
Romantyczne koncepcje poezji



W serii wydawniczej Komparatystyka polska -  tradycja i współczesność publikowane są 
zarówno pozycje odwołujące się do tradycji polskiej komparatystyki (wznowienia książek dawnych 
autorów, zbiory artykułów), jak i książki współczesnych badaczy, zbiorowe oraz indywidualne. 
Redaktor serii 
Maria Cieśla-Korytowska

Dotychczas ukazały się:
DZIEDZICTWO ODYSEUSZA. PODRÓŻ, OBCOŚĆ I TOŻSAMOŚĆ, IDENTYFIKACJA, 
PRZESTRZEŃ, pod red. M. Cieśli-Korytowskiej, O. Płaszczewskiej, Universitas 2007

ARCHIPELAG PORÓWNAŃ. SZKICE KOMPARATYSTYCZNE, pod red. M. Cieśli-Korytowskiej, 
Universitas 2007

Jan Gwalbert Pawlikowski, MISTYKA SŁOWACKIEGO, pod red. M. Cieśli-Korytowskiej,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008

OBLICZA NARCYZA: OBECNOŚĆ AUTORA W DZIELE, pod red. M. Cieśli-Korytowskiej,
I. Puchalskiej, M. Siwiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008

Ilona Woronow, ROMANTYCZNA IDEA KORESPONDENCJI SZTUK. STENDHAL, HOFFMANN, 
BAUDELAIRE, NORWID, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008

Małgorzata Sokalska, OPERA A DRAMAT ROMANTYCZNY: MICKIEWICZ, KRASIŃSKI, SŁOWACKI,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009

LITERATURA A MALARSTWO -  MALARSTWO A LITERATURA. PANORAMA MYŚI.I POLSKIFJ 
XX WIEKU, oprać. G. Królikiewicz, O. Płaszczewska, I. Puchalska, M. Siwiec,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009

Magdalena Siwiec, ROMANTYZM I ZATRZYMANY CZAS, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 

2009

Olga Płaszczewska, PRZESTRZENIE KOMPARATYSTYKI -  ITALIANIZM, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 2010

PERSEFONA, CZYLI DWIE STRONY RZECZYWISTOŚCI, pod red. Marii Cieśli-Korytowskiej i Olgi 
Płaszczewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010

W przygotowaniu:
PRACE HERKULESA -  CZŁOWIEK WOBEC WYZWAŃ, PRÓB I PRZECIWNOŚCI, pod red. Marii 
Cieśli-Korytowskiej i Olgi Płaszczewskiej

Mieczysław Brahmer, WŁOCHY W LITERATURZE FRANCUSKIEJ OKRESU ROMANTYCZNEGO,
pod red. Olgi Płaszczewskiej



Magdalena Siwiec

Romantyczne koncepcje poezji
Poeta i Muza -  relacja w stanie kryzysu 

(Alfred de Musset i Juliusz Słowacki)

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego



Książka dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Polonistyki

Recenzent

D r hab . M ichał Kuziak, prof. U niw ersytetu W arszaw skiego

Projekt okładki 

T om asz G aw łow ski

Na okładce: fragment poliptyku Gustave'a Moreau La Vie de T.Humanite
(lAge d ’argent: Hesiode. L e soir. Les Larm es). Musee Gustave Moreau. Fot. Autorka

Adiustacja językowa 

E lżbieta  B iałoń

Redaktor wydawnictwa 

A nna P oinc-C hrabąszcz

Korekta

Patrycjusz P ilaw ski

Skład i łamanie

H anna W iechecka

© Copyright by Magdalena Siwiec & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Wydanie I, Kraków 2012 
All rights reserved

Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i roz
powszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, 
kopiujących, nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie 
informatycznym bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy

ISBN 9 7 8 -8 3 -2 3 3 -3 3 3 0 -2  

!w y d aw n ictw o]
UNIWERSYTETU

JAGIELLOŃSKIEGO

www.wuj.pl

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków 
tel. 12-631-18-81, 12-631-18-82, fax 12-631-18-83 
Dystrybucja: tel. 12-631-01-97, tel./fax 12-631-01-98 
tel. kom. 506-006-674, e-mail: sprzedaz@wuj.pl 
Konto: PEKAO SA, nr 80 1240 4722 1111 0000 4856 3325

http://www.wuj.pl
mailto:sprzedaz@wuj.pl


Spis treści

Wprowadzenie 7

W stępne ustalenia 11

Pokolenia romantyków 11
Romantyczne koncepcje poezji 14
Kryzys topiki Muz 17
Romantyzm  jako kryzys 2 0
Romantyzm i nowoczesność 25

Topos zwrotu do Muzy w literaturze romantyzmu 29

Między zależnością a autonom ią 29
Uśmiercanie i ożywianie toposu 34
Melancholia i bunt 4 3

Muzy w ״szkole roz-czarowania”: M usset -  Słowacki 69

Wprowadzenie: dzieci wieku 69

Zabawy (z) Muzą: ironiczna dekonstrukcja toposu 73
Muzy i Mussetowski ״romantyzm negatywny” 73
Apogeum kryzysu: Muzy w poem atach dygresyjnych

Słowackiego 102

Muzy transgresywne: przełamywanie ironii 129
Muzy intym ne i Muzy odziedziczone. Strategie ocalające

M usseta 129
Pożegnanie z Muzami. Słowackiego redefinicja poezji 145

Próba dialektycznego powrotu do Muz 169
Trzy Noce z Muzą Alfreda de M usset 169
Jed n a noc Poety i Natchnienia Juliusza Słowackiego 21 7
Zamknięcie 27 8



Spis treści

Zakończenie 283

Bibliografia 291

N ota bibliograficzna 309

Sum mary 311

Resume 313

Indeks nazwisk 315



Wprowadzenie

Zawarte w tej książce interpretacje wyrastają z przekonania, że zmia
na, przesilenie, pozwalające mówić o romantycznej nowoczesności, 
dają się zaobserwować także na przykładzie stosunku poety do źródła 
jego inspiracji. Z tej właśnie perspektywy interesuje mnie zwrot do 
Muzy w literaturze romantyzmu, czy raczej przejawiający się w niej 
kryzys tego toposu, za pośrednictwem którego poeci starają się wy
powiedzieć na tem at twórczości, języka poetyckiego, jego nowej kon
cepcji, a także na tem at kondycji współczesnego człowieka, zwłaszcza 
człowieka artysty. Książka ta stanowi zarazem propozycję odczytania 
wybranych romantycznych tekstów poetyckich jako tekstów o poezji. 
Je s t  próbą sformułowania odpowiedzi na pytanie o miejsce w roman
tycznym widzeniu poezji miejsc wspólnych związanych z poezją, uka
zania sposobów podejmowania funkcjonujących w tradycji obrazów 
i oscylujących wokół nich znaczeń, a także tych znaczeń podważania, 
negowania przez twórców epoki.

Spojrzenie na stosunek romantyków do tradycji przez pryzmat to 
piki Muz odsłania jego ambiwalencję, opiera się on bowiem na -  by 
posłużyć się kategorią Harolda Blooma, która niejednokrotnie jeszcze 
zostanie tu przywołana -  lęku przed wpływem1. Ów lęk, owocujący 
twórczym wkładem w tradycję, wyraża ״dwuznaczną lojalność” wobec

1 Zob. H. Bloom , L ęk  p rz ed  w pływ em . Teoria poezji, przekł. A. Bielik-Robson i M. Szuster, 
Kraków 2 0 0 2 . Bloom  pisze przede wszystkim  o walce silnego poety z wielkim prekur
sorem  -  efeba-syna z ojcem , ale zaznacza, że niektórzy z ojców m ogą się okaz ać  p ostacia
m i złożonym i z kilku osób  (s. 55). Jak o  figurę tego sporu traktu je walkę Miltonowskiego 
Szatana z Bogiem  i pisze: Tym Bogiem  je s t  h istoria kultury, m artw i poeci, przygniatające  
brzem ię tradycji, zby t bogatej, by p otrzebow ała  uzupełnienia  (s. 65). W  tej książce chodzi 
mi o agoniczny stosunek i do poprzedników, i do tradycji literackiej w ogóle.

.—. 7 ־—־



Wprowadzeńie

silniejszego, jakim  jest dziedzictwo. Romantycy z jednej strony dążyli 
do zerwania z tradycją, z drugiej -  tradycję tę odczytywali na nowo, 
przekształcali, dostosowywali do oczekiwań swoich czasów, wpisując ją  
w inne konteksty. Zaprzeczali powszechnemu je j rozumieniu, ale nie jej 
samej. W przekonaniu, że należy odkryć jej prawdziwy (w pełnym tego 
słowa znaczeniu) sens, łamali konwencje, wydobywając z nich nowe ja 
kości. Dlatego mamy w romantyzmie do czynienia z konwencjonaliza- 
cją czy nawet leksykalizacją Muz, ale i z przywracaniem im związanych 
z poezją znaczeń.

Zwrot do Muzy, czy figura Muzy, dla romantyków stanowią próbę 
określenia ontologicznego statusu poezji, dzieła poetyckiego i jego 
twórcy, mimo że -  a raczej właśnie dlatego że -  poddawane są przez 
nich swoistej dekonstrukcji. Przywołanie bogini staje się gestem meta- 
poetyckim, może nawet bardziej niż we wcześniejszej literaturze świa
domym, pozwala pisarzom -  choćby przez wykrzywienie czy rozbicie 
topiki -  sformułować własne definicje poezji. Jak  większość badaczy, 
chcę widzieć w toposie kategorię interpretacyjną, nie interpretowaną
-  dotrzeć za jego pośrednictwem do zawartego w tekstach komentarza 
do nich samych2. Istotą moich badań nie jest bowiem sam topos, który 
zresztą jest w analizowanej przeze mnie literaturze przekraczany, ale 
romantyczne koncepcje poezji.

Utwory, w których pojawia się Muza, stanowiące przedmiot mojego 
zainteresowania, zawierają owe koncepcje poezji w dwojakim sensie -  
po pierwsze, ponieważ te koncepcje tematyzują, po drugie, gdyż jedno
cześnie stanowią ich konkretne realizacje, nie są więc czystymi dekla
racjami czy wyłącznie postulatywnymi manifestami. Dlatego właśnie 
Muza -  i jako topos, i jako czysto konwencjonalny element dyskursu
-  stanie się tu rodzajem pierre de touche, probierza, dzięki któremu 
ujawnia się kryzys języka poetyckiego w romantyzmie3. Czasem jest 
ona tutaj pretekstem pozwalającym wydobyć najistotniejsze kategorie 
estetyczne analizowanych utworów, podobnie jak  dla ich autorów bywa 
pretekstem do ich wyrażenia.

2 Zob. J . Brzozowski, Muzy w  poezji polskiej: dzieje toposu do przełom u rom antycznego, 
W rocław 1 9 8 6 Uwagi w״ , stępne”; A. Jabłońska-Sudom ir, Topos w  badaniach teoretyczno- 
literackich, ״Topos” 2 0 0 0 , n r 1; R. Przybylski, E t in A rcadia ego. Esej o tęsknotach poetów , 
W arszawa 1 966 .
3 O kryzysie języka w rom antyzm ie pisze P. de Man; zob. Struktura intencjonalna obrazu  
rom antycznego, przekł. A. Labuda, ״Pam iętnik Literacki” 1 9 7 8 , z. 3, s. 3 0 7 -3 1 9 .
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Wprowadzeńie

Wybór analizowanych w tej książce tekstów europejskich ma na celu 
ukazanie występujących między nimi podobieństw (jedności roman
tyzmu) i różnic, o których decyduje nie tylko związek z daną kulturą 
narodową i językiem, ale także przynależność do jednego paradygma
tu prowadzącego ku nowoczesności. Moim zamierzeniem jest wyeks
ponowanie pewnych tendencji charakterystycznych dla romantyzmu 
w ogóle, ale i potraktowanie go jako nurtu dynamicznego, wewnętrznie 
zdialogizowanego ze względu na jego -  często w badaniach ignorowa
ne -  zróżnicowanie pokoleniowe. Dlatego właśnie książka ta jest próbą 
połączenia ujęcia syntetycznego z analitycznym, synchronicznego z dia- 
chronicznym. Rozpoznania zawarte w pierwszej części -  dotyczącej uka
zanych przez pryzmat topiki Muz koncepcji poezji w całym romantyzmie
-  w części drugiej, analityczno-interpretacyjnej, poświęconej Alfredowi 
de Musset i Juliuszowi Słowackiemu, są nie tyle zanegowane, ile poddane 
bardziej szczegółowemu i w rezultacie mniej jednoznacznemu oglądowi.

O wyborze twórczości właśnie tych dwóch poetów jako przedmio
tu zamieszczonej tu analizy porównawczej zadecydowały trzy kwestie. 
Po pierwsze, chodzi o bliskość romantyzmu polskiego i francuskiego. 
Polscy poeci kształtujący romantyczny paradygmat żyli i tworzyli we 
Francji, byli zanurzeni po części w tej samej kulturze co pisarze francu
scy. Można mówić o uczestnictwie pisarzy obu nacji w tych samych wy
darzeniach historycznych, politycznych i kulturowych obserwowanych 
w tym samym czasie, z tego samego miejsca, choć z innej perspektywy. 
Równie istotne wydaje się, że tożsamość romantyzmu w obu przypad
kach: francuskim i polskim -  inaczej niż w pozostałych krajach Europy
-  kształtuje się w wyraźnej opozycji wobec klasycyzmu (oczywiście we 
Francji silniejszego), co nie pozostaje bez znaczenia dla topiki Muz. Po 
drugie, Musset i Słowacki są reprezentantami tego samego pokolenia, 
szczególnie mocno doświadczającego kryzysu poezji -  do tej kwestii 
przyjdzie mi jeszcze powrócić. Ta przynależność generacyjna w dużej 
mierze decyduje o inklinacjach obu pisarzy ku takim wartościom este- 
tyczno-ideowym jak melancholia z jednej, ironia z drugiej strony. Po 
trzecie wreszcie -  last but not least -  w twórczości tych poetów można 
odnaleźć znaczącą liczbę odniesień do topiki Muz, która staje się na
wet przedmiotem ich poetyckiej metarefleksji. W moim przekonaniu 
interpretacja tych odniesień może prowadzić do lepszego zrozumienia 
samoświadomości romantyzmu, a także tendencji, które po nim nastą
piły, a które on przygotował.

~  9  ~





Wstępne ustalenia

Pokolenia romantyków

Istotna dla zestawienia Słowackiego i Musseta generacyjna koncepcja 
romantyzmu, do której się tu odwołuję, ma swoją tradycję. Jeszcze 
w Legendzie Młodej Polski z 1909 roku Stanisław Brzozowski, dokonując 
rewizji romantyzmu, pisał o jego sześciu pokoleniach, do których zali
czał: Franęois-Rene de Chateaubrianda, Ju les’a Micheleta, Stendhala, 
Charles’a Baudelaire’a, Gustawa Flauberta, Hipolita Taine’a, Ernesta 
Renana4. Romantyzm definiuje krytyk jako bunt psychiki przeciwko 
społeczeństwu, które ją  wytworzyło, i kryzys świadomości, jawiący się 
mu jako konieczność. Generacyjną lekturę romantyzmu zaproponowa
li również francuscy badacze: Albert Thibaudet, Philippe Van Tieghem, 
Paul Benichou5. Szczególnie propozycja tego ostatniego -  obok wspo
mnianej już agonicznej teorii Blooma, odsłaniającej dwuznaczny stosu
nek pisarzy do tradycji oraz koncepcji Hansa Roberta Jaussa -  będzie 
tu użyteczna.

W romantyzmie francuskim Benichou wyróżnił trzy pokolenia: pro- 
fetów, Magów i poetów rozczarowanych. Ta klasyfikacja, szczególnie 
podział na Magów (urodzeni około roku 1800: Alphonse de Lamarti
ne, Victor Hugo, Alfred de Vigny) i poetów rozczarowanych (urodzeni 
około roku 1810: Musset, Gerard de Nerval, Theophile Gautier) wydaje 
się obiecująca także w odniesieniu do literatury polskiej. Zgodnie z nią

4 Zob. S. Brzozowski, Legenda M łodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej, Kra
ków 200 1 .
5 Zob. A. Thibaudet, H istoria literatury francuskiej. Od Rewolucji Francuskiej do la t  trzy
dziestych X X w ieku , przekł. J . Guze, Warszawa 1 9 9 7 ; Ph. Van Tieghem , H istoire de la litte- 
rature franęaise, Paris 1 9 5 3 ; P. Benichou, R om antism es franęais, 4  vol., Paris 200 4 .
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Romantyczne koncepcje poezji. Poeta i  Muza -  relacja w stanie kryzysu

Mickiewicza uznać trzeba za czołowego reprezentanta pokolenia Ma
gów -  wierzących w misję poety jako przewodnika ludzkości, Słowacki 
i Zygmunt Krasiński natom iast należą do ״ecole du desenchantement”. 
Młodsi poeci, których najznamienitszymi reprezentantami są właśnie 
Musset we Francji i Słowacki w Polsce, naznaczeni są piętnem wielkich 
poprzedników -  określając się jako romantycy, muszą się określić także 
wobec starszych braci. Skazani na ich naśladowanie, podważają wiarę 
we własne posłannictwo, rozczarowani, ironiczni i melancholijni, po
szukujący własnych dróg. To poczucie konieczności zerwania i zarazem 
skazania na powtórzenie zostaje przepracowane przez pokolenie na
stępne -  urodzonych o kolejne dziesięć lat później Baudelaire’a i Flau
berta, a u nas ich rówieśnika -  Cypriana Kamila Norwida. Będą oni 
mówić sami -  a za nimi ich badacze -  o swej ״stygmatyzacji” roman
tyzmem (określenie Baudelaire’a), polegającej na jego jednoczesnym 
przyswajaniu i odrzucaniu. Można tu mówić o procesie historycznoli
terackim jako cyklu ״wiernych zdrad” lub ״zdradliwych wierności”.

Jauss, rozważając struktury przełomów literackich, dowodzi, że 
w relacjach pomiędzy poszczególnymi, następującymi po sobie nur
tami nie chodzi o proste zerwanie, ale o coś więcej: o spotęgowanie 
i dopełnienie6. Podobnie Benichou, pisząc o kolejnych pokoleniach pi
sarzy w obrębie samego romantyzmu, eksponuje różnice między nimi, 
ale także ciągłość, nie tylko przeciwstawianie się poprzednikom, lecz 
również częściowe z nimi utożsamienie. W moim przekonaniu także 
w podjęciu pewnych gestów odziedziczonych po literackich ojcach, 
w tym gestów retorycznych, takich jak  zwroty do Muz, chodzi raczej 
o twórcze powtórzenie dokonujące się na zasadzie parafrazy -  o po
wtórzenie z przesunięciem7. Taka koncepcja ma swoje antecedencje ro
mantyczne. Można odwołać się tu do koncepcji S0rena Kierkegaarda, 
który odróżniał powtórzenie od wspomnienia:

6 Zob. H.R. Jauss, Tradycja literacka a  dzisiejsza św iadom ość nowoczesności, w: idem , H i
storia literatury ja k o  prow okacja, przekł. M. Lukasiewicz, W arszawa 1 9 9 9 , rozdz. ״Trady- 
cja literacka a dzisiejsza świadomość now oczesności”. Jauss odwołuje się do interpreta
cji typologicznej F. Ohly (s. 15).
7 Na tem at znaczenia parafrazy jako takiego ocalającego ״przesunięcia” zob. A. Bielik- 
-Robson, Inna now oczesność. P ytan ia o w spółczesną form u łę duchow ości, Kraków 2 0 0 0 , 
s. 2 6 7 -2 6 9  i 3 2 2 ; M. Kuziak, W ielka całość. Dyskursy ku lturow e M ickiew icza, Słupsk 
2 0 0 6 , s. 4 3 .
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Wstępne ustalenia

Powtórzenie i wspomnienie to ten sam ruch, lecz skierowany w przeciwne strony,
gdyż to, co się wspomina, już było, powtarza się więc ״do tyłu”. A właściwie powtó
rzenie to wspomnienie zwrócone ku przyszłości8.

Podejmowanie przez romantyków funkcjonujących wcześniej w li
teraturze wątków, tematów, a także określonego dyskursu dokonuje 
się częściowo przez ich akceptację, częściowo zaś przez formułowanie 
postaw, ruchów i strategii opozycyjnych wobec nich. Michel Foucault 
pisze o romantyzmie jako epoce przejścia od episteme klasycznej, za
kładającej ład, do współczesnej, opartej na historii, i wskazuje różnicę 
także w stosunku do języka: dla klasyków mającego na celu orzekanie 
o rzeczach za pomocą nazwy, dla romantyków -  ujawnianie ״surowego 
bytu języka” określanego przez nich mianem Słowa9. Foucault stwier
dza: Romantyzm będzie wierzył, że zerwał z poprzednim stuleciem, ponie
waż jakoby nauczył się nazywać rzeczy właściwym imieniem10. Jednak tak
że autor Słów i rzeczy demonstruje pewną ciągłość -  Hugo miał według 
niego tylko spełnić zamierzenia klasyków, zrealizować to, do czego dą
żyli jego poprzednicy. Jednocześnie widać, że owa wiara romantyzmu 
w zerwanie jest przez Foucaulta podana w wątpliwość.

Podział na pokolenia romantyczne, do którego się tu odwołuję, 
uzasadnia po części konstrukcję książki, jednak chcę zaznaczyć, że nie 
jest podziałem ״twardym”, zmuszającym do radykalnego oddzielania 
od siebie poetyk i ideologii poszczególnych generacji. Chodzi raczej 
o wyeksponowanie metamorfoz, zmienności w tym, co zdaje się con
stans. Koncepcje poezji wyrastające z poczucia kryzysu właściwe są 
wszystkim pokoleniom romantyków -  także pokoleniu Magów -  jed
nak można mówić o eskalacji tego poczucia wraz z upływem czasu i -  
oczywiście -  o rozmaitych na nie reakcjach. Odzwierciedleniem tych 
zmian jest miejsce Muz w języku romantyków. Przeniesienie podziału 
romantyzmu francuskiego na literaturę polską pozwala ujawnić na

8 S. Kierkegaard, Pow tórzenie, w: idem , Pow tórzenie. Przedm ow y, przekł. B. Świderski, 
Warszawa 2 0 0 0 , s. 17. Kierkegaard pisze również: D ialektyka pow tórzen ia j e s t  łatw a, bo  
to, co się w ydarza, ju ż  było, w  przeciw nym  razie pow tórzen ie j e s t  niem ożliwe. W łaśnie d la
tego, ż e  było -  pow tórzen ie sta je  się nowością (s. 39) oraz: W spom nienie j e s t etnicznym״  ” 
ujęciem życia; pow tórzen ie -  współczesnym  (ibidem  -gre״ Etniczne” znaczy tutaj tyle, co״ .(
ckie”, ״pogańskie”.
9 M. Foucault, Słow a i rzeczy, przekł. T. Kom endant i A. Tatarkiewicz, Gdańsk 2007 , 
s. 16, 1 1 5 -1 1 7 .
10 Ibidem , s. 116.
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pięcia tkwiące wewnątrz polskiego paradygmatu romantycznego i jed
nocześnie pokazuje stadia procesu, którego ukoronowaniem stała się 
nowa -  uznawana powszechnie za jedną z najważniejszych dla naszej, 
współczesnej nowoczesności -  Baudelaire’owska estetyka przemijalne- 
go piękna. Je s t  oczywiste, że ma ona swe antycypacje w romantyzmie. 
Nie siląc się jednak na przesuwanie granic międzyepokowych, chciała
bym te antycypacje wyeksponować, opierając się na -  w moim przeko
naniu -  zasadniczym i dla romantyzmu, i dla nowoczesności doświad
czeniu kryzysu -  także języka poezji.

Romantyczne koncepcje poezji

Niedefiniowalność romantyzmu wynika w dużej mierze z zawartych 
w nim sprzeczności, stając się -  paradoksalnie -  podstawą rozmaitych 
prób jego definicji. Samo łączenie owych sprzeczności i dysonansów 
może się stać, jak  w przypadku koncepcji Hansa George’a Schenka, 
wyznacznikiem tego nurtu, pozostając zarazem powodem -  by po
służyć się sformułowaniem Władysława Tatarkiewicza -  rozpaczy״ 
semantyka”11. Konstytuowanie się na zasadzie coincidentia oppositorum 
najważniejszych romantycznych kategorii: miłości, poznania, religii, 
a także -  a może przede wszystkim -  poezji, decyduje o ich niejedno
znaczności, ambiwalencji i dynamice. Niewątpliwie romantyczna topi
ka Muz wpisuje się w tę zasadę.

U podstaw dwoistości romantycznej koncepcji poezji leży dylemat 
dotyczący kwestii twórczej inspiracji. Przejawia się on w niemożności 
udzielenia jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy prawdziwy poeta 
stanowi narzędzie w rękach sił wyższych, czy też jest twórcą autono
micznym, jedynym źródłem własnej sztuki, jedynym kreatorem. Claude 
Abastado pisze o napięciu, jakie rodzi się w relacji romantycznego poety 
z jego inspiratorem, którą nazywa relacją dramatyczną12. Sądzę, że ów

11 Zob. H.G. Schenk, The M ind o f  th e European R om antics: An Essay in Cultural H istory, 
New York 1 9 6 9 , s. XXII; W. Tatarkiewicz, Rom antyzm , czyli rozpacz sem antyka, ״Pamięt- 
nik Literacki” 1 9 7 1 , z. 4.
12 Omawiając romantyczny m it poety, C. Abastado dowodzi: L e P oete est hab ite ; il porte  
en lu i«le vrai Poem e»; il es t p a s s i f  au  m om en t de l ’inspiration: une voix parle  e t  lui revele dans 
une «extase involontaire» des «m ondes inconnus». On reconnait l ’id ee d ’une presence inter
ieure -  Dieu, M use ou  genius -  repris a  la tradition neoplaton itienne; C. Abastado, M ythes e t
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dramatyzm wynika z nieokreślonego statusu poezji, która jawi się jako 
dar otrzymany przez artystę z góry, ale i jako dar ofiarowany ludzkości 
przez samego poetę bez żadnej obcej ingerencji. Również teoria Blooma 
opiera się na rozpoznaniu dialektyki wpływu -  tego, że poezja jest wo
bec poety czymś zarazem zewnętrznym i wewnętrznym, ma charakter 
tekstowy i transcendentny13.

Symptomatyczny jest wybór metafor, porównań związanych z poe
zją, które romantyczni pisarze tworzyli i powielali. Metafory organi- 
cystyczne miały zwracać uwagę na samorodność twórczości, ale i na 
je j zgodność z prawami rządzącymi makrokosmosem, gdzie wszystko 
ma swoje miejsce. Warto przypomnieć częstość i znaczenie w litera
turze tego okresu obrazu harfy eolskiej jako metafory aktu twórcze- 
go14. W tym ujęciu poeta byłby instrum entem  zależnym całkowicie 
od siły wyższej, czekającym na inspirację, pozbawionym możliwości 
tworzenia autonomicznego. A jednak bycie harfą eolską to nie tylko 
bycie narzędziem. Siły poruszającej struny, grającej na nich, nie widać, 
pozostaje ona zawsze nieokreślona, nieuchwytna. Natomiast sam ów 
instrum ent ma z nią bezpośredni kontakt, dostęp do niej, je j tajemnica 
staje się także jego udziałem. Porównanie poezji do gry wietrznej harfy 
uwzględnia więc aspekt recepcji sztuki -  to z perspektywy odbiorcy ge
niusz jawi się jako niepojęty, jako głos czegoś, co poza nim samym nie 
może istnieć realnie, bo nie może się ujawnić.

Z jednej strony można zauważyć w tekstach dziewiętnastowiecz
nych silną tendencję do identyfikowania roli poety z rolą kapłana, tłu 
macza tajem nic, pośrednika między ludźmi a transcendencją. Takie 
myślenie zostało utwierdzone przez osiemnastowieczną koncepcję 
geniusza naturalnego, naiwnego, kierowanego przez -  jak  pisze Frie
drich Schiller -  Anioła Stróża lub przez samą naturę15. W tej perspek

rituels de lecriture, Bruxelles 1 9 7 9 , s. 6 3 -6 4 . Zob. też J . Kamionkowa, P ortret geniusza, 
w: Problem y polskiego rom antyzm u, red. M. Żmigrodzka, seria II, Wrocław 1 9 7 4 , s. 1 0 1 
- 1 5 5 ;  W. W eintraub, P oeta, w: Słow nik literatury polskiej XIX w ieku, red. J . Bachórz 
i A. Kowalczykowa, Wrocław 1 9 9 4 , s. 7 1 1 -7 1 5 ; S. Treugutt, Geniusz, w: Słow nik literatu
r y . . ,  s. 3 1 9 -3 2 1 ; M. Cieśla-Korytowska, Rom antyzm  a  poznanie, w: eadem , O rom antycz
nym poznaniu, Kraków 1 9 9 7 , s. 1 6 1 -1 7 4 .
13 Zob. H. Bloom , L ęk  p rz ed  w pływ em ..., zwł. s. 70.
14 Na ten tem at piszą: M .H. Abrams, Z w ierciadło i lam pa. Rom antyczna teoria poezji a  tra
dycja krytycznoliteracka, przekł. M.B. Fedewicz, Gdańsk 2 0 0 3 , s. 5 6  i n .; J.M . Rymkie
wicz, Słow acki. Encyklopedia , W arszawa 2 0 0 4 , s. 156.
15 Zob. F. Schiller, O poezji naiwnej i sentym entalnej, przekł. I. Krońska, w: idem , Listy  
o estetycznym  wychowaniu człow ieka i inne rozprawy, W arszawa 1 9 7 2 , s. 3 1 8 -3 1 9 .
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tywie romantyczna poezja to poezja natchniona, powstała jako zapis 
(lub tylko wynik) epifanii -  dostępu do tego, co obecne niezmiennie, do 
esencjalnej rzeczywistości16. Pisarzom epoki bliska była platońska kon
cepcja poezji jako rezultatu owładnięcia przez siłę wyższą. Ekspono
wali przy tym aspekt obcości tego, co jest u źródeł poezji, często pisali 
o twórczym szale, w którym stają się niejako naczyniem sztuki. W spo
sób oryginalny i najbardziej może wyrazisty wyzyskał to rozdwojenie, 
pęknięcie tożsamości Krasiński w otwarciu Nie-Boskiej komedii, przed
stawiając istotę losu Poety: Ty grasz cudzym uszom niepojęte rozkosze. 
[...] Ale sam co czujesz? -  ale sam co tworzysz? -  co myślisz? -  Przez ciebie 
płynie strumień piękności, ale ty nie jesteś pięknością17.

Z drugiej jednak strony uznanie się za narzędzie sztuki to uznanie 
własnego uprzedmiotowienia i pogodzenie się z tą podrzędną przecież 
rolą nie zawsze było łatwe dla romantycznych indywidualistów. Poeta 
chciał sam być demiurgiem nowych światów. Dlatego przyjęcie funk
cji pośrednika, naczynia, nośnika cudzych -  jakiekolwiek by one były 
-  idei, myśli, słów, często wiązało się z oporem, a co najmniej z we
wnętrznymi zmaganiami artysty. To właśnie z tej perspektywy August 
Wilhelm Schlegel krytykował pojęcie natchnienia poetyckiego, nazy
wając je lirycznym wymysłem”18. Romantyczny skrajny indywidua״ 
lizm, którego pisarze epoki skłonni byli bronić za wszelką cenę, musiał 
wchodzić w konflikt z misją kapłańską, misją przewodnika ludzkości, 
wywyższającą poetę, ale go jednocześnie uzależniającą. Z pierwszej po
stawy wyłania się koncepcja sztuki autonomicznej, z drugiej -  poezji 
natchnionej. Obie koncepcje można odnaleźć w romantycznych para
frazach Muz.

16 Na tem at różnych rozdzajów epifanii zob. Ch. Taylor, Ź ródła podm iotow ości. N arodzi
ny tożsam ości now oczesnej, przekł. M. Gruszczyński, O. Latek, A. Lipszyc, A. M ichalik, 
A. Rostkowska, M. Rychter, Ł. Som m er, W arszawa 2 0 0 1 , rozdz. XXI i XXIII; R. Nycz, 
Literatura ja k o  trop rzeczywistości. P oetyka ep ifan ii w  now oczesnej literaturze polskiej, Kra
ków 2 0 0 1 , cz. I, rozdz. ״Poetyka epifanii a początki now oczesności”, s. 89 .
17 Z. Krasiński, N ie-Boska kom edia, w: Pism a Zygmunta K rasińskiego, W ydanie Jubileu
szowe, red. J . Czubek, Kraków-W arszawa 1 9 1 2 , t. III, s. 5.
18 A.W. Schlegel, W ykłady o sztuce i literaturze dram atycznej: W ykład 2 6  i 2 7 , przekł. 
K. Krzemieniowa, w: M anifesty  rom antyzm u 1 7 9 0 -1 8 3 0 . Anglia, N iem cy, Francja, oprac. 
A. Kowalczykowa, W arszawa 1 995 , s. 128 . Na tem at natchnienia jako jednej z dróg po
znania zob. M. Cieśla-Korytowska, Rom antyzm  a p ozn an ie , w: ea d em , O romantycznym  
poznaniu , s. 11 1 , 1 6 3 -1 6 6 .
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Kryzys topiki Muz

Muzy są w literaturze romantyzmu obecne na różne sposoby. Można 
mówić o temacie Muz, obrazie, figurze Muzy, o zwrocie do Muzy, roz
mowie poety z Muzą, a także o metonimicznym użyciu słowa ״muza” 
mającym niewiele wspólnego z postacią bóstwa i oznaczającym twór
czość, poezję, talent. Jak  widać, są to chwyty bardzo od siebie odle
głe, o różnym ciężarze znaczeniowym, w różnym stopniu poddające 
się interpretacji. Łączy je  wszystkie sama nazwa własna: ״Muza” (lub 
topos” jako jedynego, które pozwa״ muza”). Używam tu określenia״
la połączyć te rozmaite ״użycia Muz”, choć właśnie jako topos -  ele
m ent konwencjonalny -  są one przez romantyzm kwestionowane19. 
W przypadku Muz mamy do czynienia z niewątpliwie rozpoznawalną 
 półgotową” formą językową, z którą związane jest na trwałe pewne״
znaczenie (można je  w skrócie określić jako metapoetyckie)20. Speł
niają one warunek sine qua non topiki, którym jest przynależność do 
paradygmatu kultury (w odróżnieniu od ״naturalnego” archetypu) i po
wtarzalność. Muzy (szczególnie zwrot do bogini jako przykład topiki 
eksordialnej w eposach, ale nie tylko) mają tradycję niewątpliwie długą 
i są identyfikowane jako nieodzowny element, a nawet hasło wywoław
cze kultury śródziemnomorskiej, nie odsyłając zarazem do konkretnej 
opowieści mitologicznej. Takie opowieści istnieją21, nie one jednak -

19 Nawiązuję do badań topiki literackiej w historycznym  ujęciu E.R. Curtiusa, do ״topoi 
poetyckich”, nie zaś je j rozum ienia wywodzącego się od antyku i związanego z retoryką. 
Ja k  wskazuje J . Abramowska, także u Curtiusa chodzi z jednej strony o topoi retoryczne, 
z drugiej -  o pewne motywy obiegowe; zob. eadem , Topos i n iektóre m iejsca w spólne badań  
literackich, ״Pam iętnik Literacki” 1 9 8 2 , z. 1 /2 , s. 1 3 0 -1 3 1 . Na ten tem at zob. B. Emrich, 
Topika i topoi, przekł. J . Koźbiał, w: R etoryka, red. M. Skwara, Gdańsk 2 0 0 8 ; J . Ziomek, 
R etoryka opisow a, W rocław 1 9 9 0 , rozdz. XII ״Topika”; E. Sarnowska-Temeriusz, W  kręgu  
badań  tem atologicznych, w: Problem y m etodologiczne w spółczesnego literaturoznaw stw a, 
red. H. Markiewicz, J . Sławiński, Kraków 1 9 7 6 ; M. Rusinek, M iędzy retoryką a  retorycz- 
nością, Kraków 2 0 0 3 , s. 1 0 9 -1 2 2 . Stan badań dotyczący toposu w ogóle, w szczególności 
zaś topiki Muz, zob. J . Brzozowski, Muzy w  poezji..., rozdz. ״Uwagi w stępne”, s. 5 -2 9 . 
Wydaje się sym ptom atyczne, że w świetnym zakończeniu swojej książki Brzozowski, 
pisząc o Muzach, od rom antyzm u począwszy, nie używa już term inu ״topos”. Trudno 
jednak znaleźć bardziej odpowiedni.
20 Nawiązuję tu  do definicji toposu J . Abramowskiej; zob. Topos i n iektóre m iejsca..., 
s. 1 3 8 -1 3 9 .
21 Np. Platoński m it o cykadach czy h istoria wyboru poety przez Muzy przedstawiona 
w Teogonii przez Hezjoda, k tóra stanowi prototyp naznaczenia poety (notabene ten m o
m ent wyboru je s t  często przedstawiany ikonograficznie w XIX w.).
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i nie nawiązania intertekstualne do konkretnych utworów klasycznych 
-  są tu najistotniejsze22. Oczywiście, przełom intertekstualny, który -  
jak  pisze Stanisław Balbus -  dokonał się w romantyzmie, nie jest tu 
bez znaczenia23. Sposób traktowania przez pisarzy tego czasu innych 
dzieł literackich, podobnie jak  sposób traktowania przez nich topiki, 
stanowi świadectwo ich stosunku do tradycji, do kultury. W obu przy
padkach język indywidualny, osobisty, własny poety wchodzi w kolizję 
z językiem cudzym, obcym, jest walką z wpływem, bez względu na to, 
czy chodzi o język innego pisarza, czy o język kulturowej wspólnoty.

Zwrot do jednej z córek Mnemosyne stał się toposem stosowanym 
tak powszechnie, że Michał Głowiński przywołuje go jako stereotyp 
w sposób wyjątkowy skostniały, pozbawiony znaczenia. W Masce Dio
nizosa badacz pisze:

Topika stanowi zespół kanonizowanych zwrotów i przedstawień, jej części składo
we, jak zwroty do muzy na początku poematów epickich czy właśnie przedstawienia 
Bakchusa jako ucieleśnienia z wina płynących radości, działały na mocy przyzwy
czajenia. Były konsekwencją wyjątkowo oporną wobec przemian czasu. Bo stanowi
ły usankcjonowany przez wieki sposób wypowiedzi, nie były już sposobem myślenia, 
nie kojarzyły się z nimi żadne konkretne przedstawienia światopoglądowe24.

22 Zob. też, co o toposie Muz i micie Muz pisze J . Brzozowski, M uzy w poezji... , s. 2 0 
-2 2 .  Na tem at Muz w antyku zob. np.: P. Boyance, L e culte des M uses chez les ph ilosophes  
grecs. E tudes d ’h istoire e t  de psychologie religieuses, Paris 1 9 3 7 ; J . Assael, Sirenes, cigales e t  
muses. D egres de l ’in itiation  p oetiqu e dans les representations m ysteriques des Grecs, ״Re- 
vue de l’histoire des religions” 2 0 0 3 , t. 2 2 0 , n r 2; C. Ramnoux, La N uit e t  les Enfants  
de la Nuit dans la tradition grecque, Paris 1 9 8 6 , rozdz. I ״Les nuits saintes de la  Grece”; 
hasło M ousa, M ousai, w: Lexicon Iconographicum  M ythologiae Classicae, t . IV, cz. 1 (przed
staw ienia literackie) i cz. 2 (przedstawienia ikonograficzne), Zürich und München 1 992 ; 
L. Isebaert, La fascination  du m onde e t  des M uses selon Platon. A Propos de deux m ythes du 
P״ hedre”, ״Les Etudes Classiques” 1 9 8 5 , nr 2. O antycznych źródłach rom antyzm u zob. 
R. Canat, L'Hellenisme des R om antiques, Paris 1 9 5 1 -1 9 5 3 -1 9 5 5 ; G. Highet, The Classi
cal Tradition. G reek an d  Rom an Influences on W estern Literature, Oxford 1 9 6 7 , rozdz. XIX 
The tim״ e o f revolution”; E. Henry, O rpheus with his lute. Poetry an d  R enew al o f  L ife, Lon
don 1 9 9 2 , rozdz. VI ״The Daughters of M em ory”.
23 Zob. S. Balbus, M iędzy stylam i, Kraków 1 9 9 6 , s. 8 0 -1 8 6 , zwł. s. 1 8 1 -1 8 2 , gdzie ba
dacz pisze o ״wyobcowaniu stylów” i utracie wspólnoty języka.
24 M. Głowiński, M aska D ionizosa, ״Twórczość” 1 9 6 1 , nr 11 , s. 74 . Zob. też idem , M ity  
przebrane: Dionizos, Narcyz, Prom eteusz, M archołt, labirynt, Kraków 1 9 9 4 , s. 6 -7 . Dlatego 
też pisząc o nowych znaczeniach nadawanych figurze Dionizosa, badacz stwierdza, że 
skoro przestała ona być konwencjonalnym  znakiem , to wyzwoliła się z ״więzów topiki”.
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Fragment ten przytacza Jarosław Marek Rymkiewicz, który pole
mizuje z koncepcją toposu jako formy spetryfikowanej, jaką Głowiński 
wyprowadza z dzieła Ernsta Roberta Curtiusa. Chciałabym zgodzić się 
tu z Rymkiewiczem, który stoi na stanowisku, że topoi nie są obiegowy
mi skamielinami czy inkrustacjami25. Nie będą mnie jednak, jak  autora 
Myśli różnych o ogrodach, zajmować ״dzieje jednego toposu”, ale -  jak 
już zaznaczyłam -  tylko jeden etap jego rozwoju: romantyzm. Etap ten 
to czas kryzysu, traktowanego w niniejszej książce jako jeden z pro
gów nowoczesności, kryzysu dotyczącego również języka poetyckiego, 
co potwierdza sytuacja topiki Muz, która -  jak  twierdzi Curtius -  jest 
w romantyzmie topiką przebrzmiałą26. Można dodać, że ten krytyczny 
stosunek romantyków dotyczy nie tylko Muz, ale topiki w ogóle -  jako 
ograniczającej rolę inventio27.

Dla nas Muzy są mglistymi postaciami należącymi do tradycji, która 
już dawno się przeżyła -  pisze autor Literatury europejskiej i łacińskiego 
średniowiecza28. W poświęconym dziewięciu siostrom rozdziale swego

25 J.M . Rymkiewicz, M yśli różne o ogrodach. D ziejejednego toposu, W arszawa 1 9 6 8 , rozdz. I 
Historyczna topika i wieczne topoi”. Rymkiewicz pisze: Poeta, przyw״ ołując przem ienny  
topos, m oże raz jeszcze przem ien ić go  i w iążąc z innymi elem en tam i struktury, obciążyć no
w ym i znaczeniam i. M oże, przypom inając konw encjonalne znaczen ie toposu i znaczenia, które 
z toposem  zw iązali poeci czasu m inionego, w ykorzystać ów  topos dla sw oich celów ; ibidem , 
s. 2 9 -3 0 . Z Głowińskim polem izuje również A. Jabłońska-Sudom ir, która postuluje, by 
nie oddzielać kulturowego i psychologicznego od językowego aspektu toposu. W  swym 
artykule autorka rekapituluje dzieje pojęcia ״topos” w kontekście rozwoju retoryki oraz 
omawia jego nowoczesne koncepcje; zob. A. Jabłońska-Sudom ir, Topos w  badaniach... 
Spór Rymkiewicza z Głowińskim jako pozorny -  bo dotyczący różnych przedmiotów 
-  traktuje J . Abramowska; zob. Topos i n iektóre m iejsca..., s. 1 3 2 -1 3 3 . Z kolei J . Ziomek 
w swej klasycznej już książce zajm uje się topiką w związku z retoryką i zaznacza, że 
m im o iż topika je s t  pewnym zbiorem - magazynem” gotowych״ ,  a więc niewytwarza- 
nych -  elem entów  danych mówcy do dyspozycji, nie wyklucza innowacyjności; zob. 
J . Ziomek, R etoryka opisow a, rozdz. XII ״Topika”, s. 2 9 7 -3 0 3 , zwł. s. 302 .
26 Zob. E.R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniow iecze, przekł. A. Borowski, 
Kraków 2 0 0 5 , s. 243 .
27 J . Ziomek rozdział o topice zaczyna od podkreślenia je j popularności na tle roman
tycznego je j lekceważenia; zob. J . Ziomek, R etoryka opisowa, s. 290. Eksponuje też cechę 
toposów, która mogła, moim zdaniem, zadecydować o tym, że romantycy ich jednak nie 
porzucili -  tkwiący w nich potencjał polemiczny: Przy użyciu toposów nie rozwiązujemy 
problem ów, ale myślimy problem ow o, co znaczy także: agonistycznie (s. 293). Ja k  pisze J. Abra- 
mowska, od romantyzmu topika rozluźnia swoje związki z retoryką; zob. J . Abramowska 
Topos i n iektóre m iejsca... , s. 147.
28 E.R. Curtius, Literatura europejska..., s. 24 3 . M. t to m a s , która traktu je Muzy jako 
jeden z kobiecych mitów, kierunek zm ian zapoczątkowanych w rom antyzm ie określa
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monumentalnego dzieła dowodzi, że owo przewartościowanie trady
cji dokonało się w wieku XVIII, a ostatnie utwory podejmujące pró
bę przywrócenia Pierydom dawnego splendoru i znaczenia stanowią 
tylko potwierdzenie kryzysu. Tekstem wieńczącym przedstawiony 
przez Curtiusa proces wyczerpania toposu jest liryczne pożegnanie 
z Muzami Williama Blake’a. Podobne są wnioski polskich badaczy. 
Anna Nasiłowska stwierdza: Nad Muzą ciąży przekleństwo konwencji. 
A ta konwencja od romantyzmu brzmi pusto i głucho29. Jacek Brzozow
ski w monografii Muz, której moja książka wiele zawdzięcza, pisze, że 
od XIX wieku mamy do czynienia ze zmianą toposu spotkania poety 
z inspiratorką, a obecność cór Mnemosyne w nowej literaturze jest 
obecnością ״nadkonwencjonalną”30. Trzeba jednak podkreślić, że ciągle 
obecnością. Te diagnozy badaczy wydają się bardzo istotne, jednak tu
taj stanowią tylko punkt wyjścia. Należy bowiem, i to jest cel niniejszej 
pracy, odpowiedzieć na pytanie o konsekwencje takiego ujęcia topiki 
Muz w romantyzmie, rozważyć je j dwuznaczny status jako jednocześ
nie negowanego i utrwalanego elementu języka poetyckiego.

Romantyzm jako kryzys

Kategoria kryzysu pojawia się w badaniach nad romantyzmem od daw
na -  posługiwali się nią sami romantycy, posługiwali się krytycy mo
dernistyczni, tacy jak  przywołany już Stanisław Brzozowski, dla któ
rych kryzys oznaczał wyczerpanie, przesilenie pewnego paradygmatu 
widziane z zewnątrz, post factum, z perspektywy czasu. Problem ten 
pojawia się w odniesieniu do współczesnego, dzisiejszego stanu kultu

jako zawłaszczanie, intym izację Muzy; zob. hasło M use(s), w: D ictionnaire des m ythes 
fem in ins , red. P. Brunel, Paris 2 0 0 2 , s. 1 409 .
29 A. Nasiłowska, Persona liryczna , W arszawa 2 0 0 0 , s. 234 .
30 Zob. J. Brzozowski, Poeta od  Muz widziany (II), ״Teksty” 1980 , z. 6. O zmianach figury 
Muz w literaturze zob. również G.A. Levy, Refiguring the M use, New York 1999 . Zadanie, 
jakie badaczka sobie stawia, to redefinicja pojęcia Muzy związana ze zmianami społecz
nymi (rola kobiety) i kulturowymi (sposób reprezentacji kobiety w literaturze). Jednak 
istotne odejście od petryfikującej alegoryzacji Muz, ich swoiste ״uwolnienie” (liberation ), 
przyznanie im większej niż dotychczas aktywności i włączenie w strukturę tekstu, widzi 
Levy nie w romantyzmie, a dopiero w belle epoque, i wiąże ze wzrostem roli przypadku 
w poezji. Levy zajmuje się figurami odgrywającymi rolę Muz (takimi jak  Kleopatra czy He
rodiada) w poezji S. Mallarmego, S. Prudhomme’a, A. Samaina, A. de Noailles i R. Vivien.
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ry31. Reinhart Koselleck, według którego pojęcie kryzysu jest pojęciem 
definiującym europejską nowoczesność, mówi o trzech jego modelach, 
przy czym okres oświeceniowo-romantyczny (Sattelzeit między 1750 
a 1 8 5 0  rokiem) wiązałby się przede wszystkim z drugim z nich. Chodzi 
mianowicie o rozumienie kryzysu jako przełomu, czasu przejściowego, 
czasu rozstrzygnięć, zmagań i napięć, który ma zostać przezwyciężony 
lub wygaszony32.

W ostatnich latach pojawiły się także prace literaturoznawcze no
szące w tytule dwa kluczowe pojęcia: ״romantyzm” i ״nowoczesność”, 
które zestawiane są na różne sposoby33. Najbardziej interesujące i in
spirujące wydają się przy tym te próby, które nie badają osobno ro
mantyzmu, osobno nowoczesności, ale starają się ukazać ich wzajemne 
relacje. Należą do nich książki Michaela Löwy’ego i Roberta Sayre’a, 
Michela Brixa, Alaina Vaillanta oraz Jeana-Pierre’a Bertranda i Pascala 
Duranda34. Szczególnie ciekawe w kontekście moich badań wydają się 
dwie ostatnie prace zestawiające pojęcia romantyzmu, nowoczesności 
i kryzysu. Wskazany przez Vaillanta w tytule kryzys literatury, które
go początek datuje autor na rok 1830, polegałby na je j tekstualizacji 
-  przejściu od dyskursu werbalnego, trafiającego bezpośrednio do od
biorców, do publikacji książkowej i je j komercjalizacji, można powie
dzieć -  od mowy do pisma. Rezultatem takiego stanu rzeczy jest roz
darcie, a nawet rozpacz przejawiająca się także w gorzkiej ironii poety 
zawieszonego między własnymi celami a oczekiwaniami publiczności. 
Vaillant zaznacza przy tym, że ten kryzys prowadzi z jednej strony do

31 Zob. np. O kryzysie. Rozm ow y w C astel G andolfo, red. K. M ichalski, Warszawa 199 0 .
32 Zob. R. Koselleck, K ilka problem ów  z dziejów  pojęcia ״kryzys”, przekł. D. Lachowska, 
w: O kryzysie..., s. 6 3 -6 4 . Tak rozumiany kryzys może m ieć charakter powtarzalny. 
W arto wspomnieć o dwóch pozostałych definicjach pojęcia ״kryzys”. Pierwsza sięga do 
źródła słowa (gr. krino -  dzielić, odróżniać, wybierać, osądzać) i określa kryzys jako stan 
perm anentny, ciągły sąd nad światem, nieprzerwany proces. Definicja trzecia traktuje 
kryzys jako ostateczne rozstrzygnięcie, kres dziejów, bez możliwości przejścia do kolej
nego etapu (s. 6 0 -6 4 ) .
33 Zob. M odernite e t  rom antism e, red. I. Bour, E. Dayre, P. Nee, Paris 2 0 0 1 ; zob też. seria 
Rom״ antism e et M odernites” w wyd. Honore Champione pod red. Alaina M ontandona.
34 Zob. M. Löwy, R. Sayre, R evolte e t  melancolie. L e rom antism e a contre-courant d e la mo- 
dern ite, Paris 1 9 9 2 ; M. Brix, L e rom antism e franęais. E sthetique p laton icienne e t  m odern ite 
litteraire, Louvain-N am our 1 9 9 9 ; A. Vaillant, La crise de la litterature. R om antism e e t  mo- 
dern ite, Grenoble 2 0 0 5 ; J.-P. Bertrand, P. Durand, L a m odern ite rom antique de Lam artin e  
a  N erval, Paris-Bruxelles 200 6 .
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dysfunkcji literatury i zaburzenia równowagi, z drugiej zaś niejako wy
musza odkrywanie nowatorskich rozwiązań.

Z kolei książka Bertranda i Duranda opiera się na założeniach 
opozycyjnych wobec koncepcji Vaillanta. Według autorów owa nowo
czesność wynika nie tylko z faktu posługiwania się -  znacznie przed 
Baudelaire’em -  przez Chateaubrianda, Honore de Balzaca, Gautiera 
pojęciem ״modernite”, ale przede wszystkim z koncepcji literatury, 
której podstawą jest zerwanie, kryzys -  kryzys reprezentacji literackiej 
i kryzys poezji w ogóle. Autorzy zwracają uwagę na inne niż Vaillant 
aspekty tego kryzysu, mniej pisząc o uwarunkowaniach społecznych, 
więcej o samoświadomości twórców. Ta koncepcja sprowadza się do 
podważenia definicji romantyzmu jako pewnej konstelacji cech (eks- 
presywizmu, wyczulenia na narodowe cechy literatury, związku z natu
rą, mal du siećle, elegijności, profetyzmu), a zmierza raczej do wyekspo
nowania określonego sposobu wyrażania, nowej koncepcji aktywności 
literackiej, zrywającej i z tradycją klasyczną, i z tradycją filozoficzną -  
jako formami podległości poezji.

W Polsce uznanie przez Marię Janion  paradygmatu romantycznego 
za podstawowy paradygmat czasów nowożytnych w Gorączce roman
tycznej doprowadziło po latach do jego pewnej dewaloryzacji związanej 
z wyraźnym, zdiagnozowanym zresztą przez badaczkę, resentymen- 
tem współczesnego odbiorcy kultury. Jednak jak  w przypadku same
go romantyzmu, tak i w przypadku badań nad nim kryzys okazał się 
twórczy, rodząc nowe koncepcje. Sama Jan ion  w formie postulatywnej 
mówi o innym wyprowadzonym z romantyzmu paradygmacie i choć go 
precyzyjnie nie definiuje, podkreśla, że będzie on oparty na tragiczno- 
-ironicznych napięciach związanych z problemem wolności jednostki35. 
Można więc uznać, że w pewnym sensie ów nowy paradygmat opierał
by się także na doświadczeniu kryzysowym, że wyzyska tkwiące w ro
mantyzmie sprzeczności, napięcia, aporie.

