągle waha się między skrajnościami. Ruggiero w końcu do
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chodzi do uosabianego przez Logistillę „królestwa rozumu”, lecz to nie oznacza wca
le osiągnięcia wartości stałej, raz na zawsze zdobytej - sytuacja ma status przejściowy, 
charakterystyczny dla queste. Jeśli Ruggiero, mimo pouczeń Królowej Rozumu, na wi
dok nagiej Angeliki ponownie daje się ponieść libidinosa furia i popełnia „błąd zmy
słów”, podobnie jak wówczas, gdy omal nie zginął na wyspie Alciny, to znaczy, że re
zultat doświadczenia i nauki jest chwilowy, a także prowizoryczny221. Tak ukształtowana 
osobowość oraz zdolność przemiany ratują go przed losem, jaki spotkał Orlanda - sza
leństwo jest bowiem w Furioso wymiarem ostatecznym, chybionym wynikiem procesu 
edukacji i odkrywania świadomości oraz kształtu własnej osobowości. W pewnym sen
sie, „doświadczenie pozoru”, czyli uwiedzenie i zatracenie w erotycznym zapomnieniu 
(Alcina) oraz „doświadczenie prawdy”, czyli racjonalna edukacja (Logistilla), stanowią 
tę samąpróbę - zachowania jednej części osobowości Ruggiera kosztem drugiej; przykład 
Alciny mówi o próżnym wysiłku, by zapobiec śmierci i utracie egzystencji fizycznej, zaś 
przykład drugi - o przetrwaniu w ludzkiej pamięci, kosztem przedwczesnego końca222.

221 Podobne przesłanie kryje inny przykład alegorii błędu w Furioso, który stanowi wyprawa Astolfa 
na Księżyc. Także Astolfo, który na Księżycu znajduje ampułkę z własnym rozumem, ma w ręku, jak uczy 
lektura Cinque Canti, zdobycz tymczasową:

Tak grzech mój brzydki i wstrętny 
godny tej, i jeszcze większej kary, 
zamknął mnie tutaj, skąd nijak i nigdy 
nic wyjdę, i wszelka nadzieja zabrana; 
ochronę swą całą odebrał mi św. Jan - 
po czym, gdy rzekł to, dał upust Astolfo 
łzom, i zmoczył twarz i pierś.

(tłum. A.K.)

222 Na biograficzne podłoże tego motywu wskazuje A.R. Ascoli, mówiąc o konflikcie wyboru między 
małżeństwem a karierą kościelną. Pisze o tym Ariosto w Satyrze II:

Jak nic chcę stuły, tak nic chcę, by pierścień 
mnie kiedyś związał, a w mojej mocy nic leży, 
by wybrać na zawsze z tych rzeczy jedną lub drugą.

A jeśli będę księdzem, próżno przyjdzie mi 
pragnąć żony; a jeśli pojmę żonę, 
trzeba mi będzie zgasić pragnienie, by zostać księdzem.

(tłum. A.K)

Ten sam fragment przytacza również C. Dionisotti, z komentarzem dotyczącym późnego zawarcia małżeń
stwa przez Ariosta i Alessandrę Benucci; zwłoka miała być spowodowana rozterką wyboru między stanem 
duchownym a świeckim. Zatrzymanie się na rozdrożu, czyli odsuwanie decydującego momentu wyboru, 
miał Ariosto identyfikować ze stanem wolności; u Ruggiera, przeciwnie, symbolizuje ono samą decyzję, 
a dokonanie wyboru prowadzi do utraty wolności. Zob. C. Dionisotti, Chierici e laid [w:] Geografia e storia 
della letteratura italiana, Einaudi, Torino 1972, ss. 71-72. Zob. też A.R. Ascoli, Ariosto ś Bitter Harmony. 
Crisis and Evasion in the Italian Renaissance, Princeton University Press, Princeton 1987, s. 34.

223 Por. R.M. Durling, wyd.cyt., s. 137.

Zdolność adaptacji do zmiennych warunków życia, sytuacji i egzystencji traci pozy
tywną wymowę wówczas, gdy traktuje się o niewierności i zdradzie. Zdrada i lojalność 
to jedna z dominujących „tematycznych osi” w poemacie223. W Ariostowskiej ideolo
gii jedynym, być może, pozytywnym „środkiem wymiany” jest wierność - niezmienny 
pakt wzajemności, wyrażony tradycyjnym, dwornym językiem (ricompensa, guiderdorte, 
merlo), który określa, w jaki sposób kobieta odwzajemnia „służbę” kochanka. Niesta

Cosi ‘1 pcccato mio brutto c ncfando, 
dcgno di qucsta c di piu pena molta, 
m’ha chiuso qui, ondc di come c quando 
io n’abbia a uscir, ogni spcranza ć tolta; 
quella protczion tutta lcvando, 
che san Giovanni avea gia di me tolta.— 
Poi ch’ebbc cosi detto, allcntó il frcno 
Astolfo al pianto, c bagnó il viso c *1  scno.

(L. Ariosto, Cinque canti, IV, 74)

Come nć stole, io non vuo’ ch’anco annclla 
mi leghin mai, che in mio poler non tenga 
di elegger sempre o qucsta cosa o quella.

Indamo e, s’io son prete, che mi venga 
disir di moglic; c quando moglic io tolga, 
convicn che d’esser prete il desir spenga.

(ww. 115-121)
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łość w uczuciu i odmowę miłości Ariosto przedstawia jako niewdzięczność, a brak wza
jemności czy zadośćuczynienia za uczucie nieodwzajemnione wpisuje w system niespeł
nionych oczekiwań, który reguluje machinę queste - tu fortuna nie pozwala na zdobycie 
przedmiotu pożądania bądź go odbiera, gdy zostaje zdobyty, pozostawiając w zamian 
jego namiastkę.

Przejawy negatywnej niestałości, wyrażonej jako mobil ingegno, oraz atrybuty zmien
ności przypisuje się postaciom kobiecym: kapryśnej Alcinie, zmieniającej w zwierzęta 
i rośliny kolejnych swych miłośników:

Conobbi tardi il suo mobil ingegno, 
usato amare e disamare

(OF, VI, 50, 1-2)

Dopierom, acz po czasie, postrzegł w jej miłości 
i w niestatku, i w wielkiej nieustawiczności.

(OSz, VI, 50, 1-2)

oraz perfidnej Gabrinie, która w przyjacielu męża chętnie widziałaby swego kochanka, 
a wobec odmowy nie waha się przed zdradziecką zemstą:

Ben convenne al suo mobile ingegno A właśnie tak przystało jej niestateczności,
cangiar l’amore in subitaneo sdegno. odmienić w nagłe gniewy chęci i miłości.

(OF, XXI, 21, 7-8) (OSz, XXI, 21, 7-8)

Sąto postaci „giętkie”, które cechuje różnorodność postaw, a w dokonywanych przez 
nie wyborach - brak wątpliwości oraz skrupułów. Przy sposobie kreślenia sytuacji, zgod
nie z zasadą przeciwstawieństw i wierności wobec stałego, jednego tylko kodeksu - mi
łości, przyjaźni i lojalności - nie uznaje się rozwiązań pośrednich i kompromisu, co w re
zultacie prowadzi do skrajności i paradoksu. W takim ujęciu - brak szerszej możliwości 
wyboru, istnieje jedynie wybór radykalny, pomiędzy życiem a śmiercią (śmierć jedne
go bohatera w zamian za życie drugiego):

si che la via
di lui salvare e sol la morte mia.

(OF, IX, 47, 7-8)

Nie ma inszego sposobu i drogi, 
tylko przez mą śmierć.

(OSz, IX, 47,7-8)

Wybór między dobrem i złem:

Se fia libero Astolfo, ne more esso: 
si che ‘1 ben d’uno e il mai de 1 ’altro espresso.

(OF, XX, 67, 7-8)

albo śmierciąjednej lub drugiej postaci:

Poi che di due fuggir non puó una morte;
(OF, XXXIX, 1,4)

Jeśli też Astolf zginie, zabiją samego: 
tak dobre tego jest złe wyraźne drugiego.

(OSz, XX, 67,7-8)

Serce w niem drży, haniebnem przejęte lękaniem, 
między dwoma śmierciami;

(OSz, XXXIX, 1,4-5)

Przytoczone przykłady dotyczą klasycznego rozdroża-nie wybiera się drogi najbez
pieczniejszej, gdzie znikoma jest możliwość zarówno zbłądzenia, jak popełnienia błę
du, drogi najpewniejszej, która wiedzie daleko od zła i nie prowadzi do śmierci w imię 
wierności zasad wyznawanej idei. W grę wchodzi tu bezpośrednia konfrontacja z sytu
acją ekstremalną, ostateczną, gdy nie istnieje już droga i możliwość odwrotu.
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Najpełniejszym wyrazem metafory rozstajnych dróg jest historia Ruggiera i Alciny 
ze swym obrazem „wyspy wartości” - stanowi ona bezpośredni wzór alegorycznych scen 
z udziałem Virtu i Piacere, które pojawią się w poariostowskich poematach Cinquecen- 
ta224. O ile w wypadku Ruggiera odkrycie racjonalnego świata Logistilli jest uwarunko
wane przebytym doświadczeniem, rozpoznaniem między miłością a uwiedzeniem, czyli 
między pozorem a prawdą- o tyle rycerskim bohaterom drugiej połowy wieku możliwość 
ta nie będzie już dana225. Rozdroże będzie tu mówić o przymusie wyboru, który jest de
finitywnym ograniczeniem nie tylko wolności, ale i doświadczenia. I tak, przygodowo- 
-rycerski poemat Ariosta, oparty na splocie różnych historii, przekształci się z czasem 
w poemat przykładny i heroiczny, opisujący jedną tylko wartość, a świat indywidualnej 
przygody ustąpi miejsca światowi społecznych reguł, w którym akcja będzie się opie
rać na jednym tylko bohaterze - figurze budującej i przykładnej, centralnej w struktu
rze całości226. W chwili, gdy od poematu zacznie się wymagać jedności i spójności oraz 
takiego kształtu, który poprowadzi ku pewnym i jednoznacznym wartościom, rolą, jaka 
przypadnie takiemu bohaterowi, będzie przekazywanie ideologicznej wizji dzieła227. Zre
dukowany do symbolu, bohater poematów późnego Cinquecenta nie będzie miał własnej 
drogi - stanie się uosobieniem nadrzędnych przekonań - nie będzie mu wolno już błą
dzić: pozbawiony możności wyboru, określony od początku do końca, bez sposobności 
rozwoju i bez świadomości będzie rnusiał działać zgodnie z ideą, którą wyobraża. Sta
nie się tu istotna jednoznaczna postawa bohatera-jedność wynikła z wymogu unikania 
dewiacji i rozdzielności, zarówno w sposobie narracji, jak przekazu treści: zunifikowa
ny protagonista dzieła będzie nosicielem stabilnego i jednoznacznego przekazu, pozba
wionego interferencji oraz rozbieżności. Jedynie Tasso przywróci mu prawo do błędu 
i da przyzwolenie na kształtowanie świadomości poprzez dokonanie wyboru.

224 Mowa o takich dziełach, jak: G.G. Trissino, Italia liberała dai Goli, Dorici, Roma 1547; L. Alaman- 
ni, Gironeil Cortese, Calderio, Parigi 1548; G.B. Cinzio, L 'Ercole, Gadaldini, Modena 1557; B. Tasso, Ama- 
digi, Giolito, Venezia 1560; F. Bolognetti, Il Costante, Rossi, Bologna 1566, czy o rozpoczętym w 1563 r. 
przez Bernarda Tassa, a ukończonym przez Torquata poemacie Floridante; oraz o poematach T. Tassa: Il Ri
naldo (1562); Goffredo (1575).

225 Motyw rozdroża w poematach poariostowskich opisuje S. Jossa, akcentując znaczenie alegorii Roz
koszy i Cnoty. Zob. S. Jossa, La fondazione di un genere, ss. 172-174.

226 W szczególności mowa tu o cytowanych dziełach L. Alamanniego, B. Tassa i T. Tassa.
227 Wobec takich wymogów współcześni krytycy Ariosta dołożyli wielu starań, by w różnorodności 

postaci i sytuacji występujących w Orlando Furioso odnaleźć zasadę jedności. Podkreślano zwłaszcza rolę 
i znaczenie jednostki wybitnej na tle pozostałych: uno chepiu che gli altri famoso divenga (G.B. Pigna, I ro- 
manzi, Valgrisi, Venezia 1554; cyt. [za:] G.B. Pigna, I romanzi, S. Ritrovato (red.), Commissione per i testi 
di lingua, Bologna 1997, s. 43) lub domniemaną zależność i podporządkowanie postaci podrzędnych figu
rom głównym:

„Quantunque ció sia, che un guerriero faccia alcuno atto lodevole in guerra; onde ne meriti pregio ed 
onore: nondimeno quel fatto, e quella vittoria si riferisce al maggior capitano e superiore, sotto il cui auspicio 
colui ha militato”. S. Fomari, La spositione sopra I'Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto, Torrentino, 
Firenze 1549, s. 34.

Wolność bohaterów Ariostowskich, wyrażona w obrazie rozdroża, implikuje zdol
ność wyboru i zezwala na popełnienie błędu. Błąd ująć tu można na tle problemów sta
nowiących przedmiot polemik epoki: godności człowieka, prawdy, fortuny, relatywi
zmu spraw i losowych zdarzeń. Podjęty zostaje w ten sposób temat losu, który łączy się 
z dysputą wokół ludzkiego działania wobec przeciwstawnej mu władzy fortuny. Prob-
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lematyka ta, w czasach humanizmu szeroko dyskutowana (w Theologii Ficina, Oratio 
Pica, a zwłaszcza w dziełach Albertiego De fato et fortuna, De iciarchia i Libri della 
famiglia), zasadniczo obraca się wokół zagadnień dotyczących ograniczoności kon
dycji człowieka i sposobów jej przezwyciężenia. Kwestia wpływu fortuny na kształt 
świata powraca ze szczególną siłą wraz z refleksją Machiavellego na temat ułomności 
ludzkiej natury, zdolnej tę walkę podjąć jedynie częściowo. W myśl tych rozważań, ist
nienia wolnej woli nie można pogodzić z wyobrażeniem, rządzącej całością ludzkich 
czynów, fortuny228. Stąd charakterystyczny rys melancholii w poematach połowy wie
ku, gdzie przekonanie, że historii nie tworzy człowiek, lecz wola niebios, sprawia, iż 
bohater ulega jej mocy i staje się narzędziem sił wyższych229. 1 tak, dialektyczna relacja 
między ludzkim czynem a działaniem fortuny, obecna w koncepcji fortuny w renesan
sowych poematach do Orlanda Furioso włącznie, ulega osłabieniu - fortuna jawi się 
tu w roli dość tajemniczej siły, sprawującej nadzór nad zachowaniem człowieka i grani
cami jego wolności, przez co swoboda dozwolona jest jedynie w takim działaniu, w któ
rym bohater wykazać się może Machiavellowskąumiejętnościącog/Zere occasione, wy
korzystania okazji230. W Furioso pojęcie, a zarazem metaforę fortuny budują wszystkie 
zdarzenia, w których spotykają się postaci ludzkie, zwierzęta, przedmioty - koncepcję 
odzwierciedla tu - z jednej strony - przypadkowość ruchów postaci, gdy linia ich drogi 
się plącze, zostaje przerwana lub zbiega się z inną, a z drugiej - kwestia i zarazem za
sada niezgodności wyznawanych wartości z wymogami rzeczywistości231. Przypadko
wość ta związana jest z narracyjną prawdą, w myśl której bohaterowie na próżno krążą 
i pozostają w stanie „wiecznego błędu”, jednakże ich peregrynacja poddana jest jed
nocześnie mechanizmowi wzlotu i upadku - bohater, który znajdzie się wysoko, musi 
upaść i vice versa. Taka gra narracyjna musi uwzględniać założenie, że część poszcze
gólnych działań bohaterów w poemacie jest zdeterminowana przez los i astrologicz
ne segni impressi all’osservate Stelle (III, 15,4), zapowiadające małżeństwo Ruggiera

228 N. Machiavelli, Książę, rozdz. 25.2, s. 102.
229 Na temat pojęcia fortuny w poematach rycerskich po Arioście, zob. S. Jossa, Dal romanzo cavalle- 

resco al poema omerico, „Italianistica” I (2002), ss. 13-37. Autor zwraca uwagę zwłaszcza na dzieła Ala-
manniego i Cinzia, w których człowiek z trudnością może się przeciwstawić fortunie:

Ma no si puote andar contro al Disdetto 
Di chi ne invia le Sorti, o illustri, od adre; 
tal che fia, com’a lui piu vegna a grado, 
lo smarrire, o l’trovar di quelle il guado.

Lecz nie może się przeciwstawić Nieszczęściu 
ten, do kogo przysyła je Los, czy jest ważny, czy śmiały; 
i tak przyjdzie do niego, 
zguba lub sposobność z ucieczki.

(L. Alamanni, Avarcltide, X, 118,6,5-8) (tłum. A.K.)

Come possa fuggire 1’ira del cielo, 
poi ch’opporlesi uman valor non vale.

(Cinzio, Ercole, XVI, 210,1,3—4)

Jak można uciec przed gniewem nieba, 
skoro mu ludzka dzielność i opór nie strzyma.

(tłum. A.K.)

Motyw pojawia się też w Italia liberała dai Goti Trissina, gdzie ideologiczny horyzont zostaje ograniczony 
odgórnie, gdyż ludzkie działanie jest podległe fortunie:

Non si puó mai fuggir quel, che ‘I ciel vuole, 
Nć per consiglio uman, nć per fatiche; 
Ch’indi dipendon 1’opre de i mortali.

Nigdy nie można uciec przed tym, czego pragnie niebo, 
Ani ludzką radą ani staraniem;
Bo od niego zależą czyny śmiertelników.

(Trissino, Italia, XIX, 204b) (tłum. A. K.)
230 Por. uwagi na temat znaczenia takich pojęć politycznych Machiavellego, jak: „cnota”, „okazja” 

i „fortuna”, wyd. niniejsze, s. 73, p. 147.
231 Zob. S. Zatti, II furioso fra epos e romanzo, s. 100 i nast.
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i Bradamante, z którego ma powstać znamienity ród d’Este. To punkt kluczowy w ca
łości intryg, zakładający zbieżność astralnych i magicznych znaków, w których zapisa
ne jest wszystko, co ma się wydarzyć. Ruggiero i Marfisa walczą w pojedynku, kiedy 
wstrzymuje ich głos maga Atlanta, który o starciu przeczytał w gwiazdach - przezna
czeniem tych dwojga jest przecież, by rozpoznali się jako rodzeństwo, właśnie tu, w da
nym miejscu i chwili (XXXVI, 59). Narracja w nieokreślonym czasie - in illo tempore, 
tak jak w legendach - mówi o tym, jak wypełnia się los: poprzez zbieżność wydarzeń, 
zmienność fortuny, błędy i walkę, wzloty oraz upadki całego życia. Sens owego urze
czywistniania się losu wyraża przemiana postaci, symbolizowana przez główną figurę, 
która błądzi w swej amorosa inchiesta aż do momentu furii (XXXII, 133), kiedy nastę
puje przeistoczenie rycerza idealnego w dzikiego, opętanego żądzą niszczenia, szaleńca, 
(XXIII, 136). Od tej chwili postać Orlanda traci swe modelowe cechy, a nabiera cech 
ludzkich, tworząc odstraszający wzorzec - odwrotny przykład ideału. Odtąd czyny 
Orlanda zostaną wykluczone z kręgu heroicznych gęsta i powrócą jedynie w popular
nych opowieściach o nieznającym realiów głupcu, niespełna rozumu naiwnym poczciw
cu, który przekraczając rzekę, dźwiga konia na plecach, a wpół martwe zwierzę próbu
je zamienić na pięknego rumaka, bo ten bardziej mu się podoba.

5. Pojęcie błędu a rycerski etos
Historia Orlanda rozgrywa się na tle tradycyjnego rycerskiego świata, za którym kry- 

ją się humanistyczne ideały początków renesansu, oparte na wierze w sprawiedliwość, 
racjonalność świata i historii. Tu każda przecież część wszechświata jest odbiciem ca
łości i każdej przyczynie należny jest odpowiedni jej skutek, tak więc wszelki wysiłek 
ukoronowany zostać powinien odpowiednim sukcesem. Rycerz wędruje zatem przez 
świat, pewny tego, że wynik jego działań zależeć będzie od poniesionego trudu i pod
jętego wyzwania. Działanie godne, lecz chybione, czyli nienagrodzone, nie jest brane 
pod uwagę, zaś sukces jest taki, jakie męstwo: wojownikowi przypadnie tyle szczęścia 
w udziale, ile okazał dzielności. Bohater, przekonany o racjonalności swojego świata, 
jest wspaniałym rycerzem, który podejmuje nadludzkie wysiłki, by - przechodząc co
raz to nowe próby - okazać coraz większą doskonałość, a wszystko po to, by zasłużyć 
na ukochaną Angelikę. Wygranej jednak nie dostanie, przeciwnie - otrzyma ją ktoś, kto 
wcale na nią nie zasługuje: zwykły piechur - Medoro. I tak upadajązłudzenia oraz wiara 
w sprawiedliwość świata, a Orlando staje się ich ofiarą - na kryzys rycerskich wartości 
odpowiada szaleństwem. Razem z Orlandem ginie cały świat rycerstwa, a na ruinach 
dawnych złudzeń i dawnej ideologii powstaje historia Ruggiera. Dzieje Orlanda to hi
storia tragiczna, która kończy się klęską, prowadzi do unicestwienia, historia Ruggiera 
natomiast jest całkowicie spełniona; to historia integracji ze społeczeństwem - takim, 
w którym brak już nadziei na sprawiedliwość. W takim społeczeństwie wierzy się - 
owszem - w wartość człowieka, ale liczy się też i to, że bieg zdarzeń nie jest przewi
dywalny. Porażka Orlanda pokazuje, iż nie zawsze zwycięża najlepszy, zmagania zaś 
z przeciwnikiem to już nie walka z sobą i z własną słabością, lecz walka z „innym”. Wal
czący się nienawidzą i pragnąc wzajemnie śmierci, sięgają do nowych sposobów walki 
- do podstępu i oszustwa, zaś ich wysiłek nie zmierza ku temu, by się zasłużyć, lecz 
by coś zdobyć lub zyskać.
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Na tle tak przedstawionych zdarzeń spróbujmy rozpatrzyć kwestię błędu w świetle 
socjologii kultury, gdzie podstawowy punkt odniesienia stanowi etos. Termin ten, okreś
lający wartości, normy, obyczaje i wzorce postępowania, które cechują styl życia oraz 
charakter społeczności, do której należy bohater, mówi o osobowych wzorach i ich roli 
w życiu społecznym. Pojęć, które opisują to zagadnienie, dostarcza socjologia francu
ska oraz angielska, gdzie images-guides mówią o „kierowniczych obrazach osobowo
ści”, ideale de la personne — o „ideałach osobowych”, zaś enviable human figure, human 
ideal-type of a given culture, czy admirable human guide określają kolejno „postać 
ludzką, będącą przedmiotem aspiracji”, „idealny typ człowieka w danej kulturze” i „po
stać, która wzbudza podziw”232. Określenie owo stosuje się zatem do grup, a nie do jed
nostek, a odzwierciedla to także terminologia niemiecka: Vordbild lub Ideal Typus der 
Gruppe, czyli „przykład” i „idealny typ grupy”233. Pojęcie wzoru implikuje wartościo
wanie, a zarazem kieruje uwagę ku „regularności ludzkiego zachowania” i jego „po
wtarzalnej strukturze”. W wypadku Furioso mówić należałoby raczej o występowaniu 
modelu zachowań, co odpowiadałoby definicji, określającej wzór jako „słowne, obrazo
we lub jakiekolwiek przedstawienie ludzkiego zachowania (instytucji, osobowości), mo
gące służyć za przykład i przedmiot odniesienia ocen i skonstruowane dla praktycznych 
celów społecznych”234. Wydaje się przy tym, że mówiąc o wzorach osobowych w rene
sansie, można posługiwać się przymiotnikiem „idealny”, który określa „typ ideału”, im
plikując jego doskonałość jako coś „nieosiągalnego, czego realizacja miałaby prowadzić 
do kompletnego zaspokojenia”235. Wzorem osobowym może być zatem postać fikcyjna 
lub rzeczywista, która zachęca jednostki lub grupy do naśladowania. W związku z ta
kim określeniem uściślijmy, że naśladowanie, którym w ujęciu socjologii kultury może 
być tendencja do upodobniania się do wzoru w przekonaniu o dodatniej jego wartości, 
łączy się z pojęciem imitatio, będącym w Italii przedmiotem szerokich humanistyczno- 
-renesansowych polemik literackich236.

232 P.H. Chombart de Lauwe, Aspirations, images guides et transformations sociales, „Revue Franęai- 
se de Sociologie” V/2 (1964), ss. 180-192.

233 M. Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, 
ss. 9-11.

234 A. Kłoskowska, Modele społeczne i kultura masowa, „Przegląd Socjologiczny” XIII/2 (1959), s. 48. 
Por. też F. Studnicki, Wzór zachowania się, wzór postępowania i norma, Zeszyty N aukowe Uniwersytetu J a- 
giellońskiego XLIV (1961), s. 9 i nast.

235 M. Ossowska, wyd.cyt., s. 10.
236 Zjawisko naśladowania jest jednym z czołowych zagadnień teoretycznych kultury humanistycznej 

i renesansowej we Włoszech, rozważanym we wszelkiego rodzaju dyskusjach oraz polemikach przez sa
mych, wykorzystujących zasadę imitacji, twórców. Temat naśladowania chętnie podejmowany był w drugiej 
połowie XV w. jako problem teorii poezji, zaś w XVI w. stał się podstawową kwestią literacką wobec której 
nie pozostał obojętny żaden bodaj ze współczesnych autorów i myślicieli. Znaczenie kwestii, która pojawiła 
się już u Petrarki (Fam., XXIII), dostrzega się zwłaszcza w okresie Quattrocenta. W historii polemik o na
śladowaniu największą rolę odegrała listowna wymiana myśli między Paolem Cortesi (1465-1510) i Ange- 
lem Poliziano (1454-1494) oraz między Pietrem Bembo (1470-1547) i Giovannim Franceskiem Pico della 
Mirandola (1469-1533). Zakres obu dyskusji nie wychodził poza imitatio-emulatio, czyli kwestię twórcze
go traktowania modelu. Pierwsza odbyła się w ostatnich latach Quattrocento: Poliziano podkreślał zasadę 
osobistego traktowania wzorców - nie jednego, lecz wielu - oraz indywidualnego ich odtwarzania; Cortese 
natomiast, w liście będącym odpowiedzią na tezę Polizianą opowiedział się za teoriąjednego modelu, wska
zując na twórczość Cycerona jako najdoskonalszego z mistrzów. Na początku wieku XVI, w latach 1512— 
-1518, debata odnowiła się, w dalszym ciągu w formie listownej. Temat podjęli Bembo i Pico. Pico prezen-
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Niepodobna zrozumieć i badać jakąś kulturę bez wiedzy o tym, jakie wzory w da
nym okresie tkwią u podstaw jej społeczeństwa i które z nich stanowią przedmiot aspi
racji jej członków237. Takie kulturowe wzorce oraz zasady, które celowo kształtują ży
cie społeczeństwa, wypracowane zostały w starożytnej Grecji238. Właśnie jej przypisuje 
się również ukształtowanie w eposie Homerowym wzoru wojownika - przedstawiciela 
elit. Istotnym tu cechom, takim jak szlacheckie pochodzenie, piękno, siła, umiejętność 
przemowy, społeczna ogłada, cnota odwagi i umiejętność walki, dbałość o cześć, prag
nienie sławy i zwycięstwa, towarzyszyły gościnność, szczodrość oraz sprawowanie wła
dzy. Niezbędne było przy tym posiadanie własności ziemskiej, a także wolność od ekono
micznej troski oraz pielęgnowanie tradycji; do zajęć, natomiast, nieprzynoszących hańby 
tym, którzy zajmowali wysoką pozycję społeczną, należało rządzenie, odprawianie reli
gijnych obrzędów, wojowanie i ćwiczenia fizyczne239. W Iliadzie i Odysei mamy do czy
nienia ze społeczeństwem, w którym wielcy ludzie na szczycie rozwinęli styl życia uzna
ny przez obywateli za słuszny i godny podziwu240, a w Rzymie, w wiekach późniejszych, 
ze wzorem, który określa się mianem civis romanus, obywatela rzymskiego. Do staro
żytnego ideału obywatela i wojownika nawiązuje średniowiecze, w którym wartości wy
kształcone przez obyczaj rycerski ułatwiały porządkowanie i zrozumienie struktur spo
łecznych, a także wartościowanie postaw. Ze względu na wysoką polityczną, społeczną 
i ekonomiczną pozycję rycerstwa, jego obyczajowość stała się wartością samą w sobie 
i wyznacznikiem miejsca w społecznej hierarchii, zaś akceptacja norm etosu rycerskiego 
stanowiła sposób samookreślenia241. Nie istniała tu jednolita i powszechnie przyjęta hie

tował postawę podobnąjak Petrarka, który wykazując słuszność korzystania z wielu wzorów, posługiwał się 
metaforą pszczoły zbierającej miód z niejednego kwiatu. Bembo natomiast proponował unowocześnioną 
teorię o naśladowaniu jednego, doskonałego modelu, który harmonijnie łączyłby zalety wielu twórców. 
Twórczość Cycerona i Wergiliusza stanowić miała wzór dla posługujących się łacińską prozą i wierszem, 
Boccaccia i Petrarki zaś - dla literatów piszących w volgare, czyli ówczesnym języku włoskim.

XVI stulecie było szczytowym momentem w historii teorii naśladowania. Najważniejszym wydarze
niem, po polemice Pico - Bembo, było ukazanie się ostatecznego wydania Prose della volgar lingua Pietra 
Bemba (1525). Później powstały: Artepoetica Marca Girolama Vidy (1527); Poetica Gian Giorgia Trissina 
(1529); Poetica Bemardina Daniella (1536); komentarze Francesca Robortella do dzieł Arystotelesa (1548); 
Naugerius Gerolama Fracastora (napisany przed 1533 r., rozpowszechniony po 1555); Arte poetica Anto
nia Mintuma (1563); Trattato della imitazione Giulia Delminia(1560); prace Lodovika Castelvetra (1570— 
1576); traktat Giraldiego Cinzia na temat romansu Discorso intorno al comporre de'romanzi, Giolito, Ve
nezia 1554 (powstały w 1549 r., rozpowszechniony przed opublikowaniem); dzieła Francesca Patriziego 
(1576-1586) oraz teorie Torquata Tassa (znane od 1562 r.).

Ariosto kwestię naśladowania traktował w sposób praktyczny. W dążeniu do perfekcyjnego kształtu 
poematu, przygotował trzy kolejne wydania Orlando Furioso (1516,1521, 1532), których formę i treść syste
matycznie korygował według zasad harmonijnej równowagi, z uwzględnieniem Petrarkowskiego wzorca.

Na temat problemu naśladowania, a zwłaszcza polemiki między P. Bembem a G.F. Pico della Miran- 
dola zob. G. Santangelo (red.), Le epistole „De Imitatione", Olschki, Firenze 1954. Zob. też A. Klimkie
wicz, Petrarkizm, imitacja, manieryzm, „Przegląd Humanistyczny” V (1997), ss. 83-84 i p. 3 oraz A. Fuliń- 
ska, Naśladowanie i twórczość. Renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu, Leopoldinum, Wrocław 
2000, ss. 67-131.

237 Zob. M. Ossowska, Wzór obywatela w ustroju demokratycznym, Zarząd Główny Towarzystwa Uni
wersytetu Robotniczego, Warszawa 1946, ss. 5-20.

238 Zob. W.W. Jaeger, Paideia, tłum. M. Plezia, Pax, Warszawa 1962, t. 1, s. 21
239 Zob. T. Veblen, Teoria klasy próżniaczej, PWN, Warszawa 1971, s. 34 i nast.
2,,l) Zob. C.M. Bowra, Heroic Poetry, Macmillan, London 1952, rozdz. 3.
241 Zob. S. Piekarczyk, Etos rycerski - samookreślenie i wyróżnienie, „Kwartalnik Historyczny” LXXXII, 

1(1975), ss. 132-140.
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rarchia cnót rycerskich, lecz niektóre z nich, jak honor, odwaga i wierność, cenione były 
bardziej od innych, a mierzono je nie tyle znaczeniem i zasięgiem dokonanych czynów, 
ile ich społecznym oddźwiękiem242 243.

242 Zob. D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce późnośredniowiecznej (XIV-XV wiek), DiG, War
szawa 1998, ss. 205-231.

243 Tematykę tę omawia A. Drzewicka, Starofrancuska epopeja rycerska. Szkice, PWN, Warszawa 1979.
244 Jak przypomina M. Ossowska: „W 1020 r. biskup Fulbert z Chartres ujmował obowiązki rycerza 

w stosunku do swego pana w sześciu punktach. Ten, kto przysięgał na wierność, nie mógł dopuścić do żad
nej krzywdy na ciele pana (salut), do żadnej szkody na jego posiadłości (securite), do żadnego uszczerb
ku na jego honorze (honneur), do uszczerbku w stanie posiadania (interet), do ograniczenia jego swobody 
działania (liberte et faculte). Poza tymi negatywnymi zaleceniami wasal rnusiał wiernie służyć radą swemu 
panu, którego z kolei obowiązywała we wszystkim wzajemność”. M. Ossowska, wyd.cyt., s. 73.

245 Zmianę tę odnotowuje nie tylko XVI-wieczna literatura włoska, dotycząca wzorów zachowań, ale 
także i traktatystyka poświęcona sztuce walki, gdzie ulega zmianie terminologia: pojęcie pojedynku - duello 
- zostaje tu wyparte przez słowo pokój - pace. Zob. F. Erspamer, La biblioteca di Don Ferrante. Duello 
e onore nella cultura del Cinquecento, Bulzoni, Roma 1982, ss. 63-64. To studium zawiera również inte
resującą analizę wybranych epizodów GL T. Tassa w kontekście respektowania lub nierespektowania zasad 
rycerskiego kodeksu. Tamże, s. 187 i nast.

246 Cechę tę B. Castiglione określa jako sprezzatura. Por. też uwagi na temat konwencji społecznych, 
niniejsze wyd., s. 51 i p. 111, oraz entrelacement, również wyd. niniejsze, s. 78.

Etos rycerski, który Odnajdziemy w Furioso, wywodzi się z wartości, które zrekon
struować można na podstawie francuskiej powieści dwornej, z odwołaniem się do wcześ
niejszych chansons de geste245.1 tak, rycerza idealnego, podobnie jak w starożytności, 
cechowało szlachetne pochodzenie, choć do klasy tej przynależeli także pasowani na ry
cerzy mężczyźni, którzy wyróżnili się w walce, lub ci, którzy mogli nabyć ten przywi
lej. Uroda i wdzięk były podkreślane strojem i kunsztownym ekwipunkiem, siła fizycz
na oraz żądza nieustannej sławy wiązały się z poszukiwaniem ciągłej próby. Za znak 
dobrego urodzenia uważano dumę i odwagę, wierność i lojalność oraz hojność, podob
nie obowiązek zemsty za zniewagę, opiekę nad słabszymi, modlitwę, unikanie grzechu, 
pychy i podłości (villenie), obronę Kościoła, wdów i sierot, wojnę w słusznej sprawie 
(guerre loyale), a także szacunek dla przeciwnika w zgodnej z zasadami, honorowej 
walce244. Ideałowi opartemu na cnotach militarno-społecznych towarzyszy wzorzec ko
chanka, postrzegany w świetle kanonu amour courtois, czyli dwornej miłości. Domi
nujący w piętnastowiecznej Italii, rycerski ideał kształtował się w znacznej mierze na 
podstawie wzorców średniowiecznych, natomiast w okresie odrodzenia, w XVI stuleciu, 
na tle rozkwitu dworskiej kultury, łączącej cechy humanistycznej powagi z towarzysko- 
-zabawowym stylem życia, powstał wzór rycerza-dworzanina. Wymóg ogłady dwor
skiej i dobrego wychowania doprowadził w zasadzie do wykształcenia wzorca „zdemi- 
litaryzowanego” rycerza „komnatowego”245, który zbrojny we wdzięk i nonszalancję, 
posłuszny nakazom współczesnej dwomości, nie ujawniał wysiłku i zbytniego zaanga
żowania, demonstrował niewymuszony styl bycia, czyniąc z niego sztukę246. Niezbędną 
ozdobą takiej postaci była humanistyczna wiedza, znajomość łaciny i greki, literatury, 
historii, umiejętność tworzenia poezji i gra na instrumentach, a także sztuka prowadze
nia poważnej, a zarazem dowcipnej rozmowy. Obecna w tym wzorze cnota była odbi
ciem świeckiej perfekcji i służyła przede wszystkim osobistemu wyróżnieniu. W ten 
sposób starożytne i średniowieczne wartości, poszukiwanie odrębności społecznej, sła
wy, ćwiczenie ciała i ducha, uległy zmianie, tak jak zmieniła się społeczna rola osób, 
które tworzyły wzorzec.
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Dzieło Ariosta, jak wskazuje analiza motywów błądzenia i błędu, nie podaję jedno
litych rozwiązań, jednakże zauważalne są tutaj pewne cechy wspólne głównym posta
ciom, które bądź to do wzorców się odwołują, bądź same (do momentu przemiany) ten 
wzorzec stanowią. Cechy te dotyczą przede wszystkim perfekcjonistycznych aspiracji 
bohaterów do doskonalenia nie tylko siebie, lecz i własnej zbiorowości247. Towarzyszy 
temu świadomość wytyczonych celów oraz umiejętność wyboru, czyli rozróżnienia rze
czy bardziej i mniej ważnych, a ta z kolei wymaga posiadania jakiejś hierarchii wartości. 
W takim dążeniu ceniona jest dyscyplina wewnętrzna, czyli skłonność do długiego wysił
ku oraz umiejętność tworzenia planu działania, gdzie rzeczy mniej ważne podporządko
wuje się rzeczom ważniejszym. Dyscyplina ta jest dyscyplinąw imię czegoś, co znowuż 
ujawnia potrzebę hierarchii wartości, najczęściej mocno opartej na uczuciach; swoiste 
znaczenie ma tutaj również wrażliwość estetyczna, charakterystyczna dla renesansowej 
epoki. Cechą kolejną jest otwartość umysłu, a także uczciwość intelektualna, pozwala
jąca na przyznanie się do błędu, której nie posiada ten, kto nie ma odwagi iść w swoim 
myśleniu aż do końca bez względu na konsekwencje, ani ten, kto nie umie żyć bez sa- 
moułudy. Dalej - tolerancja, czyli umiejętność szanowania cudzych potrzeb i cudzych 
ideałów, oraz odwaga głoszenia przekonań i ich obrony, a tu istotna jest odpowiedzial
ność za słowo. Zwyczajowo wśród takich wartości szczególną rolę odgrywa pojęcie 
honoru w podwójnym znaczeniu daru lub zdobyczy, jak i osobistej godności oraz dobre
go imienia. Walka, na przykład, powinna być prowadzona według starych tradycji rycer
skich, z poszanowaniem przeciwnika i unikaniem wszelkiej krzywdy, niekoniecznej dla 
realizacji swoich celów. Bodźcem do zdobycia i utrzymania takich wartości są uczucia 
i międzyludzkie zależności, oparte na miłości oraz przyjaźni: Orlando, Ruggiero, Astol
fo działają w ich imię właśnie, choć nieraz pozostaje to w sprzeczności ze współcześnie 
pojętym, chrześcijańskim czy też rycerskim, ideałem. Wyróżnia się tutaj zdolność zmia
ny zachowań i dostosowania ich do okoliczności - ta właśnie zdolność charakteryzuje 
bohaterów „zwycięskich”, których historia posiada szczęśliwe zakończenie.

2,17 Por. M. Ossowska, Wzór obywatela, wyd.cyt., s. 5.

System wartości w Furioso ujęty jest w sposób binarny: chrześcijanom przeciwsta
wia się pogan. Tradycyjnie postaciom „chrześcijańskim” przypisane są cechy pozytywne, 
a negatywne - bohaterom „pogańskim”. Wśród chrześcijan wartości te reprezentują: król 
Karol, Astolfo, Aquilante, Brandimarte, Grifone, Orlando, Rinaldo i Zerbino, a wśród 
Saracenów: Agramante, Ferrau, Gradasso, Mandricardo, Rodomonte, Ruggiero, Sacri- 
pante i Sobrino. Rycerze Karola, choć nieraz poddają się ludzkim słabościom, dziwac
twom czy nieopanowaniu, są przede wszystkim lojalni wobec króla, przyjaciół i so
juszników (wyjątek u Ariosta stanowi Pinabello, chcący zdradziecko pozbawić życia 
Bradamante), a jeśli zbłądzą, dość łatwo odnajdują słuszną drogę. Zasadniczą różnicą 
między rycerzami obu stron jest u Ariosta różnica charakterologiczna; właściwa poga
nom impulsywność, porywczość, skłonność do gniewu i krzywoprzysięstwa widoczna 
jest zwłaszcza w sytuacjach konfrontacji wojenno-miłosnej: Agramante nie dotrzymuje 
słowa uroczyście danego królowi chrześcijan w czasie walki Rinalda z Ruggierem, Gra
dasso kradnie Rinaldowi konia, Ferrrau Orlandowi hełm, a Mandricardo konia i zbroję, 
wszyscy zaś zniewolić chcą Angelikę. Inne różnice w zasadzie nie są widoczne: autor 
Furioso nie wyróżnia żadnego z nieprzyjacielskich obozów, kiedy stawia ich bohate
rów w sytuacji wojennej próby - zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej, choć tu dzia
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łania chrześcijan przedstawia się w sposób bardziej może indywidualny i jako godne 
podziwu: radują zwycięstwa, smucą klęski, opłakuje się poległych. Czyny zaś Sarace- 
nów, bestialskie i dzikie, pełne przemocy fizycznej, kreślone są grubymi liniami (z wy
jątkiem Ruggiera, Marfizy i mądrego Sobrina) i tworząbliski stereotypowi obraz Sarace- 
na-barbarzyńcy, który czasem przyjmuje niepokojący wymiar. Przykładem jest potężna 
postać Rodomonta, króla Algieru, który w Furioso wyobraża najsilniejszego i najdzik
szego z pogan:

Non avea il campo d’ Africa piu forte, 
ne Saracin piu audace di costui: 
e piu temean le parigine porte, 
ed avean piu cagion di temer lui, 
che Marsilio, Agramante e la gran corte.

(OF, XIV, 26,1-5)

Mężniejszego nie było w obozie pogańskiem 
I śmielszego we wszystkiem wojsku afiykańskiem, 
i barziej się go mury paryskie lękały, 
barziej się jego jednego strachały, 
niż króla Agramanta i niż Marsylego 
i niźli obu tych królów dworu wszystkiego.

(OSz, XIV, 26,1-6)

Jest to bohater dziki i surowy, a jego czyny w czasie oblężenia Paryża czynią tę bitwę 
najkrwawszą z walk. Mimo wszystko „dzikość” Rodomonta jest niezwykła i godna sza
cunku, a nie będzie można tego powiedzieć o „zdziczeniu” Orlanda, kiedy ten całkowi
cie straci nie tylko rozum, ale i poczucie etyki oraz ludzkiej moralności.

Wszystkie jednakże znaczniejsze figury opowieści, niezależnie od tego, który z obo
zów reprezentują, wyznają przede wszystkim wierność zasadom rycerskiego kodeksu. 
W narracyjnej ekonomii tekstu znaczną rolę odgrywają sytuacje, w których chęć prze
strzegania zasad etyczno-moralnych wiąże się z konfliktem osobistych przekonań bo
haterów i wprawia ich w stan silnego zwątpienia, którego przyczyną są sprzeczności 
między obowiązującymi normami. Ruggiero - jasny przykład połączenia oraz konta- 
minacji etnicznej i religijnej - jest postacią najbardziej pozytywną wśród pogan248, sta
nowiąc wzór bohatera o cechach doskonalszych niż te, których poszukiwać należałoby 
u niebudzącego zaufania, chwiejnego i niestałego Orlanda czy Rinalda. Posłuszny naka
zom wierności swemu królowi - wodzowi Saracenów - podąża konno w kierunku Pary
ża, by wziąć udział w oblężeniu miasta, i jednocześnie zastanawia się, jak bronić brata 
i kuzyna chrześcijańskiej Bradamante, co dyktuje mu inny rycerski obowiązek - ochro
ny rodziny i osób kochanych przed niebezpieczeństwem. Mowa tu o związkach, które 
prowadzą do wystąpienia przeciw własnym „rodakom”, tak jak się dzieje w przypadku 
Ruggiero - Rodomonte. Wewnętrzny konflikt wyboru między obowiązkiem a wiernością 
wobec króla oraz lojalnością wobec przyjaciół jest obecny aż do końca poematu i znaj
duje rozwiązanie dopiero w finalnej scenie pojedynku, gdy Rodomonte, w obronie wy
znawanych wartości, wyzywa Ruggiera249.

24B Taki charakter nadaje postaci już wcześniej Boiardo.
249 Interesującą postacią pod względem relacji chrześcijanie - poganie jest także waleczna Marfisa, 

siostra Ruggiera (nieświadoma pokrewieństwa), wplątana w skomplikowaną sieć zależności, przyjaźni, roz
poznań. Znamienny jest fakt, że w fazie poprzedzającej nawrócenie Ruggiera znajdujemy ją u boku Brada
mante, walczącą po stronie chrześcijan, w czasie kiedy Ruggiero stoi jeszcze po stronie Agramanta.

Za dwomo-rycerskim rytuałem poszanowania norm kryje się u Ariosta wewnętrzny, 
moralny paradoks bezwzględnego i całkowitego ich przestrzegania. Przykładem ofiary 
takiego paradoksu jest Filandro, którego ślepa wręcz wierność, w wyniku „machinacji” 

117



Gabriny wiedzie do zabójstwa tego właśnie człowieka, któremu przysięgał lojalność. Ko
lejnym przykładem jest Zerbino, którego etyka rycerska prowadzi do zabicia niewinne
go mężczyzny w imię obrony niewiernej Gabriny (OF, XXI, 21 i nast.)250.

250 Opowiedziane tu sytuacje mają charakter groteskowo-karykaturalny, przez co Zerbino staje się „la 
caricaturą il versante grottesco della sua cortesia” [karykaturąswej własnej dwomości]. Zob. S. Zatti, wyd. 
cyt. s. 104.

251 Came-Ross mówi tu o sprzeczności między pięknem niestałości wszechświata a cnotą stałości serca: 
„to celebrate at one annd the same times the beauty of an inconstant universe and the virtues of the constant 
heart”. Zob. D.S. Carne-Ross, The One and the Man, „Arion” III/2 (1976), s. 168.

252 Na takie ujęcie poematu zwraca uwagę Bonomo: „Si potrebbe Orlando Furioso trovare trattato 
o di psicologia o di psicanalisi”. [W Orlando Furioso można by odnaleźć psychologiczny lub psychoanali
tyczny traktat], D. Bonomo, L ’Orlando furioso nelle sue fonti, Cappelli, Rocca San Casciano 1953, s. 213.

Próbę pogodzenia sprzeczności stanowi po części historia Bradamante, poszukującej 
niemożliwej do odnalezienia drogi wyjścia i rozwiązania dylematu lojalności:

So ch’incostante io mi faró tenere, 
se da quel c’ho gia detto ora mi muto; 
ma nć la prima son ne la sezzaia, 
la qual paruta sia incostante, e paia.

Basti che nel servar fede al mio amante, 
d’ogni scoglio piu salda mi ritrovi, 
e passi in questo di gran lunga quante 
mai furo ai tempi antichi, o sieno ai nuovi. 
Che nel resto mi dichino incostante, 
non euro, pur che l’incostanza giovi: 
pur ch’io non sia di costui torre astretta, 
volubil piu che foglia anco sia detta.

(OF, XLV, 100, 5-8-101)

Ale, niestetyż, skarał Bóg moje śmiałości 
i miasto pociech ciężkiej nabawił żałości, 
tego, co dziełem nie beł najmniejszem wsławiony, 
zwycięzcę uczyniwszy przez bój dokończony.

Cóż czynić? Zmienię wiarę czy dotrzymam słowa, 
którem Karlowi dała, nędzna białogłowa?
Zmienię, a w dotrzymaniu przysiąg Rugierowi 
skale podobna będę lub diamentowi.
Niechaj mię niestateczną kto jeno chce, zowie, 
niech o prędkiej odmianie późnem wiekom powie: 
mniej dbam, byłem się przy swem Rugierze została, 
choćym się, jak na drzewie list powiewny, zdała

(OSz, XLV, 95,5-8-96)

Konflikt ideałów właściwy jest przede wszystkim dla tych, którzy hołdując tradycyj
nym wzorcowym wartościom, uznająjednocześnie celowość pragmatycznych postaw. 
Taka sprzeczność jest w pewnym sensie oksymoronem, obecnym w całym poemacie bra
kiem zgodności między wyobrażeniem a doświadczeniem, utopią i rzeczywistością251. 
I w tym właśnie braku zgodności tkwi równowaga poematu - opiera się ona na dwu
znaczności i podwójnym, alternatywnym wymiarze psychologii bohaterów - z jednej 
strony podkreśla się wartość walorów rycerskich mimo przegranej, a z drugiej, choć 
kpi się z ideologicznego relatywizmu, uznaje się jego praktyczną skuteczność. Kon
trast między ideałem a rzeczywistością, będący bezpośrednią przyczyną chwiejności 
poczynań oraz błądzenia, nie u wszystkich postaci wyraża się jednakowo, lecz finezyj
nie kształtuje psychiczny obraz ich zachowań. Stąd możliwe wydaje się ujęcie Ario- 
stowskich historii w kategoriach analizy psychologizującej252. Obrazem monumental
nym, który odzwierciedla zarówno aspekt błądzenia, jak i interesujący nas konflikt, jest 
droga, jaką przebywa Orlando - od sceny wyjściowej do sceny szaleństwa.
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Część druga

SZALEŃSTWO





1. Humanistyczno-renesansowe rozumienie szaleństwa

W tematykę szaleństwa Orlando Furioso wprowadza już sam tytuł poematu, który 
stanowi kontynuację i rozwinięcie Boiardowskiego pomysłu połączenia dawnych wąt
ków karolińskich z materią bretońską. W dziele Boiarda tytułowy przymiotnik innamo
rato wskazywał na źródłowe konteksty bretońskie i rozumiany był jako przeciwstawień
stwo imienia Orlando, które odpowiadało określeniu człowieka mądrego i roztropnego. 
Ariosto, pogłębiając ideę Boiarda, od początku zaznacza zależność między miłością 
a szaleństwem, a jednocześnie - podkreśla odmienność Furioso w stosunku do Innamo
rato, a zarazem niejednoznaczną wymowę swojego utworu. Dokonując parafrazy tytułu 
o „głupim” lub „szalonym mędrcu”, można mówić o umownym charakterze dzieła na 
temat złożonej ludzkiej egzystencji, opartej na sprzeczności, kontraście i odwrotności 
pozornych przeciwieństw. Aluzja do Hercules furens Seneki wskazuje na nawiązania 
do tradycji łacińskiej raczej, niż do włoskiej (Orlando Innamorato), choćby przez zbież
ność znaczeń włoskiego przymiotnika furioso i łacińskiego furens, który bezpośred
nio wiąże się z pojęciami insanus, demens i delirus, opisującymi stany objawiające 
się otępieniem, upośledzeniem, utratą orientacji i zdolności rozumowania. Włoski ter
min furioso opisuje stan, w którym popełnia się czyny gwałtowne, wyrażające delirium 
czy szał, stan określany jako pazzia (łac. stultitia) lub follia. Etymologia terminu fol- 
lia odsyła do vacuus folds' i właśnie ta cecha, określająca pustkę, brak, defekt, nieobec
ność czegoś, jest charakterystyczna dla pojęcia szaleństwa. Osoba obłąkana jest pozba
wiona „rozumu” lub „zdrowego rozsądku”, nie ma tożsamości ani pamięci, nie posiada 
świadomości ani poczucia przynależności do społeczeństwa. Jest „inna” i istnieje poza 
konwencjonalną normą społeczną, co powoduje, zasadniczo, dwojaką reakcję ze stro
ny społeczeństwa: staje się ona przedmiotem odrzucenia albo akceptacji, będącej wyni
kiem zdumienia połączonego z podziwem.

Badacze dziejów wzorców kultury i poglądów społecznych, śledząc tworzone w róż
nych czasach koncepcje na temat szaleństwa, chętnie podkreślają, jak różne są sposoby

1 Follia, z iic.follis, w znaczeniu fatuus, stultus, insanus. Około VI w. nastąpiło przesunięcie znacze
nia terminu, który oznaczał sakwę lub worek skórzany wypełniony powietrzem, przeznaczony do zabawy 
(stąd follere, czyli poruszać się tu i tam); pochodzący od follia termin folie, używany był metaforycznie, 
aby określić osobę z „głową pustą” jak balon wypełniony powietrzem, czyli „opróżnioną z rozumu”. Pazzo 
(łac. patior, cierpieć, wiązał się z gr. pathos w znaczeniu choroby ciała lub duszy) oznacza osobę gubiącą się 
w myślach, wypowiedziach oraz czynach i różni się od folie; różni się też od insano - niezdrów na umyśle 
(o kimś, kto nie utracił rozumu); a także od matto - tu znaczenie mieści się pomiędzy pazzo oraz folie 
oraz wskazuje na „lekkość umysłu”, która prowokuje do dziwnych, często śmiesznych czynów. Por. ety
mologię terminów pazzo i folie [w:] O. Pianigiani, Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana, Melita, 
Napoli 2000. 
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pojmowania obłędu: jako stanu cechującego się wyższymi zdolnościami psychicznymi, 
jako kondycji godnej pogardy, a przez to wymagającej kary, czy, wreszcie, jako choro
by. W dobie nam współczesnej, w ślad za Foucault, główny nacisk kładzie się na docho
dzenie istoty zjawiska, nie mniejszą rolę odgrywa też badanie wzorów moralnych oraz 
obyczajowych, a postrzeganie szaleństwa wiąże się dość zdecydowanie z daną epoką lub 
etapami jej rozwoju: każde z nich jest charakterystyczne dla danego okresu i dla właści
wych mu, specyficznych stanów mentalnych2. Dla starożytnych szaleństwo miało pozy
tywną wymowę, było piękniejsze od rozsądku, ponieważ pochodziło od Boga, rozsądek 
natomiast - od ludzi: kwestię tę rozwijał Platon w łonie, a dalej w Faidrosie, wyraźnie 
oddzielając szaleństwo poety (furorpoeticus) od boskich źródeł wiedzy prawdziwej. Pla
ton pojmował szaleństwo niejednoznacznie: jako inspirację lub dar boży i jako miłość 
życia oraz skłonność do życia w prostocie. Mówił o szaleństwie dobrym, które nie jest ani 
chorobą, ani stratą, lecz oczyszczeniem i uświęceniem. Szaleństwo było „bożym zna
kiem”, dotknięty nim, prawdziwy poeta nie tylko naśladował, lecz tworzył piękno i bu
dził miłość, która ludzi czyni podobnymi bogom. Miłość była zatem szaleństwem i miała 
dwie formy: pierwsza pochodziła z choroby ludzkiej, druga z boskiego wyrzeczenia 
się ludzkich zwyczajów (Faidros, 244a-249). Zaznaczał się też i inny sposób widzenia 
szaleństwa: traktowano je racjonalnie, kiedy widziano w nim problem społeczny. Cho
rzy psychicznie byli postrzegani jako zagrażający sobie i innym, niezdolni do odpowie
dzialności za własne czyny. Platon pisał o tym w Prawach, podkreślając potrzebę izo
lacji osób obłąkanych, a także w Państwie, skazując na wygnanie ze swego idealnego 
miasta szaloną muzę, zwodzącą „kłamstwami” mądrych obywateli3.

2 Zob. M. Czerwiński, Wstęp [w:] M. Foucault, Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, PIW, War
szawa 1987, ss. 5-9.

3 Zob. R. Porter, Szaleństwo. Rys historyczny, Rebis, Poznań 2003, s. 30.
4 Tamże, s. 49.
5 R. Bastide, Socjologia chorób psychicznych, PWN, Warszawa 1972, s. 330.
6 Na temat zróżnicowania przekazów kulturowych obejmujących rozumienie chorób psychicznych zob. 

R. Potter, wyd.cyt., ss. 20-22.

Można też mówić o medycznym ujęciu kwestii szaleństwa w starożytności - zjawisko 
obłędu objaśniał Hipokrates, który w swej nauce o temperamentach (De natura hominis 
w Corpus Hippocrateum) wykluczył jego nadprzyrodzone pochodzenie, a potem medy
cy: Galen z Pergamonu i Areteusz z Kapadocji (II w. n.e.), którzy pozostawili opisy cho
rób psychicznych, m.in. melancholii4. Nauki te zostały uproszczone we wczesnym śred
niowieczu, gdy mnisi sporządzający lekarskie księgi „wzbogacili” je o wierzenia ludowe 
i magiczne. Jednocześnie, zdominowany przez teologię sposób myślenia „utwierdził starą 
koncepcję, dostarczając lekarzom i teologom manichejskiego schematu, wyjaśniające
go choroby psychiczne i czyny niezwykłe jako owoce grzechu, słabości, walki szatana 
przeciw Bogu”5. Utrwalił się wówczas, charakterystyczny dla mitów religijnych (a także 
heroicznych), obraz szaleństwa, które jest opętaniem przez siły nadprzyrodzone, będą
cym karą za winę lub wynikiem przeznaczenia, jak np. w przekazie biblijnym, gdzie 
w Księdze Powtórzonego Prawa (28, 15) mowa o obłędzie jako karze za nieposłuszeń
stwo wobec Pana6.

W średniowiecznej tradycji chrześcijańskiej istniała dwoistość w pojmowaniu szaleń
stwa: z jednej strony Kościół pielęgnował ideę „świętego szaleństwa”, które prowadziło 
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do ekstatycznych wizji i objawień mistyków oraz świętych, z drugiej zaś, wyjaśniano 
je jako konsekwencję złamania sacrum i traktowano jako karę za nieprzestrzeganie naka
zów religii. „Szaleństwo święte” postrzegano jako cierpienie prowadzące do oczyszcze
nia, rodzaj pokuty lub drogi odkupienia grzechów. Początkowo „szaleńcami bożymi” na
zywano eremitów, którzy pojawili się na Wschodzie w IV wieku i w imię imitatio Christi 
mówili o oczyszczeniu i świętości, upokorzeniu i rezygnancji z siebie, głosząc ascetyzm. 
„Boże szaleństwo” widziano też w zwykłym odmieńcu i głupcu, wierząc, że w swej pro
stocie i niewinności doświadcza Bożej łaski. Postać taka, często bliska uosobieniu ze
słanego przez Boga proroka, któremu bezkarnie wolno mówić prawdę, z czasem stała 
się postacią błazna, który przez swą mowę i czyny mógł prawdy nauczać. Drugi sposób 
patrzenia na szaleńca opierał się na przekonaniu, że diabeł i Duch Święty walczą o jego 
duszę - z osobami owładniętymi obłędem postępowano zatem, stosując „środki duchowe”, 
takie jak modlitwa, odprawianie mszy, egzorcyzm, pielgrzymka do świętego miejsca. 
Konsekwencją postrzegania szaleńców jako osób „opętanych” było wyłączenie ze spo
łeczeństwa; od społeczeństwa oddzielał ich m.in brak „stałej siedziby” (habitus) - szale
niec stawał się alienus, a alienacja była znakiem braku miłości Boga i zarazem odtrące
niem społecznego porządku oraz prawa, gdyż w doktrynie katolickiej alienus to upadły 
anioł, pierwszy byt oddzielony od Boga i od Bożego porządku7. W średniowieczu istot
ne są zatem dwie podstawowe i odrębne wizje szaleństwa, rozumianego w kategoriach 
grzechu-nawiedzenia oraz choroby wymagającej ścisłego odosobnienia, choć nie bez 
znaczenia pozostaje szaleństwo o charakterze kolektywno-ludowym, związane z festa 
stultorum oraz autoryzowanymi przejawami wszelkiego „błazeństwa”8 9.

7 Tamże, ss. 31-31.
8 Różne postaci szaleństwa w literackim średniowieczu opisuje C. Segre, który sprowadza zjawisko 

do czterech zasadniczych typów. Pierwszy nawiązuje do opisanych przez M. Foucault w Historii szaleństwa 
form izolacji społecznej; typ drugi, najczęściej badany, dokładnie przedstawiony przez Rajnę, to szaleństwo 
„rycerskie”; trzeci, zw. „karnawałowym”, ma charakter kolektywno-ludowy i związany jest z festa stulto
rum', czwarty obejmuje realistyczne przedstawienia szaleństwa „demonicznego”. Zob. C. Segre, Fuori del 
mondo. I modelli nella follia e nella immagine di aldila, Einaudi, Torino 1990, ss. 89-101.

Na temat kategorii drugiej zob. też: P. Rajna, Le fonti, rozdz. XIII; trzeciej: M. Bachtin, L'opera di Ra
belais e la cultura popolare, Einaudi, Torino 1965.

9 Obyczaj odosabniania chorych, zwłaszcza biednych (w wiekach średnich obłęd wiązano z ubóstwem), 
pojawia się też w średniowiecznej literaturze włoskiej, np. w pochodzącej z XIII w. opowieści anonimowego 
autora II Novellino, D 'una grande carestia che fu una volta in Genova [w:] Le cento novelle antiche, Benedetti, 
Bologna 1525.