Filozoficzna propozycja nowej podmiotowości Agaty Bielik-Robson 
zmierza w innym kierunku, a oparta jest na -  by posłużyć się katego
rią bliskiego skądinąd filozofce Blooma -  swoiście rozumianej figurze 
apophrades -  tu oznaczającej powrót romantyzmu. W tym przypadku 
powrót realizowałby się w formule podmiotowości w pewnym sen
sie nowoczesnej (״inaczej” nowoczesnej), wywiedzionej z roman

35 Zob. M. Jan ion , Zmierzch paradygm atu , w: eadem , Czy będziesz w iedział, co przeżyłeś, 
W arszawa 1 996 , s. 22.
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tyczno-egzystencjalnej wizji subiektywności i konkurencyjnej wobec 
zwycięskiego wzorca postkartezjańskiego. Podmiotowość tę Bielik- 
-Robson definiuje jako ״duszę czującą, która podlega nieznośnym dla 
siebie wpływom”36.

Takie próby przywrócenia romantyzmu współczesnej kulturze, od
czytania go na nowo, akcentują i pozytywnie wyzyskują napięcia tkwiące 
w tym nurcie. Stanowią one ważny kontekst dla pojęcia kryzysu w zna
czeniu, jakim  posługuję się w tej książce. Odnoszę je  nie tyle do wyczer
pania paradygmatu dziś, ile do samej poezji romantycznej, zbliżając się 
tym samym do propozycji Bertranda i Duranda. W moim przekonaniu 
kryzys, jakiego doświadcza literatura romantyczna, jest przede wszyst
kim związany z Schillerowskim doświadczeniem niemożności powrotu 
do poezji naiwnej i ma charakter samorozpoznania -  to siebie ta poezja 
widzi jako poezję w stanie kryzysu. Jeśliby pokusić się o wyprowadzenie 
wniosków ze znaczenia greckiego krino37 -  kryzys literatury romantycz
nej można by wiązać z jej krytycznym (także samokrytycznym) charak
terem, dążeniem do odróżnienia się, ale i z zawieszeniem pomiędzy róż
nymi możliwościami rozstrzygnięć estetyczno-ideowych.

Kryzys romantyczny ma dwa oblicza -  jedno rewolucyjne, dynamicz
ne, żywiołowe, związane z ukierunkowaniem na burzenie zastanego 
porządku, a czasem także z przekonaniem o możliwości stworzenia no
wego na gruzach starego świata, choć to ostatnie pozostaje zasadniczo 
w ramach projekcji, zmierzając ku utopii. Drugie -  melancholijne, no
stalgiczne, a nawet depresyjne, skupione na nieodwracalności mijające
go czasu i na tym, co zagrożone, co utracone, czy może nawet bardziej 
-  na samej utracie. Obydwa wiążą się z przekonaniem poetów, że two
rzą w sytuacji przejściowej, pomiędzy starym a nowym. Badacze piszą 
o tych dwu tendencjach jako o temperamencie melancholicznym i am
bicjach totalizujących czy scalających (Bertrand i Durand), o doktrynie 
kosmosu i doktrynie buntu (Janion), o doświadczeniu rozczarowania 
lub Weberowskiego odczarowania i próbach ponownego zaczarowania 
świata (Benichou, Bielik-Robson), o tradycjonalizmie i awangardowo- 
ści (Jauss)38. Jak  się zdaje, zarówno dla romantyzmu w ogóle, jak  i dla

36 Zob. A. Bielik-Robson, Duch pow ierzchni. Rew izja rom antyczna i filozofia, Kraków 
2 0 0 4 , rozdz. I, zwł. s. 14.
37 Zob. przyp. 32.
38 Zob. J.-P. Bertrand, P. Durand, L a m odern ite...; M. Jan ion , G orączka rom antyczna, 
w: eadem , Prace w ybrane, t . I, Kraków 2 0 0 0 , cz. I ״Rom antyczna now ożytność”, rozdz. I;
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poszczególnych twórców, charakterystyczne jest współistnienie tych 
dwu przeciwstawnych postaw. W związku z tym zadawane już dzie
siątki razy przez badaczy -  by wymienić choćby Arthura O. Lovejoya, 
Renego Welleka, Meyera H. Abramsa, Henry’ego Remaka, Isaiaha Ber
lina, Henriego Peyre’a, Władysława Tatarkiewicza, Marię Janion, Agatę 
Bielik-Robson -  pytanie: co to jest romantyzm? ciągle powraca39. Tym 
razem powraca w formie: jaki jest związek romantyzmu z nowoczesnoś
cią?, a kluczem do odpowiedzi na tak sformułowane pytanie wydaje się 
właśnie kategoria kryzysu.

Hugo Friedrich podkreślał, że charakterystyczną cechą roman
tyzmu, począwszy od Chateaubrianda, jest przekonanie, że żyje się 
w schyłkowym okresie kultury40. To przekonanie w kolejnych latach 
i w kolejnych pokoleniach romantycznych niewątpliwie narastało, 
a przejawy owego kryzysu widziałabym we wpisanej w teksty roman
tyczne świadomości wyczerpania języka poetyckiego, topiki, obrazo
wania, tematyki, w owym Chateaubriandowskim poczuciu schyłko- 
wości. Odkrywanie nowych możliwości literatury lub/i dezawuowanie, 
ośmieszanie, degradowanie starych cechują romantyzm jako czas kry
zysu, czyli przełomu. Gdy piszę, że relacja poety i jego Muzy jest relacją 
w stanie kryzysu, myślę o napięciu między poetą a jego poezją -  jej 
zewnętrzną inspiracją, ale także je j materią, wewnętrzną strukturą, ję 
zykiem, który przestaje być narzędziem wystarczającym, by wyrazić to, 
co ma być wyrażone. Tym samym kryzysowa koncepcja romantyzmu 
prowadzi do koncepcji nowoczesności.

P. Benichou, R om antism es franęais, t . II: L es M ages rom antiques i L E cole du desenchante- 
m ent, Paris 2 0 0 4 , zwł. s. 1 4 7 7 -1 4 7 9  i 1 9 9 7 -2 0 1 7 ; A. Bielik-Robson, Duch pow ierzchni..., 
s. 1 2 6  i n.
39 Zob. A.O. Lovejoy, On the D iscrim ination o f  R om anticism s, w: idem , Essays in the H is
tory o f  Ideas, Baltim ore 194 8 ; R. Wellek, Pojęcie rom antyzm u w  historii literatury, przekł. 
I. Sieradzki, w: Pojęcia i problem y nauki o literaturze, red. H. Markiewicz, Warszawa 1979 ; 
M.H. Abrams, R acjonalność i w yobraźnia w  historii kultury, przekł. P. Parlej, w: W spółczes
na teoria  badań  literackich za granicą: antologia, t. IV, cz. 2, red. H. Markiewicz, Kraków 
1 9 9 6 ; H. Remak, W est European Rom anticism . D efinition an d  Scope, w: C om parative L itera
ture. M ethod  an d  Perspective, red. N.P. Stallknecht i H. Frenz, Carbondale 1 9 6 1 ; I. Berlin, 
K orzenie rom antyzm u, przekł. A. Bartkow icz, Poznań 2 0 0 4 , rozdz. I; H. Peyre, Co to je s t  
rom antyzm ?, przekł. M. Żurowski, W arszawa 1 9 8 7 ; W. Tatarkiewicz, Rom antyzm , czyli...; 
cytowane prace M. Jan ion  i A. Bielik-Robson.
40 Zob. H. Friedrich, Struktura now oczesnej liryki od  połow y XIX do połow y XX wieku, 
przekł. E. Feliksiak, Warszawa 1 9 7 8 , s. 52 . Friedrich pisze o zapowiedziach liryki nowo
czesnej u D iderota i Rousseau, a także w romantyzm ie francuskim ; zob. s. 5 1 -5 6 .
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Romantyzm i nowoczesność

Nie jest to zresztą pomysł nowy. Dla Kosellecka nie ulegało wątpliwości, 
że kryzys nowoczesności jest wynikiem kryzysu romantycznego. Jauss 
wyróżnia trzy progi nowoczesności: rewolucję estetyczną niemieckiego 
klasycyzmu i przełom romantyczny około 1800 roku; estetykę przemija
jącego piękna Baudelaire’a i Flauberta; awangardyzm Apollinaire’owski, 
euforyczną afirmację moderny41. Tu szczególnie będzie mnie intereso
wać to, co wydarzyło się pomiędzy dwoma pierwszymi progami. Owa 
kryzysowość, a także -  jak  to określił Jauss -  progowość, przełomo- 
wość wiąże się w świadomości romantyków z zerwaniem z obowiązują
cym językiem poezji, która -  by posłużyć się sformułowaniem Norwida 
-  osiągnęła ״fazę krytyczną”, i jego odnowieniem.

Romantycznych antecedencji nowoczesności szukałabym -  jak  już 
sygnalizowałam -  we wpisanej w teksty epoki świadomości przewar
tościowania, także kryzysu języka (związanego z przejściem od słowa 
mówionego do pisma), w autoreferencjalności, intertekstualności, dra- 
matyczności, dysonansowości42. Taki kształt literatury wiąże się, oczy
wiście, z indywidualizmem i ekspresywizmem, ale również z poczuciem 
wykorzenienia, braku centrum (dla romantyków stanowiącego cel), 
zagubieniem, melancholią, kształtującymi określoną podmiotowość. 
To podmiotowość poszukująca, zadająca pytania o tożsamość, często 
niejednorodna (romantyczne sobowtóry!), ironiczna, zdystansowana 
wobec samej siebie (i w tym sensie -  negatywna) i czyniąca z własne
go ״ja ” przedmiot twórczości. Charakterystyczne dla romantyzmu są 
odziedziczone po oświeceniu idee wolności, sprawiedliwości, postępu,

41 Zob. H.R. Jauss, Proces literacki m odernizm u od  Rousseau do A dorna, przekł. P. Bukowski, 
w: O dkrywanie modernizmu. Przekłady i kom entarze, red. R. Nycz, Kraków 2004 , s. 2 7 -5 9 .
42 Cechy nowoczesności wyprowadzam z lektury opracowań dotyczących tego zagad
nienia: J . Haberm as, Filozoficzny dyskurs nowoczesności, przekł. M. Łukaszewicz, Kraków 
2 0 0 0 ; H. Friedrich, Struktura now oczesnej liryki...; R. Nycz, Literatura ja k o  trop...; A. Bielik- 
-Robson, Duch pow ierzchni..., cz. II. W  odniesieniu do literatury romantycznej najpełniej 
analizują kwestię nowoczesności prace M. Kuziaka, z którego ustaleń korzystam : W ielka 
całość... oraz Rom antyzm  i nowoczesność, red. M. Kuziak, Kraków 2 0 0 9 . Zob. także D. Si
wicka, O obcości duchów: rom antycznego i ponow oczesnego, ״Teksty Drugie” 1 9 9 6 , nr 1; 
K. Ziemba, W yobraźnia a  biografia. M łody S łow acki i ciągi dalsze, Gdańsk 2 0 0 6 , oraz ea- 
dem , Ju liusz S łow acki w Podróży do Ziem״  i Św iętej z N eapolu” i w  Beniowskim", w: Oblicza״ 
N arcyza: obecność autora w  dziele, red. M. Cieśla-Korytowska, I. Puchalska, M. Siwiec, 
Kraków 2 008 .
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walki o autonomię jednostki ludzkiej prawa do buntu. Oświeceniowy 
jest też racjonalny sceptycyzm romantyzmu owocujący upadkiem wia
ry i rozpadem mitologii, ale cechują go także próby zawrócenia tego 
procesu -  stworzenia nowego mitu i odnowienia religii. Jak  pisze Ja - 
nion, obraz świata pozostawiony przez oświecenie nie jest już na miarę 
nowego świata43. W tym sensie romantycy są nowocześni i antynowo- 
cześni zarazem, co oznacza, że występują przeciw procesom moderni
zacyjnym, w które mniej lub bardziej świadomie się wpisują (których 
często się wypierają), zwracając się ku przeszłości, tradycji i naturze. 
Dlatego sądzę, że rację ma Michał Kuziak, pisząc o nierozstrzygalności 
jako głównej cesze romantycznej episteme, o romantycznym i nowo
czesnym doświadczeniu rozpadu wspólnego uniwersum (w tym wy
korzenienia, wygnania z mitu, utraty centrum, zagubienia w wielo- 
kulturowości) i ukazując niejednoznaczność stosunku pisarzy do tego 
rozpadu: z jednej strony pożądanego, z drugiej -  budzącego obawy44.

We francuskim kręgu kulturowym -  zresztą nie tylko we francu
skim, by przypomnieć Strukturę nowoczesnej liryki Friedricha -  za twór
cę modernizmu uznaje się Baudelaire’a. Per analogiam w literaturze pol
skiej takim pisarzem progowym jest Norwid -  na podobne miejsce obu 
poetów w procesie historycznoliterackim wskazał Jauss45. Wyjątkowa,

43 Zob. M. Jan io n , G orączka rom antyczna..., cz. I ״Rom antyczna now ożytność”, rozdz. I, 
s. 6 (pierwodruk w: ״Polityka” 1 9 7 4 , n r 4 ). Jan io n  pisze o skandalu poznawczym rom an
tyzmu i o kontrkulturze. Zob też A. Compagnon, Les an tim odernes: De Jo sep h  de M aistre 
a  R oland  B arthes, Paris 200 5 . Ja k  dowodzą M. Jan io n  i M. Żmigrodzka, ambiwalentny 
je s t  stosunek romantyków do rewolucji francuskiej, nie m ogą je j bowiem ani w sposób 
bezpośredni kontynuować, ani całkowicie negować; zob. M. Jan ion , M. Żmigrodzka, R o
m antyzm  i h istoria, Gdańsk 2 0 0 1 , s. 1 4 0 -1 4 1 . O skomplikowanych związkach między 
rom antyzm em  a rewolucją francuską pisze też I. Berlin; zob. K orzenie rom antyzm u, s. 29 
i n. M ożna dodać, że, jak  dowodzą Ph. Lacou-Labarthe i J.-L . Nancy, według rom anty
ków jenajsk ich  dzieło je s t  totalne -  m ieści w sobie świat, ale i fragm entaryczne; orga
niczne, ale i zapośredniczone; zob. Ph. Lacou-Labarthe, J.-L . Nancy, L ’Absolu litteraire. 
Theorie de la litterature du rom antism e allem and, Paris 197 8 .
44 Zob. M. Kuziak, W ielka całość..., s. 7 -4 5 .
45 Zob. H.R. Jauss, Przedm ow a do p ierw szego n iem ieckiego w y d an ia ,V ade-m ecu m ” Cypria
na N orw ida, przekł. M. Kaczmarkowski, ״Studia Norwidiana” 1 9 8 5 /8 6 , nr 3 /4 , s. 9, a tak
że: R. Fieguth, P oezja w  faz ie  krytycznej. Cykl w ierszy Cypriana N orw ida ,Vade-mecum", 
w: idem , Poezja w  faz ie  krytycznej i inne studia z literatury polskiej, przekł. K. Chmielewska, 
Izabelin 2 0 0 0 , s. 1 4 6 -1 5 0 ; J.Z . Jakubow ski, W  kręgu N orw ida i norw idologów  (U źródeł 
now oczesnej liryki polskiej), w: N ow e studia o N orw idzie, red. J.W. Gomulicki i J.Z . Jak u 
bowski, Warszawa 1 9 6 1 , s. 2 0 -2 8 ; M. Żurowski, N orw id i sym boliści, ״Przegląd Huma
nistyczny” 1 964 , nr 4 , s. 1 0 2 -1 2 1 ; A. van Nieukerken, Perspektyw iczność sacrum. Szki

~  2 6  ~



Wstępne ustalenia

uwikłana w dwuznaczne relacje z wielkimi poprzednikami twórczość 
tych pisarzy niewątpliwie w pewnych aspektach przynależy do roman
tyzmu, w innych zdecydowanie poza niego wykracza. Odniesienie do 
klasyfikacji francuskich może skłonić do pogłębienia refleksji nad róż
nicą między Słowackim i Krasińskim a Mickiewiczem. W moim przeko
naniu spojrzenie na romantyzm z perspektywy nieulegającej wątpliwo
ści nowoczesności Norwida i Baudelaire’a może pozwolić na wydobycie 
jego zaniedbywanych w badaniach cech46.

Ten krótki przegląd zagadnień wiążących się z problemem nowo
czesności romantyzmu stanowi kontekst dla właściwych, znajdujących 
się w centrum tych rozważań analiz peryfraz Muz. Nie sposób go jed
nak pominąć, bowiem tylko pamiętając o procesie historycznoliterac
kim, można wyjaśnić pewne gesty retoryczne, czasem pozornie -  lub 
rzeczywiście, ale to równie ważne -  nic nieznaczące, podejmowane 
przez pisarzy epoki. Poezja Słowackiego i Musseta znajduje się niejako 
w samym środku owego procesu przebiegającego od Lamartine’a, Hugo 
i Mickiewicza po Baudelaire’a i Norwida. Dlatego zmiany paradygmatu 
daje się uchwycić w ich pisarstwie niejako in statu nascendi.

ce o norw idow skim  rom antyzm ie, Warszawa 2 008  ,”Badania Polonistyczne za Granicą״ ,
t. XVII, s. 25 , 5 1 -5 4 , oraz idem , Ironiczny konceptyzm , Kraków 1 9 9 8 , rozdz. II-IV , s. 1 5 5 
- 1 8 8 ;  S. Rzepczyński, N orw id a  nowoczesność, w: R om antyzm  i nowoczesność, s. 1 8 5 -1 9 6 ; 
W. Rzońca, N orw id -  poe ta  p ism a: próba dekonstrukcji dzieła , Warszawa 1 9 9 5 , s. 59, 159, 
1 7 3 -1 8 0 .
46 Tego rodzaju refleksja towarzyszy ostatnim  publikacjom francuskim , gdzie znaczącą 
grupę tekstów  stanow ią te, w których zestawia się Baudelaire’a z rom antykam i. Zob. 
L. Cellier, B audelaire e t  Hugo, Paris 197 0 ; D. Combe, L ’esthetiqu e kan tien n e e t  la g en ese de 
l ’« a r t  pur »: B audelaire e t  le rom antism e, w: M odern ite e t  rom antism e, s. 2 7 -2 8 ; G. Robb, 
L a poesie  de B audelaire e t  la p oesie franęaise 1 8 3 8 -1 8 5 2 ,  Aubier 1 9 9 3 . O Norwidowskim 
rom antyzm ie pisze się podobnie -  podkreślając napiętnowanie jego dzieła twórczością 
wielkich poprzedników; zob. Z. Stefanow ska, N orw idow ski rom antyzm Pam״ , iętnik Lite
racki” 1 968 , z. 4 , s. 3 -2 3 , oraz eadem , N orw idow ski Farys, w: Cyprian Norwid. W  150-lecie 
urodzin. M ateriały  kon ferencji naukow ej 2 3 - 2 5  w rześnia 197 1 , red. M. Żmigrodzka, War
szawa 197 3 , s. 3 1 -3 8 ; E. Kasperski, Dyskursy romantyków. N orw id i inni, W arszawa 2003 , 
s. 61  i n.
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Topos zwrotu do Muzy 
w literaturze romantyzmu

Między zależnością a autonomią

Niejednoznaczność stosunku poety do źródła inspiracji wynika z za
sygnalizowanej w poprzednim rozdziale próby pogodzenia sprzecznych 
postaw i dążeń (zależność -  autonomia). Uchylanie się romantyków 
od odpowiedzi na pytanie, jaka jest geneza natchnień, wpisywane było 
w ich dzieła, które w rezultacie nabierały charakteru dramatycznego, za
wierały bowiem nierozładowane napięcie47. Warto podkreślić, że dwoi
stość poezji, której patronkami były córki Mnemosyne, ma swoje źródło 
w starożytności. Jak  dowodzi Jacek Brzozowski, boginie reprezentowa
ły we wzorcu platońskim boski szał, natchnienie dane bezpośrednio, zaś 
w wywodzącym się od Hezjoda hellenistycznym (także Horacjańskim) 
-  poezję wypracowaną, nabytą umiejętność, dzieło sztuki48.

Wprowadzenie do literatury romantycznej Kameny jako uoso
bienia inspiracji uznać można -  za Bloomem -  za próbę poradzenia 
sobie z tym, co wymyka się woli podmiotu, a jednocześnie na niego

47 Ten dylemat romantyczny, który u każdego z pisarzy znajdował osobną, indywidual
ną realizację, zauważają badacze. Znamienne je s t tu stwierdzenie M. Piwińskiej, piszącej 
o Słowackim: N atchnienie było czymś oczywistym, choć um ykającym  myśli dyskursywnej, 
która chce w szystko określić jednoznacznie. Tymczasem w cale nie było jasne, czy poeta  w  na
tchnieniu sta je się m edium sił nadprzyrodzonych, które w tedy m ów ią jeg o  głosem , czy też, na 
odwrót, z taką  siłą pyta sw ego w ew nętrznego głosu, ż e  on mu odpow iada, w łaśnie w  natchnie
niu; M. Piwińska, Juliusz S łow acki od  duchów, Warszawa 1 9 9 2 , s. 77. Badaczka dodaje, że 
romantycy nie chcieli wcale oddzielać jednoznacznie głosu wewnętrznego od głosu Boże
go i w związku z tym uchylali się od odpowiedzi na pytanie o genezę natchnień.
48 Zob. J . Brzozowski, M uzy w  poezji..., s. 148.
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oddziałuje49. Chodzi przy tym nie tylko o siłę transcendentną, o ״tyra- 
nię natchnień”, jak  pisała Marta Piwińska, ale również o tyranię języka, 
ponieważ romantycy uświadomili sobie i sproblematyzowali uwikłanie 
i uzależnienie poezji także od struktur językowych i nieuchronności 
uwikłań intertekstualnych. Muza, stając się metonimią twórczości ro
mantycznej, jednocześnie wskazuje na niezależność tej ostatniej z jed
nej strony, a jej uwikłanie we wzorce (klasyczne!) z drugiej. Jako figu
ra należąca do repertuaru toposów związanych ze sztuką reprezentuje 
tradycję, choć może również symbolizować transcendentne, zewnętrzne 
względem podmiotu źródło inspiracji. Dlatego walcząc o własną autono
mię, romantyczny poeta walczy i z natchnieniem zewnętrznym, i właś
nie z tradycją niejako wymuszającą naśladownictwo -  w obu przypad
kach walka jest skutkiem lęku przed wpływem. Wprowadzenie Muzy 
do tekstu sygnalizuje bliskość i jednocześnie obcość romantyka wobec 
poezji odczuwanej jako własna i narzucona zarazem, eksponuje jej dwo
istość. Niech jako przykład posłuży tu apostrofa do bogini z ostatniej 
strofy realizującego topos exegi monumentum wiersza Aleksandra Pusz
kina: Benemw 6owuw, o My3a, 6yób nocnywHa, /  06udw He cmpamacb, 
He mpe6yn eeH-ąa [...]50. Twórca rozkazuje swej Muzie, ale ma ona być 
posłuszna nie jemu, a głosowi z góry. Tym samym on sam jawi się jako 
artysta poddany natchnieniu i jednocześnie mający nad nim kontrolę.

Romantycy żywili przekonanie, że będąc wybrańcami, są zarazem 
ofiarami swego geniuszu, a więc i ofiarami Muzy. To przekonanie moż
na odnaleźć już w twórczości Lamartine’a, którego poezja konstytuuje 
romantyzm, bowiem wywarła wpływ na kolejne pokolenia pisarzy -  jak 
dowodzi Janina Kamionkowa -  także w Polsce, gdzie jego Le poete mou
rant stał się tekstem  wyznaczającym funkcje poety51. W innym utwo

49 W arto zaznaczyć, że Bloom  do swojej koncepcji poezji także wprowadza postać Muzy, 
ale w innym  znaczeniu -  M uza i prekursor poprzedzają ״efeba”, k tóry dąży do (niem oż
liwego) spłodzenia z M uzą samego siebie, do zaprzeczenia istnieniu ojca; zob. H. Bloom, 
L ęk  prz ed  w pływ em ..., s. 57 , 81 , 1 0 4 -1 0 6 . Co ważne dla mnie, Bloom  podkreśla dążenie 
 ,efeba” do ocalenia Muzy od prekursorów i przekonania siebie, że ona, należąc do niego״
je s t  wyjątkowa (s. 106).
50 A. nymKHH, M naMnmHUK c e 6 e  eo3óeu2 ..., w: idem , Cm uxom eopeH un, MocKBa 2002 , 
s. 14 8 . Posłusznie, muzo, czyń, co boży duch rozkaże, /  Niech cię nie nęci laur, nie straszy  
obelg  chór  [...]. A. Puszkin, D źw ignąłem  pom nik sw ój..., przekł. J . Tuwim, w: idem , Liryki 
i ballady, oprac. M. Toporowski, Warszawa 1 9 6 6 , s. 216.
51 Zob. J . Kamionkowa, R ola poety  w  społeczeństw ie i jeg o  literacki w izerunek własny, 
w: eadem , Życie literackie w  Polsce p ierw szej połow y XIX wieku. Studia, Warszawa 1970 , 
s. 2 7 7 -3 0 1 .
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rze francuskiego pisarza -  LEnthousiasme -  padają znamienne słowa: 
Muse, contemple ta victime I52 Inspiratorka jest tu istotą przerażającą, 
wchłaniającą siły witalne artysty, niszczącą jego ludzką egzystencję. 
Podobnie w La gloire Lamartine podkreśla, że ulubieniec Muz skazany 
jest na chwałę i na nieszczęście zarazem. To samo poczucie posłannic
twa, bycia wybranym i -  jednocześnie -  przeklętym powraca w wier
szach innych romantyków, choćby Hugo, Musseta, Percy’ego B. Shel
leya czy Słowackiego. Muza -  jako personifikacja zewnętrznej wobec 
artysty, nieokreślonej siły -  daje poecie wolność, a jednocześnie ogra
nicza go i zadaje mu ból.

Co istotne, romantyk, stając przed wyborem jednej z koncepcji, 
jednej z dróg (zależność -  autonomia), częstokroć nie dokonuje go 
w sposób ostateczny, a sprzeczne dążenia znajdują swoje świadectwo 
w materii tekstu ulegającego tym samym swoistej dramatyzacji. Na tę 
dwoistość nakłada się druga -  w tym miejscu dla mnie najistotniejsza 
-  bowiem z dylematu dotyczącego twórczej autonomii wynika ambiwa
lentny, oparty, jak  wspominałam, na lęku przed wpływem stosunek do 
tradycji, do -  jak  pisze Bloom -  przerażającego splendoru kulturowego״ 
dziedzictwa”53. Ci twórcy epoki, w których utworach pojawia się postać 
inspiratora, bądź -  częściej -  inspiratorki, sięgali, naturalnie, do usta
lonych w starożytności wzorców. Przede wszystkim, przywołując anty
czny obraz Muzy objawiającej się poecie, nawiązywali zarazem do zało
żeń, jakie temu obrazowi u jego początków przyświecały, a mianowicie 
do -  wspomnianej już przeze mnie -  wyrażonej przede wszystkim przez 
Platona, a obecnej także w innych wielkich dziełach literatury starożyt
nej, koncepcji poezji natchnionej -  do epifanii w najbardziej tradycyj
nym tego słowa znaczeniu.

Takie rozumienie poezji wiązało się z założeniem je j autentyczności 
(niekoniecznie natomiast -  spontaniczności, jako że ważne dla roman
tyzmu były również te koncepcje, które jak  w przypadku między in
nymi Williama Wordswortha wskazywały na konieczność refleksji, 
intelektualnego ״przepracowania” doświadczenia). Autentyzm nie musi 
przy tym oznaczać dosłownej tożsamości świata przedstawionego i pla
nu biograficznego autora, jest to wierność innego rodzaju -  wierność

52 A. de Lam artine, L’Enthousiasm e, w: idem , & u vres com pletes, Paris 1 8 6 2 , t. I: M edita
tions poetiques, s. 1 3 2 . M uzo, kontem pluj sw ą ofiaręI
53 H. Bloom, L ęk  p rz ed  w pływ em ..., s. 76.
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istocie epifanii, możliwa dzięki oddaniu prawdy przeżycia, co wiąże się 
z kolei z ekspresywizmem poezji romantycznej. Jednakże owa wier
ność, autentyzm, wyklucza w zasadzie retoryczność. Romantycy sięga
li do Muz jako postaci skostniałych, konwencjonalnych, podejmowali 
i doprowadzali do ekstremum tę konwencjonalizację, a jednocześnie 
odwoływali się do nich w utworach o charakterze manifestów, w któ
rych zmierzali do określenia istoty własnej poezji. Można wobec tego 
stwierdzić, że z jednej strony odejmowali Muzom ich znaczenie, z dru
giej -  przywracali je, traktując śmiertelnie poważnie jako wcielenie tre
ści lub charakteru objawień. Je s t  to niewątpliwie jedna z ważniejszych 
aporii romantyzmu. Jak  pisze Nasiłowska, Od czasu przełomu oświece
niowego Muza wiedzie żywot podwójny: groteskowy i serio, rozszczepiony 
na błazeńską śmieszność i trudną sakralną powagę54.

Sygnałem -  nie zawsze jednoznacznym, czasem mylącym -  urucho
mienia jednej z dwóch tendencji jest stosowanie w pisowni Muz małej 
bądź wielkiej litery. Przeważnie wielka sugeruje, że chodzi o perso
nifikację natchnienia, mała -  że o gest retoryczny, czystą metonimię 
pozbawioną dodatkowych znaczeń, o leksykalizację55. Uwzględniając 
te sugestie, dalej w toku analiz będę posługiwać się pisownią zgodną 
z formą zastosowaną w każdym z interpretowanych tekstów.

Źródłem poetyckiej inspiracji może być Bóg, Muza czy geniusz, lecz 
z pewnością nie jest obojętne, czym (bądź kim) jest źródło natchnie
nia, ponieważ za każdym razem stosunek poety do owego źródła bę
dzie inny. Kwestia relacji z Bogiem pozostaje nierozerwalnie związana 
z problem wiary i religii. Muza staje się w twórczości romantyków po
stacią ważną, ale nie tożsamą z Bogiem, choć -  w wersji chrześcijańskiej 
-  może być nazwana Jego wysłanniczką, aniołem. Geniusz natomiast 
często przybiera postać sobowtóra poety, jest jego bratem, pomocni
kiem i rywalem jednocześnie. W każdym przypadku akcent położony 
jest na inne elementy relacji. Inność, osobność inspiratora wobec arty
sty za każdym razem ma odmienny stopień i charakter, zazwyczaj też 
w przypadku romantyków owa inność jest jednocześnie innością ״ja ”, 
wy-obcowaniem. Jak  pisze George Poulet, podmiotowość romantyczna 
jest zafascynowana własnym rozdwojeniem, je j doświadczenie dzieli

54 A. Nasiłowska, Persona liryczna , s. 235 .
55 A. Nasiłowska wejście Muzy do codziennego języka określa m ianem  retoryczności״ 
nieliterackiej”; zob. ib idem , s. 235.
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się na empiryczne i transcendentne, obiektywne i subiektywne, dążące 
do samookreślenia się i jednocześnie do nieokreśloności56. Szczególnie 
warta uwagi, w sposób najbardziej interesujący eksponująca roman
tyczne dylematy dotyczące poezji, wydaje się relacja poety i Muzy, sta
jącej się takim drugim ״ja ” -  innym i własnym zarazem57.

W romantyzmie daje się zauważyć pewną cechę nowoczesności, 
o której pisze Theodor W. Adorno, a więc swoistą cyrkulację, wymia
nę między przedmiotem a podmiotem58. Owa cyrkulacja w literaturze 
tego okresu znajduje odzwierciedlenie w przesunięciu konwencjonal
nej relacji poeta-M uza, w oddaniu Muzie głosu czy nawet w je j domi
nacji nad poetą. Kantowskie oddzielenie podmiotu-jaźni od przed
miotu postrzeganego jako ״inny” można przenieść na relację poeta 
-  Muza59. Wobec tego poeta rozmawiający z Muzą to ״ja ” konfrontu
jące się ze wzniosłą innością. Wiele utworów romantycznych potwier
dzać może te tezy. W zniosłość przypisywana Muzie jest w nich reali
zowana. Są jednak również i takie, które topos ośmieszają, parodiują, 
przekształcają, czy w ogóle ignorują związane z Muzami znaczenia 
kulturowe, co można uznać za próbę poradzenia sobie romantyków 
z poczuciem wyczerpania języka.

56 G. Poulet, M yśl nieokreślona, przekł. T. Swoboda, Warszawa 2 0 0 4 , s. 1 5 7 -1 5 9 . Zob. 
też J.M . Rymkiewicz, Ludzie dwoiści (Barokow a struktura postaci S łow ackiego), w: Prob
lem y polskiego rom antyzm u , red. M. Żmigrodzka, seria III, Wrocław 1 9 8 1 , s. 6 5 -1 0 7 . 
P. Laforgue pisze wprost: L au tre es t  a  proprem en t p ar ler  une topique du rom antism e [...]; 
P. Laforgue, Romanticoco. Faintaisie, chim ere e t  m elancolie (1 8 3 0 -1 8 6 0 ) ,  Saint-Denis 
2 0 0 1 , s. 9.
57 H. Bloom  pisze: Być m oże zatem  w ystarczyłoby pow iedzieć, ż e  m łody poeta  kocha w  mu
z ie sam ego siebie i obaw ia się, ż e  ona nienaw idzi sam ej sieb ie w  nim; H. Bloom, L ęk  przed  
w pływem... , s. 105 .
58 Zob. T.W. Adorno, D ialektyka negatyw na, przekł. K. Krzemieniowa, W arszawa 1988 , 
zwł. s. 2 4 3 -2 4 6 . O kobiecych postaciach w literaturze jako wytworze twórczej zasady 
przypisanej mężczyźnie i jem u podporządkowanej piszą S.M . G ilbert, S. Gubar; zob. The 
M adw om en in the Attic. The W oman W riter an d  the N ineteenth-Century L iterary  Im agina
tion, Yale 2 0 0 0 , s. 12.
59 Tym bardziej, jeśli przyjąć za Ch. Battersby, że natura, m ateria i transcendentalny 
przedm iot podlegają u Kanta fem inizacji, podczas gdy ״ja ” je s t  przez niego maskulinizo- 
wane. Przytaczam za: E. Hyży, K obieta , ciało, tożsam ość. Teorie podm iotu  w  filozofii fem in i
stycznej końca XX w ieku, Kraków 2 0 0 3 , s. 1 2 7  i n.
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Uśmiercanie i ożywianie toposu

Romantycy -  jak  już sygnalizowałam -  dążyli z jednej strony do ze
rwania z tradycją, z drugiej -  do je j przywrócenia, w obu przypadkach 
podejmowali z nią dyskusję, odczytując ją  na nowo. Tym ciekawsze -  
w swej istocie zbudowane na sprzecznościach -  wydaje się ożywianie 
toposu martwego, spetryfikowanego. ״Retoryzacja”, leksykalizacja 
zwrotu do Muzy -  jego jawne ograniczenie do inkrustacji, która nie 
niesie dodatkowych znaczeń, nie dokonała się w romantyzmie. Oczy
wiste jest, że w oświeceniu, mówiąc ״Muza”, nie odwoływano się do re
ligijnych znaczeń, ale do konwencji. Właściwie zjawisko to obserwować 
można od początku istnienia toposu60. Tezaurusy osiemnasto- i dzie
więtnastowieczne podają zarówno związane z mitologią, jak  i figura
tywne znaczenia rzeczownika ״Muza”61. Ju ż  w słowniku języka fran
cuskiego Akademii Francuskiej z 1694  roku pojawia się informacja, że 
słowo to oznacza wenę poetycką, a poetów nazywa się ״wychowankami 
Muz”. W wydaniu z 1762  roku zaznaczono wyraźnie, że słowo ״Muza” 
jest stosowane wyłącznie w związku z poezją. Kolejne edycje (także 
inne tezaurusy) powtarzają te definicje, dodając dodatkowe elementy 
i przykłady. W słowniku Akademii na rok 1835 pojawiają się trzy zna
czenia przenośne rzeczownika ״Muza”: 1. inspiracja poetycka w ogóle; 
2. geniusz konkretnego poety, charakter jego poezji (wówczas z zaim
kiem dzierżawczym: ״jego muza”, ״moja Muza”); 3. osoba lub uczucie 
inspirujące poetę (w tym przypadku zapis jest małą literą).

60 Zob. E.R. Curtius, Literatura europejska..., rozdz. XIII; J . Brzozowski, M uzy w  poezji..., 
s. 2 3 4 -2 3 9 .
61 Zob. D ictionnaire de l ’A cadem ie Franęaise  wydawane w kolejnych latach, zwł. Dictio- 
nnaire de l ’A cadem ie Franęaise, wyd. 6, t. II, Paris 1 8 3 5 , s. 2 4 7 . Zob. też: N ouveau dictio- 
naire franęois, contenant gen era lem en t tous les m ots, anciens e t  m odernes de la langue fran- 
ęoise, ses facons d e p ar ler  propres figurees e t  burlesques, Paris 1 7 1 0 , s. 6 1 -6 2 ; D ictionnaire 
italien, latin e t  franęois contenant, non seu lem ent un abrege du dictionaire d e la Crusca, m ais  
encore tout ce qu ’il y  a  d e plus rem arquable dans les m eilleurs Lexicographes, Etym ologistes  
e t  Glossaires, qui on t paru  en d ifferen tes Langues, red. M. L’Abbe Antonini, Paris 1 743 , 
t. I, s. 381 ; Traite de lor thographe franęoise enrichi d e notes critiques e t  de rem arques sur 
letym olog ie & la prononciation  des m ots, l e genre des noms, la conjugaison des verbes irregu- 
liers, Paris 1 7 7 5 , s. 4 9 9 ; J.F. Feraud, D ictionnaire critique de la langue franęaise, Marseille 
1 7 8 7 , s. 7 0 4 -7 0 5 , oraz późniejszy (1 8 7 7  r.) słownik: P.-E. L ittre, D ictionnaire de la langue 
franęaise contenant la nom enclature, la gram m aire, la signification des m ots, la p ar tie  histo- 
rique, Chicago 1 9 9 4 , t. IV, s. 4 0 5 9 .
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Odziedziczona po poprzednikach leksykalizacja Muz mogła zy
skiwać w literaturze pierwszej połowy XIX wieku również nowy wy
dźwięk. Zjawisko to stawało się bowiem symptomem kryzysu daw
nego języka poezji, kryzysu, którego elementem jest nostalgia za tym 
językiem i światem przez ten język opisywanym. Nurt romantyczny, 
szczególnie jego wczesny okres, był niewątpliwie naznaczony przez 
oświecenie odpowiedzialne za -  by posłużyć się formułą Maxa Webera 
-  odczarowanie świata” na płaszczyźnie myślowej, filozoficznej oraz״ 
przez klasycyzm na płaszczyźnie poetologicznej62. Zgodnie ze świato
poglądem racjonalistycznym artysta posiadający talent mógł kształcić 
swoje umiejętności niezależnie od sił wyższych. Cały ich panteon oswa
ja ł i podporządkowywał swej twórczej woli. Skoro wiadomo było, że 
bóstwa są wytworem wyobraźni, fikcją, w najlepszym wypadku -  per
sonifikacją natchnienia, zwroty do Muz stawały się tylko retorycznymi 
ozdobnikami. Romantyczne ״dzieci wieku” oświeceniowy sceptycyzm 
odziedziczyły, choć jednocześnie mu się przeciwstawiały.

Najbardziej narzucającym się sposobem owej ״retoryzacji” Muz jest 
ich częste -  zgodne ze wskazówkami słownikowymi -  przywoływanie 
w funkcji metonimii twórczości poetyckiej. Kiedy Schiller pisze o Muzie 
niemieckiej, kiedy Byron mówi o konieczności wyboru dla angielskiej 
Muzy angielskiego tematu, kiedy młodzi francuscy poeci pod wodzą 
Emile’a Deschampsa zakładają periodyk literacki i nadają mu tytuł ״La 
Muse Franęaise”, wiadomo, że chodzi nie o Muzę, a o literaturę danej 
narodowości63. Ową metonimiczność widać szczególnie w epistolo- 
grafii romantycznej. Reprezentatywne jest tu zdanie Mickiewicza: Od 
wyjazdu z Odessy, gdziem żył jak pasza, muza moja zleniwiała: nie mogę

62 W  badaniach polskich pojęcie odczarowania świata i różnych nań reakcji za Weberem 
wprowadziła do refleksji nad romantyzmem A. Bielik-Robson (Duch powierzchni..., s. 12 
i n.). Pożyczając pojęcie ״zafałszowanej świadomości” od S. Brzozowskiego odsłaniającego 
romantyczne zarodki rozczarowania modernizmu, badaczka dokonuje jego przeformuło- 
wań. Jako wyraz zafałszowanej świadomości romantyzmu, jego maski, przedstawia bo
wiem pesymizm, a także gorączkę, zapał, bunt, filozofię idealistyczną i transcendentalizm.
63 Zob. G.G. Byron, Hints from  H orace, w: Byron’s poetica l w orks, red. E.H. Coleridge, 
vol. I, Poetry, London 1 8 9 8 ; F. von Schiller, La M use A llem ande, w: idem , & uvres, przekł. 
A. Regnier, Paris 1 8 7 8 . Przy ״La Muse Franęaise” współpracowali: E. Deschamps, 
A. Guiraud, V. Hugo, A. de Vigny, A.S. Saint-Valry, J . Desjardins, A. Soum et, Ch. Nodier 
i J . Lefevre oraz kobiety: S. Gay, D. Gay i M. Desbordes-Valmore. Czasopismo, które 
funkcjonowało od 18  lipca 1 8 2 3  r. do końca 1 8 2 4  r., podzielone było na trzy części: Poe
sie, Critique litteraire, M&urs. Zob. H. Girard, L e centenaire du prem ier cenacle rom antique  
e t  de la ״M use Fran ęaise” 1 8 2 3 -1 8 2 4 , Paris 1926 .
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skończyć powieści litewskiej64. Podobne zastosowanie toposu można od
naleźć u wielu innych poetów, choćby w korespondencji Hugo. Tego 
rodzaju wypowiedzi można traktować jako potwierdzenie tezy Głowiń
skiego -  muza stanowi tu pewien rekwizyt wyciągnięty z lamusa, ze 
składu cliches i świadczy o panowaniu artysty nad tradycją. Ekstremali- 
zacją tej postawy są zabawy toposem w poematach dygresyjnych Byro
na, Puszkina czy Słowackiego.

Nietrudno jednak zauważyć, że w samym dewaluującym topos ge
ście retorycznym ujawnia się jego użyteczność. Tym samym tradycja 
okazuje się -  paradoksalnie -  ważna. Rozpoznanie ״odczarowania” 
świata rodzi pragnienie odbudowania poezji z je j szczątków, ale nie 
może to być proste odtworzenie. Schiller w swej słynnej rozprawie 
O poezji naiwnej i sentymentalnej pisał: Byliśmy kiedyś [...] naturą i nasza 
kultura powinna drogą rozumu i wolności zaprowadzić nas z powrotem do 
natury65. Owa droga, droga ״sentymentalna”, prowadząca, jak  dowodzi 
autor Zbójców, do idealizacji czy -  użyjmy określenia Novalisa -  -ro״ 
mantyzacji” rzeczywistości, jest świadomym działaniem zmierzającym 
do ponownego zaczarowania świata, wbrew świadomości jego odar
cia z pierwotnych wartości66. Tytułowy bohater bodaj najważniejszej 
wczesnoromantycznej powieści, Henryka Ofterdingena, w dyskusji na 
tem at znaczenia snu związanego z poezją, nie przeczy stwierdzeniu 
ojca, iż Minęły już czasy, gdy snom towarzyszyły boskie objawienia, i ni
gdy nie pojmiemy, co odczuwali wybrani mężowie, o których Biblia opowia- 
da67. Henryk również uznaje tę zmianę, ale w miejsce tego, co utracone, 
wprowadza nową jakość: mówi o ״szczelinie w tajemniczej kurtynie, 
tysiącem fałd osłaniającej nasze wnętrze”, o ״boskim wianie” -  to zin- 
terioryzowany ślad au-dela, przeczucie, które jest zarazem wspomnie
niem (bo przeszłość zrównuje się w powieści z przyszłością) i które 
może wypełnić egzystencję, odkrywając drogę do prawdy -  przez po
średnictwo doświadczenia wewnętrznego, jaźni poety. Można, odwo
łując się do ustaleń Charlesa Taylora, powiedzieć, że epifania tradycyj

64 A. Mickiewicz, D zieła, Wydanie Rocznicowe, t. XIV Listy. Część p ierw sza (1 8 1 5 -1 9 2 9 ) , 
oprac. M. Dernałowicz, E. Jaw orska, M. Zielińska, Warszawa 1 998 , list do T. Zana, 9 /2 1  
czerwca 1 8 2 6 , Moskwa, s. 356 .
65 F. Schiller, O poezji naiwnej... , s. 307 .
66 Zob. E. Szym ani i W. Kunicki, W stęp, do: Novalis, H enryk von O fterdingen, przekł. 
E. Szym ani i W. Kunicki, Kraków 2 0 0 3 , s. XXXIV-XL; M. Cieśla-Korytowska, R om an
tyczna poez ja ..., rozdz. III, s. 5 2 -7 2 . A. Bielik-Robson pisze o rom antyzacji jako ״drugim 
czarze”; zob. Duch pow ierzchni... , s. 12  i n., 5 1 -5 3 .
67 Novalis, H enryk von O fterdingen..., s. 12.
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na zostaje zastąpiona już u Novalisa -  w każdym razie przynajmniej 
w tym miejscu powieści -  przez epifanię romantyczną68. Romantycy 
byli nowocześni w tym sensie, że nie negowali wartości novum, wierzy
li, że wciąż można stworzyć coś, czego jeszcze nie było, choć zarazem 
uznawali konieczność zastosowania starego budulca. Widać tę tenden
cję w projekcie nowej mitologii Friedricha Schlegla, który z szacunkiem 
wypowiadał się o dokonaniach starożytnych. Pragnął syntetycznej mi
tologii, obejmującej wszystkie dziedziny życia, a jednocześnie uznawał 
je j niegotowość i wskazywał konieczność nawiązywania do antycznych 
wzorców, nawet jeśli zostały one już odarte ze znaczeń, trwania przy 
tropach zdemaskowanych69.

Takie właśnie twórcze przywołanie jednego z owych tropów -  topo
su Muzy -  można odnaleźć w wypowiedziach metapoetyckich, a także 
w paratekstach, które są manifestami nowej sztuki. Liryczne Przypisa
nie otwierające Henryka Ofterdingena stanowi formę apostrofy do in
spiratorki, jego adresatka pełni funkcję zgodną z tą, jaką tradycja nada
wała boskim opiekunkom sztuk: budzi ״szlachetny instynkt” w poecie, 
uczy go ״gry tajem nej” i przekazuje mu stanowiącą fundament historii 
Henryka baśń o kwiecie. Je s t  zresztą nazwana wprost Muzą:

Ich darf für Dich der edlen Kunst mich weihn;
Denn Du, Geliebte, willst die Muse werden,
Und stiller Schutzgeist meiner Dichtung sein 70.

Novalis wykracza jednak daleko poza konwencję, nie tylko dokonu
jąc intymizacji i erotyzacji relacji poeta-M uza, ale także nadając posta
ci inspiratorki cechy ״wiecznej kobiecości” prowadzącej poetę do pełni 
poznania, odsłaniającej przed nim tajemnicę powszechnej korespon
dencji, pobudzającej go do samodoskonalenia. Artysta widzi w niej 
anioła pociągającego go w przestrzeń, to przez nią, jak  twierdzi, żyje, 
odkrywa światło i sztukę.

68 Zob. Ch. Taylor, Ź ródła podm iotow ości..., s. 8 3 9  i n.; A. Bielik-Robson, Inna nowo
czesność..., s. 3 2 2  i n.; M. Kuziak, E pifan ie S łow ackiego -  pom iędzy estetyką  a  m etafizyką, 
w: Piękno Słow ackiego, red. J .  Ławski, Białystok (w druku).
69 Zob. F. Schlegel, M ow a o m itologii, przekł. K. Krzemieniowa, w: M anifesty  rom anty
zmu... Na tem at będącego odpowiednikiem francuskiej walki starożytników  z nowożyt- 
nikam i sporu Schlegla z Schillerem  zob. H .R. Jau ss, R eplika Schlegla i Schillera na ״Que- 
relle des ancien e t  des m odernes", w: idem , H istoria literatury jako ...
70 Novalis, H einrich von O fterdingen, W ien 1 8 2 8 , s. 21. W  polskim  przekładzie: Dla ciebie 
w  w ieczne św ięto  zm ieniam  sztukę, /  Gdyż je s te ś  muzą myśli i natchnienia, / 1 m ojej pieśni 
opiekuńczym  duchem ; Novalis, H enryk von O fterdingen..., s. 4.
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Jako przykład ożywiania konwencji można przywołać również 
przedmowy do konstytuujących romantyzm tomów liryków, choćby 
takich, jak  Medytacje Lamartine’a, które poeta poprzedził w później
szym wydaniu słynnym demonstracyjnym i niewątpliwie autoafirma- 
cyjnym komentarzem:

Il fallait avoir un dictionnaire mythologique sous son chevet, si l’on voulait rever 
des vers. Je  suis le premier qui ait fait descendre la Poesie du Parnasse, et qui ait 
donne a ce qu’on nommait la muse, au lieu d’une lyre a sept cordes de convention, les 
fibres meme du cxur de l’homme, touchees et emues par les innombrables frissons 
de lame et de la nature71.

W ten sposób Lamartine pisze o konieczności reaktualizacji daw
nego kodu poetyckiego, zakotwiczenia poezji w ״języku bogów”. Autor 
Upadku Anioła odsłania konwencjonalizację związaną z obniżeniem 
rangi ״tego, co nazywano muzą”, a jednocześnie przywraca temu wagę 
i autentyzm, zastępując dawną muzę wrażliwością i prawdą uczuć. Taką 
właśnie rolę pełnią w jego wierszach liczne odwołania do postaci mi
tycznych oraz stosowanie chwytów stylistycznych odczuwanych już 
jako skonwencjonalizowane, którym jednak poeta stara się przywrócić 
znaczenie, wypełniając je  nowymi treściami.

Jeszcze ciekawiej prezentuje się owo rozdwojenie Muzy w przed
mowie Hugo do tomiku Les Orientales. W tekście tym, stanowiącym 
manifest bezwarunkowej wolności poety (przede wszystkim wolności 
wyboru przedmiotu poezji porównanej do ogrodu, w którym nie ma 
owoców zakazanych), Hugo deklaruje:

Que le poete aille donc ou il veut, en faisant ce qu’il lui plait: c’est la loi. [...] qu’il 
soit antique ou moderne; que sa muse soit une Muse ou une fee, quelle se drape de 
la colocasia ou sajuste la cotte-hardie. C’est a merveille. Le poete est libre72.

71 Trzeba było m ieć słow nik m itologiczny p o d  poduszką, jeś li chciało się śnić o w ierszach. 
Jes tem  pierw szym , który  sk łon ił Poezję do zejścia z Parnasu i który  d a ł temu, co nazw ano  
m uzą, w  m iejsce konw encjonalnej siedm iostrunnej liry w łókna ludzkiego serca, porusza
ne i w zruszane niezliczonym i drganiam i duszy i natury; A. de Lam artine, Prem iere p re
fa ce  de M editations, w: idem , & u vres com pletes..., t . I M editations poetiqu es, s. 12 . Je s t  to 
przedmowa do wydania z 1 8 4 9  r. Jeśli nie podaję inaczej, tłum aczenia obcojęzycznych 
cytatów  -  M.S.
72 V. Hugo, Les O rientales. P reface, w: idem , & u vres poetiqu es com pletes, Paris 1 961 , s. 97. 
Niech w ięc p oeta  idzie, gdzie chce, i robi, co mu się pod oba : tak ie j e s t  prawo. [...] niech będzie  
antyczny czy w spółczesny; niech jeg o  muza będzie M uzą czy w różką, niech się stroi w  klasycz
ną draperię lub ob leka  w  kolczugę. D oskonale. Poeta j e s t  wolny; W. Hugo, Poezje orientalne,
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Dwoiste rozumienie inspiratorki znajduje w tekście Hugo swoje od
zwierciedlenie w podwójnym zapisie -  małą i wielką literą. Ta druga 
figura to Muza grecka -  związana z tradycją, konkretna i ograniczona, 
obrazująca jedną z wielu możliwości, jakie wybrać może nowoczesny 
artysta. Pierwsza -  pisana małą literą -  muza to symbol tego, co tu dla 
młodego Hugo najistotniejsze -  nieograniczonej potencjalności, moż
liwości przybrania rozmaitych kształtów w zależności od woli twórcy. 
Co istotne, pisarz wyraża świadomość udziału w przełomie, a wartość 
swojego tomu widzi w tym, że poddaje on pod dyskusję język i literatu
rę -  tym samym pisarz czyni swój tomik polem walki o nową poezję73. 
Ukryty w tytule zbioru Orient jest tu fantazmatem, wytworem myśli 
i marzenia, wyobraźni.

Przedmowa do Les Orientales współgra z mającą charakter m anife
stu inną, słynną przedmową napisaną nie do zbioru poetyckiego, ale do 
dramatu -  do Cromwella. Bodaj najistotniejszym  w tym tekście wątkiem 
jest refleksja nad dynamiką języka, którego nie da się ostatecznie usta
lić, który musi pozostawać w ruchu. Refleksja ta dotyczy nie tylko fran
cuszczyzny, ale także języka poetyckiego, który stale musi się zmieniać, 
by nie zmartwieć. Dlatego -  uzasadnia Hugo -  lepiej dostosowywać, 
jak  on sam to czyni, poetykę do poezji niż poezję do poetyki. Roman
tyk pisze wprost o konieczności zerwania z wzorcami i z poprzedni
kami -  a więc daje wyraz lękowi przed wpływem. Posługuje się przy 
tym metonimicznie figurą Muzy: pisze o ״epickiej muzie starożytnych” 
przeciwstawionej ״muzie nowoczesnej”, która -  dalej pisarz stosuje 
konsekwentnie personifikację -  w imię prawdy łączy piękno i brzydotę, 
wzniosłość i groteskę, dobro i zło. Wyrazem samoświadomości nowej 
poezji są pytania zadawane sobie samej przez ową powołaną do życia 
abstrakcyjną muzę różniącą się -  podobnie jak  w przedmowie do Poezji 
wschodnich -  od Muzy tradycyjnej i od tradycyjnej poezji, muzę przy
garniającą groteskę. Słusznie pisze Pierre Albouy, że poeta formułuje 
definicję piękna nowoczesnego przeciw klasycznemu74.

przekł. H. Ostrowska-Grabska, w: Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1 7 0 0 -1 8 7 0 ,  wybór, 
przedmowa i kom entarz E. Grabska i M. Poprzęcka, W arszawa 1 9 7 4 , s. 382 .
73 W  drugiej przedmowie do Les O rientales  Hugo rozpoznaje sytuację poezji w spółczes
nej jako sytuację kryzysową: ״m om ent de crise et de revolution litteraire” (V. Hugo, 
& u vres poetiques..., s. 97).
74 Zob. P. Albouy, L a creation  m ythologique chez V ictor Hugo, Paris 1 9 6 8 , s. 6 5 -6 7 . Zob. 
też: L. Charles-W urtz, Poetique du su jet lyrique dans l ’&uvre de V ictor Hugo, Paris 1 998 ;
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Romantyczne koncepcje poezji. Poeta i  Muza -  relacja w stanie kryzysu

Symptomatyczny jest również wybór m otta do poświęconej poezji 
części przywołanego już przeze mnie literackiego periodyku ״La Muse 
Franęaise”. Zostało one zaczerpnięte z wiersza wielbionego przez ro
mantyków Andre Cheniera: Sur des pensers nouveaux faisons des vers 
antiques75 i stanowi znakomity przykład romantycznej tendencji do 
łączenia przeciwstawnych kategorii -  tu: nowości i tradycji -  dla któ
rego to zabiegu Muza stała się hasłem wywoławczym. Słowa Cheniera, 
na które także potem się powoływano (jak Musset w artykule z 1838 
roku) oddają skłonność do czerpania z tego, co zastane, dawne -  głów
nie w warstwie formalnej -  i wykorzystywania w celu ewokowania 
aktualnych treści. Inny miłośnik Cheniera, Nerval w Myrtho, jednym 
z hermetycznych sonetów Chimer, czyni się bezpośrednim spadkobier
cą greckiej tradycji, którą notabene włącza we własny mit osobisty. Pi
sze: Car la Muse ma fait un de fils de la Grece76. Romantyczny obraz Muzy 
należy do tradycji, ale jednocześnie świadczy o je j przekroczeniu.

Realizację takiej tendencji można odnaleźć również w poezjach helle- 
nofilów niemieckich idących w ślady Schillera: Heinricha Heinego czy 
Friedricha Hölderlina, autora Hyperiona, ale także Hymne an die Muse. 
Hölderlin zawsze czuje się dzieckiem Grecji, podkreśla związek z bogami, 
którzy wprawdzie odeszli, ale pozostawili na ziemi ślady swej obecno
ści. Nic dziwnego, że dla niego Muzy zachowują dawną moc. W jednym 
z wierszy bez tytułu podmiot Hölderlina zadaje pytanie o istotę świata:

Einst hab ich die Muse gefragt, und sie 
Antwortete mir:
Am Ende wirst du es finden.
Kein Sterblicher kann es fassen.
Vom Höchsten will ich schweigen.

ea d em , Des ״O des es t  B a lla d es” aux ״O rien ta les” -  vers une libre circulation de la parole  
p oetiqu e, w: V ictor Hugo, ״La revue des le ttres m odernes”, t. V, red. C. M illet, Paris- 
-C aen  2 0 0 2 , oraz C. M illet, L’Inspiration p oetiqu e des ״N ouvelles O des” aux ״O rientales", 
w : V ictor Hugo...
75 N ow e myśli ubierajm y w  antyczne w iersze. A. Chenier, L ’Invention, w: idem , & u vres poe-  
tiques, red. R. Guillard, Paris 1 8 9 9 , t. 1, s. 156 . W iersz ukazał się w 183 3  r. w ״Deux 
Colombes”. W arto zauważyć, że w poemacie Cheniera w tym  kontekście także je s t  mowa 
o Muzach.
76 G. de Nerval, M yrtho, w: idem , & uvres, red. A. Beguin et J . Richer, t. I, Paris 1 9 7 4 , s. 3. 
W  polskim  tłum aczeniu: D zięki M uzie za  syna przez Grecję przyjęty, G. de Nerval, M irto, 
przekł. M. Jastru n , w: A ntologia poezji francuskiej, red. J . Lisowski, t. III, Warszawa 2000 , 
s. 243 .
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Verbotene Frucht, wie der Lorbeer, aber ist 
Am meisten das vaterland. Die aber kost’
Ein jeder zulezt [...]77.

Poeta nie ma pełnego dostępu do tam tej, wyższej sfery, ale nie po
daje w wątpliwość je j istnienia. Najważniejsze wydaje się, że Muza mu 
odpowiada, że kontakt nie został zerwany, pozostaje świętą pośred
niczką, uczy go i objawia, pełni właściwą je j w antyku funkcję.

Warto w tym miejscu przywołać także Shelleya piszącego w Obronie 
poezji o wypaleniu umysłu w akcie tworzenia, ingerencji ״ducha twór
czego” w proces kreacji, którego źródło znajduje się we wnętrzu artysty, 
a jednocześnie poza jego świadomością. Jako przykład takiego procesu 
Shelley przywołuje pieśni dyktowane przez muzę Miltonowi78. Nato
miast Byron w swej twórczej, polemicznej wobec modelu romantyzmu 
Wordswortha i Samuela Taylora Coleridge’a, deklaracji prosi:

Now let those minds, that nobly could transfuse 
The glorious Spirit of the Grecian Muse,
Though soft the echo, scorn a borrowed tone:
Resign Achaia’s lyre, and strike your own79.

Antyromantyzm Byrona jest w tym utworze związany nie tylko ze 
zwrotem ku wzorcom antycznym, ale i z postulatem ich reinterpretacji, 
czyli -  także w tym przypadku -  indywidualizacji, a w rezultacie -  wy
zwolenia się od nich.

W kierunku odnowienia znaczeń toposu przez nadanie mu piętna 
indywidualizmu zmierza również Mickiewicz, który, przedstawiając 
w eseju Goethe i Bajron autora Wędrówek Childe Harolda, a za jego po
średnictwem także własny model twórczości, idzie niejako w jego ślady. 
Przedstawia koncepcję poezji natchnionej, ale źródło tego natchnienia

77 F. Hölderlin, Co się ostaje, u stanaw iają poeci. W iersze w ybrane, przekł. A. Libera, Kra
ków 2 0 0 3 , s. 28 2 . Z agadnąłem  raz M uzę, /  A ona m i odrzek ła : /  Odnajdziesz ją  na końcu. /  
Śm iertelny je j  nie obejm ie. /  N ajwyżsi? /  Wolę zam ilczeć /  Ojczyzna bow iem , ja k  wawrzyn, /  
To ow oc zakazany, / 1 dopiero u kresu poznajem y je j  sm ak  [...], ibidem , s. 283 .
78 Zob. P.B. Shelley, O brona poezji, przekł. J . Świerzowicz, w: M anifesty  rom antyzm u..., 
s. 1 0 0 -1 0 1 .
79 G.G. Byron, English bards an d  Scotch review ers: a  satire, w: The poetica l w orks o f  lord  
Byron, Edinburgh 1 8 6 1 , s. 4 2 3 . Teraz niechby te umysły, które m ogłyby dostojn ie przyjąć /  
W spaniałego Ducha G reckiej Muzy, /  Choćby naw et słabe było echo, wzgardziły pożytecznym  
tonem : /  Porzuciły achajską lirę i zagrały  na własnej.
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ma dla polskiego romantyka charakter wewnętrzny, nie jak  w ujęciu 
Platona -  zewnętrzny, są nim bowiem namiętności. Mickiewicz pisze:

Goethe, zdaje się, że uważał własne namiętności jako natchnienia, które jego dzieła 
sztuki ożywić miały; namiętności Bajrona, jak starożytne fatum, władały całym 
jego życiem fizycznym i moralnym; dla Goethego były to puchary falerneńskiego 
trunku, jakimi lubiał orzeźwiać się Horacy; muza Bajrona odurzała się nimi jak 
Pythonissa wieszczym dymem80.

Antyczna bogini została tu przywołana już nie na zasadzie meto- 
nimii, ale metafory: porównanie do wieszczego odurzenia wyraża do
minację uczuć nad poezją (czy raczej -  w poezji). Zabieg ten wydaje się 
znaczący: bogini nie jest tu dawczynią sił twórczych, ale zostaje pod
porządkowana emocjom poety. Na koniec eseju romantyk sugeruje, że 
Muza, z którą żegna się angielski poeta w ostatnich pieśniach Don Jua
na, jest tożsama z jedyną kochanką autora poematu.

Oczywiście, każdy z tych manifestów ma odmienną wymowę, tym, 
co je  łączy, jest parafraza, twórcze ״przepisanie” figury Muzy i włącze
nie je j we własne koncepcje poetów. Trzeba jednak podkreślić, że nawet 
próby ״reanimacji” bogini, jej przywołania w dawnej krasie, przygoto
wujące neoklasycystyczny zwrot parnasistów, nie mogą być dosłow
nym odtworzeniem wzorca. W utworze Gautiera powitanie bóstwa 
antycznego ze wszystkimi atrybutami: Salut, o muse antique, /  muse au 
frais laurier vert, a la blanche tunique, / plus jeune tous les jours!81 jest już 
zmianą, przesunięciem tradycyjnej inwokacji.

W każdym razie na przykładzie kilku przywołanych tu cytatów wi
dać, że metonimiczne zastosowanie toposów może prowadzić do ich 
degradacji, wskazuje bowiem na wyczerpanie semantyczne, a zarazem 
(zamiennie lub jednocześnie) przez nadanie im nowych treści -  prze
ciwnie -  może stanowić podstawę poważnych deklaracji i autodefinicji 
poetyckich. Muza jest zatem obca i własna, martwa i żywa, staje się

80 A. Mickiewicz, G oethe i Bajron, w: idem , D zieła, Wydanie Rocznicowe, t. V, Proza a r
tystyczna i p ism a krytyczne, oprac. Z. Dokurno, W arszawa 1 9 9 6 , s. 1 7 8 . Na tem at tego 
eseju zob. B. D opart, Cykl M ickiew iczow ski a  rom antyczna w ielka form a poetycka, w: Od  
K ochanow skiego do M ickiew icza: szkice o polskim  cyklu poetyckim , red. B. Kuczera-Chachul- 
ska, W arszawa 2 0 0 4 , s. 1 8 4 -1 8 8 ; M. Piwińska, Wolny myśliwy. Osiem prób czytania M i
ckiew icza, Gdańsk 2 003 , s. 6 4  i n.; M. Kuziak, W ielka całość..., s. 51 , 149  i 302 .
81 T. Gautier, La M ort dans la vie, w: idem , La com edie de la m ort, Paris 1 8 3 8 , s. IX. Bądź  
pozdrow iona, o antyczna muzo, m uzo w  wieńcu ze św ieżego lauru, w  b ia łe j tunice, każdego  
dnia coraz m łodsza!
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rodzajem revenant, przy czym -  jak  w Bloomowskim apophrades -  przy
wołanie zmarłych jest równoznaczne z wysiłkiem wpisania ich w nowy, 
współczesny kontekst, a zatem także Muza poddana jest modernizacji. 
Co ciekawe, nie ma właściwie w romantyzmie naiwnego myślenia, że 
poezja i świat są niezmienne. Owszem, Muza zachowuje czasem, jak 
u Lamartine’a, swój splendor, siłę i ciężar klasyczności (można wtedy 
mówić o je j ujęciu tradycjonalistycznym, konserwatywnym), ale zacho
wuje go zawsze w opozycji do zmieniającej się rzeczywistości. Częściej 
w poezji romantyków zmienia się i świat, i Muza (co odpowiadałoby 
romantyzmowi awangardowemu)82.

Melancholia i bunt

Także reakcja na poczucie zagrożenia języka poezji, w tym topiki, może 
być dwoista. Pierwsza ze strategii obronnych poetów wobec doświad
czanego kryzysu to zwrot ku przeszłości, lecz chodzi nie tyle o próby 
restytucji dawnego stanu rzeczy, tradycyjnej funkcji poezji, poety, in
spiracji, ile o ich opłakiwanie. Druga to swoista dekonstrukcja -  wy
rosła z buntu wobec tradycji pojmowanej w kategoriach narzuconego, 
więżącego normatywizmu. W tym kierunku zmierzają ustalenia Brzo
zowskiego dotyczące rozstania romantyków z Muzą:

Dwie będą tego rozstania formy, dwie drogi. Jedna -  liryczna i sentymentalna, po
ważna i wzruszająca. Ginie przecież, kończy się epoka wielkiej, klasycznej poezji. 
Druga -  żartobliwa i parodystyczna, prześmiewcza i ironiczna na koniec83.

Ta druga, wyzwalająca z iluzji, nie miałaby proponować, według ba
dacza, niczego w zamian; pierwsza prowadziłaby do zastąpienia anty
cznego rekwizytu Muzą nową. Zdaje się jednak, czego zresztą dowodzi 
przywołany przez Brzozowskiego przykład Słowackiego, że obydwie 
formy rozstania mogą -  po wyczerpaniu -  ulec twórczej modyfikacji.

Friedrich Schlegel pokazuje ten  podwójny dukt, prowadzący we
dług niego do nowej idylli, posługując się pojęciami bardziej filozoficz

82 Nawiązuję tu  do podziału H.R. Jau ssa  na rom antyzm  tradycjonalistyczny i rom an
tyzm awangardowy; zob. H.R. Jauss, Tradycja literacka a  dzisiejsza św iadom ość now oczes
ności, w: idem , H istoria literatury..., s. 33.
83 J . Brzozowski, M uzy w  poezji..., s. 243.
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nymi niż estetycznymi. Te ostatnie bliższe są natom iast Schillerowi, 
podobnie jak  autor Lucyndy mówiącemu o satyrze, elegii i idylli jako 
odpowiedziach na doświadczenie kryzysu84. O ścieżce Schleglowskiej 
pisze Bielik-Robson, nazywająca ironię romantyczną narzędziem ״poe- 
tyckiego resentymentu”85. Zaznaczmy, że je j ujęcie jest w zasadzie uję
ciem dialektycznym, podczas gdy romantyzm nie zawsze był dialek
tyczny -  sprzeczności współistniały w nim także na innych zasadach, 
choćby na zasadzie aporii. Wolałabym jednak, rozważając owe reakcje 
romantyków na rozpad języka, nie mówić o żałobie (elegii) i ironii (sa
tyrze), ale -  odwołując się do tytułu przywołanej już przez mnie książki 
Löwy’ego i Sayre’a Revolte et melancolie. Le romantisme a contre-courant 
de la modernite -  o melancholii i buncie86. Oczywiście inny niż dla fran
cuskich socjologów jest tutaj punkt odniesienia badań nad romanty
zmem -  dla nich jest nim nowoczesność rozumiana jako kapitalizm, dla 
mnie -  tradycja literacka ze szczególnym uwzględnieniem metapoetyc- 
kiej topiki. Mimo tej podstawowej różnicy, podobnie jak  Löwy i Sayre, 
odwołuję się do melancholii i buntu jako modeli, haseł wywoławczych 
pewnych aspektów romantycznego myślenia. Nie chodzi mi przy tym 
o przyporządkowanie poszczególnych pisarzy do jednej z postaw; do
konuję świadomie pewnej manipulacji, bowiem jednostkowe doświad
czenie egzystencjalne (bo takim jest i bunt, i, zwłaszcza, melancholia) 
przenoszę na romantyzm jako konstrukt ogólny, abstrakcyjny87.

84 Zob. F. Schiller, O poezji naiw nej..., zwł. s. 3 4 0 -3 5 4 . Według Schillera idylla może mieć 
swoją postać zarówno pierw otną -  naiwną, jak  i w tórną -  sentym entalną.
85 N ajpierw  rom antyk m usi um ieć w ytrw ać w  św iecie zrujnowanych obrazów, które straciły  
swój d otąd  oczywisty, epifaniczny b lask  (m om en t bolesnej satyry); następnie musi skon fron 
tow ać się z e  swoim resentym entem  i dokon ać ״pracy ż a łob y ” nad odczarow anym  św iatem  
(m om ent elegii); a  dopiero na samym końcu w ykrzesać iskrę nadziei z p okładów  głębszego, 
bardziej tajem niczego drugiego czaru, którego nie j e s t  ju ż  w  stan ie naruszyć żadn e ״szkiełko  
i o k o ” (m om ent idylli); A. Bielik-Robson, Inna now oczesność..., s. 32 3 . M ożna by wobec 
tego mówić o dwóch wymienionych przeze m nie drogach, posługując się pojęciam i elegii 
i satyry, przy czym, jeśli spojrzeć całościowo na poezję w ujęciu historycznoliterackim , 
kolejność odwraca się w stosunku do modelu Bielik-Robson -  zasadniczo to u początków 
rom antyzm u dom inuje model elegijny, ironia i satyra zyskują znaczące m iejsce w tym 
paradygmacie nieco później.
86 Zob. M. Löwy, R. Sayre, R evolte e t  m elancolie..., passim .
87 Według Abramsa taki abstrakcyjny konstrukt nie istnieje. Zob. M.H. Abrams, Racjonal
ność i wyobraźnia w  historii kultury, w: W spółczesna teoria..., s. 374.
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W tym ujęciu melancholia wiąże się z poczuciem, że język poezji jest 
stratą nieodnalezioną, nieokreśloną i nieodżałowaną, którą poeta cią
gle na nowo podejmuje się ocalać contra spem, nie chodzi więc o proces
-  jak  w przypadku żałoby -  zamknięty88. Taka definicja znajduje jed
no ze swych źródeł w pismach Schillera. Wedle weimarskiego klasyka 
poeta elegijny opłakuje naturę idealną, która nigdy nie istniała, opi
sując ją  jako realną, ale utraconą. Sam Schiller posługuje się w swoim 
opisie poezji sentymentalnej pojęciem melancholii, która cechować ma 
spojrzenie człowieka dojrzałego na stan dziecięcy, wzruszający nie
ograniczoną, a dla kogoś w pełni ukształtowanego już nieosiągalną, 
potencjalnością89. Istotnym elementem takiej postawy jest nie tylko 
doświadczenie wydziedziczenia z przestrzeni tradycji, ale również nie
nadążania z odpowiedzią na zmiany, bo jak  w formule Baudelaire’a: la 
forme d’une ville /  Change plus vite, helas! que le cxur d ’un mortel90.

Drugi ruch -  bunt -  to potwierdzanie, eksponowanie, pogłębianie 
rozbratu z tradycją, dążenie do je j odrzucenia, dewaloryzacji, a udział 
poety w owej destrukcji może mieć charakter zgoła nieironiczny, choć
-  to prawda -  najczęściej wiąże się z ironią (nie tylko romantyczną). 
O buncie w odniesieniu do postawy romantycznej pisze również Janion, 
przeciwstawiając go dążeniu do powszechnej jedności. Te sprzeczne 
postawy określa badaczka mianem doktryny buntu -  tragicznego dąże
nia jednostki do wyodrębnienia się, autonomii, i doktryny kosmosu -  
pragnienia roztopienia się w powszechnej kosmicznej harmonii91. Jeśli 
przyjąć, że to ostatnie jest pragnieniem powrotu do ״raju utraconego”, 
można mówić o jego melancholijnym wymiarze. Rozróżnienie Janion

88 Tu odwołuję się do klasycznego rozróżnienia Freuda; zob. S. Freud, Ż ałoba  i m elancho
lia, przekł. R. Reszke, w: idem , Psychologia n ieśw iadom ości, Warszawa 2 0 0 7 , s. 1 4 7 -1 4 9 .
89 Zob. F. Schiller, O poezji naiw nej..., s. 3 0 9  i 352.
90 Ch. Baudelaire, L e Cygne, w: idem , Kw iaty z ła , wybór M. Leśniewska i J . Brzozowski, 
Kraków 1 9 9 4 , s. 22 8 . W  polskim  tłum aczeniu: tak  się zm ien ia /  K szta łt  m iasta, prędzej 
jeszcze niż serce człow ieka, Ł abędź , przekł. M. Jastru n , w: ibidem , s. 22 9 . Zob. J . Starobin- 
ski, La M elancolie au  miroir. Trois lectures de Baudelaire, Paris 1 9 8 9 , rozdz. III; J . Kristeva, 
Czarne słońce. D epresja i m elancholia, przekł. M.P. Markowski, R. Ryziński, Kraków 2 007 , 
rozdz. VI, zwł. s. 1 4 6 -1 4 7 ; M. Bieńczyk, M elancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą stra
ty. M elancholia, Warszawa 1 998 , s. 5 -1 4 ; idem , Oczy Dürera. O m elancholii rom antycznej, 
Warszawa 2 0 0 2 , s. 2 7 5 -2 8 1 ; P. Śniedziewski, M elancholijne spojrzenie, Kraków 2 011 , 
s. 2 0 5 -2 3 0 .
91 Zob. M. Jan io n , G orączka rom antyczna..., cz. I ״Rom antyczna now ożytność”, rozdz. I, 
s. 3 0 -3 1 .
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jest tu istotne także ze względu na to, że odzwierciedla stanowiący 
punkt wyjścia moich rozważań dwoisty stosunek do natchnienia; zde
rzenie owych dwu doktryn jest kontekstem dla dylematów twórczych 
romantycznego poety. Oczywiście otwarta pozostaje kwestia, na ile 
melancholia i bunt, w różnym sensie afirmujące utratę, są dwiema stro
nami tego samego doświadczenia kryzysu języka poetyckiego. Choćby 
dlatego, że ironia związana z buntem -  tak jak  ją  rozumiał Friedrich 
Schlegel, a także, później, Kierkegaard i Baudelaire -  staje się jednym 
ze sposobów wyrazu (a może tylko maską) postawy melancholijnej92.

Melancholia

Przyjrzyjmy się zatem pierwszej stronie dwoistego stosunku romanty
ków do topiki, a więc owej melancholii i nostalgicznym próbom przy
wrócenia pojęcia inspiracji związanym z Herderowskim mitem upadku. 
Melancholia tym różni się od żałoby, że przedmiot utraty nie jest w niej 
zdefiniowany. Dlatego właśnie utrata Muzy staje się figurą melancholii 
-  wszak sama inspiratorka nie jest ściśle określona, odsyła do tego, co 
nienazwane. Ponadto, co istotne, wspomniana już przeze mnie ״reto- 
ryzacja” bóstw prowadzi do ich alegoryzacji, kluczowej dla spojrzenia 
melancholijnego93.

Muzy są córkami Mnemosyne -  tak jak  melancholia związane są 
nierozerwalnie właśnie z pamięcią, ze zwrotem ku przeszłości. Roman
tycy, tworzący po Schillerze, naznaczeni byli świadomością, że powrót 
do czystej i nieskażonej sztuki dawnych wieków jest już niemożliwy. 
Z doświadczeniem czasu wiąże się wyraźne w ich twórczości przekona
nie, że odwieczna funkcja kapłanki świętej tradycji jest we współczes

92 Zob. M. Bieńczyk, M elancholia. O tych, co nigdy..., Warszawa 1 9 9 8 , rozdz. XI, s. 6 9 -7 3 .
93 Ja k  pisze Bieńczyk, A legorie są wygodnym i dla w yobraźni m elancholijnej figuram i re
torycznym i z ich św iatłocieniem , z ich św iatem  fasady, za  którym i nic się nie kryje; ibidem , 
s. 86 , 9 0 -9 2 . Z kolei J . Starobinski, analizując Baudelaire’owskiego Ł abędzia , wskazuje 
na zastosowany w wierszu zabieg enum eracji figur obciążonych określonym z góry zna
czeniem , świadczących o m onum entalizującej, a więc petryfikującej, wyobraźni kulturo
wej i nadawaniu im przez pisarza nowych znaczeń; zob. J . Starobinski, La M elancolie au  
miroir..., s. 52. O alegoryzacji m elancholii zob. też R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, S a
turn i m elancholia. Studia z historii, filozofii, przyrody, medycyny, religii oraz sztuki, przekł. 
A. Kryczyńska, Kraków 2 0 0 9 , cz. III, rozdz. I, ״M elancholia poetycka  w poezji nowożyt
n e j” (tu na tem at typu ״m elancholii rom antycznej” -  niezm ierzonej, nieokreślonej i sa- 
moświadomej -  s. 268).
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nym świecie zagrożona. Sam Schiller w jednym ze swych epigramów 
adresowanym -  co znamienne -  właśnie do Muzy (An die Muse) zada
wał pytanie, kim stanie się poeta bez inspiratorki -  pytanie zdradzające 
lęk, przeczucie rozstania, rozpadu, niemożności utrzymania dotych
czasowego stanu harmonii. Z kolei w jednym z młodzieńczych utwo
rów Novalisa podejmujących tematykę klasyczną podmiot poematu -  
nowoczesny poeta -  przywołuje Kaliope i wielkich twórców piszących 
pod je j egidą (od Homera po Klopstocka) po to, by zademonstrować 
własną ułomność, niezdolność do pójścia w ich ślady, do kontynuacji 
tej linii poezji -  poezji epickiej, heroicznej, wzniosłej94.

Symptomatyczny jest szereg rozdzierających pożegnań z Muzą 
w romantyzmie, demonstracyjnych, acz pełnych żalu zerwań z poe
zją, czy raczej z pewnym je j rodzajem. Pisali je: William Blake, Walter 
Scott, Byron, Lamartine, Hugo, Musset, Marceline Desbordes-Valmo- 
re... Owe pożegnania stanowią wyraz nieuchronności zmian i zarazem 
niezgodę na te zmiany postrzegane jako zmiany niechciane, jako de
strukcja wartości. Kompozycja takich utworów zasadniczo opiera się 
na przeciwstawieniu dwóch światów -  idealnego, skazanego na klę
skę świata poezji należącego do przeszłości, reprezentowanego przez 
Muzę, i złego, stanowiącego dla niej zagrożenie -  współczesnego świa
ta zewnętrznego.

Konieczność wprowadzenia do poezji takiej właśnie opozycji -  po
ciągającego ideału i zniechęcającej rzeczywistości -  a także je j twórcze
go wyzyskania, podkreślał już Schiller. Według teorii tego niemieckiego 
myśliciela i pisarza zarazem przedmiot utracony w skardze poetyckiej 
ulega przetworzeniu w przedmiot idealny95. Za literacką realizację tej 
zasady można uznać poemat Schillera Bogowie Grecji, gdzie czasy pa
nowania olimpijczyków -  złoty wiek -  przeciwstawione są ״bezbóstwia 
wiekowi”, czyli współczesności ogołoconej z piękna, wiary i wzniosło
ści. Powrót możliwy jest tylko przez śmierć i przez zaklęcie poezji:

Schöne Welt, wo bist du? [...]
Ach, nur in dem Feenland der Lieder
Lebt noch deine fabelhafte Spur.

94 Zob. Novalis, O rpheus, w: idem , Schriften , opr. H .-J. M ähl i M. Eicheldinger, Stu tt- 
gart-B erlin -K ö ln  1 9 9 8 , t. VI, cz. I, D er dichterische Jun gen dn ach laß  (1 7 8 8 -1 7 9 1 )  und  
Stam m bucheintragungen (1 7 9 1 -1 7 9 3 ) , nr 335 .
95 F. Schiller, O poezji naiwnej... , s. 3 4 0 -3 5 1 .
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Was unsterblich im Gesang soll leben,
Muß im Leben untergehn96.

Wiersz To the Muses Williama Blake’a, który zamyka rozważania na 
tem at dziejów toposu Muz Curtiusa, nazywającego ten utwór ״rozdzie- 
rającym lamentem”, składa się z szeregu przypuszczeń, pytań do in
spiratorek, Fair Nine, forsaking Poetry. Poeta również poszukuje Poezji 
i je j bóstw, jednak bez nadziei na ich odnalezienie, oskarża wręcz Muzy, 
że to one Poezję zgubiły. Jak  dowodzi Brzozowski, utwór ten -  wyklu
czający zarówno ״kulturę”, jak - ”naturę״   stanowi wyraz upadku wiary 
w jedność świata i w natchnienie prowadzące do harmonii97. Nie chodzi 
tylko o zerwanie więzi z ״duchową ojczyzną” artysty. Przestrzeni poe
zji, do której Muzy odsyłały, już nie ma, tym samym topos -  zamie
niony przez wyobraźnię melancholiczną w alegorię -  staje się pustym 
desygnatem.

Z kolei Byron tak żegna się ze swoją Muzą:

Farewell, my young Muse! since we now can ne’er meet;
I f  our songs have been languid, they surely are few:
Let us hope that the present at least will be sweet 
The present -  which seals our eternal Adieu98.

Pożegnanie na wieki jest pożegnaniem wiecznym, niekończącym 
się, tym samym teraźniejszość nosi piętno przeszłości, w którą zapa
trzony jest melancholik poszukujący w niej własnego obrazu. To poe
tyckie rozstanie przywodzi na myśl inne -  z wiersza Byrona Do Bajki, 
gdzie rozbicie iluzji, jaką daje wyobraźnia, wiąże się z rozczarowaniem 
rzeczywistością, która do niej nie dorasta. W tekście Do Bajki jednak

96 F. Schiller, D ie G ötter G riechenlands, w: Schillers säm m tliche W erke: in z w ö lf Bänden, 
Stu ttgart-Tübingen 1 8 4 7 , s. 9 0 -9 1 . Piękny świecie, gdzieś ty? [...] /  Ach, już tylko pieśni 
kraje w ieszcze / Przechow ały nam twój ślad  bajeczny. [...] To, co żyć m a nieśm ierteln ie w  p ieś
ni, /  M usi najpierw  p rzestać  żyć; F. Schiller, Bogow ie Grecyi, przekł. H. Zathey, Kraków 
1 8 8 4 , s. 9 -1 1 .
97 Zob. E.R. Curtius, Literatura europejska..., s. 25 0 ; J . Brzozowski, M uzy w  poezji..., 
s. 24 4 . To the M uses B lake’a w spomina też E. Henry, która  podkreśla, że dla poety ważne 
było odrodzenie, odnowienie Muz; zob. E. Henry, Orpheus with his lute... , s. 1 0 6 -1 0 7 .
98 Żegnaj, m oja m łoda M uzo! gdyż m ożem y się ju ż  nigdy nie spotkać; /  Choć nasze p ieśn i były 
tęskne, z pew nością nie były liczne: / M iejm y nadzieję, ż e  przynajm niej teraźn iejszość będzie  
słodka, /  Teraźniejszość, która p ieczętu je nasze w ieczne A dieu; G.G. Byron, Farew ell to the  
M use, w: The w orks o f  L ord  Byron, Francfort O.M. 1 837 , s. 596 .
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oba światy: i wyobrażony (bo złudny), i rzeczywisty (bo bezwzględny 
i cyniczny) zostają skompromitowane.

Odmienny charakter ma diagnoza kryzysu Waltera Scotta. W jego 
lirycznym Farewell to the Muse bogini, nazwana czarodziejką, odchodzi, 
ale pozostaje nienaruszona. To poety dotyka kryzys twórczy, skoro the 
reigne of his fancy is o’er". Warto przypomnieć także Mickiewiczowskie 
pełne goryczy wykrzyknienie Nie kupić Muzy! z sonetu Pożegnanie. Do 
D.D.100 W tych tekstach, stanowiących wyraz rozczarowania współczes
nością, przeciwstawiony je j świat dawnych bogów, choć utracony, zo
staje -  inaczej niż u Blake’a -  ocalony. Ocalony jest również w liryce 
Puszkina. W wierszu Mor ^numa$uR  poeta (notabene w 1815 roku 
jeszcze bardzo młody) dokonuje optymistycznego podsumowania swej 
egzystencji, w której towarzyszyła mu młoda Muza. Z kolei w innym 
utworze Puszkina zatytułowanym Muza nie ma bezpośredniego prze
ciwstawienia dawnych i nowych czasów, nie ma także degradacji inspi
ratorki. Romantyk wyeksponował wyłącznie idealizację złotego wieku 
poety -  jego dzieciństwa, kiedy to bogini była jego nauczycielką, rodząc 
w nim ״czar święty zachwycenia” (״cbhtmc onapoBaHbe”). Jedyną wska
zówką, że ten stan to stan utracony, może być użycie czasu przeszłego. 
Jednak ów czar trwa, Puszkin należy do romantyków, którzy bronią 
godności poety -  także przeciw odbiorcy -  by odwołać się choćby do 
cytowanego przez Mickiewicza w prelekcjach paryskich wiersza Poeta 
i czerń. Inaczej już kwestia tradycji i stosunku do języka poetyckiego 
przedstawia się u młodszego o piętnaście lat Lermontowa, który repre
zentuje pokolenie ״rozczarowane”.

Warto wspomnieć tu także Orphee Pierre’a-Simona Ballanche’a -  
dzieło stanowiące próbę odtworzenia m itu101. Muzy należą już wpraw
dzie do przeszłości, ale przeszłości niedalekiej, są jeszcze poeci, wy
brańcy, którzy zostali przez Muzy naznaczeni jak  Tamyris, któremu 
boginie -  zazdrosne o wiedzę, którą mu dały -  odebrały wzrok. Istotne 
wydaje się, że Orphee, podobnie jak  Herman i Dorota Johanna Wolf
ganga Goethego, podzielony jest na rozdziały nazwane imionami po

99 W. Scott, Farew ell to the M use, w: t t e  Poetical w orks o f  W alter Scott, t . X, Edinburgh 
1 8 2 0 , s. 21 1 . D obiegło kresu królestw o jeg o  fantazji.
100 A. Mickiewicz, Sonety odeskie, XX Pożegnanie. Do D.D., w: idem, D zieła, Wydanie 
Rocznicowe, t. I, W iersze, oprac. Cz. Zgorzelski, W arszawa 1 9 9 3 , s. 232 .
101 Zob. P.-S. Ballanche, O rphee, w: & u vres de M. Ballanche, t. V oraz t. VI, Paris 1 833 .
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szczególnych Muz. Takie ich wprowadzenie do kompozycji tekstu czyni 
z nich patronki porządku, to one pomagają narzucić pewną strukturę, 
świadczą o teleologicznym charakterze opisywanego świata.

Z kolei Hugo w Novembre z Poezji wschodnich pozwala poecie odna
leźć schronienie we własnym wnętrzu (najpierw ten świat wewnętrzny 
to świat orientalnych fantazji, potem -  świat przeżyć i wspomnień), 
wołając: O ma muse! en mon ame alors tu te recueilles102. Kolejny tom 
Hugo -  Liście jesienne -  rozwija technikę autokontemplacji, refleksji, 
marzenia (reve, reverie są tu słowami kluczami) prowadzącą do inty- 
mizacji poezji wyrażonej poprzez intymizację relacji z Muzą. Znacznie 
później, w Les Quatre vents de lesprit inspiratorka, Lapre Muse aux re
gards mysterieux103, uświadamia młodemu poecie konieczność uzbroje
nia się przez niego samego wobec zagrożeń świata. Bowiem u Hugo 
jednak, nawet jeśli mowa o upadku Muzy, zostaje ona przemieniona 
i tym samym ocalona -  piękna, nieśmiertelna i mocna104.

Ewolucja myślenia Hugo o poezji, rozpoczynająca się od ód i przy
woływania topiki jako elementu potwierdzającego ciągłość tradycji li
terackiej, prowadzi do stopniowego zawłaszczania tej tradycji -  bądź to 
dla spraw społecznych, bądź dla sfery intymnej -  stąd dwa odmienne 
oblicza Muzy: Muza-Eumenida i Muza prywatna poety. Takie podpo
rządkowywanie sobie topiki prowadzi z jednej strony do apologii auto
nomicznej wyobraźni, z drugiej zaś do koncepcji literatury pozostającej 
na służbie idei, poezji interwencyjnej. Wynikiem tych sprzecznych dą
żeń jest ciągłe redefiniowanie przez pisarza pojęcia wolności twórczej 
(wolności od wzorców i reguł, wolności do ich swobodnego wykorzy
stywania). Dlatego też symultanicznie do linii kontynuacji pewnych 
tendencji, które można odnaleźć w całym dziele Hugo, można wyzna
czyć w wierszach linię odzwierciedlającą proces wyraźnych, radykal
nych zmian.

W pewnym sensie Muza nie traci wartości także w La Nuit d ’hiver 
Desbordes-Valmore, gdzie poetka żegna się ze swą opiekunką, wierząc

102 V. Hugo, N ovem bre, w: idem , & u vres poetiqu es..., s. 12 9 . O m oja muzo! Teraz szukasz 
skupienia w  m ojej duszy.
103 V. Hugo, L es Q uatre vents de l ’esprit, cz. I L e livre satirique, w: idem , & u vrespoetiqu es..., 
s. 1 0 2 9 . Szorstka M uza o tajem niczych spojrzeniach.
104 Zob. ody Hugo z Odes e t  B allades: L e  dern ier chant; P oete; L e B atem e du duc de B or
deaux; utwór XL z Les feu illes dau tom n e  czy XXII z Les voix interieurs.
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w jej wiosenny powrót. Utwór ten nie bez powodu należy jednak do 
zbioru elegii. Przestrzenią kontaktu z Muzą, z prawdą o byciu poetką 
jest noc -  i to noc zimowa, co wzmacnia jeszcze sugestię, że spotkanie 
dokonuje się w porze uśpienia, ciszy śmierci czy letargu -  sprzyjająca 
zwrotowi ku wnętrzu. Tytułowa zima ma znaczenie symboliczne, okre
śla stan podmiotu -  pełen smutku, melancholii, rezygnacji nastrój. 
Bowiem zima jako pora jałowa, kiedy życie zatrzymuje się w swym bie
gu, oznacza również kryzys twórczy. Muza jednak do tego smutnego, 
negatywnie nacechowanego świata nie należy. To poetka jest wygnana 
z przestrzeni poezji, jak  dowodzi apostrofa do inspiratorki:

Ecoute, Muse, autrefois vive et tendre,
Dont jai perdu la trace au temps de mes malheurs,
As-tu quelque secret pour charmer les douleurs ?
Viens, nul autre que toi na daigne me l’apprendre105.

Oparty na opozycji dwóch światów obraz nabiera szczególnego, bo 
jawnie krytycznego charakteru u romantyków skupiających się na te
raźniejszości, a więc eksponujących upadek współczesności bardziej 
niż doskonałość przeszłości, tych, których Schiller uznałby za uprawia
jących satyrę. W Adieu Lamartine’a, a przede wszystkim w jego A Ne
mesis -  poetyckiej polemice z oskarżycielskim wierszem Auguste’a M. 
Barthelemy’ego -  adaptowanie inspiratorki do warunków zewnętrz
nych, dostosowywanie swej twórczości do wymogów chwili, podlega 
ocenie jednoznacznie negatywnej jako zamach na boginię, zasłonięcie 
popularną, podobającą się publiczności, lecz w istocie hańbiącą maską. 
Dalej padają jeszcze mocniejsze określenia -  mowa o popędzaniu Muzy 
rózgą i o zmuszaniu je j do prostytucji, oddaniu je j rymów ulicznym 
wrzaskom, w końcu zaś o sprzedaniu je j, kapłanki świętych miejsc, 
profanatorom. Na uświadomienie sobie rozdźwięku między tradycją 
a nowoczesną rzeczywistością poeta reaguje dążeniem do ochrony tej 
pierwszej. Jak  sugeruje Lamartine, twórca, starając się ocalić Muzę, 
chroni coś więcej niż tylko siebie, niż własną godność artysty i obywa
tela. Można stwierdzić, iż romantyk za wszelką cenę stara się bronić

105 M. Desbordes-Valmore, La Nuit d ’hiver, w: eadem , Les &uvres poetiqu es, red. M. Ber
trand, Grenoble 1 9 7 3 , t. II, s. 54. Posłuchaj, M uzo, niegdyś tak  żyw a i czuła, /  K tórej ślad  
straciłam  podczas mych nieszczęść, /  Czy m asz ja k iś  sekret, by zaczarow ać cierpienie? /  
Przyjdź! N ikt poza  tobą nie zechcia ł m nie tego nauczyć.
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poezji już nieaktualnej tylko dlatego, że jest ona wzniosła, że pozostaje 
jedynym polem realizacji wartości, że stanowi ucieczkę od zła współ
czesnego świata.

Także dla Byrona kryzys poezji wiąże się z opisem upadku 
Muzy: w English bards and Scotch reviewers pisarz oskarża krytyków 
i bardów, którzy handlują każdym wersem, o -  to zarzut taki sam jak 
u Lamartine’a -  zmuszanie bogini do prostytuowania się: Such be their 
meed, such still the just reward /  O f prostituted Muse and hireling bard!106 
Muza Homera, Wergiliusza, a także Miltona, Drydena, Pope’a, nie tyle 
przeciwstawiona jest Muzie współczesnej, ile postawiona w nowej, 
zdecydowanie degradującej ją  sytuacji. Minęły czasy młodości poezji: 
We time has been, when yet the Muse was young, /  When Homer swept 
the lyre, and Maro sung [...]107. Podobnie w Giaurze, tłumaczonym przez 
Mickiewicza, współczesna grecka Muza zestawiona jest ze starożytną, 
której nie dorównuje108. To samo przeciwstawienie antyku i wieku XIX 
określonego jako ״notre siecle moqueur” (״nasz drwiący wiek”), zmu
szającego Muzę do hańbiących ją  działań i w rezultacie do upadku, jest 
charakterystyczne także dla M usseta109.

Barbarzyństwo i bufonada współczesności, w której nieśmiała 
Muza nie może się odnaleźć, stanowi kontrast wobec złotego wieku, 
kiedy to wyobraźnia była na wolności, w twórczości Johna Keatsa -  
notabene autora Ode on Melancholy. Tęsknota do dawnych, dobrych 
czasów, czasów Geoffreya Chaucera, kiedy boginie cieszyły się należ
nymi im honorami, współgra z retorycznym pytaniem: Could all this be 
forgotten?110 Muza nie może żyć w barbarzyńskim ciemnym mieście, 
dlatego konieczne staje się poszukiwanie miejsca innego, nazwanego

106 G.G. Byron, English bards an d  Scotch reviewers... , s. 4 0 5 . Taka niech będzie ich rekom 
pen sata, taka  ich słuszna nagroda /  Sprostytuow anej M uzy i najem nego barda!
107 Ib idem . Był czas, kiedy M uza była jeszcze m łoda, /  Gdy H om er g ra ł na lirze, a M aro śpiewał.
108 M ieszkańcy ziem  tych! m acież w y pow ieści /  Dawnym podobn e?  i których by treści /  N a
tchnęły m uzę do polotów  szczytnych, /  W  ślad  muzy Greckiej w ieków  starożytnych, /  Gdy lu
dzie byli ziem i sw ojej godni?; G.G. Byron, Giaur, przekł. A. Mickiewicz, w: A. Mickiewicz, 
D zieła, Wydanie Rocznicowe, t. II: Poem aty, oprac. W. Floryan przy współpracy K. Gór
skiego i Cz. Zgorzelskiego, Warszawa 1 9 9 4 , s. 158.
109 Zob. np. A. de M usset, Une so iree perdue, w: idem , Poesies com pletes, red. M. Allem, 
Paris 1 9 5 1 , s. 3 9 6  oraz La loi sur la p resse , ib idem , s. 4 1 8 .
110 J . Keats, Chaucer, w: idem , Poetical w orks, Boston 185 9 , s. 3 3 7 -3 3 8 . Czy w szystko  
to m oże zostać  zapom niane?  Zob. też: Ay, in those days the M uses w ere nigh cloy’d  /  With 
honors; nor h ad  any oth er care /  t t a n  to sing out an d  sooth their w avy hair; ibidem .
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w wierszu Keatsa ״romantycznym”, dzikim i kwiecistym. To jakiś ogród 
-  raj utracony znany druidom -  tak idealny, że poeta musi stwierdzić, 
że go nie ma. Okazuje się zatem, że w miejsce tradycji pojawia się iluzja 
bliska nicości111. Powraca bolesne doświadczenie mijającego czasu roz
bijającego dawną harmonię:

But might I now each passing moment give 
To the coy muse, with me she would not live 
In this dark city [...]112.

Z kolei w Upadku Hyperiona i w Lamii, mimo że ich fabuła nie jest 
współczesna, Keats obnaża słabość Muzy wobec tematu, jaki ma przed
stawić. Szczególnie ten  pierwszy utwór eksponuje upadek, nieszczęście 
tytanów, które przekracza możliwości wyrazu.

Równie silny jak  w Chaucerze Keatsa rozdźwięk między rzeczywi
stością (konkretnie -  nudą Paryża) a słonecznym, idealnym światem 
boskiej inspiratorki podkreśla w wierszu Novembre zamykającym Les 
Orientales Hugo. Także wcześniej, w Odes et Ballades, poeta marzy 
o ucieczce z Muzą od codzienności. W odach Paysage i La Lyre et la Harpe, 
podobnie jak  Keats, Hugo mówi o schronieniu, jakim  mógłby się stać 
dla niego świat bogini. Utwory takie jak  Le dernier chant eksponują kry
zys literatury -  stąd częsty w tych wierszach motyw rozbitej czy zamil- 
kłej liry, jednak poeta wierzy w zażegnanie tego kryzysu. Tę dwoistość 
widać wyraźnie na przykładzie toposu Muzy, której obraz z jednej stro
ny wpisuje się w elegijny model opłakiwania tego, co utracone, z dru
giej zawiera otwarcie na to, co nowe:

Ma muse, en lorage quigronde,
Est tombee au courant du monde,
Comme un lys aux flots dun torrent.

Pourtant, ma douce muse est innocent et belle113.

111 W  wierszu K eatsa R ead  m e a  lesson, M use, an d  sp eak  it  laud... poeta, by obcować 
z Muzą, szuka odosobnienia i tajem nicy w górskim  pejzażu.
112 J . Keats, To George Felton M athew , w: idem , Poetical w orks, s. 352 . Lecz czyż m ógłbym  
teraz każdą  m ijającą chwilę oddać /  N ieśm iałej muzie, gdyby nie ży ła  ze mną /  W  tym m rocz
nym m ieście [...].
113 V. Hugo, L e dern ier chant, w: idem , & u v respoetiqu es..., s. 34 . M oja m uza p ośród  grzm ią
cej burzy, /  W padła w  nurt św iata /  J a k  lilia w  wody strum ienia. / /  A przecież m oja łagodna  
m uza je s t  niewinna i piękna.
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Upadek muzy przedstawiony jest -  co oczywiste -  jako porażka, 
jednak muza, choć upadła, zostaje ocalona dzięki przywołaniu gwiazdy 
betlejemskiej wnoszącemu w dyskurs poetycki element religijny. Odej
ście muzy jest powrotem do królestwa nie z tego świata, do nieśmier
telności. Podmiot zaś uznaje, że nie wypełnił swego zadania, swego 
posłannictwa.

O desakralizacji poezji i odarciu inspiratorki z je j kapłańskiej misji 
we współczesnym świecie pisze również de Vigny w Maison du berger 
należącym do ostatniego, wydanego już pośmiertnie tomu ״tego wiel
kiego kochającego ludzkość pesymisty”, jak  nazywa go Benichou114. 
Vigny podejmuje niejako dyskusję z wizją Lamartine’owską -  obawa 
przed poetyckim entuzjazmem cechuje według niego dusze słabe. Ta 
słabość jest świadectwem kryzysu nowoczesnego świata, w którym 
Muza utraciła szacunek i posłuch, została zbrukana i pozbawiona god
ności, stała się westalką bez świętego ognia (Vestale aux feux eteints!). 
Vigny pisze o degradacji tradycji: La Muse a merite les insolents sourires/  
Et les soupęons moqueurs queveille son aspect115. Niemniej jednak jest ja s
ne, że ten upadek go nie cieszy, ale wiąże się z gorzką diagnozą współ
czesności, pełną żalu za utraconą świetnością poezji.

Ja k  stąd wynika, ważnym znakiem rozpoznania przez romantyków 
sytuacji zagrożenia poezji jest obraz upadku, okaleczenia Muz, często 
przyjmujący formę zniszczenia skrzydeł, które są symbolem nieogra
niczonej wolności poezji. Warto w tym miejscu podkreślić, że uskrzyd
lone Muzy nie są dziedzictwem klasycznym, bowiem w ikonografii an
tyku nie występowały, choć oczywiście można w nim spotkać kobiece 
postaci ze skrzydłami, jak  na przykład Nike. Te postaci, pod pewnymi 
względami bliskie Muzom -  wraz ze średniowiecznymi przedstawie
niami aniołów, wysłanników Bożych -  nałożyły się na przedstawienia 
greckich Muz, co dało taki właśnie -  hybrydyczny obraz. Trudno po
wiedzieć, kiedy ta kontaminacja się dokonała116.

114 Zob. P. Benichou, R om antism es franęais, t . II, Les M ages rom antiques, np. s. 1 081 , 1117 .
115 A. de Vigny, La M aison de berger , w: idem , Les destinees. Poem es philosoph iqu es , Paris 
1 8 6 4 , s. 28 . M uza zasłużyła na bezczelne uśmiechy / 1 szydercze podejrzenia, które wzbudza  
j e j  wygląd.
116 Cesare Ripa w swojej Ikonologii przedstawia uskrzydlone figury, takie jak  A m bicja , 
Bystrość umysłu, C iekaw ość, Dusza rozumna i szczęśliw a, H istoria, M iłość poskrom iona  oraz 
Siła m iłości (obie pod postacią skrzydlatego Kupidyna), Pragnienie złączen ia się z Bogiem , 
Szarość przedśw itu , Zmierzch w ieczorny, U m iłowanie cnoty, Cnota, Gorliwość, Przyjemność,
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Kiedy swoje liryki tworzy Lamartine, Muza uskrzydlona jest już 
niewątpliwie symbolem poezji. Romantyk oskarża współczesnych pi
sarzy o je j zniszczenie, sam zaś zastrzega się: Non, je nai pas coupe les 
ailes de cet ange / Pour latteler hurlant au char des factions!117 Swoistym 
 -ogołoceniem” Muzy jest także utrata przez nią skrzydeł w Epipsychi״
dionie Shelleya:

Sweet Lamp! my moth-like Muse has burnt its wings;
Or, like a dying swan who soars and sings,
Young Love should teach Time, in his own grey style,
All that thou art118.

Szybkość, Wola, Zbożny a fek t. Skrzydła oznaczają wskazaną bądź -  przeciwnie -  niew łaś
ciwą śm iałość, a także chyżość, duchową naturę, łatwość przem ieszczania się, wzno
szenie się ponad pospolitość, żarliwość, przem ijalność, niepokój, pośrednictwo. Zob. 
C. Ripa, Ikonologia, przekł. I. Kania, Kraków 1 9 9 8 . Nie m a jednak u Ripy skrzydlatych 
Muz -  aczkolwiek ich wizerunki znajdują się w dziele, tyle że Muzy są przedstawione 
zgodnie z ikonografią antyczną. Co istotne, zarówno S zał poetycki, jak  i W yobraźnia uka
zane są przez Ripę jako postaci kobiece ze skrzydłami u skroni. Najwcześniejsze postaci 
uskrzydlonych Muz, które udało mi się odnaleźć, powstały w XV-XV1 w. Z XVI w. pocho
dzi rysunek M uza historii G. Pippiego, również w XVI w. J . Bellange przedstawił półnagą 
skrzydlatą L a M use d e la Sculpture e t  de la Peinture sur des nuages , k tórą  m ożna uznać 
niewątpliwie za alegorię rzeźby i malarstwa. Pod koniec XVIII w. -  już w związku z ״lite- 
rackim i” antycznymi córkami M nem osyne -  skrzydlatą Erato namalował B. Agesci. Tego 
typu reprezentacje do połowy XIX w. należą jednak do rzadkości. Malarstwo rom antycz
ne -  poza wyjątkiem  W illiam a Blake’a -  w zasadzie w ogóle nie przedstawia skrzydlatych 
Muz, jak ie m ożna odnaleźć często w literaturze epoki. Na portrecie L. Cherubiniego 
autorstw a J.-A.-D. Ingres’a M uza trzym ająca lirę stoi za plecami kom pozytora -  odziana 
je s t  w antyczną szatę i przedstaw iona zgodnie z klasycznym wzorem -  bez skrzydeł. 
Z kolei E. Delacroix, malując Hezjoda i Muzę, nadał postaci bogini zwiewność i umie
jętn ość lotu, ale także bez pomocy skrzydeł: bogini unosi się w powierzu nad śpiącym 
poetą. Dopiero druga połowa XIX w. przyniosła szereg skrzydlatych, anielskich M uz, by 
wymienić dzieła G. M oreau, E. A m an-Jeana, P. Cezanne’a, H. Fantin-Latoura.
117 A. de Lam artine, A N em esis , w: idem , H arm onies poetiqu es e t  religieuses, Paris 1847 , 
s. 33 3 . N ie, ja  nie podciąłem  skrzydeł tego an ioła, /  By zaprząc go  w yjącego do wozu rozm a
itych stronnictw.
118 P.B. Shelley, Epipsychidion, London 1 8 2 1 , s. 9. R ozkoszna świeco! Gdyby nie spaliła /  
M otylich skrzydeł m ej muzy twa siła, /  W ówczas ja k  łabędź, co n ad  łany św iata /  W  godzinie 
śm ierci śpiew ający w zlata /  M łoda by m iłość w pisa ła  do księg i /  Starczego czasu urok twej 
potęg i...; B. Shelley, Epipsychidijon, przekł. J . Kasprowicz, Warszawa [1924], s. 8 - 9 .  We 
fragm entach związanych z Epipsychidionem  Shelley pisze o sam otności poety tak: My 
m use has lost h er  wings, /  O r like a dying sw an w ho soars an d  sings, / 1 should  describe you in 
heroic style, /  B ut as it is, a re  you not void o f  guile?; idem , Epipsychidion, s. 30.
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Ja k  widać na wybranych tu przykładach, degradacja toposu znajdu
je  swoje odzwierciedlenie w projektowanym przez poetów fizycznym 
zniszczeniu inspiratorki -  je j poniżeniu, okaleczeniu, pozbawieniu 
możliwości lotu, co prowadzi -  paradoksalnie -  do waloryzacji tego, co 
ułomne, w tym także języka niezdolnego już do wyrażenia myśli, ״kła- 
miącego głosowi”.

Melancholijny zwrot ku przeszłości wiąże się z nostalgią, żalem za 
tym, co bezpowrotnie utracone, a co mimo to poeta pragnie odnaleźć 
i przywrócić. W takim ujęciu Muza jawi się jako opłakiwana przez ar
tystę ofiara czasów, ofiara zmian, świadcząca o kryzysie języka i świata 
poezji -  świata, który okazuje się iluzoryczny. Nienaruszona i czysta 
odchodzi, pozostawiając poetę samego, lub zostaje z nim, ale osłabiona, 
skazana na degenerację. Utrata konstytutywna dla melancholii wiąże 
się nieodłącznie z figurą inspiratorki. Warto podkreślić, że badacze do
patrują się źródeł przedstawiania postaci melancholików w antycznej 
sztuce funeralnej reprezentującej Muzy119. W romantyzmie bogini jest 
sobowtórem poety, który szuka w niej -  narcystycznie -  własnego od- 
bicia120. Żal za Muzą to żal za utraconym samym sobą jako silnym poe
tą. Z drugiej strony -  szczególnie u pierwszego pokolenia romantyków, 
pokolenia Magów, jak  nazwał ich Benichou -  osłabienie tradycji po
zwala na wzmocnienie pozycji poety, który może ją  ocalić, uzależniając 
ją  tym samym od siebie. W każdym razie lojalność wobec tradycji jest 
dwuznaczna, ponieważ podszyta zwątpieniem w je j wartość.