10 Figurze stultifera navis poświęcony jest pierwszy rozdział M. Foucault, wyd. cyt., ss. 17-53. W licz
nych nawiązaniach do figuralno-literackich przedstawień tematu, zwłaszcza wydanego w Bazylei niemiecko
języcznego, satyrycznego poematu S. Branta, Narrenschiff (1492-1494, tłum. łac. 1497), Foucault podkreśla, 
z jaką siłą obraz szaleństwa zawładnął wyobraźnią artystów końca XV w.

U schyłku średniowiecza istniał bardzo wyraźny społeczny rozdział między „cho
rym” a „zdrowym na umyśle”, który opierał się na inności oraz odosobnieniu tego 
pierwszego i wyrażał relacją „prześladowany”- „prześladowca”’. Szczególną formą dys
kryminacji osób uważanych za obłąkane była izolacja - zamykanie bram miasta i wyda
lanie szaleńców-włóczęgów. Symboliczną ilustracją zjawiska jest zapożyczony z mito
logicznych opowieści o Argonautach obraz stultifera navis - statku szaleńców, literacki 
Narrenschiff, w którym Brant mówił: „Jestem jednym z wielkich szaleńców, którzy że
glują po głębinach morza świata”10. W ten sposób status obłąkanego został powiązany 
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z motywem żeglugi - niekontrolowanej drogi wśród unoszącej szaleńca masy wody, która 
zdając go na koleje losu i przeznaczenia, jednocześnie oczyszcza:

Na swym szalonym statku szaleniec zdążał w inny świat i z innego świata przybywał, kiedy do
bijał do brzegu. Wodny szlak obłąkanego był jednocześnie rygorystycznym oddzieleniem i abso
lutnym przejściem. [...] woda i obłęd na długo miały zjednoczyć się w marzeniu sennym Euro
pejczyka”11.

" M. Foucault, wyd.cyt., ss. 24-25.
12 List Erazma do Marcina Dropa, Antwerpia, 1515 [w:] Erazm z Rotterdamu, Pochwala głupoty, 

ss. 182-225. List jest apologią Encomium, powstałą w wyniku literackiego starcia Erazma z van Dropem, 
moralistą, filozofem i teologiem, który za zachętą konserwatywnego odłamu teologów lowańskich posta
wił szczegółowe zarzuty wobec Encomium Rotterdamczyka. Por. Marcin van Drop, List do Erazma, Lowa- 
nium, 1514. Tamże, ss. 171-181.

13 W środowisku germańskim od późnego średniowiecza do XVI w. istnieją dwie zasadnicze literackie 
koncepcje szaleństwa: pierwsza traktuje szaleństwo jako wadliwą świadomość (Brant), druga jako grzech 
i władzę demonów (poematy Thomasa Mumera, franciszkanina ze Strasburga). Na ten temat piszą: G. Cal- 
mann, The Picture of Nobody, „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes” XXIII (1960), s. 65 oraz 
B. Kónneker, Wesen und Wandlung der Narrenidee im Zeitalter des Humanismus. Brant-Murner-Erasmus, 
Steiner, Wiesbaden 1966, s. 91 i nast.

14 R. Bastide, wyd. cyt. s. 330; por. też M. Foucault, wyd. cyt. s. 61.
15 Leczenie głupoty H. Boscha (1475) przedstawia chirurga usuwającego mężczyźnie z głowy „kamie

nie szaleństwa”. Obraz opatrzony jest podpisem zawierającym ironiczny komentarz na temat wątpliwych 
możliwości sztuki medycznej: Meestersnyt die Keye ras /Myne name Is lubbertDas [Mistrz usuwa kamie
nie / me imię Lubbert Das (dosł. kastrat, naiwniak)]. Wzmianka o wypędzaniu szaleństwa za pomocą obicia 
kijami obecna jest w Narrenbeschworung Mumera.

Łódź pełna szaleńców, budząca szyderstwo i grozę, symbolizująca niepokój późnego 
średniowiecza i zarazem katastrofę uniwersum - wielkie opętanie świata i ciasne szaleń
stwo człowieka - poprowadzi ku wizji, w której Erazm z satyrycznym dystansem powie: 
„a jak głupotę zrobiłem mądrą, tak niedorzeczność rozsądną, a szaleństwo rozumnym” 
i powiąże szaleństwo „głupie” z szaleństwem „mądrym”12. Tak ujęty motyw obłędu po
zostaje w związku ze średniowieczno-germańskim vagatio, wędrówką-tułaczką, gdzie 
brak stabilności łączył się z zachłannością umysłu i duszy, rozumianą jako curiositas, 
w znaczeniu nie tyle ciekawości, ile nadmiaru aktywności. W wizji chrześcijańskiej, błą
kający się włóczędzy - postrzegani jako szaleńcy - vagatores, to niespokojni, samotni 
duchowi pielgrzymi, którzy szukając na ziemi Bożego Królestwa, wierzyli w sens ubós
twa, harmonię życia i trudów wędrówki zwykłego człowieka13.

W okresie renesansu pojęcie obłędu uległo sekularyzacji, chorych psychicznie i oso
by wykazujące brak przystosowania do obowiązujących norm nazywano „zbłąkanymi” 
i uważano za niebezpieczne, tak jak „przestępców, rozpustników i nędzarzy żyjących 
z żebractwa”14, a jednocześnie sądzono, że możliwe jest wypędzenie szaleństwa z ciała 
w sposób prosty i „świecki”, za pomocą lodowatej kąpieli lub obicia kijami, czy chirur
giczne jego wyleczenie, skoro, według wierzeń ludowych, miało być ono powodowa
ne znajdującymi się w głowie kamieniami, które można było usunąć za pomocą opera
cji. Takie przekonanie stało się jednak pretekstem do wyśmiewania praktyk medyków, 
których za zdolnych do uleczenia obłędu może uznać jedynie ludzka głupota15. 
I tu „bohaterką” kwestii szaleństwa zostaje głupota: szaleństwo daje się wyraźnie z nią 
wiązać i postrzegać jako zjawisko ogólnospołeczne i ogólnoludzkie. Szaleństwo/głupota 
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staje się przedmiotem zainteresowania w traktatach - następuje to na przełomie 
XV i XVI wieku: powstająpisma moralne Leona Battisty Albertiego16, powstaje Pochwała 
głupoty Erazma z Rotterdamu (1509), nieco później, Narrenbeschwórung Thomasa 
Murnera (1512), a potem Debat de Folie et d'Amour Louise Labe (1548).

16 W pismach L.B. Albertiego można odnaleźć szerokie spektrum ujęć szaleństwa: Pontifex, skierowa
ny jest przeciw klerowi, De iciarchia przeciw współczesnym luksusom, Canis przeciw błędom i wadom sta
rożytnych mężów, w końcu Momus przeciw filozofom, gdzie uosobieniem figury „odrzuconego” jest Żebrak 
- Mendicante, który przejmuje tradycyjną rolę błazna i królewskiego doradcy.

17 M. Foucault, wyd.cyt., s. 27.
18 Foucault dostrzega opozycję pomiędzy tragicznym (kosmicznym) doświadczeniem szaleństwa - 

widocznym w obrazach Bruegla i Boschą a doświadczeniem krytycznym, pełnym dystansu i ironii, obec
nym w dziełach Erazma i Branta. Z istniejącego jeszcze na początku XVI w., podwójnego doświadcze
nia szaleństwa, w ciągu stulecia pozostanie jedynie doświadczenie krytyczne. Zob. M. Foucault, wyd.cyt., 
s. 32-35. Cytaty tamże, s. 32.

19 Po paryskich edycjach z 1511 r. książkę opublikowało dwadzieścia jeden oficyn w jedenastu mia
stach Europy, m.in. w Wenecji i Florencji. Por. M. Cytowską Wstęp [w:] Erazm z Rotterdamu, Wybór pism, 
Zakł. im. Ossolińskich, Wrocław 1992, s. XLIX.

Tak jak wieki średnie w sposób szczególny odczuwały doświadczenie nicości, sku
pionej wokół śmierci fizycznej, tak w czasach humanizmu i renesansu temat śmierci zo
staje wyparty przez obraz obłąkania:

unicestwienie poprzez śmierć przestaje cokolwiek znaczyć [...], jako że samo Życie było jedynie 
dyrdymałą, czczą gadaniną hałaśliwą wrzawą błazeństwem i pajacowaniem. Nim stanie się trupią 
czaszką już głowa jest pusta - w teraźniejszości szaleństwa dokonuje się przyszłość śmierci17.

Szaleństwo humanistyczno-renesansowe przybiera różne formy, przy czym wizje 
literackie nie są w tym względzie zgodne z przedstawieniami figuralnymi. Przedstawie
nia figuralne (Bruegel, Dtirer, Bosch), powstałe z „ziemskiego” punktu widzenia, kon- 
centrująsię na obrazach zagłady, przerażających realnością i bliskością spełnienia. Prze
kazy literackie natomiast, ukazują szaleństwo w dwojaki sposób: jako doświadczenie 
kosmiczne oraz jako doświadczenie krytyczne, gdzie obłęd jest obserwowany z zewnątrz, 
z krytyczno-ironicznym dystansem. Doświadczenie kosmiczne jest doświadczeniem tra
gicznym, gdzie bohater „obłąkany w swojej naiwnej głupocie dzierży ową wiedzę tak 
trudno dostępną i tak przeraźliwą, podczas gdy człowiek rozumny może z niej pochwycić 
jedynie fragmenty”. Doświadczenie krytyczne natomiast, ma ironiczny charakter moral
nej satyry: „śmiech obłąkanego tym jest jednak ważny, że zawczasu wyśmiewa śmiech 
śmierci; przepowiadając straszydło, wariat je rozbraja”. Taka postać obłędu jest wyra
zem ludzkich ułomności, marzeń, złudzeń i „staje się stosunkiem człowieka do samego 
siebie”18. Obraz obłędu - z jednej strony budząc lęk, z drugiej szyderstwo - skupił się 
z czasem na wzajemnej zależności między mądrością i głupotą. Jednym z problemów 
literackich XV i XVI wieku stał się związek rozumu i szaleństwa - przeciwstawnych 
pojęć, które podlegały rozważaniu w nowej perspektywie. Kreacja postaci szaleńca- 
-mędrca opiera się tu na demaskatorskiej sile ironii oraz paradoksu i jest zwierciad
łem wartości w odwrotnym ich kształcie, lecz pojawia się także rozdział między ratio 
i affectio, co - jak stwierdził Foucault - stanowi cechę całej kultury zachodniej.

W XVI wieku dużą poczytnością cieszyło się dzieło Erazma, które za życia autora 
ukazało się ponad czterdzieści razy19. Tytuł Encomium moriae wskazywał na żartobliwy 
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charakter utworu, dedykowanego Morusowi, humaniście o wyjątkowym intelekcie, któ
rego nazwisko w greckim brzmieniu Moros - głupiec - pozostawało w sprzeczności 
z jego niepospolitym umysłem20, lecz sens dzieła odbierano poważnie, zwracając uwagę 
na umoralniające treści21. Erazm rozróżnił dwa rodzaje szaleństwa: pierwsze jest wyra
zem gwałtownych uczuć, głosem instynktu, nagina się do sytuacji i staje naprzeciw wy
zwaniom, jakie przynosi życie - to szaleństwo maniaków. Drugie jest wynikiem głupoty 
i braku świadomości - to szaleństwo „błogosławione”, któremu ulegają ci, co idą za jed
nym tylko celem w życiu, nie pojmując jego istoty, którą jest różnorodność i inność:

20 Tamże.
21 Umoralniającą treść Encomium podkreślał współczesny komentarz J. Frobena z 1515 r., a sam Erazm, 

dokonując podsumowania własnej twórczości, umieścił Encomium wśród pism moralnych, obok Wychowa
nia księcia chrześcijańskiego i Skargi Pokoju. Tamże, s. XXXIII.

22 Erazm z Rotterdamu, Pochwala głupoty, ss. 70-71.
23 Por. G. Ferroni, L'Ariosto e la concezione umanistica dellafollia [w:] Convegno internazionale Lu

dovico Ariosto, Accademia dei Lincei, Roma 1975, s. 76.
24 W figurze mędrca-szaleńca humanizm widział oksymoron, zawierający w sobie odkrywczą siłę od

wrócenia wartości. W tym sensie Moria Erazma jest ironiczną i paradoksalną dramatyzacją opisanej przez 
Mikołaja z Kuzy coincidentia oppositorium i docta ignorantia, która w humanistyczny sposób nawiązuje 
do popularnej w późnym średniowieczu chrześcijańskim apologii szaleńca.

25 Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty, s. 47.

Są ci bowiem dwa rodzaje szaleństwa: jeden, który zsyłają z piekieł straszne mścicielki zbrodni, 
ilekroć szczując swymi wężami, zażegają w piersiach śmiertelników czy to żądzę wojny, czy nie
nasycone pragnienie złota, czy miłość haniebną i zbrodniczą, czy mord, porubstwo, świętokradz
two, czy inną tego rodzaju zarazę, albo też kiedy szałem i żagwiami strachu gnają zbrodniarza 
dręczonego przez sumienie. Ale jest i szaleństwo inne, całkiem do tamtego niepodobne, dla wszyst
kich jak najbardziej pożądane, które oczywiście ode mnie pochodzi. Az takim mamy do czynienia, 
ilekroć jakiś błogosławiony obłęd równocześnie i uwalnia duszę od owych trosk, które ją 
trwożą, i napełnia ją różnoraką rozkoszą22.

Dzieło Erazma zawiera obronę tego znaczenia szaleństwa, o którym mówił Platon: 
szaleństwo jest miłością życia w jego prostocie, przeciwstawieniem sztucznej mądrości 
oraz wiedzy tego, który wie wszystko oprócz tego, jak żyć i kochać. Po sukcesie Enco
mium szaleństwo lokuje się „w samym sercu rozumu” i staje się amabilis error - błę
dem, wynikającym z czerpania przyjemności i spełniania życzeń, a to wyzwala twórczą 
energię jednostki i przyczynia się do kolektywnej, egzystencjalnej iluzji23. Stworzona 
przez Erazma apokryficzna Moria, de facto demaskuje szaleństwo człowieka i odsłania 
prawdę na temat fałszu jego życia oraz istnienia, które jest jak teatr, gdzie każdy aktor 
recytuje swą rolę, akceptując własną i cudzą iluzję jako uzdrawiającą formę samopozna- 
nia24. Konieczna jest zatem lekcja tolerancji społecznej i takie ćwiczenie umysłu, które 
pozwoli rozpoznać szaleństwo i jego indywidualne kształty. Szczególnie dokuczliwym 
rodzajem szaleństwa jest sztywny racjonalizm mędrców-filozofów, które ma w istocie 
„podwójny”, teatralny charakter:

Zaproś takiego mędrca do stołu - zwarzy wszystko albo markotnym milczeniem, albo nieznośnymi, 
dokuczliwymi pytaniami. Przyzwij go do tańca - będziesz miał podrygującego wielbłąda. Ściągnij 
go na publiczną zabawę - samąjuż krzywą gębą zepsuje uciechę ludziom i - jak ów mądrala Ka
ton - będzie się rnusiał wynosić z teatru, skoro nie potrafi nie marszczyć się wyniośle25.

126



Tacy mędrcy - nieświadomi, że sami są aktorami, noszącymi maski na twarzach, chcą 
„podnosić zasłonę oszustwa”, nie bacząc, że zepsują całe przedstawienie:

Jeśliby ktoś spróbował aktorom grającym na scenie pozrywać maski i pokazać widzom prawdziwe 
i własne ich twarze, to czyżby nie zniweczył całego przedstawienia i nie zasłużył na to, żeby go wszy
scy przepędzili kamieniami z teatru jak wariata?26

26 Tamże, ss. 54—55.
27 Zob. R. Klein, La forme et 1'intelligibile, Gallimard, Paris 1970; wyd. wł. Einaudi, Torino 1975, s. 477.

W czasach humanizmu i renesansu, gdy rozważanie o istocie i naturze człowieka 
opiera się na poszukiwaniu dignitas hominis, wyłania się równocześnie figura przeciw
stawna, czyli indignitas hominis. Obraz szaleństwa, jak wiele innych wielkich symboli 
i projekcji świadomości zbiorowej, staje się tutaj instrumentem, umożliwiającym sa- 
mopoznanie i samozrozumienie27. Zjawisko takie zdaje się czystym odzwierciedleniem 
wytworzonych w kulturze renesansu koncepcji na temat pozycji człowieka we wszech- 
świecie. Najbardziej schematyczne przedstawienie prowadzi do dwóch podstawowych 
jej ujęć: z jednej strony człowiek jest istotą wolną i światłą, z drugiej zaś - zaślepioną 
i zdeterminowaną przez własne potrzeby. Pierwszy sposób postrzegania opisuje czło
wieka, który dziedzicząc fundamentalne prawdy, zdolny jest je przedstawić i zaktuali
zować, posługując się wyobraźnią i imaginacjąlub też za pomocą rozumowania i nauki, 
drugi natomiast, mówi o dążeniu do celu za wszelką cenę, o człowieku, który - choć sam 
obłąkany - szaleństwo jest zdolny dostrzegać jedynie w innych. Takie sformułowanie 
koncepcji obłędu zawdzięczamy, by ograniczyć się do autorów największych, Albertie- 
mu, Erazmowi i Rabelais, a zatem granica wskazanego podziału nie wynika ze zróżni
cowanych poziomów kultury humanistycznej i ludowej.

Obok rozważań na temat miejsca człowieka we wszechświecie w samym huma
nizmie występują popularne, prowadzone w ujęciu komicznym dywagacje, dotyczące 
cielesności ludzkiej duszy, które z historią szaleńców poniekąd się zbiegają. Można 
tu mówić o ciągłości rozwoju pojęcia szaleństwa, gdzie szaleństwo pozostaje w kręgu 
zachowań komicznych - jako źródło satyry i śmiechu. Znacznikiem takiej formy sza
leństwa jest w literaturze np. przesadna gestykulacja i mimika, bezpośrednia wypowiedź 
dotycząca aktów fizjologicznych, obsceniczność, podkreślanie przyjemności łamania 
reguł „dla samej zasady”, wszelkie nieokrzesanie i niepokorne wystąpienia „na prze
kór”, czyli wszystko, co jest skierowane przeciwko podstawowym normom współczesnej 
cywilizowanej społeczności. Materialna grubiańskość tak pojętej „wolności” przejawia
ła się już w średniowiecznych farsowo-burleskowych formach o naturze „błazeńskiej”, 
gdzie charakterystyczna była gra słowna czy użycie dosłownie pojmowanych prze
nośni. Współistnieje ona z bardziej subtelnym poczuciem komizmu, gdzie szaleństwu 
przypada rola „kontrolna” - mowa o utworach parodystycznych, które wyostrzają rysy 
dzieł i postaci danego typu, naśladując, przekształcając bądź wyolbrzymiając ich cechy. 
Charakterystyczna jest tutaj nieskładna, pozornie pozbawiona sensu wypowiedź, często 
aluzyjna i kryjąca głębsze znaczenie - wyróżnia się w niej postać błazna, który przyj
mując maskę człowieka niespełna rozumu, przejawia, paradoksalnie, pierwsze oznaki 
ironii - wysoce wysublimowanego środka wypowiedzi, uznawanego za wyraz intelek
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tualnego wyrafinowania, dostępnego jedynie najbardziej wykształconym28. Dość wyraź
ne jest rozróżnienie między szaleńcem głupim i szaleńcem mądrym, choć trudno cza
sem wiedzieć na pewno, czy śmiejemy się z niego, czy razem z nim. Poziom umysłu 
postaci nie jest istotny, trafność dowcipu lub celną uwagę postrzega się raczej poprzez 
dystans słowa, gestu lub czynu w stosunku do ich przedmiotu. Szaleniec-błazen, często 
doradca postaci wysoko postawionej w społecznej hierarchii, nie wierzy w honor ry
cerski ani w siłę armii - jego polityczne rady podkreślają znaczenie takich wartości, jak 
pokój, równowaga, konieczność obrony biednych; wyśmiewa się on z wysokich god
ności, a nade wszystko z pretensji uczonych, zaś wszelkie działania w imię piękna ko
biety nazywa „pułapką szlachetnych uczuć”. W późnym renesansie szaleństwo zosta
je „oswojone”, stając się integralną częścią ludzkiego świata, tak jak błazen na dworze 
króla. Rozum i szaleństwo prowadzą z sobą dialog, są nierozłączne:

28 Używanie skomplikowanego, w rezultacie niezrozumiałego, języka „uczonych” wyśmiewał T. More 
w Listach ciemnych mężów (Epistolae virorum obscurorum, 1515-1517)- zbiorze satyrycznych epistoł, rze
komo autorstwa scholastycznych mistrzów, w rzeczywistości pisanych przez humanistów Ulricha von Hut- 
tena i Crotusa Rubeanusa. Pełen kpin i szyderstw pamflet, wymierzony przeciw obskurantyzmowi, nieuc
twu i niskiemu poziomowi moralnemu, pisany językiem parodystycznym, naśladował pompatyczny, a za
razem pełen niedorzeczności styl dysput „ciemnych mężów”, prowadzonych nieskładną łaciną. Morus 
wyraźnie bawił się tu myślą, że przyszłe pokolenia nie zrozumieją ironicznych intencji Crotusa i Huttena. 
Zob.T. More, Listy ciemnych mężów, list z 31 paźdz. 1516, tłum. T. Brzostowski, PIW, Warszawa, 1961.

29 M. Foucault, wyd.cyt., s. 40.
30 Źródeł tej tezy K. Burdach upatruje w słynnym dialogu człowieka ze śmiercią Johannesa von Tepl, 

Der Ackermann von Bóhmen, 1460. Tamże.
31 Analizę form szaleństwa w scenach erotycznych i satyrach miłosnych z czasów renesansu przeprowa

dził H. Hanckel w dysertacji Narrendarstellungen im Spatmittelalter, Freiburg 1952. Wykazuje ona, że obok 
groteskowych postaci obłędu występują przedstawienia o charakterze szyderczym. Często szaleńcowi towa
rzyszy prześmiewca, który w sprośnych komentarzach demaskuje prozaiczność konwencjonalnie uznanych 
wartości, np. pozorną wzniosłość dwornej miłości. W takim ujęciu nietrudno dostrzec nawiązania do klasycz-

Obłęd przybiera kształt zależny od rozumu, lub raczej obłęd i rozum wchodzą we współzależność 
wieczyście odwracalną, za której sprawą wszelki obłęd posiada swój rozum, który go osądza i ujarz
mia, a wszelki rozum posiada obłęd, w którym napotyka swą śmieszną prawdę29.

Idea szaleństwa obecna jest również w myśli postpetrarkowskiej, dziedziczącej śred
niowieczną koncepcję człowieka, która swe założenia sprowadza do trzech zasadniczo 
tematów, między którymi istnieje ścisły związek: człowieka, śmierci i właśnie szaleń
stwa30. Tu w obłąkaniu dostrzega się przede wszystkim dwoistość oraz dwuznaczność 
pożądań duszy. Podobnie myśl platońsko-chrześcijańska, przy czym ta, zasadzając się 
na oczyszczaniu wiary (powrót do pierwotnych jej wartości) i oświecaniu wiernych, na
wiązuje do autorów, którzy zachęcają do medytacji nad śmiercią oraz wspólnym ludz
kim losem, gdzie „szaleństwo” rozumiane jest jako grzech przywiązania do spraw ziem
skich i dóbr materialnych. W koncepcji platońsko-chrześcijańskiej obecne są dwie różne 
interpretacje szaleństwa, które pojmuje się jako uniwersalną kondycję ludzką bądź jako 
przywarę-chorobę, którą należy leczyć. Pierwsza intuicyjnie wiąże szaleństwo ze sta
nem człowieka w ogóle, druga skłania się ku przedstawieniom groteskowym, ukazują
cym nieludzki charakter obłędu, w którym szaleniec, błazen, karzeł, idiota lub potwór 
budzi odrazę, wstręt i pogardę oraz - poprzez odrzucenie - staje się narzędziem ka- 
tharsis jednostki i społeczeństwa31. „Wyjście” ze stanu szaleństwa możliwe jest dzięki
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poznaniu samego siebie: szalony Elck (Każdy i Nikt) Bruegla Starszego, spoglądając 
w lustro, powie: „nie znam samego siebie”, zaś podstawowym atrybutem człowieka 
pragnącego uzdrowienia staną się wszelkie przedmioty określające refleks-odbicie, 
koncentrację i powiększenie (zwierciadło, okulary), a w towarzystwie szaleńca często 
zacznie pojawiać się ślepiec. Powstaje w ten sposób niewerbalny komentarz, którego 
funkcjąjest zbudzenie świadomości nie tylko indywidualnej, ale i zbiorowej - postrze
ganie świata sprowadza się tu do obrazu, w którym szaleństwo jest odbiciem ludzkiej 
kondycji oraz wskaźnikiem nieludzkich instynktów i poprzez nie właśnie dostrzega się 
dramat własnego związku ze światem.

Nowości w humanistycznym ujęciu tematyki szaleństwa nie dotyczą bynajmniej 
dziedziny moralności i duchowej odnowy - w dążeniu do poznania kondycji ludzkiej, 
pod wpływem kultury germańsko-anglosaskiej zwłaszcza, znaczenia nabiera symbolicz
na figura o imieniu Niemand (Każdy i Nikt), zdolna wyrazić i objąć uniwersalny wymiar 
szaleństwa - postać, która wyrazistości nabierze w epokach późniejszych32. Pojawiają 
się stwierdzenia o obłąkaniu całego świata, szaleniec zaś, określany także jako Chacun, 
Elckerlijk, Everyman, Jedermann, staje się bohaterem desperacko walczącym resztką 
świadomości, by uwolnić się spod władzy obłędu i zachować kontrolę nad sobą33. Fi
gura Niemand opiera się na silnie spolaryzowanych kontrastach i wykorzystuje jedno
znaczne przeciwstawieństwa - zwierciadlane odbicia: zewnętrze - wnętrze, męskość 
- kobiecość, makrokosmos - mikrokosmos, moc - niemoc, wolność - niewola34. Cha
rakterystyczna jest tutaj transgresja stanu szaleństwa: obłąkaniec jest traktowany jako 
postać umowna, odpowiedzialna za winy całego świata, która przyjmuje na siebie cu
dze przestępstwa i ponosi konsekwencje błędów. Znamienny jest osąd reakcji na oskar
żenie o obłęd: zarówno agresywna reakcja szaleńca, jak i cierpliwość, z jaką oskarżenie 
przyjmuje, poczytywane są za przejaw szaleństwa.

nych przykładów „rozumnego” szaleńca, gdzie garbaty Ezop - cel kpiarskich zapędów tych, których opisuje - 
w trafnych spostrzeżeniach kreśli wyrazisty obraz ludzkich charakterów. Por. R. Klein, wyd.cyt., s. 487.

32 Tematykę Niemand, która się pojawia w germańskim humanizmie na początku XVI w. i jest obecna 
do końca XVIII w., analizuje G. Calmann, wyd.cyt. ss. 60-104.

33 Istoty tej doktryny R. Klein upatruje w jej religijnym charakterze, nazywa ją skrótowo „platoni- 
zmem chrześcijańskim” i cytuje słowa, jakimi Everyman (koniec XV w.) zwraca się do Śmierci, gdy ta przy
chodzi go rozliczyć: To give a reckoning longer leisure 1 crave / This blind matter troubleth my wit. [Chcę 
udać się na długi spoczynek / ta ślepa materia dręczy mego ducha]. Zob. R. Klein, wyd. cyt., ss. 482 i 490.

34 Zob. G. Calmann, wyd.cyt., s. 65.
35 W rozumieniu stylu.
36 Zdecydowane pojawienie się wpływów Lukiana w humanistycznej kulturze nastąpiło za sprawą 

L.B. Albertiego, któremu też zadedykowano dwa pierwsze łacińskie przekłady Lukiana: De sacrifitio (tłum. 
Łapo da Castiglionchio, 1436) oraz Pochwała muchy (Encomion moscae, tłum. Battista Guarino, 1440). 
Zob. G. Mancini, Vita di Leon Battista Alberti, Sansoni, Firenze, 1882, s. 60. Wyraźne nawiązania do iro
nicznej wizji rzeczywistości obecne są w prowadzonych w lukianowskim duchu rozważaniach Albertiego. 
Por. też uwagi w niniejszej pracy, s. 125, p. 16.

Powiązanie interpretacji filozoficzno-religijnych, wyrażanych przez postać Niemand- 
-Chacun, z ideą dignitas hominis włoskich humanistów, w pewnych przypadkach 
sugeruje istnienie związku między szaleństwem znanym z przeznaczonej dla szerszej 
publiczności literatury o błahych konfliktach a szaleństwem obecnym w rozważaniach 
Albertiego i Erazma. Rozwój utworów „komicznych”35 w chrześcijańskiej Europie szedł 
w parze ze stopniową rekonstrukcją ich formy przez humanistów, akceptujących iro
nię pod wpływem bardziej Lukiana niż Platona36. Pedagogiczno-polemizujący aspekt 
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pracy humanistów przyczynił się z czasem do otwarcia się kultury wysokiej na kultu
rę popularną, w której komiczna postać szaleńca cieszyła się dużą sympatią. Przejęcie 
tematyki szaleństwa stało się kwestią ideologiczną: dość jasno wyraził to Erazm swym 
gigantycznym obrazem Encomium moriae - szaleństwa ludzkości i świata, gdzie w dwu
znacznym połączeniu idei chrześcijańsko-platońskiej jawi się ono, bez wątpliwości, jako 
siła napędu materialnego uniwersum37. Szczęście i całe do niego chrześcijańskie dąże
nie to szaleństwo i brak rozumu, mówi Erazm, a filozofia, która oddala rozum od rze
czy widzialnych oraz cielesnych, to kontemplacja śmierci; dusza zaś dąży do wolności, 
a zryw do wolności nazywany jest chorobą i szaleństwem, tak więc szaleństwo - piękne 
i dobre - ma w sobie pierwiastek boski:

37 H. Hanckel i R. Klein zwracają uwagę na diametralnie różną pozycję, jaką zajmująBrant w Narrens- 
chiff i Erazm w Encomuim moriae: dla Branta siłą napędową świata j est mądrość, dla Erazma - szaleństwo 
i głupota. Zob. R. Klein, wyd.cyt., s. 494.

38 Erazm z Rotterdamu, Pochwala głupoty, s. 160. Oryginalne wydanie Moriae Encomium Erasmi 
było obrazowane 83 rysunkami Hansa Holbeina - cytowany tu ustęp LXVI otrzymał ilustrację przedstawia
jącą Chrystusa w czapce szaleńca, symbolizującą piękno inkamacji.

3’ Erazm z Rotterdamu, wyd. cyt. s. 161.

Ale skorom już raz przywdziała „lwią skórę”, to niechże wyłożę i to, że szczęśliwość chrześcijań
ska, którą chcą zdobyć taką męką nie jest niczym innym jak - wybaczcie te słowa, a zważcie samą 
rzecz-pewnym rodzajem szaleństwa i zbłądzeniem myśli. Po pierwsze więc w tym 
się bodajże zgadzają chrześcijanie z platonikami, że dusza jest jakby w więzach i matni ciała, któ
rego gruba powłoka nie pozwala jej dojrzeć i zażywać tego, co naprawdę istnieje. Dlatego Platon 
określa filozofię jako rozpatrywanie śmierci, ponieważ odwodzi ona myśl - całkowicie tak samo 
jak śmierć - od rzeczy zmysłami dostrzegalnych i cielesnych. Jak długo dusza posługuje się nale
życie zmysłami ciała, tak długo uważa się ją za zdrową ale gdy zrywając już więzy ciała, usiłuje 
wydostać się na wolność i myśli niejako o ucieczce z tego więzienia, wtedy mówi się ojej sza
leństwie. Jeśli dzieje się to wskutek choroby i uszkodzenia zmysłów, to wszyscy godzą 
się na to, że to jest szaleństwo. Ajednak widzimy, że i tacy ludzie przepowiadają przyszłość, 
posiadająznajomość języków i nauk, których się nigdy przedtem nie uczyli, i w ogólności tak wy- 
glądająjak gdyby bóstwo jakieś w nich wstąpiło38.

Nawiązując do bajki o ośle z Kurne, Erazm mówi o głupocie, która udając, że 
jest czymś, czym nie jest, zaczęła rozprawiać o tym, o czym nie na wyobrażenia; twierdzi, 
że szaleństwem i błędem jest dążenie do szczęścia, szaleństwem jest też unicestwienie 
ciała i wyzwolenie duszy z jego więzów (np. przez męczeństwo czy ascezę). Jest w tym 
aluzja do poglądów Platońskich, gdzie śmierć była rozdzieleniem duszy i ciała - mówiąc 
o śmierci, Platon oddalał się od ciała w stronę wiecznych i niezmiennych idei, a w samej 
filozofii widział rozważanie o umieraniu i śmierci, której nie należy się lękać (Fedon, 63 c). 
Dążenie do unicestwienia ciała i wyzwolenia duszy to dla Erazma szaleństwo, ajednak 
w takim szaleństwie jest pewna mądrość: doznający takiego uwolnienia zaczynają „uży
wać mocy, która jest duszy wrodzona”39.

W ujęciu humanistyczno-chrześcijańskim istotną wartość stanowi stoicki dystans 
oraz wytrwałość i spokój w znoszeniu cierpienia - taka postawa jest znakiem szaleń- 
stwa-mądrości, gdyż

Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców; wybrał to, co nie
mocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, 
i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić (1 Kor., 1, 27-28).
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W ten sposób głupota zwraca się przeciw temu, kto w innych ją piętnuje - na próżno 
bowiem człowiek rozpoznaje swe błędy, skoro nie może się od nich wyzwolić. Głupotę 
głupca przejmują zatem i inni - rozciąga ona swą władzę szeroko, a Niemand- istnie
jąca i zarazem nieistniejąca, uniwersalna postać - na siebie bierze winę, która staje się 
błędem niczyim, i pozostaje winna przez swe nieistnienie, ciszę oraz milczenie. Iluzjoni- 
styczną prawie dwuznaczność Niemand-figury zastępczej i odpowiednika szaleństwa - 
Erazm wykorzystuje, gdy mówiąc o, jakowymś nowym bóstwie, jakie nigdy ani nie ist
niało, ani nie będzie istniało”, wskazuje na mędrca, pozbawionego namiętności i pasji 
stoika, który „wykuwa marmurowy posąg człowieka, tępy i wszelkiego już ludzkiego 
odczuwania pozbawiony”40, a przecież „po tym właśnie odróżnia się mądrego od głupca, 
że tym rządzą namiętności, a tamtym rozum”41. Namiętność - twierdzi Erazm za Ary
stotelesem - pełni „służbę nauczycieli wobec wszystkich spieszących do przystani mą
drości” i przy każdym „cnotliwym działaniu” jest .jakby ostrogą i podnietą”, zachętą, 
by dobrze czynić42. Szaleństwo - siła sprawcza pragnień i uczuć - dzierży władzę nad 
światem i rządzi wszelkim zakresem spraw ludzkich, na wszystkich poziomach, a głu
pota jest najpotężniejszą boginią człowieka - Nikogo i Każdego:

40 Tamże, s. 58.
41 Tamże, s. 57.
42 Tamże.
41 Tamże, ss. 92-93.

Ja myślę, żejeżeli ktoś mi jest całym sercem oddany- a tak wszyscy wszędzie robią-jeżeli 
obyczaje swe wedle mnie kształtuje, całym sercem moją istotę wyraża, to chyba mnie przez to czci 
najpobożniej [...] Ja uważam, że tyle mam posągów, ilu jest ludzi, którzy choćby nawet nie chcie
li, jako żywy mój obraz po świecie się noszą43.

W życiu zatem żaden uczynek nie może istnieć bez wszechwładnej głupoty i jej służki 
Filautii - miłości własnej, która przynależy do każdego z osobna i do wszystkich razem; 
jest ona przyczyną każdego działania - celowego i niszczącego, szlachetnego i podłego, 
czynów wielkich i próżnych, jest podstawą społecznego życia, bo przecież, kto siebie 
nie cierpi, innych kochać nie może.

U podstaw Pochwały stoi rozważanie o ludzkiej naturze, gdzie żadna „rzecz ludz
ka” nie jest zniekształcona, lecz postrzegana w pierwotnej jej istocie. Czy być we wła
daniu głupoty jest stanem nędznym? Czy złem jest błądzić, łudzić się i oszukiwać, ig
norować postać rzeczy i zaniedbywać sprawy? Wcale nie - mówi Erazm - to znaczy 
po prostu być człowiekiem. Wszyscy ludzie są podobni w ograniczeniu swej natury, 
od której na próżno szukają ucieczki - taki jest sensus communis oraz postulat rozu
mu. Lecz - choć zwykli szaleńcy zostaną tu uleczeni poprzez dar totalnego szaleństwa 
- Moria Erazma szczycić się będzie tym, że jest jedyną siłą, która trzyma człowieka 
przy życiu: gdyby ludzie nie byli szaleni, sami odebraliby sobie prawo do istnienia. Sza
leństwo staje się zwierciadłem świata, którego właściwy obraz okazuje się odwrotnoś
cią uważanego za prawdziwy. Zwierciadło, w którym przegląda się Erazm, pokazuje 
oblicze ludzkości w jej anonimowej postaci - wspólne postrzeganie, wspólny błąd i błą
dzenie, w końcu wspólną tożsamość i przeznaczenie. Podwójny jest tu wymiar i znacze
nie zwierciadła: rozszczepiony obraz ukazuje samotność i hermetyzm ludzkiego stanu, 
a świadomość rzeczywistości, którą odbija lustro, jest świadomością smutną - odwodzi 
od działania i pozwala rozpaczać nad człowieczym stanem.
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2. Szaleństwo w literaturze rycerskiej przed Ariostem
We włoskiej literaturze o tematyce rycerskiej - powstałej przed Ariostem, wyob

rażenie szaleństwa występuje niezwykle rzadko - w Stanze Poliziana nie Odnajdziemy 
ani jednego odniesienia do interesującego nas pojęcia, natomiast Pulci w II Morgante 
nawiązuje doń, lub raczej nim się posługuje, zaledwie kilka razy, najczęściej w znacze
niu errore - błędu:

(1) Disse Rinaldo: - Pel contrario fia 
che tu sarai la serpe, io lo spinoso, 
che ‘1 misse un tratto per la sua follia 
nella sua buca, chiedendo riposo;
poi lo voleva costei cacciar via 
perche e’ si voltolava, il doloroso;

(Mórg, XXIII, 5, 1-8)

(2) e poco men che per la lor follia 
non avea l’un di lor pagato il costo.

(Morg.,X, 115, 5-6)

(1) Rzeki Rinaldo: - Będzie odwrotnie,
ty będziesz wężem, ja kolczastym krzewem, 
co wsadził go raptem w szaleństwie swoim 
do swej jamy, pragnąc odpocząć;
a potem chciał go wyciągnąć, 
bo, gdy się obracał, odczuwał ból;

(2) tym mniej, że przez ich szaleństwo 
jeden z nich nie zapłacił.

(tłum. A.K.)

czasem w znaczeniu gniewu, utraty kontroli nad sobą:

Ora ho temenza alfin non sian disfatti, 
poi che tanta pazzia Rinaldo mostra: 
parmi ch 'uscito sia dello intelletto.
- E cosi a me - diceva Ricciardetto.

(Mórg., XVI, 69, 5-8)

Boję się teraz, aby na koniec ich nie zabito, 
gdyż wielkie szaleństwo pokazuje Rinaldo: 
zda mi się, że wyszedł z rozumu.
- Także i mnie - mówił Ricciardetto.

(tłum. A.K.)

lub aby wskazać brak społecznego obycia:

insieme in su la piazza ci proviamo, 
poi che tu m 'hai st pocą reverenzia, 
e la pazzia del capo ci caviamo.

(Mórg., XXII, 47,4-6)

razem na placu staniemy do próby, 
gdyż masz dla mnie tak mało poważania, 
i to szaleństwo wybijemy z głowy.

(tłum. A.K.)

czy ironicznie opisać dziki wygląd i gwałtowne ruchy postaci:

Subitamente usclr fuor del palazzo; 
fecesi innanzi 1’un ch’e sanza naso, 
e va inverso Rinaldo come un pazzo: 
la barba lunga aveva e T capo raso. 
Rinaldo guarda quel viso cagnazzo 
che non parea ne d’uom ne d’animali.

(Mórg., XXI, 34, 1-7)

Nagle raptownie wyszedł z pałacu; 
wysunął się naprzód jakiś beznosy, 
i na Rinalda uderzył jak szaleniec: 
brodę miał długą i ogoloną głowę. 
Rinaldo spojrzał w tę twarz wykrzywioną, 
która nie zdała się ludzką ani zwierzęcą.

(tłum. A.K.)

Terminy odnoszące się do szaleństwa Odnajdziemy i u Boiarda: występująone w po
dobnych ujęciach jak u Pulciego, pojawiają się sporadycznie i w kontekstach, które 
nie wydaj ą się bezpośrednim źródłem odniesienia dla dzieła Ariosta. Dowodzi się wpraw
dzie, że skoro w Innamorato mit cavaliere errante każę postrzegać życie jako ciąg coraz 
to nowych przygód, zawsze fascynujących i nigdy przewidywalnych, to każde świadome, 
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a wpisane w rycerską konwencję, wyjście naprzeciw przyszłym, nieznanym zdarze
niom (ad-ventura) jest przejawem wewnętrznego szaleństwa44. Jednakże pojawienie 
się tej tematyki w Furioso zdaje się związane z istnieniem tendencji ogólnoeuropej
skich, których charakter staraliśmy się skrótowo przedstawić. Podkreślmy jednocześnie 
szczególny związek Ariosta z tradycją francuską, pamiętając jednakże o czasowo-kul- 
turowym dystansie między epoką średniowiecznych przedstawień rycerskich a humani
stycznym ich odbiorem w kraju, który nie posiadał własnej tradycji epickiej. Jednym ze 
źródeł Furioso są opowieści francuskie wieku XII i XIII45, dla których motyw szaleń
stwa jest dość charakterystyczny. Przyczyny opisywanych przypadków obłędu są różno
rodne, choć najczęściej wiążą się z przeżyciami miłosnymi bohaterów: pierwszy czyn
nik stanowi tutaj zazdrość - przykładem jest Tristan i Alibrun w Tristan en prose, czy 
Daguenet w Palamedesie, kolejny - opuszczenie, jak w przypadku Yvaina, inny - nie
słuszne oskarżenie - to Lancelot, inny jeszcze - porwanie - to Mathan le Brun i znowu 
Daguenet. Temat szaleństwa podejmują w sposób szczególny historie o Tristanie i Izol
dzie: germański Tristrant und Isolde (ok. 1180) Eilharta von Oberg i francuski utwór 
prozą z XIII wieku, a także dwa poematy Follie Tristan: pierwszy zwany oksfordzkim, 
drugi berneńskim46. W dziełach tych dość wyraźnie zostaje rozbudowany epizod opar
ty na przemianie postaci, w którym Tristan po długiej nieobecności, ryzykując życie, 
w przebraniu odrzuconego przez społeczność szaleńca, wraca, by ujrzeć Izoldę. Izolda 
nie od razu poznaje kochanka - w obu utworach rozpoznanie to nie jest łatwe: w pierw
szym, w wyniku długiej choroby (trąd) rysy Tristana ulegają zmianie, w pozostałych, 
„obłąkanie” rycerza, choć udawane, jest tak sugestywne, że wydaje się prawdziwe47. 
W wersji oksfordzkiej w scenie rozpoznania Tristan zdecydowanie porzuca ton obłą
kańca i przemawia własnym, naturalnym głosem, zaś Izolda bez trudu go poznaje przez 
mowę i pierścień. W wersji berneńskiej natomiast, nerwowy sposób mówienia, pośpiesz
ne, urywane wypowiedzi, niecierpliwość oraz impulsywne działania bez jasnego pla
nu prowadzą do sytuacji, w której odkrycie tożsamości rycerza zdaje się niemożliwe 

4,1 „11 fatto che ogni cavaliere sia aperto alia venture significa che egli ha 1’impulso ad attingere inte- 
rioramente alia fonte della follia”. Zob. E. Grassi, M. Lorch, Umanesimo e retorica. II problema delta fol
lia, Mucchi, Modena 1986, ss. 87-89.

45 Na temat źródeł francuskich i obecnych w nich postaci szalonych, zob. P. Rajna, Le fonii delTOrlando 
Furioso, ss. 394-408. Autor wymienia w pierwszym rzędzie utwory: Vita Merlini, Palamedes (z postacią 
Chevalier Sans Paour); Lancelot du Lac, Chevalier au Lion (Yvain); Tristan; opisuje również postać Matha- 
na le Brun. Zaznacza się przy tym odmienne ujęcie tematyki w stosunku do obrazu szaleństwa, który przed
stawia Ariosto.

46 Nazwy te związane są z miejscem przechowywania rękopisów: pierwszy, La Folie de Oxford, prze
chowywany jest w bibliotece Oksfordu, Bodl. Douce d.6; drugi, znany jako La Folie Tristan de Berne, ist
nieje w zbiorach berneńskich, ms 354.

47 C. Segre zwraca uwagę na fakt, że cechą charakterystyczną szaleństwa Tristana jest język, którym 
ten się posługuje. To język „iluzjonistyczny”, w którym pozornie absurdalne zdania są całkowicie prawdzi
we pod względem wartości metaforycznej oraz ze względu na silną dekontekstualizację: niemożliwe jest, 
by zwykły szaleniec żywił uczucie do Izoldy. To technika impossibilia, mająca dużą moc sugestii - np. w wy
powiedziach Tristana pojawiają się aluzje do trądu - jednej z największych przyczyn marginalizacji społecz
nej - choroby, której odstraszającą siłę bohater wykorzystuje, przebierając się za trędowatego. Zastosowa
nie takiego języka jest charakterystyczne przede wszystkim dlatego, że we współczesnej literaturze średnio
wiecznej nie umocniła się jeszcze konwencja, w której absurdalna wypowiedź jest świadectwem mądrości. 
Zob. C. Segre, Fuori del mondo, ss. 90-91.
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- następuje ono nagle, w sposób mało dramatyczny, w scenie pełnej sprzecznych emo
cji i psychologicznie niejasnej dla obu postaci48.

48 Tristan zostaje rozpoznany przez psa Usdena, którego wcześniej podarował Izoldzie. W scenie 
tej Tristanowi towarzyszy Izolda o Białych Dłoniach, a nie ukochana Izolda Jasnowłosa.

49 Na temat symboliki i atrybutów w epizodach szaleństwa w literaturze francuskiej XII i XIII w. zob. 
J. Le Goff, P. Vidal-Naquet, Levi-Strauss en Broceliande. Esquisse pour une analyse d’un roman courtois 
(Yvain de Chretien de Troyes), „Critique. Hommage a Levi-Stauss” XXX/325 (1974), ss. 541-571; wyd pol., 
tłum. M. Radożycka-Paoletti, Levi-Strauss w Broceliandzie. Próba analizy romansu rycerskiego [w:] Świat 
średniowiecznej wyobraźni, Volumen, Warszawa 1997, ss. 154—185.

Szaleństwo Orlanda różnić się będzie od szaleństwa Tristana, który na zawsze zo
staje odcięty od społeczności przez miłość przeczącą rycerskim zasadom przyjaźni 
i wdzięczności; różni się też od obłędu Yvaina, którego od świata odgradza niemożność 
pogodzenia publicznego i prywatnego obowiązku: Yvain ulega szaleństwu, bo przez 
zaniedbanie, nie dotrzymując przyrzeczenia powrotu w wyznaczonym czasie, traci miłość 
małżonki. Jego szaleństwo nie jest siłą niszczącą - pierwszy krok w kierunku „uzdro
wienia” stanowi spotkanie z pustelnikiem i wzajemna pomoc; odtąd stan bohatera po
woli się poprawia, aż spotkanie z damą, która naciera go magiczną maścią, poprowadzi 
go w kierunku „cywilizacji”, dając możliwość „oczyszczenia” i powrotu do społeczeń
stwa, gdzie zadośćuczynieniem  jest spełnienie rycerskiego obowiązku ochrony słabych 
przed niesprawiedliwością. Tak Yvain wraca do dwornej społeczności i sposobi się, 
by odzyskać miłość swej damy.

Poza czynnikiem miłosnym przyczyn obłędu upatrywano również w sytuacjach zwią
zanych z przeżyciami psychicznymi i fizycznymi innego typu, Były to między innymi: 
utrata towarzysza w walce (Merlin), głód w czasie uwięzienia (Lancelot i Rycerz bez 
Lęku), próżne poszukiwanie towarzysza broni (Galehaut i znowóż Lancelot). Rycerze 
ci w swym szaleństwie zdają się poddawać z góry ustalonemu rytuałowi, którego pod
stawę stanowi przemiana: zatem paladyn, który popada w szaleństwo, zmienia sposób 
bycia oraz postrzegania świata i odrzuca wyznawane ideały rycerskiego życia, ich miej
sce zajmuje natomiast zachowanie instynktowne, bliższe zwierzęcemu niż ludzkiemu. 
Zanim jednak nastąpi definitywne przeistoczenie, przemiana przebiega w schematycz
nych etapach, z których każdy nacechowany jest symbolicznie. Ważny ich element sta
nowi obnażenie. Nagość to metaforyczny obraz związku z przyrodą, wyobraża zbli
żenie się do natury i do życia według jej reguł, rycerz zrzuca zatem odzienie, określające 
przynależność do świata ludzkiego, i pozbywa się zbroi, znaku rycerskiego stanu, odrzu
cając tym samym kodeks rycerski, którego zasady znaczyły dotychczas sposób jego po
stępowania. Przeciwstawienie: brak nagości - nagość rozwija się w obrazie następnym, 
opartym na kolejnym kontraście, związanym z prawem posiadania oręża: istotne jest tu 
odrzucenie/utr ata rycerskiego rynsztunku na rzecz „nierycerskiej” bro
ni (łuk, dzida, proca), czasem improwizowanej (kij, żerdź, drąg). Kolejnym krokiem tra
cącego rozum rycerza jest ucieczka do lasu, najbardziej odpowiedniego miejsca dla 
uwolnienia zwierzęcych instynktów (Merlin fit Silvester homo), gdzie szaleniec żywi 
się surowym mięsem, korzonkami lub błądzi, poszukując pożywienia i wody49. Na ło
nie natury znajdują ujście negatywne emocje, wśród walk z dziką zwierzyną ujawnia
ją się skrywane dotychczas pierwotne skłonności, manifestowane poprzez, obce czło
wieczej naturze, zwierzęce okrzyki i czyny, a także zmiany w zewnętrznym wyglądzie 
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- czernieje porastająca włosem skóra człowieka, a on sam zmienia się nie do poznania 
(dlatego Tristan, by upodobnić się do szaleńca, maluje twarz na czarno). Bohater izo
luje się od ludzkiego świata tak bardzo, że nie cofa się przed napaścią ani zabójstwem, 
a wszystko to sprawia, że traci swe miejsce w społeczeństwie i, z wyboru 
czy z konieczności, żyje z dala od ludzi50.

so Na temat szaleństwa w społeczeństwie średniowiecznym zob. P. Menard, Les Fous de la societe medie- 
vale. Le temoignage de la litterature aux XIIe-XIIIe siecles, „Romania” XCVUI (1977), ss. 433-459.

51 Wśród włoskich utworów narracyjnych pierwszy opis miłosnej obsesji, gdzie miłość staje się rodza
jem obłędu zawiera Fiammetta Boccaccia. Szaleństwo przeważa tu nad rozumem - opisane są skrajne stany 
uczuć: od miłości do nienawiści, pragnienie zemsty, chęć doświadczeń zmysłowych, aż po stan depresji 
i opuszczenia.

Opisy szaleństwa, budowane na podstawie kontrastu, dążą zatem do ostatecznej, sze
roko pojętej przeciwstawności cywilizacji i natury oraz uwydatniają rozdźwięk pomię
dzy życiem rozumnym, zgodnym ze społecznymi ideałami, a egzystencją szaleńca, którą 
niepodobna umieścić w ramach stworzonych przez ludzki intelekt.

3. Szaleństwo w Orlando Furioso
U Ariosta problem jest bardziej złożony. Choć pierwszą przyczynę obłędu stanowi - 

podobnie jak w cytowanych utworach- przeżycie miłosne, staje się ono jedynie preteks
tem, by opisać ludzką egzystencję i złożoność świata, w którego centrum stoi samotny 
człowiek. Motyw szaleństwa rozwija się wokół rozdziału między obłędem a demencją 
- pojawia się tu doświadczenie utraty zmysłów i utraty poczucia rzeczywistości, a po
jęcie, które określa mylny osąd czy głupotę, zostaje oddzielone od pojęcia, które wska
zuje na stan choroby.

Kluczem do zrozumienia, czym jest szaleństwo dla autora Furioso, są pierwsze ok
tawy pieśni XXIV, w których - w kontekście szaleństwa właśnie - otwiera się droga dla 
ingenium, zdolności i mocy tworzenia:

Chi mette il pie su 1’amorosa pania, 
cerchi ritrarlo, e non v’inveschi l’ale; 
che non e in somma amor, se non insania, 
a giudizio de’ savi universale: 
e se ben come Orlando ognun non smania, 
suo furor mostra a qualch 'altro segnale. 
E quale e di pazzia segno piu espresso 
che, per altri voter, perder se stesso!

(OF, XXIV, 1, 1-8)

Kto wpadnie w lep miłości, niech wyrwie co pręcej 
skrzydła i niech się strzeże, by w niem nie lgnął więcej; 
bo według mądrych ludzi - jakoż podobieństwo - 
miłość każda jest jawnie wyraźne szaleństwo;
i choć nie każdy z mózgu oszaleje taki 
jako Orland, musi mieć szaleństwa znak jaki.
Aza to nie szaleństwo, kiedy dla drugiego 
ginę i wniwecz siebie obracam samego!

(OSz,XX.W, 1, 1-8)

Obecny jest tu, wywodzący się z tradycji prowansalskiej i stilnovistycznej, obraz 
fol'amor, czyli miłosnej pasji, która zaciemnia umysł, lecz średniowieczna fol'amor 
zmienia się w ideę prześladowczą i staje istotą wszelkich obsesji51. Miłosna mania, 
wszechobecna w poemacie metaforyczna wizja gęstej, niemożliwej do rozplątania 
pajęczej sieci: inestricabil ragna (XIV, 52), konkretyzuje się tutaj w obrazie miłosnej 
pułapki: amorosa pania, wabiącej człowieka, który podąża za instynktownym impul
sem. Miłość nie jest zaś niczym innym jak chorobą, szaleństwem: non e in somma amor, 
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se non insania, a jej oznakę oraz skutek stanowi zanik tożsamości. Orlando błądzi 
w miłosnej pułapce, inni zaś błądzą pośród swych obsesji, czytelnik błądzi wśród wątków, 
które snuje poeta, a poeta błądzi w swojej opowieści, która - jak sieć - pełna jest węzłów, 
splątanych linii, intryg i miłosnych nici. Z jednej strony, jest to świat figuralny, analo
giczny do rzeczywistego, a z drugiej - nie tyle przedstawienie świata, ile jego emblemat 
- emblemat konkretnej rzeczywistości, która, jak sieć pająka, wabi i gubi. Pragnienie, 
pożądanie, utrata siebie, błąd, podróż, las, więzienie - w takim gąszczu kontekstów au
tor sam bierze udział w szaleństwie swoich postaci, obłęd jest zatem częścią ludzkiego 
istnienia, która przypada każdemu, zarówno w poemacie, jak i w samym życiu52:

52 Por. G. Ferrom, L'Ariosto e la concezione umanistica dellafollia, ss. 73-92.
53 Por. Horacy, Satyry, II, 3, 48-53.

Vari gli effetti son, ma la pazzia 
e lull 'una peró che li fa uscire.

(OF, XXIV, 2, 1-2)

To szaleństwo jednoż jest, co wam rozum bierze, 
chocia ma różne skutki.

(OSz, XXIV, 2, 1-2)

Szaleństwo wymyka się racjonalnemu postrzeganiu i przedstawiane jest jako utra
ta tożsamości, niemożność oceny samego siebie. Utrata tożsamości: perder se stesso 
(XXIV, 1,8) wiąże się ze zbłądzeniem i, podobnie jak błąd, jest warunkiem koniecznym 
oraz w życiu nieuniknionym:

Gli e come una gran selva, ove la via 
conviene a forza, a chi vi va,fallire: 
chi su, chi giu, chi qua, chi la travia. 
Per concludere in somma, io vi vo’ dire: 
a chi in amor s’invecchia, oltr’ogni pena, 
si convengono i ceppi e la catena.

(OF, XXIV, 2, 3-8)

To szaleństwo [...]
zawsze stoi, i jest tak jak las wielki, kędy
kto się trafi, pomylić i wpaść musi w błędy, 
ten w owę, ten w tę stronę z drogi ustępuje;
tern zamknę, że kto w sobie miłość tak smakuje, 
że się w niej i starzeje, nie rzekę: obucha, 
ale godzien przynajmniej kluzy i łańcucha.

(OSz, XXIV, 2, 3-8)

Wstępne strofy pieśni XXIV mają ironiczny wydźwięk i w takim kontekście sza- 
leństwo-zbłądzenie nie ma negatywnego znaczenia, nie istnieje tu związek z grzechem 
czy jakimkolwiek „brakiem” spowodowanym niedoborem rozumu; jest odsłonięciem 
istoty rzeczywistości, ukazaniem i świadomością prawdy. Tu ironia i autoironia pozwa
lają na odwrócenie rzeczywistości (reversio, odwrotnia, paradoks to ulubione figury re
toryczne autora Furioso), Ariosto podkreśla zaś fakt, że miłość, która czyni z człowieka 
szaleńca, daje mu moc widzenia poprzez i mimo ciemności - koncepcję tę zawiera me
tafora lasu i życia. Za źródło tych wersów uchodzi satyra Horacego, mówiąca o „błę
dzie” jako wspólnym symbolu ludzkiego istnienia: unus utrique error, sed uariis inludit 
partibus - wypowiedź ta nie ma jednak moralistycznego znaczenia i nie ma tu mowy 
o przeciwstawieniu błędu i słusznej drogi53. Gran selva Ariosta różni się także od Dan
tejskiej wizji selva oscura - znajdujemy tu „wielkość” zamiast „ciemności”, meandry 
istnienia zamiast jego granic, nieustanny, bezkresny ruch życia zamiast nieuchronnej 
i odgórnie wytyczonej drogi. W Furioso las - figura przedstawiająca to, co niewyrażal
ne -jest abstrakcyjnym obrazem szaleństwa, labiryntowych, nieznanych i możliwych 
dróg, opisujących wielowymiarową przestrzeń ludzkich myśli oraz czynów, wewnętrz
nej i zewnętrznej rzeczywistości.
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Szaleństwo Ariosta zwycięża granice zmysłowego świata i odsłania całe, nieskoń
czone jego bogactwo. W konsekwencji Ariosto wyzwala się od tego „zagubienia”, które 
inspirowało Dantego w tworzeniu wielkiej wizji boskości, lecz mówiło o grzechu, i opi
suje las bezkresny, a zarazem otwarty na życie - w takim stopniu, w jakim pozwala ludz
kie ograniczenie: chi su, chi giu, chi qua, chi la travia (XXIV, 2,5). Szaleństwo zatem 
pozwala na ukazanie ludzkich pasji, jest elementem jednej z najbardziej chyba perswa
zyjnych i sugestywnych przenośni, jakie powstały w poetyckiej wyobraźni. W obłędzie 
Orlanda, w wielkości uczucia, walki, w całym wymiarze życia wyraża się renesanso
we otwarcie człowieka na świat i świata na człowieka. Próżno szukać u Ariosta uczucia 
rezygnacji, jest w zamian, zgodne z duchem epoki, zrozumienie ludzkiej kondycji i afir- 
macja istnienia:

Per riaver l’ingegno mio m’e aviso 
che non bisogna che per 1’aria io poggi 
nel cerchio de la luna o in paradiso;
che ‘1 mio non credo che tanto alto alloggi. 
Ne’ bei vostri occhi e nel sereno viso, 
nel sen d’avorio e alabastrini poggi 
se ne va errando; ed io con queste labbia 
lo corró, se vi par ch’io lo riabbia.

(OF, XXXV, 2,1-8)

A bych mądrość straconą znowu mógł mieć zasię, 
nie potrzeba mi i piór, i skrzydeł brać na się 
ani do nieba luny, do raju niższego 
latać, bo tak wysoko nie masz zmysłu mego: 
w słonecznem wzroku waszem, w piersiach 
najpiękniejszych, w twarzy, nad śniegi bielszej, 
w ustach najwdzięczniejszych został, zapomniawszy mię; 
zaczem ja, strapiony, przez całowanie ponno muszę 
mieć wrócony.

(OSz, XXXV, 2, 1-8)

Ingenium Ariosta rodzi się z naturalnych instynktów oraz naturalnych potrzeb. W po
jęcie szaleństwa wpisana jest akceptacja ludzkich pragnień i pasji; tworzy się tutaj mit 
poetyckiej pochwały obłędu o podwójnym znaczeniu: odsłonięcia prawdziwej rzeczy
wistości oraz odkrycia świadomości człowieka, który przeżywa swe życie w konkret
nym momencie ogólnoludzkiej historii. Filozoficzne treści Ariosto wyraża w formie 
opowieści - koncepcja szaleństwa budowana jest powoli, stopniowo, w niezauważalny 
prawie sposób; istotne momenty przekazu często odsyłają do literackiej tradycji: Hora
cego, Dantego, Owidiusza, Petrarki. Kolejne wersy prologu prawie dosłownie przywo
łują głos mistrza z Arezzo:

Ben mi si potria dir: - Frate, tu vai 
1’altrui mostrando, e non vedi il tuo fallo54.

54 Por. Ben si puó dire a me: Frale, tu vai / mostrando altrui la via, dove sovente /fosti smarrito, et 
or se ‘piu che mai. (F. Petrarca, RVF, 99) [Można mi rzec: Bracie, podążasz / ukazując innym drogę, gdzie 
często błądziłeś, a teraz, bardziej niż kiedyś]. Tłum. A.K.

(OF, XXIV, 3, 1-2)

Ale mi rzecze który: - czemu nas strofujesz 
z tego grzechu, a sam się inaczej sprawujesz?

(OSz, XXIV, 3,1-2)

Podobieństwo jest jednak pozorne: słowa Petrarki do „rozczarowanego miłością” 
to wewnętrzna refleksja nad samym sobą, dialog rozdartej między ciągłym pragnieniem 
i odrzuceniem pragnienia postaci - emblematyczne vorrei e non vorrei, Ariosto nato
miast prowadzi rozmowę, nawet jeśli fikcyjną, ze swym odbiorcą:

lo vi rispondo che comprendo assai, 
or che di menie ho lucido intervallo;

Tak powiadam, że i ja widzę swe błazeństwo, 
kiedy mię na jaki czas opuści szaleństwo,
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ed ho gran cura (e spero farlo ormai) 
di riposarmi e d'uscir fuor di balio: 
ma tosto far, come vorrei, nol posso; 
che T male e penetrato infin all’osso.

(OF, XXIV, 3, 3-8)

i staram się, i tuszę, że tej prędko zbędę 
choroby i na pierwszy rozum się zdobędę; 
ale ten wrzód tak prędko nie schodzi, bo ciało 
już się prawie do samych kości zepsowało.

(OSz, XXIV, 3, 3-8)

W zwrocie do hipotetycznego rozmówcy, w ironicznym tonie, z całą mocą powra
ca temat szaleństwa, wzbogacony myślą Owidiusza, ukochanego autora Petrarki, któ
ry głosił nieuleczalność choroby miłości, przeciw której bezsilne są wszelkie środki55. 
Trwam w ciągłym szaleństwie - mówi Ariosto - i tylko Jasna przerwa”, chwilowy okres 
oprzytomnienia z obłędu, pozwala podjąć dialog oraz rozumowanie. Lucidum interval
lum - czasowe odzyskanie zdolności normalnego działania - jest metaforycznym wyra
zem ludzkiego stanu - indywidualnej i zbiorowej kondycji współczesnego świata - in
tervalla insaniae to emblemat humanizmu kończącej się epoki, gdzie „szaleństwo-furia” 
ustępuje miejsca „szaleństwu-głupocie”56. Postrzeganie Ariosta różni się zatem od wi
zji, w których widoczna jest polemika z szaleństwem-głupotą- w Furioso istotna staje 
się raczej alternatywa i rozróżnienie między szaleństwem a głupotą.

55 Gnosia me vellem detinuisset humus! / tunc mihi praecipue (nec non tamen ante placebos) / acer in 
extremis ossibus haesit amor. (Owidiusz, Heroides, IV, 68-70). [Oby mnie była przykryła ziemia kreteńska 
(dosł. knossyjska)! / Wtedy to szczególnie (choć już wcześniej mi się podobałeś) / okrutny Amor przeszył 
mnie aż do kości.] Tłum. A. Klęczar.

56 Zob. E. Grassi, M. Lorch, wyd.cyt., s. 92.
57 Do problematyki snu w kontekście alternatywnego postrzegania rzeczywistości powracam w części 

poświęconej utopii pt. Tematyka snu w Orlando Furioso.

4. Epizody kluczowe
Filozoficzny obraz szaleństwa w Furioso jest budowany w sposób bardzo konse

kwentny i wyraźny - w całej serii odniesień, scen oraz epizodów, które nie tworzą jed
norodnej sekwencji, lecz planowo, choć nieregularnie, pojawiają się w tekście. W cało
ści, najbardziej znaczące dla interpretacji pojęcia szaleństwa są sceny i epizody, które 
stanowią o wieloaspektowej, lecz jednolitej koncepcji. Są to: (1) sen Orlanda - pieśń 
VIII, 71-87; (2) opis pierwszych objawów utraty zmysłów-pieśni XXIII, 100-36/XXIV, 
5-14; (3) epizod zemsty Orlanda - pieśni XXIX, 50-74-XXX, 1-15; (4) epizod „księ
życowy” Astolfa - pieśni XXXIV, 71-92/XXXV, 1-30 oraz (5) sceny odzyskania rozu
mu - pieśń XXXIX, 36-61.

Epizod snu i jego następstwa57. Szaleństwo Orlanda jest projekcją szczególnego 
stanu pomiędzy tu i tam, dwoma wymiarami rzeczywistości, świata wewnętrznego i ze
wnętrznego, realności i iluzji; jest konsekwencją procesu, który rozpoczyna się dużo 
wcześniej - w noc oblężenia Paryża, w obozie Karola Wielkiego, gdy scena snu otwiera 
miłosną queste. Obozowisko pogrążone jest we śnie, jedynie hrabia Orlando nie znajduje 
spokoju: jego uczucia sąjak odbicie księżycowego blasku na falach marszczącej się wody 
(VIII, 71), a myśl daleko odbiega od wizji zwykle nawiedzających rycerzy przed bitwą; 
długo przewraca się na posłaniu, aż wreszcie zapada w sen. Na ukwieconym brzegu, 
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w wiosennej scenerii, jak u Botticellego, widzi tańczącą Angelikę, gdy nieoczekiwanie 
nadchodzi burza- porywy wiatru targająkwiatami i liśćmi, a kiedy ustają-Angelika zni
ka. Rycerz budzi się, plącząc: przeczuwa, że sen jest ostrzeżeniem, a dziewczynie grozi 
niebezpieczeństwo - wierzy zatem w realność ukazanych we śnie wydarzeń:

Senza pensar che sian l’immagin false I nie myśląc, że we śnie widzenia się rodzą
quando per tema o per disio si sogna. fałszywe, które ze strachu lub żądzy pochodzą.

(OF, VIII, 84, 1-2) (OSz, VIII, 84, 1-2)

Orlando nie wątpi o prawdziwości wizji i biorąc sen za rzeczywistość, rozpoczyna 
queste za Angeliką58: zrywa się złoża, pospiesznie przywdziewa zbroję, wskakuje na ko
nia i cichcem opuszcza obóz - oddala się od Paryża, by szukać swej ukochanej (VIII, 
8O-83)5’. Tak opisana senna wizja Orlanda została dostrzeżona już przez współczes
nych -jeden z pierwszych komentatorów Furioso, Simone Fomari da Reggio, wyjaś
nia ją z dużą prostotą: „Owa burza niszcząca kwiaty jest zapowiedzią nieszczęścia i sza
leństwa Orlanda, o czym się potem powie, który wyrywając rośliny, poruszał kamienie 
i wysokie lasy”60. Inny szesnastowieczny komentator dzieła, Orazio Toscanella, podda- 
je epizod analizie dosłownej i dołącza teoretyczne uwagi na temat snów oraz ich inter
pretacji61. Takie spostrzeżenia świadczą nie tylko o uwadze, jaką cieszyła się tematyka 
snu w ogóle, lecz i w konkretnym przypadku Furioso potwierdzają narracyjne znacze
nie interesującego nas epizodu. Z narracyjnego punktu widzenia przedstawione zdarze
nie jest odpowiedzią na scenę poprzednią, nagle przerwaną przez wprowadzenie wy
izolowanego obrazu Angeliki, więzionej na wyspie Ebuda, gdy naga, przykuta do skały, 
oczekuje na śmierć w rytualnej ofierze. Jednocześnie funkcja narracyjna snu związana 
jest z opisywanym w poprzednim rozdziale pojęciem błędu. Przede wszystkim polega 
ona jednak na wyznaczeniu początku queste i jednoczesnej zapowiedzi odległych jesz
cze scen obłędu. Tak więc epizod snu poprzedzony słowami, w których podkreśla się 
nieuniknioność zbłądzenia:

58 Tu właśnie widoczna jest różnica między Ariostem i Petrarką, który w podobnej sytuacji nie daje się 
zwieść iluzji. Por. RVF, 251, 5-8; 252,1-3; 14.

59 Język opowieści o śnie (zwłaszcza oktawy 79-83 pieśni VIII) ściśle nawiązuje do Canzoniere 
Petrarki oraz do Dantejskiej Boskiej Komedii. Na temat snu Orlanda i związków Ariostowskiej lokucji 
z dziełami Petrarki oraz Dantego, zob. M. Beer, Romanzi di cavalleria, ss. 35-69.

60 S. Fomari da Reggio, Spositione sopra 1'Orlando Furioso, Torrentino, Firenze 1549, s. 205.
61 O. Toscanella, Le bellezze del Furioso, Pietro dei Franceschi, Venezia 1574.

Bisogna, prima ch’io vi narri il caso, Ale mi jeden trzeba wprzód przypadek srogi
ch’un poco dal sentier dritto mi torca. powiedzieć wam i z prostej kęs wyboczyć drogi.

(OF, VIII, 51, 1-2) (OSz, VIII, 51, 1-2)

otwiera nowy i zasadniczy etap miłosnej historii bohatera, który wynika z błędnego osą
du rzeczywistości, gdzie nieautentycznąrzeczywistość snu uznaje się za prawdziwą. Jed
nakże zwraca on uwagę na następstwa tego zdarzenia narracyjnego i prowadzi do punktu 
kulminacyjnego utworu. Znaczenie epizodu polega także na uwidocznieniu specyficz
nych zachowań Orlanda oraz wskazaniu atrybutów bohatera, który - rozpoczynając qu
este - pospiesznie przywdziewa zbroję, wskakuje na konia i opuszcza obóz:
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E per poter entrare ogni sentiero, 
che la sua dignita macchia non pigli, 
non I’onorata insegna del quartiero, 
distinta di color bianchi e vermigli, 
ma portar volse un ornamento nero; 
e forsę acció ch’al suo dolor simigli.

(OF, VIII, 85,1-6)

Nie wziął z sobą swych zwykłych znaków ani onej 
szachownice tak sławnej, białej i czerwonej; 
ale się w czernią ubrał i czarne wziął znaki, 
aby się z jego żalem zgadzały.

(OSz, VIII, 85, 3-6)

Owe znaki odnajdujemy sześć pieśni później, w opisie walki, gdy pojawia się nie
znany rycerz, siejący śmierć wśród pogańskich szeregów, który wyróżnia się czarnym 
odzieniem i insygniami:

la sopravesta di quel cavalliero:
- Quella e tutta nera,
lo scudo nero, e non ha alcun cimiero.

(OF, XIV, 33, 2-4)

- Jaki herb ma na tarczy i szatę na zbroi? - 
powiedział Tremizeńczyk, że dołoman na niem 
wszytek czarny i tarcza czarnem malowaniem, 
ale bez żadnych herbów.

(OSz, XIV, 33, 2-5)

Czarne szaty i czarna broń Orlanda są oznaką wewnętrznego bólu, rozpaczy i żalu 
- powodem takiego cierpienia jest senna wizja, którą bohater traktuje jak rzeczywistość. 
Żałobne barwy odzwierciedlają nie tylko stan ducha:

che come dentro l’animo era in doglia, i jako serce zawsze żałosne czuł w sobie,
cost imbrunir di fuor volse la spoglia tak i sam ustawicznie chciał chodzić w żałobie.

(OF, XIV, 33, 6-8) (OSz, XIV, 33, 6-8)

lecz i wyraźne przeczucie objawionej we śnie śmierci. Śmierć obecna we śnie staje się 
rzeczywistością, gdy metonimicznie pojawia się wśród nieprzyjaciół Orlanda, którzy giną 
z jego ręki; stanie się ona rzeczywistością również dla samego Orlanda, choć nie przyj
dzie w dosłownej postaci - bohater opuści świat rzeczywisty i odejdzie w niebyt, lecz 
będzie to niebyt świadomości - śmierć mentalna i śmierć dla społeczności. Opisana sce
na snu, poza czysto narracyjną funkcją, która pozwala bohaterowi wiernie prowadzić 
swą queste i w odpowiednim momencie zniknąć z jednej sceny poematu, a pojawić się 
w drugiej, zawiera jednocześnie wartości ^wasz-psychologizujące. Nie jest przepowied
nią przyszłości, lecz wyrazem stanu ducha, wywołanego istnieniem nieznanej bohatero
wi rzeczywistości - w jej centrum stają emocje oraz przeczucia. Sugeruje się tu działa
nie podświadomości - tej niepojętej części jaźni, w której rodzi się zwątpienie. Pozostaje 
to w związku z myślą Arystotelesa, który setki lat przed Freudem jasno podkreślał zwią
zek między duszą a onirycznym doświadczeniem62.

62 Na początku XVI w. w Italii uwagę zwracają liczne wydania Parva Naturalia Arystotelesa, zawiera
jące m.in. traktaty na temat snu: Sui sogni, Suite divinazioni nel sonno i Del sonno e della veglia, fragmen
ty, w których czyni się obserwacje na temat zależności snu i duszy. We włoskiej literaturze rycerskiej motyw 
snu jednakże występuje rzadko. Przyczyn powściągliwości we wprowadzaniu tej tematyki upatrywać można 
w zasadniczej niezgodności racjonalistycznych systemów, tkwiących u podstaw świata rycerskiego romansu 
oraz klasycznego świata greckiego, z którego romans ów się wywodzi i gdzie sen odgrywał drugorzędną rolę 
(było to związane z faktem, że - z definicji i dosłownie - sen przynależy do antykosmosu). W literaturze staro
żytnej istnieją raczej wątki związane z wiarą w proroczy charakter snów, które przewidują interwencję bóstw 
czy wróżbitów, mogących wyjaśnić tajemne związki sennych znaczeń, jak np. sen Agamemnona w Iliadzie 
(ks. I i II), sny kłamliwe i prawdziwe w Odysei (XEX, 560) czy sen Eneasza w Eneidzie (II, 286; VI, 893).
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Epizod szaleństwa Orlanda - fazy procesu psychicznej przemiany. Pierwsze, wy
raźne wzmianki o niestabilności umysłu bohatera znąjdująsię w cytowanych już wersach 
pieśni XII, 86,3-4, a stan ten identyfikuje się tu, ponownie, z błądzeniem głównej posta
ci, która „zbaczając z drogi”, „wychodzi z siebie”: si come era uscito di se stesso / usci 
di strada\ (OF, XII, 86, 1 -4)63. Odtąd „fizyczne” błądzenie w przestrzeni coraz częściej 
zbiegać się będzie z błądzeniem umysłu, co doprowadzi w końcu do całkowitej utraty 
władzy mentalnej, a w konsekwencji - do zrównoważenia takiego stanu i ustalenia osta
tecznego sposobu rozumienia rzeczy. I tak - w myśl naturalnej i racjonalistycznej po
trzeby, zrodzonej z filozoficznych założeń epoki - rozum rozpoczyna tu własną, odręb- 
n^queste, indywidualną wędrówkę w alternatywnej przestrzeni. Gwałtowne wkroczenie 
w wymiar szaleństwa, z jednej strony przypadkowe (pogoń za Mandricardem), z drugiej 
wynikowe (konsekwentny cel planów uniwersum), jest dla Orlanda jednoznaczne z prze
kroczeniem subtelnej granicy, która prowadzi ku bezdrożom błądzenia-błędu:

63 Por. uwagi w części poświęconej przestrzeniom błędu, wyd. niniejsze, s. 97 i nast.
64 Sceny szaleństwa Orlanda, zawarte w pieśniach XXIII i XXIV OF, dokładnie wyznaczają kompo

zycyjny środek dzieła, liczącego 46 pieśni.
65 Dosłownie: „utkwił nieruchome oczy”.

Lo strano corso che tenne il cavallo 
del Saracin pel bosco senza via, 
fece ch’Orlando ando duo giomi in fallo.

(OF, XXIII, 100,1-3)

Ale iż bel pohańca zniósł koń z prostej drogi, 
zbywszy munsztuka, między demie, między głogi, 
dwa dni daremnie jeździł grabia tamtem krajem.

(OSz, XXIII, 100,1-3)

Takie właśnie stopniowe przekraczanie niewyraźnie nakreślonych granic 
odgrywa istotną rolę w pieśniach szaleństwa, w kluczowych i zarazem centralnych ok
tawach poematu64. Tutaj Orlando jest wyłącznym bohaterem obrazu - w sposób huma
nistyczny, jak Niemand, przeżywa ogólnoludzki dramat, w którym człowiek, wobec ir
racjonalnej i nieuświadomionej siły, staje nagi oraz bezbronny. Psychologiczna analiza 
szaleństwa, oparta na kryteriach przeobrażenia i zmiany funkcji wszelkich atrybutów, 
jest prowadzona z najwyższą literacką wrażliwością. To analiza procesu skrywania rze
czywistości przed samym sobą stanowi obnażenie ułudy zmysłów, urojeń i zmąconej 
świadomości. Bieg spraw w sposób nieunikniony wiedzie do obłędu - stanu, w którym 
bohater przebywa kolejne stadia: najpierw staje się nierozpoznawalny dla sie
bie, później - nierozpoznawalny dla innych.

Skupiająsię tu i działająwszystkie wcześniejsze zdarzenia oraz mechanizmy owych 
zdarzeń: Orlando krąży w leśnych labiryntach, boscherecci labirinti, gubi się w lasu bez
drożach, bosco senza via, w ciemnym świecie przyrody, który jest zwierciadłem inne
go świata - podświadomości i uczuć. W chwili gdy pojawia się zbrój ny pośród natu
ry, u źródeł krystalicznej wody (XXIII, 100, 5) obok postaci nagiego pasterza(XXIII, 
101,2), nieuniknione staje się odsłonięcie prawdy - tu właśnie dostrzega wyryte ręką 
swej ukochanej świadectwo spełnionej miłości kochanków-Angeliki i Medora:

Volgendosi ivi intomo, vide scritti 
mold arbuscelli in su l’ombrosa riva. 
Tosto che fermi v’ebbe gli occhi e fitti, 
fu certo esser di man de la sua diva.

(OF, XXIII, 102,1—4)

Obracając się wkoło, widzi popisane 
na skórach różne drzewa i pokarbowane; 
skoro okiem przebieżał od sęka do sęka65, 
poznał, że to boginiej jego własna ręka.

(OSz, XXIII, 102,1—4)
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Jedna gwałtowna chwila wystarcza, by odkryć prawdę, dłuższy czas jednak upływa, 
by prawda dotarła do świadomości. Pierwsza reakcja Orlanda to opór i walka: w prawdę 
nie wierzy, instynktownie unikając potwierdzenia zdarzeń:

Va col pensier cercando in mille modi Wynajduje sposobów sto, żeby nie wierzy!
non creder quel ch 'al suo dispetto crede. temu, czemu na wielki żal swój już uwierzy!.

(OF, XXIII, 103, 5-6) (OSz, XXIII, 103, 5-6)

W podświadomej próbie sił autoiluzji sobie przypisuje imię rywala lub innej kobiecie 
imię ukochanej:

(1) ch’altra Angelica sia, creder si sforza, 
ch’abbia scritto il suo nome in quella scorza.

(OF, XXIII, 103,7-8)

(2) Finger questo Medoro ella si puote: 
forse ch’a me questo cognome mette.

(OF, 23, 104, 3-A)

(1) 1 przymusza się wierzyć, że to insza była 
Angelika, co w drzewie imię swe wyryła.

(OSz, XXIII, 103,7-8)

(2) Może też być, że może zmyśliła 
tego Medora tylko i mnie tak ochrzciła.

(OSz, 23, 104, 3-4)

Metoda autoiluzji zakłada potencjalny „kamuflaż” - możliwość lub, nieuświadomioną 
może, chęć zamiany tożsamości, zastąpienia własnej przez obcą, dopuszcza możliwość 
poświęcenia swych cech indywidualnych i ideologicznych: wyglądu, imienia, wyznania 
i wiary. Naruszona zostaje tu zatem zasada principium individuationis, zakładająca spój
ność własnego, ja”: Orlando oszukuje sam siebie, usando fraude a se medesmo (XXIII, 
104, 6), stara się nagiąć do własnych życzeń oraz wyobrażeń najpierw rzeczywistość 
zewnętrzną i obiektywną, a potem wewnętrzną i subiektywną, myląc własne , ja” z cu
dzym. Pragnienie oszukania siebie jest pragnieniem wolności, niemożliwej do urzeczy
wistnienia, o czym konsekwentnie mówią, uporczywie powracające w symetrycznych, 
regularnych dalszych przedstawieniach obrazy ptaka szamocącego się w klatce, w paję
czej sieci i wśród gęstych pnączy (XXIII, 105, 1-6). Orlando na próżno chce się odda
lić od owych znaków, uciec z fatalnego miejsca, które - choć piękne, jest tłem tragedii. 
Opuszcza otwartą, jasną przestrzeń idyllicznej polany i kieruje się ku zamkniętej, zim
nej przestrzeni skalnej groty, do której wejście - niskie i mroczne - symbolicznie oplata 
wijący się bluszcz: edere e viti errand (XXIII, 106, 2)66. Tu obiektywna rzeczywistość 
nie ulega zmianie, przeciwnie - potwierdza się raz jeszcze, i po raz kolejny, i znowu. 
Z podświadomości, powoli i boleśnie, prawda przedziera się ku świadomości:

66 Na temat hedera jako literackiego toposu mówi P. Rajna, wskazując jednocześnie epigramat M. Manilla 
jako źródło Ariosta. A. Gareffi źródeł upatruje raczej w łacińskiej hederaflexipedes Poliziana. Zob. A. Gareffi, 
Figure dell 'immaginario, s. 124.

II mesto conte a pić quivi discese; 
e vide in su 1’entrata de la grotta 
parole assai, che di sua man distese 
Medoro avea, che parean scritte al lotta. 
Del gran piacer che ne la grotta prese, 
questa sentenza in versi avea ridotta.

(OF, XXIII, 107, 1-6)

Wnidzie tam zdjęty żalem i serdeczną męką, 
i ujżrzy w pierwszem weściu Medorową ręką 
wiersze w rzędy złożone, a takie się zdały, 
jakoby się dopiero bety napisały, 
o swych wielkich rozkoszach, których więc zażywał, 
kiedy tam z Angeliką dla chłodu chodzywał.

(OSz, XXIII, 107, 1-6)
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Proces „uświadamiania” Orlanda powstaje w wyniku zbieżności dwóch mecha
nizmów: psychologicznego i filologicznego, gdzie wypowiedź w określonym języku 
(obcym lub własnym) jest czynnikiem kształtującym przebieg psychicznej przemiany:

Che fosse culta in suo linguaggio io penso; Skład beł w swojem języku przyrodzonem złożył 
ed era ne la nostra tale il senso. i wierzę, że beł piękny, jam go tak przełożył.

(OF, XXIII, 107, 7-8) (OSz, XXIII, 107, 7-8)

Zapisana w j ęzyku pogańskim67 sentencj a, którą odczytuj e Orlando, nie wymaga wy- 
jaśnienia ani przekładu - Orlando, według filologicznego gustu epoki i humanistycznych 
wymogów, włada biegle nie tylko arabskim, ale i łaciną:

67 W lekturze tego fragmentu zwraca uwagę przeciwstawienie terminów linguaggio / lingua, bardziej jesz
cze widoczne przy badaniu wariantów tekstu. Pierwotnie w miejscu linguaggio czytamy: lingua. Zmiana wpro
wadzona przez Ariosta podkreśla odrębność mowy Medora - poganina, a jednocześnie usprawiedliwia fakt, 
że w kolejnych wersach (XXIII, 108) sentencja ta została przełożona na język volgare. Zmian tych autor doko
nał około 1532 r. - wyraźnie są tu widoczne wpływy nauk Bemba (korekta normalizacyjna, dotycząca termi
nologii technicznej).

Era scritto in arabico, che ‘1 conte 
intendea cost ben come latino: 
fra molte lingue e molte ch’avea pronte, 
prontissima avea quella il paladino.

(OF, XXIII, 110, 1-4)

W arabskiem to języku w weściu u jaskinie, 
który grabia tak umiał jako po łacinie, 
jako belo napisano, wszystko wyrozumiał, 
bo ten język tak dobrze, jak swój, grabia umiał.

(OSz, XXIII, 110, 1-4)

Powtórzenie treści zapisu tworzy czasowy oraz psychologiczny dystans, potrzeb
ny bohaterowi dla przyswojenia „nowej” rzeczywistości, a zarazem utrwala i stabilizuje 
świadomość zaistniałego zdarzenia. Reakcje Orlanda, dokładnie opisane, są stopniowe 
i coraz bardziej się zagęszczają: rycerz odczytuje napis, czyta go ponownie, i znowu: Tre 
volte e quattro e sei lesse lo scritto (XXIII, 111,1), a w głośnej lekturze szuka tego, czego 
brak w pisanych słowach: pur cercando invano/che non vi fosse quel che v’era scritto 
(XXIII, 111, 2-3). I nagle-jak się zdaje-Orlando odkrywa „sekretną mądrość natury” 
oraz na moment z nią się jednoczy. Mądrością tą jest zobojętnienie, gdy utkwiwszy 
oczy w kamieniu, nieruchomieje i kamienny staje się jego umysł:

Rimase al fin eon gli occhi e eon la mente Na ostatek myśl i wzrok w popisane skały
fissi nel sasso, al sasso indijferente. tak wlepił, że się i sam zdał być skamieniały.

(OF, XXIII, 111,7-8) (OSz, XXIII, 111,7-8)

Metaforyczna nieczułość kamienia, niewzruszoność ciała i stoickie oddalenie to tyl
ko wyraz kolejnej reakcji, która prowadzi do odrętwienia umysłu, gdy całkowita bierność 
i upadek sił staną się zewnętrzną oznaką wewnętrznych doznań. Czy obojętność pozorna 
jest obojętnością przeżyć? Orlando zamyka się w sobie, nie mogąc sprostać sile rzeczy
wistości, a jednocześnie takiego stanu znieść nie może. I tak, uciekając ku naiwnym fan
tazjom, łudząc się, że można oszukać przeznaczenie, chwilowo przychodzi do siebie:

Poi ritoma in se alquanto, e pensa come 
possa esser che non sia la cosa vera.

(OF, XXIII, 114, 1-2)

Skoro kęs przyszedł k sobie, myśl jego troskliwa 
rozbiera, jako mogła ta rzecz być fałszywa.

(OSz, XXIII, 114, 1-2) 
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a gdy poczucie prawdy nie daje mu spokoju, z całą już świadomością kryje się za za
słoną pozorów:

Poco gli giova usar fraude a se stesso. Nie wskórywa, choć myśli oszukiwa swoje.
(OF, XXIII, 118, 1) (OSz, XXIII, 118, I)

Pomiędzy zdarzeniami opisanymi w wyżej przytoczonych wersach, w umyśle Orlan
da następuje proces samouświadomienia, w którym przechodzi on od stanu braku świa
domości do stanu świadomości. Przemiana ta zachodzi przy współistnieniu intuicyj
nych podejrzeń co do faktycznego stanu rzeczy, ze świadomą lub prawie świadomą 
próbą ich ukrycia, w obawie przed ujawnieniem faktów:

Chieder ne vuol: poi tien le labra chete; 
che terne non si far troppo serena, 
troppo chiara la cosa che di nebbia 
cerca offuscar, perche men nuocer debbia.

(OF, XXIII, 117, 5-8)

Chce pytać i zaś milczy, i język hamuje, 
i wszelakie sposoby sam w sobie najduje, 
aby ona rzecz, co aż nazbyt jasna była, 
mgłą się, żeby mniej cierpiał, jaką zasłoniła.

(OSz, XXIII, 117,5-8)

Poznanie nie stanowi tu wyniku działań świadomości. Dopóki doświadczenie nie wy
kracza poza sferę zjawisk fizycznych, byt ludzki jest niemożliwy, zaś do osiągnięcia po
znania niezbędny staje się moment „wtajemniczenia”, zatem istnienie zewnętrznego po
zoru jest tutaj konieczne, a decydujące - przejście od pozoru do samej istoty wyobrażenia. 
Narracyjno-psychologiczny mechanizm odkrywania prawdy - oparty na systemie po
wtórzeń, powracających tematów, zdarzeń, okoliczności, który prowadzi stopniowo do 
pogłębienia analizy stanu bohatera - bezlitośnie odziera Orlanda ze złudzeń.

Kolejne miejsce, do którego wiedzie droga - pasterska chata, gdzie rycerz znajduje 
dalsze ślady kochanków, jest miejscem zamkniętym i jednocześnie otwartym, miejscem 
natury i miejscem pracy, miejscem, w którym Orlando, tak jak poprzednio, staje przed 
świadectwem zdarzeń. Sam proces odsłaniania prawdy jednakże ulega zmianie - tak jak 
na polanie i w grocie świadectwem prawdy były zapisane słowa, tutaj staje się nim 
opowieść pasterza - słowo głośno wyrzeczone - zatem to, co dotychczas pozo
stawało niewypowiedziane, zostaje uzewnętrznione. Odtąd dotychczas niedostępny we
wnętrzny świat, chroniony dosłownie i w przenośni: najpierw przez zewnętrzne oznaki 
racjonalności oraz siły bohatera - pancerz i oręż, potem przez siły natury - kamień i ska
łę, później jeszcze przez autoiluzję - z nagła staje otworem, by dać upust długo skrywa
nym uczuciom. Tu kolejne stany przemiany świadomości, stopniowo intensyfikowane 
i pogłębiane, prowadzoną do punktu wyjściowego dla scen „wielkiego szaleństwa”, gdy 
rycerz „wrzaskiem i krzykiem bramy otwiera bólowi”, eon gridi ed urli apre leporte al 
duolo (XXIII, 124, 8), a jedynym świadomym uczuciem, jakie pozostaje, jest świado
mość siły bólu i szału68. Takie otwarcie per visibilia ad invisibilia, poprzez uzewnętrz
nienie cierpienia, mówi o chorobie duszy - tu łzy i krzyk dają ujście palącemu żalowi: 
di pianger mai, mai di gridar non resta (XXIII, 125,1), a ból, przerastający ludzkie 

68 Na temat scen szaleństwa w Orlando Furioso, oprócz wcześniej cytowanych prac P. Rajna (ss. 395-406), 
A. Gareffi (ss. 121-155), zob. komparatystyczny szkic o Ariostowskiej i Ficiniańskiej teorii miłości A. Bo- 
nadeo, Note sulla pazzia di Orlando, „Forum italicum” IV (1970), ss. 39-57 oraz G. Romagnoli Robuschi, 
Lettura del canto XXIII dell 'Orlando Furioso [w:] Studi sull’Ariosto, E. Girardi (red.), Vita e pensiero, Milano 
1977, ss. 131-146.
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granice, staje się przyczyną „śmierci” Orlanda, który przeżywa jedynie jako „cień swe
go ducha”. W tym momencie rozpoczyna się proces, który posiada wszelkie znamiona 
rozdwojenia jaźni - Orlando widzi sam siebie, sam sobie się dziwi: di se si meraviglia 
(XXIII, 125,5), by w końcu ujrzeć, że oddziela się jego duch od ciała:

Dal fuoco spinto ora il vitale umore 
fugge per quella via ch’agli occhi mena;

(OF, XXIII, 126, 5-6)

Io son lo spirto suo da lui diviso, 
ch’in questo inferno tormentandosi erra.

(OF, XXIII, 128, 5-6)70

69 W przekładzie polskim nie została utrzymana konsekwencja w terminologii: czasownik errare ustąpił 
miejsca zwrotowi być męczonym, przez co burzy się spójność oryginalnej koncepcji, która zakłada podo
bieństwo błądzenia w realnym życiu i w piekle, znajdującym się w ludzkiej duszy.

70 Oktawy OF, 23,126-128 nawiązują do pieśni Ad Amorem M. Manilla Tarcanioty (1453-1500). 
Zob. A. Gareffi, wyd.cyt., s. 132.

71 Powyższe uwagi wynikają ze spostrzeżeń dotyczących języka pieśni XXIII OF (zob. A. Gareffi, 
wyd.cyt., ss. 146-147). Dla konfrontacji przytaczam w całości tekst odnośnego fragmentu OF, znacząc kur
sywą istotne terminy (polski przekład nie zawsze oddaje językowy aspekt opisywanego procesu):

Pel bosco erro tutta la notte il conte.
(OF, XXIII, 129, 1)

Wilgotność to żywotnia, ogniem wypędzona [...] 
ucieka, której leją tak wielki dostatek, 
że mi żałość i żywot weźmie na ostatek.

(OSz, XXIII, 126, 5-8)

Jam jest tylko jego duch, ale rozdzielony 
od niego, ustawicznie w tern piekle męczony69.

(OSz, XXIII, 128, 5-6)

Całą noc grabia błądził tam i sam po lesie.
(O5z, XXIII, 129, 1)

Ów duch/dusza rycerza posiada świadomość - to jaźń błądząca w piekle doznań 
(XXIII, 128, 6; 129, 1) - zaś puste, bezrozumne ciało jest tylko szpetnym świadectwem 
nieszczęścia, bezwiednym wykonawcą nakazów obłąkanej duszy, uzewnętrznieniem 
cierpienia. Konstrukcyjne założenie opisu rozdzielenia jaźni bohatera (XXIII, 126-128) 
jest dość schematyczne - polega na zestawieniu podobieństw i przeciwieństw, w syme
trycznym, negatywno-pozytywnym układzie:

1. brak łez; 2. brak łez - ból; 3. ogień - brak bólu = brak życia; (okt. 126)
1. brak oddechu; 2. brak oddechu - ból; 3. ogień = miłość (2x) (okt. 127)
1. nie-Orlando; 2. nie-Orlando (= Orlando martwy) - Angelika; 3. Orlando (duch) 

-nie-Orlando (cień) (okt. 128)71.

Queste (1) non son piu lacrime, che fuore 
stillo dagli occhi eon si larga vena.
(2) Non suppliron lc lacrime al dolore: 
finir, ch’a mezzo era (2) il dolore a pena.
Dal (3) fuoco spinto ora il vitale umorc 
fugge per quella via ch’agli occhi mena; 
cd ć quel chc si versa, c (3) trarra insieme 
c 7 dolore e la vita all’orc estreme. (126) 
Qucsti ch’indizio fan del mio tormento,
(1) sospir non sono, nć i sospir sono tali.
(2) Quelli han triegua talora; io mai non sento 
chc ‘1 petto mio men la sua (2) pena csali.
(3.1) Amor chc m’ardc il cor, fa questo vento, 
mentre dibattc intomo al (3.1) fuoco l’ali.
(3.2) Amor, con chc miracolo lo fai,
chc ‘n (3.2) fuoco il tenghi, e nol consumi mai? (127)

(1) nie są to już więcej łzy, które z podziwicnicm 
leję z oczu ustawnie tak żywym strumieniem.
(2) Tak wielkiemu żalowi Izy nie wydołały
I ledwie w połowicy beł, gdy ciec przestały: 
wilgotność to żywotnia, (3) ogniem wypędzona, 
drogą, która do oczu wiedzie, wypuszczona, 
ucieka, której leją tak wielki dostatek, 
żc mi żałość i żywot weźmie na ostatek.
Wzdychania, które w onych mękach znać dawają,
(1) nie są pewnie wzdychania', nigdy nic bywają
(2) takie wzdychania; bo te na czasy próżnują: 
mnie ustawicznie moje (2) męki prześladują.
(3.1) Miłość to ten wiatr czyni, która mię ogniami 
pali, które (3.1) rozżaża, machając skrzydłami.
Twój to cud, (3.2) o miłości, że choć mię tak palisz
i w (3.2) ogniu zawsze trzymasz, niegdy mię nic spalisz.
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Ostateczną scenę konfliktu, w której bohater zaneguje całą otaczającą go rzeczywi
stość i utraci tożsamość, zapowiada scena utraty atrybutów, prowadząca do kulmina
cyjnej, trwałej już fazy szaleństwa Orlanda. Wobec nieubłaganego świadectwa prawdy 
Orlando kieruje złość przeciw „obiektom”, które stały się jej przyczyną: niszczy napisy, 
litery i słowa, świadczące o upadku złudzenia (129-130), mąci źródło wody - symbol 
czystości (131), zdziera z ciała zbroję - symboliczny znak rycerskiego kodeksu i stanu 
(132-133), a w końcu po długim, niszczycielskim biegu przewraca się, nieruchomie
je i w ostatnim przejawie człowieczeństwa, leżąc na wznak, wydaje westchnienie, spo
glądając w niebo72:

(1) nie jestem tern, czem się zdam z twarzy: już nieżywy, 
już dawno (2) jest pod ziemią Orland nieszczęśliwy;
(2) jego to niewdzięcznica, która go zdradziła 
nie strzymawszy mu wiary, okrutnie zabiła.
(3) Jam jest tylko jego duch, ale rozdzielony 
Od niego, ustawicznie w tern piekle męczony 
przy jego (3) cieniu, który sam został na świecie, 
przykład wam, co w miłości nadzieję kładziecie.

(OF, XXIII, 126-128) (OSz, XXIII, 126-128)
72 Często podkreślany jest związek epizodu szaleństwa Orlanda z opowieściami o rycerzach Okrągłe

go Stołu (stan Lancelota, kiedy opuszcza go Ginevra, uczucia Tristana przekonanego o zdradzie Izoldy). 
Także moment przejścia od stanu normalności do opętania nawiązuje do opisów śmierci w opowieściach 
arturiańskich i w Chansons de geste, w których umierający rycerz kładzie się na ziemi i ostatnie spojrze
nie kieruje ku niebu.

73 Por. uwagi na temat konwencjonalnych przedstawień szaleństwa w literaturze o tematyce rycerskiej, 
wyd. niniejsze, s. 132 i nast.

E stanco al fin, e al fin di sudor molle, 
poi che la lena vinta non risponde 
allo sdegno, al grave odio, all’ardente ira, 
cade sul prato, e verso il ciel sospira. 
Afflitto e stanco al fin cade ne 1’erba, 
e ficca gli occhi al cielo, e non fa motto.

(OF, XXIII, 131,5-8; 132,1-2)

Na koniec spracowany, kiedy go już siły 
wszytkie, wielką zwątlone pracą, opuściły 
i więcej się z wściekłością jego nie zgadzały, 
padł na ziemię i leżał wznak, zapamiętały.
Padl na ziemię, jakom rzekł, i wznak się wywrócił, 
nie mówi nic, tylko wzrok ku niebu obrócił.

(OSz, XXIII, 131,5-8; 132, 1-2)

Początek „wielkiego szału”, kiedy Orlando z bólu odchodzi od zmysłów, to metafo
ryczne obnażenie, gdzie nagość jest atrybutem prawdy, a zarazem gestem obłędu i zna
kiem odrzucenia73:

Di crescer non cessó la pena acerba, 
che fuor del senno al fin 1’ebbe condotto 
Il quarto di, da gran furor commosso, 

ny.
e maglie e piastre si stracció di dosso 

(OF, XXIII, 132, 5-8)

E poi si squacid i panni, e mostró ignudo 
1’ispido ventre e tutto ‘1 petto e ‘1 tergo;
e cominció la gran follia [...]

(OF, XXIII, 133,5-7)

(1) Non son, non sono io quel che paio in viso: 
quel ch’era (2) Orlando ? morto ed d sotterra;
(2) la sua donna ingratissima l’ha ucciso:
si, mancando di fć, gli ha fatto guerra.
(3) lo son lo spirto suo da lui diviso, 
ch’in questo inferno tormentandosi erra, 
acció con (3) I’ombra sia, che sola avanza, 
esempio a chi in Amor pone speranza.

I tak go ona żałość niezmierna trapiła, 
że go nawet rozumu wszytkiego zbawiła-, 
czwartego dnia, od wielkiej wściekłości porwa- 

rozdarł zbroję na sobie, z zmysłów już obrany.
(OSz, XXIII, 132,5-8)

Potem na sobie zdrapał wszytkie spodnie szaty 
i nagie piersi, i brzuch ukazał kosmaty, 
i wpadl w takie szaleństwo, że - kto by to pisał, 
co czynił - straszliwszego nikt nigdy nie słyszał.

(OSz, XXIII, 133,5-8)
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Porzucona zbroja, tarcza i broń, rozrzucony przyodziewek - pozostaje tylko sam 
człowiek, zdany jedynie na niszczycielską siłę pierwotnych instynktów74. Tak kończy 
się pieśń XXIII, pieśń, którą mógłby się zakończyć cały poemat - nie tylko mógłby - 
w rzeczywistości tu następuje koniec poematu, nawet jeśli tylko metaforyczny. W pieśni 
tej poemat kończy się i zarazem na nowo zaczyna, odradza - tak jak Orlando75. Odtąd 
bohater pozbawiony zostaje zdolności poznania: obcy nie tylko sobie, lecz także innym, 
nie rozpoznaje siebie, ludzi, miejsc i sytuacji, w których się znajduje. Sam, bez możności 
samokontroli, ze zwierzęcym rykiem przemierza wielkie przestrzenie, niszczy wszelkie 
napotkane przejawy życia i zatrzymuje się dopiero wtedy, kiedy spotyka swą Angelikę 
- wieczny cel poszukiwań, przedmiot pragnień i sprawczynię cierpień.

74 Topos ten jest często wykorzystywany w literaturze manierystyczno-barokowej. Zob. M. Costanzo, 
I segni del silenzio. „ Empresas y Jeroglifas ejecutados " e altre acutezze non-verbali nella „ immagine " ma- 
nieristica e barocca [w:] tenże, I segni del silenzio e altri studi suite poetiche e I’iconografia letteraria del 
Manierismo e del Barocco, Bulzoni, Roma 1983, ss. 35-63.

75 Wiąże się to z systemem narracji, która dotychczas dotyczyła zdarzeń prowadzonych w przestrzeni 
poziomej, czyli tych, które rozegrały się na Ziemi. Aby poemat mógł się naprawdę zakończyć - obok pro
stoliniowego ruchu poziomego, niezbędny jest także ruch pionowy, który przetnie horyzontalną oś narra
cji - konieczny zatem będzie Astolfo, który zstąpi pod ziemię i wzniesie się na Księżyc. „Przecięcie” takie 
następuje niezwłocznie - już w kolejnej pieśni, która przerwie opowieść o szaleństwie Orlanda; wszystko 
to jest wynikiem wystudiowanej gry przerw i powtórzeń, właściwej technice entrelacement.

Epizod zemsty Orlanda. Epizod zemsty Orlanda, zwany epizodem „klaczy” 
(episodio della giumenta), tworzy sekwencję autonomiczną - obejmuje oktawy XXIX, 
50-74 oraz XXX, 1-15 i stanowi drugi, wyodrębniony ciąg zdarzeń mówiących, jak za
powiada autorski komentarz, o obłędzie i szaleńczych czynach Orlanda:

Pazzia sara, se le pazzie d’Orlando Głupstwo wielkie by było, gdybym głupstwa jego
prometto raccontarvi ad una ad una; wypisował z początku aż do ostatniego;
che tante e tante fur [...] bo któż by je mógł zliczyć? [...]

(OF, XXIX, 50, 1-3) (OSz, XXIX, 50, 1-3)

Przedstawiane tutaj zjawisko jest złożone, akcent zaś pada nie tyle na sam fakt utraty 
zmysłów, ile na wielość i różnorodność objawów - zachodzi tu zatem konieczność wy
boru i skoncentrowania się na aspektach najpełniej odpowiadających celowi i kompo
zycji narracyjnej dzieła:

[...] ch’io non so quando
finir: ma ve n’andro scegliendo alcuna 
ed atta da narrar cantando, 
e ch’all’istoria miparra oportuna.

(OF, XXIX, 50, 4-6)

[....] o tych usłyszycie,
co się jem z użaleniem dziwować musicie, solenne 
powiem niektóre, powiem, choć to mniej podobne, 
bo do tej historyjej zdadzą się sposobne.

(OSz, XXIX, 50,4-6)

Wybór ten, w myśl zasad Ariostowskiej narracji przypomina, że upragnionego celu osiąg
nąć nie można, a przy tym wyraźnie zakłada prawdopodobieństwo opisywanych za
chowań z perspektywy psychologicznej; szalony bohater, zatem, kiedy spotyka Angeli
kę, nie tylko - paradoksalnie - nie rozpoznaje niegdyś kochanej kobiety, lecz dąży 
do jej unicestwienia. Z psychologicznego punktu widzenia, urzeczywistnia się w tym 
nieświadome pragnienie odwetu i dążenie do zemsty na ukochanej osobie. Zachowanie 
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Orlanda jest wywołane utratą zdolności odtwarzania wspomnień i jest efektem chorob
liwym - konsekwencją zbyt silnie przeżytego uczucia, rezultatem odrzucenia:

D’averla amata e riverita molto 
ogni ricordo era in lui guasto e rotto. 
Gli corre dietro, e tien quella maniera 
che terria il cane a seguitar la fera.

(OF, XXIX, 61,5-8)

Ani on myśli o tern, ani on pamięta, 
jeśli to Angelika, co była tak wzięta.
Bieży pędem w jej tropy: tak pies bojaźliwie 
goni sameczki, aby głody napasł chciwe.

(OSz, XXIX, 61,5-8)

Takie działanie jest wynikiem braku pamięci, a brak ten, określany jako „zepsute 
i urwane” wspomnienie, zarazem usprawiedliwia czyny Orlanda, których celem 
jest usunięcie napotkanej postaci, tak jak w przypadku obiektów spotkanych wcześniej. 
Rycerz w ślepym obłędzie pędzi za dawnym, teraz nierozpoznanym, przedmiotem po
żądania i naraża się na ostateczne jego pozbawienie:

Piu corto che quel salto era dua dita, 
aviluppata rimanea col matto, 
che con l’urto le avria tolta la vita.

(OF, XXIX, 66, 1-3)

Bo, by była o kroki dwa na niem siedziała, 
bez chyby zabita, by od grabie została, 
który już się przybliżał ku niej, obie pięści podniósszy [...]

(OSz, XXIX, 66, 1-3)

Ryzyko utraty upragnionego celu wiąże się z bezwiednym pragnieniem rewanżu, wy
równania krzywd, rozrachunku z przeszłością, odwetu za upokorzenie - jest ostatecznym 
i podświadomym motywem oraz celem działania. Uwidacznia się tu intuicyjny mecha
nizm zachowań: jeśli napotkana postać to nie-Angelika - nie będzie żalu, gdy zginie76. 
W chorym umyśle Orlanda samo zabójstwo, lub raczej jego pragnienie, urzeczywistnia 
się w sposób symboliczny: poprzez zniknięcie Angeliki za sprawą magicznego pierście
nia. Zdarzenie takie nie może jednak zaspokoić silnych, morderczych instynktów Orlan
da - te znajdują ujście w pogoni za zwierzęciem, które Angelikę symbolizuje. Gdy An
gelika dzięki magicznej mocy uchodzi cało, Orlando - w zamian - koncentruje uwagę 
na klaczy dziewczyny, dosiada jej i ją zajeżdża:

76 Por. G. Resta, Ariosto e i suoi personaggi, „Rivista di psicanalisi” III (1957), ss. 59-83; zob. też 
M. Corti, C. Segre (red.), / metodi attuali della critica in Italia, Eri, Torino 1970, ss. 144-153.

Segue la bestia per la nuda sabbia, 
e se le vien piu sempre approssimando: 
gia gia la tocca, ed ecco l’ha nel crine, 
indi nel freno, e la ritiene al fine.
Con quella festa il paladin la piglia, 
ch’un altro avrebbe fatto una donzella: 
le rassetta le redine e la briglia, 
e spicca un salto ed entra ne la sella; 
e correndo la caccia molte miglia.

(OF, XXIX, 67, 5-8; 68, 1-5)

Widzi, iż w żywe oczy zginęła nadobna 
Angelika ani jej naleźć rzecz podobna; 
udaje się za koniem i już go dopada, 
trzyma za wodze, jednem skokiem w siodło wsiada. 
Takiej jest, dostawszy go, szaleniec radości, 
jakby pannę poimał najwiętszej piękności; 
grzywę głaszcze, przekłada, wodzy poprawuje, 
śmieje się z serca, wczesne siedzenie smakuje; 
a potem mu wypuszcza i wiele mil jedzie.

(OSz, XXIX, 67 5-8; 68, 1-5)

Klacz to „przedmiot zastępczy”, który w przenośni przedstawia Angelikę i który 
na siebie przyjmuje furię oraz zemstę Orlanda - ten zatem masakruje i zabija konia 
dziewczyny, po czym kontynuuje szaleńczy swój bieg.
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Interpretacja zdarzeń, a także funkcji Ariostowskich postaci, zwłaszcza scen oraz 
epizodów, w których obecne są wyobrażenia konne77, krystalizuje się i utwierdza w świetle 
Freudowskich teorii umysłu, w myśl których regularnie uświadamiane idee systema
tycznie się wyładowują, zaś niewyładowana energia szuka alternatywnych rodzajów 
ujścia lub staje się powodem problemów psychicznych. Kluczem do zrozumienia czło
wieka i jego psychiki, punktem wyjścia do zrozumienia natury jest tu podświadomość. 
Teza ta wiąże się z pojęciem symbolizacji przedmiotów, działań, postaci oraz ich inter
pretacji, które występuje we Freudowskich spostrzeżeniach na temat marzeń sennych. 
Polega ono na przełożeniu symboli na idee i przedmioty, które owe symbole przedsta
wiają, tak więc symbol staje się „zamaskowanym przedstawieniem myśli”78. Szczególną 
rolę odgrywa tu symbol oniryczny - sen ma najlepszy wgląd w nieświadomość i jest ka
tegorią podświadomego myślenia oraz substytutem niespełnionego pragnienia, przy 
czym podświadomość posługuje się własnymi środkami wyrazu i własną retoryką, zaś 
symbole podświadomości oparte są na metaforycznej konwersji. Freudowska teoria na 
temat psychicznych procesów, które zachodzą w podświadomości twórcy, dotycząca 
źródeł i impulsów poetyckiej działalności, wyraźnie podkreśla tożsamość oraz związek 
snu z twórczością poetycką, a koncentruje się w szczególności na kwestii nadinterpre
tacji treści, której podlegać może nie tylko analiza przeżyć we śnie, lecz także poetyc
kie dzieło. Symbole literackie, podobnie jak oniryczne, są często wieloznaczne i, ,jak 
w chińskim piśmie”, tylko kontekst może pozwolić na dokładną interpretację ich zna
czeń79. Wobec różnych możliwych strategii przedstawiania i odbioru treści, gdzie istotny 
jest wybór symboli, Freud zauważa, że zarówno twórca, jak i śniący, mając możliwość 
wyboru między wieloma symbolami, decyduje się na ten, który wyraża obiektywne sto
sunki z ideą (koń w przypadku Orlanda) - na ten znacznik zatem, który obok typowej 
symbolizacji podstawowej (klacz jako wyznacznik płci) dopuszcza i zakłada istnienie 
motywacji indywidualnej (koń wyrażający relację między bohaterem a obiektem pożą
dania). W myśl tych rozważań, „epizod klaczy” w Orlando Furioso równie dobrze ilu
struje teorię symbolizacji jak Freudowska Gradiva wraz ze swą interpretacją sennych 
marzeń literackiego bohatera Jensena, gdzie przypadek Hanolda potraktowany zostaje 
jako kliniczny i poddany szczegółowej psychiatrycznej analizie80.

77 Związek między szaleństwem Orlanda i erotyką w scenach opartych na przenośni „konnej metafory” 
(w pieśniach: VIII, X i XXVIII) sygnalizuje G. Dalia Palma, Una cifra per la pazzia di Orlando, „Strumen- 
ti critici” IX/28/ 3 (1975), ss. 369-373 i 377, p. 4.

78 Według teorii S. Freuda, zawartej w Interpretacji snów. Zob. E. Benveniste, Note sidła funzione di 
linguaggio nella scoperta jreudiana [w:] Probierni di linguistica generale, Il Saggiatore, Milano 1971, s. 106.

79 Zob. S. Freud, Interpretazione deisogni (1899), Boringhieri, Torino 1989, s. 325.
80 Zob. S. Freud, Der Wahn UndDie Traume in W. Jensens Gradiva (1906), wyd. wł., Gradiva. Il deli- 

rio e i sogni nella „ Gradiva" di Wilhelm Jensen, Boringhieri, Torino 1977. Podobny eksperyment, ilustrują
cy teorię podświadomości twórczej, jest opisany w szkicu Leonardo, pierwszej psychoanalitycznej biografii, 
w której Freud, opierając się na symbolizmie, poddaje szczegółowemu badaniu związki między życiem emo
cjonalnym i intelektualnym autora Giocondy, jego dziełem artystycznym i literackimi pismami. Zob. S. Freud, 
Leonardo (1910), Boringhieri, Torino 1975.

81 Udowodnił to G. Dalia Palma, wyd.cyt., s. 370.

W całej sekwencji szaleństwa Ariostowskie obrazy, w których w znaczący sposób 
pojawia się postać konia bądź zwierzę do niego podobne, są psychologiczną projekcją 
wewnętrznego stanu bohatera i w takim kontekście można je rozpatrywać81.1 tak, kiedy 
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Orlando w drodze przez Pireneje staje naprzeciw dwóch leśnych młodzików (boscherecci 
gioveni), którzy prowadzą dźwigającego drewno osiołka - na wołanie, by ustąpił z drogi, 
reaguje furią. Znamienny jest fakt, że w pierwszej reakcji szaleniec nie dba o obecność 
młodzieńców i nie przeciw nim się zwraca, lecz z całym impetem uderza w zwierzę:

Orlando non risponde altro a quel detto, 
se non che eon furor tira d’un piede, 
e giunge a punio I 'asino nel petto 
con quella forza che tutte altre eccede.

(OF, XXIX, 53, 1-4)

Orland nie odpowiada na ono wołanie, 
tylko ognistem wzrokiem błyszcząc, w miejscu stanie, 
a potem, żaden temu ponno nie uwierzy, 
jak z niewymowną mocą w pierś osia uderzy.

(OSz, XXIX, 53, 1-4)

W scenie następnej natomiast, już po zniknięciu Angeliki, kieruje gniew przeciw 
kolejnemu zwierzęciu, którym jest rumak jej męża - godzi pięścią w wierzchowca 
Medora i jednym ciosem go zabija:

Nel girare il pugno strinse, 
e eon la forza che passa ogni metro, 
feri il destrier che ‘1 Saracino spinse.

Ferii sul capo, e come fosse vetro, 
lo spezzó si, che quel cavallo estinse.

(OF, XXIX, 62, 7-8; 63,2-4)

Ten zaś, obróciwszy się, w łeb konia ugodził 
Tą mocą, którą inszych na świecie przechodził.

I druzgoce, jako śkło, pięścią kości jego, 
szkapa padszy, pozbywa żywota słodkiego.

(OSz, XXIX, 62, 7-8; 63, 2-4)

Sceny obłędu charakteryzują się rosnącą, symboliczną i emocjonalną gradacją, a ko
lejne gesty Orlanda „zapowiadają” dalsze zdarzenia - zanim szaleniec zabije klacz An
geliki (substytut ukochanej), wprzód unicestwi przypadkowe zwierzę (osiołek to zastęp
cza, zredukowana forma właściwego celu), potem, mniej przypadkowo, uśmierci konia 
Medora (substytut rywala). W duchu freudowskim dostrzega się tu analogię przebiegu 
procesu twórczego i wizji sennej: następstwo narracyjnych sekwencji wyodrębnionych 
w pieśni XXIX ma charakter przyczynowy i prowadzi do momentu, w którym obraz 
wcześniejszy (klacz jako symbol relacji miłosnej i obiekt pożądania) warunkuje i określa 
znaczenie obrazu występującego później (klacz unicestwiona przez Orlanda). Wyobraże
niu, które wprowadzono uprzednio jako znacznik erotycznej zależności, odpowiada tutaj 
późniejszy, destrukcyjny obraz zniszczenia, będący wynikiem podświadomych intencji 
bohatera, zmierzającego do usunięcia obrazu, który powodował frustrację. Między tymi 
dwoma przeciwległymi obrazami mieści się całe to niezaspokojone pragnienie i rozcza
rowanie, które stało się dla bohatera impulsem do działania - usunięcia obiektu pożąda
nia, a zarazem likwidacji źródła napięcia. W myśl psychologicznych teorii mielibyśmy 
tu do czynienia ze zjawiskiem kompensacji - zrównoważenia uczucia niższości przez 
dążenie do zaznaczenia swej wartości na innym polu jako reakcji na frustrację. Współ
istnieją tu dwa obszary znaczeń, wyrażane językiem poezji i językiem podświadomości. 
Współistnienie takie jest uwarunkowane obecnością tego samego obrazu dominujące
go, który przybiera różne formy, a w rezultacie powoduje połączenie obu obszarów. 
Figura klaczy jednoczy różne i rozproszone elementy treści poematu - następuje tu in
tensyfikacja relacji przedmiotowych między wieloma bohaterami, wszystkimi, dla któ
rych Angelika jest przedmiotem niezaspokojonych pragnień i przyczyną napięcia.

Metafory konne, zawarte w epizodach poprzedzających „epizod klaczy”, stopnio
wo przygotowywały i utrwalały symbole podświadomości na potrzeby dalszego, klu
czowego tekstu, opisującego zdarzenie, w którym Orlando zabija konia Angeliki, teks
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tu w pewien sposób zdeterminowanego przez wcześniejsze sygnały. Klacz, którą zabija 
Orlando (jak i inne zwierzęta, które, jedno po drugim, padały jego ofiarą), jawi się jako 
symboliczny substytut - namiastka obiektu pożądania, który powoduje emocjonalne na
pięcie, związane z niemożnością osiągnięcia właściwego celu i wywołuje destrukcyjną 
reakcję - pragnienie odwetu ze strony bohatera:

Avrebbe cost fatto, o poco manco, I by się była jego pani nie schroniła,
alia sua donna, se non s’ascondea. po tern świecie więcej by pewnie nie chodziła.

(OF, XXIX, 73, 1-2) (OSz, XXIX, 73, 1-2)

Potwierdza się w tych słowach tożsamość Angeliki i zwierzęcia oraz zaznacza - po
dwójnym akcentem: jednym przed, drugim po scenie centralnej - niezmienność i stałość 
morderczych instynktów Orlanda, najpierw wobec samej Angeliki, później w stosunku 
do jej konia:

seguitiamo Orlando,
in cui non cessa l’impeto e la rabbia 
perche si vada Angelica celando.

(OF, XXIX, 67, 2-4)

Raczej do grabie znowu wróćmy się głupiego, 
co wściekłem ogniem pała z gniewu okrutnego. 
Widzi, iż w żywe oczy zginęła nadobna Angelika.

(OSz, XXIX, 67, 3-6)

We wszystkich obrazach, w których konie uosabiają pragnienia zakochanych boha
terów (Rinalda, Ruggiera, czamoksiężnika-eremity, Orlanda) zawsze jest obecny ten 
sam, wspólny dla wszystkich obiekt pożądania - Angelika właśnie, a skoro miłosne 
poszukiwania dla wszystkich kończą się rozczarowaniem, zdarzenia, w których owi 
bohaterowie biorą udział, są dla nich negatywne. Tak rzecz ujmując, można zrozumieć, 
na jakiej zasadzie zabicie klaczy wyraża kolektywny obraz, przez który realizuje się 
zemsta nie tylko Orlanda, ale i innych postaci, rozgoryczonych niepowodzeniem, powo
dowanym przez ten sam obiekt pożądania. Postrzegany zbiorowo obraz (zabitej klaczy), 
który spełnia funkcję symbolizacji przedmiotu i zachowań, ma charakter „maskujący” 
oraz „działa” nie tylko w odniesiemiu do przypadku Orlanda, ale i innych bohaterów. 
I tak, scena, w której Orlando bierze odwet na klaczy, jest jednocześnie kolektywnym 
obrazem82 zemsty ze strony innych postaci:

82 „Obraz kolektywny” był przedmiotem studiów Freuda w dziedzinie procesów kondensacji i prze
sunięcia pracy snu.

83 Polski przekład nie oddaje tutaj idei oryginału, gubi się w nim znaczenie „obrazu kolektywnego”, 
o którym mowa. Słowa „wziąłby on pomstę beł surową” powinny brzmieć: „wziąłby pomstę za siebie i tysiąc 
innych".

che se non era, avrebbe Orlando fatto bo inaczej wziąłby on pomstę bel surową
di se vendetta e di miU'altri a un tratto. i napasł oczy swoje śmiercią jej gotową83.

(OF, XXIX, 73, 7-8) (OSz, XXIX, 73, 7-8)

Postać konia, funkcjonująca przede wszystkim jako przedstawienie zastępcze, przez 
które realizuje się potrzeba kompensacji ze strony Orlanda, występuje zarazem jako 
figura in extenso, rozszerzająca znaczenie czynów głównego bohatera, które zaspoka
jają oczekiwania innych bohaterów. Figura klaczy kieruje zatem ku wielu kontekstom, 
które dostarczają różnych znaków, sygnalizujących kierunki interpretacyjne jej sym
bolicznego znaczenia. Z perspektywy freudowskiej prowadzi to do eksperymentalne
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go potwierdzenia funkcjonowania w tekście literackim teorii84, według której pojedyn
czy element (szczegół życia psychicznego) odsyła do wielu innych elementów psychiki, 
a każdy z nich z kolei - do centrów przedświadomości, obszaru nieuświadomionych 
myśli i wyobrażeń, które w każdej chwili mogą stać się treścią świadomości, a następ
nie - do nieświadomości, obszaru, gdzie myśli i wyobrażenia zostają wyparte lub są nie
dopuszczone ze względu na treści trudne do zaakceptowania. Analizując poszczególne 
fazy szaleństwa bohatera, można zobaczyć, jak bliski formom i mechanizmom, o któ
rych istnieniu świadczy badanie podświadomości, jest paradygmat i przykład powstały 
z literackiej inwencji. Potwierdza się w ten sposób zasadność znanej w psychoanalizie 
tendencji do posługiwania się i odwoływania do przypadków literackich, traktowanych 
jako modele ilustrujące teoretyczne problemy.