Bunt

Druga z wyróżnionych tu postaw wobec tradycji, czyli bunt przeciw 
Muzie, wiąże się z koncepcją twórczości jako absolutnej wolności, auto
nomii kreatora -  wirtuoza panującego nad swoimi fikcjonalnymi świa
tami, ujawniającego swą wszechmoc. Wedle tej koncepcji tradycja -  jak 
język poetycki w ogóle -  stanowi tworzywo, z którym artysta postępu

119 Zob. M. Kaleciński, ״Polihym nia" H endricka III van Cleve a  antyczne źródła now ożyt
nej ikonografii muz, ״Ikonotheka” 2 0 0 4 , t. 17 , s. 4 9 -6 6 .  Zob. też: R. Klibansky, E. Pano- 
fsky, F. Saxl, Saturn i m elancholia..., s. 3 1 3 -3 3 5 ; J . Starobinski, L a M elancolie au  miroir..., 
rozdz. III.
120 O problem ie podwojenia i m echanizmie m elancholii zam ieniającym  stratę obiektu 
w stratę wewnątrz podm iotu zob. M. Bieńczyk, M elancholia. O tych, co nigdy..., s. 2 2 -2 3 .
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je  wedle własnej woli. W tym nurcie mieszczą się przywołania toposu, 
w których jest on przedstawiony jako forma skostniała, przebrzmiała, 
strywializowana. Tego rodzaju obecność Muz jest szczególnie widocz
na w tekstach jawnie autoreferencjalnych, odsłaniających strategie 
kreacyjne, przede wszystkim -  w dziełach ironii romantycznej, gdzie 
dyskusja z tradycją staje się grą.

W romantyzmie polskim bunt wobec tradycji i je j przewartościo
wanie polegające na dem onstracji literackości, sztuczności, absurdal
ności mówienia językiem toposu o poezji otwierają filomackie jamby 
-  przede wszystkim jam by Mickiewicza. Za Brzozowskim można po
wtórzyć, że filomacka Muza to symboliczne miejsce śmierci Muzy kla
sycznej w naszej literaturze121. Te ludyczne utwory ujawniają dążenie 
do podporządkowania sobie przez artystę języka poetyckiego. Walka 
miodowa. Prolog do bitwy, jam by na imieniny Czeczota czy Zana, Jam- 
by powszechne to wiersze, w których poeta wprost szafuje figurami 
inspiratorek122. Muzy biegają na posyłki młodzieży, kłócą się i biją
0 je j względy, są spuszczane ze smyczy podczas suto zakrapianego al
koholem zamachu na Olimp i Parnas, siedzą za kołnierzem  Tomasza, 
przeszukując jego zaśmiecony symbolami matematycznymi mózg,
1 w razie potrzeby zsyłają mu rozum w sześciokonnej kolasce. Nie ule
ga wątpliwości, że nie o Muzy czy jakąkolwiek zewnętrzną inspirację 
w jam bach chodzi. Mickiewicz przywołuje boginie raz po raz wyłącz
nie jako ozdobny substytut um iejętności człowieka, cechujących go 
bez udziału sił nadprzyrodzonych. Można jam by czytać jako świade
ctwo demitologizacji, dekonwencjonalizacji, o jakiej -  w odniesieniu 
do nieco późniejszych wierszy poety -  pisze Dariusz Seweryn podkre
ślający Mickiewiczowskie przełamywanie retorycznej konwencji kla- 
syczności123. Symptomatyczne, że kiedy Mickiewicz tworzy kluczowy 
dla polskiej poezji tekst, czyli Wielką Improwizację, która ma prze
cież -  jak  przekonująco dowodzi Agnieszka Ziołowicz124 -  charakter

121 Zob. J . Brzozowski, M uzy w  poezji..., s. 2 4 4 -2 6 4 .
122 Zob. A. Mickiewicz, D zieła, W ydanie Rocznicowe, t. I, W iersze..., cz. IV, ״Jam by"  filo- 
m ackie i m łodzieńcze próby pióra, s. 4 2 5 -4 5 1 .
123 Zob. D. Seweryn, ״...jak  tam  zaszed łeś? ’’. M ickiew icz w  szkole klasycznej, Lublin 1997 , 
s. 42 .
124 Zob. A. Ziołowicz, D ram at i rom antyczne ״Ja", Kraków 2 0 0 2 , rozdz. ״M onolog bo
hatera”. Badaczka nazywa koncepcję poezji zawartą w W ielkiej Improwizacji kreacjo
nistyczną (s. 1 4 5 -1 4 6 ) , pisze również o pułapce ekspresji ״J a ”, w jaką  wpada bohater,
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metapoetycki, kiedy przedstawia akt kreacji in statu nascendi, nie jest 
mu już potrzebna Muza125.

Poeta zbuntowany, walczący o swą autonomię, a więc walczący tak
że przeciw krępującej go tradycji, to podmiot romantycznych poema
tów dygresyjnych. Kryzys, jakiego doświadcza poszukująca nowego 
języka literatura, wyraża się w tych utworach w tematyzowaniu rozła
mu między poetą a Muzą. Z jednej strony zmienia się tradycyjna rola 
inspiratorki, która trudzi się nad wierszami, lubuje się w dygresjach, to 
znów prosi o wypoczynek, płacze nad poetą piszącym oktawą. Byron 
w jednym z wierszy wyznaje: My Muse admires digression126, a w jego 
Don Juanie Muza przywoływana jest często: a to rysuje czyjś portret, 
zbiera fakty do poematu, sama pisze -  jest więc siłą odpowiedzialną 
za tekst, daje poecie moc, by mógł tworzyć na czyjąś chwałę, czasem 
drzemie, męczy się, kaprysi i zmienia tem at127. Z kolei Muzy poema
tów Słowackiego, których szczegółowa analiza znajduje się w dalszej 
części książki, ronią nad artystą łzy, wzywają go do zmiany tematu, po
dają mu tęczowe okulary, rozpościerają skrzydła, użyczają swych łask, 
mdleją, proszą o wypoczynek. W Eugeniuszu Onieginie Puszkina Muza

który improwizuje wbrew deklaracjom niewyrażalności (s. 1 5 0 -1 5 1 ) , co w rezultacie 
przynosi zwycięstwo poetyckości.
125 W arto dodać, że T. Sinko, W. W eintraub i M. Piwińska uznają początek W ielkiej Im 
prowizacji za ukrytą parafrazę wiersza M uza  J . Kochanowskiego; zob.: T. Sinko, O tra
dycjach klasycznych A dam a M ickiew icza rozpraw  pięcioro, Kraków 1 9 2 3 , rozdz. ״Impro- 
wizacja Konrada jako oda filozoficzna”, s. 52, 68; M. Piwińska, Wolny myśliwy..., s. 107; 
W. W eintraub, Poeta i prorok. R zecz o pro fetyzm ie M ickiew icza, W arszawa 1 9 9 8 , s. 171. 
Jeśli istotnie chodzi tu  o nawiązanie do Kochanowskiego, uderzyć musi, że bohater 
Mickiewicza nie śpiewa już ״sobie a Muzom ”, zostaje mu wyłącznie sam otność, choć 
oczywiście nie je s t  sam. Topos zwrotu do Muzy nie je s t  potrzebny ani Konradowi, który 
wierzy w autonom ię swego geniuszu, je s t  -  by posłużyć się określeniem  B. Doparta -  
magiem, ani księdzu Piotrowi, k tóry zwraca się bezpośrednio do Stwórcy i otrzym uje 
od niego inne -  wyższe natchnienia (zob. B. D opart, P oem at profetyczny. O ״D ziadach" 
drezdeńskich A dam a M ickiew icza , Kraków 2 0 0 2 , rozdz. ״Dram at Adama. O mitycznej 
podstawie antropologicznej koncepcji III części D ziadów ”, zwł. s. 122).
126 G.G. Byron, To the E arl o f  Clare, w: idem , t t e  poetica l w orks..., s. 39 5 . M oja M uza uwiel
bia dygresję.
127 Zob. G.G. Byron, Don Ju a n , Boston 1 8 5 8 , passim . Zob. też Childish recollections, 
w: idem , t t e  poetica l w orks..., s. 377 , 3 8 0 , 38 2 . Byron pisze także: Full often  has my in fan t  
M use, / A ttun’d  to love her  languid lyre; / But, now, w ithout a  them e to choose, /  t t e  strains in 
stolen  sighs expire.; To Edw ard N oel Long, w: idem , t t e  p oetica l w orks..., s. 38 9 . Zob. J . Sło
wacki, Beniow ski (poem a). P ięć pierw szych pieśni, w: idem , D zieła wszystkie, red. J . Kleiner, 
t. V, Wrocław 1 9 5 4 , p. V, s. 134 ; p. I, s. 61.
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chadza na przyjęcia, śpiewa skoczne piosenki, cwałuje na koniu Lenory, 
snuje baśnie, czyta francuskie romanse, obserwuje bohatera, rozświet
la pokoik poety i towarzyszy mu w podróży.

Można by stąd wywnioskować, że obok wzorcowych, utrwalonych 
w literaturze aktywności Muz w dziełach ironii romatycznej pojawiają 
się nowe. Byronowi, Słowackiemu i Puszkinowi, a także Mussetowi czy 
Heinemu, chodzi jednak nie tylko o przesunięcie tradycyjnych funkcji 
córek Mnemosyne, ale o ukazanie rozpadu toposu i demonstrację au
tonomii twórcy. Bogini -  nawet jeśli doradza poecie, udziela mu swych 
łask, karci go -  należy do świata fikcji, a więc w konsekwencji jawi się 
jako podpora krucha i iluzoryczna. Najpełniej wyraził tę iluzoryczność 
w Namunie Musset, pisząc, że tym, co sprawia, że Muza jest zawsze pięk
na w oczach poety, jest jego miłość do niej, a więc w istocie -  on sam128. 
We wszystkich wymienionych tu przypadkach ukrywanie się twórcy za 
figurą inspiratorki jest pozorne, ponieważ romantycy eksponują przy 
tym swą wirtuozerię i niezależność od jakichkolwiek zewnętrznych 
bodźców. Ta postawa znajduje swe odzwierciedlenie w obrazach nie
poradności, ułomności Muz. Puszkin, przeciwstawiając Kamenę życiu, 
a szczególnie miłości, odtwarza proces poetycki jako działanie wyob
raźni wypierającej prawdę uczuć i zastępującej je  wykpioną miłością 
wymyśloną. Boginie są zszokowane poematem powstającym pozornie 
z ich inspiracji, rażą je  zbyt materialne i przyziemne tematy. I tak w Don 
Juanie inspiratorkę przeraża pomysł oddania listu Julii na materiał, 
z którego rozbitkowie robią losy; w Atta Trollu Heinego kpiącego z cnot- 
liwości szwabskich poetów: Sittlichkeit ist unsre Muse, /  Und sie trägt vom 
dicksten Leder /  Unterhosen; zaś Muza Słowackiego opuszcza bohatera, 
gdy zajmuje się on sprawami tak przyziemnymi, jak  konsumpcja pie
czeni z kapustą i kukurydzą, gdy oddaje się ״materialnym gustom”129.

128 Zob. A. de M usset, N am ouna, p. II, w: idem , Poesies com pletes, s. 265 .
129 H. Heine, A tta  Troll. Ein Som m ernachtstraum , Hamburg 1 8 4 7 , s. 12 7 . M uzą naszą je s t  
p rzy sto jn ość ,/A  ta M uza nosi m a jtk i/ Z najtęższej ham burskiej skóry...; H. Heine, A tta Troll. 
Sen nocy letn iej 1 8 4 1 -1 8 4 2 , przekł. M. Konopnicka, Warszawa 1 8 8 7 , s. 66 ; J . Słowacki, 
Beniow ski (poem a)..., p. V, s. 12 7 . Specyficzną odmianą kpiny z tradycji je s t  obsceniczna 
twórczość A. Fredry, jak  np. Sztuka obłap ian ia. M uza je s t  ośm ieszona i zdegradowana: 
po pierwsze -  przez pornograficzną tem atykę poem atu, do którego je s t  wzywana, po 
drugie -  przez pogardliwy sposób je j potraktow ania przez poetę, po trzecie wreszcie -  
przez uznanie je j za niepotrzebną przez podm iot, k tóry ogłasza swą poetycką samowy
starczalność. Zob. A. Fredro, Sztuka obłap ian ia, oprac. A. Makowiecki, Białystok 198 5 .
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Wyraźnym znakiem, że twórca panuje nad tradycją, że je j język 
nie dorasta do jego możliwości, jest obraz zagubienia Kamen, które 
są zawstydzane, rumienią się, nawet mdleją, słuchając nieskromnych 
fragmentów, nie radzą sobie ani z tematem, który im się wymyka, ani 
z techniczną stroną poematu130. Tym samym podmiot-kreator zdradza 
zamysł kontrapunktowania wysokiej tradycji. Zamiast oczekiwać rad 
od swej poetyckiej opiekunki, dyktuje je j, co ma robić czy przed czym 
się powstrzymać, narzuca je j swoją wolę. Co więcej, dowodzi swej siły 
i dominacji, rozkazując Muzie. W Childish recollections Byrona woła: 
my muse, forbear: Contempt, in silence [...], w satyrze na angielskich 
bardów: but hold, my muse, nor dare to teach /  A strain far, far beyond 
thy humble reach131; w pieśni II Don Juana: And o my sober muse -  come, 
let’s be steady, zaś w pieśni XV: March, my Muse! I f  you cannot fly, yet 
flutter; /  And when you may not be sublime, be arch, /  Or starch, as are 
the edicts statesmen utter132. W poematach Słowackiego jest tych wy
krzykników jeszcze więcej -  w Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu, gdzie 
poeta woła: O romantyczna Muzo, na kolana! (pieśń VIII); w Beniowskim, 
w którym strofuje: Ale stój, Muzo! bieg krzywy /  Tu nie przystoi wcale. 
(pieśń I); Na Boga! Muzo! Trochę śmiechu! (pieśń III) czy [...] moja Muzo, 
stój... Od imion własnych /  Wara! (pieśń V)133. Także Puszkin lubi rozka
zywać swojej Muzie -  w Urywkach z podróży Oniegina pisze: Ho, My3a! 
npomnoe 3aóyób, zaś w jednym z wierszy apeluje: O My3a nnaMemou

130 Zawstydzona skrom na Muza rumieni się u Byrona wobec uroków opisywanej pani: Thy 
lips-but here my m odest M use /  H er impulse chaste m ust needs refuse: /  She blushes, curtsies, 
frow ns -  in short She /  D reads lest the Subject should transport m e; /  A nd flying off, in search o f  
R eason, /  Brings Prudence back in proper season; G.G. Byron, To M arion, w: idem, The poetical 
w orks..., s. 341 . Zob. też: idem, Childish recollections, s. 377. Słowacki w Beniowskim  toczy 
grę z tradycją oraz ze współczesnymi i toczy ją  z samymi Muzami, z którym i dyskutuje 
figlarnie -  zawstydzając je ; zob. J . Słowacki, Beniow ski (poem a)..., p. II, s. 78, p. IV, s. 122.
131 G.G. Byron, Childish recollections, s. 37 7 , oraz English bards an d  Scotch review ers..., 
s. 4 2 3 . [...] m oja muzo, w strzym aj się: Pogardzaj w  ciszy [...] oraz [...] lecz stój, m oja muzo, 
nie w aż się pouczać, bo to w ysiłek przekraczający  znacznie tw oje skrom ne siły.
132 G.G. Byron, Don Ju an ..., p. II, s. 60 ; p. XV, s. 4 6 7 . W  tłum aczeniu E. Porębowicza: 
Skarć, M uzo, w ieszcza surowym i słow y  [...] oraz: D alej, / M uzo!gdy nie m asz skrzydeł, drygaj 
cw ałem ; / N ie m ożesz podrość, przynajm niej nie m alej / 1 tęgim bóstw em  bądź, choć nie wspa- 
n iałem ; /  W  spółce znajdziem y coś na św iata fali. G.G. Byron, Don Ju a n , przekł. E. Porębo- 
wicz, w: idem , W ybór dzieł, Warszawa 198 6 , wybór, przedmowa i redakcja J . Żuławski, 
t. III, p. II, s. 7  i p. XV, s. 540 .
133 Zob. J . Słowacki, Podróż do Ziemi Św iętej z Neapolu, w: idem , D zieła wszystkie, red. J . Klei
ner, t. IX, Wrocław 195 6 , p. VIII, s. 77, oraz idem , B eniow ski (poem a)... , p. I, s. 65; p. III, 
s. 106; p. V, s. 129.
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c a m u p u ! /  n p u d u  H a  m o u  n p u 3 u 6 H u ü  k m u h ! , wskazując tym samym na 
podkreślaną przeze mnie bliskość postawy buntowniczej z tendencją 
polemiczną, ironiczną, satyryczną134.

W poematach dygresyjnych nie brak także fragmentów, gdzie in
spiratorki stają zupełnie bezradne wobec mistrzostwa i nowatorstwa 
twórcy: Muza Słowackiego nie znajduje właściwej dla nowego utworu 
pieczątki135. Byron o dyskursie swej Muzy powie ironicznie, że jest po
zbawiony siły: By deeming that my Muse’s conversation /  Was dangerous; 
-  I think she is as harmless /  As some who labour more and yet may charm 
less136. Sugeruje również, że używane w dziele terminy są dla Kamen 
zbyt trudne, niezrozumiałe. Ujawniana jest papierowość, konwencjo- 
nalność zwrotu do Muz -  jak  w początku III pieśni Don Juana : Hail, 
Muse! et ceatera137 czy w otwarciu Podróży do Ziemi Świętej138.

Z jeszcze mocniejszym rozbiciem schematu inwokacyjnego mamy 
do czynienia w Eugeniuszu Onieginie, gdzie apostrofa do bogiń -  zgod
nie z tradycją inicjalna -  znajduje się na końcu przedostatniego, siód
mego rozdziału:

E n m o c n o e u  m ou  d o m u u  m pyd ,
O  m u , 3 n m ecK 0 n  M y3a!
H , e e p u b m  n o c o x  MHe ep y n u e ,
H e  d a u  ö n y w d a m b  MHe 6K ocb u eK p u e139.

134 A . nymKHH, O m pueK u u3 nym em ecm eun OHe^uHa, w: idem , noMHoe coöpaH ue  
conuHeHuü, t . III, CaHKT־neTep6ypr 1 8 6 9 , s. 1 9 8 . B ądź cicho, M uzo! Dosyć wspom nień; 
A. Puszkin, Urywki z podróży O niegina, w: idem , Eugeniusz Oniegin. R om ans w ier
szem , przekł. A Ważyk, W rocław 1 9 9 3 , s. 244 ; oraz: A . nymKHH, X p u cm oc B o c k p ec ,  
w: C oöpaH ue cm uxom eopeH uü UywKuHa, P u n b e ea , HepM oHmoea u öpyeux Mynmux 
a em o p o e , Leipzig 1 8 5 8 , s. 26. O M uzo gniew u i satyry, /  Przyjdź na m ój zew  i tnij i ćwicz; 
***, przekł. J . Tuwim, w: A. Puszkin, Liryki i ballady, s. 113 .
135 J . Słowacki, B eniow ski (poem a)..., p. III, s. 103 .
136 G.G. Byron, Don Ju a n , p. XV, s. 4 8 4 . W  tłum aczeniu E. Porębowicza: N ie w iem , d lacze
go  skarżą m ię ludzięta, / Ż e m ożna M uzy m ojej rozhow orem  /  Zepsuć się? M ożna ku niej dojść 
bez lęku /  J a k  u tej, w  której w cale nie m a wdzięku; G.G. Byron, Don Ju a n , w: idem , W ybór 
dzie ł, p. XV, s. 559.
137 G.G. Byron, Don Ju a n , p. III, s. 115 . W  tłum aczeniu E. Porębowicza: Cześć, M uzo! itd.; 
Don Ju a n , w: idem , W ybór dzieł, p. III, s. 136 . W arto podkreślić, że w Don Ju a n ie  Muzy 
przywoływane są w zakończeniu większości pieśni.
138 Zob. J . Słowacki, Podróż do Ziem i Św iętej z N eapolu, w: idem , D zieła  wszystkie, t. IX, 
W rocław 1 9 5 6 , p. I, s. 17.
139 A . nymKHH, Ee^eHuü OHe^uH. PoMaH e  cm uxax, w: idem , noMHoe coöpaH ue..., t . III, 
s. 16 8 . O, niechże M uza m i udziela /  B łogosław ieństw a w  długim trudzie, /  N iech da m i ko
stur, iżbym m ó g ł/  O pędzić się kłam liw ej złudzie!; A. Puszkin, Eugeniusz Oniegin..., s. 196.
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Prośba o błogosławieństwo bóstwa w trudzie unikania kłamliwych 
wyobrażeń, złudy, odsyła do postulatu sztuki mimetycznej, którego 
Puszkin świadomie i prowokacyjnie nie realizuje. Co więcej, do owej 
inwokacji dodany jest odpowiedni komentarz wskazujący na tradycję, 
w którą godzi ironia: ffoeonbno. C  m en  óonou oóy3a! /  H  Knaccuąu3M,y 
ombcm necmb: /  Xomb no3ÓH0, a ecmynneme ecmb140. Co ciekawe, po
czątek następnego rozdziału kontynuuje ten metapoetycki wątek, 
mamy bowiem do czynienia z parodią epifanii -  Muza staje w blasku 
w celi studenckiej poety (na marginesie -  zjawia się poecie na skutek 
lektury Apulejusza).

W końcu sam obraz Muzy ma wyrażać niewystarczalność, słabość 
tradycji: bogini przedstawiana jest -  podobnie jak  w modelu melan
cholijnym -  jako chora, ułomna. Tak dzieje się we wspomnianym już 
poemacie polemicznym Byrona English bards and Scotch reviewers, tak 
w dramacie Słowackiego Beniowski, gdzie określona jako ״romantycz- 
na” Muza pluje krwią i choruje na suchoty. Nazywana jest również iro
nicznie -  jak  u Słowackiego w Podróży do Ziemi Świętej -  ,”głupią muzą״ 
która zapomina o szacunku dla wydawców, czy jak  u Puszkina -  -nie״ 
rozumną dzieweczką”. Choroba czy niedoskonałość inspiratorki także 
u Słowackiego staje się metaforą destrukcji (czy może raczej dekon- 
strukcji) języka poezji.

Demonstracja konwencjonalności topiki, je j schematyczności, może 
mieć również nieco inny wymiar i inną funkcję niż dowodzenie wirtu
ozerii twórcy. Istotnym wyznacznikiem postawy buntu jest odwrotny 
wobec dominującego w postawie melancholijnej wynik starcia tego, co 
realne, pozatekstowe, z tym, co literackie. Chodzi o utwory, w których 
rywalizację z nieprawdziwym królestwem Muz wygrywa świat praw
dziwie ludzki -  przede wszystkim świat uczuć. Puszkin pisze:

Tamę npnMou no^m. O h cemyem dymou 
Ha numnbix uẑ•pax MenbnoMenu,
H ynbiöaemcn 3aöaee nno^aónou 
H  eonbnocmu nyóounou cąenu  [ . . . ] 141.

140 A . nymKHH, Ee^eHuü OHe^uH..., s. 168 . Lżej m i -  sp łaciłem  ciężki d łu g / Klasycyzm ow i: 
jeszcze zda się /  Ta inw okacja, choć po  czasie; A. Puszkin, Eugeniusz O niegin..., s. 196 .
141 A . nymKHH, rn edu n y , w: idem n״ , o p a ,  moü ^py^, nopal": cm uxom eopenun, CaHKT- 
neTepöypr 2־ 0 0 8 , s. 197 . Tak dzieje się z p oetą , ż e  mu nie w ystarcza /  Przepyszna M el
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Dowodzi tym samym niewystarczalności sztuki (tu konkretnie 
-  teatralnej) i konieczności czerpania materii poetyckiej z -  czasem 
trywialnej -  rzeczywistości. Podobną diagnozę można odnaleźć w Wę
drówkach Childe Harolda Byrona:

Yet there are things whose strong reality 
Outshines our fairy-land; in shape and hues 
More beautiful than our fantastic sky,
And the strange constellations which the Muse 
O’er her wild universe is skilful to diffuse [...]142.

Podmiot poematu odwraca się od świata Muzy, kiedy odkrywa włas
ną kreacyjną moc niezależną od zewnętrznych natchnień. Natomiast 
inaczej -  już bez ironii, a całkiem serio świat uczuć ludzkich przeciw
stawiony jest Muzie i poezji w twórczości Hugo -  szczególnie wyraźnie 
w liryku Paysage z Odes et Ballades, stanowiącym wspomnienie dawnych 
czasów, gdy Muza zapraszała poetę do ucieczki od świata, obiecując 
mu, że stanie się profetą. Dziś on odrzuca te obietnice -  a więc odrzuca 
poezję -  w imię ziemskiej miłości. Poezja serca i poezja słowa są so
bie przeciwstawione z korzyścią dla tej pierwszej także w Nocy majowej 
Musseta, w której postawa poety prowadzi do acedii, na końcu cyklu 
przezwyciężonej. Jeszcze wyraźniej takie wartościowanie ujawnia się 
w Les feuilles dautomne Hugo, gdzie poeta wyznaje: Eh! que m’importe 
a moi, muse, chants, vanite, /  Votre gloire perdue et l’immortalite, /  Si j ’y 
gagne une heure de joie!143

W tym kontekście interesujące wydaje się nawiązanie do toposu 
muz w Przeglądzie wojska w Ustępie III części Dziadów. Muza -  paradok
salnie -  jest potrzebna właśnie jako postać niepotrzebna, odsłaniająca 
pustkę opisu, pustkę, która zostaje przeniesiona na przedmiot tego

pom ena, /  R aduje go  uliczny festyn  i jarm arczn a /  N ajrubaszniejsza scena; A. Puszkin, Do 
G niedicza , przekł. W. Słobodnik, w: idem , Liryki i ballady ... , s. 193 .
142 G.G. Byron, Childe H arold  Pilgrim age, w: idem , The poetica l w orks..., s. 602. [...] lecz nad  
kraj uroczy /  M arzeń cudniejszą rzeczyw istość byw a; /  W  czar ona kszta łty  i barw y jednoczy /  
N ad niebo rojeń, p on ad  g w iazd  tych dziwa, /  K tórym i dziki św iat ten muza naokryw a; 
G.G. Byron, W ędrówki Childe H arolda, przekł. J . Kasprowicz, w: idem , W ybór dzieł..., t . I, 
p. IV, s. 570.
143 V. Hugo, Les feu illes dau tom n e, w: idem , & u vres poetiques..., wiersz XV, s. 1 4 6 . Ech! cóż 
dla m nie znaczy muzo, śpiewy, dumo, /  Utrata w aszej chw ały i nieśm iertelności, /  Skoro tu 
zyskuję jed n ą  godzinę radości!
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opisu. Podobnie dzieje się w jawnie konwencjonalnych i z tego powodu 
zdewaloryzowanych nawiązaniach do Muzy w Panu Tadeuszu.

Bez względu na modalność, we wszystkich przywołanych tu teks
tach poeta dokonuje demistyfikacji, godzi w tradycję, odsłania jej 
papierowość. W rezultacie ów gest buntowniczy staje się gestem kre
acyjnym dowodzącym niezwykłości, nowatorstwa utworu nieprzysta
jącego do wzorców, twórczej niezależności artysty, który nad swą Muzą 
całkowicie panuje, podporządkowuje sobie tradycję, staje się mistrzem 
słowa. Gest ten  może też prowadzić do -  sytuującego się już poza ironią 
-  przesunięcia znaczeń i dewaloryzacji literatury na rzecz autentyczno
ści życia.

Silny poeta zmagający się z tradycją wykorzystuje je j słabość, by za
znaczyć swoje miejsce. W postawie melancholijnej żal za utraconym 
językiem i umiejętność jego restytucji, odtworzenia na gruzach, do
wartościowuje twórcę. Tylko poezja daje nadzieję na nazwanie, a więc 
uchwycenie tego, co utracone144. Natomiast bunt pozwala poecie na 
gesty niszczycielskie, które tym samym -  na zasadzie aporii -  stają się 
gestami tworzącymi; destrukcja i bunt czynią go demiurgiem. Obydwie 
opisane tu ״strategie obronne” -  melancholia i bunt -  wyrastają z do
świadczenia kryzysu języka i są odpowiedzią na ten kryzys, obydwie 
mają charakter ironiczny i tragiczny zarazem: tęsknota za przeszłością 
skażona jest świadomością, że czas nie może się cofnąć, zaś afirmacja 
prowadząca do rozbijania dawnych form, do dekonstrukcji, skazana 
jest na wyczerpanie. Obie też mają swoje konsekwencje w postawie ro
mantyków wobec świata i wobec literatury.

Ostatecznym rezultatem modelu melancholijnego jest ucieczka 
poety do wnętrza -  do świata własnej wyobraźni i subtelnych uczuć, 
a na planie jego relacji z Muzą -  je j skrajna intymizacja. Od dawna 
w literaturze m iłość i cześć dla kobiety prowadziły do utożsamienia jej 
z Muzą, do nadania je j rangi i miana bóstwa. Ten gest był, oczywiście, 
wielokrotnie ponawiany również przez romantyków: dla Hyperiona 
Hölderlina Muzą jest Diotyma, Słowacki nazywa tak matkę, Keats 
adresatkę jednego ze swych wierszy ukrytą pod wiele mówiącym imie
niem Laury, podobnie czyni Hugo, który ponadto w listach swą Muzą

144 Zob. J . Kristeva, Czarne słońce..., s. 147.
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nazywa narzeczoną145. Nie chodzi jednak tylko o gesty utożsamienia 
konkretnej osoby z boginią-inspiratorką. Poczucie zagrożenia rozwo
jem  cywilizacji połączone z indywidualizmem romantycznym prowadzi 
do swoistego zawłaszczenia Muzy, która staje się Muzą prywatną146. 
Nie bez racji Bloom zauważa, że wpływ poetycki jest szczególnie bliski 
koncepcji miłości romantycznej, dowodzi tego traktowanie w tekstach 
takich jak  Noce Musseta Muzy jak  kochanki147. Paradoksalnie jednak 
także i druga -  buntownicza postawa może prowadzić do podobnych 
przemian. Bunt często znajduje bowiem wyraz w ironii, ironia zaś, jak 
już sygnalizowałam, może się stać formą melancholii. Ironia roman
tyczna przejawia się -  jak  melancholia -  w upodobaniu do cytatów, 
nawiązań, odniesień, powtórzeń, wyliczeń, a także w ״krytyce języka”, 
rozbijaniu jego form i jednocześnie mnożeniu tych form, które mają 
zakryć, ״zasypać” stratę znaczeń148. W irtuozeria poetycka, demon
strowanie panowania nad tradycją również opiera się na swoistym 
uwewnętrznieniu Muzy. Inspiratorka wprowadzona jest w przestrzeń 
własną, osobistą poety: w lirykach Lam artine’a (Adieu), Byrona (Fare
well to the Muse), w wierszach Hugo (Paysage, Reve, La Lyre et la Harpe, 
Novembre) i Sainte-Beuve’a (A ma Muse), Keatsa (Chaucer, To George 
Felton Mathew), Desbordes-Valmore (La Nuit d ’hiver) czy -  zwłaszcza 
-  w Nocach Musseta, w Poecie i Natchnieniu Słowackiego, w Alastorze 
Shelleya. Owa przestrzeń jest bardzo często przestrzenią nocy149. Tego

145 D iotym a woła: H yperionie! H yperionie! Czyż nie uczyniłeś M uzy ze mnie, niedorosłej?; 
F. Hölderlin, Pod brzem ien iem  m ego losu. Listy. H yperion, przekł. A. Milska, W. M arkow
ska, W arszawa 197 , s. 4 0 9 . J . Keats pisze: O, i f  thou hadst brea th ed  then, /  N ow the M uses 
h ad  been  ten. /  Couldst thou w ish fo r  lineage h igher /  Than twin sister o f  Thalia?; J . Keats, 
To***, w: idem , Poetical w orks..., s. 297 . Zob też: J . Słowacki, Listy do m atki, w: idem , D zie
ła , red. J . Krzyżanowski, Wrocław 1 9 5 2 , t. XIII, list z 10  lipca 1 8 3 8 , Florencja, s. 359, 
list z 21  sierpnia 1 8 3 8 ; V. Hugo, A Laure, duchesse d ’A, w: idem , Les Rayons e t  les O mbres, 
w: idem , & u vrespoetiqu es...
146 Owszem, w poezji zaangażowanej Hugo, szczególnie młodego, bogini pełni swe 
funkcje kapłańskie wobec społeczeństw a. Przykład m ogą stanowić ody z O des e t  B al
lades: w L e Poete dans les revolutions M uza staje  się Eum enidą; w L a Vendee pojawia się 
św ięta Muza -  żałobnica po Francji-m ęczennicy; w L e dern ier chant M uza je s t  kapłanką, 
pełniącą sakralne funkcje wobec ludu.
147 Zob. H. Bloom, L ęk  p rz ed  w pływ em ..., s. 76.
148 O estetyce i poetyce m elancholijnej zob. M. Bieńczyk, M elancholia. O tych, co nigdy..., 
s. 2 9 -4 6 , zwł. s. 32 .
149 To ważne ze względu na rom antyczne znaczenie nocy otwierającej dostęp do ta 
jem nicy. Zob. H. Krukowska, N oc rom antyczna (M ickiewicz, M alczew ski, Goszczyński).
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rodzaju przesunięcie pozwala na ocalenie Muzy. Je s t  to pierwszy typ 
realizacji Schillerowskiej idylli.

Druga możliwość to -  stanowiąca przeciwieństwo intymizacji -  eks- 
tremalizacja wyobcowania Muzy, którą zapoczątkował w przywołanym 
w pierwszej części tego rozdziału książki wierszu L’Enthusiasme Lamar
tine, a także -  w pewnym sensie -  Blake w swym Miltonie150. W przed
mowie do tego dzieła poeta stwierdza, że Córki Pamięci (״Daughters of 
Memory”) powinny stać się Córkami Inspiracji (״Daughters of Inspira
tion”), a w otwarciu przywołuje już nie Muzy, a Córki Beulah (״Daugh- 
ters of Beulah”), przyznając tym samym konieczność wyższej, poza- 
ludzkiej inspiracji, ale i uznając niewystarczalność dotychczasowych 
bóstw. Postawienie inspiratorki po stronie niewyrażalnego, po stronie 
au-dela, prowadzi do romantycznego mitotwórstwa. Przykład takiej 
kreacji można odnaleźć przede wszystkim w twórczości Hugo, poczy
nając od Ód i ballad, a na późnych lirykach kończąc. Synkretyzm kul
turowy, także topika, służy Hugo w budowaniu mitu ״ja ” -  wybrańca, 
poety natchnionego. Napiętnowanie, naznaczenie poety wywyższa go, 
nadaje mu godność poszukiwacza Absolutu. Można więc wysnuć stąd 
wniosek, że w tym przypadku -  paradoksalnie -  wyobcowanie figury 
inspiratorki służy je j podporządkowaniu ״ja ” poety kreującego własny 
obraz, jest więc przewrotną formą intymizacji Muzy.

Trzecią, zupełnie inną drogą -  inną odpowiedzią na niewystarczal- 
ność literatury (wraz z topiką, figurami retorycznymi, a więc i z Muza
mi) -  jest jej porzucenie bądź dążenie do je j porzucenia w imię tego, co 
transcendentne, pozaliterackie, uznane za autentyczne. To -  niewątpli
wie skrajny i bezprecedensowy -  przypadek Mickiewicza151.

Oddający romantyczne sprzeczności obraz stosunku poety do Muz, 
jaki wyłania się z literatury romantycznej, oscyluje między melancho

Interpretacje, B iałystok 1 9 8 6 . Muzy od dawna wiązane były z nocą. Według Pauzaniasza 
są one bóstw am i nocnymi i opiekują się Hypnosem -  snem , który był ״wehikułem ” in
spiracji, a także jednym  ze sposobów romantycznego poznania. Zob. C. Ram noux, La 
N uit e t  les Enfants..., a także M.Cieśla-Korytowska, Rom antyzm  a  poznan ie, w: eadem , 
O rom antycznym  poznaniu, s. 7 7 -8 6 .
150 O M uzach -  córkach Beulah” Blake’a jako wyrazie obiektywizacji doświadczenia״ 
poety w skrajnym  subiektywizmie pisze J . Brzozowski; zob. M uzy w  poezji..., s. 2 4 2 -2 4 9 .
151 Zob. K. Rutkowski, Przeciw  (w) literaturze: esej o „poezji czynnej” M irona B ia łoszew 
skiego i Edw arda Stachury, Bydgoszcz 1 9 8 7 , zwł. rozdz. II, ״Krytyka literatury według 
Mickiewicza” oraz rozdz. III, ״Koncepcja poezji czynnej w prelekcjach paryskich”.
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lią a buntem  przybierającym częstokroć formę ironii, między przyję
ciem a odrzuceniem topiki, przychylnością wobec niej a wrogością, 
bliskością a obcością, także między je j trywializacją a uwzniośleniem; 
dezaktualizacją a nadaniem nowych sensów, dewaloryzacją a przywra
caniem wartości. Skomplikowana relacja poety z Muzą jes t pochodną 
dwoistej koncepcji romantycznego natchnienia i ambiwalentnego po
dejścia do kwestii twórczej autonomii, kwestii, od której rozpoczęłam 
te rozważania. Melancholia i bunt to, jak  się zdaje, dwie postawy wo
bec tradycji czczonej i znienawidzonej, które wyznaczył romantyzm, 
niejednokrotnie łącząc je  w tragiczno-ironicznym splocie. Dalsza część 
książki ma na celu ukazanie, w jaki sposób te zarysowane tu w sposób 
syntetyczny romantyczne koncepcje poezji realizują się w poddanych 
szczegółowej analizie konkretnych utworach dwóch pisarzy, przedsta
wicieli środkowego pokolenia romantyków.





Muzy w ״szkole roz-czarowania": 
Musset -  Słowacki

Wprowadzenie: dzieci wieku

Poeci pokolenia nazwanego przez Benichou pokoleniem Magów, wkra
czający w życie literackie z mocą, z poczuciem, że uczestniczą w tworze
niu nowego świata, mieli według badacza nie doświadczyć jeszcze ״roz- 
-czarowania”, które dotknęło ich młodszych braci. Pisarze urodzeni 
o dziesięć lat później -  jak  Musset (1810) i Słowacki (1809) -  nie mają 
wiary swych poprzedników w postęp, cechuje ich zwątpienie, zaczaro
wany świat ulega odczarowaniu i już sami siebie nie potrafią przeko
nać, że jest inaczej, choć powtarzają odziedziczone po Magach zaklęcia.

Chciałabym tłumaczyć tę zapożyczoną przez Benichou od Balza- 
ca formułę desenchantement właśnie jako ״roz-czarowanie”, ponieważ 
taki zapis zawiera w sobie podwójne znaczenie postawy romantycznej, 
o której tu mowa: z jednej strony chodzi bowiem o doświadczenie za
wodu światem i poezją, z drugiej zaś -  o związany z tym doświadcze
niem proces odczarowania świata w znaczeniu Weberowskim. Trzeba 
podkreślić, że rozczarowanie nieobce było także starszym poetom, 
którzy mimo wiary w misję poezji mieli świadomość, że biegu czasu 
zmienić się nie da, nie można powrócić do poezji naiwnej, podejmowali 
jednak takie próby. Pokolenie Słowackiego i Musseta odziedziczyło to 
zwątpienie, wzmagając znacznie jego siłę. Młodsi romantycy byli ska
zani na zwątpienie także dlatego, że byli młodsi, że byli Bloomowskimi 
 efebami” zmuszonymi określić swoje miejsce wobec poprzedzających״
ich ״wielkoludów”.
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Istotnym problemem twórczości pokolenia Musseta i Słowackiego 
jest rozmijanie się wyobrażeń z rzeczywistością: ani świat, ani poezja 
nie spełniają obietnic, poeta traci swoją magiczną moc, podejmuje 
rozpaczliwe próby ponownego zaczarowania, ale są to próby podszyte 
zwątpieniem, próby z góry skazane na porażkę, a więc w rezultacie -  
autodestrukcyjne. Ta właśnie destrukcja staje się pożywką poezji. Jak  
pisze Alain Heyvaert: Comment ecrire dans le desenchantement et com
ment reenchater le monde sont deux questions qui travaillent mainte xuvre 
de lepoque et mettent en avant le statut de lecrivain moderne152.

Musset i Słowacki sformułowali w swoich literaturach -  francuskiej 
i polskiej -  owo nowoczesne ״roz-czarowanie” w sposób bezpośredni. 
Spowiedź dziecięcia wieku stała się głosem pokolenia straconego, zawie
szonego między przeszłością, której już nie ma, a przyszłością, która 
jeszcze nie nadeszła:

Uczucie niewysłowionej mdłości zaczęło tedy rosnąć we wszystkich młodych ser
cach. Skazani przez panów świata na bezwład, wydani na łup wszelakich bakała
rzy, na pastwę bezczynności i nudy, młodzi patrzyli, jak umykają im spienione fale, 
przeciw którym prężyli ramiona. Wszyscy ci namaszczeni oliwą gladiatorzy czuli 
w głębi ducha nieznośną czczośd53.

Pokolenie, o którym mowa, jest pokoleniem wypalonym, dotknię
tym niepewnością i niemocą, doświadczeniem pustki, niedopełnienia, 
uwięzienia w czasie, urodzonym za późno i za wcześnie. Nuda, lęk, po
czucie wykorzenienia z własnej egzystencji i jednocześnie zamknięcia 
w niej, Kordianowski ״jaskółczy niepokój”, to także cechy bohaterów 
młodego Słowackiego, melancholików jak  Mussetowski Oktaw. Lamb- 
ro, którego można nazwać bratem Oktawa

152 A. Heyvaert, L’esthetiqu e de M usset, Paris 1 9 9 6 , s. 10. J a k  p isać  w  roz-czarowaniu i ja k  
ponow nie zaczarow ać św iat to dwa pytania, które przen ikają  liczne dzieła  epoki i wysuw ają 
na p lan  p ierw szy status now oczesnego pisarza.
153 A. de M usset, Spow iedź dziecięcia w ieku, przekł. T. Żeleński (Boy), Kraków 1 993 , 
s. 31. Charakterystyczne jest, że badacze, uznając desenchantem ent  za podstawę Musse- 
towskiej estetyki, często rozpoczynają swe rozważania właśnie od Spow iedzi dziecięcia 
w ieku; zob. A. Heyvaert, L’esthetique..., s. 10  i n. B. Szwajcer pisze o tej powieści jako gło
sie pokolenia zawiedzionego, patrzącego na upadek ideałów, których starsi romantycy 
ich nauczyli, dowodzącym niem ożności ich aplikacji; zob. wprowadzenie do: B. Szwajcer, 
La nostalgie dans l ’&uvre p oetiqu e d ’A lfred  de M usset, Paris 1 9 9 5 , s. 12.
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to człowiek będący obrazem naszego wieku, bezskutecznych jego usiłowań, jest to 
wcielone szyderstwo losu, a życie jego jest podobne do życia wielu teraz mrących 
ludzi, o których przyjaciele piszą, czem być mogli, o których nieznajomi mówią, że 
nie byli niczem154.

Dojmujące jest dla obu poetów poczucie utraty złudzeń, odczaro
wania świata, ״zakażenia oświeceniem”. Musset pisze: To rozum ludzki 
obalił wszystkie złudzenia, ale sam nosi po nich żałobę, iżby go pocieszo- 
no155. Chodzi także o utratę złudzeń co do własnego miejsca na Parna
sie, miejsca, które jest już zajęte, o skazanie na życie w cieniu. Dlatego 
w Spowiedzi dziecięcia wieku pojawiają się fragmenty wyrażające ową 
charakterystyczną dla ״efebów” mieszaninę nienawiści i uwielbienia 
wobec pisarzy ojców -  Byrona i Goethego -  nazwanych półbogami. 
W przypadku młodszych romantyków określenie podstawy twórczości 
jako lęku przed wpływem wydaje się szczególnie trafne. I Musset, i Sło
wacki formułowali swą odpowiedź na własne poczucie ״bycia niczym”, 
także na poczucie wielkości Hugo i Mickiewicza, eksponując to niedo
pełnienie. Destrukcja romantycznego paradygmatu była w wykonaniu 
- efebów” w istocie״  paradoksalnie rzecz ujmując -  ocalającą autode- 
strukcją i doprowadziła ich do ironii jako postawy wobec świata i ironii 
jako pewnego twórczego gestu, jako sposobu pisania.

Twórczość Musseta i Słowackiego wyrasta w dużej mierze z prze
konania, że żyją na ruinach, także na ruinach języka. Dlatego właśnie 
ironię widziałabym jako posuniętą do ekstremum, ostateczną konse
kwencję poczucia wykorzenienia, a także melancholii. Obaj poeci ze 
szczątków czynią świadomie budulec swych poematów dygresyjnych 
i dramatów, eksponując ów stan rozpadu, by nad nim zapanować. Ta 
strategia, dając wolność, jednocześnie więzi, z czego obaj zdają sobie 
sprawę i dlatego potem obaj -  na różne sposoby (choć tylko Słowacki 
będzie szukał ocalenia w mistycyzmie) -  starają się uwolnić ze zbu
dowanej przez siebie pułapki, którą można nazwać pułapką nadświa

154 J . Słowacki, L am bro, w: idem , D zieła w szystkie, t . II, W rocław 1 9 5 2 , s. 11. O Słowac
kiego ״uwięzieniu w egzystencji” zob. M. Jan ion , Czas form y otw artej. Tem aty i m edia  
rom antyczne, Warszawa 1 9 8 4 , cz. III, rozdz. 2, s. 2 8 7 -2 8 9 . Zob. też: M. Cieśla-Korytow- 
ska, O polskim  bohaterze rom antycznym  po latach , w: eadem , O M ickiewiczu i S łow ackim , 
Kraków 1 9 9 9 , s. 1 4 8 -1 4 9 ; M. Jan io n , M. Żmigrodzka, Rom antyzm  i egzystencja. Frag
m enty niedokończonego dzieła , Gdańsk 2 0 0 4 , rozdz. ״Rom antyczne tem aty egzystencji”, 
s. 1 6 -2 1 ; D. Siwicka, O obcości duchów..., s. 1 6  i n.
155 A. de M usset, Spow iedź dziecięcia..., s. 32.
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domości. Dlatego sądzę, że w ich przypadku prześledzenie sposobów 
przekształcania topiki Muz może być szczególnie obiecujące interpre
tacyjnie, odsłaniając uwikłanie w stary język, poczucie braku nowego 
i pragnienie jego stworzenia, połączone z przekonaniem o własnej nie
mocy. Warto również spojrzeć, na ile przydatne są dawne topoi w wy
chodzeniu z tej niemocy, jakim  ulegają metamorfozom.
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Zabawy (z) Muzą: ironiczna dekonstrukcja toposu 

Muzy i Mussetowski „romantyzm negatywny"

Musset jest romantykiem przez recepcję spetryfikowanym, zaklasy
fikowanym jako poeta mniej ważny, do czego walnie przyczyniły się 
między innymi pogardliwe oceny z jednej strony Hugo -  wielkiego 
poprzednika, z drugiej -  wielkich następców: Baudelaire’a, Flauberta 
i Artura Rimbauda. A jednak, jeśli spojrzeć wnikliwiej na owe oceny, 
można zauważyć, że ich negatywny wydźwięk jest wynikiem konstata
cji wcale nie jednoznacznych156. Musset uznawany jest bowiem za pisa
rza afirmującego wszystko, co romantyczne, wpisującego się całkowicie 
w paradygmat epoki i jednocześnie za tego paradygmatu profanatora, 
destruktora. Jako poeta zamknięty w romantyzmie, niepotrafiący (czy 
niechcący) wyjść poza niego, jest jednocześnie jego krytykiem, a zatem: 
romantykiem par excellence i jednocześnie romantykiem per negatio157.

Mussetowskie negowanie romantyzmu przybiera rozmaite for
my, z których na plan pierwszy wysuwają się dwie. Korespondują one 
z dwoma zasygnalizowanymi przeze mnie w rozdziale wstępnym spo
sobami reakcji na poczucie kryzysu, które w twórczości poetów drugie
go pokolenia jest szczególnie eksponowane. Pierwsza z nich to reakcja 
ironiczna, u Musseta przyjmująca często postać ostrej, jawnej, bezpo

156 Zbiera te opinie E. Godo; zob. U negrace obstinee. M usset, Paris 2 0 1 0 , s. 4 7  i n. Por. też: 
Ph. Soupault, A lfred  de M usset, Paris 2 0 0 1 , s. 9 -1 3 . Soupault pisze o poecie: Il se m oqua  
des m anies des rom antiques m ais il ne reussit p as a se degager de leur influance (s. 4 ). W arto 
przytoczyć tu przenikliwe spostrzeżenie T. Boya-Żeleńskiego, k tóry twierdził, iż M usset 
w  swoich pism ach i utw orach oryginalnych bądź w yciągał z postu latów  rom antycznych ich 
logiczne konsekw encje, p rz ed  którym i cofali się najzapaleńsi zwolennicy rom antyzm u, bądź  
też doprow adzał te postu laty do absurdu; T. Boy-Żeleński, W stęp, do: A. de M usset, N ie igra 
się z m iłością, przekł. i oprac. T. Boy-Żeleński, W rocław 1 9 5 3 , s. XVI.
157 Nawiązuję po części do definicji ״rom antyzm u negatywnego” M. Peckhama, który 
przeciwstawiając ten  nu rt ״romantyzmowi pozytywnemu”, określa go jako z gruntu pe
sym istyczną postawę odwrócenia się od świata, wyobcowania, buntu, m elancholii czy 
nawet nihilizmu. Podważanie teleologicznej i uporządkowanej wizji kosm osu nie wiąże 
się u reprezentantów  tego nurtu z żadną konstruktyw ną propozycją. Przede wszystkim 
jednak chodzi mi o -  związaną z tymi zagadnieniami -  skłonność do negowania rom an
tyzmu. Zob. M. Peckham, O koncepcję rom antyzm u, przekł. M. Orkan-Łęcki, ״Pamiętnik 
Literacki” 1 9 7 8 , z. 1, s. 2 4 2 -2 4 9 . W arto zacytować tu  jeszcze jedno ważne w kontekście 
m oich rozważań zdanie innego badacza: On pourrait dire que M usset vit le dram e de le t r e  
rom antique a l ’envers, ou dans l ’au tre sens; E. Godo, Une grace obstinee..., s. 56.
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średniej satyry, rozbijania zastanego porządku, ustalonych koncepcji 
poezji i konwencji poetyckich. Druga -  elegijna i melancholijna -  ide
alizująca utraconą przeszłość, choć bardziej niż tęsknotę za nią pod
kreślająca niemożność powrotu do niej i deprecjonująca teraźniejszość.

Je s t  to podział o tyle sztuczny, że u Musseta obie ״negacyjne” ten
dencje przenikają się. Niechętny romantykowi Baudelaire uznał go za 
reprezentanta ״szkoły melancholiczno-figlarnej” -  to określenie za
barwione pejoratywnie, lekko pogardliwe, ale oddające ową dwoistość,
0 której tu mowa158. Walka autora Nocy o własną poezję i o miejsce na 
Parnasie to od początku ucieczka od jednoznaczności, wymykanie się 
klasyfikacjom. Marek Bieńczyk, który pisze o Mussetowskim projekcie 
egzystencjalnym jako projekcie życia niewykorzystanego, z założenia 
niespełnionego i pozbawionego centrum, dyskursy jego narratorów
1 postaci nazywa ״znakami wielości” unikającej tego, co jednoznacz- 
ne159. Dlatego też trudno jest bez zastrzeżeń czytać twórczość poety 
ewolucyjnie, ukazując wyraźne dominanty poszczególnych etapów. 
Taką ״ewolucyjną” lekturę zaproponował Pierre Gastinel. W jego uję
ciu linia rozwoju Musseta przebiegałaby od bajronicznego romanty
zmu przez ironię (około 1837  roku, kiedy powstały Listy Duponta i Co- 
toneta) do klasycyzmu160. Skłonna jestem  jednak przyznać rację tym 
badaczom, którzy rozbijają te podziały i piszą o pewnych tendencjach 
obecnych w twórczości Musseta stale161. Poeta neguje romantyzm z po
zycji romantycznych zarówno we wczesnych utworach z przełomu lat 
dwudziestych i trzydziestych, jak  i w tekstach późniejszych. Całą jego 
twórczość, której jednym z głównych tematów staje się sytuacja współ
czesnego poety, wyróżnia wymiar autoreferencjalny. Można w odnie
sieniu do tego pisarza mówić o przekleństwie ciągłego komentowania 
aktu twórczego, sam ten akt zastępującego.

W przypadku Musseta dochodzi do przeniesienia kryzysu egzysten
cjalnego -  zawodu rzeczywistością -  na uświadomienie sobie kryzysu

158 Zob. Ch. Baudelaire, ״Puchacz Filozof", notatk i o redagow aniu i w ydaw aniu pism a, 
w: idem , Sztuka rom antyczna, red. R. Engelking, kom entarz i przypisy C. Pichois, przekł. 
zbiorowy, Gdańsk 2 0 0 3 , s. 81 .
159 Zob. M. Bieńczyk, Oczy D ürera..., s. 8 8 -8 9 . O fundam entalnej dla dzieła M usseta 
ambiwalencji pisze też E. Godo; zob. Une grace obstinee..., s. 30  i n.
160 Zob. P. Gastinel, L e rom antism e d ’A lfred  de M usset, Paris 1 9 7 8 , passim .
161 Por. B. Szwajcer, La nostalgie dans l ’&uvre..., s. 14  i n .; A. Vaillant, La crise d e la littera- 
ture..., rozdz. ״M usset, poete de la  parole versifiee”, s. 2 9 3 -2 9 4 .