8J Mowa o teorii naddeterminacji, według której znaczenie tekstu nigdy nie jest ostatecznie utwierdzo
ne i która dopuszcza wielość symbolicznych interpretacji treści.

85 Zob. S. Zatti, Il furioso fra epos e romanzo, s. 94.
86 Por. uwagi na temat sposobów segmentacji zdarzeń, wyd. niniejsze, s. 83 i nast.
87 Analizą leksykalnych powtórzeń w pieśniach XIX, XXXIII i XXV w powiązaniu z tematyką szaleń

stwa zajmuje się C. Bologna, La macchina del Furioso, ss. 200-202.

Interpretacje prowadzone w duchu freudowskim zdają się potwierdzać spójną i głę
boką koncepcję szaleństwa obecną w Furioso. Epizody, które ją budują-jak zapowiadał 
cytowany Ariostowski komentarz, podkreślający wieloznaczność zjawiska (XXIX, 50) 
- można odczytywać w różny sposób i przedstawiać w odmiennych perspektywach. Jak 
szeroko kwestia ta jest traktowana, jakie są treści stałe, podmiot i obrazy, które składają 
się na opisanie szaleństwa u Ariosta, wykazuje analiza procesów retorycznych oraz treś
ciowych, które je tworzą i wskazują sposoby ich odczytania. Opisane w poprzednich roz
działach mechanizmy ogólne, które rządzą treścią i narracją całości dzieła, funkcjonują 
tu dzięki zastosowaniu pewnych kategorii, które w kontekście interesujących nas epi
zodów pełnią specyficzne funkcje strukturalno-narracyjne oraz treściowe. Istotne wyda
je się tu postrzeganie wyżej opisanych obrazów oraz szczegółowych ich komponentów 
w perspektywie zmiany wartości - wymiany lub zastąpienia jednej przez inną. Innym 
wewnętrznym pierwiastkiem, kategorią rządzącą następstwem i konfiguracją sposobu 
narracji, na której opiera się inscenizacja procesu szaleństwa ujętego w całości - od utra
ty do odzyskania zmysłów i świadomości Orlanda-jest pamięć85.

Epizod odzyskania rozumu. To właśnie pamięć staje sięjednąz przyczyn obłędu- 
gotowość do wywoływania wspomnień, odtwarzania przeżyć, wzrokowych i słuchowych 
przypomnień, które pojawiająsię w danym momencie - ta właśnie zdolność, już na samym 
początku, staje się przyczyną szalonych działań Orlanda. Wjego wewnętrznym, pełnym 
zamętu świecie, pamięć nadaje szaleństwu sens i wprowadza porządek, zaś w świecie ze
wnętrznym, funkcję tę spełnia nie-pamięć: „zepsute i urwane” wspomnienie (XXIX, 61, 
5-8), która usprawiedliwia stan i czyny szaleńca. Mechanizm ten wpisuje się w system 
odniesień wewnętrznych w całej konstrukcji utworu, gdzie istotna jest technika powtó
rzeń „na odległość” podobnych struktur retoryczno-leksykalnych; stosując technikę po
wtórzeń, według reguł rządzących pamięcią wewnętrznąpostaci, buduje się całą sieć in- 
terstroficznych powiązań86. Takie fonetyczno-semantyczne „narzędzie” stanowi osnowę, 
na której „zapisane są” dźwięki, słowa, rymy, do których bohater lub narrator może po
wrócić i przypomnieć sobie pozornie zapomniane wypowiedzi poprzednie87. Nie istnie
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ją tutaj jednakowe schematy, a obok procedur analogicznych występują układy kontra
stujące: w przypadku epizodu szaleństwa, wraz ze wszystkimi jego następstwami, działa 
subtelny mechanizm, który łączy w parę alegoryczne figury poematu - pamięć i zapo
mnienie - szczególne ich znaczenie ujawni księżycowy epizod Astolfa.

Powrót Orlanda do zmysłów i świadomości, opisany w scenie przywrócenia rozumu 
(pieśń XXXIX), „działa” na zasadzie podwójnego kontrastu: utraty pamięci i jej odzy
skania (u samego bohatera) oraz nierozpoznania i rozpoznania (u świadków zdarzenia) 
- szalony rycerz, gdy ukazuje się nagi i dziki, siejący zniszczenie, pozbawiony pamięci 
i wszelkich cech ludzkich, jawi się w świadomości Astolfa i jego towarzyszy jako oso
ba obca i nieznana:

ove videro un uom tanio feroce, 
che nudo e solo a tutto ‘1 campo nuoce. 
Menava un suo baston di legno in volta, 
che era si duro e si grave e si fermo, 
che declinando quel, facea ogni volta 
cader in terra un uom peggio ch’infermo.

(OF, XXXIX, 36, 7-8; 37,1-4)

Aż w pół obozu właśnie zoczyli z daleka 
z najokrutniejszem kijem nagiego człowieka. 
Szermował niem z oburącz, a jeśli którego 
dosiągł z bliska, wnet duszę wystraszył z biednego. 
Coraz jednem mniej, kędy swe kroki prostuje, 
już za niem więcej niż sto trupów się nąjduje.

(OSz, XXXIX, 36, 7-8; 37, 1—4)

Odkrycie i określenie właściwej tożsamości szaleńca nie jest aktem bezzwłocznym, 
spontanicznym i „gwarantowanym”. Identyfikacji może dokonać jedynie postać dla czy
telnika wiarygodna, która już wcześniej otrzymała przesłanki, umożliwiające takie roz
poznanie: Fiordiligi była świadkiem zachowania szalonego rycerza88 - opowiadała prze
cież o czynach Orlanda i Rinaldowi (XXXI, 42-47), i Brandimartowi: (XXXI, 60-63), 
zaś Astolfo został w sprawę wtajemniczony przez św. Jana w czasie pobytu w ziemskim 
raju - innym, alternatywnym dla ziemskiego, świecie (XXXIV, 54 i nast.). Rozpoznanie 
hrabiego Orlanda jest więc możliwe dopiero wówczas, gdy mimowolny świadek czynów 
obłąkańca przypomina sobie wcześniejsze zdarzenia (XXIX, 43—14; 49):

88 Dla Fiordiligi Orlando w żadnym momencie zdarzeń nie jest postacią nierozpoznaną.
89 Polski przekład nie oddaje dokładnie treści oryginału.

Fiordiligi miro quel nudo in fronte, Ledwie go Fiordylizi nadobna dojrzała,
e gridó a Brandimarte: - Eccovi il conte! - głosem: -Awoż Orlanda macie'. - zawołała.

(OF, XXXIX, 44, 7-8) (OSz, XXXIX, 44, 7-8)

Zostanie to dwukrotnie potwierdzone - tu kolejne świadectwa pamięci:

Astolfo tutto a un tempo, ch’era quivi, 
che questo Orlando fosse, ebbe palese 
per alcun segno che dai vecchi divi 
su nel terrestre paradiso intese.

OF, XXXIX, 45, 1—4)

Astolfo per pieta che gli traffisse 
il petto e il cor, si volse lacrimando; 
ed a Dudon (che gli era appresso) disse, 
ed indi ad Oliviero: - Eccovi Orlando! -

(OF, XXXIX, 46, 1—4) 

Poznawa go Astolf; od Jana świętego 
słyszał w raju, iż patrzyć miał na tak wściekłego, 
skutecznie mu opisał postępki i sprawy 
Apostoł, które kilka miesięcy trwać miały.

(OSz, XXXIX, 45, 1—4)

Niewysłowioną Astolf ruszony litością, 
łez hamować nie może, serce mu żałością 
przykrą boleść przejmuje; mówi do Oliwiera: [...] 
- Patrz bracie, jaki nieszczęśliwy, 
cale rozumu zbywszy, Orland broi dziwy89.

(OSz, XXXIX, 46, 1-6)
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Rozpoznania powtórnego i właściwego dokonuje zatem Astolfo, jedyna postać, 
która władna jest przywrócić początkowy stan rzeczy, zwracając szaleńcowi utracony 
atrybut, którego brak stał się przyczyną i miarą jego obłędu. Kwestia ta, która wraz 
z całą „księżycową” sekwencją zdarzeń stanowi przedmiot analizy kolejnego rozdziału, 
rozwija się na podstawie drugiego z wymienionych mechanizmów rządzących opisem 
szaleństwa - zamiany wartości.

5. Szaleństwo a proces zamiany wartości
Przejawy szaleństwa Orlanda nie są związane ze stratą czy odzyskaniem rzeczy po

zostających w sferze materialnej, lecz stanowią część procesów intelektualnych i po
znawczych. W odróżnieniu od pozostałych postaci, które bez wahania i często zmieniają 
cele wędrówki, Orlando dąży do celu w sposób stały i niezmienny. Prowadzi to do wy
darzeń dla niego traumatycznych, w wyniku których błędnie identyfikuje elementy ota
czającej go rzeczywistości: początkowo nie rozróżnia - dosłownie - rzeczy i ich stanu: 
żołędzia i chleba (XXIV, 12), białego i czarnego koloru (XXIX, 73), a później całkowi
cie traci możność wszelkiej indywidualizacji: obiektów, przedmiotów, postaci i ich wy
różników. Zacierają się przy tym zasady, które wcześniej pozwoliły mu na stworzenie 
wyidealizowanego obrazu Angeliki, a zarazem giną przesłanki, które pozwoliły na zbu
dowanie własnego, doskonałego obrazu, odzwierciedlającego ideał rycerza. Odkąd 
Orlando nie rozpoznaje samego siebie (XXIII, 128) - zatraca tożsamość, a raczej świa
domość własnej, specyficznej tożsamości, a jednak zdolny jest dostrzec w kimś drugim 
te cechy, które były bodźcem dla jego poprzednich działań i dokonywanych wyborów 
(epizod zemsty, XXIX, 61). Widoczna jest tutaj uproszczona zasada symetrii oraz rów
nowagi, według której działają szaleńcy: elementy pojedyncze (przedmioty / wartości) 
zostają zastąpione przez kategorię ogólną- klasę, do której należą90.

90 Odwołuję się tutaj do, charakteryzującej system podświadomości, zasady symetrii, opisanej przez 
I. Matte Blanco, L 'inconscio come sistemi infiniti. Saggio sulla bi-logica, Einaudi, Torino 1981. Podświado
mość rozpoznaje jedynie klasy, a nie indywidualne przedmioty, gdyż te podlegają zasadzie wymienności.

W przypadku Orlanda wierność wobec osoby, przedmiotu czy idei jest wynikiem 
- o czym już była mowa - lojalności wobec dwomo-rycerskiego, tradycyjnego syste
mu wartości, a złudne wyobrażenie, któremu ulega - konsekwencją błędu, polegające
go na zbytniej zależności od praw społecznych i literackich, które z takiej tradycji wy
rosły oraz do niej się odwołują. Dramatyczny w istocie przebieg owego „błędu” osiąga 
punkt kulminacyjny w scenach utraty tożsamości i przejawia się najpierw w zwyczajo
wym geście porzucenia/odrzucenia atrybutów (zbroi, oręża), a później w akcie rozszcze
pienia jaźni, Petrarkowskim da se diviso. Stan Orlanda od samego początku pozostaje 
dwuznaczny. Jego miłosne szaleństwo można odczytać - co narrator zręcznie podkreśla 
-jako parodystyczne odwrócenie stilnovistycznych i neoplatońskich obrazów mężczy
zny i kobiety, bohatera i zbawcy. W istocie rycerz przebywa drogę odwrotną: zamiast 
emanującej duchowym pięknem donna angelicata, istoty anielskiej, która za bembow- 
sko-castigliońskim wzorem wytycza drogę wzniosłej przemiany, ma przed sobą kobie
tę, której zmysłowe piękno i ziemska uroda nie prowadzą do duchowego przeobrażenia, 

154



lecz do mentalnego i fizycznego upodlenia. Miast dążyć i wznosić się w górę, Orlando 
upada i poniża się do czynów bestialskich, w akcie szaleństwa, który pozbawiając go 
fizycznych atrybutów rycerskich, odbiera mu również wartości duchowe, przez humanizm 
platoński zwykle utożsamiane z dignitas hominis. W rezultacie, w degradacyjnym pro
cesie przeobrażania „człowieka” w „bestię” (XIX, 42), a potem w „nieczuły kamień” 
(XXIII, 111), przykład Orlanda staje się zaprzeczeniem szlachetności i uwznioślenia 
ludzkiego stanu, karykaturalną odwrotnią idei Pica zawartej w Oratio (I486)91.

91 G. Pico della Mirandola, Oratio de hominis dignitate [w:] A. Nowicki (red.), Filozofia włoskiego 
Odrodzenia, PWN, Warszawa 1966, ss. 137-142.

92 „Caratteristico del Furioso e il fatto che il contesto entro cui li si fa reagire allarga criticamente la pro- 
spettiva gia consolidata, dando luogo a un processo di continua autorevisione del testo nel suo farsi, del raccon- 
to nel suo divenire”. S. Zatti, wyd.cyt., s. 98. [Dla Orlanda Szalonego charakterystyczny jest fakt, że (każdy 
nowy) kontekst, w którym występuje bohater, poszerza wcześniej ustaloną perspektywę i rozpoczyna proces 
ciągłej „samokontroli” tekstu podczas jego powstawania oraz rozwoju opowiadania]. Tłum. A.K.

Cały ten degeneracyjny proces, rozpoczęty obrazem snu o Angelice, jest rezultatem 
queste podjętej wbrew etosowi rycerskich eposów, sprzecznej z zasadą wierności wo
bec władcy. Zakres i obszar działań Orlanda, zachowań oraz gestów, których kulmina
cją są sceny szaleństwa, nawiązuje z pewnością do szeroko pojętej tradycji literackiej, 
niemniej toposy dwornej tradycji lirycznej oraz epickiej z całym dziedzictwem myśli 
pre- i postpetrarkowskiej nabierają w nich nowego znaczenia. Tu tradycyjna sceneria lo
cus amoenus i pasterskiego pejzażu staje się tłem dramatycznych zdarzeń, gdzie kosz
marny sen przeobraża się w rzeczywistość, upadająpozory i ukazuje się czysta, okrutna 
prawda. Jest to oskarżenie literatury dwornej, która buduje złudzenia, oraz języka, ja
kim się posługuje. Orlando, stając naprzeciw skutków działania wytworzonego przez sie
bie, i na własny użytek, mechanizmu tworzenia fałszywej rzeczywistości, stara się przy
stosować zdarzenia, których stał się ofiarą, do wcześniejszych oczekiwań i wizji: 
próbuje sił autoiluzji (XXIII, 103, 7-8; 104, 3-4), niszczy świadectwa prawdy (XXIII, 
129-130), mąci źródło wody - symbol czystości (XXIII, 131), odrzuca symbole oraz 
znaki rycerskiego kodeksu i stanu (XXIII, 132-133). Wszystko na próżno - odtąd każ
dy jego czyn pogłębia frustrację, a opis działań paladyna stopniowo odsłania fazy obłę- 
du-degradacji, który prowadzi do całkowitego odczłowieczenia: tu, szaleństwo, które 
przeradza się w furię, wydaje się owocem idealizmu, który wynikał z dogmatycznego 
przejęcia kodeksów (petrarkowskiego, neoplatońskiego, castigliońskiego) cenionych 
w dworskiej kulturze czasów odrodzenia.

Motyw zamiany wartości, obserwowany w interesujących nas epizodach, ma także 
swój aspekt strukturalno-formalny. I tak, obraz szaleństwa Orlanda staje się pełniejszy, 
gdy przypomnimy o związkach intertekstualnych, które w poszczególnych narracyjnych 
odcinkach podkreślają spójność całości i eksponująznaczenie scen obłędu - centralnych 
w kompozycji dzieła. Podobnie jak pozostałe epizody poematu, epizod zawarty w pieś
ni XXIII/XXIV nie posiada wartości wyłącznie autonomicznej - sens jego odczytywa
ny może być przez pryzmat perspektywicznego pluralizmu92. W rezultacie większość 
narracyjnych segmentów znajduje wewnątrz dzieła swój odpowiednik w innym epizo
dzie, przedstawionym w perspektywie równoległej, wprost proporcjonalnej lub odwrot
nie proporcjonalnej w stosunku do punktu odniesienia. Tak zatem historia Orlanda bieg
nie równolegle z historią Rodomonta, Ruggiero przechodzi proces odwrotny do tego, 
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który przeżywa Orlando, postać Mandricarda pojawia się w miejscach, w których do
pełnia się tragedia, a zdarzenia z udziałem Astolfa nadają zdarzeniom pozostałym uni- 
wersalno-filozoficzny wymiar. W ten sposób tematyka szaleństwa zaznacza swój wpływ 
i obecność w całym poemacie, który w poszukiwaniu odpowiedzi na zasadnicze pyta
nia o sens i sposób ludzkiego istnienia kieruje się w stronę świata utopii, zdolnego ob
nażyć ludzkie tajemnice.



Część trzecia

UTOPIA





1. Od błędu i szaleństwa do utopii

Dzieło Ariosta kryje w sobie wielką metaforę błędu oraz błądzenia, prowadzącą 
ku filozoficzno-moralnej refleksji na temat kondycji ludzkiej w indywidualnym, a tak
że społecznym wymiarze, gdzie konfrontacja postępowania, sensus communis i postu
latów rozumu wskazuje na relatywność oraz mylność ludzkiego osądu i pozwala roz
patrywać losy człowieka, a także świata w figurze reversio i paradoksu. Opierając się 
na paradoksie oraz odwrotni, kreśli się tutaj obraz współistniejących światów - nierealne
go i rzeczywistego - podzielonych i złączonych zarazem specyficzną granicą iluzji oraz 
wyobrażeń. Wśród tak nakreślonych obszarów błędy pozostają niedostrzeżone, a czło
wiek zamyka się w świecie urojeń i trwa w nim do chwili, gdy jedynym możliwym zeń 
wyjściem okaże się przejście do innego, równie nieprawdziwego świata, świata szaleń
stwa. Błądzenie jest szaleństwem, a szaleństwo błądzeniem. Stany te jednak mają natu
rę przejściową - to czas zawieszenia, kiedy rozum, pozostając „w bezruchu”, uwalnia 
istniejące w człowieku nieznane mu moce. W Furioso świat obłędu nie jest oglądany 
„od wewnątrz” - oczami Orlanda, jego szaleństwo postrzegają inne postaci, obserwuje 
je też czytelnik; i tak, pozbawiony zdolności poznania bohater, bez możności samokon
troli, porusza się w rzeczywistości obcego wymiaru i pozostaje w niej obcy dla siebie, 
a zarazem nierozpoznawalny dla innych. Z takiego, oderwanego od świadomości, stanu 
umysłu nie sposób wyjść o własnych siłach - jedynie przy wsparciu z zewnątrz. W Fu
rioso rolę owej zewnętrznej siły pełni postać Astolfa, zdolna sięgnąć do nadnaturalnych, 
pozaziemskich środków i przenieść się do „innego”, pozaziemskiego, idealnego świata: 
wyzwolenie Orlanda z mocy szaleństwa dokonuje się zatem poprzez wiarę w związek 
świata realnego i idealnego. Zdarzenia Furioso, mające przywrócić pierwotny stan rzeczy 
i doprowadzić do uzdrowienia Orlanda, odbywają się poza światem ziemskim, na tere
nie, który przedstawia rzeczywistość „inną”, nieznaną bohaterom. Powstający przy tym 
w poemacie obraz prawdziwej rzeczywistości realnego świata kreowany jest poprzez 
odwrócenie wartości istniejących w ziemskim, realnym świecie.

Przeniesienie przestrzeni działania bohaterów do alternatywnych obszarów „innej” 
rzeczywistości pozwala na pogłębienie definicji i znaczenia obecnego w utworze mo
tywu błędu - gdy teraźniejszość staje się ciężarem, następuje ucieczka do innego wy
miaru, gdzie „inny” świat i „inna” rzeczywistość umożliwiają konfrontację problemów 
na wielu poziomach, zarówno z indywidualnego, jak i ze społecznego punktu widzenia. 
W ten sposób postawione w Furioso kwestie mogą być rozpatrywane w perspektywie 
indywidualnej, z punktu widzenia danej postaci symbolizującej społeczną jednostkę, 
a także z perspektywy szerszej, która pozwala na osąd społeczeństwa i panujących 
w nim wartości. Przy porównywaniu odmiennych, nietożsamych światów i oglądaniu 
ich z różnych punktów widzenia tworzy się pewien dystans, który pozwala oceniać za
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istniałe zdarzenia, ułatwia wytłumaczenie ich przyczyn i umożliwia zrozumienie wadli
wego funkcjonowania społeczeństwa oraz wniknięcie w istotę historycznych przemian. 
W poemacie Ariosta „inna” rzeczywistość nie przybiera fantastycznych kształtów, lecz 
stanowi o możliwości uwolnienia się spod władzy błędu i przyjęcia właściwego kierunku 
działania. Świat, w którym poruszają się postaci Furioso, z założenia i - w myśl filozofii 
epoki - z zasady jest racjonalny, każda przyczyna ma odpowiedni swój skutek, a wysiłek 
nie pozostaje bezefektywny. Istnieją w nim różne postaci szaleństwa, lecz zacierają się 
między nimi granice, a dzięki wierze w równowagę kosmosu wadliwa świadomość powra
ca do normy: człowiek uwalnia się od winy i spod władzy demonów, zanikają kontrasty 
natur i kultur, a zarazem gubi się rozdźwięk między, zgodnym z ideałami społeczeństw, 
życiem rozumnym i istnieniem szaleństwa, którego nie można pojąć w kategoriach two
rzonych przez ludzki intelekt. Szaleństwo jest projekcją szczególnego stanu - pomiędzy 
różnymi wymiarami rzeczywistości - iluzji i realności, jest odbiciem kontrastu indywi
dualnego, wewnętrznego świata i zbiorowego, zewnętrznego świata społecznego. W sa
tyrycznym, paradoksalnym kontekście rever sio, w którym ironia i autoironia pozwalają 
na odwrócenie rzeczy, szaleństwo-zbłądzenie nie ma wydźwięku ujemnego, nie jest po
wiązane z grzechem czy niedostatkiem z przyczyny braku rozumu - jest natomiast od
słonięciem istoty ludzkich problemów, pokazaniem i uświadomieniem prawdy. W jakim 
stopniu rozważania Ariosta wyrażają tęsknotę za lepszym światem, w jakim kierują się 
w stronę utopii, jeśli można posłużyć się tu pojęciem neologizmu i kalamburu1, który 
pojawił się równocześnie z pierwszym wydaniem Furioso?

1 T. Morus, De optima reipublicae statu deque nova insula Utopia libellus vere aureus, T. Martin, 
Louvain 1516. Dwuznaczność tytułowej nazwy Utopia (gr. topią - miejsce) jest związana z przedrostkiem 
„u”, mogącym pochodzić od eu lub ou. W pierwszym wypadku utopia byłaby eutopią, czyli miejscem do- 
brym/szczęśliwym, w drugim - outopią, czyli miejscem, którego nie ma. Niejednoznaczność taka jest zabie
giem zamierzonym: dzieło Morusa opowiada o podróży, w czasie której żeglarz Rafał Hytlodeusz przybija 
do wyspy, istniejącej jedynie w wyobraźni (ou-tópos), na której panują sprawiedliwość, racjonalna wolność 
i religijna tolerancja (eu-tópos).

2 Idea utopii jest starsza niż nazwa. Pierwszym utworem literackim, w którym pojawia się pojęcie uto
pijnych Wysp Szczęśliwych, sąPrace i dni Hezjoda (VII w. p.n.e.), a dokładnie fragment dłuższej opowieści 
o pięciu wiekach ludzkości (w. 106-201). Zob. M. Maślanka-Soro, Wyspy Szczęśliwe w starożytności: mit 
i rzeczywistość [w:] Archipelagi wyobraźni: z dziejów toposu wyspy w kręgu literatur romańskich, E. Łuka- 
szyk (red.), Wydawnictwo UJ, Kraków 2007, s. 12 i nast.

Za źródło utopii uważać też można opisaną przez Platona Atlantydę (dialogi Timajos, Krytias). Żadne 
późniejsze opowieści nie pobudziły tak wyobraźni, jak ta najsłynniejsza chyba historia zaginionej mitycz
nej krainy, która powstała na przełomie V i IV w. p.n.e. Inny przykład utopii podaję grecki filozof i podróż
nik Euhemer z Mesyny (IV/III p.n.e.), autor zachowanego we fragmentach opisu podróży Hiera anagrap- 
he (Święte Pismo), w którym mówi o swoich wyprawach na Ocean Indyjski na fikcyjną wyspę Panchai, 
gdzie istniało idealne państwo Panchajów i gdzie miał odnaleźć ślady bogów, za których uważał ludzi ubós
twionych za ich szlachetne czyny.

2. Utopia w renesansowej Italii
Wyobraźnia utopijna, która sięga czasów starożytnych2, funkcjonuje w pewnych gra

nicach, uwarunkowanych historycznie i społecznie. I tak, antyczna Grecja odpowiedzi 
na pytania dotyczące miejsca człowieka w świecie oraz właściwej organizacji ludzkie
go istnienia poszukiwała w obrębie autonomicznego miasta-państwa i dopiero upadek
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tej formy przyniósł rozszerzenie pojęcia do utopii stoickiej, która mówi o jednej ludz
kości podlegającej naturalnemu prawu. W średniowiecznej Europie istniały przede 
wszystkim utopie chrześcijańskie, czerpiące z ewangelicznych źródeł i pozostające 
w kręgu myślenia religijnego, natomiast w renesansie - epoce geograficznych odkryć - 
podatny grunt dla utopijnych idei znalazły na pozór autentyczne „doniesienia” z nowo 
odkrytych krain3. Rozwinęła się wówczas szczególna forma opowiadania, zawierająca 
opisy idealnych społeczności, zorganizowanych według określonych politycznych, 
ekonomicznych i moralnych zasad. Takie opowieści tworzą swoiste katalogi idei pełne 
szlachetnych intencji i stanowią kwintesencję zbiorowych nadziei wyrażanych przez 
wybitne jednostki, kontestując zastany porządek społeczny i pragnąc radykalnych, do
głębnych zmian w imię dobra oraz lepszego jutra wszystkich ludzi. Renesansowe utopie 
mają charakter konstruktywny: opisywany w nich „inny świat” wydaje się realny, 
a wprowadzenie w życie rządzących nim reguł - możliwe do zrealizowania; świat taki 
jest usytuowany w wyobrażonej przestrzeni lub jawi się u kresu podróży podjętej przy
padkowo lub nieprzypadkowo, która może mieć prawdopodobny lub nieprawdopodob
ny charakter4.

3 Zob. J. Szacki, Spotkania z utopią, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2000, ss. 50-51.
4 Renesansowej utopii konstruktywnej przeciwstawia się utopia negatywna, czyli antyutopia (dystopia), 

do której należą utwory o cechach podobnych, lecz „inny świat” przedstawiony jest w nich jako antycypa
cja piekła. Opisują one społeczeństwa przyszłości, zamknięte i wyizolowane, w których wolność jednostki 
została całkowicie ograniczona przez władzę dyktatorską i totalitarną, przy czym rzeczywistość opisywa
na w antyutopiach jest nie do przyjęcia przez odbiorcę. To forma literacka charakterystyczna dla czasów 
nam współczesnych - silny jej rozwój nastąpił w XX w. Zob. np. Nowy wspaniały świat (New Brave World, 
1932) Aldousa Huxleya, 1984 George’a Orwella (1984, 1949); Władca much (Lord of the Flies, 1954) Wil
liama Goldinga; 451 stopni Fahrenheita (Fahrenheit 45/, 1953) Raya Bradbury’ego; Pianola (PlayerPiano, 
1953) Kurta Vonneguta.

5 Teorię „idealnego miasta” tworzą wielcy architekci Quattro- i Cinquecenta. Leon Battista Alberti 
w De re aedificatoria (powst. między 1443 a 1452) na nowo odkrywa zasady Witruwiusza, zaś Antonio 
Averulino, zw. Filaretę, w Trattato di architettura (1461-1464) - pierwszym teoretycznym traktacie pisa
nym w narodowym języku volgare, opisuje projekt miasta Sforzów - Sforzindy, idealnego miasta oparte
go na planie gwiaździstym, otoczonego murami, zdobionymi gigantycznymi, niewykonalnymi w praktyce, 
wytworami architektonicznej fantazji. Francesco di Giorgio Martini, architekt i inżynier wojskowy, w Trat
tato di architettura civile e militare wypowiada się na temat miejskiej i wojskowej architektury, natomiast 
Andrea Palladio, zafascynowany Dziesięcioksięgiem Witruwiusza (ilustrował jego weneckie wydanie 
z 1556), w 1570 r. publikuje I quattro libri dell'architettura, Franceschi, Venezia 1570.

Odrodzenie i sukces utopii nie byłyby możliwe bez charakterystycznej dla epoki 
wiary w człowieka oraz jego zdolność dominacji w naturalnym i społecznym środowi
sku. U podstaw stanęły tu wzorce literackie i filozoficzne, z Platońską nauką o naturze 
rzeczywistości i modelem Państwa na czele. Jednocześnie odbiciem owej wiary stały 
się urbanistyczne wizje włoskich architektów: od Albertiego po Filareta, Francesca Mar
tiniego i Leonarda5. Piętnastowieczne teorie „idealnego miasta”, powstałe w wyniku 
ustanowienia systemów rządzenia zdominowanych przez jednego władcę, zwanych 
signorili, były odbiciem wyobrażeń dotyczących nowego ideału obywatelskiego życia 
i wymagały konkretnych programów urbanistycznych, odpowiadających założeniom 
nowego systemu politycznego. W przeciwieństwie do spontanicznego, przystającego 
do codzienności rozwoju średniowiecznych centrów miejskich, dążyło się tu do rea
lizacji świadomych zamierzeń projektowych i tworzenia planów, których doskonały 
ład i porządek odzwierciedlały racje panujących. Dzieła architektoniczne powstawały 
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z pobudek racjonalnych, gdzie równowaga i symetria planów łączyły aspiracje idealne 
z funkcjami, które miasto signorile musi spełniać: reprezentacyjnymi (pałac/świet- 
ność), obronnymi (fortyfikacje/bezpieczeństwo), mieszkalnymi (struktura mieszkań dla 
nowych warstw miejskich) i widowiskowymi (teatr/spektakulamość i rozrywka). Taki 
doskonały projekt miał przed oczami lord-kanclerz Anglii - Tomasz More, dla którego 
oprócz samej idei Utopii istotne znaczenie miały historyczne warunki Europy i Anglii. 
Ich analizie jest poświęcona Księga Pierwsza utworu, gdzie wyłania się obraz kraju wy
czerpanego niedorzecznymi wojnami, podzielonego między chciwą i arogancką szlach
tę, leniwych zakonników i zubożałych, niepiśmiennych wieśniaków, zawsze gotowych 
chwytać za broń. Morus nie wskazywał drogi konkretnych reform, lecz budował wizję 
społecznego organizmu, opartego na rodzinie patriarchalnej (przypominająsię tu poglą
dy Albertiego na temat wspólnoty produkcji i dóbr, tolerancji religijnej, zniesienia kary 
śmierci oraz sześciogodzinnego dnia pracy, zawarte m.in. w Libri della famiglid), opie
rającego się przede wszystkim na naturalnej dobroci człowieka - podstawowym credo 
humanistycznego renesansu. Przesłanie łacińskiej książeczki Morusa odbiło się szero
kim echem pośród uczonych, zwłaszcza gdy Erazm - początkowo ostrożny wobec tez 
głoszonych przez młodszego przyjaciela, w jednym z listów wyraził dla niej aprobatę 
i entuzjazm. Przy takim poparciu Utopia miała trzy pierwsze wydania oraz trzy wzno
wienia w ciągu trzech lat: w Paryżu, ze wstępem samego Budaeusa, oraz w Bazylei 
i we Florencji; szybko doczekała się też przekładów na język niemiecki (1524), francu
ski (1550), angielski (1551), flamandzki (1553) oraz hiszpański (1627).

O zainteresowaniu Utopią w Italii świadczy nie tylko jej wczesne, florenckie wyda
nie (Giunti, 1519), lecz także włoski przekład, którego w roku 1548 dokonał Ortensio 
Lando, kaznodzieja i pisarz, rozpowszechniający swoje dzieła pod różnymi - nawiązu
jącymi do utopii - pseudonimami: Anonim z Utopii, Filalete Politopiense lub Filale- 
te, obywatel Utopii6. Przekład ten miał dość ciekawą historię, a to za sprawą Francesca 
Sansovina, który cytując przykłady konstytucji różnych państw w Delgoverno dei regni 
e delle repubbliche cosi antiche come moderne (Wenecja, 1561), w czwartym wydaniu 
dzieła powiększył liczbę rozdziałów i w ostatnim z nich zamieścił w całości drugą księgę 
Utopii (w tłumaczeniu Landa) - jakby rzecz dotyczyła autentycznego państwa7. Inspi

6 Ortensio Lando (ok. 1512 — po 1555) - kaznodzieja, medyk i pisarz należący do tzw. twórców „nie
regularnych” włoskiego Cinquecenta, często określany mianem „awanturnika pióra”, znany jest nie tylko 
jako tłumacz Utopii na język włoski, lecz jako propagator idei Erazma. Już jego pierwsze satyryczne utwory 
Cicero relegatus et Cicero revocatus (1534) związane były z polemiką wokół Ciceronianusa Erazma (1528), 
dialogu, który odzwierciedlał konflikt pomiędzy ortodoksyjnymi cycerończykami a ich przeciwnikami, 
a w dziełku In desiderii Erasmi Roterodami funus dialogus lepidissimus (1540) Lando w proteście wobec 
oficjalnej krytyki myśli Rotterdamczyka przedstawił celne zarzuty przeciw reformatorom, którzy sprzeci
wiali się naukom Erazma. W swych licznych tekstach włoskich Lando bawił się absurdem i paradoksem: 
jego zbiór 30 Paradossi (1544) opisywał biedę, nieuctwo i ignorancję, wojnę, więzienie i śmierć oraz w gro
teskowy sposób ujmował sytuacje związane z niestereotypowym postrzeganiem codzienności. Bliski lite
raturze paradoksu jest też swoisty przewodnik po Italii, Commentario delle piu notabili e mostruose cose 
dTtalia (1548), opisujący podróż przez półwysep pewnego mieszkańca Utopii. Przekład Utopii T. More’a 
na język włoski (silnie zabarwiony naleciałościami lombardzkimi) autorstwa O. Landa był jednym z pierw
szych w historii: współcześnie istniało jedynie tłumaczenie niemieckie z 1524 r.

7 F. Sansovino, Del governo della Repubblica d'Utopia [w:] Del governo et amministrazione di 
diversi Regni, et Republiche cosi antiche, come moderne libri 22, Salicato, Venezia 1578, ss. 183-200. 
Sansovino ustalił także autorstwo samego przekładu, który początkowo przypisywano Antonowi Francescowi 
Doniemu, choć ten był jedynie jego wydawcą.
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rację z przykładu Morusa i z opisu samej Utopii - krainy postrzeganej w rzeczywistym 
wymiarze jako realnie istniejące państwo, w którym panują „najlepsze obyczaje, do
bre rządy, mądre, święte rady, rząd szczery i rzeczywiści ludzie; a poza tym dobre urzę
dy, sprawiedliwość i miłosierdzie”8 9 10 - czerpie też Anton Francesco Doni, choć związek 
jego Mondo savio, mondo pazzo*  z dziełem Morusa jest powierzchowny i ogranicza się 
do opisania budowanego na planie gwiazdy miasta idealnego. Celem dziełka było szyb
kie pouczenie, przedstawienie szkicowych reguł i zasad na temat panującej w alterna
tywnym, „mądrym” świecie swoistej wspólnoty dóbr. Utopia nie jest tu rozwiązaniem 
politycznym i społecznym poważnie branym pod uwagę, a sam traktacik oscyluje gdzieś 
pomiędzy dialogiem moralnym a rozrywkowym divertissement™. Dla Doniego realizacja 
państwa utopijnego jest szaleństwem - od chwili, gdy ruszył „wielki młyn świata”, gran 
mulino del mondo, zawsze będą współistnieć dwie strony - awers i rewers, un diritto 
e un rovescio, prawo i nieprawo, a dobro splatać się będzie ze złem.

“ „Voi troverete in questa repubblica, ch’io vi mando, ottimi costumi, ordini buoni, reggimenti savi, 
ammaestramenti santi, govemo sincere e uomini reali; poi ben composte le citta, gli offici, la giustizia 
e la misericordia”. Z listu F. Doniego do Gerolamo Favy, zamieszczonego we wstępie do wł. tłuma
czenia Utopii. Cyt. za R. Scrivano, Ortensio Lando traduttore di Thomas More [w:] Studi suita cultura 
lombarda in memoria di Mario Apollonio, Vita e Pensiero, Milano 1972, ss. 105-107.

9 Mondo savio, mondopazzo jest częścią/ mondi, Marcolini, Venezia 1552.
10 Serio ludere, czyli mówienie o rzeczach poważnych w żartobliwy sposób, we włoskiej recepcji 

utworów tego typu pojawia się od momentu wydania Utopii Morusa razem z dialogami Lukiana (Giunti, 
Firenze 1519). Por. G.M. Logan, R.M. Adams, Introduction [w:] T. More, Utopia, Cambridge Univers
ity Press, Cambridge 1988, s. XXI.

11 Francesco Patrizi da Cherso - właśc. Frane Petrić, filozof i literat pochodzący z chorwackiego 
Cresu (1529-1597); z zawodu lekarz i matematyk, z zamiłowania pisarz o zainteresowaniach filozo
ficznych, kosmologicznych i politycznych; podróżował po Europie, dając świadectwo renesansowej 
myśli chorwackiej. Pisał po włosku i po łacinie; wśród licznych dzieł dominuje tematyka historycz- 
no-retoryczna i filozoficzna (neoplatonizm): Della retorica died dialoghi (1562) [Dziesięć dialogów 
o retoryce], De historia dialogi .¥(1579) [Dziesięć dialogów o historii], Nova de universis philosophia 
(1591) [Nowafilozofia świata].

12 Mambrino Roseo - literat wł. (zm. przed 1580); autor niepozbawionego walorów historycz
nych poematu o oblężeniu Florencji: L'assedio e I'impresa di Firenze (1530), tłumacz i wydawca dzieła 
A. Guevara, Vita di Marco Aurelio imperatore con alcune lettere del medesimo tradotte dalio spagno- 
lo in lingua toscana, tłum. 1542 r. [Żywot Marka Aureliusza], Głównym jego dziełem jest kompilacyj- 
na La istituzione delprincipe cristiano (1543) [Nauczanie chrześcijańskiego księcia], zawierająca zbiór 
zasad moralno-wychowawczych oraz wskazówek na temat zachowania idealnego władcy; utworem 
najbardziej oryginalnym natomiast, jest dodatek do zarysu historii Neapolu, Compendio dellTstoriadel 
regno di Napoli del Collenuccio (1543).

Odmienny stosunek do tematu przedstawiają dzieła autorów, którzy utopijną ideę wi
dzieli jako możliwą do zrealizowania. Francesco Patrizi11 - autor De regno et regis insti- 
tutione (1519), De institutione reipublicae (1520) oraz Cittafelice (1553), które cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem ze względu na polityczny realizm - pozostał z dala 
od dyskusji na temat stosunków między państwem a kościołem i, zgodnie z humani
stycznym pojmowaniem życia, wprowadził propozycję nowego porządku społecznego 
opartego nie na hierarchii, lecz na autonomii człowieka, a utożsamiając swe tytułowe 
szczęśliwe miasto - Citta felice - z Republiką Wenecji, odwoływał się do Państwa Pla
tońskiego. Podobnie Mambrino Roseo12, opisując w Istituzione del principe cristiano 
(1543) proste obyczaje wyimaginowanego ludu Garamantów, nawiązywał do przetłu
maczonego i wydanego przez siebie traktatu o dobrym rządzeniu autorstwa Antonia de 
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Guevara, znanego jako Zegar monarchów (1529)13. Utopijne wątki z powagą traktował 
również Lodovico Agostini14, który w niepublikowanym utworze LTnfimto próbował 
godzić kontrreformacyjną odnowę i moralizm - księga czwarta tego dzieła, poświęcona 
republice idealnej (Repubblica immaginaria), opisuje utopijne państwo oparte na rów
nowadze porządku świeckiego i religijnego. Polityczne ideały republikańskie powra
cają też w utopijnych dialogach Lodovika Zuccola15: San Marino staje się wzorem dla 
miasta-państwa opisanego w Belluzzi owero La Citta felice, zaś Wenecja - dla Porto 
owero della Repubblica d’Evandria'6. Tu ustrojowi wyspy Morusa przeciwstawia się 
strukturę państwową w której sprawiedliwość i zgoda są osiągalne jedynie w wyniku 
systematycznej działalności reformatorskiej. Najwyższy chyba przekaz radykalizmu 
socjalnego epoki renesansu zawiera Miasto Słońca (1602) - także i tu utopia widziana 
jest z perspektywy praktycznej, możliwej do zrealizowania, a idealne miasto Campanel- 
li mieści się w konkretnie określonej społeczności południowej Italii. Utopia przyjmu
je tu jednak nieco odmienny charakter - krytyka współczesnego społeczeństwa kieruje 
się ku mistyce i teokracji, ku koncepcji państwa idealnego, rządzonego przez uczonych. 
Dzieło opiera się na tradycyjnych źródłach - Platona i Morusa, a także (i przede wszyst
kim) na Bibliotheca historica Diodora Sycylijskiego, gdzie opowiada się o morskiej po
dróży do Wyspy Słońca i o odkryciu szczęśliwego życia ich mieszkańców, czyli na tek
ście, który dzięki łacińskiemu tłumaczeniu Poggia Braccioliniego upowszechnił w XV 
wieku całą starożytną literaturę utopistyczną17. Campanella, nadając pozycję centralną 
idealnemu boskiemu miastu, wpisał się w ten sam silny nurt humanistyczny, który ce
chuje ideę Morusa; La citta del sole zachowuje paradygmat podróży na daleką wyspę 
(Cejlon), choć Ocean Atlantycki zastąpiono tu Oceanem Indyjskim. Niewiele lat póź
niej Franciszek Bacon umieści sw^Nową Atlantydę (wyd. 1627) pośród wód Pacyfiku, 
zaś libertyński Cyrano de Bergerac (1657) w poszukiwaniu doskonałego sposobu rzą
dzenia skieruje się ku imperium Słońca i Księżyca. Kiedy zaś wyczerpią się horyzonty 
geograficzne, utopią zawładnie wymiar czasu - najpierw w siedemnastowiecznym 
L’An 2440 Louisa Sebastiena Merciera, a wiele lat później - w negatywnych utopiach 
XX wieku Huxleya czy Orwella.

13 Wśród dzieł erudycyjnych o charakterze moralnym i didaskaliowym tego hiszpańskiego pisarza 
(ok. 1480-1545) oprócz traktatu Zegar monarchów [Relox de principes o Libro aureo de Marco Aurelio} 
wyróżnia się utwór, zawierający pochwałę życia wiejskiego, Menosprecio de corte y alabanza de aldea (1539).

14 Lodovico Agostini - autor Giornate soriane (1572-1574) [Dni w Sorii], opowiadań o charakterze 
moralistycznym, religijnym i politycznym, zgłębiał przede wszystkim zagadnienia ściśle religijne, czego 
wyrazem są Esclamazioni a Dio (1582) [Wołania do Boga] oraz największy jego utwór L’Infinito (1583— 
-1590), [Nieskończoność],

15 Lodovico Zuccolo - literat wl. (1568-1630), związany z dworem w Urbino, autor dzieł polityczno- 
-filozoficznych, m.in: / Gradenigo, dialogo contro ail'amorplatonico e intorno a guelo del Petrareha (1608), 
Considerasioni politiche e morali (1623).

16 Utwory te, wraz z Repubblica di Utopia, tworzą zbiór Dialoghi ne 'quali con varieta d’eruditione si 
scoprono nuovi, e vaghipensierifilosofici, morali epolitici, Ginammi, Venezia 1625.

17 Diodor Sycylijski, zw. Siculo - grecki historyk żyjący w epoce Cezara i Augusta; autor składają
cej się z 40 ksiąg Biblioteki historycznej, będącej zestawieniem wiadomości o całej przeszłości mitycznej 
i historycznej znanego mu świata do roku 60 p.n.e., zawierającej cenne informacje z historii religii. Siculo 
podkreśla zwłaszcza cele idealne i praktyczne swej pracy, chcąc umożliwić wszystkim obywatelom świata 
poznanie wspólnego ludzkiego doświadczenia, jakim jest historia, a uczonym przekazać syntetyczną jej 
wizję po to, by nie zagubili się w lekturze dzieł o charakterze fragmentarycznym.
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Cechy i typy utopii. W czasach Ariosta - gdy ostrości nabiera krytyka społeczna, 
przeradzająca się w całkowite potępienie stosunków panujących w społeczeństwie - roz
wija się myśl utopijna, która będąc wyrazem sprzeciwu wobec współczesnej cywilizacji, 
odzwierciedla różne tendencje społeczne i nie ogranicza się do samej dyskusji18. Jeśli 
w dziełach Ariosta w jakikolwiek sposób dostrzega się chęć bezpośredniej konfrontacji 
z rzeczywistością społeczną i polityczną, wskazuje się raczej Satire'9 niż Orlando Fu
rioso, a o aspektach utopijnych tego poematu mówi się rzadko lub wcale.

W praktyce, przy wcielaniu założeń programowych nie ma wyraźnego podziału między teorią i dzia
łaniem. Utopia, przemoc i religia doskonale współgrają np. w działaniach Thomasa Miintzera w wojnie 
chłopskiej w 1525 r. czy Jana z Lejdy, zakładającego w Munster państwo nowego typu. Zob. D. Folscheid, 
Wielkie daty filozofii nowożytnej i współczesnej, tłum. J. Niecikowski, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000.

19 Satire Ariosta to autobiograficzne tercyny zawierające słowa krytyki wobec władzy. Powstały w la
tach 1517-1525, ale pierwszego, tajnego wydania doczekały się dopiero po śmierci autora - w czerwcu 
1534, w Ferrarze, nakładem Francesca Rossa di Valenza; drugie wydanie ukazało się w 1550 r. w Wene
cji, w oficynie Giolito, staraniem Antona Francesca Doniego. W nowym systemie gatunków, ukształtowa
nym w pierwszych dziesięcioleciach Cinquecenta, Satire Ariosta są utworami wzorcowymi - dominują 
w nich elementy moralistyczne, raz lżej, raz silniej podkreślane, pojawiają się też akcenty agresywne. Prze
de wszystkim jednak utwory te są wyrazem negacji konkretnej, społecznej rzeczywistości, w której panu
ją nieprzezwyciężalne układy i zależności, będące hamulcem indywidualnego doskonalenia jednostki oraz 
rozwoju społeczeństwa i jego kultury.

20 Chronologiczne ujęcie tematu przedstawiają A. Świętochowski, Utopie w rozwoju historycznym, 
Gebethner i Spółka, Warszawa-Kraków 1910; L. Mumford, The Story of Utopias, Boni & Liveright, New 
York 1922; J. Servier, Histoire de l'utopie, Gallimard, Paris 1967. Na temat skonwencjonalizowania gatunku 
zob. w szczególności J. Servier, wyd.cyt., s. 316.

21 Zob. Ch. Walsh, From Utopia to Nitghtmare, Harper & Row, New York 1962, ss. 71 i nast. Cyt. za 
J. Szacki, wyd.cyt., ss. 48-49.

W perspektywie rozważań nad utopijnym charakterem poematu Ariosta zasadne wy
daje się przypomnienie - w najogólniejszym zarysie - tych cech różnych odmian utopii, 
które stanowią o ich odrębności. Utopię rozumieć można jako myślową konstrukcję 
i projekt lub przedstawienie idealnego ustroju politycznego, działającego na zasadach 
sprawiedliwości, równości i wspólnoty, sposób myślenia oparty na trwałym przeciw
stawianiu ideału i rzeczywistości, na negacji istniejącego świata. Określenie to stosuje 
się także wobec motywów i wątków w literaturze, które mówią o dążeniu człowieka do 
życia w lepszym świecie, o idealnym społeczeństwie, w którym nie ma miejsca na zło 
i niesprawiedliwość, o wizji, która nie liczy się z obiektywną rzeczywistością. Jako ga
tunek literacki utopia występuje w formie opowiadania, dialogu, a od czasów oświece
nia - także powieści; charakteryzuje się wysokim skonwencjonalizowaniem i niechęt
nie podlega zmianom, choć w każdej epoce historycznej obserwuje się występowanie 
utopii o różnym charakterze, które - niezależnie od tego, czy szukają ideału w dalekiej 
przeszłości czy przyszłości - mają wyróżniające je spośród innych cechy wspólne i no
szą znamię czasów oraz miejsca, w których wyrosły20. Konkretne utopie są odpowiedzią 
na słabości swoich czasów, wszystkie jednakże opierają się na podobnych przesłankach, 
które dotyczą ludzkiej natury oraz wiary w możliwość dokonania zmian w społeczeń
stwie. Zakłada się przy tym, że człowiek jest zasadniczo dobry, a wady, które posiada, 
nie wynikają z jego natury, lecz są nabyte i pochodzą z niesprzyjających warunków ży
cia21 . Mowa też o zdolności przystosowania, gdyż człowiek jest istotą, która łatwo ulega 
zmianie - myślącą i zdolną do stawania się rozumniejszą. Cechy te pozwalają na usunięcie 
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sprzeczności i zagrożeń w życiu społecznym oraz ustanowienie racjonalnego ładu, gdyż 
zakłada się również, że nie istnieje nieodwracalny i niemożliwy do rozwiązania konflikt 
między szczęściem jednostki a szczęściem społeczeństwa. Powstała na podstawie takich 
przesłanek wizja władzy jest równie pozytywna, gdyż wierzy się w istnienie władzy spra
wiedliwej i w możliwość nauczenia sprawiedliwego rządzenia wybranych do tego ludzi. 
Dążenie do szczęścia na ziemi jest przy tym celowe i właściwe, a ludzie nie mogą od
czuwać przesytu szczęściem. Inne założenia dotyczą wyobrażenia przyszłości i przeko
nania, że liczba perspektyw jej rozwoju jest ograniczona, a możliwości jej kształtowania 
- całkowicie przewidywalne. W całości dominuje wiara, że poprzez utopijne idee reali
zuje się prawdziwa wolność społeczna i jednostkowa, która nigdy nie jest zagrożona.

Marzenia o innym, doskonalszym świecie zaspokajają różnorodne potrzeby, mogą 
być zatem różnej natury i mieć heroiczny lub eskapistyczny charakter. Pierwsze dostar
czają środków, dzięki którym rzeczywisty świat ma zostać zmieniony tak, aby odpowiadał 
ludzkim nadziejom; drugie umożliwiają ucieczkę od trudności i frustracji rzeczywistego 
świata, stwarzając swego rodzaju azyl, w którym człowiek odnajduje ulgę i spokój22. 
Utopie eskapistyczne to marzenia o lepszym świecie, które nie pociągają za sobą żad
nego konkretnego nakazu działania w imię owego świata - o takim rodzaju utopii moż
na mówić w wypadku literatury renesansowej, a klasycznym przykładem jest tu z pew
nością Tomasz More.

22 Opierając się na teorii utopii ucieczki i utopii rekonstrukcji L. Mumforda, opisanej w The Story of 
Utopias, o podobnym podziale mówi J. Szacki: „Utopie heroiczne zwrócone są na zewnątrz - ku światu, 
natomiast utopia ucieczki zwrócona jest ku wnętrzu jej twórcy. Utopie nazywane heroicznymi to marze
nia połączone z programem i nakazem działania, którym może być równie dobrze rewolucja, jak i ucieczka 
od świata do klasztoru lub do związku przyjaciół - taka utopia angażuje działanie człowieka, nie zaś tylko 
jego wyobraźnię”. Zob. J. Szacki, wyd.cyt., ss. 55-63. W myśl tych teorii zatem, poprzez dobrą organizację 
wspólnego życia można zlikwidować sprzeczność między naturą ludzką a przymusem, który wynika z życia 
w zbiorowości, i wyzwolić to, co w człowieku najlepsze: byłaby to droga do sukcesu społeczeństwa.

23 J. Szacki, wyd.cyt., s. 56.

„Teraźniejszość może być tu potępiana z jak największym patosem i ostrością, ale nie prowadzi 
bezpośrednio do zwalczania jej w praktyce-ucieka się od niej w marzenia. Mówi się, co to jest do
bro; nie mówi się, jak to dobro osiągnąć, mówi się, na czym polega zło, nie mówi się, jak zastąpić 
je dobrem. Utopie takie zresztą tworzą nierzadko doskonale wrośnięci w swoje społeczeństwo lu
dzie, robiący to wszystko, czego ono od nich wymaga, i tylko w domowym zaciszu odbywający 
podróże do wysp szczęśliwych, aby później opowiadać o nich wybranym przyjaciołom”23.

Ogólna, dychotomiczna typologia utopii pociąga za sobą kolejne podziały, w których 
obrębie, wśród utopii heroicznych, wyróżnia się różne odmiany ucieczek od rzeczywi
stości. I tak w pierwszej z nich pojawia się ideał, do którego dąży grupa ludzi w niego 
wierzących. Brak tu przekonania, że można przekształcić całe społeczeństwo - „utopi
ści” są zamknięci w swoim kręgu i w ten sposób chronią bliskie sobie wartości. Uto
pie innego rodzaju pojawiają się tam, gdzie ktoś stawia sobie za cel zasadnicze zmia
ny w społeczeństwie - mogą one mieć wiele postaci, zawsze jednak występuje w nich 
konsekwentne dążenie do nagięcia rzeczywistości do ideału. Pierwszy przypadek doty
czy zatem społecznej elity, wyodrębnionej przestrzennie lub intelektualnie i duchowo: 
w jej ideologii celem jest zmiana części rzeczywistości, w przypadku drugim, gdzie po
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szukuje się ocalenia dla wszystkich - zmiana jej w całość24. W renesansie nie brak przy
kładów utopii, zwłaszcza pierwszego typu - pomyślmy o stoikach, którzy zamykają się 
przed światem, szukając wartości w filozofii, czy włoskich humanistach, wyznających 
ideę życia kontemplacyjnego, niezaangażowanego w sprawy świata. W obrębie utopii 
eskapistycznych istnieją z kolei trzy wyraźne odmiany: utopie miejsca, czasu oraz ładu 
wiecznego. Pierwsze - w formie czystej lub prawie czystej fantazji - ukazują krainy, 
które zamieszkują ludzie szczęśliwi, fantazje takie mogą też przybierać kształt dalekiej 
idealizacji miejsc znanych lub znanych dostatecznie mało, by można im było przypisy
wać idealne stosunki społeczne. Utopie czasu mówią natomiast o miejscach, w których 
szczęście należy do epok minionych i ukazują ich przeszłość lub przyszłość, w czasie 
nieznanym, mało znanym lub nieistniejącym. Spośród marzeń o lepszym świecie, które 
umieszczają swój ideał poza sferą ludzkiej egzystencji, wyróżniają się utopie ładu wiecz
nego - ideał zostaje tu przeniesiony poza czas i przestrzeń oraz jest związany z Bogiem, 
naturą i rozumem, ponieważ na ziemi człowiek nigdy nie był, nie jest i nie będzie szczęś
liwy25. Celem utopii jest wyzwolenie, a staje się ono możliwe jedynie wówczas, gdy 
próbie realizacji towarzyszy świadomość, że do odkupienia/zbawienia, które obiecuje 
wizja, dążyć należy cierpliwie i ze skromnością.

24 Te rodzaje utopii nazywa się odpowiednio: utopiami zakonu i utopiami polityki. Tamże, ss. 60-62. 
Przykładem zastosowania utopii zakonu jest np. XVII i XVIII-wieczna idea wspólnoty uczonych: repub- 
lique des lettres, a utopii politycznych - tradycyjna monarchia stanowa i absolutyzm królewski we Francji 
XVIII w.

25 Tamże, ss. 58-59.
26 Na temat odczarowania piszę M. Weber, Racjonalność, władza, odczarowanie. Wydawnictwo Po

znańskie, Poznań 2004.

Z ideą utopii związane jest pojęcie „odczarowania”, które zakłada brak wszelkich 
złudzeń w wyobrażeniu rzeczywistości26. Opisuje ono sposób postrzegania świata wy
nikający z utraty poczucia zadziwienia, a zbudowany na przekonaniu, że każdy ob- 
serwowalny fakt - fizyczny, duchowy czy społeczny, może być wyjaśniony naukowo. 
W konsekwencji świat „odczarowany” to przeciwieństwo utopii, świat, w którym nie ma 
miejsca na niedopowiedzenie, złudzenie oraz dążenie do ideału, gdyż ten jest nieosiągal
ny, a życie w takim świecie pozbawione jest sensu. Utopia i brak iluzji nie muszą być 
przeciwstawne, lecz mogą stanowić swe uzupełnienie, gdyż odczarowanie to oksymo- 
ron, którego rozum nie jest w stanie rozwiązać, a które wyrazić może jedynie poezja: 
w niej tajemnica zawsze może powrócić, gdyż ludzie zechcą wydostać się z „odczaro
wanego” świata i zachować poczucie sekretu istnienia. Pojęcie odczarowania, które ma 
„poprawić” i uzupełnić utopię, umacnia jednocześnie jej podstawowy element, jakim 
jest wiara a także oczekiwanie. Odczarowanie jest zatem formą ironiczną i melancholij
ną, wzmaga wolę walki oraz buduje nadzieję; osłabia profetyczny patos utopii i jej szla
chetny optymizm, przez który łatwo można nie dostrzec potencjału, a także siły stanów 
regresji i nieciągłości historii. W momencie, gdy rozdzielają się rzeczy święte i świec
kie - sacrum orazprofanum - ustanawiając dwa autonomiczne obszary ludzkiej egzy
stencji, mit przestaje kreować rzeczywistość i nie jest już narzędziem jej poznania - za
stępuje go nauka ze swoim pędem do ogarnięcia jak największych obszarów ludzkiego 
bytu, ze swoją tendencją do absolutyzacji własnych dokonań. Wówczas jedynie poe
zja może ukazać przeciwstawieństwa, nie podając intelektualnego ich rozwiązania, lecz 
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jednocząc wartości na wyższym, ponadczasowym poziomie. Choć literatura wobec hi
storii jawi się często jako „inna strona Księżyca”, niedostrzegana i pozostawiona w cie
niu biegu rzeczy świata, a właściwa historia utopii i odczarowania rozkwitnie dopiero 
w literaturach XVIII, XIX oraz XX wieku, dzieje ich nierozerwalnego związku znaczy 
już poemat rycerski, gdzie odczarowanie to upadek iluzji - bolesne odsłonięcie prawdy, 
którego świadomość nie niszczy jednakże uroku iluzorycznego piękna.

Utopia a alegoria. Wszystkie spośród wspomnianych aspektów i typów utopii od
naleźć można w literaturze renesansowej, choć tutaj typem najbardziej „wyraźnym” zda
je się utopia miejsca - i jej przykładów, za sprawą Morusa, jest chyba najwięcej. Utopie 
miejsca, a także utopie czasu, często przybierają formę alegorii, bardzo wyraźnie odpo
wiadającej realnemu światu. Związek alegorii i rzeczywistości wpisany jest w samą kon
strukcję renesansowych poematów, gdyż ich odczytanie następuje w świetle dawnych 
tradycji. Alegoria jest najpewniejszym środkiem do odczytania historii i pojęcia zasad 
jej funkcjonowania: nie chodzi tu o poszukiwanie podobieństw między tym, co dawne 
i współczesne, między przeszłością i teraźniejszością, czy też teraźniejszością i przy
szłością, ale o próbę odkrycia praw, które rządzą ludzkimi losami, o odkrycie syste
mu w historii, czyli o poetycką jej (historii) alegorię. Próbę jej odkrycia podjąć można, 
tworząc poemat w alegorycznym kształcie: aby odczytać i zrozumieć historię, budu
je się poetycki jej obraz, gdyż poznanie historii odbywa się poprzez poezję - nie przez 
opowiadanie, lecz poetycką alegorię27. Kluczem do interpretacji tego, co „teraźniejsze”, 
może być to, co „dawne”; sposobem odczytania rzeczywistości może być też jej „od
wrócenie” i ukazanie prawdy za pomocą „innej”, alternatywnej rzeczywistości. W ten 
sposób właśnie działa alegoria, która pozwala współczesnym obserwować samych sie
bie, np. w zwierciadle przeszłości - jest narzędziem-lustrem służącym poznaniu praw
dziwej rzeczywistości, poprzez oddalenie w czasie albo przeniesienie w inne miejsca. 
Zbliżamy się tu do wyobrażeń wspólnych dla alegorii oraz utopii. W rozważania na 
temat obu tych pojęć wpisana jest idea tożsamości, podobieństwa, inności i odwróce
nia - mówi się o dwu różnych światach, które do siebie się przyrównuje, i o odczytaniu 
ukrytego sensu, istniejącego poza znaczeniem dosłownym, które prowadzi do konfronta
cji wartości na różnych płaszczyznach: moralnej, pojęciowej, fizycznej, a także obrazo
wej. Identyczność i tożsamość - siłą rzeczy - zawsze odsyła „gdzie indziej”, do innych 
czasów lub przestrzeni, a przez to opis przeszłości czy opis miejsc nieznanych powstaje 
dzięki porównaniu dostrzeganych po obu stronach różnic i podobieństw. Obrazy rzeczy
wistości wyobrażonej są kreowane na podstawie rzeczywistości znanej: „nowe” jest od
twarzaniem „dawnego”, a „nieznane” - przekształceniem tego, co „znane”28. Powiele
nie, odzwierciedlenie czy odwrócenie rzeczywistości jest tu sposobem uświadomienia 

27 Kwestie dotyczące funkcji poezji w procesie poznania relacji między aktualną rzeczywistością (teraź
niejszością) a historią stanowią w XVI w. przedmiot teoretycznych polemik, zapraszających do konotatyw- 
nego odczytywania tekstu, co sugeruje „przejście” od tworzenia poezji do tworzenia poetyki, od obserwo
wania historii do badania jej znaczenia. Dąży się do sprecyzowania pojęcia literatury, która jest niczym in
nym jak dyskursem wokół samej siebie: literatura nie może być inwencją, gdyż opiera się na użyciu reguł. 
Por. S. Jossa, wyd.cyt., s. 241.

28 Rzeczy podobne do innych - lub będące ich powieleniem albo odzwierciedleniem - w konfrontacji 
z ową innością postrzega się również jako „inne”.
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tożsamości tego, kto takiego porównania dokonuje, bądź tego, do którego takie porów
nanie jest adresowane. To akt twórczy, który sam przez się implikuje istnienie różnic: 
im bardziej replika jest wierna, tym bardziej istotne wydaje się to, co stanowi o odmien
ności wobec oryginału29.

29 Zob. P. Ferratini, Dinamiche dell’intertestualita, „Intersezioni” V/1 (1985), s. 137.
30 Przykładowy jest casus Trissina, który chcąc stworzyć nowoczesny poemat Italia liberała dai Goli - 

naśladował Homera. Oskarżony o powielanie, Trissino w rzeczywistości chciał być innowatorem.
31 Uwagi na temat obecności tych kwestii w dziełach obu autorów, z bibliografii polskiej, przedstawia 

J. Miszalska, wyd.cyt., ss. 39-46. Rozróżnienie między historią a romansem polegało na zastosowaniu ka
tegorii prawdy i prawdopodobieństwa: historia należy do kategorii prawdy, a romans opiera się na zasadzie 
prawdopodobieństwa, która odnosi się do rzeczywistości przedstawionej.

32 G.B. Pigna, IRomanzi, s. 22. Przytaczam [za:] S. Jossa, wyd.cyt., s. 248.
33 Tamże, ss. 90-92.
34 Tamże, s. 22.
35 S. Jossa, wyd.cyt., s. 247.

Znaczenie alegorii zostaje tu ustalone przez tradycję, zatem właściwe jej odczyta
nie wymaga znajomości tejże tradycji - powrót do korzeni jest tu rozumiany jako od
wzorowywanie jakiejś rzeczywistości z jednoczesnym zachowaniem oryginalności - 
w konsekwencji sens tekstu nie pozostanie ukryty, lecz będzie odczytywany poprzez 
związek ze wzorem30. Kwestie te stanowią podstawę dyskusji wokół prawdziwości 
historii i kłamstwa poezji, które toczyć się będą wiele lat po ukazaniu się ostatniego 
z wydań Orlando Furioso, gdy naprzeciw koncepcji powieści G.B. Giraldiego Cinzia, 
historycznie prawdopodobnej (a guisa d'istoria) stanie G.B. Pigna, który przeciwstawi 
jej powieść fantazyjną i alegoryczną31. Cel Pigni stanowi zatem potwierdzenie autono
micznego charakteru poezji, która jest powiemiczką i przekazicielką prawdy niemąją- 
cej nic wspólnego z prawdą historyczną, lecz leżącej w innej niż historia płaszczyźnie 
- ani prawdziwej, ani fałszywej, po prostu „innej”32. WIRomanzi w pełni zostają okreś
lone zasady alegorii, której znaczenie postrzega się nie tylko - w sposób humanistycz
ny - w kategoriach dydaktycznych i moralnych, ale poprzez związek faktów i idei, jako 
przejście od piękna ku prawdzie, od poezji do filozofii. Odkrywa się tu znaczenie fak
tów, gdyż ciekawość historycznych zdarzeń prowadzi do odsłony ich sensu moralne
go, który jest ukryty, znany jedynie poezji, a nie historiografii: poeta wypełnia historię 
tajemnym znaczeniem i zachęca do interpretacji, do odkrycia sensu, który leży poza 
faktami, gdzie indziej33 34. Pigna, który w poezji widzi narzędzie interpretacji histo
rii, nadaje jej prawo opowiadania kłamstw „prawdziwszych od prawdy”: una bugia di 
buonpoeta ogni verita seppellisce™ i broni „prawdy poezji”, która różni się od „prawdy 
historii”; powieść - dzieło całkowicie oparte na fantazji - jest najbardziej odpowiednią 
formą do kreowania przestrzeni fikcji, która kryje „inną” prawdę. Alegoria (u Ariosta 
bardzo rzadka) nie zezwala, by wartość znaczeń postrzegać w kategoriach prawdziwości 
i fałszu: poemat nie będzie ani prawdziwy, ani fałszywy: będzie natomiast „inny”, włą
czy się w „prawdę wyższą i nadrzędną”, prawdę Boga, dla którego nic nie jest niemoż
liwe35. W rezultacie potwierdza się istnienie „poetyckiej prawdy”, którąjest niezależna 
od prawdy historycznej: „kłamstwa” poezji mają autonomiczną wartość, która wyłania 
się spoza faktów, gdyż jedynie poezja zdolna jest zebrać - alegorycznie - znaki obja
wienia prawdy, gesty zdradzające swe znaczenie. Alegoria daje zatem możność pozna
nia tego, co niewidoczne, tego, co jedynie poezja może odsłonić.
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Ariosto rozwiązuje swój rycerski świat od wewnątrz, ośmieszając go, lecz wierząc 
w jego system wartości36, a choć do alegorii sięga nieczęsto - dąży w niej do odkrycia 
znaczenia faktów (jak w epizodzie Alciny i Logistilli) nie poprzez grę słów, lecz przez 
przyrównanie i konfrontację podobieństw oraz przeciwieństw. I tu, jeśli można mó
wić o kategoriach wspólnych dla wizji alegorycznych i utopijnych, byłyby one oparte 
na podobnym mechanizmie przedstawienia i odkrywania prawdy oraz kreowania po
zytywnej, oczekiwanej rzeczywistości, działającym na płaszczyźnie czasu lub miejsca 
widzianego w konkretnym wymiarze, przystosowanym do stanu wiedzy i oczekiwań 
odbiorcy. Skoro utopią i alegorią jest odwrócony świat Erazma, kraina snu Albertiego 
czy podróż Pantagruela do wyroczni kapłanki Bacbuc, jest nią także księżycowy świat 
Ariosta, który w alegorycznej wizji łączy w sobie wszystkie spośród wymienionych wy
żej form i cech utopii.

36 Ariosto jest ostatnim z wielkich włoskich poetów epickich, którzy tradycyjnie pojmują rycerskie za
sady. Tasso w tej kwestii kierować się będzie zdecydowanie w stronę nowego postrzegania świata i rycer
skie wartości - honor, miłość i wierność - zastąpi systemem państwa i prawa, porządkiem racjonalnie opar
tym na wartościach społecznych i sztuce.

37 Na temat teorii światów możliwych zob. U. Eco, Lector in fabuła, tłum. P. Salwa, PIW, Warszawa 
1994, ss. 179-252. O roli schematów w literackich wyobrażeniach „innego świata” piszę C. Segre, Fuori 
del mondo, wyd.cyt., ss. 13-23.

38 Por. C. Segre, Fuori del mondo, s. 3.

3. Poszukiwanie innego świata i jego literackie wyobrażenia
W ideę utopii wpisane jest istnienie świata innego niż ten znany i poznany - alter

natywnego dla teraźniejszej rzeczywistości. Obrazy „innego świata”, znane z literackich 
i malarskich wyobrażeń, które wraz z początkiem XVI stulecia można już zwać utopij
nymi, są w każdej cywilizacji względnie stabilne i często zbliżone, gdyż czerpią z ist
niejących - epistemologicznych, archetypicznych i historycznych - schematów my
ślowych, opartych na kombinacjach struktur i kategorii tradycyjnych wzorców37. Przy 
próbach wyobrażenia „innego świata” możliwości są duże, zwłaszcza ontologicznej na
tury, nie istnieją bowiem schematy „przystające” do innego świata, nie są też znane jego 
prawa, bo nie doświadczył go żaden z żyjących - tak więc wszelkie prawdopodobień
stwo czy nieprawdopodobieństwo nie ma tu zastosowania, a jedynym możliwym punk
tem odniesienia jest poznanie i odczucie „ziemskie”. Fikcyjne światy wykorzystują zatem 
mit i alegorię - ze względu na tajemnicę, którą emanują - i są budowane na podstawie 
wyobraźni kolektywnej; trudno jednakże pośród nich wskazać takie, które nie byłyby 
w jakiś sposób wzorowane na elementach znanych, w których łatwo odnaleźć zrozumiały 
dla wszystkich sposób myślenia, logikę oraz moralność38. Taka jednorodność jest wyni
kiem oddziaływania istniejących już pojęć i obrazów, a także tradycyjnych metafor prze
strzeni. Przykład mogą tu stanowić zwyczajowe skojarzenia związane ze znaczeniem 
kierunków - w większości chyba znanych nam kultur przeciwstawienie góry i dołu, nie
ba i ziemi odpowiada zależności między tym, co szlachetne, uduchowione i silne, a tym, 
co materialne, niesprawiedliwe i słabe, między tym, co niezmienne, a tym, co zmien
ne. Podobnie naturalne rytmy przyrody: odwieczny cykl dnia i nocy wiąże się z dość 
powszechną metaforą, gdzie świt to narodziny i życie, a zmierzch to starość i śmierć. 
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W schemat podobnych wyobrażeń wpisują się literackie, alegoryczno-dydaktyczne opo
wieści o podróżach, które pod koniec średniowiecza ukształtowały odrębny gatunek li
teracki. Współistnieją one z narracyjną formą opowiadań o wyprawach do niebieskiego 
i ziemskiego raju, opartych na schemacie pielgrzymki, które były sposobem wyznania 
win i błędów, także politycznych, a zarazem wypowiedzią mającą na celu ich odkupienie. 
Najbardziej pojemnym i skutecznym środkiem takiej wypowiedzi jest alegoria, która wy
korzystuje abstrakcję, by wskazać konkret lub odwrotnie. Średniowieczne podróże ale
goryczno-dydaktyczne stanowią syntezę ludzkiego życia, trasę ich zaś znaczy doświad
czenie dobra i zła, poznanie cnoty i grzechu, a cel zawsze jest jasno określony: dążenie 
do cnoty lub raju - tu średniowieczna wizja jest budująca i optymistyczna. W struktu
rę takiej narracji wbudowany jest zatem model alternatywnego świata, który w ramach 
fantazji pozwala na porzucenie realnej egzystencji - model taki umożliwia jednocześnie 
wyodrębnienie i rozważenie dyskusyjnych dla społeczności problemów i treści. W pe
wien sposób nawiązuje się tu do opisywanych w poprzednim rozdziale sposobów alie
nacji - wyłączenia z aktualnej rzeczywistości poszczególnych jednostek, bądź ich grup, 
i oddzielenia tego, co nie przystaje do teraźniejszości - formą taką może być śmierć, 
choroba czy podróż, a więc opuszczenie znanego świata i przeniesienie w rzeczywistość 
umieszczoną poza tym światem. W renesansie szczególnym tego przypadkiem jest sza
leństwo, które oznacza przynależność do świata „pozanormalnego”, najczęściej dlatego, 
że powszechnie akceptowana „normalność” staje się nie do zniesienia. Historia szaleń
stwa Orlanda prowadzi nie tylko w głąb duchowych przeżyć - do odkrycia psychicznego 
wizerunku duszy, lecz kreśląc obraz ludzkiego wnętrza i zewnętrznej rzeczywistości, po
kazuje zaburzoną równowagę światów i, ostatecznie, dąży do jej przywrócenia. Przy
wrócenie właściwej pozycji sprawom ludzkim - odtworzenie naturalnego stanu rzeczy, 
sił i wartości - dokonuje się za pomocąnarracyjnych wizji, których fizycznym wyznacz
nikiem staje się - jak w utopiach - rzeczywistość alternatywna względem znanej i po
znanej. Wśród rozmaitych i zróżnicowanych przestrzeni: realnej, magicznej i ducho
wej, pojawiają się tzw. inne światy, a ich opisy, przy braku jakichkolwiek wskazówek 
empirycznych, opierają się na indywidualnej i kolektywnej wyobraźni literackiej oraz 
artystycznej. Ariostowski obraz „innego świata” nie burzy zastanych czy dopiero po
wstających wizji, ani nie tworzy wizji całkowicie nowej, gdyż ludzka inwencja i ima- 
ginacja jest ograniczona i nie przekracza bariery prawdopodobieństwa. Opisy „innego 
świata”, obok schematów epistemologicznych i archetypicznych o szerokim ogólnym 
zasięgu, wykorzystują wzorce o wspólnym, historycznym podłożu, które w każdej kul
turze stanowią rodzaj obligatoryjnego modelu. Takie złożone wyobrażenia mają eklek
tyczny charakter - z jednej strony nawiązują do doktryny duszy i pozaziemskiego losu 
człowieka, określonej przez ojców Kościoła, grecką filozofię (od Platona począwszy) 
oraz mistyków, z drugiej - uwzględniają konkretne, malownicze aspekty innego świata, 
które opisywane są w mitologii klasycznej (podziemny Ereb), w Apokalipsie, wizjach 
gnostycznych (zwłaszcza w koncepcji sfer niebieskich jako siedziby błogosławionych), 
proroctwach Sybilińskich, czy też w eschatologii muzułmańskiej, która ze swą Księgą 
Schodów wpisuje się w inwencję Dantejską.

Specyficzną formą przekazu wyobrażeń „innego świata” są relacje z podróży w za
światy, które przynależą do kwitnącego we wczesnym średniowieczu (VII-X w.), zwłasz
cza w środowiskach monastycznych, gatunku wizji o charakterze eschatologicznym, 
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wzbogaconych w średniowieczu późniejszym (XI-XII w.) o pierwiastek kultury ludowej. 
Źródła są tu trojakiego rodzaju i stanowią część tradycji przedchrześcijańskiej (antycz
ne opowieści o zstępowaniu do piekieł - Enkidu w Gilgameszu, Eneasza w Eneidzie), 
judeochrześcijańskiej (apokaliptyczne wizje, jak Apokalipsa św. Pawła) oraz celtyckiej, 
a właściwie irlandzkiej (podróże, często morskie, na drugi świat)39. Średniowieczne wi
zje romańskie, które czerpią bezpośrednio z tradycji chrześcijańskiej oraz irlandzkiej40, 
a właściwie stanowią kontynuację i połączenie obu źródeł, oparte są na powtarzalnym 
schemacie. Punktem wyjściowym opisu „innego świata” jest znany świat ludzi żyjących, 
któremu przeciwstawia się nigdy ludzkim okiem niewidzianą krainę umarłych. „Inna 
rzeczywistość” to określone miejsce - miejsce pobytu umarłych: wyspy szczęśliwe, raj 
ziemski (Elizjum) czy królestwo podziemi (Tartar, Hades, jezioro Avemo)41. Może ono 
występować również w „skondensowanej” postaci dzieła rąk ludzkich i przybrać kształt 
zamku (przedstawienie raju) czy kręgu murów z bramami strzeżonymi przez anioły albo 
demony (piekło). Rzeczywistość dostępna i znana odtworzona jest na zasadzie opozy
cji binarnej: my/inni; tu/tam; to/tamto. Bohater wizji jest z reguły bohaterem fikcyj
nym (choć możliwe są literacko narzucone związki między postacią a narratorem-auto- 
rem, jak u Dantego) i działa pod wpływem zewnętrznej, boskiej inspiracji - przenosi się 
w czasie snu na drugi świat, gdzie pod opieką przewodnika (jest nim zazwyczaj święty 
lub anioł, czasem wielki mistrz literatury: Owidiusz u Brunetta, Wergiliusz u Dantego), 
przerażony widokiem straszliwych cierpień odwiedza zimne lub płomienne krainy piekieł, 
a następnie przechodzi do raju, gdzie podziwiając kwietne łąki i bogate pałace, poddaje 
się niezwykłej urodzie aniołów i jaśniejących blaskiem dusz zmarłych. Dusze przeby
wające w zaświatach zwykle zachowują cechy ludzkie, zwłaszcza zdolność do cierpie
nia i przeżywania radości, czasem również cielesność. W przedstawianiu takiego świata 

39 Na temat średniowiecznych opowieści o podróżach w zaświaty oraz relatywnej bibliografii zob. J. Le 
GofT, Świat średniowiecznej wyobraźni, ss. 105-123. Le Goff podaję korpus źródłowy gatunku - lista, którą 
rozpoczyna Fisio Baronii, wizja Barontusa, mnicha z klasztoru w Longorenes (Bourges, 678/679), zawiera 
m.in. teksty: Visio Fursei, Wizja św. Fursego, oraz Visio Drycthelmi, Wizja pobożnego Drythelma, opisane 
przez Będę (Historia ecclesiastica gentis Anglorum, 731); Visio Tundali, Wizja Tundala, rycerza irlandz
kiego, opowiedziana przez zakonnego pisarza w 1149 r.; opowieść Purgatorium Sancti Patricii, Czyściec 
św. Patryka, spisana przez cystersa Henriego de Saltreya (ok. 1185); Visio Thurkilli, Wizja Turchilla (1206); 
Boska Komedia Dantego (1307 i nast.).

40 W mitologii irlandzkiej przygody w „innym świecie” przedstawia grupa opowieści zw. echtrae. Naj
słynniejsza z nich - Oisin in Tir na Nóg (Oisin w [krainie] Tir na Nóg) należy do cyklu feniańskiego; prze
trwały również opowiadania nienależące do żadnego z cykli, takie jak The Adventure of Conle [Przygo
da Conle], The Adventure of Bran mac Ferbail [Przygoda Brana mac Ferbail] i The Adventure of Laegaire 
[Przygoda Laegaire], Istotnym elementem mitologii irlandzkiej są też opowieści o wyprawach na zachod
ni Atlantyk, zw. immrama, bardzo popularne w Europie od około VIII stulecia. Immrama powstały z po
łączenia opowieści o przeżyciach rybaków z elementami opowiadań na temat „innego świata” i mówią 
o podróżach morskich oraz zaobserwowanych podczas nich cudach. Z siedmiu istniejących immrama prze
trwały trzy: The Voyage of Mael Duin [Podróż Mael Duin], The Voyage of the Ui Chorra [Podróż Ui Chor- 
ra] i The Voyage of Snedgus and Mac Riagla [Podróż Snedgus i Mac Riagla], Na temat eposów celtyckich 
T.P. Cross, C.H. Slover, Ancient Irish Tales, Totowa, New Jersey 1936; M. Dillon, The Cycles of the King, 
Oxford University Press, Oxford 1946; J. Gantz, Early Irish Myths and Sagas, Penguin Books, London 
1981. Z bibliografii polskiej, B. Bednarek, Epos europejski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Wrocław 2001, ss. 127-141.

41 Jezioro Avemo było uważane przez starożytnych Rzymian za wejście do Hadesu. Jego nazwa po
chodzi od greckiego słowa aornos - „bez ptaków”, gdyż w starożytności wierzono, że jego wody wydziela
ją trujące substancje, które zabijają przelatujące ptaki.
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dominuje estetyka koloru, gdzie radość wyraża się poprzez biel, zieleń i barwę niebie
ską, zaś ból - przez czerń, szarość, fiolet; sposobom tym często towarzyszą środki języ
kowe oparte na zestawieniu terminów o konotacji pozytywnej i negatywnej: światłość/ 
mrok; gorąco/zimno42.

42 Istotny w opisach „innego świata” jest wybór, a także rozłożenie akcentów. W opisach kar np. czę
sto dokładnie przedstawia się sposoby zadawania cierpień: zanurzenie w ogniu lub lodzie, brak możliwości 
oddychania oraz tortury: rozszarpywanie ciała, wieszanie, przebijanie członków.

43 Zob. J. Le Goff, Narodziny czyśćca, tłum. K. Kocjan, PIW, Warszawa 1997. Zob. też. J. Le Goff, 
Gestykulacja czyśća [w:] Świat średniowiecznej wyobraźni, ss. 130-138.

44 Zob. G. Duby, Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420, PIW, Warszawa 1986.

Kształt i umiejscowienie „innych światów”. Zaświaty obejmują liczne miejsca, 
w których przebywają zmarli, choć zasadniczo podzielone są na dwie części - piekło 
i raj. Piekło zawiera dwa miejsca potępienia: gehennę wyższą i niższą (uczestnik wizji 
widzi jedynie otwór gehenny niższej, a jest nią czeluść wejścia), natomiast raj ma bu
dowę stopniową, a bohater podziwia coraz jaśniejsze jego sfery. Obraz zaświatów po
szerza się o nową krainę, gdy pomiędzy piekłem a rajem pojawia się czyściec, miejsce 
oczyszczenia, z którego dusze przechodzą do raju. Wprowadzenie czyśćca jest ważnym 
krokiem w figuratywnych wizjach zaświatów, jego pierwsze przedstawienia, jako miej
sca oddzielnego i autonomicznego, sięgają-jak udowodnił Le Goff - XII wieku (Pur- 
gatorium Sancti Patricii)43. W opisach wcześniejszych dominowało rozróżnienie mię
dzy męką wieczną- w najgłębszych otchłaniach piekieł - i cierpieniem o ograniczonym 
trwaniu, a między tymi dwoma rodzajami kary nie istniała żadna typologiczna bariera. 
Czyściec stanowi część pośrednią między niebem a piekłem i tworzy odrębne, trzecie 
miejsce w zaświatach. Wraz z pojawieniem się czyśćca następuje przejście od schema
tów dwudzielnych do trójdzielnych, co przynosi potrójny wymiar wartości44. Schemat 
binarny traci zresztą przejrzystość już przy próbie jasnego określenia różnic między ra
jem i Edenem: jeśli raj jest umieszczony w niebiosach, ponad Edenem, Eden staje się 
elementem niedopasowanym do podstawowego, dualistycznego układu niebo/piekło. 
Jest też możliwa polaryzacja wielokrotna: piekło/czyściec/raj ziemski/raj niebieski/nie- 
bo-empireum - niebezpieczeństwo kontaminacji związane z takim ewentualnym podzia
łem przezwyciężył Dante, który umieścił Eden na szczycie Góry Czyśćcowej i w ten spo
sób uzyskał czystą kompozycję trójdzielną. Polaryzacja potrójna: piekło/czyściec/raj, 
zakłada jednakże tymczasowość, gdyż dusze czyśćcowe są także przeznaczone do raju 
- gdy tam się przeniosą, nastąpi powrót do systemu dwoistego.

Przy takich podziałach, niezależnie od stopnia ich skomplikowania, każda z poszcze
gólnych części zaświatów ma swoją charakterystykę i funkcję, przy czym - w konse
kwencji innowacji związanej z „wprowadzeniem” czyśćca, następuje przejście od roz
wiązań statycznych do dynamicznych. Czyściec przewiduje i umożliwia contrapasso, 
czyli dopasowanie kary w zaświatach do ciężaru oraz rodzaju winy popełnionej na zie
mi, w sposób bardziej dokładny i konsekwentny niż piekło. Jeśli można mówić o sta
tyce piekła - dotyczy ona nieodwracalności pobytu grzesznika, który jest tu skazany 
na przebywanie wieczne, dotyczy także koncentracji win, gdyż potępieni odpokutowu- 
ją jedynie swój najcięższy grzech, zaś inne, mniejsze, mogą zostać pominięte. Czyściec 
jest natomiast uwarunkowany dynamicznie - wchodzi się do niego i z niego wychodzi, 
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zależnie od „planu” oczyszczenia - tu można odkupić każdy grzech, proporcjonalnie 
do jego ciężaru. Dynamika ta jest wynikiem wzbogacenia zasady przeciwstawiania róż
nych „światów”: podczas gdy obrazy raju i piekła oparte są na kontrastującym modelu 
„inności” - my/inni - w czyśćcu wzorzec ten ulega zmianie, dzięki czemu my/żywi mo
żemy porozumieć się ze „światem innym”, światem zmarłych i zmienić wymiar kary. 
Powstaje zatem nowa wielka wspólnota, do której należą żywi i przebywający w czyść
cu zmarli; zaświaty stająsię zaś przedłużeniem życia ludzkiego, gdyż wspólne im są po
jęcia próby i skruchy.

Odmiennie od eschatologicznych przedstawiają się wizje pozostające w kręgu od
działywań kultury greckiej oraz celtyckiej, zawierające opisy wypraw do innego świata, 
który często przybiera kształt krainy zamieszkanej przez czarodziejskie istoty lub dziw
ne stworzenia, gdzie cierpienie ustępuje miejsca rozkoszy i szczęściu45. Stąd niedaleko 
już do obrazów rajskiej podróży, której wpływy pojawią się także w ludowych utwo
rach o legendarnym Kraju Mlekiem i Miodem Płynącym, niezwykłym świecie „na opak” 
w krainie obfitości, dobrobytu i cudów, jakim jest Bengodi czy też Cuccagna46.

45 Wizje takie są obecne np. w Przygodzie Brana i Żegludze św. Brendana. Por. s. 172, p. 40 i s. 176, p. 53.
46 Na temat włoskich wersji, pochodzących z dwunastowiecznej Francji, opowieści o krainie Cuccagna 

zob. G.C. Belletti (red.), Fabliaux. Racconti comici mediavali, Herodote, Ivrea 1982, ss. 94-105. Zob. też 
G. Cocchiara, 11 paese de Cucagna e altri studi di folclore, Boringhieri, Torino 1980 oraz tenże, // mondo 
a rovescia, Boringhieri, Torino 1963.

47 Pisał o tym w XII w. Gerwazy z Tilbury w Mirabilia vero dicimus, quae nostrae cognitioni non sub
jacent, etiam cum sint naturalia. Zob J. Le GofT, Świat średniowiecznej wyobraźni, s. 40.

Jedną z charakterystycznych cech opisywanych zaświatów jest ich konkretne, geo
graficzne umiejscowienie, zaś relacje przestrzenne, pozwalające na ich opisanie, oparte 
są zwykle na symbolicznej polaryzacji wertykalnej lub horyzontalnej. Pozycję „innego 
świata” wiązano zatem z symboliką geograficzno-kosmologiczną, a określał ją kieru
nek pionowy: góra/dół (niebo/piekło) lub poziomy: lewo/prawo (zachód/wschód). Takie 
schematyczne wyobrażenia mogły mieć związek ze sposobami pochówku, gdzie palenie 
zwłok wskazuje kierunek wertykalny - zwraca więc myśli ku niebu, które jest siedzibą 
dusz (niebo jako rejon umarłych pojawia się już w hymnach Rigwedy), a pogrzebanie ciała 
- odwrotnie - wskazuje kierunek w dół, ku podziemiom (np. w księgach Gilgamesza 
Mezopotamia jest krainą, w której ciała zmarłych grzebano, jak w Grecji Homera 
czy w Rzymie). „Inny świat” mógł się zatem mieścić „w górze”: w niebiosach lub po
śród wysokich gór (istnieją górskie raje w pieśniach Wedy, również Germanie i Cel
towie umieszczali „inne światy” wśród stożkowatych wzgórz, które są symbolem tu- 
mulusów), znajdować się mógł on także po stronie przeciwnej - „w dole”: w krainie 
podziemi, często usytuowanej w kraterze wulkanów (ulubione miejsca to Etna i Wyspy 
Liparyjskie, jak w legendach o królu Arturze, Karolu Wielkim, Teodoryku i Barbarossie) 
lub w wodnych głębinach (celtyckie opowieści o „krainie spod fal”, podwodnym „in
nym świecie” w głębi jezior i mórz). W bardziej „zaawansowanej” kosmologii podzie
mi piekło znajduje się także na antypodach i jest geometrycznym przeciwstawieństwem 
świata żyjących47.

Przedstawienia o charakterze wertykalnym wykorzystująkonwencjonalnąhierarchię 
wartościującą, w której dominują archetypy Słońca i Ziemi lub podziemi, gdzie kierunek 
w górę (Słońce) jest znakiem życia, ciepła lub boskości i określa wyższość: cnotę, dobro, 
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szlachetność, zaś kierunek w dół (Ziemia, podziemia) oznacza niższość: nikczemność, 
zło, niegodność. Szczególnie precyzyjnie wyrażał to Platon, który odsłaniając tajemni
ce życia po życiu, w wizji Era (Państwo, X, 614 c) pisał o duszach, które zostały zesłane 
w gigantyczne otchłanie, jedne do niebios, drugie do Tartaru48. Wyraźnym zwolennikiem 
wertykalności jest również Dante: czyściec i piekło mają w Komedii kształt stożka lub 
stożka odwróconego, a układ drogi w obu królestwach jest spiralny: wznoszący i opada
jący, przezwyciężone zostaje nawet prawo grawitacji - bohater dociera do środka Ziemi, 
a potem unosi się do nieba. Wertykalność jest bardzo wyraźna też w całej drodze do Dan
tejskiego raju, gdzie dużą rolę odgrywa światło, które „rozprasza” ziemską geometrię. 
Wśród przeciwstawnych wyobrażeń osobną kategorię tworzą wspomniane już raje ziem
skie, leżące na wyspach, w zamkach czy w ogrodach. W drugim, opozycyjnym, sche
macie „inny świat” leży na horyzontalnej linii geograficznej wschód-zachód; nietrudno 
tu odnaleźć motyw rozdroża, symbolicznych rozstajnych dróg prowadzących ku złu i do
bru, odzwierciedlających cnotę i jej przeciwieństwo. Przeciwstawienie wschodu i zacho
du zawiera w sobie obrazy świtu i zmierzchu, metaforę życia i śmierci, szerzej wyraża
ną przez cykliczny powrót pór roku, do których nawiązują mity rezurekcyjne, w świecie 
greckim uosabiane przez postać Persefony. Przejście od życia do śmierci przedstawiane 
jest tu w sposób „poziomy”, wyobraźnia kieruje się ku linii horyzontu - szczególnie wi
doczne jest to w celtyckiej i greckiej kulturze ludów żeglujących, które wierzyły, że du
sze zmarłych muszą przejść poza widnokrąg, gdzie u schyłku dnia topi się słońce. Śmierć 
jawiła się tutaj jako długa podróż morska - np. w świecie wikingów łodzie, w których 
płonęły ciała, przekształcały się w statki-widma, kierowane nadprzyrodzonymi siłami. 
Cechą wyróżniającą tak opisywane krainy jest ich określony geograficzny kształt i po
zycja. Grecy i Celtowie chętnie umieszczali siedziby zmarłych, zwłaszcza Pola Elizej
skie49, na Wyspach Szczęśliwych, pośród oceanu50, czy na wyspie Avalon, znajdującej 
się na mitycznym Oceanie Zachodnim, zwanej też Ziemią Kobiet lub Wyspą Jabłoni51. 
Także leżąca na krańcu świata52 Homerowa Ogygia (Odyseja V, 55 i nast.) jest swoi
stym rajem: tu zdobyć można nawet nieśmiertelność. Wyspy zmarłych występują także 
w chrześcijaństwie celtyckim, wśród średniowiecznych narracji o pozaziemskich podró
żach. Navigatio SanctiBrendani Abbatis (około IX w.) opowiada o podróży św. Brenda- 
na i jego towarzyszy i opisuje, jak święty z Clonfert z grupą mnichów w drewnianych 
łodziach dopłynął do „prawdziwego”, a zakazanego odważnym żeglarzom, ziemskie

48 W rozważaniach o losie dusz Platon mówił również o przeciwstawieniu między kierunkiem piono
wym i poziomym. Zob. Platon, Prawa, tłum. M. Maykowska, PWN, Warszawa 1960 (X, 904—5).

49 Termin Pola Elizejskie (Elysionperon) stworzył przypuszczalnie autor Odysei. Na temat etymologii 
terminu oraz cech wspólnych Homerowego Elizjum z „ziemiami rajskimi” zob. M. Maślanka-Soro, Wyspy 
Szczęśliwe..., s. 15.

50 W wyobrażeniach ludzi z czasów Homera ziemia miała kształt spłaszczonego dysku, a jej zachodnią 
stronę miała opływać rzeka - tylko zachodnie krańce „znane” były starożytnym: doświadczenie wskazywało 
na to, że tam kończyły się wszelkie lądy, a ponadto po tej właśnie stronie (jakby za Okeanosem) zachodzi
ło słońce. Tam też, na zachodzie, najczęściej była lokalizowana kraina szczęścia. Zob. V. Manfredi, Le Iso- 
le Fortunate. Topografia di un mito, L’Erma di Bretschneider, Roma 1993, s. 6.

51 Wyspa Avalon, utożsamiana z Gotlandią, Mont Saint Michel i Glastonbury, jest legendarnym miej
scem ukrycia świętego Graala i pochówku króla Artura. Jednym z niewielu śmiertelników, którym udało się 
odnaleźć to miejsce, był - według mitologii celtyckiej - żeglarz Bran. Właśnie jemu w wizji czarodziejka 
z gałęzią jabłoń i w ręku wskazała do niego drogę.

52 Wyspa identyfikowana z Maderą lub z wysepką Peregil, leżącą naprzeciw Gibraltaru.
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go raju - wyspy umieszczonej na zachodnim Atlantyku53. Bardziej „udokumentowana” 
jest geografia innej irlandzkiej wyprawy w zaświaty, pokutnika Oweina, który po suro
wych przygotowaniach wszedł do studni określanej też jako czyściec św. Patryka. Znaj
dowała się ona na Lough Dearg (Jezioro Czerwone) w prowincji zachodniego Ulsteru 
w Irlandii, a konkretnie na jednej z jego wysp, zwanej Station Island (Wyspą Stacji)54. 
Wyspa pojawia się też i u Dantego, jako wyspa z Górą Czyśćcową. Rajskie, szczęśli
we światy umieszczane były nie tylko na wyspach, ale i w zamkach, jak w irlandzkim 
cyklu mitologicznym, w historiach pierwszej i drugiej bitwy pod Mag Tuireadh, The 
Wooing of Etain (Zaloty do Etairi), w których istnieją opisy wspaniałych skalnych pała
ców, gdzie życie upływa w szczęściu i wiecznej młodości, czy w opowieściach o świę
tych ogrodach Edenu.

53 Święty Brendan z Clonfert (ok. 483-ok. 576) - mnich, święty Kościoła katolickiego, pochodzący 
z Irlandii, zw. Żeglarzem z racji wypraw morskich, jakie odbył w poszukiwaniu Ziemi Obiecanej; przy
pisuje mu się pobyt m.in. na Azorach, w Islandii, na Grenlandii i w Ameryce Północnej. Żegluga Święte
go Brendana Opata [Navigatio Sancti Brendani Abbatisi], oparta na The Voyage of Mae! Duin, przedstawia 
symboliczną wędrówkę człowieka w poszukiwaniu raju. Łaciński tekst prozą, który wpisuje się w schemat 
opowieści immrama, w średniowieczu tłumaczony był na każdy chyba europejski język i przetrwał do dziś 
w co najmniej stu dwudziestu rękopisach. Por. też wyd. niniejsze, s. 172, p. 40.

54 Mowa o obszernej, głębokiej grocie, znajdującej się na maleńkiej wysepce jeziora Dearg, w prowin
cji zachodniego Ulsteru. Św. Patryk miał tu odprawiać pokutę i oglądać obrazy z tamtego świata, odtworzo
ne na ziemi. Historia ta została spisana prozą po łacinie przez cystersa Henriego de Saltreya około 1185 r. 
Zob. B. Gierek, Lough Derg. Czyściec świętego Patryka, „Peregrinus Cracoviensis” VIII (2000), ss. 55-77.

Wpływy tej opowieści w Italii zaznaczają się w BK Dantego, a także w Guerin meschino oraz w Ugo 
D'Alvernia - pierwszym włoskim poemacie rycerskim w jęz. franko-weneckim. Zob. C. Di Fonzo, Intro- 
duzione [w:] P. Rajna, La materia e la forma della Divina Commedia, I mondi oltraterreni nelle letteratu- 
re classiche e nelle medievali, Le Lettere, Firenze 1998, s. CXXVI i s. 384. Por. też T. Wright, St. Patrick’s 
Purgatory, Russel Smith, London 1844, s. 138.

Ludzkie postrzeganie jest z reguły postrzeganiem poziomym - zasada ta znajdu
je odbicie także w literaturze, przez co również te historie, które wykorzystują schemat 
wertykalny, i tak kończąsię wizją„poziomą”. Nawet jeśli obrazy rajów są umieszczone 
w niebiosach, uwzględniająnasząnaturalnąskłonność do widzenia horyzontalnego: cha
rakterystyczny jest np. jeden z głównych „modeli” raju oparty na opisie Jeruzalem i na
wiązujący do słów Apokalipsy (Apokalipsa, 21-22) - miasto ukazane jest w układzie 
poziomym, podobnie obrazy rajów otoczonych murami lub przedstawianych jako uforty
fikowane miasta czy zamki, które początkowo jawiąsię jakby były usytuowane w górze, 
a gdy stopniowo kształt ich się wyłania-ukazująsię w perspektywie poziomej (np. kró
lestwo i pałac Logistilli u Ariosta). Schematy wertykalne (niebiosa - podziemia) i hory
zontalne (wschód - zachód) mogą też występować w różnych kombinacjach - tu różne 
typy opisów wypraw do „innych światów” często ulegająwzajemnym wpływom i łączą 
w sobie różne schematy; przykładem niech będą wspominane już wulkany czy studnie, 
które uważano za wejście do piekieł. Tu schemat zaświatów mocno się zaciemnia 
- np. wspomniany już Owein przybywa do piekła, wchodząc doń przez jamę, następ
nie przez most nad fosą przechodzi do ziemskiego raju, po czym ze szczytu góry kon
templuje niebo, które jest bramą do raju niebieskiego. Po powrocie z zaświatów Owein 
udaje się do Grobu Pańskiego, do Jerozolimy - mamy zatem do czynienia z geograficz
nie wiarygodnym połączeniem podróży w zaświaty z podróżą-pielgrzymką. Inna kombi
nacja to podróż w zaświaty i podróż odkrywcza, choć w średniowieczu wyprawa w za
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światy pozostaje zazwyczaj ukoronowaniem podróży odkrywczej, jak w XII-wiecznej 
opowieści Iter Alexandri adparadisum, opisującej poczynania Aleksandra Wielkiego, 
który podbiwszy Indie, przeprawił się przez Ganges i dotarł do miasta, gdzie znajdowały 
się dusze sprawiedliwych oczekujące sądu ostatecznego. W innych wariantach dominuje 
ukierunkowanie poziome i/lub pionowe, które może służyć np. jedynie określeniu odle
głości między dwoma światami: wyjściowym, z którego bohater wyrusza, i docelowym 
„innym światem”, do którego dociera (np. w Odysei podróż zaczyna się na lądzie, poza 
oceanem); kierunek pionowy natomiast wskazuje nie tylko odległość, ale i wartościuje 
różnice między dwoma światami (w Rigwedzie, opowieściach egipskich i islamskich, 
mówiących o wspinaczce na święte góry).

Granice światów i sposób ich przekraczania. Moment przejścia z życia do śmierci 
jest tajemnicą, a jej odkrycie wiąże się z przekroczeniem określonych granic - piekła, 
czyśćca, raju ziemskiego i raju niebieskiego (choć według średniowiecznych wyobra
żeń, typologiczna granica pomiędzy światem ziemskim a piekłem jest trudno uchwyt
na). Główna granica światów leży na krańcu geograficznie znanego horyzontu i można 
przechodzić ją w różny sposób: w wizjach, w trybie nadnaturalnym lub z pomocą miejsc 
tajemnych i mistycznych; można przebywać ją w obu kierunkach, choć dla tych, którzy 
nie przekraczają progu życia i śmierci w ramach jakiejś ezoterycznej lub poetyckiej mi
sji - proces jest nieodwracalny. Granice-bariery między dwoma światami mogą też mieć 
symboliczny wymiar (9 dni postu Oweina, obligatoryjne etapy podróży Brendana), czę
sto też mają postać żywiołów lub elementów z nimi związanych (ogień, woda, fosy siar
ki, mosty). Zwłaszcza w przypadku „innych światów” leżących na wyspach, naturalną 
granicą jest woda - morze o wielkich falach prowadzących ku upragnionej ziemi, rze
ka, którą trzeba przepłynąć łodzią, przy pomocy świętego „pilota”, jak w Gilgameszu, 
Eneidzie, Apokalipsie Barucha lub pieśniach Eddy, czy też rzeki Boskiej Komedii, gdzie 
Acheront, Styks i Flegeton rozdzielają poszczególne kręgi piekielne. Wyraźny topogra
ficzny szczegół stanowi również most nad rzeką graniczną, choć jest on raczej grodzią- 
-przeszkodą niż przejściem - zazwyczaj prowadzi do miejsc błogosławionych, lecz du
sze obciążone grzechami spadają zeń w otchłań lub w odmęty piekielne (Dialogi Grze
gorza Wielkiego, Historia Franków Grzegorza z Tours, irlandzka wizja św. Adamnana, 
wizja Tundala)55. Inne, bardziej ziemskie bariery to kręgi murów wokół piekieł i raju, 
które miejsca te rozdzielają (jeśli w geografii zaświatów nie występuje czyściec): u bram 
stoją tu aniołowie lub inni strażnicy, często z mieczem w ręku. Szczególny w tej katego
rii jest również, odziedziczony z tradycji klasycznej, motyw bramy (Dante), sugestywne 
oraz pełne symboliki są też granice w postaci mgły lub chmur (tradycja celtycka i ger
mańska) i inne, jak las czy pustynia.

55 Sugestywne obrazy mostów (prawdopodobnie pochodzenia perskiego) mają wymowę metaforycz
ną: w Historii Franków Grzegorza z Tours (VI w.) Sunniful widzi skrawek Piekła, do którego wiedzie most 
nad ognistą rzeką, w Wizji Tundala bohater spotyka kładkę, długą na tysiąc stóp i szeroką na jedną stopę, 
z której spadają dumni i małoduszni, a pozostali przechodzą na drugą stronę, następnie wspinają się ścieżką 
prowadzącą do Acherona. Na temat charakterystycznych elementów w architekturze zaświatów zob. E. Linów, 
Topografia i architektura Infernum, www.racjonalista.pl, 2006; zob. też J. Sokolski, Architektura zaświatów 
w średniowiecznych łacińskich wizjach eschatologicznych [w:] T. Michałowska (red.), Wyobraźnia średnio
wieczna, IBL PAN Warszawa 1996, s. 128.
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Opisy podróży i wizji „innego świata” mają podwójnego adresata: z jednej strony 
jest nim jednostka uosobiona przez samego bohatera podróży, który wierzy, że przez 
przedwczesny kontakt z pozaziemskim cierpieniem dokonuje samooczyszczenia, a z dru
giej - wspólnota wiernych, której wskazuje się właściwy sposób życia. Ukazane są zatem 
dwie drogi postępowania oraz dwa cele: oczyszczenie osobiste i pouczenie zbiorowe. 
Wyraźny jest również alegoryczny charakter tekstów o wyprawach do „innego świa
ta”: bohater spotyka postaci uosabiające Filozofię, Naturę i Cnoty, a każda z nich go po
ucza lub poddąje próbie (jak we francuskich przedstawieniach raju: Votes de Paradis 
- Rutebeufa, Raoula de Houdence, Baudouina de Conde, lub źródłach włoskich - Teso- 
retto Brunetta Latini czy Libro de' Vizi e delle Virtudi Bona Giamboni). Przyjmuje się 
tu schemat oparty na z góry ustalonych etapach podróży, w których istotną rolę odgry
wają powtarzalne elementy: spotkanie, posiłek, nocleg, dominuje narracja w pierwszej 
osobie, a „narracyjne ja” jest równoznaczne z uniwersalną wypowiedzią Każdego (Ro
man de la Rose)56. Do takich przedstawień nawiązuje w Furioso epizod opisujący wy
prawę Astolfa na Księżyc, który opiera się na schemacie podróży w zaświaty poszerzo
nym o podróż odkrywczą, tym razem jednak poza granice Ziemi. Obecne tu literackie 
wyobrażenia „innych światów”, kształtowane przez tradycję starożytną i średniowiecz
ną, wzbogacone są nie tylko o wpływy rozkwitającej myśli utopijnej, ale i kosmologicz- 
no-geograficznej współczesnej Ariostowi epoki.

56 Por. uwagi na temat postaci Niemand, wyd. niniejsze, s. 129.
57 Związek epizodu z Somnium Cycerona jako pierwszy wskazał Alberto Lavezuola w Osservationi 

sopra i! Furioso, Francesca de Franceschi, Venezia 1584. Por. D. Javitch, Sixteenth Century Commentaries 
on Imitations in the Orlando Furioso, „Harvard Library Bulletin” XXXIV/3 (1986), s. 237.

58 Somnium Albertiego należy do zbioru dialogów, zw. Intercenali, odkrytych w XIX stuleciu przez 
E. Garina i opisanych w Venticinque intercenali sconosciute e inedite di Leon Battista Alberti, „Belfagor” 
XIX (1964), ss. 377-393. Zob. też E. Garin, Ilpensiero diL.B. Alberti e la culturadel Quattrocento, „Belfa
gor” XXVII (1972), ss. 510-521 oraz L.B. Alberti, Intercenali inedite, E. Garin (red.), Sansoni, Firenze 1965.

4. Epizod księżycowy w Orlando Furioso. Źródła i inspiracje
Inspiracje epizodu mają korzenie klasyczne, średniowieczne i humanistyczne, przy 

czym co do samego schematu podróży Astolfa - na potrzeby niniejszych rozważań wy
starczające wydaje się odniesienie do Boskiej Komedii, w kwestii ideologicznej nato
miast - do źródeł zawierających modele systemu wartości tkwiącego u podstaw różnych 
historii Furioso, do których należą: Somnium Cycerona (De Republica, ks. VI57), Dan
tejskie tercyny Paradiso (XXII, 127) oraz Somnium L.B. Albertiego58. Mówiąc o źród
łach, uwzględniać będziemy nie tyle ich chronologię, ile istotne według nas funkcje, ja
kie każde z nich odgrywa w Ariostowskim tekście, w utopijnym jego ujęciu. Sięgnijmy 
najpierw do starożytnych inspiracji epizodu-tekstów Lukianaz Samosat, w wieku XVI 
przeżywających renesans za sprawą zwłaszcza Erazma, który był zafascynowany uro
kiem klarownej, lekkiej prozy greckiego pisarza i w niej znalazł wzory różnych typów 
ludzkich, wśród których wyróżnia się cała galeria ludzi żyjących w świecie urojonym. 
Rotterdamczyk dokonał też przekładu na łacinę kilku dialogów Lukiana (wyd. 1506), 
a w jego Encomium Znajdziemy wpływy lektur przynoszących charakterystyczne połą
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czenie elementów fantastycznych z realistycznymi oraz tych samych dialogów menip- 
pejskich, których wspomnienie obecne jest i u Ariosta59.

59 W kręgach intelektualnych, w których obracał się Erazm (Morus, Pirckheimer, Hutten), panowało 
żywe zainteresowanie pismami Lukiana, a sam Erazm wspominał w Encomium (rozdz. XLVIII) księżyco
wą przygodę Menippa. Utwory Lukiana, których wpływy obecne są u Rotterdamczyka, to: Sen albo kogut, 
Przeprawa przez Styks albo tyran; Ikaromenippos albo podróż napowietrzna; Menippos albo wróżba z za
światów oraz Charon albo przyglądający się życiu na świecie. Zob. Lukian, Dialogi, Zakł. im. Ossolińskich, 
Wrocław 2006, t. 1, ss. 54-78; 114-135; 302-319; t.2, 84-97; 98-115.

60 Lukian, Prawdziwa historia [w:] Dialogi, wyd. cyt., t. 1, s. 11.
61 O pochodzeniu księżycowego kręgu Ariosta od księżyca Lukiana mówił Giambattista Marino w liście 

do Achilliniego (styczeń, 1620). Naśladownictwo to zaliczył do „imitacji niezręcznych”, czyli tych, które 
odkrywają la ragia - sposób działania. Por. G. Savarese, II Furioso e la cultura del Rinascimento, Bulzoni 
Roma, s. 147.

Wśród fantazji Lukiańskich obecne są liczne obrazy „innego świata” - szczegól
nie interesujące w kontekście naszych rozważań są opowiadania o podróży na Księżyc, 
zawarte w dialogach Prawdziwa historia i Ikaromenippos albo podróż napowietrzna. 
Wprawdzie pierwszy z owych utworów nosi tytuł Prawdziwa historia, lecz grecki saty
ryk od samego początku mówił o niewiarygodności, która przez wieki wywierała wpływ 
na literaturę:

Pisać tedy będę o rzeczach, których nie widziałem, które mi się nie przydarzyły, o których od ni
kogo nie słyszałem anim doświadczył od drugiego człowieka. O tym, czego nigdy nie było i być 
nie mogło na świecie, i właśnie dlatego moi czytelnicy nie potrzebują w to, co opowiem, wcale 
wierzyć”60.

Opisano tu m.in. nieprawdopodobną przygodę Ulissesa w czasie tułaczki, gdy wśród 
straszliwego sztormu potężny wiatr dźwignął nad wodę jego okręt i przez siedem dni niósł 
go nad falami, aż w dniu ósmym statek znalazł się na Księżycu. Bohater innej opowie
ści o wyprawie na księżyc - Ikaromenippos - poleciał natomiast tam celowo i z rozmys
łem, po poczynieniu przygotowań. By tam się dostać, posłużył się skrzydłami orła i sępa, 
a w swą kosmiczną podróż wyruszył ze szczytu góry Olimp. Wylądowawszy na Srebr
nym Globie, zdecydował się polecieć dalej, by zobaczyć, co dzieje się na niebie. Opuścił 
zatem Księżyc i minąwszy Słońce, lecąc między gwiazdami, w trzecim dniu przybył 
do nieba. Jednakże nieśmiertelnym bogom nie spodobało się takie wtargnięcie i Hermes 
wyprawił „podróżnika” z powrotem na Ziemię, a po przybyciu do miejsca przeznaczenia, 
odebrał Ikaromenipposowi skrzydła, by nie mógł on powtórzyć podniebnej podróży.

W dziele Ariosta od samego początku „księżycowego epizodu” obecne są bezpo
średnie odniesienia do Lukiana61, który tak pisał o pragnieniach swego bohatera Timo- 
laosa:

[...] ja rad bym tylko z Hermesem się spotkać i żeby tenże kilka ofiarował mi pierścieni, w spe
cjalne wyposażających dary. A więc: jeden w zdrowie i siłę fizyczną, odporność na rany i cierpie
nia; także, bym wysoko ponad ziemię wzbijać się mógł w powietrze - i na to pragnąłbym mieć ja
kiś pierścień. [...] Gdyby w kraju Indów albo Hiperborejów coś osobliwego było do zobaczenia, 
albo przedmiot jakiś kosztowny, jakaś specjalna potrawa albo napój, nie potrzebowałbym posyłać 
po te osobliwości, sam bym przelatywał i wszystkiego, ile pragnął, używał! Czy kto widział kie
dy takie skrzydlate stwory, jak hipogryf, albo indyjskiego ptaka feniksa? Otóż ja i to bym widział, 
i źródła Nilu sam jeden bym poznał. [...]. Nadto, ponieważ ogień nic by mi zrobić nie mógł, mógł
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bym zbadać snadnie naturę gwiazd, księżyca i samego słońca, a co najmilsze - w jednym i tym sa
mym dniu mógłbym donieść do Babilonu, kto zwyciężył w zawodach olimpijskich, spożyć śnia
danie w Syrii i w razie potrzeby obiad zjeść w Italii62.

62 Lukian, Okręt albo życzenia [w:] Dialogi, t. 2, ss. 472^174.
63 Na mapie Afryki sporządzonej przez Ptolemeusza, w pobliżu równika zaznaczone są Góry Księży

cowe (Lunae Montes), których lodowce i śniegi miałyby być zaczynem źródeł Nilu.
64 Zob. A. Graf, 1/ milo delparadiso terrestre [w:] tegoż, Miti, leggende e superstizioni del Medio Evo, 

Loescher, Torino 1892, t. 1, ss. I-XXIII i 1-238.
65 Niezgodność numeracji strof oryginału i przekładu jest wynikiem zmian strukturalnych wynikłych

z założeń tłumaczenia P. Kochanowskiego.

Wszystkie zawarte tu motywy: skrzydlaty gryf, pierścień, chęć lotu i pragnienie uj
rzenia źródeł Nilu „spotykają się” w księżycowej przygodzie Astolfa, która rozpoczy
na się na dworze Senapa, króla Etiopii, u stóp wysokiej góry, w krainie, skąd wypływa 
największa rzeka Egiptu63:

[...] all’altissimo monte [...] na wysokiej górze zimne zdroje,
ove il Nilo ha, se in alcun luogo ha, fonte z których ma Nil początki przeźroczyste swoje.

(OF, XXXIII, 126, 7-8) (OSz, XXXIII, 122, 7-8)

Na szczycie niedostępnej góry (monte alpestre) leży - jak głosi Ariostowska opowieść
- raj ziemski, w którym mieszkali Adam i Ewa:

Inteso avea che su quel monte alpestre, 
ch’oltre alle nubi e presso al ciel si leva, 
era quel paradiso che terrestre 
si dice, ove abitó gia Adamo ed Eva.

(OF, XXXIII, 110, 1-4)

Słyszał, iż na tych górach, najwznioślejszemi 
co sięgały obłoków wierzchami swojemi, 
iż raj dziwnie rozkoszny, raj niewychwalony, 
gdzie od Boga beł z Ewą Adam wprowadzony.

(OSz, XXXIII, 106, 1-4)

By dostać się na sam szczyt (a górze tej już wyobrażenia starożytne i średniowieczne 
przypisywały dwie przynajmniej cechy, gdyż daje ona - jak u Lukiana - początek rzece 
Nil, jednocześnie będąc ziemskim rajem), Astolfo musi przemierzyć nieboskłon - jedy
ną możliwością przebycia przestworzy jest lot - wznosi się zatem na skrzydłach hipo- 
gryfa i tak przebywa niebieską drogę, która nie zdaje się długa64:

Poi monta il volatore, e in aria s 'alza 
per giunger di quel monte in su la cima, 
che non lontan eon la supema balza 
dal cerchio de la luna esser si stima. 
Tanto e il desir che di veder lo ‘ncalza, 
ch 'al cielo aspira, e la terra non stima. 
De Taria piu e piu sempre guadagna, 
tanto ch’al giogo va de la montagna.

(OF, XXXIV, 48, 1-8)

Omywszy się od stopy aż do wierzchu głowy, 
do Hipogryfa bieży, co czeka gotowy.
W żartkiem locie pod same wzbija się obłoki, 
aby wierzch góry onej oglądał wysoki, 
która na wschód rumiany pogląda wesoło, 
a pod sferę miesięczną pyszne wznosi czoło. 
Opuszcza ziemię, siecze powietrze zrzedzone 
i już wiata na góry, pod niebo wzniesione.

(OSz, XXXIV, 47, 1-8)65 *

Zwraca w tym miejscu uwagę sposób, w jaki możliwe jest fizyczne i jednocześnie 
symboliczne pokonanie przestrzeni: z pomocą przychodzą tu środki o „cudownej” natu
rze, które wykorzystują siłę i moc przestworzy, powietrza i wiatru: bezkresną przestrzeń 
wśród nieba i ziemi przemierza się lotem. Potrzeba lotu widoczna jest zresztąw całym
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Furioso: nieustannie latają tu oraz skaczą rycerze i rumaki, aniołowie i archaniołowie, 
dusze święte i demony, magowie i eremici, fruwają lance i okręty, pioruny i liście. Są 
to loty szybkie i niespodziewane, loty, w których pływa się w powietrzu długo i wolno, 
a czas narracyjny rozciąga się i kurczy, stając się wręcz oniryczny66. Nie są to loty od
bywane w wyobraźni bohatera - w Furioso możliwe jest „prawdziwe” przemieszcza
nie w przestworzach, a to dzięki spektakularnej, skrzydlatej figurze, zrodzonej w fan
tazji Ariosta - hipogryf to wpół gryfon, wpół rumak, stworzenie, które posiada głowę 
i skrzydła orła, tylne kończyny lwa, a korpus koński. Ten dziwny wierzchowiec już samym 
imieniem przywołuje świat klasyczny - w Prawdziwej historii to skrzyżowanie Pegaza 
z Lukiańską fantazją, gdzie Koniosępowie, mieszkańcy Księżyca, dosiadają ogromnych 
sępów (I, 11), Pędziwiatry chodzą w powietrzu bez skrzydeł (I, 13), a Kapustnicy obda
rzeni zostają skrzydłami z kapusty i podbiału (I, 15), zaś Powietrzokomarzanie ujeżdżają 
nigdy niewidziane ogromne komary (I, 16)67. We włoskiej tradycji rycerskiej proto
typem podobnych stworzeń jest może Baiardo, najbardziej wyjątkowy spośród inteli
gentnych koni, rodzaj geniusza końskiej rasy, któremu Pulci w II Morgante kazał do
konywać niezwykłych czynów: słynny jest jego skok, którym przemierza w locie Cieś
ninę Gibraltarską, wznosząc się na taką wysokość, że Słońce pozostawia w dole (Mórg., 
XXV, 247). Ten sam Baiardo w Mambriano Francesca da Ferrara, niosąc na grzbiecie 
swego pana w pełnej, żelaznej zbroi, cudownie przeskakuje mury i fosy Paryża (XXXVI, 
71-73)68. Takim przykładom i wyobrażeniom lotu, gdzie nie ma potrzeby skrzydeł, 
Ariosto daje kształt dużo bardziej sugestywny, tworząc swego konia-ptaszysko, który 
-już przez swą „mieszaną” naturę dominuje nad ziemią, wodą i powietrzem i porusza 
się zarówno w fantastycznym, jak i realnym wymiarze. Ten rumak maga Atlanta (do
siada go także waleczna Bradamante i niepewny Ruggiero), którego właścicielem staje 
się w końcu także dzielny Astolfo, jest użytecznym środkiem transportu, którym leci się 
nad Pireneje, przelatuje nad Tamizą, Sardynią, Katajem, a więc geograficznie rozpozna
walnymi miejscami Europy, Azji i Afryki69. Przemierza się na nim przestrzenie fikcyj
ne i iluzoryczne, miejsca magiczne lub istniejące jedynie w ludzkim umyśle i przybywa 
w końcu do ziemskiego raju, który - jak most - łączy różne światy: fantastyczny, rze
czywisty, pogański i chrześcijański. Lot hipogryfa to gra między prawdą i fikcją, która 
nabiera metaforycznego znaczenia i mówi o wolności myśli: jest symbolem wyobraźni 
oraz imaginacji, co otwiera drogę poza czasem i poza przestrzenią, wśród dobra i zła - 
ten, kto potrafi panować nad ich biegiem, kontrolować będzie też racje i rozum świata, 
jego cnoty i wady oraz będzie zdolny odróżnić pozór od rzeczywistości.

zob. P. Rajna, wyd.cyt., s. 115.
68 Mambriano to zawierający 45 pieśni poemat oktawą (1490-1495), powstały z inspiracji Orlando In

namorato Boiarda, autorstwa Francesca Cieco da Ferrara, związanego z dworem Gonzagów.
Kiedy beł w oncj drodze nad wiclkiem Kwinsajcm, 
poszedł między Mandzianą, a między Katajem. 
Stamtąd szedł nad Imawcm, w prawo zostawując 
Scrykanę, i coraz spuszczał się, kierując 
wzdłuż od Hiperborcjskicj nieludzkiej Scytycj 
do Hirkany, i zajął część Sarmacycj.
Kiedy beł tam, gdzie dzieli od Azyi morze 
Europę, widział Rusów, Prusy i Pomorze.

(OSz, X, 71, 1-8)

66 Zob. C. Bologna, La macchina del Furioso, s. 107.
67 Zob. Lukian, Prawdziwa historia, ss. 15-17. Na temat tego utworu jako źródła dla dzieła Ariosta,

69 Quinci il Cataio, c quindi Mangiana 
sopra il gran Quinsai vide passando: 
voló sopra l’lmavo, c Scricana 
lasció a man dcstra; c scmprc dcclinando 
da 1’ipcrborci Sciti a 1’onda ircana, 
giunsc allc parti di Sarmazia: c quando 
fu dove Asia da Europa si divide, 
Russi c Prutcni c la Pomeria vide.