~  7 4  ~



Muzy w ״szkole roz-czarowania”: Musset -  Słowacki

języka i jego swoistej inflacji, czyli na zawód poezją. Dobrze ujął tę pra
widłowość Michel Crouzet: Si le mal de siecle est un mal du vouloir, il est 
aussi un mal du langage et de la litterature162. Jednocześnie poezja jest dla 
autora Lorenzaccia wartością, której chce bronić, a w usamodzielnie
niu się języka odkrywa jego nieograniczony potencjał. Napięcie między 
rozczarowaniem, zwątpieniem w słowo a przekonaniem o jego mocy, 
między burzeniem a konstruowaniem, określa całą twórczość Musseta, 
o czym może świadczyć fakt, że w jednym roku pisze teksty traktujące 
te same problemy raz ironicznie, raz całkiem poważnie. Mussetowskie 
realizacje topiki Muz znakomicie ilustrują tę ambiwalencję.

Gilles Castagnes, katalogując archetypy kobiece występujące w twór
czości poety, wymienia postaci mające rodowód literacki (Julia, Ofelia, 
Desdemona, Małgorzata) i biblijny (Ewa, Maria Magdalena) oraz m ito
logiczny (Diana, Wenus, Galatea, Dejanira, nimfy, Furie), pomija jednak 
Muzy163. To pominięcie uznałabym nie tyle za zaniedbanie badacza, ile 
za ważny sygnał, że w przypadku licznych odwołań do Pieryd u Musseta 
nie o kobiecość chodzi, a -  przede wszystkim -  o poezję164.

162 Cyt. za: A. Heyvaert, L ’esthetique..., s. 13 3 . O ile choroba wieku j e s t  chorobą woli, to je s t  
również chorobą jęz y ka  i literatury.
163 Zob. G. Castagnes, L es fem m es e t  l ’esthetiqu e d e la fem in ite dans l ’&uvre d ’A lfred  de 
M usset , Berne 200 4 .
164 O znaczeniu figury Kameny dla twórczości M usseta świadczy fakt, że ta  właśnie fi
gura posłużyła Charles’owi Nodierowi do charakterystyki poezji m łodszego przyjaciela. 
Chodzi mi tu  o stosunkowo późny (1 8 4 3 ) dialog poetycki m ający charakter literackiej 
zabawy. Oba teksty -  Nodiera i M usseta -  m ają identyczną form ę stro f czterowierszo- 
wych z naprzem iennym  występowaniem siedmio- i trzysylabowych wersów. Taki układ 
w obu lirykach sprawia wrażenie piosenkowe, ludyczne, a może -  balladowe. Sam o na
stępstw o krótkich i długich wersów przypomina bowiem słynną B allade a  la Lune, którą 
zresztą M usset w swej odpowiedzi przywołuje. Nodier wskazuje tu  na dwa nurty Musse- 
towskiej poezji: M uza zabawiająca twórcę piosenkam i patronowałaby nurtow i ironicz
nem u i zabawowemu, zaś ta  nawiedzająca go nocą -  nurtowi lirycznem u. Je s t  to -  co 
ważne -  ta  sam a Muza, co świadczy o dwoistości i zarazem jedności tego pisarstwa. 
Zob. Ch. Nodier, Stances de M. Charles N odier a  M. A lfred  de M usset, w: A. de M usset, Poe
sies com pletes, red. M. Allem, Paris 1 9 5 1 , s. 4 4 3 -4 4 4 . Jeśli nie podaję inaczej, wszystkie 
cytaty z poezji M usseta w tym  rozdziale za tym  wydaniem, dalej w nawiasie num er stro
ny. Co ciekawe, M usset w odpowiedzi stosuje ten sam chwyt -  m etonim icznie używa 
figury Muzy, by oddać charakter twórczości przyjaciela i je j wpływ na siebie. Rymowanie 
m״ use” z ״am use” je s t  u M usseta częste i sugeruje ludyczny wymiar poezji rozumianej 
jako swego rodzaju gra. Tak dzieje się na przykład w N am unie i Sylvii czy w satyrze na 
Akademię (przypisywanej M ussetowi).
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W całej swej twórczości autor Rolli stosuje chwyt ״rozdwojenia” fi
gury inspiratorki, który pozwala mu wyeksponować ciągłość i jedno
cześnie zerwanie jako postawę sztuki. Przywoływane przez niego raz 
po raz Muzy dawne reprezentują utraconą tradycję, sztukę doskonałą. 
Ta współczesna, skażona, również jest przedstawiana za pomocą figur 
bogiń, ale poddanych przekształceniom -  bogiń upadłych, zdegenero- 
wanych. W końcu, opisując poezję własną, Musset także odwołuje się do 
inspiratorki, która nosi cechy obu wymienionych wcześniej konstruk- 
tów: to zarazem Muza przeszłości i Muza czasów współczesnych, czy
sta i skażona, niewinna i zepsuta. Je st też własna i cudza, bo zmusza 
do określenia się poety wobec wielkich poprzedników. Oznacza poezję 
paradoksu, sprzeczności. Taka właśnie Muza stała się figurą Mussetow- 
skiej poezji w Nocach -  cyklu na tyle ważnym ze względu na romantycz
ną redefinicję topiki inspiratorek i ze względu na wyrażoną tu koncepcję 
poezji, że poświęcę mu osobny rozdział. Można zatem stwierdzić, że fi
gury Pieryd ilustrują dialektykę Mussetowskiej poezji: obraz antycznych 
wyidealizowanych inspiratorek i obraz współczesnych bóstw upadłych 
to obrazy antytetyczne, których syntezą jest intymna Muza poety.

Dawniej i dziś. Muzy w czasach upadku 
i tęsknota za poezją naiwną

Kwestia rozczarowania wynikłego ze zderzenia realnego z idealnym, 
a jednocześnie przeszłości z teraźniejszością, jawi się jako jedna z kwe
stii podstawowych w utworach Musseta. W jego twórczości można 
widzieć swoistą kontynuację rozważań niemieckich teoretyków ro
mantyzmu, poezję sytuujących między naiwnością a sentymentalnoś- 
cią (Schiller) i między instynktem a zamierzeniem (F. Schlegel) oraz 
poematów dygresyjnych Byrona165. Rozczarowująca sytuacja literatury

165 Zob. F. Schiller, O poezji naiw nej..., s. 3 4 0 -3 5 4 ; F. Schlegel, Fragm enty z ״Athenäum", 
przekł. K. Krzemieniowa, w: M anifesty  rom antyzm u..., fragm. 51 , s. 1 6 7 -1 6 8 . B. Szwaj- 
cer uznał, że całe dzieło M usseta zorientow ane je s t  na przeszłość, i tak je  in terpreto
wał; zob. B. Szwajcer, La nostalgie dans l ’&uvre... O M ussetowskiej nostalgii przeszłości, 
jako cesze romantycznej pisze z kolei R .S. King, który dowodzi również, że połączenie 
pierw iastka apollińskiego i dionizyjskiego u tego poety nigdy nie je s t  pojednaniem , za
wsze dom inuje Dionizos, ale nihilistyczny, niezwiązany z odrodzeniem; zob. R .S. King, 
M usset e t  le dialogue nietzscheen d ’Apollon e t  de Dionysos, ״Europe” 1 977 , n r 5 8 3 -5 8 4 , 
s. 1 6 3 -1 6 9 .

— 7 6  —



Muzy w ״szkole roz-czarowania": Musset -  Słowacki

współczesnej jest wyraźnie określona w wielu tekstach Musseta. Re
prezentatywny jest pod tym względem poemat o znaczącym tytule Les 
v&ux steriles (1830), uznawany za jedną z ważniejszych deklaracji poe
tyckich pisarza, ujawniający od pierwszych słów perspektywę Musse- 
towską. Utwór prezentuje artystę jako ofiarę postępu, który zmusza go 
do duchowej prostytucji -  ta przenośnia pojawia się u Musseta nader 
często w odniesieniu do komercjalizacji poezji. Niemożliwe okazuje się 
utrzymanie wymiaru misyjnego sztuki, tak ważnego dla starszych ro
mantyków, teraz je j uprawianie staje się profesją, a ona sama -  przed
miotem transakcji handlowej. Ja k  pisze Emmanuel Godo, Musset 
zachowuje dystans wobec sakralnej funkcji poety, jest zbyt ironiczny 
i sceptyczny, dlatego uczynił z rozczarowania rodzaj ostrożności166. 
Niewątpliwie upadek poezji wiąże się z je j dramatycznym zbliżeniem 
do teraźniejszości, uwikłaniem w historię i w politykę. Podmiot zada
je  pytanie: Mais aujourd’hui pour qui? dans quel but? sous quel maitre? /  
Lartiste est un marchand, et l’art est un metier (s. 127)167. Sztuka dzisiej
sza -  sztuka romantyczna, którą Musset odrzuca -  to sztuka sprze- 
dajna, pozbawiona celu, skazana na powtórzenie, stanowiąca marne 
odbicie sztuki prawdziwej (un pale simulacre, une vile copie, s. 127). Je j 
iluzoryczność ma wymiar dramatyczny, bo wiąże się ze świadomością 
twórcy, że słowo nie jest czynem, że poezja jest kłamstwem.

Tekst Les v&ux steriles, zbudowany na opozycji przeszłości i te
raźniejszości, jest zatem niewątpliwie gorzką krytyką (Schillerowską 
satyrą), ale także, a może przede wszystkim, rodzajem elegii -  wy
razem nostalgii, żalu za tym, co utracone. Figura Muzy pojawia się 
jako znak tego utraconego, poezji naiwnej, o której wskrzeszeniu 
podmiot marzy. Poeta sam stwierdza swoją przynależność do dwu 
wymiarów temporalnych i estetycznych, do starożytności i współ
czesności. Woła: Grece, o mere des arts, terre d ’idolatrie, /  De mes v&ux 
insenses eternelle patrie [...] Je  suis un citoyen de tes siecles antiques [...] 
(s. 126)168. Poeta -  jak  sam stwierdza w cytowanym fragmencie -  jest 
obywatelem starożytnej Grecji, lecz czuje się wygnany z je j symbo

166 Zob. E. Godo, Une grace obstinee..., s. 14, 64
167 Lecz dziś dla kogo? w  jak im  celu? Kogo m ając za  m istrza? /  A rtysta je s t  kupcem , a  sztuka  
j e s t  zaw odem .
168 Grecjo, o, m atko sztuk, z iem io bałw ochw alstw a /  W ieczna ojczyzno mych szalonych prag
nień  [...] Jes tem  obyw atelem  twych antycznych w ieków  [...].
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licznego obszaru. Wezwanie do porzucenia liry na rzecz miecza nie 
ma wymiaru tyrtejskiego; wiadomo, że poeta pozostanie zamknięty 
w kręgu własnych lęków odbierających mu moc. Je s t  to postawa bli
ska tej, którą Janion  określiła mianem ewazyjnej, choć niewątpliwie 
obok niej znaczącą rolę odgrywać będzie postawa ironiczna169. Pod
miot postrzega siebie jako gorzki wariant puer senex -  jako młodzień
ca zwróconego ku przeszłości, obciążonego świadomością człowieka 
przeżytego, przedwczesną świadomością starości i śmierci. Cechuje go 
zaburzenie tożsamości, bo zmuszony jest wejść -  jak  później Loren- 
zaccio -  w rolę kogoś, kim nie jest i kim gardzi. Także w odniesieniu 
do tego tekstu sprawdza się teza Bieńczyka, który pisze o ułomności 
Mussetowskiego podmiotu kształtującego się negatywnie, uciekające
go od siebie, od pełnej podmiotowości, o wypadach (nieudanych) we 
wciąż nowe istnienie, ״wielości płytkich wcieleń” bez jednej formy170. 
W tej skomplikowanej podmiotowości Mussetowskiego poety (poety- 
-Musseta) tkwi jeszcze jeden paradoks, polegający na tym, że doświad
czając tak boleśnie swego czasu, który wszystko relatywizuje, nie po
zwala na zachowanie wielkich i czystych wzorów przeszłości, pisarz 
głosi jednak koncepcję sztuki uniwersalnej, wiecznej, czystej.

Paradoks Musseta polega także na tym, że uznany za porte-parole 
pokolenia straconego broni się przed taką funkcją, wprost się jej wy
piera. Jego demonstracyjne odrzucenie polityki (choćby w wierszu do 
Lamartine’a) wiąże się również z odrzuceniem roli wyraziciela opinii 
ogółu -  jak  w dedykacji La Coupe et les Levres Alfredowi Tattetowi czy 
w utworze La Loi sur la Presse, w którym deklaracja: Ma muse, vierge 
encor, na rien decrit au front (s. 47 8 )171 stanowi obronę literatury przed 
służbą konkretnym frakcjom ideologicznym. Być może w tej Musse- 
towskiej odmowie zaangażowania się tkwi jedna z przyczyn sądu

169 M. Jan ion  pisze o przeciwstawieniu m arzenia i rzeczywistości jako podstawie ro
m antycznego projektu antropologicznego. Jego  konsekw encje to: postawa ewazyjna 
(eskapistyczna), tyrte jska (zbliżanie m arzenia do rzeczywistości), ironiczna (wynikła 
z przeświadczenia, że istotą egzystencji są właśnie te kolizje -  wówczas nie ma możli
wości ucieczki od nich, m ożna je  tylko artystycznie opanowywać); zob. M. Jan ion , Zło 
i fan tazm aty , w: eadem , Prace w ybrane, Kraków 2 0 0 1 , t. III, s. 2 1 0 -2 1 1 .
170 Zob. M. Bieńczyk, Oczy D ürera..., zwł. s. 8 9 -9 6 . Badacz pisze również o pragnieniu 
pisarza zanurzenia się w wyobraźnię ahistoryczną przy świadomości niem ożności takiej 
ucieczki (s. 95).
171 M oja m uza, w ciąż dziew icza, nie m a nic w ypisanego na czole.
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Baudelaire’a: Alfred de Musset, kobiecy i bez poglądów, mógłby istnieć we 
wszystkich czasach i zawsze byłby leniem o wdzięcznych przebłyskach172. 
Sądu zaskakującego, bo przecież mówimy o pisarzu w swoim czasie 
wyjątkowo boleśnie zakorzenionym, o ״dziecięciu wieku”. Zgodziła
bym się tu z Heyvaertem, który podkreśla zgodność Musseta ze znie
nawidzonym przez siebie wiekiem, świadomość życia w określonym 
momencie -  w momencie odczarowania świata173. Wyraz zniechęcenia 
teraźniejszością i próby ucieczki powracają w całym dziele Musseta, 
choć jest to jednocześnie -  jak  już podkreślałam -  jego rzeczywistość, 
która go konstytuuje. Co w tej sytuacji zrozumiałe -  w wielu utworach 
romantyka niechęć bohatera do tej rzeczywistości jest niechęcią do sa
mego siebie. To, co budzi wstręt, jest zarazem własne, oswojone.

W tę ambiwalentną postawę wpisana jest w Les v&ux steriles także 
muza związana z przywołaną wcześniej grecką tradycją:

Que ta muse, brisant le luth des courtisanes,
Fasse vibrer sans peur lair de la liberte;
Quelle marchepieds nus, comme la Verite (s. 125)174.

Poezja postulowana w poemacie to poezja ״negatywna” w tym sen
sie, że idąca wbrew swoim czasom, w których królują muzy-kurtyzany. 
Muza oznaczająca tę poezję ma -  w opozycji do współczesnej sztuki 
sprzedajnej -  pozostać wolna, nieulękła i... bosa. Nagość -  do czego 
jeszcze powrócę -  będzie bowiem dla Musseta atrybutem sztuki praw
dziwej. Widać zatem, że stwierdzenie upadku kultury w czasach, kiedy 
sacrum nie może być zachowane, w czasach królowania profanum, nie 
prowadzi do bezwzględnej rezygnacji z koncepcji literatury służącej 
prawdzie i wolności, nawet jeśli jawi się ona jako niemożliwa, a tytu
łowe życzenia muszą pozostać niespełnione. Wzniosłość i śmieszność

172 Ch. Baudelaire, Teofil G autier, w: idem , Sztuka rom antyczna..., s. 118 .
173 Co istotne, dla badacza rom antyzm  M usseta je s t  poszukiwaniem nowej koncepcji 
literatury, zgodnej z wymogami nowoczesności; zob. A. Heyvaert, L ’esthetique..., s. 9. 
L es v&ux steriles interpretu je on nie tylko jako krytykę romantyzm u, ale także jako świa
dectwo niechęci poety, rozdartego między wielością a nicością, do sztuki współczesnej 
i do siebie. W  świecie odczarowanym czar słowa Lam artine’a i Chateaubrianda je s t  już 
odmówiony poecie nowoczesnemu, który jednak pragnie przywrócenia sobie możliwo
ści śpiewu, bo nie m a innego ocalenia niż pisanie (zob. s. 3 8 -4 7 ) . Również E. Godo pisze 
o ״zakotwiczeniu” poezji M usseta w czasie; zob. E. Godo, Une grace obstinee..., s. 15.
174 Niech twa m uza, rozbijając lutnię kurtyzan, /  Spraw i, ż e  zabrzm i bez lęku m elodia w olno
ści; /  N iech idzie bosa, ja k  Prawda.
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poety wydziedziczonego stoją w tym poemacie obok siebie, zwłaszcza 
w wielu innych tekstach Musseta, zwłaszcza tych zbliżających się do 
ironii romantycznej, takich jak  Namuna.

Szczególne znaczenie w związku z topiką Muz opozycja przeszło
ści i teraźniejszości ma także w poematach La Loi sur la Presse (1835) 
i Sur la Paresse (1841). W tym pierwszym powraca znany z Les v&ux ste
riles obraz upadku sztuki współczesnej. Musset pisze: La Muse, de nos 
temps, ne se fait plus pretresse, /  Mais bacchante; et le monde a degrade ses 
dieux175 (s. 479). Istotne wydaje się stwierdzenie, że Muza była kiedyś 
kapłanką, a sztuka miała wymiar sakralny. Także w tym wypadku chodzi 
o przeciwstawienie czystej Muzy poety Muzie zbrukanej i zdegradowa
nej, reprezentującej aktualnie dominującą poezję łatwą i w gruncie rze
czy bezwartościową, ale przede wszystkim o idealizację sztuki minionej. 
Z kolei w Sur la Paresse obok innych zarzutów wobec współczesności po
jawia się królowanie papieru, nadmiar pisma i dyktatura prasy: Le regne 
du papier, labus de lecriture, /  Qui dun plat feuilleton fait une dictature [...] 
(s. 416)176. Musset podejmuje w tym utworze problem komercjalizacji 
sztuki, ale także -  co ważne -  utraty wartości słowa składającego się na 
martwą literaturę. Nowoczesnym tyranem jest mierność zarówno twór
ców dzieł, jak i ich odbiorców -  coraz mniej wymagających i świadomych. 
Podmiot, zwracając się do muzy, zadaje retoryczne pytanie:

Franchise du vieux temps, muse de la patrie,
Ou sont ta verte allure et ta sauvagerie ?
Comme ils tressailliraient, les paternels tombeaux,
Si ta voix douce et rude en frappait les echos,
Comme elles tomberaient, nos gloires mendiees,
De patois etrangers nos muses barbouillees,
Devant toi qui puisas ton immortalite 
Dans ta beaute feconde et dans ta liberte!
Avec quelle rougeur et quel piteux visage 
Notre begueulerie entendrait ton langage,
Toi quun juron gaulois n’a jamais fait bouder,
Et qui, ne craignant rien, ne sais rien marchander! (s. 418 )177.

175 M uza w  naszych czasach nie j e s t  kap łan ką , lecz bachan tką ; i św iat zniszczył swych bogów.
176 K rólestw o papieru , nadużycie pisania, /  K tóre z lichego felietonu  czyni dyktaturę  [...].
177 Szczerości dawnych czasów, muzo ojczysta, /  Gdzie są twa rześkość i twoja dzikość? /  
Ja k b y  zadrżały  groby ojców, /  Gdyby uderzył w  nie echem  tw ój g łos łagodny i srogi, /  Ja k b y  
osłabły  nasze w yżebrane chwały, /  Obcą gw arą zbru kane nasze muzy, /  W  obliczu ciebie, która
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Mamy w tym fragmencie do czynienia z Mussetowskim przeciw
stawieniem dwóch muz: muse de la patrie oznacza poezję ojczystą, ale 
jednocześnie taką, której już nie ma, czystą, nagą, wzniosłą, nieśmier
telną, czerpiącą wartość z piękna i wolności. Wobec głosu takiej muzy -  
gdyby ten głos dał się słyszeć -  upadłyby muzy poetów współczesnych 
reprezentujące poezję bełkotliwą, skalaną obcym żargonem, wypaczo
ną, którą podmiot pogardza, uznając ją  jednak za własną, jak  za włas
ne uznaje chore muzy dzisiejsze (nos muses). Ponownie potwierdzenie 
znajduje teza o rozdwojeniu romantycznego poety. Warto podkreślić, 
że cała przemowa wygłoszona jest w trybie przypuszczającym, który 
wyraża pragnienie oczyszczenia literatury tu niezrealizowane, bo nie- 
mogące się zrealizować178.

Koncepcja poezji zbudowana na opozycjach wyłania się również 
z Invocation do La Coupe et les Levres (1831). Tym razem jednak to nie 
starożytna Grecja, a Tyrol staje się symboliczną ojczyzną poezji na
iwnej, odpowiednikiem Arkadii, gdzie żyje lud wolny i bohaterski. To 
kraina Północy, lodu, śnieżnych szczytów górskich i chmur przeciwsta
wiona -  zgodnie z ideą Mme de Stael -  Południu (w opisie podkreślony 
jest brak drzew oliwnych i winnic). Podział geograficzny na literaturę 
Południa i literaturę Północy nakłada się w inwokacji na Schillerow- 
skie rozróżnienie literatury naiwnej i sentymentalnej. Także u Musseta 
klimat i topografia mają wpływ na kulturę, choć można się zastana
wiać, czy istotnie Tyrol z La Coupe et les Levres wiąże się ze sztuką. Pod
miot zwraca się do tej krainy: Noble terre, salut! Terre simple et naive, /  
Tu naimes pas les arts, toi qui n’est pas oisive (s. 171)179. Na tej wspania
łej ziemi ״prostej i naiwnej” nie ma miejsca dla próżniaków i zniewieś-

sw ą nieśm iertelność czerpałaś /  Z tw ej p łodn ej piękności i z tw ej wolności! /  Z ja k ą ż  zaw sty 
dzoną i ża łosn ą tw arzą /  N asz b e łk o t  usłyszałby twój język , /  O ty, której przekleństw o galij
skie nigdy nie zasm uciło, /  Ty, która nie obaw iając się niczego, nie umiesz niczym handlow ać!
178 Rozłam między wyidealizowanym ״niegdyś” a ״dziś” powraca u rom antyka obse
syjnie, nawet w odniesieniu do aspektów rzeczywistości pozornie trywialnych, czego 
dowodzi utwór A la M i-C arem e (1 8 3 8 ), w którym  pojawia się Muza tańca. W arto przy
pom nieć także inny wiersz M usseta o tańcu: A une M use z 1 8 3 4  r. M a on charakter wy
raźnie satyryczny, dotyczy bowiem skomprom itowanych wieczorków tanecznych w ro
mantycznym  cenacle. Nazwanie walcującej z rom antykam i damy Muzą je s t  karykaturą 
i godzi zarówno w topos kochanki-inspiratorki, jak  i -  pośrednio -  w działalność poetyc
ką cenacle  (przerysowaną, przesadną, usilną).
179 B ądź pozdrow iona, szlachetna ziem io! Ziem io prosta  i naiwna, /  N ie kochasz sztuk, ty, 
która nie je s te ś  bezczynna.
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ciałych marzycieli (effemine reveurs) parających się pisarstwem. Je st 
wprost powiedziane, że Tyrol nie ma bogów ani poetów, co jednak nie 
zmienia faktu, że jest kolebką prawdziwej poezji. Tyrolczycy bowiem są 
poetami z urodzenia, sont nes chanteurs, comme de gais oiseaux (s. 171; 
urodzili się śpiewakami, jak wesołe ptaki), ich pieśni łączące się w jedno 
z szumem strumieni są elementem natury, nie kultury.

Sztuka właściwa cywilizacji Południa, do której -  co ważne -  i ״ja ” 
inwokacji należy, jawi się jako marny substytut prawdziwego życia (jak 
u Tyrolczyków powinny je  wypełniać tylko miłość i wojna). Podmiot 
opiewający krainę naiwną, ale sam pozostający poza jej obrębem, po
strzegający się jako dziecko świata, który naiwność utracił, to poeta 
sentymentalny. Sam stwierdza: Tyrol, nul barde encor na chante tes con- 
trees. /  Il faut des citronniers a nos muses dorees [...] (s. 172)180. Muzy 
złocone to ״nasze muzy” -  określające u Musseta charakter poezji 
Południa, której trzeba odpowiedniego klimatu, drzew cytrynowych 
i -  wskazanej przez samo słowo ״muzy” (choć, oczywiście, muzy nie 
są personami poematu) -  wielowiekowej tradycji, wiedzy książkowej. 
Podmiot, skażony tą kulturą, stara się z niej wyłamać, podejmując te
mat odległy od niej. Dowodzenie, że Tyrol jest tem atem  poezji równie 
wartościowym jak Italia, przypomina nieco Mickiewiczowską dyskusję 
Hrabiego z Tadeuszem, przy czym pozycja podmiotu Mussetowskiego 
jest odmienna od pozycji obu bohaterów polskiego poematu. Nadawca 
inwokacji jest bowiem południowcem, który pragnie Północy, pragnie 
przede wszystkim naiwności, jak  sam mówi -  dziewiczości, czystości. 
Odwraca się zatem od owych ״złotych muz”, nie mogąc zanegować, że 
to wciąż jego muzy. Jego miłość do Tyrolu jest miłością do tego, co inne.

Musset powtarza znane z Les v&ux steriles wyznanie przynależno
ści i wydziedziczenia z przestrzeni poezji naiwnej. Inwokacja do La 
Coupe et les Levres jest w moim przekonaniu tekstem  istotnym, bo 
dowodzącym, iż owa przestrzeń to nie tylko przestrzeń tradycji kla
sycznej, jak  chcieliby badacze mówiący o klasycyzmie romantyka181.

180 Tyrolu, jeszcze żaden  b ard  nie op iew ał twych okolic. /  N aszym  złoconym  muzom potrzeba  
drzew ek cytrynowych  [...].
181 Zdarza się również, że M usset ów złoty wiek sztuki sytuuje w przeszłości bardzo 
bliskiej, jak  w L ettre  a  M. de Lam artin e  czy w L e treize ju ille t  (1 8 4 3 ) -  elegii na cześć księ
cia Orleanu, przyjaciela szkolnego, k tóry tragicznie zginął, i jego zm arłej rok wcześniej 
siostry-rzeźbiarki. Pojawia się tu  także figura Muzy jako elem ent idealizacji przeszłości, 
sztuki związanej nierozerwalnie z w artościam i wyższymi, takim i jak  dobro, wolność, 
miłosierdzie, które odeszły wraz ze zmarłymi. W artości te nie są zanegowane same
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W każdym razie także w tym utworze znajduje potwierdzenie dwoi
stość pozycji Mussetowskiego poety rozdartego między tym, kim być 
pragnie, a tym, kim jest w istocie. Co ciekawe, koncepcja wyrażona 
w inwokacji w estetyce wzniosłości znajduje swoje ironiczne dopełnie
nie w wierszowanej dedykacji tego samego utworu, do której jeszcze 
przyjdzie mi wrócić.

Twórcza destrukcja: strategiaparesse i samoofiarowanie

Rezultatem negatywnej oceny współczesnego świata i współczesnej 
poezji są w twórczości Musseta chwyty, które nazywam strategiami 
obronnymi. Ich charakter jest niejednoznaczny, ocalają one bowiem 
poezję przez je j destrukcję. Jedną z takich strategii jest strategia pa- 
resse, zdefiniowana we wspomnianym już poemacie Sur la Paresse. 
Rozpoznanie stanu poezji współczesnej prowadzi w nich poetę w osta
teczności do odmowy pisania, do zamilknięcia. Tym samym owo ״leni- 
stwo” znajduje swe uzasadnienie w niemożności ucieczki od degradacji 
poezji, jest odmową udziału w powszechnej degrengoladzie. Zapewne 
nie o tym wymiarze paresse myślał Baudelaire, uznając ją  za słabość 
poezji M usseta182. Strategia ta powraca wyraźnie także w innych teks
tach poety. Podmiot Les secrets Pensees de Rafael (1830) sam określa się 
jako ״paresseux”, a swoich młodych odbiorców nazywa ״enfants de la 
paresse”, podnosząc owo ״lenistwo” -  prawda, że tu inaczej niż w Sur la 
Paresse, bo ironicznie -  do rangi doświadczenia pokoleniowego. Z kolei 
w poemacie Silvia (1840), będącym odpowiedzią na list Mme Jaubert, 
wyrzucającej Mussetowi zaniedbywanie twórczości, poeta deklaruje, 
że zaniechanie pracy jest dla niego bardziej wartościowe niż tworzenie 
byle jak  i byle czego. Co ciekawe, Musset wprowadza w poemacie teorię 
następstw milczenia i mowy, przywodzącą na myśl koncepcję milczenia 
Norwida, tyle tylko, że u francuskiego romantyka odnoszącą się nie do 
dziejów, a do jednostki, bowiem:

w sobie, lecz ich realizacja zostaje uniemożliwiona przez taki, a nie inny bieg losu, bieg 
h istorii.
182 Ch. Baudelaire, Teofil G autier, w: idem , Sztuka rom antyczna..., s. 11 8 ; A. Heyvaert pi
sze o owej M ussetowskiej p aresse , że nie ma nic wspólnego z radosnym odpoczynkiem 
od pracy, a raczej -  z opóźnianiem, zwłoką (procrastination) Baudelaire’a i ciszą Rimbau- 
dowską; zob. A. Heyvaert, L’esthetique..., s. 8.
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Le silence est un conseiller 
Qui devoile plus dun mystere;
Et qui veut un jour bien parler,
Doit dabord apprendre a se taire (s. 373)183.

Caroline Jaubert nie była jedyną osobą nakłaniającą Musseta do 
pracy literackiej. Według relacji Paula Musseta przyjaciele zachęcali 
poetę do kontynuowania Sur la Paresse. W odpowiedzi na te zachęty po
wstał wiersz A Alfred Tattet (1842), w którym powraca obraz omdlałej, 
upadającej muzy, będącej symbolem martwej literatury współczesnej:

Je  puis bien, je le crois, sans crainte et sans envie,
Lorsque je vois tomber la muse evanouie 
Au milieu du fatras de nos romans mort-nes,
Lui brüler, en passant, ma plume sous le nez;
Mais censurer les sots, que le ciel men preserve! (s. 538)184.

Zapowiadany w tekście gest palenia pióra oznacza z jednej strony 
wolę cucenia, irytowania, wyrywania tej literatury ze stanu marazmu, 
uśpienia, z drugiej -  może być też zapowiedzią owej paresse, odmowy 
pisania. Poeta jawnie odrzuca funkcję pamflecisty, krytyka i kpiarza 
jako funkcję nadrzędną swej poezji. Odmawiając pisania nowej wersji 
Sur la Paresse, w istocie realizuje zawartą w tym poemacie myśl.

Także o tytułowym bohaterze opowiadania Fils du Titien (1831) 
Musset napisze: Il resta ainsi jusqua sa mort fidele a sa paresse [...]185. 
Istotnie, całym swoim życiem Pippo realizuje zasadę negowania, prze
kreślania wszystkiego, co tworzy. Ważne jest tutaj, że kochanka syna 
Tycjana, Beatrice, od początku pełni funkcję Muzy. Pełni ją  jeszcze, za
nim się pojawi, bowiem przesyłając mu sekretnie tajemniczą sakiewkę, 
inspiruje go do stworzenia sonetu dla ofiarodawczyni, której tożsa
mość Pippo pragnie poznać. Warto przyjrzeć się procesowi powstawa
nia tego wiersza Tizianella. Pierwszy napisany dla tajemniczej damy 
sonet -  wyraz spontanicznego wylewu namiętności -  zostaje zmazany

183 Cisza je s t  doradcą, /  Który odkryw a niejedną tajem nicę; /  A kto  chce pew nego dnia dobrze 
się wysłowić, /  Powinien najpierw  nauczyć się milczeć.
184 M ógłbym , ja k  sądzę, bez obaw  i bez zazdrości, / K iedy w idzę, ja k  zem dlona muza upada, /  
Pośród stosu naszych poronionych pow ieści, /  Spalić je j, m im ochodem , m oje p ióro p o d  nosem ; /  
A le cenzurow ać głupców, niech m nie niebo zachow a!
185 A. de M usset, Fils d e Titien, w: N ouvelles d'Alfred de M usset, Paris 1 8 5 2 , s. 19 5 . Z ostał 
w ięc aż  do śm ierci wierny sw em u lenistw u  [...].
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i zastąpiony drugim, będącym jego przeciwieństwem: uporządkowa
nym, dostosowanym do wyimaginowanego splendoru adresatki, wyra
żającym należny je j szacunek, zgodnym z konwencjami i pozbawionym 
w gruncie rzeczy charakteru indywidualnego. Jednak także i ten drugi 
utwór zostaje zniszczony przez bohatera i w rezultacie Beatrice dosta
nie sonet trzeci, będący swoistą syntezą dwóch wcześniejszych. Zatem 
sztuka także i tu staje się możliwa dzięki destrukcji.

Syn Tycjana jest przede wszystkim malarzem i tej sfery jego talentu 
(bo nie działalności) dotyczą starania Beatrice. Je j intencje są jasne: 
Elle voulait faire de Pippo plus que son amant, elle voulait en faire un grand 
peintre186. Kiedy wyjawia mu swą prośbę i swój warunek utrzymania 
relacji miłosnej, którym jest codzienna praca w atelier malarskim, zo
staje porównana wprost do Muzy: Elle ne ressemblait plus a Venus, mais 
a une Muse187. Beatrice udaje się wypełnić tę funkcję, ale ostatecznie 
ponosi porażkę jako inspiratorka, choć zwycięża jako kochanka; można 
powiedzieć, że kochanka wypiera w opowiadaniu Muzę.

Wydaje się istotne, że ta sama, co w odniesieniu do sonetu, zasada 
konstrukcji przez destrukcję stosuje się do obrazów Pippa, z których 
tylko jeden został ukończony, a i ten  płonie w pożarze. Malarz stale 
odwleka ukończenie portretu ukochanej, następnie niszczy go, zama
lowując oczy i usta postaci. Ostatecznie finalizuje dzieło, jednocześnie 
definitywnie odmawiając kontynuowania prac malarskich -  skończe
nie obrazu jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszej twórczości. Dla 
Tizianella bowiem miłość nie tylko jest istotniejsza od chwały arty
sty, ale wyklucza oddanie się sztuce. I jedna, i druga żąda wyłączności, 
a wybór jes t dla Pippa oczywisty. Ja k  mówi bohater, bycie malarzem 
oznacza poświęcenie całego życia sztuce, stawianie oporu wobec jej 
upadku, a na to brak mu sił (choć robi to jeden jedyny raz, decydujący 
dla skończenia portretu Beatrice, ale i dla skończenia z malarstwem). 
Lęk przed tą odpowiedzialnością, jak  lęk przed wpływem wielkiego 
ojca, jest paraliżujący.

Destrukcja staje się elementem koncepcji poezji Musseta także 
w innym sensie, jak  w elegii na śmierć Malibran (A la Malibran, 1836). 
Poeta podejmuje w tym epitafium topos exegi monumentum, problem

186 Ibidem , s. 16 7 . C hciała z P ippa zrobić w ięcej niż sw ego kochanka, chciała z niego zrobić  
m alarza.
187 Ibidem , s. 176 . Ju ż  nie przypom inała Wenus, a le  Muzę.
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ocalającego i ocalonego wymiaru sztuki, która jest ucieczką od nico
ści, ale jednocześnie niszczy artystę. Tym razem trwałe dzieło poety 
i malarza przeciwstawione jest dziełu momentalnemu, jakie tworzyła 
słynna śpiewaczka, która nie pozostawiła po sobie niczego m aterial
nego. Malibran nazwana jest świętą artystką i ״belle muse adoree”, 
jako że przynależy całkowicie do przestrzeni sztuki: sama śpiewająca 
pod wpływem inspiracji, staje się inspiratorką188. Je s t  ona dla Musseta 
artystką doskonałą, to znaczy oddającą się sztuce całkowicie. W artoś
cią gry Malibran w utworze M usseta jest autentyczność -  je j łzy na 
scenie były prawdziwe, nie odtwarzała postaci, ale rzeczywiście sta
wała się nimi, dlatego poeta może zwracać się do niej imionami Szeks
pirowskich heroin. To właśnie pełna identyfikacja z bohaterkami jawi 
się jako właściwa przyczyna śmierci artystki, która w końcu stała się 
widzem własnego spektaklu: oglądała siebie umierającą jako odgry
wającą rolę -  rolę wypełnioną ostatecznie w akcie masochistycznego 
umiłowania cierpienia. Ten wątek skazania artysty na autodestrukcję 
powraca u Musseta.

Twórcza destrukcja: strategie ironiczne

Szczególnym i, jak  sądzę, najważniejszym rodzajem tworzenia przez 
destrukcję są strategie ironiczne Musseta. Ujawniają się one już we 
wczesnym poemacie Les secrets Pensees de Rafael, stanowiącym ciętą 
replikę na oburzenie, jakie wywołała prowokacyjna Ballade a la Lune. 
Pozorne kajanie się poety, który popełnił tak straszne wykroczenie, 
pisząc balladę łamiącą obowiązujące konwencje i obrażającą język fran
cuski, prowadzi do apostrofy, która jest jawną kpiną: Muse, reprends ta 
lyre, et reouvre-moi tes bras (s. 133)189. Zapowiedziany w tym tekście po
wrót do Muzy ma być powrotem na łono literatury poprawnej; w isto
cie dalsza część poematu jest kontynuacją łamania zasad, przerywania 
toku narracji zwrotami do czytelnika i woltami fabularnymi. Podobne 
chwyty można obserwować we wspomnianej dedykacji do La Coupe et 
les Levres, w Mardocheu i Namunie.

188 Podobne oddanie się sztuce, porównane przez M usseta w liście do C. Jau bert (Un 
Souper chez M adem oiselle R achel, 1 8 3 9 ) do zapalenia płom ienia ogarniającego artystę, 
dotyczy zachwycającej go panny Rachel.
189 M uzo, w eź znowu sw ą lirę i otw órz m i ponow nie ramiona.
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-  poezja romantyczna w ironicznym zwierciadle

Ironicznie traktuje Musset -  i to po wielekroć -  walkę klasyków z ro
mantykami. Podziały i spory -  szczególnie, że patrzy na nie z dystansu 
(zresztą do ich zniesienia dążyli już w pewnej mierze starsi romantycy)
-  są dla niego powodem do drwin. W Les secrets Pensees de Rafael poeta 
kpi z klasyków i romantyków (szczególnie z romantyków) i wskazu
je  drogę własną, ignorującą podziały, bo na biurku mówiącego dzieło 
Jeana Racine’a leży koło dzieł Williama Szekspira i Nicolasa Boileau. 
Najpełniejsze ironiczne ujęcie batalii romantycznej, możliwe dzięki 
chwytowi zmiany optyki, stanowią Lettres de Dupuis et Cotonet (1837). 
Batalia ta ukazana jest z perspektywy prowincjonalnych miłośników 
literatury, którzy -  pełni dobrej woli -  usiłują ją  zrozumieć, stosując 
kryteria zdroworozsądkowe i dzięki temu ujawniając absurdy roman
tycznych zmagań i względność prezentowanych jako rewolucyjne po
stulatów estetycznych wzajemnie się podważających190. Demaskowane 
są ustanawiane raz po raz linie demarkacyjne między klasycyzmem 
a romantyzmem i definicje tego ostatniego, za którego wyznaczniki 
uznawano kolejno: łamanie zasady trzech jedności w teatrze, łączenie 
sprzecznych kategorii estetycznych, dramatyczność literatury w ogóle, 
je j melancholijność, wtórność -  imitowanie niemieckiej frenezji, na
stępnie angielskiego gotycyzmu i hiszpańskich maskarad, stosowanie 
określonych zabiegów formalnych, takich jak  przerzutnia (vers brise), 
kostium historyczny, idee demokratyczne w polityce i ekonomii, modę 
w stylu noszenia się (niegolenie się i kamizelki). Każdy z tych wyznacz
ników analizowany przez Dupuisa i Cotoneta okazuje się złudny, nie 
ma wartości dystynktywnej, po pierwsze dlatego, że zastępowany jest 
łatwo i szybko przez kolejne, po drugie -  jak  dowodzą autorzy fikcyj
nych listów -  w zasadzie każde z wymienionych zjawisk funkcjonowało 
w literaturze znacznie wcześniej. W rezultacie romantyzm zostaje zde
finiowany jako przeładowanie tekstu przymiotnikami (symptomatycz
ne, że Musset szuka wyznaczników romantyzmu właśnie w języku).

190 Dupuis i Cotonet odtwarzają batalię z ״Jou rnal de D ebat”, dyskutują na tem at ma- 
lowniczości, groteski, pejzażu, dramatu historycznego, sztuki czystej, złamanego ry t
mu, połączenia tragiczności z kom icznością, odrodzenia średniowiecza -  stanowiących 
główne hasła rom antyzm u i batalii o rom antyzm  we Francji. H istoria walki klasyków 
z rom antykam i przedstawiona je s t  w wymiarze groteskowym i -  w końcu -  sprowa
dzona do lokalnej k łó tn i zakończonej podpaleniem peruki M m e Jav art i je j rewanżem
-  obrzuceniem  gospodarza ja jk iem  na miękko.
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Przy okazji tych dywagacji wymieniona jest muza: le vers brise, 
dailleurs, est horrible [...] cest un sacrilege envers les dieux, une offence 
a la muse191. Mimo że muza nie pełni w tym fragmencie, to oczywiste, 
funkcji istotnej, warto je j poświęcić uwagę. Nazwanie współczesnych, 
romantycznych eksperymentów estetycznych obrazą muzy czy bogów 
odsyła do -  niewątpliwie ironicznie potraktowanego -  pragnienia, by 
można było odwołać się do jakiejś wyższej instancji. Je st to jednak prag
nienie bezsilne, bo takiej instancji nie ma. Bogowie i muzy nie są już 
traktowani serio, to tylko słaby odblask czegoś, co kiedyś miało znacze
nie, cień cienia.

Listy Dupuisa i Cotoneta znajdują kontynuację w wierszowanym 
utworze Dupont et Durand opublikowanym w ״Revue de deux mon
des” jako Idylle par Mlle Athenais Dupuis, filleule de M. Cotonet... (1838). 
Dupont et Durand to nie -  jak  Namuna czy dramaty Musseta -  dzieło 
ironii romantycznej, ale jawna satyra, choć trzeba przyznać, że godząc 
w romantycznego poetę, zawiera ona elementy autoironiczne. Musset 
wyzyskuje chwyt dialogu między dwoma literatami nawzajem się opi
sującymi. Każdy z nich użala się na swój los, ale i jako typ pożałowa
nia i pogardy godny opisuje swego rozmówcę. Zwroty do Muz stają się 
elementem ośmieszonej przeładowanej retoryki, którą posługują się 
bohaterowie odwołujący się do bóstw, herosów homeryckich i duchów 
przodków, stosujący rozbudowane porównania, co daje szczególny 
efekt w zderzeniu z przyziemną rzeczywistością i najistotniejszym  dla 
obu artystów problemem, czym napełnić żołądek. Ich surowy sąd nad 
czasami współczesnymi, określonymi jako czasy upadku ludzkości po
grążającej się w głupocie, jest zarazem podważony -  bo poeci sami się 
kompromitują -  jak  i potwierdzony, stanowią oni bowiem żywe świade
ctwo tego, na co narzekają -  bezmyślności. Durand pożerający Schille
ra, Dantego, Goethego, Szekspira jest karykaturą romantyka odrzuca
jącego z pogardą klasyków. Wyznaje: Dans les secrets de lart prompte 
a m’initier /  Ma muse, en begayant, tentait de plagier [...]192. W satyrze 
Musseta mamy do czynienia z owym przedstawionym w listach Du-

191 A. de M usset, Lettres de Dupuis e t  Cotonet, w: idem , & u vres com pletes, Paris 1 8 8 9 
-1 8 9 1 , Com edies e t  proverbes. M elanges, Paris 1 8 8 9 , t. II, s. 210 . [...] przerzutnia, skąd 
inąd, je s t  okropna  [...] j e s t  to bluźnierstw o przeciw  bogom , obraza muzy.
192 A. de M usset, Dupont e t  Durand, w: idem , & uvres completes. Poesies, Paris 1889 , s. 405 . 
Skora, by mnie wprow adzić w  tajem nice sztuki /  M oja muza, jąka jąc  się, siliła się na p lag iat  [...].
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puisa i Cotoneta rozumieniem romantyzmu jako imitacji Anglików, Hi
szpanów, Włochów, a zwłaszcza emfatycznych Niemców (Durand przy
sięga sobie niczego nie napisać w niegodnym francuskim języku)193.

W utworach takich, jak  dedykacja La Coupe et les Levres, Mardoche 
i Namuna, ironia Musseta przybiera nieco inny charakter, poeta idzie 
w ślady Byrona przeciwstawiającego sobie dwie płaszczyzny: realną 
(niedoskonałą) i idealną (wymyśloną, nieprawdziwą) w taki sposób, że 
wzajemnie się one kompromitują. To Don Juan i Wędrówki Childe Harol
da stały się wzorcem dla tych poematów Musseta, w których można od
naleźć charakterystyczne dla ironii romantycznej chwyty retoryczne: 
dyskusje z czytelnikiem, rozbijanie fabuły, autoprezentacje kreatora, 
ujawnianie fikcjonalności tekstu, budowanie postaci na zasadzie coinci- 
dentia oppositorum, a także parabazy i nawiązania intertekstualne, re
fleksje metatekstowe, problematyzacja ״kłopotów z językiem”194. Pew
ną rolę w tych zabiegach odgrywają także Muzy. Swoista dekonstrukcja 
romantyzmu w tych niewielkich utworach dokonuje się także poprzez 
rozbicie marzenia o stworzeniu eposu jako syntetycznego odzwiercied
lenia rzeczywistości, przez grę z wielkimi poprzednikami195.

193 Inny aspekt rom antyzm u ośmieszony je s t  w sprowadzonych do absurdu utopiach 
furierysty Duponta, a także w wielkim synkretycznym projekcie filozoficznego poem atu 
Duranda, w którym  W enus z Chrystusem  tańczą w piekle obok Brahmy, Ju p itera , M a
hom eta, Platona, M arm ontela, N erona i Bousseta.
194 W  badaniach m ussetologicznych problem  ironii rom antycznej je s t  w zasadzie nie
obecny, chociaż np. E. Godo wskazuje na bliskość twórczości M usseta i Heinego, a także 
wymienia bliskie tej koncepcji najw ażniejsze cechy twórczości francuskiego romantyka, 
takie jak  łączenie sprzeczności nie do pogodzenia -  farsy i tragiczności, radości i m elan
cholii, wykluczających się kategorii estetycznych, gatunków, rejestrów ; zm ienność, na
głość, wielość wcieleń -  proteuszowość, polisem ia, niezdecydowanie, dysonanse, kon
trapunktow anie jako zasada kompozycyjna; zob. E. Godo, Une grace obstinee..., s. 3 0  i n. 
(zwł. s. 4 7 -5 6 ,  74, 78). Pisząc o strategiach ironicznych M usseta, korzystam  z polskich 
opracowań ironii rom antycznej: W. Szturc, Ironia rom antyczna, pojęcie, granice i poetyka , 
W arszawa 199 2 ; idem , Osiem szkiców o ironii, Kraków 1 9 9 4 ; M. Żmigrodzka, Ironia ro
m antyczna, w: Słow nik literatury polskiej...; eadem , E tos ironii rom antycznej -  po  polsku, w: 
Problem y w iedzy o kulturze. Prace dedykow ane S tefan ow i Ż ółkiew skiem u, red. A. Brodzka, 
M. Hopfinger, J .  Lalewicz, Wrocław 1 986 .
195 Ja k  dowodzi P. Benichou, wszyscy rom antycy -  także Magowie -  zmagali się z epo
peją, która m iała być rodzajem  summy i wyrazem romantycznego optymizmu, a k tó
ra zaistniała wyłącznie jako dzieło chybione. Epopeja rom antyczna możliwa je s t  tylko 
w rozproszeniu albo pozostaje projektem ; zob. P. Benichou, R om antism es franęais, t . II, 
s. 1 0 5 4 -1 0 5 9 . Zob. też L.Cellier, L'Epopee rom antique, Paris 195 4 .
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Ironiczny ton dedykacji Alfredowi Tattetowi La Coupe et les Levres 
jest oczywisty, choć (a może dlatego, że) sam tekst trudno zaklasyfiko- 
wać196. Wspomniałam już, że stanowi ona swoisty kontrapunkt wobec 
wzniosłej inwokacji do tego samego utworu. Dedykacja nie jest poema
tem dygresyjnym, można by ją  określić jako wierszowaną przedmowę 
-  choć przeciw takiej ״etykietce” wypowiada się Musset na końcu utwo
ru. Ma ona z pewnością charakter autoreferencjalny, stanowi komen
tarz nie tylko (nie tyle) do La Coupe et les Levres, ale do poezji w ogóle. 
W utworze tym pojawia się zresztą, co zauważa Castagnes, alegoryza- 
cja poezji przybierającej postać kobiety197. Musset podejmuje problem 
niewyrażalności, czy raczej pewnego hiatusu związanego z rozdźwię- 
kiem między tworzeniem in statu nascendi a dziełem już skończonym, 
efektem: samo wyrażenie myśli jest już je j okaleczeniem, zamknięciem 
w więzieniu języka. Dysonans dotyczy także stanu poety w akcie twór
czym i po nim.

Musset nawiązuje do koncepcji furor poeticus, z jednej strony ją  afir- 
mując, z drugiej -  nieustannie podważając przez autorefleksję w sposób 
szczególny wyostrzoną, co jest niewątpliwie bliskie koncepcji Schlegla. 
Zapomnienie siebie konieczne w stanie napaści przez bóstwo staje się 
niemożliwe, gdy poeta ma sprawować nieograniczoną kontrolę nad 
procesem twórczym, podobnie jak  podmiot poematów dygresyjnych. 
Musset nie tyle jednak podaje w wątpliwość sam akt natchnienia, ile 
dowodzi problematycznego rozziewu między tym aktem a tym, co poza 
nim, a więc w gruncie rzeczy stawiając jako problem tożsamość twórcy. 
Skutkiem uświadomienia sobie tego hiatusu musi być rozczarowanie 
odsłaniające braki198. O literaturze podmiot mówi:

196 Zob. J.-P. Bertrand, P. Durand, L a m odern ite rom antique..., s. 1 6 0 -1 6 1 . Badacze 
w swojej lekturze zwracają uwagę przede wszystkim  na antyrom antyczny wymiar poezji 
M usseta i podkreślają lekkość w yróżniającą go spośród innych romantyków, a prowa
dzącą do powagi, dystansu poezji do siebie sam ej (zwł. s. 154). Ten sam aspekt eks
ponuje H. Ju in ; zob. L e p oem e d ’A lfred  de M usset, ״Europe” 1 9 7 7 , n r 5 8 3 -5 8 4 . Słusz
nie podkreśla już P. Gastinel, że twórczość M usseta je s t  skierowana przeciw szkołom  
i cen acleom ; zob. P. Gastinel, L e rom antism e..., s. 2 2 2 -2 2 4 . Zob. też: E. Godo, U negrace  
obstinee... , s. 4 7  i n.
197 G. Castagnes, Les fem m es e t  l ’esthetique..., s. 3 1 7 -3 1 8 .
198 Podaję tłum aczenie B. Londyńskiego -  D edykacya panu A lfredow i T.***, w: A. M usset, 
Poezye, przekł. B. Londyński, W arszawa 1 8 9 0 : A jed n ak , ja k ież  dziw ne i sm utne w rażen ie /  
W ywołuje rękopism ! W szystko, przy pisaniu, /  W praw iało m nie p rzed  chwilą w  szczere za 
chwycenie! /  Teraz zaś, nie w iem , nie śm iem  spojrzeć na rzecz całą ; s. 70 .
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Elle-meme est un mort que nous galvanisons.
Elle entend son affaire en nous peignant des filles,
En tirant des egouts les muses de Regnier.
Elle-meme en est une, et la plus delabree 
Qui de fard et donguents se soit jamais platree.
Nous l’avons tous usee, —  et moi tout le premier.
Est-ce a moi, maintenant, au point ou nous en sommes,
De vous parler de l’art et de le regretter ? (s. 169)199.

Muzy Regniera wyciągnięte z rynsztoka, reprezentujące poezję sa
tyryczną, którą z jednej strony podmiot-poeta się brzydzi, z drugiej -  
ma ku niej inklinacje, do czego się jawnie przyznaje, stają się znakiem 
upadku współczesnej sztuki. Obraz wyciągania muz z rynsztoka przez 
taką samą jak one muzę świadczy o podwójnym zapośredniczeniu li
teratury, o której tu mowa, a która jawi się jako swoiste ״błędne koło”.

Nie ma w tym tekście Musseta demonstrowania wszechwładzy pod
miotu piszącego, chwalenia się potężnymi możliwościami, można mó
wić raczej o realizacji toposu skromnościowego. Poeta sam przedstawia 
się jako aktywny uczestnik ogólnej degrengolady, jaka dotknęła sztukę. 
Ujawnia swoje sądy estetyczne, mimo że sam sobie odbiera prawo, by to 
robić. Jak  w poematach dygresyjnych, sygnalizuje, że tekst mu się wymy
ka spod kontroli, i pokazuje, że potrafi go ujarzmić: Je  suis passablement 
en humeur de rever. /  Et je marrete ici, pour ne pas le prouver. /  Je  ne sais 
trop a quoi tend tout ce bavardage (s. 170)200. Ten stop władzy i bezrad
ności dobrze charakteryzuje Mussetowski model poezji. Wyraźna ironia 
(i autoironia) staje się jedną ze strategii obronnych Musseta wobec roz
czarowania. Topika Muz -  w dedykacji jeszcze mało obecna -  powróci 
w poematach dygresyjnych poety, gdzie wpisuje się w tę tendencję.