(OF, X, 71,1-8)
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5. Treści epizodu, dominujące motywy i oryginalność Ariosta
Koncepcja epizodu wyraźnie nawiązuje do tematyki podróży oraz wizji i wykorzy

stując utopijne cechy przedstawianej rzeczywistości, wpisuje się w obecną w Furioso 
rycerską dialektykę przygody i queste. Epizod ten rozpatrzymy w kontekście sekwencji, 
do której należy, a więc w kontekście całej, jednorodnej części tekstu, charakteryzują
cej się obecnością tych samych postaci, których dotyczą te same - „księżycowe” - zda
rzenia. To sekwencja wyjątkowo obszerna (OF, XXXIII, 96 - XXXV, 91), a jej głów
nym bohaterem jest rycerz, który już wcześniej odbywał powietrzne wyprawy do Francji 
i Afryki, aż w końcu dotarł do piekieł, do raju i na Księżyc. Droga na Księżyc jest bardzo 
kręta - zamiast „skorzystać” z prostego lotu czy innego bezpośredniego typu podróży, 
Astolfo przemierza rozmaite krainy, a jego wyprawa przechodzi różne fazy. Wzór sta
nowią tu teksty o pozaziemskich podróżach, oparte na schemacie: wyprawa w kierunku 
granicy światów, przybycie do progu innego świata, zejście do piekła oraz wzniesienie 
do raju ziemskiego, a potem do nieba70. U Wergiliusza i Homera czy w tekstach średnio
wiecznych (np. Hugona z Alwerni lub w Guerin U Meschino) każda faza takiego schema
tu miała swoją alegoryczną wymowę, np. odwiedzenie piekła było świadectwem głęb
szej inicjacji, wtajemniczenia w śmierć (nekyja). W ogólnym zarysie wyprawy Astolfa 
widoczne są warianty wcześniejszych wzorców: Astolfo schodzi do piekła, przechodzi 
do ziemskiego raju (OF, XXXIV, 48-53), a jego queste kończy się w strefie pozaziem
skiej, całość obejmuje więc trzy etapy. Motywy wyprawy nie są określone jednoznacz
nie: rycerz wyrusza na grzbiecie hipogryfa, wiedziony chęcią przeżycia przygody, lecz 
niespodzianie jego podróż traci czysto przygodowy charakter i bohater znajduje się w sa
mym środku planów Opatrzności. Potwierdzają to słowa św. Jana:

70 Podobny schemat występuje w Furioso w historii paralelnej do historii Astolfa, mówiącej o nieuda
nym przedsięwzięciu Senapa. Przed Dantem spotykamy go również w przypowieści o podróży Aleksandra 
Wielkiego do raju, Iter Alexandri adParadisum.

71 Przekład polski w szczegółach odbiega od oryginału.

Ma perch’assai minor del paladino, 
che di Nabucco, e stato pur 1’eccesso, 
sol di tre mesi dal voter divino 
a purgar questo error termine e messo. 
Ne ad altro effetto per tanto camino 
saiir qua su t’ha il Redentor concesso, 
se non perche da noi modo tu apprenda, 
come ad Orlando il suo senno si renda.

Gli e ver che ti bisogna altro viaggio 
far meco, e tutta abbandonar la terra. 
Nel cerchio de la luna a menar t’aggio, 
che dei pianeti a noi piu prossima erra, 
perche la medicina che pud saggio 
rendere Orlando, la dentro si serra. 
Come la luna questa notte sia 
sopra noi giunta, ci porremo in via.

(OF, XXXIV, 66-67)

Ale iż mniejsze były grzechy Orlandowe, 
dlatego swe karania Bóg nad niem surowe 
przez trzy miesiące chcial tylko mieć rozciągnione, 
bo Jego miłosierdzia sąniepoliczone,
i ciebie tu w te kraje nie dla inszej sprawy, 
niewiadomego rzeczy, Bóg posłał łaskawy, 
jeno żebyś sposób wziął, nauczył się tego, 
jako Orlanda wrócisz do rozumu jego.

Prawda to, iż jeszcze masz daleką stąd drogę, 
której ja tobie z chęcią nic nie wątp, pomogę: 
na pierwszą sferę luny, do pierwszego nieba 
prowadzić cię, Astolfie, dzisia mi potrzeba.
Tam najpewniejsze najdziesz na mądrość straconą 
lekarstwo z maścią w jednem naczyniu zamknioną. 
W nocy, jak Febe wznidzie i srebrne zapali 
promienie, my tam pojazd będziem prostowali.

(OSz, XXXIV, 65-66)71
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Charakterystyczna dla poczynań rycerskich chęć przeżycia przygody łączy się tu z im
peratywem queste, a jest to najważniejsza i najbardziej „odpowiedzialna” wśród questes 
poematu, choć istnieją tu również i bodźce natury praktycznej - jej szeroko pojęty stano
wi przywrócenie zaburzonej równowagi świata. Wyprawa nie jest zatem wynikiem de
cyzji bohatera, lecz sił zewnętrznych - przeznaczenie i cel Astolfa to, z woli Bożej, od
kupienie błędu Orlanda (XXXIV, 66, 3-4) i odzyskanie jego utraconego rozumu.

W trójdzielnym schemacie epizodu przejawiają się przede wszystkim odniesienia 
do tradycji dantejskiej. Przypomina się podróż Ulissesa i jego folie volo - szalony lot 
ku prawdzie wraz z całą problematyką dotyczącą przekraczania granic, opartą na kon
flikcie curiositas i sapientia, ludzkiej żądzy wiedzy i boskich przykazów. U Ariosta cu- 
riositas nie ma charakteru docta, lecz - jak w założeniach Boskiej Komedii - wpisuje się 
w schemat podróży-pielgrzymki, itineriarium mentis in Deum, która prowadzi poza krań
ce świata, choć Dantejskie itinerarium występuje tu w formie mocno zredukowanej72. 
Ariosto, sięgając do modelu Boskiej Komedii, utożsamia Astolfa z Dantem (Par., XXIII, 
61-63), gdy swemu bohaterowi każę „skoczyć” i wzbić się na skrzydłach w niebo:

72 Dantejska podróż stanowi przedmiot obszernej bibliografii. Wśród pozycji włoskich zob. D.S. Avalle, 
Modelli semiologici nella Commedia di Dante, Bompiani, Milano 1975, rozdz. 2; B. Basile, Il viaggio come 
archetipo. Notesu! tema del 'peregrinatio 'in Dante, „Letture classensi” XV (1986), ss. 9-26; spośród pozy
cji polskich zob. M. Maślanka-Soro, Tragizm w „Komedii" Dantego, Universitas, Kraków 2005.

73 Parodię wędrówki Dantego w zaświaty w epizodzie Astolfa dostrzegał już F. De Sanctis, Storia della 
letteratura italiana, Talerza, Bari 1939, t. 2, s. 132.

Resti con lo scrittor de 1’evangelo 
Astolfo ormai, ch 'io voglio far un salto, 
quanto sia in terra a venir fin dal cielo; 
ch’io non posso piu star su l’ali in alto.

(OF, XXXV, 31, 1—4)

Ale niech już zostaną tu oba tem razem;
ja chcę gdzie indziej od nich poskoczyć zarazem 
i udać się z pierwszego na niższy kraj nieba: 

(OSz, XXXV, 30, 1-3)

W ten sposób, odchodząc od dotychczasowych płaszczyzn odniesienia, Ariosto usta
nawia nowy punkt widzenia oraz narracji, a wspomniana już wcześniej „potrzeba lotu” 
tym razem wskazuje, jak można to uczynić i jak osiągnąć dystans, by z daleka spojrzeć 
na przedstawiane problemy.

Ariosto w swym epizodzie dokonuje „upowieściowienia” eschatologicznego mo
delu podróży „zbawiennej” i w sposób parodystyczny wykorzystuje nie tylko wzorzec 
Boskiej Komedii, ale i inne tradycyjne cechy podróży do „innego świata”73. Widoczne 
jest to już w pierwszej części podróży Astolfa, gdzie wybór postaci przewodnika 
- świętego autora Apokalipsy, czy spotkanie Astolfa z Grzesznikiem i Lidią są przywo
łaniem doświadczeń autora Piekła, sprowadzonych do budującego wzorca. Stworzony 
przez Dantego schemat funkcjonuje tutaj „wybiórczo”: w jednym tylko epizodzie całe
go poematu, i to po uprzedniej selekcji Dantejskiego tekstu. W takim kontekście wyraź
nie widać nowatorstwo Ariosta, który tematykę wyprawy do innego świata postrzega 
w zupełnie nowy sposób. Wierność wobec tradycji jest tu jedynie częściowa, widocz
na jest natomiast fragmentaryczność, wyselekcjonowanie elementów przynależących 
do wzorca: wizyta Astolfa w piekle sprowadza się do spotkania z Lidią (rodzaj anty-Dy- 
dony), po którym następuje „krok wstecz”: Astolfo nie podąża dalej, lecz - wyrzucony 
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przez dym - udaje się w drogę powrotną. Podróżując natomiast do nieba - dociera je
dynie do pierwszej jego sfery - do Księżyca właśnie - i stamtąd zaraz powraca na Zie
mię. Innym znakiem „nowoczesności” Ariosta jest ziemska i laicka koncepcja zdarzeń: 
Lidia np., która została ukarana, gdyż nie uległa miłości Alcesta, przypomina bohaterkę 
Boccaccia z noweli Okrutne łowy (Nastagio degli Onesti, Dekameron, V, 8); podobnie, 
o świeckim ujęciu świadczy wprowadzenie pogańskiego mitu o Parkach czy koncepcja 
nieśmiertelności, gdzie nie przewiduje się działania łaski Bożej, a nagrody przyznaję 
się jedynie tym, którzy uosabiają cnoty elitarnego społeczeństwa. Innym jeszcze świa
dectwem nowego traktowania tradycji jest bardzo konkretny i praktyczny cel podróży 
- odzyskanie rozumu Orlanda. Na tle struktury i obrazu świata przedstawionego zna
czący jest także fakt, że misja Astolfa, mimo nobilitującego przesłania i „opatrznościo
wego” charakteru, jest taką samą przygodą jak inne, podobną do „błądzeń” pozostałych 
bohaterów - jak np. Ruggiera, który opuszcza królestwo Alciny i przechodzi do krainy 
Logistilli. Także tu fakt przejścia czy zbliżenia się do krainy rozumu, którą jest Księ
życ, ma charakter tymczasowy, a nie ostateczny - odzwierciedla zatem prowizorycz
ność każdej queste.

Drugi etap pozaziemskiej wędrówki Astolfa to podróż do ziemskiego raju. Raj 
Ariosta znajduje się w błogosławionej siedzibie „pierwszych ludzi” - w miejscu, gdzie 
według średniowiecznej geografii, opartej na Genesis, biorą początek cztery główne 
rzeki ziemi wypływające z jednego źródła74. Pomysł Ariosta, by raj umieścić na szczy
cie góry, przywodzi na myśl Boską Komedię, gdzie na stokach góry stworzono siedzibę 
przeznaczoną dla dusz przechodzących oczyszczenie, czyli dla „pierwszych ludzi” (lu
dzi czystych), choć Ariosto, lokując rajską górę o nazwie Monte Diliziano na krańcu do
liny, w Etiopii, wydaje się sięgać raczej do pomysłu podobnego, jak autor Fortunato''5. 
Wyraźne nawiązania do Dantego76 są widoczne natomiast w opisie uroków tamtejszej 
krainy (OF, XXXIV, 49-51), a wielki pałac pośród doliny (XXXIV, 51-54) porówny
wany być może także z siedzibą Amora u Apulejusza, Słońca u Owidiusza czy pałacem 
Wenery u Poliziana, a intertekstualnie - z fortecą Logistilli. Opis tej wyodrębnionej, 
królującej w dolinie budowli, która jest schronieniem dla tych, którzy uniknęli śmierci 
(Eliasz, Enoch, OF, XXXIV, 59), przypomina także Niebiańską Jerozolimę z Apokalip
sy św. Jana (OF, XXI, 10-14)77.

74 Nazwa jednej z tych rzek - Eufrat - pojawia się już w Biblii, druga rzeka - Tygrys - występuje 
w średniowiecznej legendzie o zejściu poganina Hugona do Piekieł, który błądził przez jej święte wody, opi
sanej przez Giovanniego Maia Barbieri w Discesa di Ugo D 'Alvernia all’Inferno. Zresztą Hugon i Astolfo 
są jedynymi bohaterami karolińskiego cyklu, którym dane jest przebywać w tych rejonach. Por. V. de Bart- 
holomaeis, La Discesa di Ugo d'Alvernia all'inferno secondo ilframmento di Giovanni Maria Barbieri [w:] 
Memorie della Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, Cl. di Sc. Morali, Ser. II, t. 10 - Ser. III, 
t. 1-3 (1925-1926 - 1926-1929), Bologna 1929, ss. 3-54.

75 Prekursorami Astolfa sąFortunato i jego towarzysze (Fortunato, f. 91 v.), a mógłby być nim też Uggeri 
il Danese. Przeglądu tematyki dotyczącej proweniencji tych postaci w OF dokonuje A. Graf, II milo delpa- 
radiso terrestre, rozdz. 4.

76 Zob. opis doliny książęcej DC, Purg., VII, 73 oraz opis ziemskiego raju, Purg., XXVIII, 1 i nast.
77 „I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte - Jeruzalem, 

zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocenne
go, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu: Miało ono mur wielki i wysoki”. (Apokalipsa św. Jana, 21, 
10-12).
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Na tymże etapie podróży - w ziemskim raju - następuje spotkanie ze św. Janem prze
wodnikiem78. Święty objaśnia, na czym polega błąd Orlanda, który - choć obdarzony 
przez Pana wszelkimi dobrodziejstwami - zaniedbał wobec Niego obowiązków, zanie
chał wdzięczności oraz nadużył najwyższej mocy i wiary, jakie otrzymał:

78 Ariosto nie jest pierwszym autorem, który na początku XVI w. nawiązuje do postaci św. Jana. Na te
mat wyboru św. Jana jako przewodnika Astolfa i jego roli w tej części poematu piszę A. Graf, który zauważa 
również, że Ariosto przypomina tu o dość starej tradycji, w szczególności o Stanze Egidio da Viterbo (utwór 
możliwie błędnej atrybucji), gdzie narracja rozpoczyna się właśnie od słów sante parole i saggio consi- 
glio Jana Ewangelisty, który na górze ziemskiego raju mówi o symbolicznej misji Wstydliwości w ludzkim 
świecie. Zob. A. Graf, // Mito del Paradiso Terrestre, s. 69.

Sappi che T vostro Orlando, perche torse 
dal camin dritto le commesse insegne, 
e punito da Dio [...]

Il vostro Orlando, a cui nascendo diede 
somma possanza Dio con sommo ardire, 
e fuor de l’uman uso gli concede 
che ferro alcun non lo puó mai ferire; 
perche a difesa di sua santa fede 
cosi voluto l’ha costituire.
(OF, XXXIV, 62, 1-3; 63, 1-6)

Wiedz - powiada - o synu [...]
Orland, wasz Orland mężny, pobożny, serdeczny 
prowadzi płochy, głupi żywot niebezpieczny, 
oszalawszy; tak Bóg zwykł barziej karać tego, 
kto łaską i świętemi dary gardzi Jego.

Ty sam wiesz, jako śmiałość, potęga i siły 
od urodzenia zaraz nadane mu były;
nadto najwyższy Sprawca górnych, dolnych rzeczy, 
Kościół rzymski na pilnej zawsze mając pieczy, 
dla obrony tak ciało twarde sprawił jego, 
iż ranne od żelaza nie będzie żadnego.

(OSz, XXXIV, 61,3-8; 62,1-6).

Winą i błędem Orlanda jest zdrada, niedopełnienie misji obrony wiary:

renduto ha il vostro Orlando al suo Signore 
di tanti benefici iniquo merlo;
che quanto aver piu lo dovea in favore, 
n’e stato il fedel popul piu deserto.
Si accecato l’avea l’incesto amore 
d’una pagana, ch’avea gia sofferto 
due volte e piu venire empio e crudele, 
per dar la morte al suo cugin fedele. 
E Dio per questo fa ch 'egli va folie.

(OF, XXXIV, 64; 65, 1)

Za takie dobrodziejstwo Orland mało wdzięczny 
już, już na żywot myślił udać się wszeteczny 
w pogance utopiwszy zakochania swoje 
w ten czas, gdy najgorętsze wieść z pogany boje 
winien beł; na ostatek, tąż zjęty miłością, 
brata diabelskądla niej zdradzał nieszczerością. [...] 
Skarał go Bóg, odjąwszy rozum ubogiemu, 
biega nagi i nędzę swą światu wszystkiemu 
pokazuje.

(OSz, XXXIV, 63, 1-6; 64, 1-2)

Wyjaśnienia takie mają charakter metaforyczny - nie dotyczą jednakże sfery reli
gijnej, lecz społecznej, a ściśle - społeczności dworskiej i jej liberalitas. Zdrada tutaj 
nie jest winą moralną, lecz wykroczeniem przeciw ustalonym prawom - brak bogoboj
ności wobec Pana to zerwanie „osobistego” z nim związku, przewidzianego nie tyle 
w systemie religijnym, ile w dworskim świecie dobrodziejstwa i wdzięczności, służby 
i zapłaty: ta sama więź łączy Apostoła - pisarza i autora Ewangelii - z jego uwielbio
nym Chrystusem, lodato Cristo (XXXV, 29, 3). Związek oraz relacje między panem 
i poddanym, gdzie służba nie jest przywilejem, lecz przyczyną i wynikiem uzyskanych 
z niej dobrodziejstw, ma w dworskiej rzeczywistości charakter degradujący i z założe
nia błędny. Błąd tak pojęty wymaga naprawy, a także zadośćuczynienia. By przywrócić 
zaburzoną równowagę praw i wzajemnych więzi, Orlando będzie zatem mnożył wysiłki 
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w celu odkupienia winy i odzyskania tego, co utracił przez miłosne zbłądzenie. Kara 
rycerza skazanego na szaleństwo ma charakter tymczasowy, a jej zakończenie zależy 
nie tyle od samego „winnego”, lecz od „wysłannika”, który zdolny jest przekroczyć gra
nice ustalonych pojęć.

Trzeci etap misji Astolfa to podróż do „innego świata”, która pozwala na uka
zanie księżycowej utopii i alegorii. Jednym ze znaków, który prowadzi Astolfa z pie
kieł do raju i stamtąd na Księżyc, jest ogień - ziemski odpowiednik Słońca i objawienia. 
Płomienie towarzyszą wejściu w piekielną czeluść - infernal calignosa buca ch 'apre la 
strada a chi abandona il lume (XXXIII, 128, 1-2) - co temu drogę otwiera, kto odcho
dzi od światła - cała też droga na Księżyc wiedzie przez sferę ognia: dym, płomienie, 
żar, a w końcu ogień wieczny. Podobnie samo przejście - lot na Księżyc znaczą goreją
ce znaki: konie płomiennej barwy, Żarki bieg, ogień wieczny i ognie powietrzne:

Quattro destrier via piu che fiamma rossi 
al giogo il santo evangelista aggiunse;
e poi che eon Astolfo rassettossi,
e prese il freno, inverso il ciel li punse. 
Ruotando il carro, per I’aria levossi, 
e tosto in mezzo il fuoco eterno giunse; 
che T vecchio fe’ miracolosamente, 
che, mentre lo passar, non era ardente.

Tutta la sfera varcano del fuoco, 
ed indi vanno al regno de la luna.

(OF, XXXIV, 69; 70, 1-2)

Cztery konie płomiennej barwy do dziwnego 
święty ewangelista zaprzągł jarzma swego; 
potem usiadł z Astolfem i lec w ręce swoje 
wziąwszy, opuszcza rajskie, szczęśliwe pokoje. 
Pod obłoki się udał, ku niebu kieruje 
żartki bieg, ledwie rączych woźników wstrzymuje. 
Lecą, jak wpadły w ogień wieczny, który gwałtem 
ustępuje się, żaden nie szkodząc jem kształtem.

Cała sferę powietrznych ogniów wnet mijają,
A do królestwa luny rączo pospieszają.

(OSz, XXXIV, 68; 69, 1-2)

Opis żywiołu, przez który wiedzie droga Astolfa, to nie tylko sugestywna parodia 
podziemnej podróży Dantego - ale i satyryczna chęć oraz żarliwość „objawienia” księ
życowego przesłania. Przesłanie to zawarte jest w dwóch obrazach: w pierwszym do
minuje metafora, w drugim - alegoria, a zrozumienie ich ułatwia - znowu - wywód 
św. Jana, dotyczący trzech głównych kwestii: znaczenia krajobrazu doliny księżycowej 
(XXXIV, 73-87), sceny w pałacu (XXXIV, 87-35, 22) oraz uniwersalnej koncepcji nie
śmiertelności poetyckiej (XXXV, 22-30).

Motyw błędu i szaleństwa. Zasadnicze części fragmentu przedstawiającego doli
nę rzeczy zaginionych oraz personifikacje Parek, Natury, Czasu i Śmierci łączy związek 
z przynależną do pierwszego etapu podróży Astolfa opowieścią Lidii, związek, który 
w motywie błędu-obłędu, obecnego we wszystkich częściach sekwencji, pozwala poszu
kiwać klucza do całościowej interpretacji zdarzeń. Epizod, którego bohaterkąjest Lidia, 
przytaczał m.in. przykład niewdzięczności wobec kochanka, określonej jako fallo i error 
- winę i błąd, za które dziewczyna zostaje skazana na wieczny ogień. Mowa tu o sza
leństwie z miłości, a także nieudolności ludzkich starań, daremnych łzach i westchnie
niach, które nie mogą odkupić grzechu:

D’altre infinite e questa grotta piena, 
poste per simil fallo in simil pena.

(OF, XXXIV, 12, 7-8)

Ujrzysz jeszcze niemało inszych, co te męki 
za takowy grzech cierpią w tern dole przez dzięki.

(OSz, XXXIV, 11,7-8)
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Ma per narrar di me piu che d’altrui, 
e palesar 1 'error che qui mi trasse.

(OF, XXXIV, 15, 1-2)

Ale coż mi się dzieje? Jam powiedzieć tobie 
nie o cudzych występkach, lecz miała o sobie.

(OSz, XXXIV, 15, 1-2)

Część dotycząca księżycowej doliny (XXXIV, 73-87), w której mieszczą się rzeczy 
oraz sprawy zagubione na Ziemi, jest alegorią pragnień i nadziei, z jaką człowiek buduje 
podstawy swej egzystencji na Ziemi. Także tutaj błąd-obłęd jest motywem głównym:

Ció che si perde o per nostro diffetto, 
o per colpa di tempo o di Fortuna: 
ció che si perde qui, la si raguna.

(OF, XXXIV, 73, 6-7)

Co lub niefortuną, lub głupstwem, grzechami 
traci się albo czasem złem i zabawami,

(OSz, XXXIV, 72, 6-7)

co tu stracił kto na świecie kędy,
wszystko tam jest, lub to cień próżny, lub sĄblędy.

(OSz, XXXIV, 74, 6-7)

Prowadzący do szaleństwa błąd przyjmuje tutaj znaczenie straty; ukazana jest przy 
tym nie tyle przyczyna, ile szeroko rozumiana natura tego pojęcia:79 mowa tu o stracie 
rzeczy posiadanych (bogactw, klejnotów, dzieł sztuki); trwonieniu i marnotrawstwie (za
bawa i próżność); daremnym działaniu (łzy i westchnienia, nieodwzajemnione miłości, 
niezrealizowane zamiary i pragnienia, kradzieże, jałmużny post mortem, dary i poezje 
dla władców, pochlebstwa i fałszywe traktaty, jak donacja Konstantyna); mowa wreszcie 
o przemijaniu, zużyciu oraz końcu istnienia (królestwa, piękno, sława). Strata rzeczy 
posiadanej oraz działanie z miernym skutkiem są konsekwencją braku rozumu, gdyż 
ten właśnie brak stanowi podstawową kwestię rozważań. Wśród wymienionych rzeczy 
zwraca uwagę para pojęć o przeciwstawnym znaczeniu - rozum i szaleństwo, przy czym 
określony zostaje ich wprost- i odwrotnie proporcjonalny zasięg: wzrostowi ilości ro
zumu na Księżycu odpowiada wzrost szaleństwa na Ziemi i vice versa, w konsekwencji 
- szaleństwo króluje na Ziemi, a na Księżycu - mądrość, której jest tu pod dostatkiem. 
W ten sposób Srebrny Glob staje się „magazynem” tego wszystkiego, co uczyniłoby 
ludzi idealnymi, gdyby to potrafili dostrzec i utrzymać. Ariosto z właściwą sobie złoś
liwą, filozoficzną ironią nieustannie podkreśla, że stała eskalacja szaleństwa na ziemi 
jest przede wszystkim wynikiem stosunków społecznych i międzyludzkich, panujących 
w świecie dworu i w świecie miłości. Przegląd rzeczy z księżycowej doliny przypomi
na o podstawowej przyjętej tu perspektywie - wszystkie znalezione przedmioty opisu
ją i odzwierciedlają świat dworu i jego więzi: „ze złota i srebra szczerego wędy” to po
kusa bogactwa, które uzależnia dworaka od pana, więzy ukryte w kwietnych girlandach 
czy cykady nadęte pochwalnymi wersami - to dworzanie i ich skryte pochlebstwa oraz 
usłużność w nadziei zapłaty; zaś co do mądrości - gubi się tu rozum, gdyż zbyt ufa 
władcom. Przyczyny utraty rozumu są różne - miłość, żądza bogactw, próżna nadzie
ja, pragnienie sławy:

79 Wynika to ze znaczenia wł. czasownika perdere - stracić, zgubić.

Altri in amar lo perde, altri in onori, 
altri in cercar, scorrendo il mar, ricchezze; 
altri ne lesperanze de'signori,

Więcej go w ich naczyniach; więc zaraz poznawa, 
jako go który z nich zbył, jak się głupiem zstawa: 
ten zbytnią omamiony oszalał miłością,
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altri dietro alle magiche sciocchezze; 
altri in gemme, altri in oprę di pittori, 
ed altri in altro che piu d’altro aprezze. 
Di sofisti e d’astrologhi raccolto, 
e di poeti ancor ve n’era molto!

(OF, XXXIV, 85, 1-8)

tego łakomstwo silną zaślepia chciwością, 
drugi, próżne w książęta wetkawszy nadzieje, 
oszukany, gorzkie łzy, w cieniu siedząc, leje. 
O, jak wielu chytrości diabelskie zdradziły, 
jak wielu astrologów kłamstwa usidliły!

(OSz, XXXIV, 84, 1-8)

Co do strat wynikłych natomiast z marnotrawstwa i tych, które stanowią następstwo 
przemijania czy przerwania istnienia - związane są one z kruchością spraw ludzkich, 
zwłaszcza tych, które poddają się oddziaływaniu czasu. Do utraty wszystkich tych war
tości przyczynia się w pierwszym rzędzie szaleństwo, będące tu bodźcem działań lub 
skutkiem. Punkt kulminacyjny wędrówki w dolinie to „kopiec rozumu”, gdzie „spoczy
wa” szaleństwo ogólnoludzkie - metafora Ariosta dowcipnie wykorzystuje alchemiczne 
właściwości obrazu - rozum jest przedstawiony jako ciecz, której wyparowaniu zapo
biegają zebrane w kopcu ampuły różnych rozmiarów. W założeniach na temat rozumu 
istnieje, jak zauważyliśmy, związek kompensacyjny, jak między Księżycem a Ziemią: 
w metaforycznej części sekwencji dominuje schemat: Księżyc - Ziemia, w alegorycznej - 
układ odwrotny. Ludzki rozum, podobnie jak rozum Orlanda i Astolfa, przechodzi z Zie
mi na Księżyc, a zależność jest tu wprost proporcjonalna: wzrost szaleństwa na Ziemi 
to wzrost rozumu w „innym świecie”. Z tego „innego świata” rozum może być „sprowa
dzony” ponownie na Ziemię, lecz proporcje między rozumem i szaleństwem pozostaną 
tu zmienne. Na Księżycu natomiast szaleństwa nie ma wcale - istnieje tylko rozum.

Koncepcja oraz przekonanie o centralnej roli rozumu, który ma zdolność kształtowa
nia spraw ludzkich i prowadzenia ich do dobrego końca, pochodzi od Albertiego, choć - 
jak już wspominano - ma odmienne aspekty80. To nowa - antropocentryczna i socjocen- 
tryczna moralność, którą Ariosto utożsamia z obyczajowością dworską, gdyż w dworze 
renesansowym widzi najpełniejszą syntezę społeczeństwa. Istnieje zatem bardzo ścisły 
związek między wyborem rozumu jako czynnikiem regulującym zasady moralności a wy
borem dworu jako modelu społecznego81. W konsekwencji, dużego znaczenia, zarówno 
w spekulacjach Albertiego, jak i w wizjach Ariosta, nabiera szaleństwo, które stanowi 
przeciwieństwo rozumu. W koncepcji szaleństwa, która bardzo różni się tu od Erazma, 
w nieskończoność (za pośrednictwem paradoksu) przesuwa się granicę między dwoma 
pojęciami, a nawet właściwym ich wartościowaniem - odpowiada to bardziej nowoczes
nemu, niż moralnie użytecznemu sposobowi myślenia - dlatego Ariosto pozostaje bliż
szy Albertiemu niż Erazmowi82.

80 Por. L.B. Alberti, Momus, ks. II, 95, De iciarchia, ks. II.
81 Por. M. Santoro, Laseąuenza lunare nel„Furioso Unasocietd allospecchio [w:] tegoż, Ariosto 

e il Rinascimento, Liguori, Napoli 1989, s. 110 i 335-336.
82 Potwierdza to C. Ossola, Metaphore et inventaire de la folie dans la litterature italienne duXVIe 

siecle [w:] Folie et deraison a la Renaissance. Colloque international tenu en novembre 1973, Editions 
de l’Universite de Bruxelles, Bruxelles 1976, ss. 173-175, 183-184. Zob. też G. Ferroni, L’Ariosto e la 
concezione umanistica della follia, ss. 73-74.

Większość zresztą współczesnych inspiracji księżycowego epizodu Ariosta sięga 
myśli Albertiego, która dostarcza zarówno treściowych, jak i ideologicznych bodźców. 
Metafory obecne w omawianych scenach epizodu wyraźnie nawiązują do Somnium 
L.B. Albertiego. Bezpośrednie odwołania do tego źródła występują przede wszystkim 
w opisach dawnych imperiów (1), darów dla władców (2) oraz dworskich stosunków (3):
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(1) sunt ea quidem pergrandes vesice, plene licentia, mendaciis atque sonitu tibiarum et tubarum 
(Somnium, 89-90)

Vide un monte di tumide vesiche, 
che dentro parea aver tumulti e grida;

(OF, XXXIV, 76, 3-4)

Pyta Astolf, z pęcherzów ujźrawszy nadętych górę, 
w których zgiełk, tumult głosów, wrzasków wszczętych;

(OSz, XXXIV, 75, 3-4)

(2) Proximo slant beneficia, atque sunt hami argentei aureique (Somnium, 90-91)

Ami d’oro e d’argento appresso vede 
in una massa, ch’erano quei doni 
che si fan con speranza di mercede.

(OF, XXXIV, 77, 1-3)

Podle zaś są ze złota i srebra szczerego 
wędy w kupie; były to dary wątpliwego 
ufania i nadzieje, co niemi królowie 
wielkich ludzi nęcić chcą.

(OSz, XXXIIII, 76, 1—4)

Tum prope adsunt manice atque compedes ignite, quas dicunt esse amores (Somnium, 92-93)

Di nodi d’oro e di gemmati ceppi Węzły złote, perłami usadzone łyka,
vede c’han forma i mai seguiti amori. które każdego serce wiążą miłośnika.

(OF, XXXIV, 78, I -2) (OSz, XXXIV, 77, 1-2)

(3) Adsuntplumbee quedam ale, quas dicunt esse auctoritates homnium (Somnium, 91 -92) 

V’eran d’aquile artigli; e che fur, seppi, Zakrzywione pazury orła wspaniałego
l’autorita ch’ai suoi danno i signori. powaga jest, gdy ją wziął od pana mądrego godny sługa.

(OF. XXXIV, 78, 3—4) OSz, XXXIII, 77, 3—4)

Obrazom swoim Ariosto nadaje jednak większą ekspresję, zwłaszcza w strofach 
nawiązujących do dworu i panujących na nim stosunków: „zakrzywione pazury orła” 
wprowadzają wydźwięk grabieży i okrucieństwa, zaś skrzydła z ołowiu mówią o potę
dze władzy, która przeminie. Szczególnie długie są metaforyczne serie, odnoszące się 
do poezji pochwalnej dla władców: „wiersze [polnych] koników głośnych” - cicale 
scoppiate (XXXIV, 77, 7), kapryśne względy książęce (fumi) to miechy-sidła (mantici, 
XXXIV, 78, 5), usługi pełnione w „nędznych dworach” (misere corti) - to „rozbite ka
rafki” (boccie frotte, XXXIV, 79, 7), zaś rozdane jałmużny to „zupy rozlane” (yersate 
minestre, XXXIV, 80,1). Cała ta ziemska marność - vanitas vanitatum - wyraźnie doty
czy etyczno-politycznych, osobistych doświadczeń Ariosta na dworze. Poetycka ich kul
minacja następuje wraz z potępieniem legendarnej donacji Konstantyna: „pagórek kwie
ciem okryty / z którego zapach i smród szedł jadowity. / Beł to dar, jeśli rzec się godzi, 
okazały, / który dał Sylwestrowi Konstantyn wspaniały” (OSz, XXXIV, 79, 7-8).

Motyw przemijania i „pochwała” poezji. Ton drugiej, mitologiczno-alegorycz- 
nej części epizodu wieńczącej całą sekwencję, jest bardziej wyważony. Sceny w pałacu 
(XXXIV, 87-35,22) są alegorią Losu, wyobrażanego przez mityczne Parki, oraz Czasu 
w postaci Starca, a centralnym tematem jest ziemska sława i chwała oraz sposoby ich po
zyskiwania i zatrzymywania - tu na pierwszym miejscu staje poezja. Ariosto przedstawia 
mit Parek za pomocą eschatologicznych aluzji, odległych od osobistych przeżyć:

Sceglier le belle fila ha 1’altra cura, 
perche si tesson poi per omamento 
del paradiso; e dei piu brutti stami 
si fan per li dannati aspri legami.

(OF, XXXIV, 90, 5-8)

I co ta [Parka] nagotuje z przędzenia swojego, 
druga do kołowrotu nosi najprędszego; 
trzecia nici obiera złe między dobremi 
i w skok je nożycami ustrzegą ostremi.

(OSz, XXXIV, 88, 1—4)
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Dominuje tu problem trwania i wieczności. Koniec panowania królestw, przemija
nie bogactw, sławy i klejnotów pozostaje w związku z nieodwracalnym działaniem cza
su, którego głównym narzędziem jest zapomnienie, niepamięć. Dotyka ono zwłaszcza 
panów i władców, a stanowi wynik specyficznego rodzaju błędu-szaleństwa, którym 
jest brak zrozumienia i tolerancji wobec poetów. W konsekwencji takiego nierozumne
go działania władca wyrzeka się nieśmiertelności, którą zapewnia poezja:

Dio questi ignoranti ha privi 
de lo ‘ntelletto, e loro offusca i lumi; 
che de la poesia gli ha fatto schivi, 
acció che morte il tutto ne consumi.

(OF, XXXV, 24, 1-4)

Zaślepieni, Astolfie, od Boga dlatego, 
straciwszy całą mądrość rozumu ostrego, 
iżby z śmiercią ozdoby ich ustały, 
które za poezyjąna wieki trwać miały.

(OSz, XXXV, 23, 1—4)

W swej alegorii Ariosto, nawiązując do dialektyki Petrarkowskich Triumphi, sięga 
równocześnie do mitów neoplatońskiej proweniencji, gdzie humanistyczne dążenie 
do chwały i mit uwieczniającej poezji kontrastują z moralistycznie podkreślanym mo
tywem vanitas, a także ulotności, o których mówił Alberti. Zaciemnia się może przez 
to przesłanie Triumfów, choć jest niewątpliwie istotne ze względu na silną konotację (zno
wu!) dworską, wyrażoną w koncepcji sławy post mortem, pozyskanej dzięki poetyckie
mu słowu. Wyraźne jest tu przeczucie Ariosta co do historycznej wartości literackiego 
dzieła prawdziwego artysty - obecne w obrazie stada kruków (poeci dworscy), wśród 
których z rzadka pojawiająsię łabędzie (poeci prawdziwi). Obraz ten pojawia się między 
wskazaną metaforyczną i alegoryczną częścią epizodu, w dygresji obejmującej pochwałę 
Ippolita d’Este oraz strofy poświęcone tematowi mądrości (XXXV, 6-9), dokładnie po
między słowami „objawienia” św. Jana a fragmentem zawierającym alegoryczny „wykaz” 
rzeczy zaginionych na ziemi. W wykazie tym wyróżniają się, jak pamiętamy, cykady - 
dworzanie, których donośne wersy, versi che in laude dei signori si fanno (XXXIV, 77,8), 
są jedynie służalczym schlebianiem w nadziei zapłaty. W takim kontekście pochwała 
władcy stanowi wyraz dwuznacznej kondycji dworskiego poety, którego twórczość 
jest zarazem przywilejem wobec władzy i od niej uzależnieniem. Prawie bezpośred
nio po ostrym ataku przeciw dwornym pochlebstwom następują panegiryczne oktawy 
(XXXV, 3-9), zawierające dość przesadną pochwałę protektora i władcy, które ostrze
gają, by nie brać zbyt poważnie wyrazów uznania, którymi obdarza się władcę83. Na
stępnie Ariosto powraca znów do alegorii, w której wyobraża Lete, Rzekę Zapomnienia, 
z obrazem lecących kruków i sępów, które, według nakazu, śpiesznie wrzucają w wodę 
tabliczki z imionami dostojników (XXXV, 20-21). Sens tych obrazów objaśnia, jak za
wsze, św. Jan w słowach definitywnie zamykających całą sekwencję (XXXV, 18-30). 
Wyjaśnienia na temat czasu i zapomnienia oraz mechanizmu ich działania Ewangelista 
wzbogaca o nowy element: uwagi na temat poezji i dzieł wielkich poetów, którzy chwa
ląc władców, zapewniają im pamięć, choć ci na nią nie zasługują.

10 Na temat panegiryku Ariosta piszą: H. Hauvette, L'Ariost, s. 239; R.M. Durling, The figure of the 
poet in Renaissence Epic, Harvard University Press, Cambrige 1965, s. 149; M. Santoro, La sequenza, s. 369. 
Zob. też C. Segre, Fuori del mondo, s. 114.
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Poezja a prawda i logika „odwróconej perspektywy”. Ta część wypowiedzi 
św. Jana stanowi dygresję w literackiej historii, lecz w rezultacie przedstawia logiczną 
syntezę dwóch wywodów poprzednich. Argumentacja skupia się wokół pięciu proble
mów dotyczących stosunków między panującymi i przebywającymi w ich służbie lite
ratami, a wynikają z niej następujące wnioski: uważni i przewidujący książęta, którzy 
pragną zapewnić sobie trwałą sławę, powinni być zainteresowani pozyskaniem przyjaźni 
prawdziwych poetów, a nie miernych pochlebców. W konkluzji tej przebija sarkastyczny 
ton wobec poetów służalczych, których Ariosto wyraźnie oddziela od poetów prawdzi
wych. Służalczy „szlachetni dworzanie” to kruki, sępy i kawki - „zwodnicy, błaznowie, 
łgarze, pochlebcy, co ich szanują panowie”, którzy - niezdolni, aby przekazać pamięć 
o swoich władcach - „mażą imiona wielkie i sławę do szczęta, gdy dobrzy w cieniu kędyś 
siedzą”, gdyż jako poeci potrafią jedynie naśladować głos osła:

ruffiani, adulatori,
buffon, cinedi, accusatori, e quelli 
che viveno alle corti.

(OF, XXXV, 20, 6-8)

e son chiamati cortigian gentili, 
perche sanno imitar l 'asino e 7 ciacco.

(OF, XXXV, 21, 1-2)

zwodnicy, błaznowie, 
łgarze, pochlebcy, co ich szanują panowie.

(OSz, XXXV, 19, 5-6)

co cięższa, są dworzany u nich przedniejszymi, 
iż na złe pozwalają, iż trzymają z niemi84.

M Przekład nie jest tu w pełni wiemy oryginałowi.

(OSz, XXXV, 20, 1-2)

Twórcy prawdziwi natomiast to mistrzowie, którzy swym talentem są zdolni unieśmier
telnić imię władcy:

Son, come i cigni, anco i poeti rari, 
poeti che non sian del nome indegni.

(OF, XXXV, 23, 1-2)

sono i poeti e gli studiosi pochi.

(OF, XXXV, 30, 2)

Rzadko, o, jako rzadko poetę dobrego 
najdziesz teraz, rozumu co jest subtelnego.

(OSz, XXXV, 22, 1-2)

mało godnych uczonych, co by ją [cnotę] chwalili.

(OSz, XXXV, 29, 3)

Prawdziwi poeci sąjednak w obecnej rzeczywistości zjawiskiem dość rzadkim,, jak 
łabędzie wśród kruków”, także z winy skąpstwa panów, którzy zmuszają do jałmużny 
„święte umysły”, a nie dostrzegając ich zalet i chwaląc przywary, zabijają sztukę:

per gran colpa dei signori avari: 
che lascian mendicare i sacri ingegni; 
che le virtu premendo, ed esaltando 
i vizi, caccian le buone arti in bando.

(OF, XXXV, 23, 5-8)

Dla panów najłakomszych, co za chciwościami 
udawszy się, wielkiemi gardzą dowcipami; 
gardzą i cnotę cisną, aby wywyższali 
hultajów, których się dziś obrońcami zstali.

(OSz, XXXV, 22, 5-8)

Niemałą korzyść mieliby z prawdziwych poetów tacy panowie, gdyż cieszyliby się 
sławą, nawet jeśli niesłuszną lub przewyższającą ich zasługi. Literacka chwała nie wytrzy
muje jednak zderzenia z prawdą, o czym świadczą liczne przykłady - Eneasza, Achillesa, 
Hektora, Augusta, którzy w rzeczywistości nie byli takimi, jak ich się przedstawia:
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Non si pietoso Enea, nć forte Achille 
fu, come e fama, nć si fiero Ettorre.

(OF, XXXV, 25,1-2)

[...] Non fu si santo nć benigno Augusto 
come la tuba di Virgilio suona.

(OF, XXXV, 26, 1-2)

Nie beł nigdy tak duży Achilles u Trojej 
nie beł tak doskonały w pobożności swojej 
zdrajca Anchizyades, Hektor, Troił śmiały.

(OSz, XXXV, 24, 1-3)

[...] nie bel tak Oktawian dobry i łaskawy, 
choć nauczony Maro pisał jego sprawy.

(OSz, XXXV, 25, 1-2)

Czasem poeci rzeczywistość fałszują, lub raczej - tworzą rzeczywistość nową, uświę
coną w ich wersach i tak przekazaną przyszłym pokoleniom. Jeśli nie mówią prawdy, 
a mogą czynić to z wyrachowania lub przez interesowność, opiewane przez nich histo
rie sąpodejrzane: choć Homer opowiadał o zwycięskim Agamemnonie, o pobitych Tro
janach i Penelopie - przykładnej i cnotliwej żonie, można sądzić, że w rzeczywistości 
sprawy miały się całkiem inaczej:

Omero Agamennón vittorioso, 
e fe’ i Troian parer vili ed inerti; 
e che Penelopea fida al suo sposo 
dai Prochi mille oltraggi avea sofferti.
E se tu vuoi che 7 ver non ti sia ascoso, 
tutta al contrario l’istoria converti: 
che i Greci rotti, e che Troia vittrice, 
e che Penelopea fu meretrice.

(OF, XXXV, 27, 1-8)

Homer Agamenona i z jego Grekami 
uczynił Trojany, lżąc mężne, zwycięzcami, 
cnotą, wiarą małżeńskiej ozdobił czystości 
Penelopeą i jak najpszykrszej trudności 
w zalotach od rozmaitych mężów doznawała, 
póki męża w królestwie sierocym nie miała. 
Prawdy szukaj: wnet doznasz, iż Troja zwalczyła 
Greków, a ta, przeciwnie, mniej cnotliwa była.

(OSz, XXXV, 26, 1-8)

Chcąc zapobiec możliwym obiekcjom ze strony swego słuchacza-Astolfa, św. Jan 
przedstawia własne pisarskie zasługi autora Ewangelii i Apokalipsy, podkreślając umie
jętności oraz wiedzę w tak poważnej dziedzinie, przy czym niebacznie popełnia lapsus, 
gdy stwierdza, że nieśmiertelna sława, jaką się cieszy, jest jedynie sprawiedliwą nagro
dą ze strony Chrystusa - Pana opiewanego przez niego w pismach:

E sopra tutti gli altri io feci acquisto 
che non mi puó levar tempo nć morte: 
e ben convenne al mio lodato Cristo 
rendermi guidardon di si gran sorte.

(OF, XXXV, 29, 1-4)

I słusznie Chrystusowi dziękuję mojemu, 
iż nie użyczy! takiej mądrości drugiemu, 
której tysiącletni wiek i śmierć zazdrościwa 
nie popsuje, póki świat, będzie trwała żywa.

(OSz, XXXV, 28, 1-4)

Powyższa Janowa dygresja uzmysławia problem związków między poezją a praw
dą i dąży do przywrócenia poezji właściwej godności oraz pozycji, przy jednoczesnym 
wskazaniu mistyfikacji, czyli „błędów” poezji. Dotyczy to dwóch przynajmniej podsta
wowych założeń literackiej i filozoficznej myśli humanizmu: mitu poezji jako siły cy
wilizacji85 oraz poezj i jako przekazicielki prawdy - koncepcji, która znajduje najwyższy 
wyraz w teologii poetyckiej Ficina86. Dużym osiągnięciem Ariosta zdaje się tu nie tyle 
nawiązanie do myśli największych autorytetów epoki, lecz przedstawienie ich myśli

85 Temat ten Ariosto porusza także w Satyrze P7 kierowanej do Pietra Bemba (ww. 70-87), wpisującej 
się w humanistyczną dyskusję wokół zasad kształcenia, zachowania i wychowania.

86 Zob. E. Garin, Filozofia Odrodzeniowe Włoszech, ss. 125-133.
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w kontekście rozważań na temat przydatności poezji dla władzy87. Celem nie jest tu za
tem karykatura humanistycznej obrony poezji w odwróconej perspektywie, lecz raczej 
jej paradoksalna pochwała: Ariosto nie odwraca znaczenia kanonicznych toposów, lecz 
je potwierdza, przyjmując jedynie inny punkt widzenia, a jest nim użyteczność po
lityczna. Poezja postrzegana może być tutaj, z dworskiej perspektywy, jako użytecz
na wartość wymienna, handlowa prawie, a to (stąd gorzka ironia) prowadzi do profana
cji literatury i jej wartości jako świadectwa prawdy. Taka „profanacja” to jednakże jedno 
z podstawowych narzędzi poznania: poezja jest pożyteczna (dla władzy), o ile „manipu
luje” historyczną prawdą, lecz jest też użyteczna (dla poznania prawdy), jeśli taką ma
nipulację obnaża. W kontekście problemu literatury dworskiej argumentacja św. Jana 
prowadzi do skrajnych konsekwencji paradoksalnych założeń związanych z „podwój
ną tożsamością” świętego, który jest zarazem apostołem i pisarzem. W takim świetle 
nie tylko poezja przestaje być świadectwem prawdy, lecz i sama chrześcijańska religia, 
która - oparta na tekście literackim - może wkraczać do strefy „błędu”, korzystając z nie
prawdziwych przesłanek niekoniecznie autentycznych założeń, by nie rzec świadomej 
mistyfikacji. Wybór przewodnika Astolfowej misji - postaci ewangelicznej, sakralnej, 
która jednocześnie przynależy do kręgu zawodowych „łgarzy”- nie mógł być bardziej 
dwuznaczny i złośliwy. Stało się to możliwe jedynie w kontekście satyrycznym, który 
dzięki odwróconej perspektywie, wykorzystującej odległy, „księżycowy” punkt widze
nia, z definicji sugeruje relatywny i prowizoryczny charakter postrzegania. Koncepcja 
ta wydaje się dość śmiała w czasach kształtowania ruchów reformackich - nie jest ona 
jednak zbytnio obciążona odpowiedzialnością ideologiczną - nawet jeśli prawdziwe 
byłoby założenie, że „rozum” może swobodnie wypowiadać się jedynie w formie pa
radoksu i jedynie dlatego, że przebywa poza ludzkim zasięgiem. Granice prowokacji 
nie wykraczają tu poza granice logiki przyjmującej „perspektywę odwróconą”, obecną 
-jak wspominaliśmy - w dużej części literatury w Quattro- i Cinquecento. Nie znaczy 
to, że przesłanie, które tu się wyłania, ma jedynie kpiący i żartobliwy charakter, gdyż 
w gruncie rzeczy intuicyjna rozprawa o genezie oraz funkcji literackiego aktu prowa
dzi do refleksji na temat szczególnych uwarunkowań historycznych dojrzałego syste
mu dworskiego. Ostrość widzenia przejawia się tu w skrajnie prowokacyjnym charak
terze stwierdzeń św. Jana - Ariostowskiego rzecznika, z których przebija świadomość 
nowej, humanistycznie postrzeganej godności pisarza i siły literackiego słowa, świado
mość, która - dojrzewając wraz z rozwojem edytorskiej sztuki i kształtowaniem książ
kowego „rynku” - musi się liczyć z jego prawami.

“7 Por. S. Zatti, Ilfurioso fra epos e romanzo, s. 145.
““ Termin „intelektualista” pojawia się jako synonim „filozofa” w rozważaniach poświęconych czło

wiekowi średniowiecza, zob. M. Fumagalli Beonio Brocchieri, Intelektualista [w:] J. Le Goff (red.), Czło
wiek średniowiecza, tłum. M. Radożycka-Paoletti, Warszawa-Gdańsk 1996, ss. 229-265. Pojęcie to roz
szerza swe znaczenie w odniesieniu do renesansu, gdzie mianem intelektualisty określa się twórców pism 
o różnym charakterze. Zob. E. Garin, Filozofii mag [w:] tegoż (red.), Człowiek renesansu, tłum. A.Osmólska- 
Mętrak, Volumen, Warszawa 2001, ss. 177-212.

Osadzając rozważania w kontekście dworskim i ujawniając sprzeczności powstają
ce wewnątrz samego dworu, symbolicznie przedstawione przez kruki i łabędzie, Ariosto 
zdaje się podważać współczesne teorie institutioprincipis Castigliona czy Machiavellego. 
Z artystycznego punktu widzenia rozróżnienie kategorii poetów jest jasne, z etycznego, 
natomiast-już tak jasne się nie wydaje, gdyż rola poety-intelektualisty88 jest określona 
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poprzez osobiste związki literata z władcą i podlega opisywanej już zasadzie wymiany: 
służba i za nią zapłata. Zatem - nagroda oraz protekcja ze strony władcy, a w zamian 
- poeta głosi jego chwałę i opiewa czyny. Takie pojęcie roli dworskiego intelektualisty 
czyni dwuznacznym jego położenie i stawia go w sytuacji poddańczej zależności, a jed
nocześnie uprzywilejowania, gdyż poeta, oddając się mocy władzy, może równocześ
nie wykorzystać moc słowa. Argumentacja św. Jana, w dobrej wierze pochwalającego 
ową zasadę, ma związek z doświadczeniami autora, który rozpoczynał przecież swój 
poemat dedykacją dla kardynała Ippolita d’Este, uznając swój dług do spłacenia w za
mian za dobrodziejstwa:

Quel ch 'io vi debbo, posso di parole 
pagare in parte e d’opera d’inchiostro; 
ne che poco io vi dia da imputar sono, 
che quanto io posso dar, tutto vi dono.

(OF, I, 3, 5-8)

To com twemu domowi powinien, po którem 
znam takie łaski, mogę część zapłacić piórem; 
a nie mniemaj, żeć mały upominek daje 
ten, co daje, co może i na co go staje.

(OSz, I, 3, 5-8)

W wierszach na temat pochlebstw Ariosto stosuje technikę, w której po stwierdzeniu 
lub implikacji o określonym zabarwieniu następuje stwierdzenie lub implikacja o cha
rakterze odwrotnym. Naprzemienne, przeciwstawne spostrzeżenia prowadzą do wnios
ku, że zwycięstwo pamięci nad zapomnieniem ma niewielki związek z zasługami tych, 
których sławiąpoeci - ważne jest zatem, aby władcy potrafili zachować przyjaźń takich 
twórców. Niezbędne jest także, by wielcy poeci, którzy zasługują na dobroć swych pro
tektorów, tak potrzebni, aby zapewnić nieśmiertelność ich pamięci - odzyskali swe pra
wa. To prawda tym bardziej wiarygodna, iż pochwałę poezji wypowiada sam św. Jan, 
który podkreśla, że i on jest pisarzem:

Gli scrittori amo, e fo il debito mio; Ty się nie dziwuj, iże słowy szerokiemi
ch’al vostro mondo fuiscrittore anch ’io. chwalę pisma: pisarzem sam byłem na ziemi.

(OF, XXXV, 28, 7-8) (OSz, XXXV, 27, 7-8)

Ariosto sięga tu jednak innego celu - pochwała „kłamstwa poezji” jest w istocie żar
tem, a wywód św. Jana jedną koncepcję zastępuje drugą, odwracając lub uzupełniając po
przednią. Taka zasada odwrócenia perspektywy, o której wspominaliśmy, mówiąc o litera
turze paradoksu, przypomina o wzajemnych relacjach między Ziemią i Księżycem, które są 
tu podobne do relacji między rzeczywistością i poezją- wartości rzeczywiste, które wy
raża i odzwierciedla poezja, wzmacniają się oraz potęgują, przez co mogą nabierać no
wego wymiaru89. Dochodzimy tutaj do prawdziwej komplementamości światów podob
nych i zarazem odmiennych: i tak wzajemny, uzupełniający związek Ziemi i Księżyca 
jest jedynie poetycką inwencją i istnieje dzięki poezji oraz w poetyckiej funkcji.

Zob. C. Segre, Fuori del mondo, s. 112.
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6. Orlando Furioso a myśl kosmologiczna epoki
Fascynacje Księżycem oraz teorie, do których nawiązuje Ariosto w Orlando Furioso, 

mają wyraźną podstawę w kosmologicznej myśli współczesnej epoki, w której nauka 
o kosmosie miała duże znaczenie, zwłaszcza w powiązaniu z aspektami dominującej filo
zofii neoplatońskiej90. Rozwój nauk de rebus coelestibus miał wpływ na różne elementy 
kulturowe o naturze astronomicznej, geograficznej, a astrologiczne sugestie, charakterystycz
ne dla wielu aspektów kultury włoskiej późnego Quattrocenta oraz Cinquecenta, znalazły 
naturalne swe miejsce także w literaturze. Teksty powstałe w ramach kosmologicznej 
debaty na przełomie XV i XVI wieku, istotne z punktu widzenia tematyki naukowej 
i religijnej, którą poruszały, a także nawiązań do motywów mitycznych i racjonalistycz
nych, stworzyły w zasadzie globalną wizję człowieka oraz wszechświata w poznaw
czym, a także praktycznym wymiarze - od badania gwiazd po refleksję nad losem i sen
sem ludzkiego działania91. Wśród ksiąg De rebus coeliestibus Agryppy92, Disputationes 
adversus astrologiom divinatricem Pica czy De rebus coelestibus Pontana spuścizna as
trologiczna nie była echem przesądów przeszłości, lecz terenem rozwoju myśli i nowo
czesnym źródłem rozwiązywania filozoficznych problemów. W tej fascynującej, choć 
zarazem niebezpiecznej materii wypowiadali się intelektualiści i ludzie nauki, a wyróż
niał się tutaj głos Pica (Examen vanitatis doctrinae gentium et veritatis Christianae di- 
sciplinae, 1520)93, który po próbach badania problematyki niebieskiej z wielu punktów 
widzenia, dostrzegł niezgodności i sprzeczności w przyrodzie, w ocenie odległości 
gwiazd, wymiarów obserwowanych obiektów - wszystko to było dla Pica ostatecznym 
potwierdzeniem błędności i krótkowzroczności myśli świeckiej, gdzie częsty motyw 

90 Zjawiska dotyczące Słońca i Księżyca od starożytności były przedmiotem zainteresowania i obser
wacji. Uważany za twórcę atomistyki Leukippos (V w. p.n.e.) utrzymywał, że orbita Księżyca jest najbliższa 
Ziemi, badał też zaćmienia Księżyca (Megas diakosmos), Anaksagoras z Kladzomen (500-428 p.n.e.) i De- 
mokryt z Abdery (460-380 p.n.e.) twierdzili, że na Księżycu znajdują się góry i doliny, Arystarch z Samos 
(310-240 p.n.e.) określał wielkość Księżyca, zaś Arystoteles odległość Księżyca od Słońca (Meterologika, 
345a), Plutarch z Cheronei (50-125 n.e.) rozprawiał na temat przyrody Srebrnego Globu, twierdząc, że Księ
życ świeci słonecznym światłem odbitym. Nachylenie orbity Księżyca do płaszczyzny ekliptyki jako pierw
szy obliczył Hipparch z Nikei (190-125 p.n.e.), który wyjaśnił też wiele zagadek związanych z ruchem 
orbitalnym naszego naturalnego satelity i przedstawił nadzwyczajną dla swego czasu teorię jego ruchu oraz 
teorię zaćmień Słońca i Księżyca. Teorię ruchu Srebrnego Globu po orbicie okoloziemskiej rozwinął Klau
diusz Ptolemeusz z Tebaidy (100-168 n.e.) w 13 księgach Mathematike syntaxis (Magna syntaxis) znanych 
jako Almagest (z tłum. arab. Al-Magest), które stały się podstawowym kanonem wiedzy astronomicznej do 
czasów Kopernika.

91 W niebach, w tańcu gwiazd i ich spotkaniach miały być zapisane losy ludzkiej historii, znaki i przy
czyny zdarzeń - mistrzowie „boskiej astrologii” najgorętsze dyskusje prowadzili w tych właśnie kwestiach. 
Por. E. Garin, Zodiak życia. Astrologia w okresie Renesansu, tłum. W. Jekiel, PAN Instytut Filozofii i Socjo
logii, Warszawa 1992, s. 24. Główne kontrowersje w ramach astrologii renesansowej ogniskowały się jed
nak wokół problematyki wyznaczonej przez polemikę między czołowym krytykiem astrologii - Giovannim 
Pico della Mirandola (Disputationes adversus astrologiom divinatricem, 1495), a jej głównym obrońcą- 
Pietro Pomponazzim (De naturalium effectuum admirandorum causis, sive de incantationibus, 1520).

92 Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486-1535) - autor De occulta philosophia, trzech 
ksiąg będących podsumowaniem badań Agryppy nad magią i hermetyzmem.

93 Giovan Francesco Pico Mirandola (1469-1533), bratanek sławnego Giovanniego Pico della 
Mirandola. Autor Examen przywraca prymat doktryny chrześcijańskiej wobec klasycznej kultury po
gańskiej.
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stanowiła egzaltowana pochwała kontemplacyjnej samotności w konfrontacji z powierz
chownością życia społecznego. Księżyc u Pica, zgodnie z dominującymi kwestiami 
selenografii, zajmuje miejsce centralne, a w pewnym momencie, jakby obowiązkowo94, 
w rozważaniach na temat natury globu pojawia się imię Lukiana, pomysłodawcy wszel
kich prześmiewczych księżycowych idei:

94 Por. wyd. niniejsze, s. 179, p. 59.
95 G.F. Pico della Mirandola, Examen vanitatis doctrinae gentium et veritatis christianae disciplinae 

[w:] Opera omnia Ioannis Francisci Pici Mirandulae Domini et Concordiae Comitis, Henricpetri, Basilea 
1557, t. 2, s. 767. [Nie większa jest przy tym zgoda widoczna już w samej naturze rzeczy, jak w ich ilo
ści i porządku. Jedni sądzą, że mają one charakter ognisty, inni, że kryształowy, inni, że w żaden sposób 
nie mają one udziału w czterech żywiołach naszego świata, ale że zbudowane są z jakiegoś piątego, inne
go zupełnie od tych niższych. Jako pierwszy tę opinię wyrażał Arystoteles, mówiąc, że nie mają one same 
z siebie ciepła, ale z własnej siły uczestniczą w cieple niższych od siebie ciał. Także Demokryt wg Plutar- 
cha twierdził, że Słońce samo z siebie nie ma gorącej natury. A przecież także co do planet nie mógłbyś 
uznać, że istnieje zgoda: Ksenofanes uważał, że Słońce i Księżyc są ognistymi chmurami [...], Tales uważał, 
że są one zbudowane z ziemi i Anaksymenes uważał także, że są one z ziemi. N ie ma też zgody co do kształ
tu; Arystoteles uważał, że mają one kształt sferyczny i zbudowane są z piątego żywiołu. Heraklit wołał wie
rzyć, że Słońce i Księżyc zbudowane są na kształt łódki. Są też tacy, którzy sądzą, że mają one kształt jak 
kolo wozu. Anaksymenes utrzymywał, że Słońce jest szerokie i że jest jak jakaś raczej płaska zasłona. Inni 
twierdzili, że Księżyc ma formę cylindryczną. Diogenes był przekonany, że jest on w kształcie liścia blusz
czu, pitagorejczyk Filolaos uważał go za kryształowy i że przejmuje blask ognia, który jest we wszechświe- 
cie. Platon także sądził, że Słońce i Księżyc mają w sobie coś z ognia, ale posiadają także coś z innych ży
wiołów. [...]. Anaksagoras i Demokryt [byli przekonani], że są na nim [Księżycu] pola i góry, i doliny, tak 
że wydaje się, że niewiele wcale nie różni się on od baśniowych opisów Lukiana [w Verae Historiae - przyp. 
tłumaczki], Ksenofanes twierdził, że z pewnością Księżyc jest zamieszkany i że jest to Ziemia mająca wie
le miast i gór]. Tłum. A. Klęczar.

lam nec maior in ipsa rei natura et essentia quam in numero et ordine consensus apparet. Alit ig- 
neosputarunt, alii chrystallinos, alii nullo pacto quatuor elementorum essentiae participantes, sed 
quintae cuiusdam naturae propriae, et ab inferioribus omnino seiunctae, cuius sententiae primus 
author prohibetur Aristoteles, ita ut calorem ipse in sese suaque forma non contineat, sed sua vir- 
tute calorem inferioribus corporibus impartial. Democritus vero solem nullo modo calidam habere 
naturom affirmavit, authore Istromatis Plutarcho. At in stellis et planetis fortasse Concordes puta- 
veris: solem et lunam igneas nubes esse putavit Xenophanes [...] Thales vero terrestres cen- 
suit, et ex terra quoque illos fabricavit Anaximenes. Atqui nec in figura concors sententia, sphe
ric a esse Aristoteles voluit, et naturam quinti corporis habere; Heraclitus in scaphae speciem 
formatum solem maluit et lunam; nec defuere qui curruli rotae similiafecerint. Anaxime
nes latum esse solem et veluti aulea quaedam extentum affirmavit. Alii lunam cyl ini dis for- 
m a conditam statuerunt. Maluit Diogenes esse hederaceae frondis specie, et Philolaus Pythago- 
ricus chrystallina, ex igne tamen qui in universo est splendorem assumere. Existimatum est 
a Platoneplurimum quidem ignis habere solem et lunam, non tamen esse aliorum elemento
rum expertia. [...] Anaxagoras et Democritus [...] in epsa etiam et campos constiuere et mon
ies et valles, ut iam nihil fere videantur, aut parum, a fictis Luc iani discrepare fabula- 
mentis.[...] Certe Xenophanes [...] habitare dixit in Luna, eamque esse terram multarum urbium 
et montium95.

Pietro Pomponazzi natomiast określa się jako zwolennik stoickiej koncepcji fatum 
(De fato, de libero arbitrio e de praedestinatione, 1520) i mówi o nieuchronnej zmien
ności natury, świata i losu. Cytuje poglądy Apolloniusza z Tiany i mówi o sferach niż
szych, które odbijają oraz rozprzestrzeniają obrazy i kształty w powietrzu, aż po niebo. 
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Stamtąd ich odbicie powraca do kręgów niższych - jak z lustra do lustra. W taki spo
sób rzeczy i obiekty można widzieć i obserwować z dużej odległości96. W takiej grze 
refleksów i odbić możliwa była komunikacja na dużą odległość, a Księżyc zajmował 
uprzywilejowane miejsce. Opisy Księżyca pojawiają się też w innych tekstach. Jedna 
z encyklopedii „matematycznych” z czasów Ariosta, zawierająca 49 ortodoksyjnie hu
manistycznych, a także „neutralnych” ksiąg Giorgio Valli, De expetendis et fugientibus 
rebus (1501), w dwóch rozdziałach: De Lunae essentia oraz De eo quod in Luna terre- 
stre apparet, tak mówi o kosmologicznych aspektach życia, interesujących w kontek
ście lektury Furioso:

96 Por. E. Garin, Zodiak życia, s. 83-85.
97 Cyt. za G. Savarese, Lo spazio dell'impostura. II Furioso e la luna [w:] A. Quondam (red.), La corte 

e lo spazio: Ferrara estense, Bulzoni, Roma 1982, t. 2, s. 724. [Pitagorejczycy wierzą że Księżyc jest po
dobny do Ziemi i że jest zamieszkany jak Ziemia przez nas, ale że zamieszkany jest przez większe zwierzęta 
i piękniejsze pokolenia, i że są tam zwierzęta 15-krotnie cenniejsze, niewydalające żadnych zbędnych sub
stancji i nieusuwające same z siebie żadnych ekskrementów]. Tłum. A. Klęczar.

98 F. Patrizi, Nova de universis philosophia, Mammarello, Ferrara 1591. [O Księżycu. Wraz ze Słoń
cem weźmiemy pod uwagę Księżyc, według jasności. Zrobimy tak dlatego, że do pozostałych ciał niebie
skich, które nazywają się planetami, w żaden sposób nie jest podobny. Do Słońca zaś podobny jest Księżyc 
pod dwoma względami: z ciężaru i z okrągłego kształtu. Ani bowiem pod względem światła, ani jasnoś
ci, ani blasku, ani świetlistości, ani dawanego ciepła, ani barwy nie przypomina innych ciał niebieskich]. 
Tłum. A. Klęczar.

99 A. Mizauld, Harmonia superioris Naturae mundi et inferioris, Morelli, Paris 1577. Cyt. [za:] 
G. Savarese, wyd. cyt., s. 737.

Pythagoraei terrestrem apparere Lunam quod ipsa circumquaque habitetur sicut inter nos terra, 
maioribusque accoli animalibus pulchrioribusque stirpibus, esseque animalia quinque ac decies 
validiora in ipsa Luna nihil superfluum eiectantia, nulla ex sese excrementa edentia97.

Podobnie platonik, Francesco Patrizi, który nie w ruchu, lecz w blasku światła wzno
si się ku kontemplacji pierwszej przyczyny, piszę o księżycowym świetle:

De Luna. Cum Sole, Lunam, secundum luminare in propriam se posuimus antea contemplationem, 
eo quod cum reliquis sideribus, qui planetae nominantur, nulla conditione videretur convenire. Cum 
Sole vero duabus, tantum molis aequalitate, et figure rotunditate. Neque enim luce, neque radiatio- 
ne, neque scintillatione, neque lumine, neque calore, neque colore cum aliis convenit9e.

W takich, mniej lub bardziej encyklopedycznych ujęciach, kwestie dotyczące Księ
życa były prawie zawsze traktowane tak samo: odnoszono się do natury Srebrnego 
Globu, jego mieszkańców, widziano w nim lustrzane odbicie Ziemi. Hipoteza, zakła
dająca, że Księżyc to ogromne, zawieszone nad Ziemią lustro (pisał o tym już Lukian 
w Ikaromenippie), była popularna długo po Arioście - jeszcze pod koniec wieku Anto
ine Mizauld odwoływał się do teorii antycznych, gdzie możliwa jest coelestia in teris 
reperiri, sed mondo terreno, in coelis terrestria, secundum causam et modum coeles- 
tem". W czasach Ariosta panował pogląd, że Księżyc jest integralną częścią Ziemi, 
„ziemią niebieską” lub „niebem ziemskim”, tak zatem, mówiąc o Księżycu, używano 
także określenia „Ziemia”. W Heptaplus Pico pisał, że Mojżesz Ziemią nazywał: 
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octo sphaeras postremas [... ] Ea sunt Luna et coelum stellatum, quorum utrumque terram vocare et 
veterum authoritat et ragionepraeterea cogimur. [...] Lunam item Aristoteses terrae similem dixit, 
imitatus scilicet Pythagoricos, qui earn et terram coelestem et terrestre coelum appellant100.

100 G. Pico della Mirandola, Heptaplus, II, rozdz. 2 [w:] tegoż, Opera quae extant omnia, Henricpetri, 
Basilea 1601, t. 1, s. 13. [... osiem ostatnich sfer. [...] Są to Księżyc, niebo gwiaździste, z których obydwa 
jesteśmy zmuszeni nazwać ziemiami, zarówno ze wględu na autorytet wcześniejszych uczonych, jak i na ro
zumowy ogląd sprawy. [...] Już bowiem Arystoteles twierdził, że Księżyc jest podobny do Ziemi, naśla
dując w tym najwyraźniej Pitagorejczyków, którzy nazywali Księżyc Ziemią na niebie i niebem na Ziemi]. 
Tłum. A. Klęczar.

101 P. Valeriano, Hieroglyphica, sive de sacris Aegyptiorum aliarumque gentium Uteris commentarii, 
Isengrin, Basilea 1556. Do dzieła Valeriana dopisane zostały jeszcze dwie księgi, inspirowane neoplatoni- 
zmem, autorstwa C.A. Curione, Hieroglyphicorum commentoriarum libri duo, Guarin, Basilea 1567.

102 C.A. Curione, cyt. [za:] G. Savarese, s. 724. [Nie brakuje i tych, którzy twierdzą, że świat ma dwo
jaki charakter, jeden, w którym można oglądać idealne przykłady i obrazy wszystkich tych rzeczy, które są 
w naszym świecie, uczynione przez samego Stwórcę niemal bez ziemskiego zepsucia. Mówiąci sami, że ten 
świat idei nazywa się Księżycem], Tłum. A. Klęczar.

103 C.A. Curione, tamże. [Można bowiem dostrzec nawet z tak wielkiej odległości, że Księżyc jako ciało 
niebieskie jest podobny do zwierciadła [...] i że z samego kształtu swych plam jest idealnym odbiciem Zie
mi], Tłum. A. Klęczar.

IM Por. E. Garin, Zodiak życia, s. 73-74.

Syntezę starożytnych teorii księżycowych znajdujemy w komentarzach Celio Agosti
no Currione, wydanych jako dodatek do Hieroglyphica Piera Valeriana101, w których mowa 
o egipskiej teorii dwóch „Ziemi” - wyższej i niższej, gdzie egipski Księżyc to właśnie 
coelestem illam tellurem esse aiebant. Curione wspomina także o innej hipotezie, pozo
stającej pod wpływem platońskim, w której Księżyc to siedziba niezmiennych idei:

Nec defuerunt qui duplicem mundum statuentes, unom in quo perfecta rerum omnium quae in hoc 
nostro orbe sunt, exempla atque imagines cernuntur, ab ipso creatore minime corruptioni obnoxiae 
factae, quas in hoc mundo sunt omnia creata sunt: mundum ilium idearum Lunam dixerunt™2.

Poruszano też kwestię plam księżycowych, które miały być odbiciem ziemskich kon
tynentów na satelicie: Lunare enim corpus speculo simile esse [...] et ipsarum macularum 
figura optime orbis terrarum imaginem, et ex tam longinquo tractuperspicipotest™3.

Jakie ślady tej księżycowej fizyki astralnej i kosmografii, obecnej w humanistycznej 
kulturze, Odnajdziemy w Furioso? W tym miejscu nie będziemy szczegółowo analizo
wać związków Ariosta z tekstami innych autorów, zajmujących się „niebieskimi” spra
wami: Pontana i Sannazara, obu Pico, czy twórcy Zodiacus vitce - Palingenio Stellatiego, 
lecz przypomnimy, jak żywo obecne w kulturze renesansu były wyobrażenia poetycko- 
-filozoficznej kosmologii. Przywołajmy tu choćby wizję florenckiego humanisty Giovan- 
niego Nesi, który w Oraculum de novo saeculo wyobraża sobie Savonarolę głoszącego 
kazanie z ambony, którą jest właśnie Księżyc in lunaribus suggestis, a czyni to właśnie 
dlatego, że Księżyc znajduje się tak blisko Ziemi, iż możemy z nim nawiązać łączność. 
Jest on jednocześnie też wystarczająco daleki, by pozostać wolnym od ziemskiego zła 
i kontaminacji104.

Poetyckie fascynacje Księżycem często dotyczyły obustronnych związków i pośred
nictwa między niebem a Ziemią. Pontano, na przykład, w Uranii opisywał wizualnie po
strzegane oddziaływanie Księżyca, który jest zawsze pełen połysku, i zwracał także uwagę 
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na zmienność jego postaci: specie tamen alterna, gdy raz pokazuje się niebu i sferom 
niebieskim, innym razem zaś ludziom w taki sposób, że jedni otrzymują to, co zabie
ra się drugim: hinc superis caeloque datur quod demitur orbi'K. W Uranii znajduje się 
także wzmianka o „odpowiedzialności” Księżyca za umysłowe ludzkie choroby: quam 
multos etiam furiis hinc saepe videmus vexari, sortemque animo indignamur acerbamM 
- takie przekonanie jest zresztą obecne w wielu dyscyplinach - medycynie, astronomii, 
astrologii105 106 107. Słońce i Księżyc były tu uważane za „mózg” makrokosmosu, dostrzegano 
też ścisłe związki między „mózgiem” a organami ciała ludzkiego, poddanym wpływom 
odpowiadających im ciał niebieskich. Może właśnie dlatego właśnie na Księżycu Ario
sto poszukuje środka, który może uleczyć szaleństwo Orlanda?

105 G. Pontano, Urania sive de stellis, A. Manuzio eredi, Venezia 1533, c. 15r.
106 Tamże, c. 2r.
107 Istnieje długa tradycja, która mówi o związkach Księżyca z szaleństwem, np. Encomium, rozdz. 

LXIII, i odsyła w tej kwestii do Księgi Koheleta. O tym zjawisku pisał też Paracelsus, Paragrano owero le 
quattro colonne dell’arte medica, Boringhieri, Torino 1961, ss. 88-119 i 161-189.

108 Wizja taka jest obecna u Lukiana w Ikaromenipusie, a także u Pica w Heptaplus: Lunam item Ari- 
stoteles terrae similem dixit, imitatus scilicet Pythagoricos, qui earn et terram cotlestem et terrestre ccelum 
appellant. Cyt [za:] G. Savarese, // Furioso e la cultura del Rinascimento, s. 83.

Zob. G. Savarese, s. 89.
110 U podstaw filozofii Kuzańczyka leży przekonanie o możliwości poznania Boga, do czego służy te

oria „uczonej niewiedzy” (doda ignorantia), dzięki której dochodzi się do twierdzenia, że Bóg jest „zbież
nością przeciwieństw” (coincidentia oppositorum). Wpływy teorii o współistnieniu przeciwieństw, która 
jest największym metafizycznym odkryciem Mikołaja z Kuzy, znajdujemy w literackich wizjach Ariosta 
czy Albertiego.

Ariosto, poeta doctus, zapewne znał treści obecne w rozproszonych fragmentach 
kosmologiczno-filozoficznej wiedzy de rebus coelestibus. Jego księżycowe inspiracje, 
gdy mówi o rzeczach przepadłych i zaginionych, nie ograniczają się zatem do inwencji 
Lukiańskich i Albertiańskich, nawet wzbogaconych myślą Valli i Erazma, lecz wyraźnie 
wiążą się z neoplatońską tezą uniwersalnej harmonii. W całości jest wyraźnie obecna, 
za pośrednictwem różnych źródeł - wyobraźnia „bajkowa”, natomiast znana w czasach 
Ariosta kwestia wyobrażenia Księżyca jako „ziemi niebieskiej” lub „nieba ziemskiego”, 
gdzie dominowała wizja Srebrnego Globu jako zwierciadła lub odbicia Ziemi108 *, jest roz
wiązana za pomocą koncepcji o platońskim wydźwięku. Księżyc widziany jest jako „la
boratorium” życia i śmierci, rodzaj królestwa, które odzwierciedla wzajemną zależność 
i powiązania rzeczy ziemskich oraz pozaziemskich, w obliczu czasu i nieśmiertelno
ści. Wizja taka - bardzo wyraźna, zwłaszcza gdy w centrum wydarzeń staje Jan Ewan
gelista -jest niewątpliwie zgodna ze współczesnymi wyobrażeniami poetyckimi i filo
zoficznymi. Idea Ariosta różni się jednak od doktrynalnych rozważań Pica i Ficina na 
temat hierarchicznego porządku kosmosu, daleka jest też od wyobrażeń wcześniej
szych: Arystotelesowskiej i scholastycznej koncepcji rozdziału gwiazd i świata pod- 
księżycowego, a także od chrześcijańskiego prowidencjalizmu Dantego. Koncepcja lu
stra odzwierciedla raczej okazjonalne zdarzenia ziemskie, chaotyczne i sprzeczne, które, 
sprowadzone do podstawowej symboliki, pojawiają się na Księżycu w nowym kształ
cie -forma diversam. Widoczny jest natomiast związek z myślą Mikołaja z Kuzy110, 
który zresztą miał wpływ też na Albertiego, oraz z literackim wzorcem Lukiana. W kos
mologii, którą nakreślił Kuzańczyk, nie było już absolutu „nad” i „pod”, tak więc sto
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sunek światów niższego i wyższego, wyrażany w scholastyce aspektem subordynacji, 
przyjął kształt współzależnej korelacji. Ariosto postąpił podobnie i hierarchiczny zwią
zek przyczyny oraz skutku ustąpił miejsca prostej zależności, widocznej we wspomnia
nym już porównaniu (kruki - poeci pochlebcy; łabędzie - poeci prawdziwi). Pojawi
ła się też zasada odpowiedniości czasów w dwóch różnych światach: czasowi czynów 
Starca na Księżycu odpowiada czas czynów na Ziemi; przędzeniu Parek - długość życia 
ludzkiego na Ziemi. Taki system powiązań nie odzwierciedla porządku kosmologiczne
go, lecz stanowi płaszczyznę, do której odnieść można poszczególne części akcji poe
matu - tu symetrię, którą zakłada doktryna korespondencji, zakłóca paradoks, odwró
cenie i przeciwstawieństwo.

Ariosto stworzył podwójne odbicie w sensie moralnym i symbolicznym - Księżyca 
względem Ziemi i Ziemi względem Księżyca - w rezultacie także Ziemia okazuje się 
światem „innym” - to tylko kwestia perspektywy. W ten sposób, budując system relacji 
między Ziemią i Księżycem określanych przez prawo lustrzanej symetrii, Ariosto spraw
dzał epistemologicznązasadność związków między mikro- i makrokosmosem, które sta
nowią onto logiczną podstawę narracyjnego uniwersum"1.

W takim wszechświecie Księżyc - dziwne i fascynujące, tajemnicze ciało niebie
skie, dalekie, lecz nie tak bardzo, by zdać się nieosiągalne, połączone jest z Ziemiąprzez 
wzajemne wpływy i oddziaływania: „ziemia niebieska” lub „niebo ziemskie” stanowi 
metaforę ludzkiej ziemi - to depozyt i schowek wartości, magazyn ziemskich zdarzeń 
dla innego, Bożego świata - Empireum, gdzie przedwieczna Miłość, sempiterno Amante 
w otoczeniu aniołów i świętych z „pogodnym czołem” przygląda się ludzkim sprawom 
(OF, XIV, 74-77). Księżyc to „ostatni krąg ziemski”, ultimo globo de la terra (XXXIV, 
70, 7), który stanowi także strefę graniczną między wiecznością a doczesnością, teraź
niejszością a historią. Bóg Ariosta, wśród tego Empireum, jest osobą oficjalną i władczą, 
jego postanowienia determinują losy ludzkie, lecz nie konkurują z narracyjnym planem. 
Prawdziwy sens harmonii i sympatii między niebem a Ziemią zawarty jest w drugiej 
części epizodu księżyca. Tu mieści się i pracuje fatal molino - warsztat Parek, tu roz
sądzają się losy przyszłych żywotów, a obecność Czasu, Niepamięci i Śmierci zbliża 
do Boga i świata natury. Tu znajdują się predestynowane ludzkie losy i utopiona w Rze
ce Zapomnienia pamięć o ludzkich istnieniach, gdzie nieliczne, uratowane przez Łabę
dzie byty-imiona to znaczniki i wyobrażenia rzeczy, które muszą się wydarzyć. Fantazja 
Ariosta współbrzmi z filozofią renesansu: z jednej strony - raj, z drugiej - potępienie, 
a na Księżycu toczy się gra między Czasem i Zapomnieniem, Poezją i Nieśmiertelnoś
cią, Sławą i Niepamięcią.

Księżyc jest tu nie tylko ziemskim archiwum, lecz przede wszystkim żywą prze
nośnią - rzeczy zaginione na Ziemi, które tam się znajdują, są takie same jak na Ziemi, 
choć mają inny kształt, bo każda rzecz może mieć swoje odbicie, duplikat, jak wier
ny odpis, lecz w innym języku:

111 L. Spitzer przypomina, że teorię tę jasno wyłożył T. Tasso w 3. księdze Discorsi dell'arte poetica, 
potwierdzając analogię między poematem a universum oraz między poetą a Bogiem. Jest to echo herme
tycznych i neoplatońskich założeń o harmonii wszechświata. Por. L. Spitzer, L 'armonia del mondo. Storia 
semantica di un'idea, Il Mulino, Bologna 1967, s. 56.
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- Tu dei saper che non si muove fronda 
la giu che segno qui non se ne faccia. 
Ogni effetto convien che corrisponda 
in terra e in ciel, ma con diversa faccia.

(OF, XXXV, 18, 1—4)

Wiedz, iż się nic na świecie nie dzieje takiego, 
co by znaku tu u nas nie miało swojego.
Ledwie się liście ruszy na waszej niskości,
A my już w pierwszej wiemy o tej wysokości112.

112 Treść przekładu tych wersów odbiega od oryginału.
113 Jest to zjawisko dość charakterystyczne dla przełomu XV i XVI w., kiedy dominowała pewnego ro

dzaju wyobraźnia literatów-filozofów, którzy chętnie „korzystali” z neoplatońsko-ficiniańskiej kultury, łą
cząc ją z fantastycznymi wzorcami pochodzącymi od Lukiana i Erazma. Do takich poetów należał np. An
ton Fregoso, autor alegorycznych i filozoficznych poemacików, zwłaszcza De tre peregrini (1525).

(OSz, XXXV, 17, l^ł)

Słowa św. Jana: „Wiedz, iż się nic na świecie nie dzieje takiego, co by znaku tu u nas 
nie miało swojego” są już nie tylko prowidencjalistycznym stwierdzeniem, lecz wyra
zem prawa harmonii, będącej częścią i udziałem przyrody, oraz prawa sympatii między 
Ziemią a niebem - Ewangelista, podkreślając związek między odpowiadającymi sobie 
częściami dwóch światów oraz ich sprawami, ujawnia system tożsamości, który zakła
da jednocześnie odmienność i przystawalność Ziemi oraz Księżyca.

Wyobraźnia Ariosta wyraźnie nie poprzestaje zatem na sugestiach Lukiańskich - 
także eschatologiczny mit o Parkach przędących nici życia ludzkiego - przypowieść 
o Naturze, Śmierci, Czasie, Rzece Zapomnienia i świątyni Nieśmiertelności, ma platoń
skie zabarwienie113: nawiązuje do eschatologicznych wątków Gorgii (522-528), Fedona 
(107-115), Fajdrosa (246-257), a zwłaszcza do wspomnianych już opowieści Era 
w Państwie (X, 614-621). W relacji Era jest m.in. wzmianka o sentencjach, które 
sędziowie przypinają duszom, z przodu lub z tyłu, aby, w zależności od tego, czy były 
dobre czy złe, wyprawić je w górę - do krainy sprawiedliwych, lub w dół - do pod
ziemnego miejsca pokuty, gdzie zostają zesłani niesprawiedliwi; podobnie jest w epizo
dzie Ariosta, gdzie metalowa „płytka” z imieniem jest emblematycznym symbolem 
życia konkretnego człowieka:

Di tutti i velli ch’erano gia messi 
in aspo, e scelti a fame altro lavoro, 
erano in brevi piastre i nomi impressi, 
altri di ferro, altri d’argento o d’oro:

(OF, XXXIV, 91, 1-4)

Powierzchowne tej różnej bawełny związania 
wszystkie miały imiona snadne do czytania, 
jedne z liter żelaznych, a drugie z srebrnego 
kruszcu, trzecie ze złota wyryte jasnego.

(OSz, XXXIV, 90, 1 -4)

zaś dusze zostają rozdzielone między Rzekę Zapomnienia i świątynię Nieśmiertelności 
przez szybkobieżny Czas, który topi w niepamięci niezliczone ludzkie istnienia:

vecchio di faccia, e si di membra snello, 
che d’ogni cervio e piu veloce assai. 
Degli altrui nomi egli si empia il mantello; 
scemava il monte, e non finiva mai: 
ed in quel fiume che Lete si noma, 
scarcava, anzi perdea la ricca soma.

Dico che, come arriva in su la sponda 
del flume, quel prodigo vecchio scuote 
il lembo pieno, e ne la turbida onda 
tutte lascia cader I 'impresse note. 

bo choć mu letnie czoło zmarszczki poorały, 
choć bielsze nad śnieg włosy skronie okrywały, 
biegał przecię tak żartko na dół i do góry 
jako strzała, lekkiemi przyprawiona pióry, 
i w rzece, którą Lete zowiemy, imiona 
topił, złupiwszy wełny różne i przędziona.

Bo skoro na brzeg wiru przyszedł czamawego 
szczodry starzec, podołek rozpuszczał swojego 
płaszcza i w mętną wodę słowa wydrożone 
dobrowolnie upuszczał w brody nieprzebmione. 
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Un numer senza fin se ne profonda, 
ch’un minimo uso aver non se ne puote; 
e di cento migliaia che 1’arena 
sul fondo involve, un se ne serva a pena.

(OF, XXXV, 11,3-8-12) 

Ginie bez liczby imion, piasek ich pożera, 
z któremi żywa pamięć zarazem umiera: 
ledwo ze sta tysięcy, o dna dosięgają 
samego, kilka liter po wierzchu pływają.

(OSz, XXXV, 10,3-8-11)

Fizyką neoplatońską przesycona jest również scena, gdy Astolfo znajduje rozum 
Orlanda - odnaleziony rozum ma postać liquor suttile - „ulotnego płynu [...] na kształt 
olejku najwyborniejszego albo soku, w naczyniu pięknem zamknionego”. Dopiero od- 
dech-tchnienie zdolny jest przywrócić równowagę powietrza oraz wody w ciele Orlanda 
i dopiero, gdy ten wciągnie w płuca zawartość naczynia, wraz z harmonią części zosta
nie mu przywrócona władza umysłu:

Aveasi Astolfo apparecchiato il vaso 
in che il senno d’Orlando era rinchiuso; 
e quello in modo appropinquogli al naso, 
che nel tirar che fece il fiato in suso, 
tutto il votó: tnaraviglioso caso! 
che ritomó la mente al primier uso;
e ne’ suoi bei discorsi 1’intelletto 
rivenne, piu che mai lucido e netto.

(OF, XXXIX, 57,1-8)

To sprawiwszy, naczynie dziwne nagotował, 
w którym najsubtelniejszy zmysł Orlandów chował, 
i jak najbliżej nosa przytknął dwudziurego.
Ten tchem mocnem porwał go dziwnie w się samego 
- o cudo niesłychane! - a słoik drożony 
został we mgnieniu oka razem wypróżniony. 
Wrócił się rozum nazad do głowy schorzałej, 
wrócił się i rozsądek przy mądrości całej.

(OSz, XXXIX, 57, 1-8)

Oprócz reminiscencji platońskich, w epizodzie księżycowym obecne są także fascy
nacje orficzno-pitagorejskie, nawet jeśli pojawiają się w zredukowanej formie, miesz
czącego się gdzieś między encomium a skargą, dyskursu na temat dworu oraz litera
ckiej moralności114.

Te punkty księżycowej przygody, które są ściśle związane z głównym przesłaniem 
i akcją poematu (uzdrowienie Orlanda, „rozrachunek” z ziemskim społeczno-dworskim 
układem) utrzymano w fantastycznej atmosferze lukiańskiej i albertiańskiej prowenien
cji, chociaż niektóre detale bardzo daleko odbiegają od satyrycznego modelu Lukiana: 
np. gdy Astolfo, spotykając swą przeszłość, widzi szczegóły, których znaczenia nie byłby 
w stanie odczytać bez pomocy św. Jana. Tu całe ludzkie minione życie nabiera kształtu 
tajemnicy, a jest to zagadka tak trudna, że do jej rozwiązania trzeba przynajmniej autora 
Apokalipsy. Widoczne są tu również wpływy mitów, filozofii oraz nauki, które pozwa
lają bohaterowi na „rozpoznanie” księżycowej krainy. Po przybyciu bowiem do nowego 
świata Astolfa czeka konfrontacja zastanej rzeczywistości z krążącymi o niej wyobra
żeniami: by porównanie takie przeprowadzić, Ariosto posługuje się wspomnianą kon
cepcją lustra - opisanie Księżyca opiera się na zasadzie symetrii i wiernej mimesis, po
przez wskazanie powiązań, tożsamości i różnic między dwoma światami. Początkowo 
w wizji dominują wrażenia przybyłych doń bohaterów, którzy Czując jeszcze dystans, 
jaki dzieli ich od nieznanego świata, dostrzegają przede wszystkim jego wielkość, taką 
samą jak ziemskiej kuli. Pojęcia astronomiczne dotyczące Księżyca, nawet jeśli trady
cyjnej natury, są wykorzystywane świadomie - wymiary Srebrnego Globu są zatem, jak 
u Pliniusza, zgodne z wielkością Ziemi:

11,1 Zauważa to Paul Renucci, pisząc o związku Ariostowskiej idei z filozofią Kuzańczyka, który odma
wiał gwiazdom doskonałości. Zob. P. Renucci, Storia dTtalia, Einaudi, Torino 1974, t. 2, s. 1291.
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e lo trovano uguale, o minor poco 
di ció ch’in questo globo si raguna, 
in questo ultimo globo de la terra, 
mettendo il mar che la circonda e serra.

(OF, XXXIV, 57, 1-8, 70, 5-8)

Widzą, co do wielkości, że równe ziemskiemu 
okręgowi, jaki jest w sobie szerokiemu, 
prócz morza, które świat ten wkoło opasało 
i niezmierne swe wody daleko rozlało.

(OSz, XXXIV, 69, 5-8)

Obecne są też spostrzeżenia o charakterze geograficzno-geologicznym - określony 
jest rodzaj gruntu: d’acciar, oraz gładkość powierzchni, podobnej do lustra. Uwagi te 
są wyrazem wiedzy poety doctus, lecz w pierwszym rzędzie podkreślają koncepcję syme
trycznego, zwierciadlanego odbicia Księżyca i Ziemi. Tu jeden z elementów konfrontacji 
stanowią księżycowe plamy oraz rodzaj księżycowego podłoża. Wersy opisujące to ule
gały przeróbkom w kolejnych wersjach poematu - w edycji z 1516 roku była mowa ra
czej o braku plam niż o ich występowaniu: Astolfo, w myśl ziemskich wyobrażeń, spo
dziewa się je znaleźć, lecz nie znajduje: zwraca się natomiast uwagę na rodzaj gruntu 
Srebrnego, lub raczej Stalowego Globu, który miejscami zdaje się jak ze szkła:

Veggon per la piu parte esser quel loco Widzą, że w większości to miejsce
come un acciar che non ha macchia alcuna jak stal, co nie ma żadnej plamy, 
parea di vetro in altra parte zdaje się ze szkła, z drugiej strony.

(tłum. A.K.)

Wwydaniuz 1521 roku-jak poprzednio-zauważa się fizyczną nieobecność plam, 
natomiast księżycowa „ziemia” już nie tylko zdaje się, lecz jest jak ze szkła:

Per la piu parte truovano quel loco W większości miejsce to znajdują
come uno acciar che non ha macchia alcuna jak stal, co nie ma żadnej plamy, 
altrove come vetro. gdzie indziej jak szkło.

(tłum. A.K.)

W wersji końcowej z 1532 roku problem braku plam pozostaje, znika zaś kwestia 
lustrzano-szklanego podłoża: księżycowej „ziemi” przypisuje się jedynie metaliczną na
turę stali: come un acciar che non ha macchia alcuna (XXXIV, 70, 4).

W miarę zagłębiania się w księżycową krainę coraz wyraźniejsza się staje relatywi
styczna zmiana proporcji kolejnych części obserwowanego świata-u nawykłego do jed
nej tylko perspektywy Astolfa wywołuje to zadziwienie - jest to zjawisko dla niego nie
znane, do którego będzie chciał się przystosować:

Quivi ebbe Astolfo doppia meraviglia: 
che quel paese appresso era si grande, 
il quale a un picciol tondo rassimiglia 
a noi che lo miriam da queste bandę; 
e ch’aguzzar conviengli ambe le ciglia, 
s’indi la terra e ‘1 mar ch’intomo spande, 
discemer vuol; che non avendo luce, 
l’imagin lor poco alta si conduce

(OF, XXXIV, 72, 1-8)

Im dalej rącze konie w lunę ich prowadzą, 
tym większe przestrzeństwa jej grofowi się zdadzą; 
nie może wzrokiem objąć srogiej okrągłości, 
choć się widzi, jak jakie dno, z naszych niskości. 
Wytrzeszcza oczy, ledwie z miejsca wysokiego 
poznawa ziemię na kształt punkcika małego; 
wydziwić się nie może, patrząc w onej dobie 
na to wszystko, co okrąg dolny nasz ma w sobie.

(OSz, XXXIV, 70, 1-8)

gdy jednak stopniowo podąża dalej, zbliżając się do coraz to nowych obiektów, wyłania
ją się różnice proporcji i formy. Widoczne jest to w opisie krajobrazu, którego poszcze
gólne części są lustrzanym odbiciem pejzażu Ziemi. Księżycowy świat, alternatywny 
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wobec ziemskiego i od niego odmienny, jest zarazem światem obcym i z ziemskim toż
samym: o podobieństwie stanowi identyczna struktura pejzażu: rzeki, jeziora, miasta, 
góry, o odmienności natomiast, powtarzające się określenie „inny” - altro:

Altrifiumi, altri laghi, altre campagne 
sono la su, che non son qui tra noi; 
altri piani, altre valli, altre montagne, 
c’han le cittadi, hanno i castelli suoi, 
con case de le quai mai le piu magne 
non vide il paladin prima ne poi: 
e vi sono ample e solitarie selve, 
ove le ninfe ognor cacciano belve.

(OF, XXXIV, 72, 1-8)

Inszą wodę, jeziora, rzeki, źródła, morze 
ma sfera, gdzie miesięczne zawsze świecą zorze; 
insze pola, równiny i góry z pagórkami, 
otoczone pięknemi nad podziw miastami.
Ma luna swe fortece, domy, budowania 
więtsze nad pomyślenie ludzkie i mniemania, 
gajów, lasów wesołych, puszcz dostatek wielki, 
gdzie nimfy tańce wiodą i zwierz biją wszelki.

(OSz, XXXIV, 71, 1-8)

Analogie dotyczą zwłaszcza „obiektów”, znajdujących się w księżycowej dolinie. 
Oba światy się tu „rozpoznają” i odzwierciedlają: sposób postrzegania rzeczywistości 
ma charakter neoplatoński, a stosunek między symbolami księżycowymi i ich odpo
wiednikami ziemskimi wyraża tę samą „sympatię”, którą odnajdujemy we współczes
nej filozofii przyrody. Natura owych związków nie jest jednak jasna i, aby móc ustalić 
wzajemne między nimi relacje, Astolfo potrzebuje - jak poprzednio - pośrednictwa 
przewodnika:

si converse;
che se non era interprete eon lui, 
non discemea le forme lor diverse.

(OF, XXXIV, 82, 2-4)

przewodnik łaskawy,
za którego pomocą łaską i miłością
ledwie rozeznał [kształty], dziymąpdmienne różnością.

(OSz, XXXIV, 81,2^1)

Różnice, o których mowa (non discernea le forme lor diverse, XXXTV, 82,4), są rezul
tatem owego właśnie zwierciadlanego odbicia, gdzie odwrócenie jednej rzeczywisto
ści służy temu, aby zgłębić rzeczywistość drugą, a grę istnienia rzeczy i ich braku regu
luje zasada dynamicznej równowagi: „co tu stracił kto na świecie kędy, wszystko tam 
jest” - ció che si perde qui, la si raguna (XXXIV, 73, 8). Widoczny jest tu proporcjo
nalny, uzupełniający związek: rzeczy istnieją w takim stopniu, w jakim brak ich prze
ciwstawieństwa. W takim równoważnym systemie szczególnym przedmiotem konfron
tacji między przedmiotami „tu” i „tam” jest stosunek między rozumem a szaleństwem. 
Jest on najmniej zrównoważony ze wszystkich - jedyny, który wymyka się ogólnemu 
prawu równowagi:

Sol la pazzia non v 'e pocą ne assai; 
che sta qua giu, ne se ne parte mai.

(OF, XXXIV, 81,7-8)

Głupstwo wspomnię, choć Astolfo widział go tam mało: 
tu na świecie snadź mieszka, tu całkiem zostało.

(OSz, XXXIV, 80, 7-8)

Sięga tu szczytu zasada względności, widoczna w opisie - zależnej od przyjęte
go punktu widzenia - rzeczywistości, która zmienia całą percepcję świata przywykłe
go do jednej, ziemskiej perspektywy. Zmianie percepcji wizualnej towarzyszy zmiana 
i przystosowanie optyki intelektualnej. Nie tylko przedmioty podlegają zasadom rela
tywistycznej perspektywy, regulowanej prawem harmonii kontrastów (istnienie rzeczy 
i jej brak) - w ramach logiki zwierciadlanego odbicia analogicznej deformacji podlega
ją też abstrakcyjne wartości i to, co zdawało się prawdą, w rzeczywistości okazuje się 
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kłamstwem. Konieczne jest rozpoznanie i przystosowanie owej relatywistycznej zasa
dy, w myśl której ziemska prawda i jej pewniki znajdują w księżycowej perspektywie 
swe zaprzeczenie czy przeciwstawienie"5. Jeśli w świecie, będącym odwrotnością świa
ta nam znanego, jasne i proste stwierdzenia w wyniku błędu ulegają zniekształceniu - 
tutta al contr ario la storia converti - jak powiada w cytowanych już słowach św. Jan 
do Astolfa - w prostym świecie Księżyca odwrócenie błędu, czyli odwrotna strona ludz
kiego poznania, jest wyrazem prawdy* 116 117.

lls Figurą poddającą się takiej geometrii jest paradoks, zmiana punktu obserwacyjnego przy argumen
tacji i zmiana perspektywy w osądzie. Zob. R. Manica, Preliminari, s.35.

116 Z bibliografii na temat paradoksu w renesansie zob.: R.L. Colie, Paradoxia Epidemica. The Renais
sance Tradition of Paradox, Princeton University Press, Princeton 1966; M.T. Jones-Davies (red.), LePara- 
doxe au temps de la Renaissance, Touzot, Paris 1982.

117 Satyra III dedykowana jest kuzynowi Ariosta, Annibalowi Malaguzziemu: autor, świeżo podjąwszy 
służbę u księcia Alfonsa, opowiada o nowych obowiązkach i odrzuceniu kariery kościelnej, kładąc nacisk na 
potrzebę obrony swej godności. Obecny w niej motyw dążenia do gwiazd wykorzysta G. Leopardi: „w różnych 
czasach wiele osób stąd miało pragnienie, by cię podbić i czyniło w tym celu przygotowania. Mimo to, nawet 
jeśli wznosili się na czubki palców i wyciągali ramiona, nie mogli do ciebie sięgnąć”. Tłum. A.K. [za:] G. Leopar
di, Operette morali, Dialogo della Terra e della Luna [w:] Opere, Reverdito, La Spezia 1995, s. 155.

Kolejny punkt konfrontacji dotyczy problemu występowania życia na Srebrnym 
Globie. Ariosto w pełni akceptuje wyobrażenie „zamieszkanego” Księżyca - Znajdzie
my tu wielkie miasta, zamki i budowle: c 'han le cittadi, hanno i castelli suoi, con case, 
jak w encyklopedycznych opisach Valli i Pica: campos, montes et valles. Tutaj jednak
że kończy się tworząca nierealny świat, sielankowa inwencja i Astolfo zdaje się tracić 
zainteresowanie naturą zjawisk. W zasadzie opis wszelkich obiektów, rzeczy i osobli
wości „obcego świata”, naprzeciw których staje Astolfo, jest szkicowy i zredukowa
ny do minimum - detalami kosmicznej geografii Ariosto od początku wykazywał dość 
słabe zainteresowanie - lokując Astolfa na Srebrnym Globie, zaledwie przecież rzu
cił okiem na nieznany krajobraz, gdy ten wraz ze św. Janem pędził w konnym zaprzę
gu przez nieznaną krainę:

Non stette il duca a ricercar il tutto; Nie mógł się Astolf dobrze napatrzyć możnego
che la non era asceso a quello effetto. państwa dla biegu koni płomiennych żartkiego.

(OF, XXXIV, 73, 1-3) (OSz, XXXIV, 72, 1-3)

Również sam moment „przejścia” bohatera z raju ziemskiego na Księżyc nastą
pił niezwykle szybko - odległości między Ziemią i jej satelitą zostały mocno skrócone, 
jakby nastąpiło „przycięcie” przestrzeni. Nie jest to jedynie kwestia techniki narracji. 
W Ariostowskim kosmosie Księżyc rzeczywiście znajduje się bardzo blisko Ziemi - pra
wie można go dotknąć, jak w Ptolemejskiej kartografii. Taki obraz Księżyca - symboli
zującego dążenie, by wznieść się ku niebu, obecny jest również w innym utworze Ario
sta - w Satyrze III (ww. 208-231) pisanej w maju 1518 roku - po pierwszym wydaniu 
Orlanda"1. Za filozoficzną tradycję tej bajki - przypowieści o ludziach, którzy chcą za
władnąć Księżycem, uznaje się dwa utwory: pierwszy to Fauni et satiri - jeden z nie
publikowanych dialogów Albertiańskich Intercoenales, w którym satyry i fauny miałyby 
być pierwowzorem opisywanego przez Ariosta ludu, żyjącego w czasach, gdy świat roz
począł zaledwie swe istnienie (era nuovo il mondo ancora). Drugie źródło to Tristan en 
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prose, dzieło, które - jak wynika z wielu epizodów Furioso - było Ariostowi znane"8. 
W Satyrze III widziano upoetycznienie popularnych pojęć, dążeń do zdobycia rzeczy 
niemożliwych — postrzeganych jako dowód głupoty, a przynajmniej braku poczucia 
rzeczywistości (inesperta era la gente prima) czy nawet szaleństwa, którego znakiem 
jest ambicja i pragnienie bogactw. W utworze tym, gdzie z powagą kontroluje się każdą 
metaforę i próbę łatwego fantazjowania, a wyobrażenia o ideałach zamyka w kategorii 
serio ludere, zwraca uwagę odkrycie „trzeciego wymiaru”, którym jest przestrzeń:

[...] „kontekst przestrzeni jest budowany jedynie przez przedmioty, które widzimy; i dlatego nic 
nie buduje pustej przestrzeni pomiędzy linią ziemi i księżyca, przez co księżyc nie zdaje się bar
dziej daleki niż inne rzeczy odległe od Ziemi”"’.

Istotna jest również wartość symboliczna, jaką może przybrać kontekst przestrzeni 
- w obrazie optycznej iluzji, która mami mieszkańców Val ima - dolnej doliny, zawar
ta jest ta sama teoria dotycząca możliwości, granic i zasięgu ludzkiego poznania, którą 
Odnajdziemy w Furioso:

Quei ch’alti li vedean dai poggi bassi, 
credendo che toccassero la luna, 
dietro venian con frettolosi passi.

(Sat., III, 226-8)

Ci którzy ich z nizin widzieli wielkimi, 
wierząc, że sięgną Księżyca, 
za nimi w ślad podążali krokami prędkimi.

(tłum. A.K.)

Główne założenia Ariosta, w myśl których ludzkie dążenia są iluzją, a cel działania 
- złudzeniem, powraca także w alegorycznej konkluzji, która i tym razem potwierdza 
względność oraz subiektywizm ludzkich starań:

Questo monte e la ruota di Fortuna, 
ne la cui cima il volgo ignaro pensa 
ch’ogni quiete sia, ne ve n’e alcuna.

(Sat., III, 229-231)

Ta góra jest kołem Fortuny,
a na jej szczycie, jak sądzi lud nieświadomy, 
wszelki spokój panuje; lecz brak go tam całkiem.

(tłum. A.K.)

7. Poetyka „odwróconej rzeczywistości"
Współczesne inspiracje księżycowego epizodu Ariosta sięgają zwłaszcza myśli Al

bertiego, widocznych przede wszystkim w kontekstach utopijnych Orlando Furioso. * * 

118 Zob. C. Segre, Leon Battista Alberti e Ludovico Ariosto [w:] Esperienze ariostesche, ss. 86-95. Do
kładniejszej konfrontacji źródeł Segre dokonuje w szkicach Fuori del mondo. I modelli nella follia e nel- 
la immagine di aldila, ss. 115-119. Wskazuje się tu na powiązania językowe tekstu Ariosta z tekstem Al
bertiego. Podkreśla się również różnice w wykorzystaniu motywu poziomów - góry i dołu, wznoszenia się 
i schodzenia. Jest to narzędzie lokalizacji ruchów bohaterów: u Ariosta wchodzenie na górę zastępuje ruch 
w lesie, który jest widoczny u Albertiego. Motyw ten - obecny w wielu miejscach satyry (ww. 87; 170-171; 
205-206; 239-240) - jest powiązany z zamykającym utwór obrazem koła Fortuny, która „porusza” ludźmi 
w górę i w dół (229-230).

Powołując się na P. Menarda (Le rire et le sourire dans le romain courtois en France au Moyen Age, 
Droz, Geneve 1969), Segre sugeruje, że tekstem, który uszedł uwagi badaczy, jest niewydana część Trista
na... prozą, gdzie przytoczona została bajka ukazująca próżność wysiłków ludzi, którzy aspirują do miłości. 
Wskazuje na niewątpliwie bardziej wyraźne podobieństwa między Satyrą III Ariosta i Tristan en prose, niż 
tekstem Albertiego, zwłaszcza w odniesieniu do motywu wznoszenia się i pokonywania wysokości.

119 R. Amheim, Sztuka i percepcja wzrokowa, WaiF, Warszawa 1978.

206



Leon Battista Alberti, pośród humanistycznej radości odkrywania świata, był świadom 
nieuniknionego upadku rzeczy, schyłku i degradacji, przemijania i niszczenia oraz nie
ustannie polemizował z kulturą i społecznością swych czasów, demaskował grę po
zorów, obrazów i odbić, którą współcześni przyjmowali za rzeczywistość prawdziwą. 
W ten sposób z racjonalnego związku wiedzy naukowej i współczesnej kultury zrodził 
się obraz idealnego społeczeństwa, będący literalnym przeciwstawieństwem istniejące
go. W pismach takich jak Momus i Teogenius czy też w Intercoenales'-0, Alberti poszuki
wał ostatecznego sposobu rozumienia rzeczy - w zespoleniu świata żyjących i umarłych, 
doczesności i wieczności, rzeczywistości i snu, wśród nieodłącznej gry tego, co anoni
mowe, zapomniane, niedostrzeżone, z tym, co nazwane i trwałe w ludzkiej pamięci. In
teresujące dla naszych rozważań na temat inspiracji oraz filozoficzno-literackich Ario- 
stowskich odniesień są dialogi Fatum et Fortuna oraz Somnium. Tu paradygmatyczne 
i w humanistyczny sposób optymistyczne pojmowanie życia, za sprawą gry w „lustrza
ne odbicia” nabiera niepokojącej formy, w której ginie wszelki pozór oraz iluzja, a wyła
nia się prawdziwy, posępny obraz rzeczywistości, zła i śmierci. Intelektualne przesłanie 
obu utworów powstało na podstawie i za przyczyną świata snu, który stanowi swoiste 
tło egzegetycznych rozważań Filozofa w Fatum et Fortuna i ciętych odpowiedzi Li- 
bripety w Somnium. Sen jest swoistym stanem umysłu, który pozwala opuścić włas
ną świadomość lub przenieść do nierzeczywistego świata - czystej krainy, w której lu
strzane odbicie ukazuje inny wymiar rzeczy. Bywa postrzegany w kategoriach bliskich 
szaleństwu, utraty rozumu i w takim ujęciu pojawia się w alegoryzująco-symbolizują- 
cych przedstawieniach, których charakterystyczną cechą jest współistnienie alterna
tywnych światów. Opowieść Filozofa (o widocznych wpływach autobiograficznych) 
zamyka się między dwoma wyobrażonymi we śnie zdarzeniami, wyraźnie znaczący
mi początek i koniec alegorii: wejściem na wysoką górę i powrotem na ziemię. Boha
ter rozpoczyna swą drogę we śnie, we śnie ją przebywa i we śnie też dociera do celu - 
wyraźny jest natomiast moment przebudzenia, czyli powrotu do rzeczywistości przez 
gwałtowne zanurzenie w wodzie. Sen, lub raczej stan uśpienia, pozwala dostrzec nie
zliczoną ilość spraw, rzeczy i zjawisk niewidzialnych lub niedostrzegalnych na jawie. 
Doświadczenie zamknięte we śnie, poza rzeczywistością czuwania, pozwala na zrozu
mienie praw bytu120 121 - to właśnie ludzka egzystencja i ziemski jej przebieg jest tema
tem Fatum et fortuna; istnieją tu ludzie dobrzy i źli, czyli ci, którzy potrafią, i ci, którzy 
nie potrafią przebyć nurtu wody. Ci drudzy omijają skaliste wybrzeża i kamieniste za
sadzki rzeki, po której żeglują statki, uosabiające państwa i księstwa, pływają drzewa, 
symbolizujące sztuki piękne, i gdzie unoszą się istoty skrzydlate, które udzielają po
mocy w niebezpieczeństwach życia. Senna wizja Fatum zakłada szczególną zdolność 
widzenia- widzenia filozoficznego, która uwalnia się właśnie w owej charakterystycznej 

120 Zob. wyd. niniejsze, s. 178, p. 58.
121 Utrzymany w tonie didaskalicznym dialog Filozofa i Cieni to 9 pytań i 9 odpowiedzi na temat rzeki, 

która jest częścią sennego pejzażu (podobny paralelizm obserwujemy u Ariosta: św. Jan i Astolfo). Cienie 
w Fatum i Libripeta w Somnium, udzielając wyjaśnień, budują kompleksowy system pojęć w sposób stop
niowy, natomiast Ariosto, kreśląc przygodę Astolfa, przy opisie pejzażu księżycowej doliny swobodnie 
i lekko przechodzi od jednej metafory do drugiej, zaś obraz rzeki i znaczenie skoncentrowanych wokół 
niej zdarzeń odkrywa dopiero na końcu, mocno rozbudziwszy ciekawość tych, którzy śledzą alegoryczne 
sceny.
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scenerii pejzażu moralizowanego, przedstawiającego rzekę życia122. Fatum i Fortuna 
są identyfikowane z silnym jej nurtem, który w nieunikniony sposób prowadzi ku klęsce 
i zniszczeniu, a reszta to śmierć lub nicość. Źli i dobrzy - przy takim prostym podzia
le społeczeństwa Alberti zakłada ufność w hidzkąprudenza i industria, rozwagę i rzut- 
kość, które pozwalają przetrwać napór rzeki, unieść się na jej powierzchni i płynąć pod 
prąd, a to dzięki zdolności wiary we własne siły lub kreatywną moc tworzenia, wiary 
w sztukę i znajomość swego rzemiosła. Człowiekowi żyjącemu w bogactwie i luksusie, 
a nieliczącemu na własne siły, przeznaczony jest upadek. W takim społeczeństwie do
minuje nieliczna, wąska elita tych, którzy posiadają cnotę oraz mądrość - ludzi, którzy 
jak starożytny Hermes, mająu stóp skrzydła pro sto ty i prawdy oraz potrafią wznieść 
się ponad trudy życia.

122 Widoczna jest tu literacka analogia do alegorycznych przedstawień Lukiana, Wergiliusza, Dantego, 
Petrarki i Boccaccia, a także analogia figuralna, nawiązująca do dzieł pietnastowiecznych malarzy włoskich.

Istnieje tu precyzyjna koncepcja i wizja hierarchicznej społeczności, w której uwa
runkowania ekonomiczne są ściśle powiązane z moralnymi. Zakłada się zatem istnienie 
co najmniej dwóch pozytywnych sił w społeczeństwie: inteligentną przedsiębiorczość 
i filozoficzno-moralną mądrość, która w uznaniu własnej wyższości pozwala na odda
lenie od rzeczy ziemskich. We wskazanych dwóch cnotach zawiera się to samo rozróż
nienie, które stanęło u podstaw humanistycznej ideologii: między działaniem i kontem
placją, czynnym zaangażowaniem i sceptycznym intelektualizmem. Alberti nie szczędzi 
polemicznych uwag układom społecznym i politycznym, czy też instytucjom pozosta
jącym pod wpływem udzielnego władcy i ponad każdą formę społecznego życia (ale
goryczne statki) nostalgicznie przedkłada jednostki małe: niezależną rodzinę i indywi
dualne ugrupowanie.

Przy rozważaniu nacechowanych utopijnie aspektów Orlando Furioso tematyka snu 
jest istotna. Kraina, w którą prowadzi Somnium - drugi z dialogów Intercoenales, który 
nas interesuje jako Ariostowskie źródło - to miejsce, gdzie przebywają śniący, miejsce, 
w którym dozwolone jest każde zachowanie, według własnej i nieskrępowanej ich woli. 
Przybywający tam bohater - Libripeta - nie jest jednym ze śniących: z otwartymi 
oczami śledzi on ścieżki moralizowanej scenerii i trzeźwo je obserwuje: graniczna 
rzeka - to Lete, Rzeka Zapomnienia, łąka w kotlinie - to dolina rzeczy i spraw utraco
nych, wzdęte zaś kopce i usypiska - to próżność, fałsz i ułuda; pejzaż tu zatem podob
ny do księżycowego, w którym Astolfo odnajdzie rozum Orlanda.

Sen to proces inicjacyjny - znamienny jest sposób i cel, w jaki i dla którego stworzone 
przez Ariosta i Albertiego postaci opuszczają realny świat oraz przenoszą się w krainę 
snu czy nieziemskiego jej odpowiednika. Dla Filozofa symbolicznym punktem i sposo
bem wyjścia z realnej rzeczywistości jest wysoki szczyt górski, dla Libripety - cloacaria 
prudentia - są to miejsca, gdzie bohaterowie zostają przerzuceni bez udziału ich jaźni - 
we śnie, dla Astolfa natomiast - postaci, która przez czas trwania inicjacyjnej przygody 
pozostaje świadoma - są to żywioły: ogień i powietrze w przestrzeni nieba (tu rozważa
nia można rozszerzyć do porównań Dantejskich: zejścia do piekieł i wstąpienia do raju). 
Świat snu jest utopijnym światem mądrości, a świat realny - krainą morii, szaleństwa, 
pozorów, próżnych chęci, złudnych prawd i nadziei. Świat snu jest zwierciadlanym odbi
ciem naszego realnego istnienia (rzeka anonimowych twarzy popadłych w zapomnienie; 
dolina, gdzie swój kres ma to, co przemija: wiedza, władza, miłość, bogactwo; wzgórze 
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rzeczy oczekiwanych i pożądanych; rzeka łez nieszczęśliwych; łąka śniących) i jakże 
jasno przedstawia pustkę oraz moralne braki świata, w którym żyjemy. W takiej wyraź
nej również w innych współczesnych dziełach - od Erazma po Doniego i Sansovina - 
kontrapozycji między realnym a nierealnym, powraca pytanie o granicę między głupotą 
a szaleństwem, o to, jak przechodzi się z jednego do drugiego stanu.

W Orlandzie Szalonym wyraźnie brzmi echo Intercaznales, oddając cały sens Al- 
bertiańskiej poetyki snu, którą wraz ze scenerią pejzażu przejmuje księżycowy epizod 
Ariosta. Spektakularne odwrócenie jednej rzeczywistości służy temu, by lepiej poznać 
i zanalizować rzeczywistość drugą. Księżyc - symbol raju - nie jest niczym innym, jak 
odwrotnym wizerunkiem Ziemi, gdzie odnajduje się to, czego brak na naszym globie 
- rozum. Ariosto za Rotterdamczykiem powtarza, że szalony ziemski świat szalonym 
pozostanie, skoro cała mądrość przebywa poza jego granicami. Prawdziwą mądrością 
jest szaleństwo. Związek epizodu Furioso i Interccenales, niewątpliwie udokumento
wany, dotyczy właściwie materiału leksykalnego i metaforycznego zawartego we frag
mentach, które skupiają się na opisie vallon - doliny rzeczy zaginionych oraz serii prze
kształceń, transpozycji, kontrastów i odwróceniu znaczeń Albertiańskich tekstów. Cała 
jednakże ostatnia część pozaziemskiej podróży Astolfa, wraz z opisem pałacu, gdzie Par
ki przędą nici ludzkiego żywota (najpiękniejszy z nich to żywot Ippolita d’Este), zawie
ra przesłania odmienne od tych, które Znajdziemy w Somnium Albertiego: Rzeka Za
pomnienia, z której nurtów ratują się tylko nieliczni - lecz za to na zawsze; Świątynia 
Nieśmiertelności, na wzgórzu, przy rzece, gdzie przebywają ci, którzy zwyciężyli nurt 
rzeki, lecz nie o własnych siłach, a za sprawą poezji - to gorzka aluzja do rzeczywisto
ści dworskiej, gdzie wolność jest udziałem jedynie szaleńców. Śniący Libripeta odgry
wa w Intercoznales rolę zasadniczo negatywną- uosabia kulturę książkową, a nie wiedzę 
kierowanąpraktycznąmądrością, natomiast postać Ariostowskiego Astolfajest przytom
na i przedstawia wartości pozytywne - to jemu jest dane odzyskać utracony rozum Or
landa, a także swój własny, którego utraty nawet nie podejrzewał.

Somnium Albertiego dostarcza dużej części materiału treściowego dla księżyco
wej alegorii123, jednakże moralistyczna i abstrakcyjna wizja Albertiego ulega w Furio
so uhistorycznieniu - opisywana rzeczywistość wyraźnie jest postrzegana w perspekty
wie dworskiej. Integrując Albertiańską metaforę i alegoryczne obrazy z wizją Dantego, 
Ariosto dotyka najbardziej „zaangażowanych” tematów humanistycznych i renesanso
wych, takich jak próżność życia ziemskiego, uniwersalne ludzkie szaleństwo, mit chwa
ły i uwieczniająca siła poezji. Rozważania są przedstawiane z punktu widzenia świata 
dworskiego, a Dantejskie osądy i potępienie Ariosto zastępuje ironiąi satyrąLukiańskie- 
go pochodzenia. Albertiańskie inspiracje Ariosta nawiązują do całej literackiej tradycji, 
do której Somnium przynależy - mało oficjalnej, pozadworskiej literatury, niemodnej 
lektury, w której naprzeciw siebie stają dwa obrazy: uniwersalnego i pełnego harmonii 
geniuszu i zniekształcone, zdeformowane jego odbicie124. Wartości duchowe, które hu

123 Zob. uwagi w części poświęconej tematowi błędu i szaleństwa w niniejszej pracy, s. 188-189 i nast.
124 Na ten temat piszę E. Garin, Upensiero di Leon Battista Alberti, ss. 510-521. Przypomniany zostaje 

tu Momus i zawarta w dialogu krytyka humanistycznego optymizmu, gdzie Alberti, parodiując Oratio Pica 
(to opowieść Charona na temat stworzenia, będąca zniekształconą wersją wizji Boskiego Kameleona), wy
przedza Encomium Erazma wraz z jego ideą odwrócenia humanistycznych wartości. Por. L.B. Alberti, Mo
mus o del Principe, G. Martini (red.), Zanichelli, Bologna 1942, s. 165 i nast.
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manizm platoński utożsamiał z dignitas hominis ulegają tu degradacji i ustępują miej
sca stanom niegodnym - indignitas zatem zamiast dignitas - widoczna jest skłonność 
do zgłębiania aspektów nieracjonalnych, a nie racjonalnych ludzkiej kondycji, by po
przez poznanie „odwrotnej strony rzeczy” budować nowe pojęcie intelektualnej wolno
ści. Takie narzędzie ironii oraz parodii otwiera nowe możliwości poznawcze, a także 
nowe sposoby eksploracji etycznego i konceptualnego zaangażowania.