Na marginesie warto podkreślić, że swoje niezwykłe wyczucie ję 
zyka, o którym tu piszę w odniesieniu do poematów, zdradza Musset 
w utworach dramatycznych (comedies et proverbes), w których roi się 
od autokomentarzy, a które można rozpatrywać w kontekście ironii

199 Trup z niej także, lecz przez nas galw anizow any, /  Czeka na sw oją kolej, m alując dziew 
częta, /  W yciągając z rynsztoku te muzy Regniera, /  Z których sam a je s t  jed n ą , najbardziej 
zniszczoną, /  Bo m aścią an i tynkiem  w dzięków  nie przybiera. /  Wszyscyśmy ją  zużyli -  ja  
najpierw szy pono... /  Czyliż m am  praw o teraz, w  takim  rzeczy stanie, / M ów ić ci o tej sztuce, 
której zgon ża l budzi?; ibidem , s. 75.
200 Do licha! W  m arzycielskim  znów  jes tem  hum orze. /  S ta ję więc. Taki hum or z m iejsca trze
ba stropić. /  Sam  nie w iem , p o  co tyle n abaja łem  w ierszy?; ib idem , s. 77.
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romantycznej201. Bohaterowie nie tylko przerzucają się ripostami, ale 
i zdradzają ukryty sens słów użytych przez interlokutorów, demon
strując, jak  język sam prowadzi mówiącego w stronę, w którą ten nie 
zamierzał i nie spodziewał się podążyć. Protagonista Mussetowskiego 
dramatu pełni funkcję komentatora świadomego słów podobnie jak 
podmiot poematów dygresyjnych.

-  strategie ironii romantycznej w Namunie

Szczególnie interesującym przykładem realizacji ironii romantycznej 
wydaje się poemat dygresyjny Namuna (1832), który zamykał tom 
Spectacle dans un fauteuil202. W sposób ironiczny podmiot tego poe
matu prezentuje narzucanie zasłony marzenia na nagą rzeczywistość. 
Musset pisze o ״prisme enchante” -  czarownym pryzmacie marzenia, 
który wykrzywia widzenie, deformuje to, co postrzegane, i właśnie ta 
deformacja -  próba ponownego zaczarowania świata -  staje się pod
stawą kreacji poetyckiej. Romantyzacja (Novalisowska) nie jest w tym 
przypadku wzniosłą misją, ale raczej ucieczką od rzeczywistości -  od 
nagości, którą sam poeta w Namunie przywołuje po wielekroć, nadając 
(czy przywracając) tej kategorii znaczenie. Deziluzja zdaje się koniecz
na, lecz nie jest ona dla Musseta punktem dojścia, a punktem wyjścia 
do poezji, która -  choć skażona -  jest jednak jedyną obroną przed bez
sprzecznie złym, acz prawdziwym światem203.

201 Chodzi o takie dramaty, jak : N ie trzeba się zarzekać, B arberyna, K aprysy M arianny, 
O czym m arzą dziew częta. M istrzem  demaskacji języka je s t  tytułowy bohater Fantazja, 
k tóry stale odziera słowa z ich funkcji przenośnej, starając się dotrzeć do ich sensu 
pierwotnego. Jednocześnie cechuje go znużenie, niewiara w oryginalność, możliwość 
stw orzenia czegoś nowego. M etapoetycką lekturę Lorenzaccia  (jako tekstu  o śm ierci idei 
sztuki prom etejskiej) oraz F an tazja  (którego bohater m a być figurą artysty) proponuje 
A. Heyvaert; zob. A. Heyvaert, L esthetiqu e..., s. 78  i n. Dla badacza estetyka M usseta 
je s t  pytaniem  o możliwości języka, przy czym więcej odpowiedzi na te pytania Heyvaert 
znajduje w dziele teatralnym  niż poetyckim  rom antyka (zob. ibidem , s. 12).
202 W ersję polską podaję w przypisach w -  nieoddającym  lekkości i w ieloznaczności 
oryginału -  tłum aczeniu B. Londyńskiego: A. M usset, N am u n a , w: id em , P oezy e . Na 
tem at bajronicznego wzorca N am uny  p isał już Sainte-Beuve; zob. E. Godo, Une grace  
obstin ee... , s. 61.
203 B. Szwajcer pisze o ucieczce M usseta do azylu m arzenia, o pociągu do au-dela, w kon
tekście nostalgii za korzeniam i (nostalgie des origines) tego idealisty przeżywającego rze
czywistość jako dramat; zob. B. Szwajcer, L a nostalgie dans l ’&uvre..., rozdz. I.
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W Namunie Mussetowski podmiot wypowiada się kilkakrotnie -  po
dobnie jak  w Spowiedzi dziecięcia wieku -  w imieniu zbiorowości: można 
uznać, że ״my” określa tutaj poetów pokolenia ״rozczarowanego”. Wy
znaje on:

La muse est toujours belle,
Meme pour l’insense, meme pour l’impuissant;
Car sa beaute pour nous, c’est notre amour pour elle (p. I, s. 265)204.

Tym samym wskazuje na fantazmatyczność figury muzy i w ogóle 
na tworzenie fantazmatów jako podstawę poezji. Istnienie obiektywnej 
rzeczywistości, przekaz obiektywnej prawdy nie ma znaczenia, prawdą 
jest to, co uznaje się za prawdę: ma ona dla poetów rozczarowanych, sza
lonych i bezsilnych -  jak  pisze o nich Musset -  charakter subiektywny 
i jako taka zostaje w twórczości artystycznej wyrażona. Muza wiecznie 
piękna reprezentuje ideał, który musi pozostać ideałem w opozycji do 
poezji współczesnej, zbrukanej, reprezentowanej przez upadłe boginie 
-kurtyzany. Wspomniałam już o właściwej pisarzowi swoistej dialekty- 
ce romantycznej koncepcji poezji. Także w tym przypadku teza (ideał) 
i antyteza (ideał upadły, zanurzony w historię, zdegenerowana poezja 
współczesna) znajdują syntezę w poezji własnej Musseta reprezentowa
nej przez jego Muzę: ułomną, ale przynależną wciąż do sfery Absolutu.

W Namunie obserwować można właściwą ironii romantycznej oscy
lację między niszczeniem a tworzeniem, przy czym destrukcja realizuje 
się w demistyfikowaniu iluzji literackiej, a także w autokrytyce. Gest 
anihilacji jest czytelny we fragmentach, w których poeta komentuje 
napisane dzieło, wytykając mu niedociągnięcia, wady. Musset pisze: 
En verite, lecteur, je crois que je radote oraz: Ja i  fait un hiatus indigne de 
pardon [...] (p. I, LXI, s. 260); Ja i  bien mal explique ce que je voulais dire 
[...] (p. II, XIII, 266)205. Samokrytyka eksponuje trudności, które pod
miot pokonuje, nad którymi panuje, więc w rezultacie dowodzi jego 
wirtuozerii, ale to nie jedyna je j funkcja. Te warsztatowe kłopoty mają 
w utworze szersze znaczenie, chodzi bowiem również o kwestię ogra
niczeń tkwiących w samym języku, o problem niewyrażalności. Musset

204 W szak niepow ołani /  W dzięk muzy cenią. Głupcom imponuje, /  P iękna je s t  dla nas, bośm y  
rozkochani; A. de M usset, N am una , w: idem , P oezye, s. 101 .
205 Ach, czytelniku, przebacz mi, zabrnąłem  oraz: P opełn iać niecne hiatusy ją łem  [...]; Rzecz 
w cale inna, niż chciałem  [...]; ibidem , s. 95 i s. 103 .
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oscyluje pomiędzy wiarą w podmiotową moc twórczą, w to, że wypo
wiedzenie myśli jest możliwe, a więc że możliwa jest poezja, a całkowi
tym zwątpieniem w tę moc.

Francuski romantyk mówi wprost o niemożności opisu: Hassan etait 
un etre impossible a decrire (p. I, XXVI, s. 253)206. Podmiot Namuny roz
waża po kolei rozmaite środki, za pomocą których mógłby powiedzieć 
cokolwiek o bohaterze i zainteresować nim czytelnika, wszystkie jednak 
okazują się zużyte i oklepane, nieprawdopodobne lub nieistotne -  wo
bec każdego z nich podmiot znajduje jakiś zarzut, zamykając charakte
rystykę postaci w jednym słowie ״un original”. W tym określeniu kryje 
się istota Mussetowskiego poematu -  Hassan jest oryginałem, bo jest 
dziwakiem, ale także dlatego, że poeta nazywający się twórcą dąży do 
stworzenia bohatera i do stworzenia tekstu oryginalnego mimo świado
mości uwikłania w język już istniejący -  język cliches, do których należą 
zużyte toposy, w tym topos Muz. Jedyną możliwość wyzwolenia się od 
uzależnień znajduje Musset w negacji -  pisze zatem o tym, czego nie 
powie, czym Hassan być nie może, a nie może dlatego, że to już o boha
terach literackich powiedziano. U autora Nocy powraca niejednokrotnie 
wątek rozczarowania tekstem już napisanym, który nie oddaje pier
wotnego zamiaru, rozmija się z nim wyraźnie. Samo nazwanie rzeczy, 
uchwycenie myśli w słowie, jej wyrażenie, a więc to, co jest istotą poezji, 
jest zarazem jej okaleczeniem, ogołoceniem, uwięzieniem.

Co więcej, podobnie jak  w Synu Tycjana, w Namunie pojawia się su
gestia dosłownego, fizycznego zniszczenia dzieła -  jego spalenia lub 
skreślenia. Mimo tych gestów, które można nazwać gestami autoagre- 
sji, romantyk zmierza jednak nie do totalnej destrukcji, ale -  jak  już 
pisałam -  przez tę destrukcję do swoistego oczyszczenia języka poezji. 
Musset rozumie je  specyficznie i realizuje za pomocą prowokacji. Taką 
prowokacją jest obraz nagiego Hassana rozciągniętego na sofie, który 
budzi wpisany w tekst sprzeciw potencjalnego czytelnika207.

206 N iepodobieństw o określićH assana  [...]; ibidem , s. 86 .
207 B. Szw ajcer pisze o M ussetowskiej nostalgii za czystością (nostalgie d e la purete) ję 
zyka, k tóry pisarz -  wobec świadomości rozbicia własnej podmiotowości -  chce poddać 
rekompozycji. Badacz podkreśla także niechęć M usseta do Les O rientales  Hugo, głównie 
właśnie do ich płaszczyzny językowej; zob. B. Szwajcer, L a nostalgie dans l ’&uvre, s. 4 3 
- 4 6 .  Na tem at ciszy u M usseta, antyrefleksyjności i antydyskursywności jego poezji zob. 
P. Reboul, L e p o e te  contre la p oes ie Europe” 1״ , 977 , nr 5 8 3 -5 8 4 , s. 1 5 7 -1 5 8 .
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Sposób rozpoczęcia opowieści wschodniej wskazuje także na właści
we Mussetowi pragnienie osiągnięcia nagości języka -  w znaczeniu jego 
dosłowności, czystości. Sam poeta pisał o tym pragnieniu, krytykując 
zarazem nadmiar przymiotników w poezji jako zbędny, zaciemniający, 
zanieczyszczający tekst (była już mowa o tej właściwości stylu roman
tycznego wyszydzonej w listach Dupuisa i Cotoneta)208. Jednocześnie 
gest poety nie staje się całkowicie niewinny -  zachowuje siłę ekscesu 
(zwłaszcza że wiążą się z nim seksualne zaczepki pod adresem czytel
niczki); pragnienie oczyszczenia języka, pragnienie wyrażalności jest 
pragnieniem naiwnym -  nagość niewinna nie jest już możliwa, pozo
staje w sferze marzeń.

Mardoche (1829), nieco wcześniejszy poemat Musseta, pod wielo
ma względami przypomina Namunę. Tytułowy bohater tego utworu, 
jeden z wielu literackich sobowtórów autora, jest nie tylko znudzonym 
życiem dziecięciem wieku, ale i -  co ważniejsze -  poetą. Można powie
dzieć: ״poetą od niechcenia”, bowiem oddaje się sztuce w momentach 
spleenu (Musset pisze ironicznie, że rzadkiego, bo dopadającego go 
tylko cztery razy w tygodniu). W tekście tym odwiedziny muz odda
ją  łatwość, z jaką bohaterowi przychodzi poezja: Les muses visitaient 
sa demeure cachee, /  Et quoiqu’il fit rimer idee avec fachee, /  On le lisait 
(s. 100)209. Daleko jesteśm y od wzniosłego modelu poezji romantycz
nej, ale nie mamy w żadnym razie do czynienia z równorzędną wobec 
tego modelu kontrpropozycją. To poezja niczym nieopłacona, byle 
jaka, poddana rymowi, podporządkowująca warstwie brzmieniowej ję 
zyka zawartość treściową. Je s t  to -  swoją drogą -  gra słów nieprzypad
kowo zestawionych, bowiem idee zostaje niejako skontrapunktowana 
przez fachee (przymiotnik, którego końcówka wyraźnie wskazuje, że 
odnosi się właśnie do idee). Rację ma Vaillant, pisząc w odniesieniu do 
Mardochea i Namuny o logorei Musseta, jednym z przejawów której

208 E. Godo pisze o nagości w poezji M usseta jako odkrywaniu pustki, nicości. W łaśnie 
pustka je s t  sprawdzianem znaczenia myśli. L iteratura usiłuje ruchom ą, niestabilną rze
czywistość poddać słowu, które uważa się za wieczne, ale to uchwycenie rzeczywistości 
okazuje się niemożliwe. Według badacza postawa M usseta to ״nihilizm  liryczny”, ״wiel- 
kiem u nic” przeciwstawiane je s t prawie n״  ic”; zob. E. Godo, U negrace obstinee..., s. 6 0 
- 6 5  i 71, 100 . Zob. też. F. Han, Q uelques notes sur ״N am ouna” e t  sur la rhetorique, ״Eu- 
rope” 1 9 7 7 , n r 5 8 3 -5 8 4 , s. 171 .
209 M uzy odw iedzały jeg o  ukrytą siedzibę, / 1 Jak k o lw iek  zrym ow ałby ״idea" ze ״skłócona", /  
Czytano go.
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jest gromadzenie apostrof (dodajmy -  także apostrof do Muz)210. Idee 
fachee -  idea zła, obrażona, wewnętrznie skłócona -  to idea, można po
wiedzieć, mało ״ideowa”. Oczywiście to, że Musset nie pochwala takie
go rodzaju poezji, nie rozmija się z przekonaniem romantyka, że sam 
taką tworzy. W tym sensie Mardoche ma wymiar autoironiczny.

Nie jest przypadkiem, że po raz drugi Muzy pojawiają się w tym 
poemacie w związku z... modą. Musset wprowadza nawet do tekstu na
zwisko Brummela -  angielskiego arbitra elegancji i twórcy dandyzmu 
oraz konkurujących z nim w tej dziedzinie Francuzów. Najwznioślejsze 
formy apostroficzne: O, Muses d’Helicon ! -  O chastes Pierides ! (s. 113;
0  Muzy Helikonu! O, nieskalane Pierydy!) przywołane są po to tylko, by 
potwierdzić znaczenie laseczki Mardoche’a dla idei dandyzmu i je j przy
szłych realizacji. Ten prześmiewczy fragment również ma charakter 
autoironiczny, bo chodzi nie tylko o zderzenie opozycyjnych rejestrów 
w opisie bohatera, ale również o przybieranie masek, które jest wyra
zem kryzysu tożsamości. Z kryzysem tym postawę marzyciela roman
tycznego znajdującego się tu, gdzie go nie ma, poszukującego coraz to 
nowych kostiumów, łączy Janion, która podkreśla: Stąd nieprawdopo
dobna, wręcz fantastyczna kunsztowność mody romantycznej211. Musset ze 
swoim upodobaniem do metafor gry aktorskiej, teatru, masek, a także 
dandyzmu wydaje się tu przykładem sztandarowym. Należy dodać za 
Franęoise Han, że taką maską staje się również język, retoryka212.

Hassan z Namuny nie jest poetą jak  Mardoche, jest nim jednak nie
wątpliwie podmiot tego poematu zaznaczający silnie swoją obecność 
na zasadzie permanentnej parabazy. To właśnie jego relacja z Muzą 
jest w Namunie przedstawiona jako ilustracja Mussetowskiej koncep
cji poezji. W przypadku poety wirtuoza, na jakiego kreuje się podmiot 
tekstu, tradycyjne wzorce literackie w sposób oryginalny mogą zostać 
wyzyskane tylko w parodiach i pastiszach. Dotyczy to także zwrotu do 
Muzy. W poemacie Musseta inspiratorka pojawia się -  co należy uznać 
za chwyt rozbijający klasyczny epos -  nie na początku, lecz na końcu

210 Zob. A. Vaillant, La crise de la litterature..., rozdz. ״M usset, poete de la parole versifiee”, 
s. 2 9 5 -2 9 7 . Także M. Bieńczyk wskazuje na dramatyczne uwięzienie w języku wyrażające 
się w aluzyjności, skojarzeniowości, kliszach, komunałach, jako świadectwo melancholii
1 zarazem świadomości ironicznej; zob. M. Bieńczyk, Oczy Dürera..., s. 93. Podobnie o poe
m atach pisze inny badacz: c ’est le langage de devorant lui-meme; H. Ju in , L epoem e..., s. 154.
211 M. Jan ion , Zło i fan tazm aty ..., s. 163 .
212 Zob. F. Han, Q uelques notes..., s. 173 .
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pieśni I. Ten gest retoryczny współgra z innymi sposobami gry z kon
wencją epopei, jak  dominacja podmiotu nad fabułą, rozbijanie toku fa
buły dygresjami, deheroizacja bohaterów.

Zgodnie z zasadą, że wyznacznikiem poematów dygresyjnych jest 
podmiot jako dominanta kompozycyjna, również w Namunie zasadni
czą rolę odgrywa ״ja” poematu, które jest kreacją skomplikowaną. To 
ono uruchamia cały łańcuch intertekstualnych relacji, demonstruje 
swą wirtuozerię, subtelnie, czasem i brutalnie, polemizuje z krytykami, 
przywołuje wydarzenia z biografii autora, sygnalizując niejasną, bo raz 
po raz podważaną z nim tożsamość, cierpi na melancholię, to w koń
cu ono zawiązuje i zrywa tok fabuły, a także mówi o muzie. Musset, 
tworząc szczególny, nowy rodzaj podmiotu tekstowego, podejmuje przy 
tym dyskusję nad miejscem doświadczeń twórcy w jego dziele. W Namu- 
nie podmiot wychyla się z kart utworu, czyniąc aluzje do faktów niefik- 
cjonalnych (wspomina dawne kochanki i podróże oraz wydawcę) i su
gerując, że tekst ma charakter autobiograficzny. I podmiot opowieści, 
i je j protagonista, zblazowany Hassan -  notabene stanowiący przykład 
- zwichnięcia” heroicznego wzorca osobowego״  noszą cechy bajronicz- 
ne. Jednocześnie podmiot utworu odcina się od romantycznego ekspre- 
sywnego modelu poezji. Dzieło nie może być traktowane jako autopor
tret, skoro na sugestię: Alors [...], cest vous que vous peignez /  Vous etes 
le heros, vous vous mettez en scene (p. I, XX, s. 252)213 podmiot Namuny 
odpowiada zdecydowanie negatywnie. Oscylacja między tożsamością 
z autorem a fikcjonalnością ״ja”, podkreślaniem z jednej strony auten
tyczności, z drugiej -  iluzoryczności całego świata przedstawionego po
zwala rozważać podmiot dzieła w kategorii ״ja  sylleptycznego”214.

Fragment, w którym pojawia się Muza, można by uznać za ironiczną 
wersję swoistego poetyckiego ״romansu rodzinnego”, bowiem w swej 
autoprezentacji podmiot odwołuje się do Wergiliuszowego obrazu 
ucieczki Eneasza i jego rodziny z Troi: Je  suis comme Eneas portant son 
pere Anchise (p. I, LXXV, s. 263)215. Zgodnie z podaną w tekście eksplika-

213 Czyjaż to tedy krytyka? -  ktoś w oła -  /  Jeg om ość  piszesz sam  chyba o sobie?; A. de M us
set, N am una , w: idem , P oezye, s. 85.
214 O kategorii ״ja  sylleptycznego” zob. R. Nycz, Jęz y k  m odernizm u: prolegom ena h isto
rycznoliterackie, W rocław 1 9 9 7 , s. 109  i n.
215 Tak w iód ł Eneasz ojca A nchizesa; A. de M usset, N am una, s. 99 . Pojęciem rom״  ansu ro
dzinnego”, pisząc o lęku przed wpływem, relacji poety z prekursorem  i muzą, posługuje 
się H. Bloom; zob. L ęk  p rz ed  w pływ em ..., np. s. 1 0 0 -1 0 5 .
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cją Eneasz to ja-poeta, kreator, niesiony na plecach syna Anchizes -  to 
dzieło, muzą zaś jest Kreuza gubiąca się stale i zostająca w tyle:

Lecteur, nous allons voir si tu comprends ceci.
Anchise est mon poeme; et ma femme Creuse
Qui va toujours trainant en chemin, c’est ma muse.
Elle sen va la-bas quandje la crois ici.
Unepierre larrete, un papillon l’amuse.
Quandarriverons-nous, si nous marchons ainsi ? (p. I, LXXVII, s. 263)216.

Odwołanie do bohaterów Eneidy i do topiki związanej z eposem sta
je  się figurą przenicowania koncepcji poezji rozumianej jako furor dei, 
bowiem hierarchia zostaje tu odwrócona. Muza jest małżonką poety, 
więc relacja z inspiratorką zmienia się z wertykalnej na horyzontal
ną. Co więcej, w Namunie ona jest mu podporządkowana, zależna od 
poety całkowicie, to nie ona pokazuje drogę. Status bogini jest obni
żony -  bowiem je j roztargnienie, rozproszenie dla błahych powodów 
(podwiązka, kamyk, motyl) sprowadzające na nią śmierć, ukazuje ją  
w świetle humorystycznym. Inspiracja romantyczna w tym wariancie 
nie ma charakteru transcendentnego wobec twórcy, jest mu podległa. 
Muza reprezentuje tradycję, która zostaje w tyle za poetą-Eneaszem, 
co potwierdza Mussetowską świadomość własnego nowatorstwa, ale 
i nienadążania utrwalonego języka za rozwojem poezji.

Należy pamiętać, o czym pisarz nie mówi wprost, że Kreuza zginęła 
w Troi, a wracający po żonę Eneasz spotkał tylko je j cień. Można by 
zatem widzieć w Namunie postulat pozbycia się muzy i wyzwolenia się 
od więzów literackich zasad. A jednak Musset daleki był od haseł Les 
Orientales postulujących wolność sztuki. Poemat głosi bowiem:

Eneas, d’une part, a besoin de sa femme.
Sans elle, a dire vrai, ce nest quun corps sans ame.
Anchise, d’autre part, est horriblement lourd.
Le troisieme peril, c’est que Troie est en flamme.
Mais, des qu Anchise grogne ou que sa femme court,
Eneas est force de sarreter tout court (p. I, LXXVIII, s. 2 6 3 -2 6 4 )217.

216 W net czytelnikom  rzecz całą  objaśnię. / A nchizes -  pow ieść, a  pan i K reuza, /  Idąca z tyłu, 
to m oja je s t  muza. /  Chcę dążyć naprzód, ona sta je w łaśnie. /  Goni m otylki -  oto  je j  ekskuza! /  
N a takiej drodze w erw a rychło gaśnie!; A. de M usset, N am una, w: idem , Poezye, s. 99.
217 Eneasz z żoną m a trudne zadan ie, /  Lecz on je s t  bez niej, ja k  ciało bez duszy. /  A nchizes 
przytem  ciężki niesłychanie, / Stary, gderliw y; nadom iar katuszy / 1 Troja w  ogniu. Nim żonkę
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Inspiratorka, mimo że ośmieszona, jest więc potrzebna poecie. Co 
ważne, Kreuza-Kamena powoduje konfuzję, myli pisarza, znajduje się 
zawsze gdzie indziej, niż on sądzi, wymyka mu się spod kontroli, co 
czyni problematyczną je j -  zaznaczoną wcześniej -  zależność od twór
cy. W ujęciu Musseta utrata muzy, jak  utrata ducha, wiary, zwątpienie, 
rozczarowanie, deziluzja są w nowoczesnej poezji nieuniknione.

Świadectwem kryzysu czy wyczerpania poezji romantycznej jest 
charakterystyczne dla Musseta rozpoznanie nieodwracalnego uzależ
nienia literatury, nieuchronności wpływu, uwikłania dzieła w język 
poetycki już istniejący, skazania na plagiat, na powtórzenie. Poeta Na- 
muny mówi wprost o niemożności stworzenia dzieła oryginalnego:

» Byron, me direz-vous, ma servi de modele. «
Vous ne savez donc pas qu’il imitait Pulci ?

Lisez les Italiens, vous verrez s’il les vole.
Rien nappartient a rien, tout appartient a tous.
Il faut etre ignorant comme un maitre decole 
Pour se flatter de dire une seule parole 
Que personne ici-bas nait pu dire avant vous

(p. II, VIII, XIX, s. 2 6 5 -2 6 6 )218.

Przywołana wyżej Mussetowska analogia poety do Eneasza, poe
matu do Anchizesa jest przewrotna, a odwrócenie porządku wydaje się 
znaczące: twórca staje się nie ojcem, a synem własnego dzieła -  choć, co 
ważne, wcześniej podkreślał właśnie swoje ojcostwo wobec bohatera. 
Dzieło to zresztą wyraźnie poecie ciąży (Anchise, dautre part, est horri- 
blement lourd; p. I, LXXVIII, s. 264)219. Odwołując się do Wergiliusza 
i czyniąc się synem swego dziecka, Musset nie tylko zrzuca z siebie 
odpowiedzialność, ale i uchyla pytanie o właściwych ojców, wielkich 
prekursorów, o których pisał w Spowiedzi dziecięcia wieku -  w Namunie 
przede wszystkim jest nim Byron jako autor Don Juana -  i zajmuje nie
jako ich miejsce220. Można zaryzykować tezę, że Musset pisze tak, by

w ięc wzruszy, / L epiej postąpi, gdy na miejscu stan ie; ibidem , s. 9 9 -1 0 0 .
218 Ależ to kopia z Byrona, k toś pow ie; /  A czy Pulciego on nie naśladow ał?  / /  Czytajcie W ło
chów, fa k t  jasnym  się stan ie: /  Nic je s t  niczyje, w szystko w szystkiem  w łada. /  Ja k iż  naiwny 
ten, co opow iada, / Ż e on potrafi stw orzyć nowe zdanie!; ibidem , s. 102 .
219 A nchizesprzytem  ciężki n iesłychanie  [...]; ibidem , s. 100 .
220 Ja k  pisze A. Heyvaert, wejście w dorosłość to upadek w czas, czyli w świat ojca. Owi 
ojcowie to herosi imperium  lub podziwiani pisarze, którzy następcom  przekazali jako
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dzieło nosiło cechy angielskiego poematu w stopniu większym niż on 
sam, co przywodzi na myśl apophrades Blooma -  odwrócenie porząd
ku wpływania i dziedziczenia. W pieśni I uwagi warsztatowe, dygresje 
i niedomówienia dominują zdecydowanie nad fabułą i bohaterem, któ
ry też -  jako zmieniający kochanki co tydzień -  jest bardziej donżuań- 
ski niż Don Juan: Ce que don Juan aimait, Hassan laimait peut-etre; /  Ce 
que don Juan cherchait, Hassan ny croyaitpas (p. II, LV, s. 275)221.

W pieśni II na zarzut imitowania Byrona poeta odpowiada, że ten 
ostatni też imitował Włochów, i demonstruje intertekstualny nieskoń
czony łańcuch, niejako uzasadniając własną wtórność jako koniecz
ność. Zanurzenie w świecie literatury jest jawne i jeśli Musset pisze, że 
 nie pożycza z biblioteki”, czyni to ironicznie. W swój tekst wprowadza״
bowiem Wergiliusza, Luigiego Pulciego, Moliera, Samuela Richardso- 
na, Pierre’a Ch. de Laclosa, Ernsta T.A. Hoffmanna, Antoine’a Franęois 
Prevosta, Byrona, Wolfganga Amadeusza Mozarta... Do tej długiej listy 
dołączyć należy niewspomnianego tu, lecz ciągle obecnego, bezpośred
niego poprzednika -  Hugo. Pisarz stosuje również strategię wyparcia -  
wyrzekając się jakichkolwiek związków z Byronem, choć trudno mówić 
o Bloomowskiej kenosis w sensie ścisłym, jako że to wyrzeczenie się ma 
zazwyczaj charakter ironiczny. Tak dzieje się w cytowanym fragmencie 
Namuny, a także w innych tekstach Musseta.

Musset zmierza z jednej strony do destrukcji języka romantycznej 
poezji, z drugiej -  do je j odnowienia właśnie poprzez ową destrukcję. 
W tym sensie można mówić o romantycznych poematach dygresyjnych 
jako dziełach dekonstruujących. Vaillant pisze o zawartej w Namunie 
odmowie pisania, porzucenia pisma na rzecz mowy, opowieści i pod

dziedzictwo poczucie braku, pustki. Badacz pisze także o przepaści między ojcam i i sy
nam i jako jednym  z Mussetowskich tematów, w dramatach, ale także w Synu Tycjana; 
zob. A. Heyvaert, L'esthetique..., s. 14, 35 , 6 5 -6 7 .
221 Co Ju a n  kochał, H assan  kocha m oże, /  W  co Ju a n  w ierzył, H assan  w  to nie w ierzy; A. de 
M usset, N am una, w: idem , Poezye, s. 1 1 2 . Co znam ienne, pierwszym jawnym interteks- 
tualnym  nawiązaniem w N am unie  je s t  nawiązanie do Mozartowskiego Don Ju a n a  -  i to 
nie do jego fabuły, a do opartego na sprzecznościach opisu serenady: sm utnej i m elan
cholijnej, a jednocześnie -  dzięki melodii -  radosnej i żywej. W zajem ne oświetlanie się 
przeciwstawnych kategorii tworzy nową jakość i podstawę innego tekstu  -  tekstu  By
rona, który ukrywa się -  na zasadzie Bloomowskiej dem onizacji -  za dziełem  M ozarta. 
O roli tej pieśni M ozarta w Nam unie, gdzie dysonanse muzyczne sta ją  się odzwierciedle
niem  poetyki poem atu, zob. E. Godo, U negrace obstinee..., s. 5 4 -5 5 .
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kreśla charakterystyczne dla Musseta lekceważenie wymiaru obrazo
wego poezji, podporządkowanie go warstwie brzmieniowej wiersza222. 
Taka tendencja bliska jest omawianej tu strategii la paresse. Napięcie 
między budową a niszczeniem dotyczy także ״parafrazowania” Muz. 
Zabieg ten można uznać za gest buntu godzący w ustalone struktu
ry poetyckie, ale i za wyraz bezradności wobec tego, że owe struktury 
nie są mocne na tyle, by dać oparcie nowoczesnemu -  romantyczne
mu poecie. Rozpad topiki Muz jest symptomem upadku wiary w język 
poezji, symptomem rozpadu tego języka. W Namunie mamy do czynie
nia z prezentacją kondycji współczesnego poety opuszczonego przez 
dawne Muzy i schodzącego świadomie z utartych ścieżek na manowce. 
Odwołanie do ucieczki z Troi skazanej na zagładę sugeruje rozpad ob
szaru romantycznej poezji, który poeta musi opuścić, zabierając z sobą 
i ocalając część tego, od czego ucieka.

222 Zob. A Vaillant, L a crise de la litterature..., rozdz. ״M usset, poete de la parole versi- 
fiee”, s. 297 .
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Apogeum kryzysu:
Muzy w poematach dygresyjnych Słowackiego

Najbardziej charakterystycznymi dla dekonstrukcji topiki Muz Sło
wackiego dziełami są -  jak  już sygnalizowałam -  jego poematy dygre
syjne: teksty ironii romantycznej jawnie autoreferencjalne, odsłania
jące strategie kreacyjne, gdzie dyskusja z tradycją staje się grą -  także 
grą z czytelnikiem. Według Stefana Treugutta form a poematu dygre
syjnego jes t dla polskiego pisarza wyrazem kryzysu indywidualizmu 
romantycznego223. Za Rymkiewiczem powiedziałabym, że nawet wię
cej -  wyrazem rozbicia języka romantycznej poezji224. O dwoistości 
wpisanego w poematy kryzysu -  tożsamościowego i estetycznego -  
pisze także Kwiryna Ziemba, skupiając się głównie na tym pierw- 
szym225. Można uznać, że oba poematy Słowackiego stały się świa
dectwem i zarazem przezwyciężeniem kryzysu literatury, bowiem 
obnażenie słabości romantycznej poezji m iało się stać owej słabości 
pokonaniem. Rację mieli współcześni Słowackiemu, nazywając Be

223 Zob. S. Treugutt, ״Beniowski". Kryzys indywidualizm u rom antycznego, Warszawa 
1 9 6 4 , passim . Zob. też: J . Brzozowski, Dygresyjny poem at, w: Słow nik literatury polskiej..., 
s. 1 9 5 -1 9 8 ; A. Kowalczykowa, W stęp, do: J . Słowacki, Beniowski. Poem a, BN I 1 3 /1 4 , 
W rocław 1 9 9 6 . A. Kowalczykowa podjęła trop Treugutta, pisząc: Pod pozorem  literackiej 
zabaw y S łow acki k sz ta łtow ał nowy jęz y k  poezji -  rozbijając zarów no m aniery górnolotności 
i patetyczn e draperie, ja k  pod leg łość w obec chwilowych gustów  czytelników  (s. XXII). W  tym 
kierunku zm ierzały już intuicje J . Kleinera, k tóry pisał o ״krytycyzmie wobec rom antyki 
i skłonności do je j parodiowania”, czego ostatecznym  celem  m iało być ״wydobycie praw
dziwej a nowej poetyczności” (Juliusz Słow acki. D zieje twórczości, Kraków 1 9 9 9 , t. III, 
s. 8 1 -8 2 ) . Tych sugestii jednak badacz w swej analizie Beniow skiego  nie rozwinął. Z daw
niejszych prac należy zwrócić uwagę również na tekst J . Kotarbińskiego: Byrona ״Don 
Juan"  i S łow ackiego ״Beniowski". Studyum porów naw cze, ״Ateneum ” 1 8 8 9 , t. II, z. 1 i z. 2.
224 J.M . Rymkiewicz, Ju liusz S łow acki pyta o godzinę, W arszawa 198 9 , s. 30. Zob. też: 
M. Jan ion , Czas form y otw artej..., cz. III, zwł. s. 2 7 7 -2 8 0 ; J . M aciejewski, Słow acki -  prze
ciwnik rom antyków Studia Polonistyczne”, t. V, Poznań 1״ , 9 7 8 , s. 6 7 -8 0 . M. Saganiak 
pisze o wpisanych w dzieła Słowackiego z tego okresu sym ptom ach wyczerpania kul
tury; zob. S łow acki postm odern istyczny? ,w: M. Saganiak, Słow acki w spółczesny, red. M. 
Troszyński, Warszawa 1 9 9 9 , s. 145  i n.
225 Zob. K. Ziemba, W yobraźnia a  b iografia..., rozdz. ״Podróż do Ziem i Św iętej jako auto
biograficzny poem at o kryzysie tożsam ości”, s. 1 6 7 -1 7 0  i n., oraz eadem , Ju liusz S łow a
cki w..., s. 1 2 1 -1 2 6 . Kryzys m anifestujący się w Beniow skim  dotyczy różnych jego aspek
tów -  także ideologii i programów społeczno-politycznych W ielkiej Emigracji, o czym 
pisa! np. J . Skowronek; zob. ״Beniowski" -  św iadectw o kryzysu myśli politycznej W ielkiej 
Emigracji, w: D zieło literackie ja k o  źródło  historyczne, red. Z. Stefanow ska i J . Sławiński, 
Warszawa 1 978 , zwł. s 25 3 . Ten wymiar poem atu w tym  m iejscu m nie nie zajmuje.
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niowskiego ״negacją poezji”, choć ich intencją było nie dowartościowa
nie, a wręcz przeciwnie -  potępienie utworu226.

Ironia romantyczna i dygresyjność

Ten autoreferencjalny wymiar tekstów poety, związany naturalnie 
z koncepcją ironii romantycznej, daje się odczytać w lekturze całościo
wej każdego z poematów, tylko ona bowiem pozwala na uchwycenie 
permanentnej gry, ciągłego ruchu między całostkami, na które każdy 
z nich -  szczególnie Beniowski -  się rozpada227. Zatem pamiętając, iż 
swoista dekonstrukcja dzieła dokonana przez Słowackiego ujawnia się 
w relacjach pomiędzy poszczególnymi fragmentami, a także pomiędzy 
poziomami: fabularnym, ideowym, metapoetyckim, formalnym, zajmę 
się tutaj tym, który w sposób najbardziej oczywisty i bezpośredni ujaw
nia stosunek pisarza do poezji, a więc poziomem metatekstowym.

Interesujący mnie topos zwrotu do Muzy został przez Słowackiego 
poddany wyraźnemu rozbiciu, a mimo to -  czy może właśnie dlatego 
-  topos ten pojawia się na kartach obu poematów zaskakująco często. 
Córki Mnemosyne należą do przestrzeni określonej przez Romana 
Dąbrowskiego mianem ״wspólnego świata nadawcy i odbiorcy”, zbu
dowanego ze znanych motywów i konwencji, których przywoływanie 
i przekraczanie słusznie uznaje badacz za element gry podmiotu z od- 
biorcą228. Ja k  pisze Alina Kowalczykowa:

Postulowana potrzeba przezwyciężenia konwencji nie oznacza jednak wcale postu
latu odrzucenia zastanych form. Przeciwnie: powinny istnieć jeszcze wspanialej, 
pod ręką artysty, który swobodnie i wirtuozersko nimi się posłuży229.

226 Zob. Sądy współczesnych o twórczości S łow ackiego (1 8 2 6 -1 8 6 2 ) ,  red. B. Zakrzewski, 
K. Pelcod, A. Ciemnoczołowski, Wrocław 1 9 6 3 , s. 1 4 1 -1 8 1 . Sądy współczesnych na te 
m at poem atu przywołuje także S. Treugutt; zob. ״Beniowski". K ryzys..., s. 9 1 -1 0 9 .
227 Na tem at ironii romantycznej w odniesieniu do utworów Słowackiego zob. G. Rei- 
cher-Thonowa, Ironia Juliusza S łow ackiego w  św ietle badań  estetyczno-porów naw czych, 
Rozprawy Wydz. Filologicznego PAU”, t. LXIII, n״ r 4 , Kraków 1 9 3 3 , s. 33 ; M. Żmigrodz
ka, Ironia rom antyczna..., s. 38 4 ; W. Szturc, Osiem szkiców..., rozdz. VIII ״Don Ju a n  Byro
na i Beniow ski Słowackiego. Ironia jako principium poem atu dygresyjnego”, s. 9 5 -1 0 7 ; 
A. Kowalczykowa, W stęp, do: J . Słowacki, Beniow ski..., s. X IX -X X I; R. Dąbrowski, Sło
w ackiego dialog  z odbiorcą. Podm iot mówiący, narracja, dialog  w Podróży do Ziem״  i Św iętej 
z Neapolu", ״Beniow skim " i ״Królu-Duchu", Kraków 1 9 9 6 , zwł. s. 1 0 -1 1  i 94 .
228 Zob. R. Dąbrowski, S łow ackiego dialog..., zwł. s. 1 0  i 94.
229 A. Kowalczykowa, W stęp, do: J . Słowacki, Beniow ski..., s. XXII. Zob. też: M. Piechota, 
Żyw ioł epopeiczny w  twórczości Słow ackiego, Katowice 1 9 9 3 , s. 1 0 4 -1 1 8 .
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Nie chodzi mi tu tylko o formuły inicjalne, techniki otwarcia, in
trodukcje zdradzające sposób traktowania przez Słowackiego tradycji 
epopeicznej, opisane przez Marka Piechotę, choć i one w odniesieniu 
do poematów są bardzo ważne, ale także o dygresje230 -  te związane 
z parabazą, odnoszące się do biografii twórcy, przede wszystkim zaś 
te, które odsłaniają warsztat poety, zawierają definicję poezji i w tym 
sensie mogą stanowić świadectwo kryzysu literatury.

Tadeusz Sinko, który na zasadzie enumeracji przytacza dużą liczbę 
aluzji mitologicznych, także do Muz, w twórczości Słowackiego, pisze: 
Inwokacye M uz ograniczają się do ״Podróży na Wschód” i ״Beniowskiego”, 
a jakość ich i ilość objaśnia się wpływem Byronowego ״Childe Harolda” i ״Don 
Juana”231. Istotnie, wpływ zwrotów do Muz w poematach Byrona na 
utwory Słowackiego nie ulega wątpliwości, Juliusz Kleiner czy Treugutt 
traktują ten fakt jako narzucającą się oczywistość232. Zdaje się jednak, 
że i u Byrona, i u Słowackiego owe inwokacje mają większe znaczenie 
niż tylko konwencjonalnych ornamentów klasycznych. Dowiódł tego 
w zakończeniu swojej książki o Muzach Brzozowski, pokazując rozpad 
toposu u tych romantyków jako wyraz wygnania poety z krainy piękna 
i harmonii233. Nazwanie owych apostrof przez Sinkę ״zdawkowymi for
mułami” i ״frazesami” jest uzasadnione, ale tylko w części. Takie uru
chomienie związanego ze wzniosłością toposu jest bowiem w przypad
ku obu poetów celowym zabiegiem. Nie tylko wpisuje się w konwencję 
romantycznego poematu dygresyjnego, ale także uświadamia kryzys, 
jaki dotknął wysoką tradycję reprezentowaną przez ten topos.

Słowacki w poematach dygresyjnych wybiera zdecydowanie postawę 
podważania bezwzględnej wartości wzniosłej tradycji, godzenia w usta
lone autorytety w imię wolności twórczej, i idzie tu poniekąd w ślady 
młodego Mickiewicza rozbijającego w jambach klasyczne formy. Podróż 
do Ziemi Świętej i Beniowski nie są przy tym pozbawione melancholii,

230 Na tem at dygresji Beniow skiego  zob. S. Treugutt, ״Beniowski". Kryzys..., zwł. rozdz. 
V ״Kunszt dygresji”, s. 1 1 5 -1 6 4 ; A. Kowalczykowa, W stęp, do: J . Słowacki, Beniow ski..., 
zwł. s. XI-XXV.
231 T. Sinko, H ellenizm  Ju liusza Słow ackiego, W arszawa 1 9 2 5 , rozdz. VII, s. 123 . Zob. też 
R. Dąbrowski, Słow ackiego dialog. , s. 1 0 -1 1 .
232 J . Kleiner, Ju liusz S łow acki..., t. III, s. 103  i n., S. Treugutt pisze: P odobieństw a do ״Don 
Juana"B yron a nie odkryli badacze w pływ ów  i zależności -  nie trzeba go było odkryw ać, leżało  
na wierzchu; ״Beniowski". K r y z y s . ,  s. 11.
233 J . Brzozowski, Muzy w  poezji..., s. 263 .
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a ironia Słowackiego przybiera w tych utworach po wielekroć formę 
gorzkiej autoironii. W moim przekonaniu obydwie postawy -  melan
cholijna i ironiczna -  mają, podobnie jak  u Musseta, charakter strategii 
obronnych, stanowią reakcję na poczucie zagrożenia, zachwiania stałe
go dotąd i niepodważalnego miejsca i funkcji poezji.

Zaryzykowałabym tezę, że Słowacki posługuje się figurami retorycz
nymi i toposami z wyjątkową świadomością, jest wyczulony na uru
chamiane przez nie znaczenia, skojarzenia, konteksty. Dlatego także 
każde przywołanie Muzy ma w jego tekstach charakter wypowiedzi na 
tem at procesu twórczego, wypowiedzi pełnej mniejszego lub większe
go dystansu służącego -  o czym pisali Maria Żmigrodzka i Włodzimierz 
Szturc -  właściwemu ironii romantycznej samoograniczeniu natchnie
nia poetyckiego, wzniesieniu się ponad dzieło i wykroczeniu poza nie 
przez autorefleksję234.

Muzy w Podróży do Ziemi Świętej z  Neapolu

Traktuję oba teksty poematów: i Podróż do Ziemi Świętej, i Beniowskiego 
równorzędnie, jako świadectwo tego samego procesu -  procesu przeła
mywania koncepcji poezji, przewartościowywania obowiązującego ję 
zyka poetyckiego. Jednocześnie postrzegam je  jako kolejne etapy tego 
procesu -  Podróż do Ziemi Świętej jest jego początkiem, Beniowski koń
cem -  choć, co będę starała się przedstawić w następnej części książki, 
proces ten u Słowackiego całkowicie się nie kończy, a pewne elementy 
ironii zostają zachowane także w dziele mistycznym. Oczywiście, oba 
poematy można traktować także inaczej, podkreślając większe znacze
nie pierwszego niż drugiego235. Sądzę jednak, że właściwe apogeum 
kryzysu ma miejsce w Beniowskim, w którym fabuła odgrywa mniejszą 
rolę i który jest tekstem  metapoetyckim w większym stopniu niż Po

234 Zob. M. Żmigrodzka, Ironia rom antyczna..., s. 38 4 ; W. Szturc, Osiem szkiców..., rozdz. 
VIII ״Don Ju a n  Byrona i Beniow ski Słowackiego. Ironia jako pryncypium poem atu dygre
syjnego”, s. 9 5 -1 0 7 .
235 Zob. zwł. M. Kalinowska, Problem y genologiczne ״Podróży do Ziem i Św iętej z Neapolu": 
m iędzy podróżą grecką a  p oem atem  dygresyjnym, w: P oem at dygresyjny Ju liu sza S łow ac
kiego. Struktura, konteksty , recepcja, red. M. Kalinowska i M. Leszczyński, Toruń 2 011 , 
s. 2 5 -5 1 ; M. Kuziak, O Podróży do ״Ziem i Św iętej z Neapolu" Ju liusza Słow ackiego. Próba  
lektury (po)now oczesnej, w: D ziedzictw o Odyseusza. Podróż, obcość i tożsam ość, iden ty fika
cja, przestrzeń , red. M. Cieśla-Korytowska, O. Płaszczewska, Kraków 2 0 0 7 , s. 2 2 5 -2 4 1 ; 
K. Ziemba, W yobraźnia a  b iografia..., passim .
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dróż do Ziemi Świętej. Ze wzmocnieniem wymiaru autoreferencjalnego 
poematu wiąże się także wzrost liczby odwołań do Muz, co nie znaczy, 
że w Podróży do Ziemi Świętej są one mniej istotne.

-  apostrofa do Muz i zwichnięty epos

W Podróży do Ziemi Świętej tradycja antyczna odgrywa rolę podwójną, 
odsyła bowiem do niej sama forma epickiego poematu, jak  również 
geografia -  mijane tereny greckie wywołują w podróżniku w sposób na
turalny skojarzenia z naturą i z kulturą kraju, w którym się znajduje236. 
Co istotne, jak  słusznie stwierdza Maria Kalinowska, pisząc o Podróży 
do Ziemi Świętej, to Grecja heroiczna i wzniosła, pełna bohaterstwa i posą
gowej wielkości, ciemnych tragicznych konfliktów i namiętnego pragnienia 
wolności pociągała Słowackiego -  Grecja mityczna i historyczna, w każ
dym razie daleka od sielanki237. Ta współczesna związana jest z rozcza
rowaniem, zawodem rzeczywistością skonfrontowaną z marzeniem238. 
W obu poematach Słowacki wyraźnie daje do zrozumienia, że nawią
zuje do tradycji eposów -  jako wzorce pojawiają się Odyseja, Iliada, 
Eneida, a także Nowa Jerozolima. Wzorce te są jednak traktowane jako 
niemożliwe do powielenia. Klasyczne eposy to punkt wyjścia, ״epiczne 
przedsięwzięcie” w istocie niezrealizowane. Jak  pisze Piechota, Sło
wacki uważał epopeję za formę zużytą, ale jednocześnie marzył o jej 
(niemożliwym) stworzeniu239. Pieśń I Podróży do Ziemi Świętej kończy 
się zapowiedzią:

236 M. Kalinowska podkreśla, że świat poetycki utworu Słowackiego kształtu ją pozosta
jące w napięciu elem enty faktycznie doświadczane i wyobrażone, funkcjonujące w świa
dom ości podróżnika (także Hermes, Muzy, Odyseusz). Podróż do Grecji je s t  podróżą do 
krainy Muz, do źródeł kultury europejskiej postawionej pod znakiem  zapytania; zob. 
M. Kalinowska, Problem y genologiczne..., s. 4 5 , 49 .
237 M. Kalinowska, Grecja rom antyków . Studia n ad  obrazem  Grecji w literaturze rom an
tycznej, Toruń 1 9 9 4 , rozdz. III ״W izerunek Grecji w Podróży do Ziem i Św iętej z N eapolu  
Ju liusza Słowackiego”, s. 68.
238 Na tem at wpisanego w poem at charakterystycznego dla gatunku podróży motywu 
rozczarowania zastaną rzeczywistością (w tym  także rozwojem cywilizacyjnym) zob. 
M. Kalinowska, Grecja rom antyków ..., rozdz. III ״W izerunek Grecji w Podróży do Ziem i 
Św iętej z N eapolu  Ju liusza Słowackiego”, s. 6 0 -6 7 ; K. Ziem ba, W yobraźnia a  biografia..., 
s. 179 ; R. Przybylski, Podróż Ju liusza S łow ackiego na Wschód, Kraków 1 9 8 2 , s. 3 7  i n.; 
R. Dąbrowski, Słow ackiego dialog..., s. 3 8 -4 4 ; O. Płaszczewska, W izja W łoch w  polskiej 
i francuskiej literaturze okresu rom antyzm u (1 8 0 0 -1 8 5 0 ) ,  Kraków 2 0 0 3 , s. 127 .
239 Zob. M. Piechota, Żywioł epopeiczny..., s. 79 i n. O chybionym zam ierzeniu epickim 
Słowackiego zob. też M. Kridl, Antagonizm  wieszczów. R zecz o stosunku S łow ackiego do M i
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[...] Jutro więc zacznę śpiewać Odysseą 
Albo wyprawę o Jazona runach
Na nowej lutni i na złotych strunach (t. IX, p. I, 50, s. 26)240.

Odyseja i Argonautika mają być wpisane w nowy paradygmat, okazuje 
się jednak, że jest to paradygmat w dużej mierze rujnujący wzorce, unie
możliwiający stworzenie eposu. Klasyczne wyznaczniki zostają wykrzy
wione, zdeformowane (jak wersy Wergiliusza w ustach kapitana statku). 
Współczesny odpowiednik Eneidy i Iliady to nazwany ״romantycznym 
hymnem” turkot powozów, świadczący o upadku wysokiej tradycji.

Podróż do Ziemi Świętej rozpoczyna się -  zgodnie z konwencją eposu 
-  od przywołania Muzy, zatem wydawać by się mogło, że Słowacki bro
ni tradycji, a nie rozbija ją . W istocie czyni z otwarcia poematu parodię 
klasycznej apostrofy do inspiratorki i zarazem autoparodię romantycz
nej poezji:

Muzo mdlejąca z romantycznych cierpień,
Przybądź i pomóż! Wzywam ciebie krótko,
Sentymentalna; bo kończy się sierpień,
Bo z końcem sierpnia i koniem i łódką 
Puszczam się w drogę przez Pulią, Otranto,
Korfu... gdzie jadę, powie drugie Canto (t. IX, p. I, 1, s. 17).

Wezwanie Przybądź i pomóż! wydaje się wprawdzie zgodne z trady
cją epicką, ale już przedstawione cechy przywołanej tu Muzy tej trady
cji przeczą. Muza mdlejąca jest Muzą słabą, nieadekwatną do epopei, 
niezdolną udźwignąć takiego dzieła241. Tym samym wezwanie takiej

ckiew icza, W rocław 1 9 5 6 , s. 2 0 7 -2 1 0 , S. Treugutt, ״Beniowski". Kryzys..., rozdz. II, zwł. 
s. 56  i n. Zob. również: M. Maciejewski, Sław ianie -  synow ie sławy. (Epos ja k o  w artość), 
w: idem , P oetyka -  G atunek -  O braz. W  kręgu poezji rom antycznej, Wrocław 1 9 7 7 , s. 29; 
M. Żmigrodzka, H istoria i rom antyczna epika, w: eadem , Przez w iek i idąca pow ieść. W ybór 
pism  o literaturzeX IX  iX X  w ieku, red. M. Kalinowska, E. Kiślak, Warszawa 2 0 0 2 , s. 160  
i n., oraz L. Cellier, L E p op ee rom antique..., passim , i P. Benichou, R om antism es franęais, 
t . II, s. 1 0 5 4 -1 0 5 9 .
240 J . Słowacki, Podróż do Ziem i Św iętej..., w: idem , D zieła w szystkie, red. J . Kleiner, t. IX, 
Wrocław 1 9 5 6 , p. VI, [7], s. 57 . W szystkie cytaty za tym  wydaniem, dalej podaję w na
wiasie kolejno num er tom u, pieśni, strofy i strony.
241 Tę inwokację M. Piechota interpretu je jako hum orystyczną, bowiem z klasycznych 
wzorców pozostaje wyłącznie form a apostrofy, dzięki czemu powstaje rozdźwięk między 
narratorem  a klasycystyczną poetyką; zob. M. Piechota, Ż yw iołepopeiczny..., s. 81 . Także 
R. Dąbrowski widzi tu  przede wszystkim parodię epiki bohaterskiej i zarazem dystans 
do dom inującego stylu liryki rom antycznej; zob. R. Dąbrowski, Słow ackiego dialog...,
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właśnie inspiratorki na wstępie skazuje to przedsięwzięcie na poraż
kę, a raczej pokazuje, że nie o takie dzieło w istocie chodzi, nie o epos 
klasyczny, ale o epos zwichnięty. Bogini jest sentymentalna jak  ośmie
szone w Podróży do Ziemi Świętej ״poetyczne Laury” czytające romanse 
i wzdychające do księżyca, szukające słów w Korynnie, ale jest senty
m entalna także w znaczeniu Schillerowskim242.

Odwołując się do topiki i wykrzywiając ją , przedstawiając Muzę 
mdlejącą, poeta daje diagnozę stanu poezji romantycznej -  w tym rów
nież jego własnej -  jako nazbyt emocjonalnej, ekspresywnej, ze skłon
nością do przesady, a także -  co ważne -  stanowiącej formę zdegene- 
rowaną poezji minionej. Powód tej apostrofy jest absurdalny (bo kończy 
się sierpień), a może tylko całkowicie subiektywny -  narrator i zarazem 
bohater poematu wyrusza w podróż, którą ma zamiar opisać. Celem 
poematu nie jest wierne przedstawienie dobrze znanych heroicznych 
czynów, ale niewierne, impresywne przedstawienie przygód jeszcze 
nieznanych -  często trywialnych jak  nocleg w Vostizy. Dodatkowy ele
m ent gry do tej inwokacji wnosi zapowiedź wyjawienia celu podróży 
dopiero w drugim canto. W istocie narrator wyznaje już w pierwszym 
canto, że jedzie pod krzyże Golgoty (pomijam fakt, że drugiego canto 
nie ma i że poemat urywa się przed osiągnięciem tego celu243), zresztą 
trasa wędrówki wyznaczona jest przez pełny tytuł utworu. Zatem za
powiadanie ujawnienia celu dopiero w drugiej pieśni uznać należy, po
dobnie jak  rozpoczęcie poematu od apostrofy do Muzy, za prowokację.

s. 33. Zob. też: J . Brzozowski, Muzy w  poezji polskiej..., s. 24 4 . Z kolei K. Ziemba dostrze
ga w tej inwokacji autoironiczny dystans wobec cierpień sm utku poety; zob. K. Ziemba, 
W yobraźnia a  biografia... , s. 201.
242 A także -  jak  pisze L. Libera -  w znaczeniu S tern e’owskim; zob. L. Libera, Ju liusza  
Słow ackiego ״Podróż do Ziem i Św iętej z Neapolu", Poznań 199 3 , s. 1 5 5 -1 6 0 . Badacz pisze 
w odniesieniu do tej inwokacji o uchylonym ironią sentym entalizm ie (s. 21). W  innym 
m iejscu zaś stwierdza: Ironiczna apostro fa  do muzy rom antycznej od  razu otw iera w łaściw ą  
perspektyw ę na antyrom antyczny sens utw oru: na jeg o  antyrom antyczną strukturę poetycką  
(s. 151 ). W ażna je s t  z tego punktu widzenia teza K. Ziemby, że poem at Słowackiego 
nawiązujący do eposu nie m iał być eposem  klasycznym, ale raczej antyepopeją, eposem  
sentym entalnym  w sensie Schillerowskim (w opozycji do eposu idyllicznego, naiwne
go -  Pana Tadeusza); zob. K. Ziemba, ״Podróż do Ziem i Św iętej z N eapolu" wobec eposu , 
w: P oem at dygresyjny Ju liu sza Słow ackiego..., s. 5 6 -5 8 .
243 Na tem at problemów edytorskich Podróży, m .in. drugiej nieistniejącej pieśni, zob. 
J . Brzozowski, ״Podróż do Ziem i Św iętej z N eapolu" -  kilka problem ów  edytorskich i in terpre
tacyjnych, w: P oem at dygresyjny Ju liu sza Słow ackiego..., s. 1 3 -2 4 .
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Pożegnanie Neapolu zapowiedziane jako ״epiczne” wcale takie nie jest, 
towarzyszy mu nie patos, a krytyka neapolitańskiej przyziemności.

-  romantyczne epifanie

W Podróży do Ziemi Świętej pojawiają się postaci karykaturalne, uosa
biające upadek dawnej kultury, jak  nowa płaczliwa, szukająca obcię
tych uszu ukochanego Safona bardzo podobna do greckiej (w istocie -  nie 
bardzo), kapitan statku przekręcający Wergiliusza czy Solomon, nowy 
Pindar palący swe wiersze (staje się on ironiczną figurą podmiotu za
powiadającego: ...cygaro hawańskie zapalę /  Temi strofami, które nie są 
odą / 1 do niczego mądrego nie wiodą...; t. IX, p. V, [8], s. 48). Często 
wprowadzając wzniosłe, klasyczne referencje w zderzeniu z sytuacja
mi przyziemnymi, Słowacki uzyskuje efekt ironiczny, a czasem jedno
cześnie dramatyczny, bowiem z ironią łączy się rozczarowanie tym, że 
świat współczesny nie dorasta do minionego -  wyidealizowanego, a we 
współczesnym Greku [...] już nie ta / Z kradzionym ogniem pierś Promete
usza (t. IX, p. V, [4], s. 47).

Poemat ten przynosi jednak także pewnego rodzaju akceptację za
wodu rzeczywistością i świadome tworzenie romantycznej epifanii po
legającej na nałożeniu na siebie dwóch poziomów widzenia: zwyczaj
nego oraz uruchamiającego ״wyobraźni oko”. Słowacki odwołuje się do 
konkretnych miejsc i postaci -  rzeczywistych i symbolicznych, jak  grób 
Wergiliusza -  ale je romantyzuje”. Kuziak demonstruje ten״   zabieg na 
przykładzie imaginacyjnego przetworzenia obrazu Grecji przechodzą
cego w credo kończące poemat244. Ta epifania romantyczna jest drugim 
czarem rzuconym na poddany deziluzji świat, czarem, dzięki któremu 
możliwy staje się dialektyczny, niepełny, zmieniony powrót do ideału. 
Także w Beniowskiego wpisana jest świadomość, że poezja jest rodzajem 
rzucania czaru: Bo gotów jestem dla lepszego czaru /  Rzucić na serce mego

244 Zob. M. Kuziak, E pifan ie Słow ackiego..., w: P iękno Słow ackiego. O rzucaniu czaru 
w Podróży do Ziem i Św iętej oraz o nigdy niedopełniającej się epifanii Słowackiego zob. 
też: K. Ziemba, W yobraźnia a  b iografia..., s. 18 1 , 26 2 . Problematyzowanie przez M usseta 
i Słowackiego ucieczki od rzeczywistości do fikcji literackiej de facto  ten świat pokazuje, 
ucieczka nie je s t  więc w pełni udana i sztuka zachowuje swą funkcję naśladowniczą. 
Ziem ba nazywa ten zabieg ״kreacjonistycznym  iluzjonizm em  o funkcji m im etycznej”. 
Badaczka pisze o ״wysiłku w ierności i pokory wobec przemierzanego św iata i własnego 
ja ” w Podróży  i dodaje: N ieskryw ana kreacyjność służy w ierności przedstaw ian ia rozum ianej 
ja k o  sw oista iluzja [...] (s. 175).
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czytelnika, /  Trochę awantur własnych spod równika (t. V, p. III, w. 6 4 6 
-6 4 7 , s. 107)245. W Podróży do Ziemi Świętej Muzy też mają w tym czarze 
pewien udział:

Lecz niech mię ciemność Erebu ogarnie,
Jeśli okłamię Pauzylipu grotę.
W ciemny korytarz spadają latarnie 
Jedna za drugą jak gwiazdeczki złote.
A tam, gdzie nikną i gdzie ciemność krucza,
Światło dnia wpada jak z dziurki od klucza.

I jeszcze wyżej wzniósłszy się na duchu,
Powie ci Muza w opisaniach szczytna,
Że na uwitym z latami łańcuchu 
Zawisła mała gwiazda dnia błękitna,
A w tej gwiazdeczki lazurowem łonie
Rodzą się ludzie, powozy i konie (t. IX, p. I, 3 3 -34 , s. 23).

Ju ż  pierwszy zacytowany tu dwuwiersz zastanawia, nie jest bowiem 
jasne, czy narrator wypowiada się ironicznie czy serio. Grota Pauzyli- 
pu związana z Wergiliuszem odsyła jednoznacznie do tradycji klasycz
nej, w opisie Neapolu stanowiącej pozytywny kontrapunkt. Czy zatem 
zmienia się w tym fragmencie sposób jej przedstawiania, czy narrator 
rzeczywiście wyrzeka się kłamstwa? Zaklinanie się na ciemności Erebu 
nie brzmi jednak szczerze w ustach poety romantycznego i chrześcijań
skiego -  jadącego do grobu Chrystusa. Można powiedzieć, że podmiot 
wprawdzie zapowiada wierność skale Pauzylipu, lecz sam określa się 
jako romantyk i schodzi z drogi Wergiliusza.

Co istotne, Słowacki przecież w całym tekście mówi o tworzonym 
przez siebie świecie raz w kategoriach mimetycznego odwzorowania 
(skoro twierdzi, że jego tekst może służyć za przewodnik turystyczny), 
innym znów razem -  wręcz przeciwnie -  w kategoriach iluzji. Przyznaje 
się nawet do kłamstwa, którego przy Pauzylipie się wyrzeka: Najwyćwi- 
czeńsi w tej sztuce kłamania / Niewarci są mi rozwiązać trzewika [...] (t. IX, 
p. IX, [19], s. 82). W Podróży do Ziemi Świętej podmiot czasem kapitulu
je  wobec niemożności wiernego przekazania obrazu. Odmalowywanie 
pejzażu przed oczami czytelnika jest jak  rzucanie zaklęcia: Niechaj to

245 J . Słowacki, Beniow ski (poem a). w: D zieła w szystkie , red. J . Kleiner, t. V, Wrocław 
1 9 5 4 . W szystkie cytaty z Beniow skiego  za tym  wydaniem, dalej podaję w nawiasie kolej
no num er tom u, pieśni, wersów i strony.
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wszystko razem się pokaże/ Nadgłową twoją -  i za drzewy znika [...] (t. IX, 
p. VII, [16], s. 67)246. Je s t  to jednak zaklinanie takie, w które wypowia
dający je  sam nie wierzy: A będziesz widział -  nie widzisz -  więc próżno, 
/  Ja doskonalej nie opiszę rymem... (t. IX, p. VII, [17], s. 67). Podaje on 
w wątpliwość zarówno swoje umiejętności, jak  i w ogóle -  podobnie jak 
podmiot Namuny -  możliwość ekspresji poetyckiej. Oczywiście zgod
nie z zasadą ironii romantycznej natychmiast te wątpliwości rozwiewa, 
kontrapunktuje, demonstrując swe poetyckie umiejętności. Z czasem 
ta swoista manipulacja zostanie przez Słowackiego odrzucona, jako że 
epifania romantyczna przestaje wystarczać poecie zmierzającemu do 
teofanii, lecz jeszcze nazbyt sceptycznego, zatem niegotowego na jej 
doświadczenie i poświadczenie w poezji.

W cytowanym wyżej fragmencie poeta spoglądający z góry na miasto 
niejako wyręcza się Muzą, która ma go zastąpić w opisie, staje się rodza
jem - protezy” ułatwiającej tworzenie. Opis״   uchwycenie rzeczywistości 
w słowa -  staje się jej przetwarzaniem, rzucaniem czaru. W zasadzie 
dwóch czarów, mamy tu bowiem do czynienia z podwojonym opisem 
nocnej panoramy Neapolu, czy raczej z opisem eskalacyjnym. Na pierw
szym etapie jest on zbudowany na porównaniach, na drugim -  bardziej 
poetyckim, wzniosłym -  na metaforze. Właśnie ten drugi opis narra
tor niejako ״oddaje” Muzie. Co jednak znaczące -  nie dopuszcza jej do 
głosu -  stosując czas przyszły, czyni jej opis elementem swojego opisu, 
zawłaszcza ją, jak zawłaszcza tradycję, i demonstruje swoją wirtuozerię.

Podobny cel mają w Podróży do Ziemi Świętej zwroty do Muz przybie
rające formę rozkazu, tyle tylko, że tu panowanie podmiotu nad inspi
racją i m aterią tekstu jest już jawne. Poeta, opisując pasażerów statku 
i zatrzymując się w połowie porównania, nakazuje inspiratorce: Muzo! 
cyt! niechaj opinia /  Żadna i żadnej nie poniesie szkody (t. IX, p. III, 12, 
s. 29). Ten poufały zwrot, czyniący z Muzy cichą wspólniczkę poety, 
jest przeniesieniem odpowiedzialności z ״ja ” autorskiego na postać wy
imaginowaną, łobuzerskim nieprzyznawaniem się do oczywistej winy. 
Ton strofujący ma także fragment pieśni V: O moja głupia Muzo, zapomi
nasz /  Uszanowania winnego księgarzom! (t. IX, p. V, 12, s. 49). Oba zda
nia są w gruncie rzeczy rodzajem autocenzury, oczywiście ironicznej,

246 O szczególnym, nowatorskim  sposobie opisu pejzażu w P odróży , włączającym w ten 
proces czytelnika, który m a ulec przem ianie, zob. R. Przybylski, Podróż Ju liu sza Słow ac
kiego... , s. 1 8 -2 6 .
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bo poemat świadczy o tym, że narrator bynajmniej tych przestróg nie 
słucha. W każdym razie Muza jawi się jako figura poecie podporządko
wana, w żaden sposób niezwiązana z zewnętrzną inspiracją.

-  wobec wielkich poprzedników

W takiej też z nim relacji pozostaje w pieśni I Podróży do Ziemi Świętej, 
gdzie poeta nawet nie zwraca się do inspiratorki, ale eksponuje swoją 
nad nią władzę, zapowiadając:

A jeśli kiedy mój przyjaciel Szekspir 
Na złą myśl zagna rymy buntownicze,
Położę jaki suspir albo ekspir,
Z muzyki znaku milczenia pożyczę
I Muzę moją w rymowym balecie
Na zakręconym wstrzymam piruecie (t. IX, p. I, 17, s. 20).

Narrator-poeta mówi o swojej skłonności do porównań i -  co 
istotne -  jest to skłonność zapośredniczona. Podmiot rozpoznaje we 
własnej mowie -  nie po raz pierwszy i nie ostatni -  mowę cudzą, sło
wa swych poprzedników (Gdzieś porównanie podobne w Szekspirze [...]; 
t. IX, p. I, 16, s. 20 -  mówi strofę wcześniej). Intertekstualność jest jed
ną z ważniejszych strategii agonu Słowackiego z tradycją. Ja k  u Mus
seta Szekspir i Byron są wielkimi ojcami, dla polskiego romantyka jest 
nim także, a nawet przede wszystkim, Mickiewicz. Jak  we fragmentach 
cytowanych wcześniej chodzi o rodzaj autocenzury, ale tym razem nie 
obyczajowej, a czysto poetyckiej. Podmiot niewątpliwie demonstruje 
swój artyzm. Z jednej strony poezja wymyka się twórcy spod kontroli 
-  to ״rymy buntownicze”, z drugiej -  Muza jest jego Muzą, wprawioną 
w ruch przez niego i to on jest w mocy ją  zatrzymać. Ruch ten, co wię
cej, nie jest ruchem byle jakim  -  to ״rymowy balet”, ״piruet”. Te me
tafory taneczne odsyłają i do technicznej doskonałości, i do wrażenia 
lekkości, zwiewności. Obie te cechy przypisane Muzie odnoszą się do 
koncepcji poezji -  nie natchnionej, ale raczej rozumianej jako techne.

Inne znaczenie ma wspomnienie Muzy w Grobie Agamemnona, 
w pieśni wyróżniającej się na tle całego poematu modalnością. W cha
rakterystycznym dla ironii romantycznej zderzeniu trywialnego ze 
wzniosłym tu Słowacki opowiada się po stronie tej drugiej sfery247.

247 O opowiedzeniu się Słowackiego po stronie nieobecnej wzniosłości pisze K. Ziemba, 
zob. W yobraźnia a  b iografia..., s. 2 6 4 -2 6 5 .
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W apostrofie do Polski, ״pawia” i ״papugi narodów”, poeta woła: Choć 
Muzę moją w twojej krwi zaszargam, /  Sięgnę do wnętrza twych trzew -  
i zatargam (t. IX, p. VIII, 20, s. 75). Także Muza w tym przypadku znaj
duje się po stronie patosu i nie ma mowy o je j użyciu prześmiewczym. 
Pojawia się ona w tej pieśni w związku z szeregiem symboli związanych 
z Grecją heroiczną, wspaniałą Grecją przeszłości. Podmiot sytuuje się 
po stronie umarłych bohaterów, po stronie Leonidasa. Klasyczne od
wołania są podstawą konstrukcji tekstu, a Muza staje się jednym z ele
mentów tego repertuaru -  należy jednocześnie do najlepszej tradycji 
i do poety -  stanowi łącznik między podmiotem a antycznym wzorcem 
heroicznym. Oczywiście obraz ״szargania Muzy we krwi” to również 
charakterystyka twórczości, która rani, bo ranić musi, bo wytrącenie ze 
stagnacji ukochanej ojczyzny właśnie takiej agresji wymaga.

Tę retorykę utrzymuje Słowacki w całej pieśni, choć na jej końcu 
dominuje ton już nie gniewny, a liryczny, osobisty, nostalgiczny. Poeta 
sięga bowiem do swych korzeni i przywołuje dwie rodziny: jedną bio
logiczną, drugą kulturową -  tradycję, formułując tym samym pytanie 
o tożsamość. Istotne, że figura ojca pojawia się tu w podwójnej roli -  
jako dawcy życia i jako poprzednika na drodze literackiej. Podmiot jest 
zatem podwójnie synem, wołającym wobec Parnasu:

O Muzo moja, jakże ty pozdrowisz
Górę -  gdzie siedział Apollo i Jowisz?

0  romantyczna Muzo, na kolana!
Bo ja ukłony mam tu dla tej góry
Od lipy wonnej klasycznego Jana
1 od śpiewaka dzieci i tonsury,
I od śpiewaka Potockich ogrojca,
I cichy... łzawy pokłon mego ojca (t. IX, p. VIII, 2 9 -30 , s. 77).

Młody poeta włącza się w szereg wielkich twórców, dociera do Par
nasu w sensie dosłownym i przenośnym, by znaleźć tam swoje miejsce. 
Dociera tam jako ten, który romantyzm przekroczył, zostawiając za 
sobą romantyczną Muzę. Jak  to możliwe, skoro ją  przyzywa? Istotnie, 
na początku i pod koniec poematu pojawia się apostrofa do Muzy ro
mantycznej, taka kompozycja pozwala mówić o metapoetyckiej ramie. 
W pieśni I to Muza mdlejąca z romantycznych cierpień, tu ״romantyczna” 
tout court. Taka właśnie Muza jest jednak niezdolna pozdrowić świę
tą górę, może tylko upaść na kolana, by poeta samodzielnie złożył na
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leżny hołd tradycji klasycznej (greckiej i polskiej). Romantyzm do tej 
tradycji nie dorasta, ale poeta przekraczający romantyzm -  tak. To on 
staje się pełnoprawnym uczestnikiem dialogu kulturowego. Pieśń VIII 
Podróży do Ziemi Świętej jest dla znaczenia topiki Muz w twórczości Sło
wackiego nie do przecenienia, bowiem -  mówiąc metaforycznie -  Muza 
rzucona przez poetę na kolana już się z tych kolan nie podniesie.

Muzy w Beniowskim

Beniowski ze wzmożoną siłą kontynuuje przewartościowanie topiki Muz 
i w ogóle poezji romantycznej rozpoczęte w Podróży do Ziemi Świętej. 
Rymkiewicz pisze o dokonującej się w poemacie ״wielkiej destrukcji ję 
zyka romantycznej poezji”248. Nie chodzi przy tym o totalną destrukcję 
literatury, ale o jej odnowienie przez cios zadany pewnym jej elementom, 
które nie ulegają na jego skutek zniszczeniu, ale parafrazie, deformacji 
-  zostają zde-konstruowane, jak właśnie topos zwrotu do Muz. Gest re
toryczny, jakim jest apostrofa do inspiratorek, w Beniowskim odsłania 
mechanizmy budowania iluzji i jej rozbijania. Gra kontrastów konstytu
tywna dla całego dzieła widoczna jest także w tym jego aspekcie. Muzy 
są przez podmiot-poetę traktowane bądź jako uosobienie skostniałej 
tradycji, wobec której on sam się dystansuje, bądź też jako odpowiednik 
jego własnych mocy twórczych. Oba ujęcia, współwystępując, pozostają 
z sobą w sprzeczności, co pogłębia dynamiczny charakter utworu. Przyj
rzyjmy się zatem najpierw strategiom rozbijania toposu, potem zaś pró
bom przywracania mu -  czy raczej nadawania -  znaczeń.

Także i w tym poemacie Słowacki ironicznie wskazuje na tradycję 
eposu. Podmiot zapowiada, że pójdzie śladem Iliady (Zacząłem epos tak, 
jak śpiewak Troi [...]; t. V, p. III, w. 124, s. 95) i Nowej Jerozolimy Tas- 
sa, lecz od razu mnoży trudności i w rezultacie schodzi na ״ariostyczną 
drogę”. ״ Ja ”-poeta przedstawia się jako twór o tożsamości niepewnej, 
kulturowo nieokreślony, hybrydyczny: [...] żem jest coś -  jak grecki an
tyk, / Lecz pantheista trochę, i romantyk. (t. V, p. III, w. 5 9 9 -6 0 0 , s. 106). 
Podobnie jak w Namunie i inaczej niż w Podróży do Ziemi Świętej nie ma 
w Beniowskim zwrotu do bóstwa w otwarciu poematu, ale same Muzy 
pojawiają się dalej często, choć rzadko w formie apostroficznej. W poe
matach Słowackiego można zaobserwować ten sam co u Musseta rodzaj

248 J.M . Rymkiewicz, Ju liusz S łow acki pyta ..., s. 37.
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przesunięcia relacji poeta-M uza związany także z erotyzacją tej rela- 
cji249. Apostrofy do Muz na wstępie nie ma, choć pojawi się -  i to w moc
no przetworzonej, nieoczekiwanej formie -  w dalszej części utworu.

-  degradacja toposu i nowatorstwo dzieła

Zasadniczo postaci córek Mnemosyne są w Beniowskim ukazywane 
jako postaci obce, nieadekwatne do dzieła realizowanego wedle nowych 
zasad. Tam, gdzie podmiot-twórca łamie zasady poetyk klasycystycz- 
nych i postępuje niezgodnie z wymogami gatunku wysokiego, jakim 
jest poemat epicki, często na różne sposoby podkreśla rezerwę Muz 
-  reprezentantek tych wymogów -  wobec jego praktyk. Wyciągnięte 
z lamusa boginie jawią się jako pruderyjne panny, z którymi poeta dro
czy się figlarnie i których zawstydzenie sprawia mu najwyraźniej satys
fakcję: O! Muzy dziewice! / Zarumienieniem waszem ucieszony, /  Wracam 
do bajki mojej -  z innej strony (t. V, p. II, w. 1 8 2 -1 8 4 , s. 78). Podmiot- 
kreator zdradza wyraźny zamysł kontrapunktowania wysokiej tradycji.

Najbardziej bodaj charakterystyczną deklaracją obcości obowiązują
cych dotąd kanonów literatury wobec nowego -  tworzonego właśnie -  
dzieła jest fragment pieśni trzeciej:

Muza moja sama nie wie,
Jaką od innych odznaczyć pieczątką
Ów utwór nowy (t. V, p. III, w. 4 6 9 -4 7 1 , s. 103).

Podkreślana przez podmiot kompletna bezradność, jaką okazują 
Muzy wobec poematu, jest świadectwem przekonania podmiotu-twórcy 
o niezwykłości, nowatorstwie jego dzieła nieprzystającego do utartych 
wzorców. Ta bezradność wydaje się samego poety nie martwić, choć do
wodzi refleksji nad nierozstrzygalnym charakterem własnej twórczości.

Co więcej, Muzy Beniowskiego nie wywiązują się z obowiązków przy
pisanych im przez wielowiekową tradycję, co świadczy bez wątpienia 
o słabości owej tradycji i wyrosłej z niej konwencji czy o je j niedostoso
waniu do nowych wymogów literatury. Z takim zaprzeczeniem wzorca 
mamy do czynienia na przykład w pieśni V utworu, gdzie poeta, iro
nicznie polemizując z krytykami, skarży się na niewypełnienie przez 
inspiratorkę je j obietnic:

249 W  pieśniach dalszych (p. VII) Słowacki -  o czym będzie jeszcze mowa w następnej 
części książki -  tworzy obraz Muzy-kochanki, którą poeta porzuca.
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Muza została mi rymami dłużną:
Z tego więc poszło, że pisałem prozą,
O״ d jem n ą "-  mówi Tygodnik -  o!zgrozo! (t. V, p. V, w. 8 6 -88 , s. 127).

Bezradne Muzy pojawiają się także w związku z trudnościami tech
nicznymi w pieśni trzeciej:

Muzy żałośne łzy nade mną ronią,
Bo Muzy wiedzą, jakie do łez prawo
Ma wieszcz piszący poemat ״oktawą" (t. V, p. III, w. 678 -6 8 0 , s. 108).

Rzecz charakterystyczna, że ten sam podmiot, który w tym frag
mencie przyznaje się do trudu pisania oktawami, wcześniej narzeka na 
swą łatwość pisania i mówi, że go ״oktawa pieści”. Podkreślając trud
ności, z jakimi musi się zmierzyć poeta posługujący się formą oktawy, 
w istocie demonstruje tylko swą wirtuozerię, bo on oktawą najwyraź
niej się bawi. Tym bardziej wyimaginowany płacz Muz jest pozbawiony 
sensu, a one same, wraz z całą tradycją, do której przynależą, ulegają 
ośmieszeniu. Gdzie indziej znowuż wezwanie do Muzy stanowi rodzaj 
zachęty do przypodobania się gustom publiczności, co dowodzi swoi
stej pauperyzacji bogiń, ich uzależnienia od powszechnie panujących 
przyziemnych gustów: Na Boga! Muzo! Trochę śmiechu! Tyle /  Ile potrze
ba dla zabawy gminu (t. V, p. III, w. 5 8 5 -5 8 6 , s. 106). Wobec tego także 
i w tym przypadku należałoby mówić o swoistym rozbiciu toposu.

O jego kompletnej degradacji, jak  również o ironicznym traktowa
niu przez Słowackiego zarówno tradycji klasycznej, jak  i romantycznej, 
w których ów topos znajdował swoje -  choć naturalnie odmienne -  ma
nifestacje, świadczy choćby zamykający scenę pożegnania kochanków 
z pieśni II obraz swoistej poetyckiej rupieciarni, do której odesłano tak
że Kamenę:

Miłość, przechodzi już w pamiątek kolor.....

W kameleona, w serdeczną jaszczurkę,
W rzecz poetycznie piękną, w sen niebieski,
W Muzę, Olimpu zamglonego córkę,
W poemat smutny od deski do deski,
W mgłę podnoszącą się z łez, w białą chmurkę
Na tle przeszłości, w gwiazdę, w arabeski
Tęczowe -  chmurą obwiedzione złotą (t. V, p. II, w. 4 7 2 -4 7 9 , s. 85).
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Chodzi nie tylko o to, że w sposób jawnie ironiczny mowa w tym 
fragmencie o -  skądinąd gdzie indziej przez Słowackiego poważnie 
traktowanej -  wyższości wyobrażenia poetyckiego nad rzeczywistoś
cią. W tym przypadku wyobrażenie ״upiększające” tę rzeczywistość 
jest jej zafałszowywaniem. Ponadto miłość Beniowskiego i Anieli jest 
już właśnie miłością literacką, fikcyjny charakter bohaterów i ich do
świadczeń Słowacki manifestuje niejednokrotnie. Ów zmyślony afekt 
nierzeczywistych postaci, przechodząc w sferę pamięci, staje się więc 
podwójnie iluzoryczny. Wszystkie wymienione tu i pozornie przypad
kowo zestawione elementy, w które uczucie się zmienia na skutek pra
cy wyobraźni, łączy nieokreśloność, mglistość, w tym przypadku nie- 
kryjąca niczego poza banałem. Muza zostaje uznana za jedno z wcieleń 
tego banału. Topos ten należy do -  by posłużyć się sformułowaniem 
Ziemby -  figur niedopełnienia, mitologicznych klisz parodystycznie 
wykrzywionych250. Stąd w przypadku poety-wirtuoza, na jakiego kreu
je  się podmiot tekstu, tradycyjne wzorce literackie w sposób oryginalny 
mogą zostać wyzyskane tylko w parodiach i pastiszach.

Je s t  charakterystyczne, że kiedy Słowacki odwołuje się do boskich 
inspiratorek, mówi o nich zazwyczaj w trzeciej osobie, nie w bezpośred
niej apostrofie, w czym przejawia się jego dystans do toposu. Zwrot do 
Muzy jako taki, owszem, pojawia się w Beniowskim, ale -  co sympto
matyczne -  tylko w formie rozkazującej, nie proszalnej. Poeta, zamiast 
oczekiwać rad od swej poetyckiej opiekunki, dyktuje je j, co ma robić czy 
przed czym się powstrzymać, narzuca je j swoją wolę. Z takimi wypo
wiedziami podmiotu, w których funkcja córek Mnemosyne jako daw
czyń natchnienia, talentu, jest przywołana w sposób zniekształcony, 
mamy do czynienia w pieśni I utworu: Tu widzę, że mi się poemat uda, /  
Że mi już Muza swoich łask użycza [...] (t. V, p. I, w. 4 2 9 -4 3 0 , s. 65). Poe
mat układa się sam, niejako bez udziału poety, dzieło pozornie wymyka 
się spod kontroli, świat fikcyjny zaczyna wieść odrębny żywot. Można 
z tego fragmentu wyczytać aluzję do koncepcji poezji, wedle której ar
tysta staje się naczyniem Muzy, to od je j chęci zależy możność two
rzenia. Jednak następujący w kolejnym wersie okrzyk nawołujący do 
wyprzedzenia wieszczów galopem jest niejako -  ponownie wykrzywio
ną -  egzemplifikacją boskiego poetyckiego szału, w jaki wprowadził się

250 K. Ziemba, W yobraźnia a  biografia... , s. 260 .
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artysta. W gruncie rzeczy samo stwierdzenie, że poemat się uda, jest 
już deformacją wzorca, wedle którego poeta miał prosić Muzy o na
tchnienie, nie zaś pysznić się, że je  właśnie otrzymuje.

W innych miejscach twórca zdaje się -  podobnie jak  w Podróży do 
Ziemi Świętej -  przywoływać Muzy, by się niejako zmitygować, dopro
wadzić do porządku, nie przekraczać ustalonych granic. Woła wówczas 
raz po raz: Ale stój, Muzo! bieg krzywy /  Tu nie przystoi wcale (t. V, p. I, 
w. 4 4 1 -4 4 2 , s. 65); Na Boga! Muzo! Trochę śmiechu! (t. V, p. III, w. 585, 
s. 106) czy [...] moja Muzo, stój... od imion własnych /  Wara! (t. V, p. V, 
w. 1 6 5 -1 6 6 , s. 129). Jednak naturalnie to mitygowanie się jest nie
wiarygodne, skoro w innych miejscach podmiot pozwala sobie na od
ważne, także personalne wycieczki, jawnie krytykując to, co mu się nie 
podoba. Można z łatwością przywołać szereg przykładów, w których 
poeta się bynajmniej nie kryguje. Paradoksalność tego rodzaju apostrof 
przejawia się w tym, że z jednej strony twórca poddaje się owej zasa
dzie przystojności, nie chce wykraczać poza konwencję reprezentowa
ną przez Muzę, z drugiej zaś to Muza zdaje się właśnie dążyć do ta
kiego przekroczenia i to ją  trzeba powstrzymywać. Co więcej, schemat 
toposu zostaje odwrócony -  poeta rozkazuje Muzie, powoduje nią, co 
dowodzi jego wyższości nad tradycją, natchnieniem, inspiracją.

Degradacji toposu dowodzi również usytuowanie wzniosłych bóstw 
w prozaicznym, nieadekwatnym dla nich kontekście i sprowadzenie 
natchnienia poetyckiego do wazy z barszczem:

O! boćwino! Hipokreno
Litewska! Ty, co utworzyłaś szkołę!
Waza twa zawsze wytryska Kameną,
Która ma oczkigazelli wesołe [...] (t. V, p. V, w. 7 2 -7 6 , s. 126 -127 ).

Kolejnym świadectwem gry z wysoką tradycją jest próba wypar
cia Muz -  zastąpienia ich przez inne postaci alegoryczne o zgoła od
miennej proweniencji, a przede wszystkim o skrajnie różnych właści
wościach. Ju ż  w liście do matki z roku 1838  Słowacki, skarżąc się na 
- splin”, mówi o bogini nudzie, której״  jak  podkreśla -  nie było pośród 
Muz greckich, a która jako zrodzona z ich popiołów wydaje się wypierać 
tradycyjne adresatki próśb poetów:

Po deszczu więc, z parasolem chodzę po smutnych ulicach jak mara piekielna; często
nuda napędza mię do pracy, ale wiecie, że między dziewięcią muzami nie położono
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nudy. Bogini tej nie widziałem w Partenonie, musiała się urodzić z popiołów Bo- 
gówgreckich. Może też święty Paweł roznosząc ewangelją, ożenił się był tajemniczo 
z panną, Minerwą i zostawił nam nudę, córkę z tego małżeństwa 251.

Zastąpienie entuzjazmu nudą, która występuje w funkcji inspirator
ki, ma charakter całkowitego przewartościowania. Słowacki -  nie bez 
ironii -  dowodzi, że kryzys ma się stać podstawą nowej poezji. Ten jego 
list zapowiada już pewne strategie stosowane w Beniowskim, szczegól
nie zaś sposób traktowania tradycji. Dodajmy: w Beniowskim, który ze 
względu na rozmach, grę pomiędzy poszczególnymi poziomami, war
stwami, aspektami realizuje właśnie wzorzec takiej nowej -  kryzysowej 
poezji. Warto też przypomnieć, że i w poemacie pojawia się stanowiące 
parodię apostrofy do Muz wezwanie do Melancholii -  przewodniczki 
poety-bajronisty: O Melancholio! Nimfo!, skąd ty rodem?/  Czyś ty chorobą 
jest epidemiczną? (t. V, p. I, w. 1 9 3 -1 9 4 , s. 59). Przykładów takiej substy
tucji Muz można odnaleźć więcej -  w przytoczonym wcześniej fragmen
cie, w którym to boćwina staje się adresatką apostrofy godzącej bezpo
średnio w Pana Tadeusza. Dąbrowski zauważa, że w ״Beniowskim” mamy 
właściwie jedynie zwroty do pewnych pojęć, treści myślowych, skojarzeń, dla 
których punktem centralnym jest ״ja” poety-narratora i jego proces twórczy, 
i podkreśla, że apostrofy te są zasadniczo niezwrotne252.

Wobec powyższych analiz można by pokusić się o wniosek, że 
w poematach dygresyjnych Słowacki traktuje topos jako spetryfikowa- 
ną, pustą formę, nieniosącą żadnych znaczeń i bardziej ograniczającą 
możliwości twórcze niż je  otwierającą. Je s t  to jednak tylko jeden aspekt 
gry Słowackiego z Muzami.

-  przywracanie znaczeń -  między fikcjonalnością a empirią

To prawda, Muza Słowackiego jest ułomna, ale zgodnie z tym, co pisze 
Ziemba, ułomność, skażone podobieństwo do wzorca potwierdza jego 
istnienie, więc jest w toposie jakaś siła ocalająca253. Dlatego degradacja, 
czy nawet ośmieszenie Muz, nie wyklucza, jak  wspomniałam, gestów 
solidarności podmiotu z tymi iluzorycznymi i wątłymi podporami tra
dycji. Wiele fragmentów Beniowskiego wskazuje na metonimiczne uży

251 J . Słowacki, Listy do m atki..., list z 19 m aja 1 8 3 8  r., Florencja, s. 352 .
252 Zob. R. Dąbrowski, Słow ackiego dialog..., s. 117 .
253 Zob. K. Ziem ba, W yobraźnia a  b iografia..., s. 262 .
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cie odwołań do inspiratorki. Bez wątpienia na przykład stwierdzenie 
Muza mdleć zaczyna [...] (t. V, p. IV, w. 471 , s. 122) czy [...] O wypoczynek 
moja Muza prosi [...] (t. V, p. V, w. 386 , s. 134) jest tylko wyznaniem 
zmęczenia piszącego254. Często jednak to proste przełożenie ma ważkie 
konsekwencje dla metapoetyckich wypowiedzi Słowackiego. Podmiot- 
-poeta traktuje Muzę -  co ważne, jak  dowodziłam, Muzę zdegradowaną
-  jako odpowiednik swych wewnętrznych zdolności twórczych, talen
tu. Świadczy o tym choćby zakończenie pieśni I:

A tymczasem

Jako pretendent na własne poparcie 
Utworzę całe wojsko w drugiej pieśni.
Epiczny zamiar wyjawię otwarcie,
Wyjdę z dzisiejszej estetycznej cieśni 
I skrzydeł mojej Muzy rozpostarcie 
Tęczowym blaskiem was oślepi wcześniej,
Niż miałem zamiar. Suszę tylko głowę
Jak w rzecz, wprowadzić rzeczy nadzmysłowe (t. V, p. I, w. 739-744 , s. 72).

Zacytowany fragment stanowi jedną z bardziej wyrazistych dekla
racji wszechwładzy podmiotu-kreatora, świadomego wielkości swego 
dzieła przełamującego obowiązujące normy estetyczne. W istocie Be
niowski takim dziełem jest, ale nie w tym, o czym mowa w cytacie, leży 
jego nowatorstwo. Zawarta w tym fragmencie obietnica eposu pozo
stanie oczywiście prowokacyjnie niespełniona, co daje efekt kontrastu 
tym większego, im szumniejsza jest zapowiedź. Zamierzona dynami
ka wynikająca ze współistnienia sprzecznych kategorii ma swój wyraz 
w zderzeniu pojęć i słownictwa z różnych rejestrów. Skrzydlata Muza
-  jak  wspomniałam, w kulturze antyku nieobecna -  w latach czterdzie
stych XIX wieku, kiedy powstawał poemat, była już utartym symbolem 
romantycznego par excellence natchnienia. Z tą wysoką tradycją i pre
zentacją własnej mocy twórczej zupełnie nie współgra kolokwialne 
ujawnienie kłopotów z m aterią poematu.

Kwestia przedstawionej w utworze relacji poety i Muzy wiąże się 
nierozerwalnie z problemem podmiotu poematu -  stopniem jego 
fikcjonalności zależnej od pełnionych przez niego funkcji. Z trzech

254 Dla S. Treugutta to przykład całkowicie jaw nej konw encjonalności; zob. ״Beniowski". 
K ryzys... , s. 177 .
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wymienionych przez Dorotę Korwin-Piotrowską rodzajów ״ja ” w Be
niowskim, którymi są: ״ja-porte-experience” noszące ślady biografii sa
mego Słowackiego, ״ja-Kreator” i ja  liryczne, topice Muz najbliższe jest 
z oczywistych względów ja-Kreator, choć zdarza się, że o Muzach mówi 
podmiot tekstu występujący w pozostałych swych rolach255.

Wprowadzenie figury bogini, która jest personifikacją twórczych 
mocy artysty, sugeruje swoiste rozdwojenie podmiotu, zwłaszcza tam, 
gdzie Muza kieruje się rzekomo odmiennymi względami niż poeta, ma 
inne zdanie i inne motywacje, a dotyczy to większości przypadków. 
Widać stąd, że podmiotowość Beniowskiego dzieli się nie tylko na trzy 
podstawowe aspekty wymienione przez Korwin-Piotrowską, ale ulega 
rozbiciu także w obrębie tych aspektów.

Różne wymiary podmiotowości Beniowskiego ujawniają się choćby 
w pierwszej strofie z pieśni II:

O! nie lękajcie się mojej goryczy!

Dalibóg! nie wiem sam, skąd mi się wzięła;
Długo po świecie pielgrzym tajemniczy 
Chodziłem, farby zbierając do dzieła,
A teraz moja Muza strof nie liczy,
Lecz złe i dobre gwiazdy siać zaczęła;
Komu za kołnierz spadnie przez przypadek 
Syrius rzucony przez nią lub Niedźwiadek,

Spali się -  lecz ja nie winien. -  Per Bacco! (t. V, p. II, w. 1 -9 , s. 74).

Wyznanie liryczne i zwrot do czytelników przechodzi stopniowo 
w wyznanie kreatora zdradzające stosunek poezji do rzeczywistości 
pozatekstowej, jest więc w gruncie rzeczy refleksją dotyczącą mime- 
tyczności sztuki. Zakłada istnienie pewnego związku między tekstem  
a światem, przy czym nie jest to proste odwzorowywanie, a wykorzy
stywanie tylko ״farb”. Okazuje się, że różnorodność doświadczeń au
tora wpływa na różnorodność, a nawet pewien chaos, przypadkowość 
dzieła literackiego, stanowi wytłumaczenie jego dygresyjnej kompo
zycji, skoro Muza strof nie liczy, /  Lecz złe i dobre gwiazdy siać zaczęła. 
W tym przypadku odwołanie do inspiratorki służy pozornemu zrzu

255 Zob. D. Korwin-Piotrowska, ״B eniow ski” i jeg o  w spółbohaterow ie, ״Ruch Literacki” 
1 9 9 2 , z. 6, s. 634 .
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ceniu przez podmiot z siebie odpowiedzialności za kształt utworu, 
a właściwie za te jego fragmenty, w których ostrze krytyki wymierzone 
jest w konkretne osoby. Skoro to bogini, nie poeta się zapomina, nie on 
ponosi winę i za błędy, i za brak delikatności. Muza jednak -  od począt
ku nietraktowana poważnie -  jest w istocie tylko quasi-wymówką. Za 
chwilę zresztą podmiot sam przyznaje, że to on sam ״różnymi drogi” 
swój poemat wiedzie.

Także w pieśni III figura Muzy użyta jest w celu zasygnalizowania 
niejednoznaczności relacji między empirią a literaturą:

0  to bynajmniej nie dbam i nie stoję,
Aby wiedziano, czy moja dziewicza
Muza kochała się realnie. Roję,
Śnię, tworzę; harfy używam lub bicza -
1 to jest moja poetyczna droga -
Lecz z mego życia poemat -  dla Boga (t. V, p. III, w. 339 -3 4 4 , s. 100).

Ju ż  samo postawienie problemu realnej miłości dziewiczej Muzy 
wydaje się niezwykłe, czy wręcz oksymoroniczne, jako że jest to po
stać zasadniczo nierealna. Je j pośrednictwo w wypowiedzi dotyczącej 
miłości poety służy wskazaniu nietożsamości poezji i życia. Czytelnik 
może powiedzieć coś na tem at uczuć literackich, nie zaś erotycznych 
doświadczeń autora. Na pewno należy tę wypowiedź odnieść do kwestii 
obecności wątków autobiograficznych w dziele Słowackiego, wątków, 
których w całym poemacie można odnaleźć wiele i gdzie indziej poeta 
wyraźnie tę zgodność życia i literatury eksponuje. W cytowanym frag
mencie przeciwnie -  podmiot zdecydowanie odcina się od tego rodzaju 
dociekań, zaznacza, że ״poemat życia” jest odmienny od tego, który 
teraz pisze, choć trzeba podkreślić, że zaraz po tej deklaracji pojawia 
się liryczne, osobiste wyznanie. Rojenie, sen, twórczość są w tym m iej
scu postawione w opozycji do biografii. Tym samym Słowacki podważa 
możliwość odczytania podmiotowości Beniowskiego jako porte-expe- 
rience, możliwości uzasadnionej w innych fragmentach poematu.

W perspektywie romantycznej podmiotowości

Podmiot w obu utworach jest tym, kto uruchamia szereg intertekstual- 
nych relacji, demonstruje swą wirtuozerię, subtelnie, ale czasem i brutal
nie polemizuje z krytykami, przywołuje wydarzenia z biografii autora,
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sygnalizując niejasną, bo raz po raz podważaną, z nim tożsamość, cierpi 
na melancholię, to w końcu on zawiązuje i zrywa tok fabuły. Oczywiście, 
są także i różnice w kreacji podmiotu w obrębie utworów samego Słowa- 
ckiego256. I tak można powiedzieć, że bajronistą jest narrator i zarazem 
bohater Podróży do Ziemi Świętej, który mówi o sobie ironicznie: Czy nie 
widzicie, żem chory -  szatanizm, /  Bajronizm -  siedem mnie dręczy boleści 
[...] (t. IX, p. IX, [17], w. 9 7 -9 8 , s. 82). Nie Polak, ale istny byronista to tak
że narrator drugiego poematu Słowackiego, ale już nie jego protagonista. 
Poeta, tworząc szczególny, nowy rodzaj podmiotu tekstowego, podejmu
je  przy tym dyskusję nad miejscem doświadczeń twórcy w jego dziele. 
Doświadczenia te odgrywają z oczywistych względów większą rolę w Po
dróży do Ziemi Świętej257, ale także w Beniowskim podmiot na zasadzie 
parabazy wychyla się z kart dzieła, czyniąc aluzje do faktów niefikcjonal- 
nych (szczególnie chętnie wspominając dawne kochanki i podróże oraz 
swych wydawców) i sugerując autobiograficzny charakter dzieła.

W poematach Słowackiego mamy do czynienia z odwróceniem po
rządku: zrównaniem rzeczywistości empirycznej i fikcji, a więc fikcjo- 
nalizacją rzeczywistości i nadaniem fikcji mocy realnej. Tego rodzaju 
odwrócenie jest jednym z wyznaczników tekstów o -  wspomnianej już 
przy okazji Namuny -  podmiotowości sylleptycznej opisanej przez Ry
szarda Nycza. Niewątpliwie podmiot obu poematów nosi cechy pod
miotu sylleptycznego -  w kierunku takiej jego interpretacji zmierzają 
ustalenia Kuziaka i Ziemby258. Persona wypowiadająca się w tych teks
tach jest zarazem bytem autentycznym, jak  i konstruktem tekstowym, 
fikcjonalnym, wyrasta z wzajemnego oddziaływania na siebie i wy
mieniania się własnościami ״ja ” rzeczywistego i ״ja ” literackiego. Nie 
można bezsprzecznie rozstrzygnąć, czy w tym poemacie mamy do czy
nienia z podmiotem tekstowym czy z pozatekstowym. Efekt tej nieroz- 
strzygalności buduje Słowacki także za pośrednictwem figury Muzy.

W pewnych miejscach staje się ona odpowiednikiem tej sfery wolno
ści twórczej poety, która rozbija strukturę fabularną dzieła i sprawia, że

256 Zob. K. Ziemba, Ju liusz S łow acki w Podróży do Ziem״  i Św iętej z Neapolu"..., w: Oblicza 
N arcyza..., s. 1 1 5 -1 2 6 .
257 Zob. L. Libera, Ju liu sza Słow ackiego..., rozdz. ״Pamiętnik autorski”, s. 1 2 5 -1 4 2 .
258 Zob. R. Nycz, J ęz y k  m odern izm u..., s. 1 0 9  i n .; M. Kuziak, O ״Podróży do Z iem i Św ię
tej z N eapolu"..., w: D ziedzictw o O dyseusza..., s. 2 3 0  i n .; K. Ziem ba, W yobraźnia a  b io
gra fia ... , s. 12 5 .
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postaci fikcyjne -  jako fikcyjne konstruowane -  niejako uniezależniają 
się od twórcy, podważając tym samym jego wszechwładzę tak mocno 
eksponowaną i przez Słowackiego, i przez jego badaczy. Pisano już wie
lokrotnie o tym, że stanowiące kanwę poematu dzieje Beniowskiego są 
w istocie mało znaczącym pretekstem do ukazania wirtuozerii same
go poety259. Trudno z tym stwierdzeniem polemizować, jednakże fikcja 
chwilami zyskuje status uniwersum niezależnego od tekstu. Podmiot 
sugeruje, że świat poematu wymyka mu się spod kontroli -  wymyka się, 
bo oto ważniejsze rzeczy radzi Muza (t. V, p. III, w. 113, s. 94). Ma ona bo
wiem najwyraźniej własne, niezależne od poety plany dotyczące głów
nego bohatera, którego chce posłać w wir walki. Dzięki temu pośred
nictwu Muzy od autora uniezależnia się sam Beniowski. W rezultacie 
podmiot nie tylko dziwi się, że na bohatera wybrał biednego podolskie
go szlachcica, ale sugeruje, że Maurycy niezależnie od niego mógłby zgi
nąć, skazując na klęskę zamysł całego dzieła: [...] jeśli zginie, / Poemat się 
mój wcale nie rozwinie (t. V, p. III, w. 1 1 9 -1 2 0 , s. 95). Podszepty Kameny 
są więc podszeptami destrukcyjnymi dla tradycyjnej, fabularnej kohe
rencji utworu. Pozostając jej posłusznym, poeta wypowiada wierność 
swemu dziełu, tym samym uwalniając to dzieło od siebie, godząc się na 
jego autonomię. Z drugiej strony podmiot w innych miejscach wyraźnie 
wskazuje, że i Muza, i dzieło są jego wytworami i że ma nad nimi jako 
takimi nieograniczoną władzę. Te wchodzące z sobą w konflikt jakości 
budują niejednoznaczny status podmiotu uznanego przez Ziembę za 
podmiot słaby występujący w roli podmiotu mocnego. Badaczka pisze:

O ile podmiot ״Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu" przemawia z głębi kryzysu
tożsamości i kryzys ten wypowiada, podmiot ״Beniowskiego” drążoną kryzysem
tożsamość energicznie potwierdza i pragnie uzyskać jej uznanie z zewnątrz 260.

W pieśni V Beniowski uwalnia się nie tylko od swego twórcy, ale i od 
inspiratorki: Teraz, kiedy go prowadzą /  Tak materialne gusta: moja Muza /  
Opuszcza, z całą swą harfiarki władzą (t. V, p. V, w. 1 0 9 -1 1 0 , s. 127).

259 W szechm oc podm iotu twórczego panującego bezwzględnie i arbitralnie nad języ
kiem  i m aterialem  fabularnym  podkreśla S. Treugutt; zob. ״Beniowski". Kryzys..., s. 83, 
8 5 , 15 0 , 151 . W cześniej już J . Kleiner podkreślał, że je s t  to poem at przede wszystkim 
o sobie, w którym  subiektywizm obejm uje wszystkie płaszczyzny -  nie tylko dygresje; 
zob. J . Kleiner, Juliusz Słow acki... , t . III, s. 128 .
260 Zob. K. Ziemba, Ju liusz S łow acki w Podróży do Ziem״  i Św iętej z Neapolu"..., w: Oblicza 
Narcyza, s. 12 3 . Badaczka wskazuje także na perform atyw ność podm iotu Beniow skiego.
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Bohater oddaje się sprawom nazbyt przyziemnym, by mogły zostać 
opisane w dziele literackim, choć oczywiście na zasadzie praeteritio są 
one jednak -  choć przez negację -  opisane. Muza reprezentująca wyso
ki styl nie może przystać na nieadekwatne do tego stylu szczegóły kuli- 
narne261. Słowacki po raz kolejny wskazuje bezpośrednio, że świadomie 
i prowokacyjnie łamie zasadę decorum, tworząc, jak  chciałby Treugutt, 
antybohatera262. Jednocześnie nie wiadomo, po stronie której z wcho
dzących z sobą w konflikt tradycji -  niskiej czy wysokiej -  opowiada się 
podmiot, który przecież nie utożsamia się całkowicie ani z Muzą, ani 
z bohaterem. Opowiedzieć się nie może, bo na tym właśnie zamazywa
niu granic opiera się poetyka Beniowskiego.

Podobną wieloznaczność można wyczytać z pierwszego fragmen
tu poematu, w którym zostaje uruchomiony interesujący mnie to 
pos. Fragment ten ma charakter zdecydowanie ironiczny i godzi przede 
wszystkim nie tyle w samego Pana Tadeusza, ile w gusta czytelników 
na Mickiewiczowskim poemacie ukształtowanych i niewykraczających 
w swych oczekiwaniach poza zarysowany przez to dzieło schemat263.

261 W arto w tym  m iejscu przywołać kontekst antyczny -  historię powołania Hezjoda 
w Teogonii, gdzie Muzy zarzucają pasterzom , że dbają wyłącznie o żołądki, oraz m it o za
m ianie ludzi poświęcających się wyłącznie śpiewowi, zapominających o jedzeniu, w cy
kady u Platona. Na ten tem at zob. J . Assael, Sirenes, cigales..., s. 1 3 8 -1 3 9 .
262 Zob. S. Treugutt, ״Beniowski". Kryzys..., s. 71. Badacz odsłania mechanizmy rozsa
dzenia romantycznych uroszczeń, kapitulacji niezwykłości i jednostkow ości wobec 
pospolitości i zbiorowości. Pisze także o łączeniu w Beniow skim  afirm acji i przeczenia, 
wymienności między tym, co patetyczne, a tym, co ironiczne, która wiąże się z improwi- 
zacyjnym charakter dzieła (s. 12 4 , 1 4 7 -1 4 8 ) .
263 Na tem at stosunku Słowackiego do dzieła Mickiewicza zob. A. Kowalczykowa, 
W stęp, do: J . Słowacki, Beniow ski..., s. VIII, XIII i n.; S. Treugutt, ״Beniowski". Kryzys..., 
s. 6 3 -9 0 , 9 5 -1 0 3 , 1 9 9 -2 6 1 , J . Brzozowski, Dygresyjny poem at, w: Słow nik literatury pol
skiej...; a także: M. Kridl, A ntagonizm  wieszczów..., zwł. rozdz. X -X II; Z. Stefanow ska, 
- "Pan Tadeusz״  i co dalej?, ״Teksty Drugie” 1 9 9 7 , n r 1 -2 ;  J . Bachórz, Słow acki w  Sopli
cowie, w: ״W  krain ie pam iątek". Prace pośw ięcone Profesorow i Bogdanow i Z akrzew skiem u  
w  osiem dziesiątą rocznicę urodzin, red. J . Kolbuszewski, Wrocław 1 9 9 6 ; S. Makowski, 
Pan Tadeusz" Ju״ liusza Słow ackiego, ״Poezja” 1 9 8 4 , nr 1 1 -1 2 ; M. Szargot, K oniec baśni. 
O [״Panu Tadeuszu"] J . S łow ackiego, w: O d ośw iecenia ku rom antyzm ow i i dalej... Autorzy  
-  dzieła  -  czytelnicy, red. M. Piechota i J . Ryba, Katowice 2 0 0 4 . Zob. także: W. Wein- 
traub, Pojedynek na im prow izacje, w: idem , Poeta i prorok. Rzecz o pro fetyzm ie M ickiew icza, 
W arszawa 1 9 8 2 ; M. Piechota, Pojedynki S łow ackiego z M ickiew iczem , w: idem  ,Chcesz ty״ ,
ja k  w idzę, być dawnym Polakiem". Studia i szkice o twórczości Słow ackiego, Katowice 2 005 ; 
M. Bąk, ״I tego w ieczora byliśmy z nim ja k  dw aj bracia" -  o relacjach m iędzy Słow ackim  i M i
ckiew iczem , w: W  cieniu M ickiew icza, red. J . Lyszczyna i M. Bąk, Katowice 200 6 .
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Schemat ten: [...] prosty romans, polskie domy, /  Pijące gardła, wąsy, psy, 
kontusze; / A nade wszystko szczere, polskie dusze (t. V, p. I, w. 2 7 0 -2 7 2 , 
s. 61) istotnie pojawia się zgodnie z zapowiedzią w Beniowskim, jednak 
w formie karykaturalnej. Wiadomo wszak, że na skutek folgowania dy
gresyjnemu tokowi utwór -  udany jako poemat ironiczny -  jest zupeł
nie chybiony jako epickie dzieło o Beniowskim.