8. Tematyka snu w Orlando Furioso a księżycowa utopia
Świat snu Albertiego to księżycowy świat Ariosta. Na tej analogii opiera się kon

frontacja i rozważanie o archetypach - z jednej strony metaforyczno-alegoryczne od
wrócenie wartości, z drugiej ich komplementarność i współistnienie. W całości Orlando 
Furioso sen jest jednakże tematem swoiście znaczącym, chociaż Ariosto nie mógł przy
jąć „prawdziwości” snu w teologicznym ujęciu, ponieważ z zasady odrzucał nieracjo
nalny związek między przyszłymi zdarzeniami i sennym przewidywaniem125. Nie moż
na też mówić o upodobaniu Ariosta do tematyki snu jako stabilnego, wyizolowanego 
wątku, występującego w pojedynczych epizodach - jest ona widoczna natomiast w sa
mym sposobie narracji - podobnej do snu126, który pozwala nabrać dystansu do rzeczy
wistości. Struktura utworu - niestała, „błądząca” i zmienna, nie zakłada - jak pamiętamy 
- linearnego, lecz policentryczny, polifoniczny rozwój wypadków w układzie wielo- 
przestrzennym i wielopoziomowym, w którym zdarzenia „rozgałęziają się w każdym 
kierunku, przecinają i wciąż na nowo rozszczepiają”127. Autor Furioso w filozoficzno- 
-humanistycznym klimacie dworskiej kultury oddala się również od tradycyjnego wy
korzystania motywu snu jako wizji epicko-moralnej, której przykładem sąwizje-tiumfy 
petrarkowskiej proweniencji, czy inspirowane Dantem wizje-podróże o inicjacyjnym 
charakterze, wyobrażone we śnie, lub fantastyczne wyprawy w nadnaturalną przestrzeń. 
Sen Ariosta nawiązuje raczej do tekstów Sannazara i Bemba, Arcadia i Asolani, do ła
godnego klimatu zmysłowości, wyczuwalnego w dialogach Pontana i liryce dworskiej. 
Atmosfera taka rodzi się z zachwytu nad pejzażem, pragnienia introspekcji czy chęci 
zgłębienia wyrafinowanej kazualistyki miłości oraz miłosnych zachowań - można tu 
zatem mówić o wpływach petrarkizmu społecznego w teorii i praktyce. W dworskiej 
kulturze na przełomie wieku XV i XVI taka fascynacja przejawiała się w stereotypo
wych obrazach neoplatońskich i arkadyjskich, w sentymentalnym dążeniu do idea
łów, moralizmu humanistycznego, gdy pod wpływem Lukiana i Petrarki powstawały 
obrazy, wśród których wyróżniał się obraz i motyw „słodkiego snu”128. Ariosto chętnie 
sięgał do tak ujętego motywu, zwłaszcza w historii Ruggiera i Bradamante. Charaktery
styczna jest np. scena odpoczynku Ruggiera, który wyobrażając sobie możliwe reakcje 
ukochanej, gdy nie stawi się na umówione spotkanie poi che piu cose imaginate s ’ebbe 
(XXV, 84-85), piszę do niej list, a skończywszy go - zasypia. Opuściwszy „zmęczone 
ciało”, zanurza się w mitycznej Rzece Zapomnienia i znajduje spokój:

125 Por. uwagi na temat snu, wyd. niniejsze, s. 140, p. 62.
126 Por. C. Bologna, wyd.cyt., s. 122.
127 Jest to wynikiem techniki entrelacement. Zob. I. Calvino, La struttura dell 'Orlando, ss. 78-79.
128 Podobna tematyka była popularna zwłaszcza w Neapolu, Ferrarze i Wenecji. Zob. F. Gandolfo, 

II„dolce tempo". Mistica, ermetismo e sogno nel Cinquecento, Roma, Bulzoni 1978, ss. 50-53.
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Chiusa ch’ebbe la lettera, chiuse anco 
gli occhi sul letto, e ritrovo quiete; 
che 7 Sonno venne, e sparse il corpo stanco 
col ramo intinto nel liquor di Lete

(OF, XXV, 93, l^ł)

Skoro on list swój zawarł, zawarł także oczy
i nalazł odpoczynek i pokój tej nocy
bo sen przyszedł i ciało rózgą wyciągnioną 
skropił mu, w niepamiętnej Lecie omoczoną.

(OSz, XXV, 93, 1-4)

Motyw „słodkiego snu” powraca też pośród miłosnych perypetii Bradamante (pieśni 
XXXII; XXXIII) w lirycznym, dworskim obrazie o parodystycznym nachyleniu. We śnie 
Bradamante ukazuje się Ruggiero, który zapewnia o stałości swych uczuć i zapowia
da swoje nawrócenie na wiarę chrześcijańską. Budząc się, Bradamante tonie we łzach, 
nie wierząc, by sen mógł zwiastować prawdziwe zdarzenia - w ten sposób sen ukazuje 
się jako rzeczywistość fałszywa, a jego nieprawdziwość boli tym bardziej, im bardziej 
wyraźna staje się prawda:

Fu quel che piacque, un falso sogno; e questo 
che mi tormenta, ahi lassa! e un veggiar vero. 
Il ben fu sogno a dileguarsi presto, 
ma non e sogno il martire aspro e fiero.

Patrzcie, jak mi fałszywe sen pociechy daje, 
a czucie przeraźliwem bólem serce kraje!
To co mojem weselem i radością włada 
wnet jak piorun z błyskiem najbystrzem, przepada.

II dolce sonno mi promise pace, 
ma Tamaro veggiar mi toma in guerra:
il dolce sonno e ben stato fallace, 
ma Tamaro veggiare, ohime! non erra. 
Se T vero annoia, e il falso si mi piace, 
non oda o vegga mai piu vero in terra: 
se T dormir mi da gaudio, e il veggiar guai, 
possa io dormir senza destarmi mai.

O felice animai ch’un sonno forte 
sei mesi tien senza mai gli occhi aprire! 
Che s’assimigli tal sonno alia morte, 
tal veggiare alia vita, io non vo’ dire; 
ch’a tutt’altre contraria la mia sorte 
sente morte a veggiar, vita a dormire: 
ma s 'a tai sonno morte s 'assimiglia, 
deh, Morte, or ora chiudimi le ciglia! - 

(OF, XXXIII, 62, 1-4 - 64)

Słodki sen pokój mi dać prędki obiecuje, 
ale niespanie wojnę straszliwą gotuje.
Cóż po tern, choć luby sen zamysłom wygadza, 
gdy przykre ocucenie w samej rzeczy zdradza? 
Nowy kształt dziwnych rzeczy, fałsz mię próżny cieszy, 
a prawda serce, bólem zdjęte, zabić spieszy : 
więc jeśli z spania rozkosz, a z czucia mojego 
ból rośnie, niech już śpię do wieku późnego!

Fortunniejsze zwierzęta, co są tak ospałe, 
iż swych oczu pół roku nie otworzą cale.
Bo któżby na taki sen, co wszystkich radości 
przyczynąjest, nie przepadł bez wszelkiej trudności? 
Niestety, jak od ludzi różne szczęście moje: 
w niespaniu śmierć, we śnie mam żywot i pokoje! 
Jeśliś, o śmierci, do snu podobna takiego, 
przyjdź zaraz, przyjdź, powieki zamknij wzroku mego!

(OSz, XXXIII, 59, 1^4-61)

Obecna tu idea snu rodzącego sen i obiecującego spokój oraz szczęście, czy też na
dejście śmierci, prowadzi do sofizmatu, mówiącego o śmierci jako najwyższej błogości. 
Sytuacja ta nawiązuje do opowieści o Endymionie, któremu Zeus, zachwycony urodą 
młodzieńca, ofiarował wieczną młodość i wieczny sen, i którego miłości sięgająnajwyż- 
szej z możliwych rozkoszy. Topos ten u Ariosta przyjmuje wyraźnie konotacje ironiczne, 
gdzie lament Bradamante brzmi jak pastisz, w którym jednakże interesująca jest uwaga 
samej Bradamante o fałszywej naturze snu jako nieprawdziwej rzeczywistości: Fu quel 
che piacque, un falso sogno (XXXIV, 62, 1). Tu treść sennego wyobrażenia odpowiada 
pragnieniom śniącej, musi zatem być nieprawdziwa129.

129 Podobne obrazy Odnajdziemy także u Boiarda, lecz tu jest to częścią systemu przekonań utrwalo
nych przez lirykę miłosną na temat prawdziwości i fałszywości snów oraz ich powiązań z ludzkim prag
nieniem.

211



Fałszywa rzeczywistość snu, którą uznaje się za prawdziwą, wiąże się z tematyką al
ternatywnych światów w rozumieniu rzeczywistości „odwróconych”, gdzie zamiast miej
sca istnieje utopijne nie-miejsce, a zamiast czasu istnieje nie-czas. W przypadku Ariosta 
trudno mówić o nierealności „drugiego świata”-jest on tak samo rzeczywisty, jak świat 
„pierwszy” (ziemski), lecz realnie nieosiągalny, choć jego istnienie (Księżyc) nie budzi 
wątpliwości. Świat taki osiągalny jest w wyobraźni. Takie ujęcie tematyki onirycznej 
wykazuje podobieństwo do doktryn wyłożonych przez Artemidora130 rozpowszechnio
nych pod koniec Quattrocenta w Mantui i Ferrarze131. W podobny sposób do tematyki 
snu nawiązuje też opis szaleństwa Orlanda, którego w XXXIV pieśni dokona św. Jan, 
wspominając opowieść o śnie Nabuchodonozora w 4 księdze Daniela, słynną w czasach 
średniowiecza oraz renesansu wśród francuskich i włoskich przykładów sennej inven- 
tio, a często pomijaną we współczesnych komentarzach132:

1311 Tekst Artemidora, Oneirocritika (II n.e), który doczekał się przekładu włoskiego za sprawą Lauro 
Modonese (DeH’interpretazione dei sogni, Giolito, Venezia 1547), podaję kompletne słownictwo onirycz- 
ne oraz jego znaczenie. Obok Parva Naturalia w Italii popularny był również Commentarium in somnium 
Scipionis Makrobiusza, czyli komentarz do Snu Scypiona, ostatniej księgi De republica Cycerona. Por. też 
s. 140, p. 62 niniejszego tekstu.

131 Por. M. Beer, wyd.cyt., s. 65.
132 Zob. M. Beer, wyd.cyt., ss. 51-53.
133 Mowa o czasie w wymiarze diegetycznym i ekstradiegetycznym.
134 Droga do tego miejsca wiedzie przez Dom Snu, a wskazuje ją Oszustwo. Ariosto nawiązuje do dość 

powszechnej w starożytności tradycji tworzenia dla istot boskich siedzib, które odpowiadają ich atrybutom: 
znane są siedziby, jakie Wergiliusz przeznaczył Niezgodzie (Aen., VI, 280, VIII, 702), Owidiusz Zazdrości 
(Met., II, 760) i Sławie (Ibis, XII, 39) czy Stacjusz Marsowi (Theb., VII, 40), a Klaudian Wenerze (Epith. 
Hon., w. 49). Ariosto czerpie bezpośrednio z tradycji antycznej i pomijając właściwie linię włoską od Dan
tego, Boccaccia, po Petrarkę, w swym Dworze Snu (Casa del Sonno) umieszcza Ciszę-Milczenie.

E Dio per questo fa ch’egli va folie, 
e mostra nudo il ventre, il petto e il fianco; 
e l’intelletto si gli offusca e toile, 
che non puó altrui conoscere, e se manco. 
A questa guisa si legge che voile 
Nabuccodonosor Dio punir anco, 
che sette anni il mandó il furor pieno, 
si che, qua! bue, pasceva I'erba e ilfieno.

(OF, XXXIV, 65)

Skarał go Bóg, odjąwszy rozum ubogiemu, 
biega nagi i nędzę swą światu wszystkiemu 
pokazuje, pamiątkę wszędy czyniąc srogą 
swoich szaleństw, a ludzie rozeznać nie mogą, 
jeśli to Orland dobry, co czasy przeszłemi 
mężniejszy beł w obozie między przedniejszemi, 
czy Nabuchodonozor, od Boga dotkniony, 
siedem lat trawą i siedem z wołami karmiony.

(OSz, XXXIV, 64)

Orlando Furioso nie jest poematem, w którym definitywne znaczenie ma określone 
miejsce (Ziemia czy dwór) czy utopijne nie-miejsce (Księżyc - ideał Ziemi czy 
dwór doskonały), lecz jest poematem idei istniejącej poza miejscem - w czystej przestrze
ni. Podobnie rzecz ma się z czasem narracji: różne czasy narracji133, które współistnie- 
jąw Furioso, nakładająsię na siebie, trochę jak we śnie -jeden zawarty jest w drugim, 
nawet jeśli są sprzeczne, a powstający w ten sposób własny, specyficzny czas poematu 
staje się nie-czasem, łączącym rzeczywistość, mit i utopię. Widoczne jest to w innym 
epizodzie nawiązującym do świata snu, opisującym bezczasowe miejsce, w którym Sen 
rezyduje - miejsce zwane Dworem Snu134. Przedstawiona tutaj sceneria i występujące 
na jej tle postaci (Sen, Niepamięć, Milczenie) oraz ich atrybuty (lot, skała, bluszcz, po
lana spoczynku - dolina snu) wyraźnie przypominająo najbardziej znaczących wątkach 
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poematu, zawartych w pieśniach szaleństwa oraz w pieśniach „księżycowych”. Drogę 
do siedziby Snu wskazuje kłamliwa Zdrada-Oszustwo135 - w ten sposób Sen zostaje 
powiązany z fałszem oraz iluzją, a właściwie z tą specyficznąjej formą, która przybiera 
pozory prawdy:

135 Pomijam w tym miejscu całość skomplikowanych, alegorycznych poszukiwań prowadzonych przez 
Michała Archanioła, który na Boże zlecenie odnaleźć ma miejsce, w którym zamieszkuje Milczenie, by 
z jego pomocą poprowadzić w ciszy chrześcijańskie wojska pod Paryż: „Najdzij pierwej Milczenie i po
wiedz mu, żeby / do tejże z tobą poszło pospołu potrzeby” (OSz, XIV, 76, 1-2).

Ben che soglia la Fraude esser bugiarda, 
pur e tanto il suo dir simile al vero, 
che Tangelo le crede; indi non tarda 
a volarsene fuor del monastero.
Tempra il batter de Fale, e studia e guarda 
giungere in tempo al fin del suo sentiero, 
ch ‘alia casa del Sonno, che ben dove 
era sapea, questo Silenzio truove.

(OF, XIV, 91, 1-8)

Aż Zdrada pospolicie zawżdy jest kłamliwa, 
zda się jej ona powieść teraz tak prawdziwa, 
że jej Michał uwierzył święty i z klasztoru 
poleciał zaraz do Snu spokojnego dworu. 
Nie kwapi się umyślnie i owszem się waży 
na skrzydłach, na powietrzu, aby uszedł straży; 
i na czas właśnie przyszedł, gdzie Sen miał złożenie, 
które wiedział, gdzie było, i nalazł Milczenie.

(OSz, XIV, 91, 1-8)

Nie bez znaczenia - w kontekście rozważań o alternatywnych światach - jest fakt, 
kto i w jaki sposób może do owego miejsca dotrzeć: wymagające szczególnej siły zada
nie Bóg powierza postaci nieziemskiej, choć z ziemią związanej - to książę aniołów - 
Michał Archanioł, Boży wysłannik, który stając na czele hufców niebieskich (u Ariosta 
- chrześcijańskich), zwycięsko walczy z szatanem (poganami) i wstawia się u Boga 
za ludźmi, gdyż jest aniołem stróżem chrześcijańskiego ludu. Swą misję wypełnia 
w locie, także i dosłownie - używając skrzydeł: indi non tarda /a volarsene fuor del 
monastero’, tempra il batter de I’ale (XIV, 91, 3-5); e furo al primo volo in Picardia 
(XIV, 96,4). Lot zatem jest - ponownie - jednym ze sposobów realizacji spraw niemoż
liwych i zarazem łącznikiem między różnymi światami.

Dwór Snu leży w uroczej dolinie, Valletta amena, próżno tu jednak szukać cech locus 
amoenus, gdyż wejście prowadzi w głąb ziemi, e quivi entra sotterra una spelonca (XIV, 
92, 8) przez niedostępne słońcu skały oplecione bluszczem, a w całości wyróżniają się te 
same atrybuty pejzażu, które występują w scenach szaleństwa Orlanda - kamień, grota 
z wijącym się bluszczem:

Sotto la negra selva una capace 
e spaziosa grotta entra nel sasso, 
di cui la fronte 1’edera seguace 
tutta aggirando va eon storto passo;

(OF, XIV, 93, 1-4)

Wielka Jaskinia w ziemi pod lasem Wysokiem, 
lasem gęstem i ludzkim nieprzejźrzana okiem; 
pierwsze weście i czoło niedostępnej skały 
kręte bluszcze, wijąc się, wszędzie ubierały;

(OSz, XIV, 93, 1—4)

W takiej, zapowiadającej scenerię obłędu przestrzeni zamieszkuje Sen, a towarzyszą 
mu Próżnowanie i Lenistwo:

In questo albergo il grave Sonno giace;
1 'Ozio da un canto corpulento e grasso, 
da Taltro la Pigrizia in terra siede, 
che non puó andare, e mai reggersi in piede.

(OF, XIV, 93, 5-8)

Tu Sen leży i tu ma zwykłe swe mieszkanie,
Przy niem z jednej otyłe strony Próżnowanie,
z drugiej Lenistwo siedzi, co chodzić nie może
i na nogi nie wstanie, aż mu kto pomoże.

(OSz, XIV, 93, 5-8)
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Dostępu do bram broni Niepamięć-Zapomnienie, co nikogo „nie słucha i nie nosi 
poselstwa żadnego” i „ode drzwi jednako odgania każdego”:

Lo smemorato Oblio sta su la porta: 
non lascia entrar, ne riconosce alcuno; 
non ascolta imbasciata, ne riporta; 
e parimente lien cacciato ognuno.

(OF, XIV, 94, 1-4)

Niepamięć w bramie stoi, która nie puszczała 
nikogo i nikogo znać zgoła nie chciała; 
nie słucha i nie nosi poselstwa żadnego 
i ode drzwi jednako odgania każdego.

(OSz, XIV, 94, 1-4)

Dworu strzeże także Milczenie, co „wkoło chodzi, w czarny płaszcz ubrane, i straż 
trzyma obute w trzewiki pliśniane”:

II Silenzio va intomo, e fa la scorta: 
ha le scarpe di feltro, e T mantel bruno; 
ed a quanti n’incontra, di lontano, 
che non debban venir, cenna eon mano.

(OF, XIV, 94, 5-8)

Milczenie wkoło chodzi, w czarny płaszcz ubrane 
i straż trzyma obute w trzewiki pliśniane. 
widzi li, że kto idzie, bronić nie przestawa 
i żeby został, ręką z daleka znać dawa.

(OSz, XIV, 94, 5-8)

Figurę tę Ariosto przedstawia w nietypowy sposób. Milczenie jest - paradoksalnie
- własnym swym niewolnikiem: nie mówi, a daje znaki, i porusza się szybko:

Altrimente il Silenzio non rispose, 
che col capo accennando che faria; 
e dietro ubidiente se gli pose; 
e furo alprimo volo in Picardia.

(OF, XIV, 96, 1-4)

Milczenie mu inaczej nie odpowiedziało, 
tylko że tak uczyni, głową znak dawało; 
i nie mieszkając, za nim puściło się potem 
i byli w Pikardyjej społem pierwszym lotem.

(OSz, XIV, 96, 1—4)

Discorreva il Silenzio, e tuttavolta, 
e dinanzi alle squadre e d’ogn 'intorno 
facea girare un’alta nebbia in volta.

(OF, XIV, 97, 1-3)

Przed wojskami biegało, to wzad, to naokoło, 
uczyniwszy mgłę wielką, co je nakrywała.

(OSz, XIV, 97, 2-3)

Świat snu łączy się ze światem szaleństwa i jest jego „zwiastunem”136; opisujągo me
tafory milczenia i zapomnienia, mówiące o zamknięciu i odosobnieniu, które przypo
minać mogą o postrzeganiu szaleństwa przez społeczeństwo; tu jedną z reakcji na obłęd 
jest izolacja lub ignorowanie jego istnienia. Ariosto pojmuje szaleństwo w dwojaki spo
sób: z jednej strony, w szaleństwie Orlanda przedstawiał tragedię człowieka dotkniętego 
konsekwencjami popełnionych błędów i ukazywał je w indywidualnym, psychologicz
nym wymiarze; z drugiej natomiast, Furioso mówi o świecie społecznym i wadliwych 
zasadach jego funkcjonowania, o negatywnych, zachodzących w nim przemianach. Moż
liwość zmiany takiego stanu rzeczy daje utopia - literacka wizja, która pozwala zwrócić 
uwagę na braki istniejące w realnym świecie. W takim rozumieniu szaleństwo jestu Ario
sta, jak u Erazma - obrazem mądrości i przeciwieństwem głupoty oraz krótkowzrocz
ności, która nie pozwala dostrzec błędów jednostki i społeczeństwa. W obu tych uję
ciach obłędu, pomiędzy światem szaleństwa a światem społecznym, brak możliwości 
kontaktu i porozumienia. Tworzenie związków między odrębnymi światami jest możli
we jedynie dzięki rozumowi, a skoro, jak za Albertim oraz Erazmem powtarza Ariosto, 

136 Opis Dworu Snu poprzedza opis scen szaleństwa Orlanda.
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ludziom rozumu nie starcza, należy, z pomocą utopijnych wyobrażeń, brak ten wyka
zać i określić, które spośród uznanych społecznie wartości są iluzoryczne, przebrzmiałe 
lub wątpliwe.

9. Utopia Ariosta. Uwagi końcowe
Mówiąc o utopijnym wymiarze poematu, wskazywaliśmy głównie na treści zwią

zane z epizodem kluczowym, wiążąc je z tematyką snu jako jedną z form alternatywne
go świata. Sen nie ma w Furioso wymiaru ściśle utopijnego, choć - w ogólnej koncep
cji ideologicznej łączy się z utopiąjako znacznik „innego” postrzegania świata. W Som
nium Albertiego pretekstem do naszkicowania odwróconej wizji rzeczywistości była 
podróż do krainy snu, u Ariosta rolę tę spełnia podróż powietrzna, gdyż utopią Ariosta 
włada geograficzny horyzont odkryty po „innej stronie Księżyca”, a nie kategoria cza
su czy wewnętrznej świadomości. Wspólną cechę świata snu i utopii stanowi odwróce
nie znanej rzeczywistości, a poetyckim świadectwem prawdy jest ukazanie odwrotnej 
strony ludzkiego poznania. Powstały w ten sposób paradoks jest rezultatem zmiany 
punktu obserwacyj nego i zmiany perspektywy przy argumentacji oraz przy orze
kaniu sądów - wyrażał to w swej retorycznej przemowie św. Jan, gdy głosił „niewy
godną” prawdę na temat poezji137. Ariosto daje własną odpowiedź na zagadnienia, które 
występowały w prozie Lukiana, Erazma i Albertiego. U Albertiego zaburzenie percep
cji rzeczywistości nie wynikało z odwrócenia perspektyw, lecz było związane z alego
rycznym zabiegiem, pozwalającym na ukazanie przywar i wad ludzkich oraz wszelkich 
braków naszego świata w materialnym ich kształcie, symbolicznie zebranych i umiesz
czonych w jednym miejscu. Ludzkie pasje Lukiana zostały zastąpione przez różne for
my szaleństwa - jak wcześniej u Erazma, który dzięki prostemu odwróceniu ideologicz
nych poziomów pod maską głupoty ukrył mądrość. W Encomium, w rzeczywistości, 
nie przemawiał człowiek, lecz jego szaleństwo - Głupota, która sama jest przedmiotem 
i podmiotem własnego dyskursu. Tu każda tradycyjna wartość poddana jest pod dysku
sję, lecz nigdy nie zostaje zanegowana. Każąc przemawiać Głupocie w pierwszej oso
bie, Erazm nadał swej wypowiedzi charakter dwuznaczny, lecz odwracalny, a wynikało 
to, m.in., z retorycznych narzędzi (paradoks, oksymoron)138. W tekście Ariosta obec
ne są wszystkie te rozwiązania: pretekst do dyskursu o świecie ziemskim stanowią nie 
tylko księżycowe alegorie, lecz także postać ich interpretatora - św. Jana, apostoła 
i pisarza, która pozwala na podjęcie rozważań o prawdzie słowa - Bożego i literackiego. 
W tym kontekście relatywizm perspektyw wydaje się u Ariosta autentyczną narracyjną 
nowością-jasne zdaje się tu, że w całym układzie narracyjnym bieg rzeczy jest regulo
wany przez mechanizm względności postrzegania. Widoczny jest on przede wszystkim 
w stosunku do głównych wartości występujących w kodeksach rycerskich (wojny i miło
ści, arme eamon), które są zgodne z uprzednio przyjętym punktem widzenia - w ten spo
sób Orlando może wydawać się jednocześnie przykładem najwyższej wierności (miłość 

137 W tym sensie Ariostowski pomysł wydaje się autentyczną apokalipsą - „objawieniem” poetyckich 
zasad.

138 Zob. R. Klein, La forme et Tintelligibile, ss. 495-496.
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do Angeliki) i najwyższej niewierności (zdrada Karola i sprawy chrześcijańskiej). Zasa
da ta dotyczy również analogicznych zamian przedmiotów queste, z których większość 
stanowi odwrotność lub odbicie pozostałych.

Wszystkie te treści ukazują się w figurze reversio i są przekazywane za pomocą cha
rakterystycznej dla poematu ironii: w kpiącym sprzeciwie wobec cechującego epokę kul
tu luksusu i bogactwa, wobec niepohamowanych ambicji i żądzy władzy, odsłania się 
prawda o słabości ludzkiej natury, miłości własnej, upodobaniu do pochlebstw, kupcze
niu urzędami i korupcji, a polityczna krytyka zwraca się przeciw złym rządom i szaleń
stwu książąt, którzy walcząc między sobą, pozwalająna zniszczenie kraju. Nie ma w tym 
jednak miejsca dla moralizmu: na wady świata i na los człowieka, który jest ofiarą włas
nych złudzeń i pasji, Ariosto spogląda z ironią życzliwą, z dystansem i pobłażliwością. 
W szczegółowym kontekście, jak dowodzi wykład św. Jana na temat „kłamstwa” poetów, 
którzy chcą się wkupić w łaski możnych, do ironii ucieka się także dworski literat, świa
dom zależności od władcy, na którą sam sobie nie daje przyzwolenia. Ironia jest środ
kiem, który pozwala spoglądać z dystansem na dworską rzeczywistość, nie jest od niej 
ucieczką, lecz sposobem stawienia jej czoła i zmierzenia się z nią, sposobem zachowa
nia godności, niezależności i wolności139.

139 Na temat ironii w poemacie Ariosta zob. m.in., L. Pirandello, L'ironia comica nella poesia 
cavalleresca [w:] tegoż, L’umorismo, Mondadori, Milano 1986, ss. 68-168.

140 Na ten temat zob. w szczególności M. Fusillo, Le miroir de la Lune. L 'histoire vraie de Lucien 
de la satire a I'utopie, „Poetique” LXXIII (1988), ss. 109-135.

141 Zob. C. Ossola, Metaphore, s. 184.
142 Tamże, s. 186.

Dla treściowych i ideologicznych założeń poematu utopijne przedsięwzięcie Astolfa 
ma charakter paradygmatyczny: zawiera opis podróży, która umożliwia uzdrowienie 
z tytułowego szaleństwa i pozwala „odzyskać” właściwe wartości, a wszystko to dzięki 
przyjęciu perspektywy, dzięki której jest możliwe „objęcie” rzeczywistości ziemskiej, 
dotychczas obserwowanej jedynie z wewnętrznego punktu widzenia bohaterów i po
strzeganej w sposób horyzontalny, choć pluralistyczny. Perspektywa tu zastosowana 
umożliwia taki sposób przedstawienia rzeczywistości, w którym obraz ulega deforma
cji - charakterystyczna jest odwrotnie proporcjonalna zmiana wymiarów - „zmniej
szanie się” przedstawianych elementów wraz z ich oddalaniem od punktu obserwacji, 
co opisywaliśmy jako „perspektywę odwrotną”. Wyobrażenie Księżyca, które przywo
dzi na myśl ogromne lustro nad Ziemią, pozwala widzieć odzwierciedlone w nim spra
wy w zmniejszających się proporcjach, przez co ludzka działalność, kontemplowana 
z daleka, wydaje się czymś małym i pozbawionym sensu. Obraz ten, czy spektakl, przy
pomina o satyrycznych wizjach szaleństwa, które zdominowało egzystencję społeczno
ści ziemskiego świata140. Ariosto, przenosząc do swego dzieła błyskotliwe idee Erazma 
oraz Albertiego, mówi, że społeczności ludzkiej pozostał jedynie obłęd, i ironicznie od
wraca znaną nam perspektywę: głupota „lunatyków” i ich niestałość staje się speculum 
ex negativo mądrości141. Podróż Astolfa, która jest szczytem jego doświadczenia inte
lektualnego, daje rezultaty odmienne niż podróże jego „poprzedników” - Ariostowski 
„pielgrzym” nie kontempluje Rozumu rządzącego ziemskimi zdarzeniami czy objawie
nia zbawczej łaski Bożej, lecz stwierdza brak mądrości na ziemi i obecność rozumu 
w „innym świecie”142. Astolfo nie staje tu przed prawdą objawioną lecz przed prawdą 
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paradoksalną, ogłoszoną przez św. Jana, którego przemowa jest też rodzajem wizji na 
temat braku rozsądku w ludzkim działaniu. Jednocześnie fakt odzyskania rozumu przez 
Astolfa nie ma w sobie nic definitywnego: rycerz jest daleki od zakończenia queste, 
raczej przeczuwa jej niepowodzenie:

ch’Astolfo lungo tempo saggio visse; 
ma ch 'uno error che fece poi, fu quello 
ch’un’altra volta gli levo il cervello.

(OF, XXXIV, 86, 6-8)

Że grofowi od tych czas ostrych zmysłów zdroje 
płynęły i beł mądrym długo, choć zaś potem 
upsnął się z wielkim żalem swoich i kłopotem.

(OSz, XXXIV 85, 6-8)

Ariosto - jak inni wielcy intelektualiści epoki - poprzez alternatywne postrzeganie 
rzeczywistości zgłębia motywy symbolicznej imaginacji, snu oraz obłędu, a poszuku
jąc wyrafinowanych sposobów autoanalizy i analizy świata, bada irracjonalną, a nie ra
cjonalną, postać ludzkiej psychiki, poznaje odwrotną stronę rzeczy, tworząc nową ideę 
intelektualnego wyzwolenia i nowe, antropocentryczne, a raczej socjocentryczne poję
cie moralności. Ariostowskie ukazanie i odczytanie prawdziwej rzeczywistości poprzez 
jej odwrócenie pozostaje w związku z zasadą współistnienia i szczęśliwego połączenia 
przeciwieństw - frustrujących, tragicznych lub zabawnych rezultatów ludzkiego poszu
kiwania, jakie zakładają teorie neoplatońskie. Utopijna wymowa utworu nie zamyka się 
w jednym aspekcie. Najbardziej zgodny z definicją i obrazem utopii renesansowej wyda
je się obraz społeczeństwa przedstawionego w ujęciu dworskim - Ariosto przekształca 
dwór w mit, który stanowi podstawę całej historii, on sam jest utopią - to właściwie sen 
o dworze, który dopiero ma się ziścić - tak jak w antycznych historiach. Tu aktualna 
rzeczywistość pozostaje w zawieszeniu - poza czasem i poza miejscem, a w poemacie 
jedynie możliwe jest śnienie o przyszłości.

Utopii u Ariosta poszukujemy w sposobach przedstawień rzeczywistości widzia
nej w różnych jej wymiarach: społecznym, kulturalnym, filozoficznym, a podróż poza
ziemska, tak jak i świat rycerski, jest jedynie pretekstem, by ukazać i prześmiać ludz
kie słabości. Wychodząc z filozoficznego przeświadczenia, że wszystko, co dzieje się 
na ziemi, ma swój odpowiednik w wyższej strefie (XXXV, 18), Ariosto opisuje inny 
świat po to, by ukazać w nim ludzkie sprawy i po to właśnie tworzy symboliczne odbi
cie rzeczywistości, które obnaża jej naturę i wartość, a poetyckie symbole są tu jedno
cześnie i obrazem, i satyrą. Taka „odwrotnia” odzwierciedla dualistyczny charakter epo
ki, gdzie obok silnej potrzeby sceptycyzmu istniało zarazem pragnienie utopii - utopii, 
która oznacza niepoddawanie się stanowi rzeczy, lecz walkę w imię idealnego kształtu 
świata, takiego, jaki być powinien - to oznaczało świadomość, że świat musi zostać 
zmieniony i wyzwolony143.

Zob. C. Magris, Utopia e disincanto, Garzanli, Milano 1999, ss. 11-15.

Dążenie do wyzwolenia jest dążeniem utopijnym, lecz to właśnie utopia nadaje zna
czenie życiu, gdyż - wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu - wymaga wiary, że ży
cie ma sens. I jeśli, na przekór wszystkiemu, Orlando upiera się, by wierzyć, że płocha 
Angelika w istocie jest wierną jego kochanką, a Don Kichot obstaje, że cyrulicza miska 
to hełm Mambriana, zaś krzepka dziewka z winiarni jest szlachetną damą- w grę wkra
cza fantazja i iluzja - owo fałszywe wyobrażenie, które mrzonkę i zmyślenie uzna



je za rzeczywistość. I jak w historii Don Kichota potrzebny jest Sancho Pansa, który do
strzeże, że hełm Mambriana to miska, a wokół Aldonzy czuć odór wina, tak w opowieści 
Ariosta konieczna jest misja Astolfa, który zrozumie, że jego świat jest nieprawdziwy 
i pozostanie niepełny oraz niedokończony, jeśli nie będzie w nim miejsca na poszuki
wanie ulotnego, świetlistego piękna.



ZAKOŃCZENIE

„Gdy wchodzisz do tego świata, masz wiele przestrzeni, by błądzić, możesz zagubić 
się i wciąż zatracać na nowo” - takie słowa na temat Orlando Furioso’’ wskazująniejed- 
ną z możliwych dróg odczytania dzieła. Błądzenie i błąd, szaleństwo i utopijne obrazy 
- wśród takich tematów poszukiwaliśmy wspólnych treści i wątków, sposobów łączą
cych Ariostowskie widzenie ludzkiej kondycji oraz człowieka, szukającego własnego 
miejsca między rzeczywistością i ideałem. Refleksja Ariosta powstała nie tyle w odnie
sieniu do rycerskich opowieści starofrancuskich i istniejącej w pietnastowiecznej Ita
lii literatury epickiej, ile - do myśli klasyków rodzimych: wyraźnie zaznacza się w niej 
wpływ Dantego i Petrarki, a także twórców współczesnych: Erazma i Albertiego. Związ
ki z tradycją widoczne są na wszystkich interesujących nas płaszczyznach, lecz rozpatry
waliśmy je jedynie w kategorii źródeł i inspiracji, gdyż autor Furioso ujął swoje tematy 
w nowy sposób i nadał im indywidualny wymiar. Skoncentrowana wokół motywu que
ste, Ariostowska opowieść różni się od powieści francuskiej, zwłaszcza pojmowaniem 
aventure, gdzie życie, choć nadal widziane w nieskończonej wędrówce - nie jest przy
godą, lecz sferą błędu oraz błądzenia. Kwestie te omawialiśmy w powiązaniu z ich zna
czeniem dla rozważań o ludzkim życiu, a także w związku ze strukturą narracji oraz 
sposobem, w jaki wpisują się w mechanizmy kształtujące bieg opowieści. Przyjmując 
koncepcję błędu i błądzenia za jedno z założeń wyjściowych, Furioso czerpał zarówno 
z idei Dantego, który ujmował te pojęcia w ogólnoludzkiej perspektywie, jak i Petrarki, 
który swą indywidualną historię ukazał jako syntezę życia wewnętrznego w odniesie
niu do rzeczywistości zewnętrznej. Nastąpiła tu transpozycja przekazanych przez tra
dycję pojęć, w których przez pryzmat błędu widziane były związki między lirycznym 
, ja” i człowiekiem in genere (Dante), czy też obszary świata zewnętrznego i wewnętrz
nego, gdzie błąd stanowił żyjący własnym życiem byt, którego źródeł poszukiwało się 
we własnym postępowaniu oraz we własnym wyborze (Petrarka). Błąd, który mówił 
o mamieniu zmysłów i jaźni, oznaczał pozór, ułudę oraz łączył się z problemem współ
istnienia dwóch niezgodnych z sobą rzeczywistości: obiektywnej - realnie istniejącej 
poza umysłem, oraz subiektywnej - wewnętrznej, duchowej. W takim ujęciu koniecz
ne jest rozróżnienie między prawdą a fałszem, a takie rozpoznanie jest zadaniem rozu
mu. Błąd, czyli zejście z właściwej drogi, u Ariosta pozostaje - jak u Petrarki - źródłem 
„próżnych nadziei i bólu”, lecz nie jest już zalążkiem świętości, ale dążenia do dosko-

1 L. Ambrosini, Introduzione al Furioso in Teocrito, Ariosto, minori e minimi, Corbaccio, Milano 
1926, s. 237. 
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nałości, w którym religijną refleksję zastępuje medytacja moralna. Konflikt i uwikłanie, 
przekazane w jednostkowym i zbiorowym ujęciu, jawią się w obrazie labiryntu, który 
przybiera postać naturalnych przestrzeni (las) lub sztucznej struktury (magiczne pałace), 
zawsze jednak pozostaje miejscem urojeń i zagubienia. Błądzenie u Ariosta staje się 
odzwierciedleniem zaburzenia harmonii społecznego świata, który poeta utożsamiał 
ze światem dworskim, a zarazem niepodzielnie wpisuje się w sferę przeżyć jednostki 
i pozostaje wyrazem kryzysu.

Z punktu widzenia sposobu narracji istotny jest fakt przebywania drogi, która prowa
dzi do realizacji zamierzonego działania. Takie dążenie zmierza do celu wyobrażonego, 
a przestrzeń, która dzieli punkt wyjścia i punkt docelowy, obejmuje nie tylko fizyczną, 
ale i psychiczną strefę. Z założenia nie przewiduje się tu możliwości realizacji zamierzeń 
- tak więc błądzenie wpisuje się w przestrzeń intelektualnego zmagania, w którym istot
ne są chęć zrozumienia przyczyn nieuchronności zdarzeń oraz poszukiwanie ucieczki 
przed fatum - przy próbie takiej ucieczki ważne jest zachowanie równowagi między po
stępowaniem a nakazem rozumu. Błąd ma w zasadzie naturę intelektualną, czyli wynika 
z niezgodnych z rzeczywistością ludzkich wyobrażeń, a tych, którzy zmierzają do celu, 
prowadzi do przegranej - jest źródłem błądzenia i jednocześnie podstawą ułudy w świe
cie pozorów. W takim obszarze lokuje się błąd postępowania - idea ta ulega sprecyzo
waniu w miarę rozwoju narracji i szczególnie wyraźny kształt przyjmuje wówczas, gdy 
wkracza się w obszar tematyki miłosnej. Tutaj mieści się zasadniczy sens tego pojęcia, 
które wyraża się w utożsamieniu błędu z miłosnym zawikłaniem, przy czym tematyka 
miłości projektowana jest z wielopoziomowej perspektywy i nawiązuje do wielu typów 
miłości, opisywanych w literaturze. Widoczna jest tu świadomość potęgi ludzkiego ro
zumu, a jednocześnie i przekonanie, że nie można podporządkować się jego nakazom. 
W rzeczywistości w Furioso błąd powstaje i rozwija się w ludzkim umyśle, tym bar
dziej, gdy poddaje się destruktywnemu działaniu emocji, zwłaszcza uczuciu miłości. 
Temat ten - rozważany w różnych aspektach - jest prowadzony w kierunku, w którym 
fakty i zjawiska objaśnia się z psychologizującego punktu widzenia. W miłości postrzega 
się siłę, która prowadzi do zaburzenia równowagi duszy i ciała, a w rezultacie - do sza
leństwa, i to nie tylko w świecie fikcji, lecz - w myśl zasady równoległego współistnie
nia płaszczyzny literackiej i rzeczywistej - także i w świecie realnym. Ujęcie kwestii 
błędu w perspektywie konfrontacji postępowania z rozumem wskazuje na mylność ludz
kiego osądu - odpowiada to głównej linii tematycznej dzieła, która losy ludzkie każę 
rozpatrywać w kategoriach obłędu. Konsekwencją opisanych faktów jest wewnętrzny 
odwrót człowieka ku alternatywnym światom, w widocznej tęsknocie za intelektual
nym wyzwoleniem.

Tematyka błędu i błądzenia łączy się ściśle z tematyką szaleństwa; pojawienie się 
tematyki szaleństwa w Furioso wydaje się związane z istnieniem tendencji ogólno
europejskich, wyrastających z rozważań o ludzkiej naturze, gdzie szaleństwo ukazuje się 
w dwuznacznym, ironicznym połączeniu idei chrześcijańskich oraz platońskich i jawi 
się jako siła napędowa wszechświata. Tu każda „rzecz ludzka” widziana jest w swym 
własnym wymiarze, a ludzkość postrzega się w bezimiennej postaci, gdzie wspólna 
jest percepcja rzeczywistości, wspólne są tożsamość i przeznaczenie. Oblicze człowieka 
ukazuje się w odbiciu zwierciadła: rozszczepiony obraz pokazuje samotność ludzkiego 
stanu, a rzeczywistość, którą odbija lustro, jest rzeczywistością smutną, która odstrasza 
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i pozwala rozpaczać nad człowieczą kondycją. U Ariosta szczegółowe aspekty proble
mu są różne - mówi się o przeznaczeniu, które nie podlega rządom ducha i intelektu, 
o poszukiwaniu prawdy, wewnętrznym świecie pozorów, a w końcu - o psychicznych 
procesach, które odbywają się bez udziału świadomości i przez odkrycie własnego , ja” 
pozwalają na poznanie rzeczywistości. Sama zaś świadomość rodzi się w następstwie 
błędu - wyłania się z chaosu, nieokreśloności i zbieżności zdarzeń, zawsze silniejszych 
i głębszych niż umysłowa nad nimi kontrola. Proces ten ma charakter psychologiczny: 
najpierw prowadzi do świadomości siebie, a w końcu do świadomości, która umożliwia 
pojmowanie spraw świata i społeczeństwa. Zdawać by się mogło, że opisana w Furioso 
historia skłania się ku przedstawieniom groteskowym, ukazującym nieludzki charakter 
obłędu, w którym szaleniec, budząc strach i odrazę, staje się narzędziem społecznego 
katharsis. Świadczyłby o tym przykład Orlanda, gdy ten - w scenach „wielkiego sza
łu” - staje się zaprzeczeniem szlachetności i uwznioślenia ludzkiego stanu, karykatural
nym odrzuceniem idei Pica zawartej w Oratio. Jednak w rzeczywistości, którą stworzył 
Ariosto, szaleństwa się nie potępia, obłąkanego nie odrzuca, lecz wyciąga się wnioski, 
a szaleńcowi daje możliwość powrotu do społecznej wspólnoty. Refleksja taka powsta
je na tle dwóch przeciwstawnych humanistyczno-renesansowych tematów: dignitas i in
dignitas hominis, gdzie obraz szaleństwa, jak wiele innych symboli i projekcji świado
mości zbiorowej, staje się narzędziem, które umożliwia poznanie i zrozumienie samego 
siebie. Wpisuje się w rozważania nad miejscem człowieka we wszechświecie i wyraź
na jest tu myśl neoplatońska, która mówiąc o wolności i mądrości ludzkiej, na podsta
wie rozumowania i nauki lub posługując się wyobraźnią, potrafi dotrzeć do zasadniczej 
prawdy. Naprzeciw zaś staje ludzka istota, zaślepiona i ograniczona przez własne po
trzeby, która szaleństwo zdolna jest dostrzec jedynie w innych. Pomija się tu koncepcję 
mówiącą o obłąkaniu oraz dwuznaczności pożądań duszy i kieruje ku interpretacji po
strzegającej szaleństwo jako jednostkowy stan ducha i ciała, który można „uzdrowić”, 
a dopiero potem - jako uniwersalną kondycję ludzką: tu kwestia „uzdrowienia” pozo
staje otwarta. Pierwszą przyczyną obłędu jest w Furioso przeżycie miłosne, lecz stanowi 
ono jedynie pretekst i część sugestywnej przenośni, osłaniającej całą złożoność egzy
stencji jednostki i społeczeństwa, w którego centrum stoi samotny człowiek. Szaleństwo 
ukazuje szczególny stan zawieszenia między dwoma wymiarami rzeczywistości, świa
ta wewnętrznego i zewnętrznego, realności i iluzji. Oryginalność, a zarazem nowoczes
ność Ariosta polega na wskazaniu możliwości interpretacji takiej sytuacji w kategoriach 
psychologicznych, gdzie kluczem do zrozumienia człowieka i jego psychiki, a zarazem 
punktem wyjścia do poznania natury jest podświadomość. Założenia takie są rozwijane 
na podstawie symbolizacji przedmiotów, postaci i ich działań oraz nowoczesnego spo
sobu ich wyjaśnienia, jaki do dziś stosuje się w psychoanalizie.

Historia szaleństwa Orlanda mówi nie tylko o głębi przeżyć i odkryciu jaźni, lecz 
o konfliktach istniejących w poszczególnych strefach rzeczywistości, w których - według 
praw uniwersalnej harmonii - powinna istnieć równowaga. Od chwili, kiedy fizyczne 
błądzenie bohatera w przestrzeni zaczyna się zbiegać z błądzeniem umysłu i rozpoczyna 
się proces, który prowadzi do utraty władzy mentalnej, rozpoczyna się także przeciw
działanie, które zmierza do zrównoważenia takiego stanu i ustalenia ostatecznego spo
sobu rozumienia rzeczy. Dąży się zatem do przywrócenia właściwej pozycji ludzkim 
sprawom i wskazania słusznych dla społeczeństwa wartości. Dokonuje się tego poprzez 
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opis „innego świata”, którego wyznacznikiem staje się rzeczywistość alternatywna wzglę
dem znanej i poznanej. Istnienie świata innego niż znany i poznany jest wpisane w ideę 
utopii (miejsca, czasu, eskapistycznej czy wiecznego ładu), która opiera się na pojęciach 
tożsamości, podobieństwa, inności i odwrócenia - mówi się przy tym - jak przy szaleń
stwie - o dwu obrazach rzeczywistości i o odczytaniu, istniejącego poza dosłownym, 
ukrytego jej sensu. Tak jak utopią jest świat Erazma czy kraina snu Albertiego, jest nią 
także Księżyc Ariosta, który w alegorycznej wizji łączy utopijne cechy. W przedstawieniu 
Księżyca (taki a nie inny wybór „utopijnego” miejsca wypływał zapewne z kosmologicz
nych fascynacji epoki, zwłaszcza w kontekście współczesnej myśli neoplatońskiej) Ario
sto stworzył podwójne odbicie - w sensie moralnym i symbolicznym: Księżyca wzglę
dem Ziemi i Ziemi względem Księżyca. W konsekwencji - w zależności od przyjętego 
punktu widzenia i perspektywy - także i Ziemia okazała się światem „alternatywnym” 
wobec Księżyca, a określony przez prawo lustrzanej symetrii system powiązań między 
Księżycem i Ziemią, tak jak to widział Ariosto, sprawdzał epistemologiczną zasadność 
związków między mikro- i makrokosmosem świata narracyjnego. W przypadku Ariosta 
trudno mówić o nierealności alternatywnego świata -jest on tak samo rzeczywisty, jak 
świat ziemski, ale - choć jego istnienie nie budzi wątpliwości - Księżyc jest nieosią
galny realnie, lecz osiągalny w wyobraźni. W całym Orlando Furioso nie ma znacze
nia określone miejsce czy utopijne nie-miejsce - wartość posiada idea, która istnieje 
poza miejscem i poza czasem - w czystej, bezczasowej przestrzeni; powstały w ten spo
sób własny świat poematu łączy rzeczywistość, mit i utopię. Utopijna wymowa utworu 
nie zamyka się w jednym aspekcie. Najbardziej zgodny z obrazem utopii renesansowej 
jest wizerunek społeczeństwa, ukazanego z perspektywy dworskiej. Jest to wynikiem 
przynależności do renesansowo-dworskiej rzeczywistości, gdyż właśnie w dworze re
nesansowym Ariosto widział najpełniejszą syntezę społeczeństwa. Ariosto przekształcił 
dwór w mit i na nim oparł całą historię - tutaj sam dwór jest utopią, a nowo wykształ
cone, antropocentryczne i socjocentryczne pojmowanie świata stanowi odzwierciedle
nie dworskiej obyczajowości.

Dzieło Ariosta zawiera w sobie wielką przenośnię, w której motyw i tematyka błędu 
oraz błądzenia stają u podstaw filozoficzno-moralnych refleksji na temat kondycji czło
wieka w jednostkowym oraz społecznym wymiarze. Przez sferę szaleństwa i nieodkry- 
tych obszarów świadomości prowadzi do rozważania sensus communis i indywidualnych 
reguł rozumu, wskazuje na relatywność i mylność ludzkiego osądu oraz rozpatruje losy 
człowieka i świata w figurze reversio i paradoksu. Powstaje tu obraz współistniejących, 
nierealnych i rzeczywistych obszarów, wśród których kluczy, zamknięta w świecie uro
jeń, ludzka istota i trwa tam do chwili, gdy jedynym możliwym zeń wyjściem staje się 
przejście do innego, równie nieprawdziwego świata. Przyczyną takiego stanu jest kon
flikt przekonań i zasad, utrata etosu i ideałów, właściwe dla postaw tych ludzi, którzy 
wyznając tradycyjne wartości, pragną jednocześnie wykazać pragmatyczną postawę. 
Na takim właśnie kontraście, sprzeczności doświadczeń i wyobrażeń, dysharmonii 
rzeczywistości i ideału - opiera się równowaga dzieła, którego siła tkwi w niejedno
znacznym, paradoksalnym kształcie z rozmachem przedstawionego świata.
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Hericault Charles 14
Herkules (mit.) 106
Hermes (mit.) 179, 208
Hezjod 160
Hillman James 74
Hipokrates 122
Hipparch z Nikei 195
Holbein Hans 130
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Holzberg Niklas 11
Homer 169, 174, 175, 182, 192
Horacy 37, 136, 137
Houdence Raoul de 178
Hugon z Alwerni (lit.) 9, 182, 184
Hume David 58
Hutten Ulrich von 128, 179
Huxley Aldous 161, 164
Hytlodeusz Rafał (lit.) 160

Ifigenia (mit.) 58
Ikaromenippos (lit.) 179
Isabella (lit.) 55, 61-66, 74, 82, 97, 107
Izolda (Jasnowłosa) (lit.) 8, 56, 133,134,146 
Izolda Jasnowłosa zob. Izolda
Izolda o Białych Dłoniach (lit.) 134

Jaeger Werner Wilhelm 114
Jan Ewangelista, św. 105,108,153,182,185, 

190-194, 199, 201, 202, 205, 207, 212, 
215-217

Jan z Lejdy 165
Javitch Daniel 178
Jekiel Wojciech 195
Jensen Wilhelm 149
Jezus Chrystus 25, 71, 130, 185, 192
Jędrkiewicz Edwin 13
Jones-Davies Marie Therese 205
JossaStefano 15, 110, 111, 168, 169
Juliusz II (Giuliano della Rovere), papież 73

Kamila (mit.) 72
Karol VIII Walezjusz 11
Karol Wielki 7,10,40,102,116,138,174,216
Katon Starszy (Censorius) 126
Keu (lit.) 8
Klaudian (Claudius Claudianus) 212
Klein Robert 127,129, 130,215
Klemens VII, papież 81
Klęczar Aleksandra 17, 29, 138, 196-198
Klimkiewicz Anna 43, 71, 73, 106,114 
Klitajmestra (mit.) 58
Kłoskowska Antonina 113
Kochanowski Piotr 16,44, 49, 50, 89, 180 
Kocjan Krzysztof 173
Kohler Erich 64

Kolumb Krzysztof 103
Kónneker Barbara 124
Konstantyn, cesarz 187, 189
Kopernik Mikołaj 195
Kowalski Jacek 11
Krąpiec Mieczysław Albert 27
Ksenofanes 196
Kuciak Agnieszka 29
Kuzańczyk zob. Mikołaj z Kuzy
Kwintylian 29

Labe Louise 125
Lancelot (lit.) 133, 134, 146
Lando Ortensio (Anonim z Utopii, Filalete

Politopiense) 162
Lascaris Costantino 49
Latini Brunetto 172, 178
Laura (lit.) 28, 30,31,36
Lavezuola Alberto 178
Le Goff Jacques 134,172-174, 193
Leonardo da Vinci 161
Leopardi Giacomo 205
Leukippos (Leucyp z Miletu) 195
Libripeta (lit.) 207, 208, 209
Lidia (lit.) 183, 184, 186
Linow Ewa 177
Loba Anna 11
Loba Mirosław 11
Logan George M. 163
Logistilla (lit.) 61, 82, 107, 108, 110, 170, 

176, 184
Lombardo Marco 26
Lorch Maristella 133, 138
Lot Ferdinand 78
Lukacs Georg 88
Lukian z Samosat 129, 163, 178-181, 196,

197, 199, 201,202, 208,210,215
Lukrecjusz 24
Lurcanio (lit.) 56-58

Łastowski Krzysztof 25
Lukaszyk Ewa 160

Machiavelli Nicolo 13,49, 70-73, 111, 193
Maestro di Artu zob. Wiligelmus
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Magris Claudio 217
Maj Jan 12
Makrobiusz 212
Malaguzzi Annibale 205
Mambriano (lit.) 217,218
Mancini Girolamo 129
Mandricardo (lit.) 66, 91, 96, 116, 141, 156
Manfredi Valerio 175
Manica Raffaele 45, 99,205
Marczuk Barbara 7, 11
Mardoc (lit.) 8
Marek Heidi 28
Marfisa (lit.) 81, 96, 102, 112, 117
Marganorre (lit.) 81
Maria z Francji 8
Marino Giambattista 179
Maro zob. Wergiliusz
Mars (mit.) 212
Marsilio (lit.) 117
Martini Francesco di Giorgio 161
Martini Giuseppe 209
Marullo Tarcaniota Michele 142, 145
Maślanka-Soro Maria 30, 160, 175, 183
Matyaszewski Paweł 43
Maykowska Maria 175
Medoro(lit.)48,66,69,81,100,112,141-143,

150
Medyceusz Julian 9
Melibeusz (lit.) 24
Mćnard Pierre 135,206
Mendicante (lit.) 125
Menippos (lit.) 179
Mercier Louis Sebastien 164
Merlin (lit.) 134
Meyer Paul 14
Michał Archanioł (bibl.) 213
Michałowska Teresa 177
Mikołaj zKuzy (Kuzańczyk) 126, 199,202
Mikołajewski Jarosław 28
Minocchio z Padwy 9
Minturno Antonio 114
Miszalska Jadwiga 11, 17, 169
Mizauld Antoine 197
Modonese Lauro 212
Mojżesz (bibl.) 197

Molza Francesco 49 
Montaigne Michel de 80 
Montano Rocco 26
More Tomasz zob. Morus Tomasz
Morus (More) Tomasz 13, 14, 126,128, 160,

162-164, 166, 179 
Mumford Lewis 165, 166 
Miintzer Thomas 165 
Murner Thomas 124, 125 
Musacchio Enrico 47

Nabuchodonozor (bibl.) 212 
Navagero Andrea 49
Negri Renzo 82
Nesi Giovanni 198
Nettesheim Heinrich Cornelius Agrippa von

195
Niecikowski Jerzy 165 
Nowicki Andrzej 155

Oberg Eilhart von 133 
Okeanos (mit.) 175
Oktawian August, cesarz 164, 191, 192 
Olimpia (lit.) 55, 82, 84, 97,107
Oliwier (lit.) 153
Orfeusz (mit.) 62
Orland (Orlando) (lit.) 10,12,40,41,42,45—47,

53-55, 62, 66, 68-71, 75, 82, 83, 89,92,
93, 95-97, 99, 106-108, 112, 116-118, 
134-156, 159, 171, 183, 185, 188, 199, 
202, 208,209, 212-215,217, 221 

Orlando zob. Orland
Orwell George 161, 164 
Osmólska-Mętrak Anna 193, 229
Ossola Carlo 15, 188,216 
Ossowska Maria 113-116
Owein (lit.) 176, 177
Owidiusz 38, 137, 138, 172, 184,212

Palimides (lit.) 56
Palingenio Stellato Marcello 198 
Palladio Andrea 161
Pampaloni Leonzio 81, 82, 92
Pantagruel (lit.) 170
Paracelsus 199
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Parandowski Jan 35
Paris Alexander de 7
Paris Gaston 14, 64
Parki (mit.) 184, 186, 189, 200, 201,209 
Parmenides 25
Patanć Ceccantini Rosaria 104
Patrizi Francesco 114, 163, 197
Patryk, św. 176
Paweł, św. 62
Pawłowska Maja 106
Penelopa (mit.) 192
Persefona (mit.) 175
Petrarca (Petrarka) Francesco 11, 15, 16, 23, 

28,29,31^10,49,53,86,95,98,102,106, 
113,114,137-139,208,210,212,219

Petrarka zob. Petrarca Francesco
Petrić Frane zob. Patrizi Francesco
Pianigiani Ottorino 121
Pico della Mirandola Giovanni Francesco 111,

113,114, 155,195-199,205,209,221
Pico Mirandola Giovan Francesco 195
Piekarczyk Stanisław 114
Pieri Paolo 9
Pigna Giovanni Battista 110, 169
Pinabello (lit.) 90,91, 116
Pirandello Luigi 216
Pirckheimer Willibald 179
Pisa Rustichello da 9
Piwowarczyk Dariusz 115
Platon 25, 44, 122, 126, 129, 130, 160, 164, 

171, 175,196
Plezia Marian 114
Pliniusz 202
Plutarch 195, 196
Podbielski Henryk 30
Polidori Francesco 89
Polinesso (lit.) 57, 58
Poliziano Angelo 9,10,15,39,41,42,77,102, 

103, 113, 132,142, 184
Pollak Roman 16
Polo Marco 9
Poma Luigi 43
Pomponazzi Pietro 195, 196
Pontano Giovanni 195, 198, 199,210
Ponte Giovanni 29

Porena Manfredi 26
Porębowicz Edward 23
Porter Roy 122
Praloran Marco 43, 79, 83, 84, 87
Prokop Jan 7, 11
Ptolemeusz Klaudiusz 180, 195
Pulci Luigi 10, 11, 15, 65, 77, 103,132, 181

Quaglio Enzo 28
Quellet Real 11
Quondam Amedeo 52, 197

Rabelais Franęois 13, 127
Radożycka-Paoletti Maria 134, 193
Rajna Pio 14, 26, 45, 123, 133, 142, 144, 

176, 181
Ramat Raffaello 15
Ranaldo (lit.) 86
Reggio Simone Fomari da 139
Renucci Paul 202
Resta Giorgio 148
Ricciardetto (lit.) 132
Ricoeur Paul 87
Rinaldo (lit.) 10, 45, 55-59, 63, 64, 88, 90,

93-95, 98, 107, 116, 117, 132, 151, 153 
Ripa Cesare 35
Ritrovato Salvatore 110
Robert Mądry 9
Robortello Francesco 114
Rodomonte (lit.) 55,61,62,64-66,68,74,75,

89, 96, 97, 102, 107, 116,117, 155 
Romagnoli Robuschi Giuseppina 144 
Roseo Mambrino 163
Rovere Giuliano della zob. Juliusz II
Ruggiero (Rugiero) (lit.) 54, 55, 59-61, 75,

81-83, 88, 92, 93, 99, 103, 107, 108,
110-112, 116-118, 151, 155, 181, 184, 
210,211

Rutebeuf 178
Rycerz bez Lęku (lit.) 134

Saccone Eduardo 88, 107
Sacripante (lit.) 45-48, 63, 88, 90, 94,116
Sainte-Maure Benoit de 7
Saltrey Henri de 172, 176
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Salwa Piotr 17, 170
Sancho Pansa (lit.) 218
Sangirardi Giuseppe 12
Sannazaro Jacopo 198, 210
Sansovino Francesco 162, 209
Santangelo Giorgio 114
Santoro Mario 107, 188, 190
Sapegno Natalino 30, 31
Sassi Panfilo 49
Savarese Gennaro 179, 197-199
Savonarola Girolamo 198
Scheier Max 58
Scrivano Riccardo 163
Segre Cesare 15, 16, 45, 53, 123, 133, 148, 

170, 190,194, 206
Senapo (lit.) 180, 182
Seneka 36,45, 121
Servier Jean 165
Sforzów, ród 161
Siculo zob. Diodor Sycylijski
Sklovskij Viktor 107
Slover Clark Harris 172
Słowacki Juliusz 16
Sobrino (lit.) 116, 117
Sokolski Jacek 177
Sordello, trubadur 27
Spitzer Leo 200
Stacjusz 9, 26, 28, 212
Studnicki Franciszek 113
Sunniful (lit.) 177
Swieżawski Stefan 27
Sylwester, papież 189
Szacki Jerzy 161, 165, 166
Śląski Jan 16
Świętochowski Aleksander 165

Tales z Miletu 196
Tasso Bernardo 49, 110
Tasso Torquato 43, 50, 59, 71, 72, 89, 103,

110, 114, 115, 170, 200
Tatarkiewicz Władysław 58
Teodoryk, cesarz 174
Tepl Johannes von 128
Timolaos 179

Tolomei Claudio 49
Tolomei Lattanzio 49
Tomasz z Akwinu, św. 26, 27, 35
Tomabuoni Lukrecja 10
Toscanella Orazio 139
Trifon Gabriele 49
Trissino Gian Giorgio 49, 110, 111, 114, 

169
Tristan (lit.) 8, 9, 58, 133-135, 146
Troyes Chretien de 8
Tundal (Tnugdal) 177
Turpin 79
Tytyrus (lit.) 24

Uggeri il Danese (lit.) 184
Ulewicz Tadeusz 16
Ulisses (mit.) 27, 179, 183

Valenzo Francesco Rossa di 165
Valeriano Piero 198
Valli Giorgio 13, 197, 199, 205
Veblen Thorstein 114
Verona Niccolo da 9
Verona Raffaele Valcieco da 12
Vespucci Amerigo 103
Vida Marco Girolamo 114
Vidal-Naquet Pierre 134
Vina ver Eugene 78
Viterbo Edigio da 185
Vonnegut Kurt 161

Walsh Chad 165
Wawrzyniec Wspaniały 10, 42
Weber Max 167
Wenera (mit.) 102, 184,212
Wergiliusz 24, 26, 29, 37, 40, 114, 172, 182, 

184,192,212
Wiligelmus (Maestro di Artu) 8
Witruwiusz 161
Witwicki Władysław 44
Woleński Jan 25
Woźniak Monika 38
Wright Thomas 176
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Yder (lit.) 8
Yvain (lit.) 133, 134

Zatti Sergio45, 94, 111, 118, 152, 155, 193
Zeidler Paweł 25
Zerbino (lit.) 62, 64, 91, 107, 116, 118

Zeus (mit.) 211
Zucchi Jacopo 35
Zuccolo Lodovico 164

Żaboklicki Krzysztof 10, 80 
Żeglarz zob. Brendan, św.
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