Natchnienie ukazane pod postacią Muzy ma charakter co najmniej 
dwuznaczny. Ujawnia się jednocześnie jego zależność od podmiotu 
kreującego się na samowystarczalnego twórcę i jego nad owym twórcą 
wyższość. Tym samym -  za pomocą utrwalonej figury retorycznej -  od
słonięty zostaje ambiwalentny stosunek Słowackiego do poezji, a także 
wspomniana już przeze mnie złożoność ״ja ” poematu. Je s t  ono podda
ne procesowi pisania, dziełu, które zdaje się samo prowadzić piszące
go: Lecz widzę, że mię ten liryzm zabija, /  Że na Parnasu szczyt prowadzi 
stromy [...] (t. V, p. I, w. 267 , s. 61). W konsekwencji podmiot jawi się -  
pozornie -  jako artysta całkowicie poddany swej poezji -  je j narzędzie, 
wykonawca wyższej od siebie woli. Jego twórczość niejako oddziela się 
od niego i włada nim, inspiracja przychodzi i odchodzi niezależnie od 
jego chęci264. Ową inspirację uosabia właśnie Muza, na którą artysta 
czeka, prosząc czytelnika o cierpliwość i snując plany poematu:

Ja sam na Muzę i natchnienie czekam,
I czoło moje pomarszczone noszę,
I poematu ekspozycją zwlekam,
I weny ducha lekkiego nie płoszę,
Który na mózgu jak motyl na róży 
Usiądzie -  aż się kwiat listkami zmruży,

A potem nagle odemknie swe łono 
Świeże i jasne -  i na okolice
Rozeszle wonie, co wszystko pochłoną (t. V, p. I, w. 275 -2 8 3 , s. 61).

Konieczność poddania się działaniu siły wyższej, która zsyłała 
twórczą wenę geniuszowi, w odniesieniu do wszechwładnego pod- 
miotu-kreatora Beniowskiego staje się problematyczna, albowiem tę 
jego wszechwładność kwestionuje. Jednakże zależność poety od Muzy 
zostaje jednocześnie podważona zarówno przez wcześniejsze opisane

264 R. Dąbrowski widzi tu analogię do Fichteańskiej i Schleglowskiej koncepcji ״ja ” jako 
ruchu kreacji i negacji; zob. R. Dąbrowski, Słow ackiego dialog..., s. 97.
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tu zabiegi rozbijające topos, jak  i przez formę, w jakiej wyznanie owej 
zależności się dokonuje. Autoprezentacja chmurnego geniusza ma cha
rakter karykaturalny -  przyjmuje on właściwą artyście tworzącemu czy 
improwizującemu wieszczowi pozę265. Także obraz ״weny ducha lekkie
go” siadającego na mózgu jest niewątpliwie groteskowy. Tym samym 
przedstawiona w tym fragmencie koncepcja poezji jako platońskiej fu
ror dei ulega dewaluacji. Dalszy ciąg cytowanej strofy podkreśla jeszcze 
wyraźniej pęknięcie tej koncepcji:

Ja się zdolnością natchnień bardzo szczycę,
I tu pokażę, że nie jest zmyśloną,
Lecz z moich rymów czyni błyskawice;
A mym przekleństwom daje siłę grotów.
Czekajcie! -  już pieśń zacznę -  jużem gotów (t. V, p. I, w. 284-288 , s. 61-62).

Podmiot przechodzi do postawy wszechwładnego kreatora działa
jącego autonomicznie, bowiem ״zdolność natchnień” zdaje się cechą 
jemu przypisaną, nie zaś wobec niego zewnętrzną. Podważona zatem 
zostaje wcześniejsza autoprezentacja twórcy jako narzędzia dającego 
sobą powodować. Zdolność natchnień, która w pierwszej części wypo
wiedzi jawiła się jako siła wobec niego nadrzędna, teraz zdaje się mu 
podporządkowana -  to on się nią szczyci. Buduje wizję poezji silnej, 
gwałtownej, oddziałującej w sposób piorunujący, jednak i ta wizja zo
staje natychmiast rozbita. Chełpliwość artysty w ujęciu hiperbolizują- 
cym w połączeniu ze skierowanym do czytelnika nakazem oczekiwania 
na dzieło staje się niewiarygodna i śmieszna, a śmieszność zbija wznio
słość. Słusznie pyta Treugutt: Z czego się tu drwi? Z siebie, z poetyckich 
natchnień, z narodowej prostoty w literaturze?266. W tym charakterystycz
nym dla ironii romantycznej splocie sprzecznych tendencji jednoznacz
ne określenie stosunku poety do własnej poezji staje się niemożliwe, jej 
istota tkwi właśnie w owej dynamice, ciągłym napięciu, które obecne 
jest w każdej z przytoczonych tu apostrof.

265 S. Treugutt pisze o improwizacyjnym charakterze dzieła, na który wskazywać by 
miały właśnie fragm enty o natchnieniu i Muzach; zob. S. Treugutt, ״Beniowski". K ry
zys ... , s. 1 4 7 -1 4 8 .
266 Ibidem , s. 64.
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W zasadzie wszystkie omówione tu przywołania Muz w Beniowskim 
można podzielić na te, w których podmiot poddaje się -  zaznaczmy 
od razu, że często poddaje się pozornie -  ich mocy, oraz te, w któ
rych stosunek sił ulega odwróceniu -  wówczas to poeta panuje nad 
Muzą, demonstrując jej (a bardziej samemu sobie i czytelnikowi) swą 
wszechwładzę. W Podróży do Ziemi Świętej dominuje ten drugi model. 
W obydwu przypadkach hierarchia zostaje zaburzona i topos ulega de- 
konstrukcji: w pierwszym w sposób niejawny -  poprzez zastosowanie 
ironii retorycznej, w drugim -  przez bezpośrednie wykrzywienie wzor
ca. Stosowane przez Słowackiego operacje stanowią świadectwo zma
gania się z koncepcją poezji, tym bardziej że istotą stosunku do toposu 
jest w poematach oscylacja między dwiema wymienionymi przeze mnie 
postawami, czasem łatwa do odczytania nawet w jednej strofie utwo
ru. Lektura toposu Muz prowadzi do określenia stosunku romantyka 
do tradycji jako jednoczesnej je j akceptacji i odrzucenia. Aporetyczny 
charakter tego stosunku wiąże się z dramatyzacją relacji poeta-M uza, 
relacji, która dalszy ciąg znajdzie w następnych tekstach Słowackiego.
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Muzy transgresywne: przełamywanie ironii

Muzy intymne i Muzy odziedziczone. 
Strategie ocalające Musseta

Musset stawia pesymistyczną diagnozę współczesnej kultury, ale 
i stara się określić funkcje poezji na nowo, znaleźć jej miejsce w od
czarowanym świecie. Uwikłanie jednostki w historię w twórczości tego 
romantyka prowadzi z jednej strony do uznania tej jednostki za ofia
rę czynników całkowicie wobec niej zewnętrznych, ale także czyni ją  
współodpowiedzialną za tok dziejów. Taka perspektywa widoczna jest 
w Sur la poesie, gdzie skarga na zepsuty wiek zabijający poezję prowadzi 
podmiot do przekonania, że jej zadanie nie wyczerpało się, gdyż wobec 
braku czynów powinna (jak w Grobie Agamemnona Słowackiego) ״szar- 
pać wnętrzności świata”.

Z pewnym rodzajem obrony poezji mimo jej upadku mamy do czy
nienia w wierszu A Sainte-Beuve, sur un passage dun article insere dans 
la ״Revue des deux mondes” (1837). Podmiot dowodzi, że aforyzm zna
komitego krytyka o tym, że w większości ludzi tkwi poeta, który musi 
młodo umrzeć, by przeżyć mógł człowiek, nie jest prawdziwy. Sainte- 
-Beuve, formułując ten aforyzm, niepostrzeżenie stworzył poezję:

Tu ne prenais pas garde, en traęant ta pensee,
Que ta plume en faisait un vers harmonieux,
Et que tu blasphemais dans la langue des dieux.
Relis-toi, je te rends a ta Muse offensee;
Et souviens-toi qu’en nous il existe souvent 
Un poete endormi toujours jeune et vivant (s. 385)267.

Podmiot wypowiada się przeciw współczesności, przeciw poetom, 
przeciw samemu sobie, ale nie przeciw poezji, która -  jak  w cytowanym 
wierszu -  pozostaje językiem bogów, czymś do końca niepojętym, prze
kraczającym, przerastającym człowieka, potencjałem w nim uśpionym. 
Obrażona przez ״bluźnierstwo” Sainte-Beuve’a, który staje się alter ego

267 N ie zw róciłeś uwagi, kreśląc sw ą myśl, /  Ż e tw e p ióro złoży ło z niej harm onijny w ers / 1 ż e  
bluźniłeś w  języku  bogów. /  P rzeczytaj się ponow nie, zw racam  cię tw ojej urażonej M uzie; /  
I  przypom nij sobie, ż e  istn ieje w  nas często /  Uśpiony poeta , zaw sze m łody i żywy. Jeś li nie 
podaję inaczej, wszystkie cytaty z poezji M usseta w tym  rozdziale za wydaniem A. de 
M usset, Poesies com pletes, red. M. Allem, Paris 1 9 5 1  (w nawiasie num er strony).
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Musseta, Muza zostaje patronką takiej właśnie sztuki. Podmiot liryku 
jako uważny czytelnik w tym akcie swoistej (bliskiej Novalisowskiej) 
sympoezji chce przywrócić adresatowi wiarę. Przestrzeń Muzy pozo
staje nienaruszona, ״ty” liryczne-artysta, ma dotrzeć tam, skąd wygna
ło je  własne zwątpienie268.

Wspomniany już w poprzednim rozdziale utwór poświęcony Ma- 
libran również przynosi ocalenie. Je s t  nim w poemacie idea tradycji, 
w którą włącza się głos umierającego geniusza: Ainsi le vaste echo de la 
voix du genie /  Devient du genre humain luniverselle voix... (s. 343)269. War
tości jednostkowe przemieniają się w kolektywną, uniwersalną wartość, 
w dziedzictwo -  dodajmy: dziedzictwo, z którym przychodzi się zmagać 
następcom. Owo ocalenie nie niweluje jednak całkowicie bólu przemija
nia. Zniszczenie tego, co indywidualne, rozpłynięcie się niepowtarzal
nego głosu geniusza w jakimś głosie powszechnym, nie może być przez 
romantyka uznane za pełną rekompensatę i nie może uzyskać jego cał
kowitej akceptacji. Wzniosłość osiąga kulminację, kiedy poeta woła do 
umarłej: C’est le Dieu tout-puissant, cest la Muse implacable/  Qui dans ses 
bras en feu ta portee au tombeau (s. 346)270. Bóg i Muza są postawieni 
w wierszu obok siebie -  określają tę najwyższą ofiarę, jaką mógł złożyć 
twórca i jaką złożyła Malibran, wyrzekając się siebie i jednocześnie po
zostając sobą wyłącznie. Gest podwojenia Muzy, czyli obraz Muzy skła
dającej do grobu śpiewaczkę nazwaną również Muzą, jest elementem 
apoteozy Malibran, która staje się alegorią sztuki, nią samą, nie tylko jej 
przedstawicielką.

Intymizacja topiki, kochanka-Muza

Warto wspomnieć w tym miejscu o Mussetowskich erotykach podej
mujących topos kochanka-Muza, a stanowiących jeszcze jedną próbę 
ocalenia poezji, wpisujących się w estetykę nazwaną przeze Heyvaerta

268 O broną poezji je s t  też pochwała Buffona (notabene zapisana na kawałku boazerii 
podczas wizyty w domu przyrodnika), stanow iąca pretekst do zestaw ienia nauki i poe
zji jako dwóch dróg ludzkiego intelektu. Uznanie braku m ocy Muzy (Si m a m use n a  le 
pouvoir, / E llep eu t e t r e au  m oins lech o  de la science [...]; s. 558) wpisuje się w topos skrom- 
nościowy. Zob. kom entarze M. Allema do: A. de M usset, Poesies com pletes..., s. 71 3 . Pier
wodruk A Buffon  m iał m iejsce dopiero w 1 8 8 8  r.
269 Tak w ięc rozległe echo głosu  geniusza / S ta je się pow szechnym  głosem  rodzaju ludzkiego...
270 To B óg  wszechm ogący, to nieubłagana M uza, /  K tóra w  swych p łonących ram ionach p o 
niosła cię do grobu.
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 estetyką serca”271. Liryki miłosne Musseta są swego rodzaju ucieczką״
przed pułapką czasu -  tym razem nie jest to jednak ucieczka w prze
szłość, a w wyobrażenie. W wierszach tych pisarz, wyjątkowo, zbliża 
się bardziej do Schillerowskiej idylli niż do elegii. W wyrażonej w nich 
koncepcji miłości chodzi o zamknięcie się w chwili uniesienia, intensy
fikację uczuć pozwalającą wykluczyć wszystko, co poza nimi, dzięki cze
mu iluzja może zostać zachowana, nie ulega ironicznemu rozbiciu jak 
w innych tekstach poety. Być może właśnie w tych utworach ujawnia 
się najwyraźniej Mussetowski fantazm at autentyczności. Zniszczenie 
tego fantazmatu, zanegowanie miłości, byłoby zniszczeniem podmio- 
tu272. Poetyckie odtwarzanie cierpienia pozwala tę destrukcję zawiesić, 
zmylić nicość.

Ja k  pisze Godo, u Musseta: Lamour est la condition d’existence de la 
Muse -  cette figure de la feminite qui inspire aussi bien les vers que le de- 
sir273. W erotyku adresowanym do Aimee d’Alton (1837) poeta zwraca 
się do uwielbianej kochanki, nazywając ją  muzą:

Deesse auxyeux d’azur, aux epaules dalbatre,
Belle muse paienne au sourire adore,
Viens, laisse-moi presser de ma levre idolatre
Ton front qui resplendit sous un pampre dore (s. 530)274.

Także w A Ninon (1836) miłosną relację utożsamia Musset z relacją 
poeta-M uza. Podmiot liryczny kocha bezwzględnie i wyłącznie, a jego 
miłość nie ma nic wspólnego ze spełnieniem, bowiem nawet odrzuce
nie przez obiekt westchnień niczego w miłości nie zmienia. Muza to nie 
tyle konkretna kobieta -  kochanka, ile raczej pewien obraz uwolniony 
od swego pierwowzoru, a jednocześnie mu wierny. ״Ja ” liryczne wyzna

271 Zob. A. Heyvaert, L'esthetique..., rozdz. III, s. 9 9 -1 3 2 . Według J.-P. Bertranda i P. Du
randa m iłość je s t  jedyną w artością ocaloną w destrukcyjnym  dziele M usseta, choć i oni, 
słusznie, podkreślają, że nie do końca; zob. La m odern ite rom antique..., s. 16 8 . Podobnie 
myśli B. Szwacjer pokazujący M ussetowską m iłość jako doświadczenie zarazem bolesne 
i odradzające, piszący o pragnieniu stw orzenia przez poetę z uczucia sanktuarium  poza 
okolicznościam i zewnętrznymi, m auzoleum (co je s t  wyrazem połączenia m iłości z cier
pieniem  i śm iercią); zob. B. Szwacjer, La nostalgie dans l ’&uvre..., s. 5 7 -6 3 .
272 Taka je s t  też teza E. Godo; zob. Une grace obstinee..., s. 7 1 -8 4 .
273 Ibidem , s. 84 . M iłość je s t  w arunkiem  istnienia M uzy -  tej figury kobiecości, która w zbu
dza zarów no w iersze, ja k  pożądanie.
274 Bogini o lazurowych oczach, o alabastrow ych ram ionach, /  P iękna muzo pogań ska o uwiel
bianym  uśmiechu, /  Przyjdź, pozw ól m i złożyć pocałunek uw ielbienia /  Na twym czole, ja śn ie
jącym  p od  złocistą  łozą.
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je : Ma Muse vous ressemble, ou plutót, cest vous-meme; / Pour que je laime 
encore elle vient sous vos traits (s. 527)275. To wyznanie zakochanego ar
tysty, dla którego tylko twarz ukochanej może być inspiracją, prowadzi 
do utożsamienia poezji z miłością. Marzenie o zjawie szepcącej mu do 
ucha jest marzeniem erotycznym i marzeniem kreacyjnym jednocześ
nie. Sublimacja uczucia i odrealnienie kochanki, przemieszczenie rela
cji miłosnej z rzeczywistości zewnętrznej na fantazmatyczną pozwala 
mówić o podobieństwie tego utworu do Nocy, z którymi łączy go także 
czas powstania.

Nieco inaczej niż w A Ninon, choć i w tym przypadku kochanka na
zwana jest Muzą, jawi się poecie George Sand w adresowanym do niej 
cyklu wierszy. W tym wypadku chodzi bowiem o miłość zmysłową. 
Ukochana nie jest już zjawą, zwiewnym obrazem, ale kobietą z krwi 
i kości, nawiedzającą kochanka. Inne są powody przywołania inspira
torki. W drugim wierszu weneckiego cyklu George jest przedstawiona 
jako poetka z lirą jako atrybutem. Je s t  to ten szczególny przypadek, 
kiedy artysta jest kobietą -  podobnie jak  w poemacie A Malibran Muza 
poety ma własną Muzę: Mais quand les vents sifflaient sur ta Muse au 
front pale, /  Tu nas pu renouer tes longs cheveux flottants [...] (s. 52 0 )276. 
George zapatrzona marzycielsko w dal, widząca więcej, sama w uniesie
niu poetyckim, jest dla kochanka-poety inspiracją.

Dialog z wielkimi poprzednikami

Prób ocalenia języka poezji Musseta można się doszukiwać także 
w zwrocie ku idealizowanej przeszłości, w dialogu z tradycją repre
zentowaną często przez Muzy, a także w dialogu z wielkimi poprzed
nikami. Pisałam już o tym, że dla Musseta świadomość konieczności 
kroczenia po śladach prekursorów jest przytłaczająca, prowadzi do 
rozpaczy. Czasem jednak ich istnienie może stanowić oparcie dla za
gubionego poety. W tym sensie Musset jest doskonałym przykładem 
Bloomowskiego ״efeba”.

275 M oja M uza Panią przypom ina, a  raczej to Pani sam a; /  Abym ją  kochał, przybiera Pani 
rysy.
276 Lecz kiedy w iatr d ą ł na twą M uzę o bladym  czole, /  N ie m ogłaś zw iązać twych długich 
falujących w łosów  [...].
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Świadomość zapośredniczenia kulturowego z jednej strony stanowi 
pretekst do gry z tradycją, zabawy, z drugiej jest tragiczna, gdyż odsła
nia zamknięcie możliwości stworzenia dzieła oryginalnego. Uniknięcie 
wtórności, osiągnięcie nowej jakości estetycznej -  była już o tym mowa 
-  wymaga destrukcji, przez którą może zaistnieć kreacja. Tyle tylko, 
że także niszczenie form po Byronie nie jest już nowością. Zatem gest 
sięgnięcia do Wergiliusza i Homera można odczytywać także (bo nie 
tylko) jako chwyt eliptycznego godzenia w bezpośrednich poprzedni
ków. Chwyt ten, nazwany przez Blooma demonizacją, jest przez Musse
ta stosowany ze szczególnym upodobaniem. Można stworzyć katalog 
wynoszonych przez niego na piedestał artystów minionych wieków. 
Idealizacja przeszłości bowiem to przywoływanie wielkich -  nie tych 
współczesnych poddanych krytyce, ale gigantów ery sprzed lęku przed 
wpływem -  jak o nich pisze Bloom, ״olbrzymów wieku przedpotopo
wego”: Fidiasza, Michała Anioła, Rafaela, Correggia, Tycjana, Boccaccia, 
Szekspira, Mozarta, Regniera, Moliera, a także -  czasami -  bliższych: 
Goethego, Byrona, Cheniera i Lamartine’a. W tej walce o własne miejsce 
na Parnasie chodzi -  bardziej niż o agon z jednym wielkim ojcem -  o roz
poznanie istoty literatury jako skazanej na powtórzenie, czego dowodzi, 
jak  sądzę, sposób ujęcia przez autora Lorenzaccia figury Muz. W dedy
kacji La Coupe et les Levres Musset podkreśla, iż prawdziwie wielka sztu
ka należy do przeszłości -  odeszła z wielkimi jak Michał Anioł. W A la 
Malibran poeta powołuje się na nazwiska wielkich: Rafaela i Fidiasza, 
Schillera, Goethego, Byrona. Do malarzy renesansu: Rafaela i Tycjana 
nawiązuje wspomniane już opowiadanie Fils du Titien. Jego bohater 
określany jest nie jako jednostka autonomiczna, ale w odniesieniu do 
ojca, jako -  jak w tytule -  Tizianello”. Pippo jest jedną״ syn Tycjana” czy״ 
z figur poety romantycznego, ogromny potencjał artystyczny i dziedzi
ctwo poprzednika stają się dlań ciężarem nie do uniesienia.

Je s t  kilka utworów Musseta, w których mamy do czynienia z wie
lopoziomowym dialogiem literackim. Szczególnie istotny -  bo adreso
wany do poety romantycznego -  jest napisany pod wpływem lektury 
Medytacji poetycki list do ich autora (Lettre a M. de Lamartine, 1836). 
Musset zwraca się do Lamartine’a, który zwraca się do Byrona. Tym 
samym pochwała francuskiego poety jest apologią angielskiego, jak 
również włączeniem siebie w określony nurt poezji -  poezji ״spod zna
ku Melancholii”, jak  pisze Musset. Byron jest w wierszu człowiekiem

~  1 3 3  ~



Romantyczne koncepcje poezji. Poeta i  Muza -  relacja w stanie kryzysu

o określonej biografii i autorem konkretnych utworów, ale także pew
nego rodzaju fantazmatem -  wzorcem poety uwznioślonego przez cier
pienie. Wzniosły jest także -  tym razem bez odrobiny ironii -  obraz 
Lamartine’a: młodego poety tworzącego swe pierwsze wiersze, idącego 
w ślady wielkiego Anglika. Dopełnieniem tego obrazu jest wpisujący się 
w poetykę Lamartine’owską fragment:

La Muse que le ciel vous avait fiancee
Sur votre front reveur cherchait votre pensee,
Vierge craintive encore, amante des lauriers (s. 335)277.

Poezja Lamartine’a, zaręczonego z Muzą, rozumiana jest jako po
słannictwo -  naznaczenie wieszcza przez niebo. Jak  wiadomo, sam 
Musset ten misyjny wymiar poezji podaje w wątpliwość, czego dowo
dy daje wielokrotnie278. W tym utworze jednak przyjmuje model poezji 
Meditations, o czym świadczy obraz dziewiczej Muzy symbolizującej 
upragniony czysty ideał poezji istniejącej niejako poza historią, poza 
degradującą wszystko współczesnością. Tym samym Lamartine staje 
się poetą, który nie podlega ogólnej zasadzie degeneracji sztuki, jest 
wyłączony z Herderowskiego mitu upadku. Tę niezmienność sztuki 
Lamartine’owskiej wobec niszczącego działania czasu ilustruje obraz 
Muzy -  danej z góry, ale podporządkowanej twórcy, na nim skoncen
trowanej, wiernej i wciąż tej samej, tyle tylko, że teraz pewnej nie
śmiertelności i koronującej twórcę Medytacji w geście apoteozy. Sens 
konstruowania takiej apoteozy tkwi w je j wymiarze elegijnym, nostal
gicznym. Musset przywołuje Lamartine’owską koncepcję poezji jako 
koncepcję dla niego niemożliwą do realizacji. Trudno tu jednak mówić 
o polemice z rozumieniem poezji jako wieszczej misji. Młodszy poeta 
nie twierdzi, że starszy nie ma racji, że jego droga jest drogą chybioną, 
mylną czy śmieszną. Rzecz w tym, że jest drogą słuszną, ale dla ״efeba” 
nie do przyjęcia: nie dowodzi on, że wierzyć w nią nie należy, ale narze
ka, że sam wierzyć nie może.

277 M uza, z którą zaręczyło cię niebo, /  Szukała tw ojej myśli na twym rozm arzonym  czole, /  
D ziew ica lękająca się jeszcze, kochanka wawrzynów.
278 Piszą o tej antym isyjności czy antyideowości, także przeciwstawianiu się szko
łom , badacze; zob. np. G. Castagnes, Les fem m es e t  l ’esthetique..., s. 32 1 ; A. Heyvaert, 
L ’esthetique..., s. 107 .

— 1 3 4  —



Muzy w ״szkole roz-czarowania": Musset -  Słowacki

Jeśli podmiot listu zestawia się z adresatem, to na zasadzie ekspo
nowania swojej niższości, budowania dystansu. To nie do niego nale
ży dziewicza Muza Lamartine’a. Wyznając odnalezienie własnych in
tymnych doświadczeń w lekturze Jeziora, Mussetowski podmiot staje 
przed problemem autoekspresji, która jest podstawą poezji. Pustka 
zostaje bowiem zapełniona przez słowa innego poety. Skoro przeży
cie ״ja ” zostało już przez kogoś wypowiedziane, zanim miało miejsce, 
i skoro jego własne cierpienie mieści się całkowicie w wierszu Innego, 
musi zrodzić się wątpliwość, czy jest sens wyrażać je  ponownie, a więc 
-  stąd waga tych pytań -  czy jest sens tworzyć:

Oserai-je men plaindre et te le raconter ?
Comment exprimerai-je une peine indicible ?
Apres toi, devant toi, puis-je encor le tenter ? (s. 3 3 7 -3 3 8 )279.

Odpowiedź jest twierdząca -  poeta, mimo świadomości skazania na 
powtórzenie, a może właśnie ze względu na tę świadomość, podejmuje 
próbę wydania własnego głosu. Powtórzenie ma znaczenie ze względu 
na przyswojenie mowy cudzej i uczynienie je j własną, a przede wszyst
kim ze względu na kategorię autentyczności, prawdy. Głos wyrażają
cy cierpienie rzeczywiste będzie zawsze dla Musseta niepowtarzalny, 
co nie zmienia faktu, że jest to głos ״echowy”, świadomy swej słabo
ści. Ten ״echowy” głos włącza się w opowieści-wyznaniu w poetycki 
agon: przedstawiony przez Musseta obraz wielkiego miasta i pustki, 
nicości, wypiera Lamartine’owskie jezioro -  opis ma się wydać bardziej 
dramatyczny i przejmujący niż w tekście poprzednika. Można zatem 
ten wiersz rozpatrywać w kategoriach Bloomowskiej tessery lub nawet 
apophrades280. Musset formułuje wiersz prekursora na nowo w ramach 
własnego idiomu.

Problem zapośredniczenia kulturowego staje się także podstawą 
wspomnianego już przeze mnie poematu Silvia. Siłą wprawiającą nar
rację w ruch, nadającą opowieści określony kierunek jest metarefleksja:

Et je songeais, quoi qu’on dise ou qu’on fasse,
Combien c’est vrai que les Muses sont sxu rs ;
Qu’il eut raison, ce pinceau plein de grace,

279 Czy ośm ieliłby się skarżyć i m ów ić ci o tym? /  J a k  w yrażę ból niew ypow iedziany? /  Za 
tobą, w obec ciebie, czy m ógłbym  jeszcze tego spróbow ać?
280 Zob. H. Bloom, L ęk  p rz ed  w pływ em ..., rozdz. II i VI, zwł. s. 197 .

~  1 3 5  ~



Romantyczne koncepcje poezji. Poeta i  Muza -  relacja w stanie kryzysu

Qui nous les montre, au sommet du Parnasse,
Comme uneguirlande de fleurs!
La Fontaine a ri dans Boccace,
Ou Shakespeare fondait en pleurs (s. 375)281.

Można stwierdzić, że odwołanie do Muz ma w tym przypadku na 
celu wskazanie na wspólnotę kulturową, na intertekstualny charak
ter literatury. Typowe ikonograficzne przedstawienie córek Mnemo
syne na szczycie Parnasu splecionych w girlandę nie jest dla Musseta 
alegorią łączności między rozmaitymi obszarami działania ludzkiego 
umysłu, dziedzinami nauki i sztuki. Akcent położony jest na wpływ 
jako podstawę twórczości. Obraz siostrzanych Kamen Musset inter
pretuje tu nie w duchu romantycznego synkretyzmu sztuk, ale w du
chu wspólnoty tematycznej. Podejmowanie wątków już zaistniałych 
w literaturze stanowi punkt wyjścia twórczości, właściwą rolą poety 
jest ich oryginalne ujęcie. W poemacie Silvia takim punktem wyjścia 
jest ósma nowela Dekameronu oraz je j przepracowanie przez Jeana de 
La Fontaine’a i Szekspira, których -  co symptomatyczne -  podmiot 
podziwia właśnie za to, że nie naśladowali nikogo. Musset postrzega 
zatem Szekspira jak  później Bloom: jako giganta sprzed ery anxiety of 
influence. Stworzenie łańcucha trzech wielkich (Boccaccio, Szekspir, 
La Fontaine) prowadzi do momentu, w którym znajduje się poeta ro
mantyczny podejmujący wysiłek włączenia się w ten łańcuch:

Sera-ce trop que denhardir ma muse
Jusqua tenter de traduire a mon tour
Dans ce livre amoureux une histoire damour ? (s. 375)282.

Ośmielanie własnej muzy, o którym mowa w tym fragmencie jest 
równoznaczne z jej włączaniem w ową girlandę, łańcuch tradycji, z wy
słaniem je j na poetycki Parnas. Powstające dzieło jest kolejną konkre
tyzacją hipotekstu (zgodnie z nomenklaturą Gerarda Genette’a), wpi
saniem w literacki wzór już istniejący treści nowej, a nowej dlatego, że 
zgodnie z romantyczną antropologią przeżycie jednostki jest każdora

281 I  m yślałem , cokolw iek by pow iedziano czy zrobiono, /  J a k ie  praw dziw e je s t  to, ż e  Muzy 
są siostram i; /  Ż e m iał rację ten pełen  w dzięku pędzel, /  K tóry nam j e  pokazu je na szczycie 
Parnasu ja k  g irlandę kw iatów ! /  L a Fontaine śm iał się w  Boccacciu, /  Tam, gdzie Szekspir  
roztap ia ł się w e łzach.
282 Czy to będzie zby t w iele ośm ielać m ą m uzę /  Tak bardzo, by pod jąć  się z kolei p rzetłu m a
czenia /  W  tej m iłosnej książce h istorii m iłości?
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zowo niepowtarzalne, jedyne. Jednocześnie Musset podejmuje próbę 
rewaloryzacji dawnego, pogardzanego dziś jako zbyt łatwy, stylu, wraca 
do dawnych form w celu oczyszczenia języka.

Z nostalgicznym powrotem do sztuki dawnej, połączonym z kpina
mi z współczesnej mody dotyczącej teatru, mamy do czynienia także 
w Une soiree perdue (1840), przy czym w tym tekście na plan pierwszy 
wysuwa się zwątpienie w możliwość przywrócenia dawnej świetności. 
Musset przywołuje dwóch wielkich poprzedników: Moliera i Cheniera 
-  ukazanych jako twórcy sprzed utraty naiwności poezji (autor Świę
toszka to ״homme si fier en sa naivete”). Wieczór w teatrze na Molie
rowskiej sztuce prowokuje do postawienia fundamentalnego pytania: 
Est-ce assez dadmirer ? (s. 395; czy podziwiać -  to wystarczy?), do reflek
sji nad własnym zagubieniem i uwięzieniem w historii:

[...] Et qu’il est pourtant temps, comme dit la chanson 
De sortir de ce siecle ou den avoir raison;
Car a quoi comparer cette scene embourbee,
Et l’effroyable honte oil la muse est tombee ? (s. 396)283.

Muza upadła sta je się ponownie figurą ״tego” (współczesnego poe
cie) wieku i jego sztuki niegodnej dawnych artystów -  krytyce podda
ne są nie tylko lenistwo i głupota współczesnych pisarzy, ale i preten
sjonalne udawanie, że wszystko jes t nowe, stworzone dziś. Musset 
w tym miejscu wypowiada się zdecydowanie przeciwko kenosis -  
zrywaniu więzi z poprzednikami, z tradycją i raz jeszcze podejmuje 
rozpaczliwe próby wskrzeszenia w sobie iskry, by iść w ślady tych, 
których nazywa m istrzami. Oczywiście, można tę deklarację podać 
w wątpliwość, w tym poemacie jednak M usset idzie raczej drogą tes- 
sery -  antytetycznego dopełnienia. Poczucie wielkości ojców jes t dla 
podmiotu przytłaczające. Pragnienie bycia poetą naiwnym, czystym, 
mówiącym prawdę, zostaje nazwane folle chimere i zburzone przez 
inercję ״ja ” niezdolnego wyjść poza ograniczenia swej epoki. Isto t
ne, że tym, co pozostaje poecie po owym przedstawionym w wierszu 
doświadczeniu, są słowa innego poety -  poprzednika romantyków -  
Cheniera, które zamykają liryk Musseta. Wprowadzanie we własne

283 [...] I  ż e  je s t  jed n a k  czas, ja k  m ów i p iosen ka, /  By wyjść z tego w ieku lub by m ieć ku temu  
pow ód; /  Bo do czego porów nać tę scenę, która ugrzęzła, / 1 starszliw y w styd, w  który  w padła  
m uza?
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utwory tekstów innych pisarzy to zresztą częsty i znaczący chwyt 
u autora Rolli, tworzącego ze szczątków języka rozbitej poezji284.

Romantyzm jako renesans klasycyzmu

Szczególnym przypadkiem dialogu z prekursorami jest Mussetowska 
rozprawa z klasykami. Autor Nocy, z jednej strony określany jako ro
mantyk, nazywany jest jednocześnie klasycystą. Można stwierdzić, że 
ów klasycyzm przejawia się także w pewnym upodobaniu do klasycznej 
retoryki. Dodam, że cechował on pisarza od początku, a sama opozy
cja klasycyzmu i romantyzmu, co pokazały analizowane tu teksty saty
ryczne, jest dla Musseta absurdem.

Wyraźną i poważną już dekonstrukcją sporu klasyczno-romantycz- 
nego w teatrze jest esej De la tragedie. A propos des debuts de Mademoiselle 
Rachel opublikowany w 1838 roku w ״Revue des deux mondes”, sprowo
kowany zachwycającymi Musseta występami panny Rachel w tragediach 
klasycystycznych. Odrodzenie teatru klasycznego (co ciekawe, Musset 
podkreśla, że chodzi mu właśnie o dramat klasyczny, antyczny, nie tylko 
klasycystyczny) dzięki jej występom nie powoduje upadku, zniszczenia 
dramatu romantycznego. Jak  pisze autor, Szekspir i Pedro Calderón de 
la Barca znaczą bowiem tyle samo co Eurypides i Sofokles, a obie linie 
mają swych następców: pierwsza -  Racine’a i Pierre’a Corneille’a, druga 
-  Goethego i Schillera. Musset dodaje:

Les uns ont place, pour ainsi dire, leur muse au centre dun temple entoure d’un 
triple cercle; les autres ont lance leur genie a tire-daile, en toute liberte: enfance de 
l’art, dit-on barbarie; mais avez-vous lu les xuvres de ces barbaries ?285.

Warto przyjrzeć się zastosowanym tu przez pisarza chwytom reto
rycznym. Wtrącenie pour ainsi dire sygnalizuje świadomość konwencjo-

284 Podobnie na przykład w Sur la Paresse  obok wspomnianego już Regniera, nazwanego 
pierwszym m״ istrzem ” poety, pojawia się M olier, którego słowa zastępują niejako słowa 
własne rom antyka (Pour finir a  peu  pres p a r  un vers de M oliere [...], s. 4 2 0 ). W arto pod
kreślić, że w występach Rachel M usset ceni głównie to, że artystka potrafi nadać wagę 
tem u, co w tekście pozornie nieistotne.
285 A. de M usset, De la tragedie. A propos des debuts d e M adem oiselle R achel, w: idem , 
& u vres com pletes. & u vres posthum es, Paris 1 8 9 1 , t. IX, s. 31 9 . Jed n i umieścili, by tak  rzec, 
sw oją m uzę w  centrum  św iątyni otoczonej potrójnym  kręgiem ; inni rzucili sw ego geniusza  
z prędkością  błyskaw icy, całkow icie w olno: dzieciństw o sztuki, by tak  rzec, barbarzyństw o; 
a le  w idzieliście dzieła tego barbarzyństw a?
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nalności, literackości zastosowanych dalej metaforycznych obrazów. 
Muzy w centrum świątyni w opisie dramatu klasycznego właśnie sta
nowią jasny, oczywisty wskaźnik tej tradycji. Nie ma w tym miejscu 
mowy o żadnej manipulacji, przetworzeniu klasycznego repertuaru 
w duchu Mussetowskim -  chodzi o ścisłe rozróżnienie między teatrem 
klasycznym i romantycznym. Pierwszy reprezentuje właśnie muza 
znajdująca się w świętym dla klasyków trójkącie trzech jedności. Po 
stronie romantyzmu zaś jest nie muza, lecz geniusz, który funkcjonuje 
poza regułami. Małe przesunięcie językowe jest zarazem skrótem my
ślowym; muza i geniusz odsyłają bowiem do dwóch koncepcji poezji, co 
nie przesądza o wyższości jednej bądź drugiej szkoły.

Dla Musseta walka klasyków z romantykami jest rezultatem ogól
noludzkiej skłonności do antagonizowania, którą poeta uznaje za sty
mulującą dla sztuki. Omawiając najważniejsze linie rozwoju teatru, 
poeta wskazuje na ich walory, starając się nie faworyzować żadnej. Do
cenia nowoczesne próby Voltaire’a, Denisa Diderota, Jeana-Franęois 
Marmontela czy romantyków, widać jednak, że autorowi eseju bliska 
jest idea renesansu dramatu klasycznego. Pisze: Si Melpomene veut re- 
paraitre sur nos theatres, il faut quelle lave ses blessures286. Chodzi zatem 
o oczyszczenie dramatu jednoznaczne z powrotem konkretnej, nazwa
nej z imienia antycznej Muzy tragedii. Do Melpomeny poeta odwołuje 
się także, mówiąc o ״kalaniu je j świątyni” eksperymentami, które sam 
uznaje za wartościowe.

Istotne, że dalej Musset przywołuje słowa Cheniera, które -  jak  pi
sałam w rozdziale wstępnym -  stały się m ottem  ,”La Muse Franęaise״ 
słowa o wpisywaniu antycznych myśli w nowe wiersze. Pisarz przy
wołuje je, będąc już całkowicie poza romantycznym cenacle. Poeta tak 
komentuje słowa Cheniera: Ne serait-ce pas une grande nouveaute que 
de reveiller la musegrecque, doser la presenter aux Franęais dans la feroce 
grandeur, dans son atrocite sublime ?287 i rozwija wizję muzy dzikiej, pięk
nej, wzniosłej, o spiżowym głosie, takiej, jaka była w pięknych czasach 
starożytnych Ateńczyków. To właśnie w konfrontacji z taką inspirator
ką i z taką sztuką współczesny dramat wydaje się śmieszny. Marzenie

286 Ibidem , s. 33 5 . J e ś li  M elpom ena chce pojaw ić się w  naszych teatrach, trzeba, by obm yła  
sw oje rany.
287 Ibidem , s. 33 6 . Czy nie byłoby w ielką nowością obudzić m uzę grecką, ośm ielić się przed
staw ić ją  Francuzom  w  je j  dzikiej w ielkości, w  je j  wzniosłym  okrucieństw ie?
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Musseta jest więc marzeniem naiwnym -  marzeniem o powrocie do nie
skalanego stanu z początków dramatu. Wiąże się ono z wyraźnym już 
w Les v&ux steriles poczuciem przynależności do tradycji antyku. Je st 
to w pewnym sensie powrót dialektyczny, bo Musset postuluje zacho
wanie klasycznej formy, ale i podjęcie nowych tematów. Chce dowieść, 
że można chodzić i mówić ״na koturnach”, a podjąć warto prawdziwie 
tragiczne -  ludzkie problemy (wiadomo, jak  nie cierpiał kolorytu lokal
nego). Chyba tylko ten postulatywny charakter tekstu tłumaczy osła
bienie właściwego pisarzowi tonu satyryczno-nostalgicznego.

Z perspektywy tych projektów wyjątkowo ciekawe wydają się pró
by dramatyczne Musseta, o których można powiedzieć, że są próba
mi idyllicznymi. Mam tu na myśli nie najbardziej znane sztuki poety, 
ale napisany na zamówienie, późno, kiedy Musset w ogóle niewiele już 
tworzył, oceniany przez badaczy bardzo nisko dramat Songe d Auguste 
(1853), który miał być swego rodzaju odrodzeniem tragedii antycznej. 
Jak  sądzę, warto przyjrzeć mu się uważniej w kontekście omawiane
go tu myślenia poety o literaturze i o tradycji, szczególnie że do gło
su dochodzą w nim Muzy -  te antyczne, pisane wielką literą. Musset, 
rozpoczynając dramat od dialogu od chórów młodych dziewcząt i wra
cających z podboju świata wojowników, nawiązując do formy tragedii 
klasycznej i sytuując wyraźnie czas fabuły w starożytności, nie podąża 
za swoimi własnymi, wyrażonymi w De la tragedie postulatami. Do tych 
ostatnich należało wszak tworzenie francuskiego dramatu, którego te
matem miały być czyny narodowych bohaterów. Songe d Auguste różni 
się także -  przynajmniej po części -  od wcześniejszych dramatów Mus
seta. Jednak tylko po części. Z jednej strony bowiem bohaterowie to 
nie współczesne mu ״dzieci wieku”, sfera obyczajowa schodzi na plan 
dalszy, a istotne miejsce zajmuje w utworze rozgrywający się w płasz
czyźnie onirycznej dialog Muz. Z drugiej strony cezarowi Musseta nie
bezpiecznie blisko do Lorenzaccia. August ma wiele wspólnego z po
zostałymi bohaterami Mussetowskimi -  treść utworu wypełniają jego 
rozterki, nie wojna i dyplomacja, które stanowią przedakcję i, owszem, 
ważne tło owych rozterek. Takie ukształtowanie postaci zwycięskiego 
władcy rządzącego imperium musi zaskakiwać.

Można by zadać pytanie o sens takiego zabiegu. Myślę, że ponow
nie warto go odnieść do tego, co Bloom nazywa apophrades. Byłaby to 
w tym przypadku próba powrotu do świata po Schillerowsku naiwnego,
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czyli próba wtórnej naiwności. W Śnie Augusta żyją Horacy i Wergiliusz. 
Dramat Musseta jest odpowiedzią na pytanie, jaka byłaby literatura, 
poezja, dramat, gdyby nie uległy erozji, ale odpowiedzią z perspektywy 
już tą erozją dotkniętej, ״zakażającej” cały świat przedstawiony. Można 
zatem czytać utwór jako wyraz zmagania się nie tyle z konkretnymi 
wielkimi poprzednikami, ile z całą tradycją sprzed odczarowania. To 
zmaganie powraca w dramacie na różne sposoby. Utwór otwiera wkro
czenie triumfujących herosów, zdobywców świata, do których zwraca 
się młody żołnierz, potwierdzając ich chwałę, ale i wyznaczając linię 
sukcesji: Amis, nous aussi... /  Nous sommes vos enfants288. Głos ten ma 
świadczyć o tym, że przekazanie dziedzictwa jest możliwe, że następcy 
włączają się w wielki marsz ojców-zdobywców. Faktycznie jednak do
wodzi on, że taki rodzaj sukcesji nie pozwala na przejęcie pełni mocy 
-  to już tylko powtórzenie, kroczenie po śladach zostawionych przez 
tamtych -  wielkich, że nie można już być pierwszym i wyznaczać włas
nej ścieżki. Raz jeszcze widać, że Musset pisze ciągle o swoim pokole
niu -  pokoleniu skazanym na naśladowanie poprzedników. Naślado
wanie to jest wyrazem słabości, kwestią bolesnej konieczności, a nie 
rezultatem dobrowolnego wyboru. Romantycy kwestionowali klasycy- 
styczny postulat naśladowania wzorów, w tym sensie Musset jest ro
mantykiem, nie klasykiem.

Bohater dramatu, August, także nie jest pierwszym -  jest dziedzi
cem Cezara, idzie po śladach, określa się zawsze wobec tamtego jako 
Heritier du heros qui lui sevi de pere289. Działanie Augusta zdeterminowa
ne jest przez obowiązek wobec poprzednika, któremu musi dorównać. 
Tym samym protagonista dramatu staje się figurą pokolenia ״dzieci 
wieku”. Musset przewrotnie, ale tym razem, w moim przekonaniu, 
wbrew swym intencjom, uczynił bohatera chorym na ennui, na niepo
kój, którego źródła nie da się określić. Co ciekawe, sytuacja, w której 
postawił swego bohatera pisarz, to sytuacja spełnienia. Co było nie
dopowiedziane, lecz oczywiste w Lorenzacciu, w Songe d’Auguste staje 
się jawne -  realizacja celu, nawet szczytnego, niczego nie zmienia, nie 
nadaje sensu egzystencji. Realizacja zamierzeń wyznaczonych przez 
panującego nad Augustem zza grobu Cezara nie przynosi nowemu

288 A. de M usset, Songe d ’Auguste, w: idem , & u vres com pletes, t . V & u vres posthum es, 
Paris 1 8 9 1 , s. 18 . Przyjaciele, my także... /  Jesteśm y  w aszym i dziećmi.
289 Ibidem , s. 26. D ziedzic bohatera, który  był mu ojcem.
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władcy spokoju czy szczęścia. Teraz bowiem musi on wyznaczyć własną 
drogę -  otwarte pozostaje pytanie, czy to jest możliwe. Octavie i Livie 
dyskutujące o tym, co August powinien przedsięwziąć, stają się alego
riami dwóch dróg życiowych (drogi cierpienia i drogi radości). Rzecz 
w tym, że o ile w innych sztukach Musset świadomie tworzył bohate
rów zwichniętych, o tyle w Songe d Auguste powstaje pewien dysonans, 
bo August ma być przecież bohaterem konstruktywnym.

Wprowadzenie do dramatu postaci Mecenasa nadaje wymiar auto- 
referencjalny tekstowi, który staje się tekstem  nie tylko o losie cezara, 
ale i o losie poety. Podobnie jak  August, który wie, że ma być bogiem, 
tak artysta również ma przekraczać to, co ludzkie. Mecenas jest posta
cią wobec Augusta kontrapunktową -  obcowanie z wielkimi poetami 
daje mu poczucie spełnienia. Wyznaje, że poezja zachowała dla niego 
pierwszy czar, że muza jest dla niego wciąż czarodziejką: [...] je confesse /  
Que la muse est pour moi la grande enchanteresse290. Nie doświadcza 
zwątpienia jak  August, który mu owej naiwności zazdrości, a który 
sam siebie postrzega jako człowieka czynu, a nie myśli i marzeń. Można 
by w takiej kreacji postaci widzieć przełamanie postawy ewazyjnej na 
rzecz tyrtejskiej, na Tyrteusza powołuje się zresztą wprost Mecenas. To 
dla Augusta, nie dla Mecenasa, myśl i czyn wykluczają się, jak  już pod
kreślałam, konstrukcja psychiczna cezara nie jest konstrukcją działa
cza, a sceptyka. Nie myślenie bowiem jest w istocie przeciwstawione 
działaniu, ale szczególny rodzaj myślenia -  wątpienie. Mecenas żyje 
w świecie nieodczarowanym, w którym nie ma rozdziału między poezją 
a polityką. August widzi ten  rozdział i doświadcza rozczarowania, dla 
niego poezja to już nie prawdziwe życie, a jedynie rodzaj rozrywki:

Autre chause, Mecene, est la frivole muse,
Dont la grace vous charme ou l’esprit vous amuse.
Ce nest qu’un jeu de mots, fait par oisevite,
Un reve, et pour tout dire, une inutilite (s. 30)291.

Czarująca Mecenasa muza (zapisana małą literą) została przedsta
wiona przez Augusta jako frywolna, wdzięczna, wesoła. Sposób, w jaki

290 Ibidem , s. 27. [...] w yznaję, /  Ż e m uza je s t  dla m nie w ielką czarodziejką.
291 Inną rzeczą, M ecenasie, je s t  fryw olna m uza, /  K tórej w dzięk cię oczarow uje lub dowcip 
cię zabaw ia. /  To tylko gra słów, stw orzona przez próżniactw o, /  M arzen ie i krótko mówiąc, 
rzecz bezcelow a.
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władca o niej mówi, zdradza jego lekceważący, a może tylko pobłażliwy 
stosunek do sztuki jako dziedziny błahej i w gruncie rzeczy niepotrzeb
nej. Taka ocena oburza interlokutora, który nie zgadza się na nazy
wanie Muzy bezużyteczną, a poezji Horacego, Wergiliusza, Tibullusa 
-  zwykłą grą słów. W swojej obronie poezji Mecenas przywraca godność 
Muzom, które nazywa ״nieśmiertelnymi dziewicami ze świętej doliny”. 
Sam Mecenas postrzegany jest przez cezara jako marzyciel i -  co istot
ne ze względu na Mussetowską koncepcję paresse -  ,,paresseux esprit”, 
a jednocześnie znakomity doradca, zdolny do udziału w polityce -  wy
miary dla Augusta nie do pogodzenia.

Zwieńczeniem dramatu jest tytułowy sen Augusta, w którym na
wiedzają go Muzy. Musset nawiązuje do klasycznej tradycji epifanii, 
sen ten jest bowiem rodzajem rewelacji, objawienia nieznanego ceza
rowi wcześniej świata -  tego, o którym mówił Mecenas. Chodzi zatem 
nie tylko o przywrócenie znaczenia poezji i sztuce w ogóle, ale o przy
wrócenie utraconej wiary w transcendencję, pozapodmiotowe źródło 
inspiracji, nie tylko poetyckiej. Muzy, nazywające się córkami Pamię
ci: Klio, Urania, Kaliope, Euterpe, Polihymnia, podkreślają znaczenie 
sztuk, które reprezentują dla losów Augusta, ale przede wszystkim po
wtarzają refren:

Oui, Cesar, il existe un monde si sublime,
Que nous et les dieux seuls pouvons en approcher.
Quand le pied d’un mortel en a touche la cime,
Dans nulle route humanine il ne peut plus marcher292.

Dostęp do owego wyższego świata naznacza adepta, którym staje 
się August. Nie chodzi o zyskanie wiedzy, ale o sam kontakt z au-dela, 
który daje pewność celowości istnienia; wszystko, co uczyni władca, 
zostanie zapisane na zawsze. Niewątpliwie jest to idylla -  realizacja 
marzenia o powrocie złotego wieku, w innych dziełach Musseta zbija
na ironią i zwątpieniem. W tym kontekście także i w tym dramacie ów 
idylliczny projekt nie brzmi przekonująco i skłania do przyjęcia wobec 
pisarza strategii podejrzliwości. August, wysłuchawszy Muz, staje się 
ich panem, rozkazuje im i podporządkowuje je  swej woli. Jednocześnie

292 Ibidem , s. 32. Tak, Cezarze, istn ieje św iat tak  wzniosły, / Ż e tylko my i bogow ie m ożem y  
się do niego zbliżyć. /  Kiedy stopa śm ierteln ika dotkn ęła  jeg o  w ierzchołka, /  N ie m oże on już  
iść żad n ą  z ludzkich dróg.
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romantyk realizuje zatem marzenie o wielkości, w dramacie dni, które 
nadejdą, mają bowiem przewyższyć wszystko, co minione, zatrzymać 
i zanegować proces upadku. Niewątpliwie jednak zjawienie się Muz 
jako dei ex machina ma charakter rażąco sztuczny. Ta Mussetowska pró
ba rekonstrukcji mitu to niewątpliwie próba podmiotu słabego, bardzo 
odległa od prób Hugo, u którego idylliczność jest wymiarem dominują
cym. Tekst Songe d Auguste wydaje się wyjątkowo interesujący właśnie 
jako tekst nieudany, jeszcze jedno -  tym razem wbrew intencjom auto
ra -  świadectwo choroby wieku.

Obecność Muz jest w twórczości Musseta skojarzona z klasycyzmem, 
jednak rozmaite wariacje, jakim  pisarz je  poddaje, świadczą o swobod
nym podejściu do tradycji, o jej interioryzacji. Te ״operacje” na Muzach 
stają się wyrazem romantyzmu, i to pełnego romantyzmu. Można za
tem stwierdzić, że zwrot do tradycji antycznej jest nie tylko -  jak  chciał
by Godo -  zwrotem ku klasycyzmowi w opozycji wobec romantyzmu, 
bowiem Musset nigdy walki klasyków z romantykami nie traktował 
poważnie, ale kolejnym gestem romantyzacji klasycyzmu. Postawiła
bym tezę, że klasycyzm Musseta jest wariantem (bo nie etapem) jego 
romantyzmu negatywnego.

W twórczości Musseta topika Muz znajduje swoje realizacje w dwu 
różnych poetykach, z których obie można uznać za wyraz rozczarowa
nia. Większość tekstów romantyka łączy to, że zbudowane są na zasadzie 
przeciwstawienia tego, co idealne, i tego, co realne. Relacja artysta-M uza 
jest w nich zaburzona: albo bogini reprezentuje poezję współczesną, któ
rą poeta gardzi, ale z którą się w pewnym sensie utożsamia, albo inspira
torka pozostaje poza czasem, czysta i niezmienna, poeta zaś -  dotknięty 
przez proces upadku -  nie może sprostać jej oczekiwaniom i własnym 
ideałom. W dziełach ironicznych czy w utworach satyrycznych obraz Muz 
współczesnych ulega degeneracji, jest afirmowaniem rozpadu. W teks
tach elegijnych, eksponujących tęsknotę za poezją naiwną lub -  rzadziej 
-  idyllicznych apostrofy do cór Mnemosyne mają ów rozpad powstrzy
mywać, jak zaklęcie przywołując klasyczne wartości. Zaklęcia te nie mają 
jednak mocy, napiętnowane są zwątpieniem. Ratunkiem dla poezji, pró
bą (tylko i aż próbą) wyjścia z kryzysu okazuje się jego przetworzenie 
w poezję. W każdym razie Mussetowska wersja topiki Muz potwierdza, 
że poeta pozostaje zamknięty w języku romantyzmu.
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Pożegnanie z Muzami. Słowackiego redefinicja poezji

W pierwszych pięciu pieśniach poematu Beniowski topos Muz, jak  do
wodziłam w poprzednim rozdziale, osiągnął przesilenie i uległ osta
tecznej degradacji293. Nie był to jednak jego ostateczny koniec, mimo 
kryzysu Muzy nie zniknęły z powstałych później prób kontynuacji 
dziejów Beniowskiego, które Słowacki związał z problemem redefinicji 
poezji romantycznej. Na wciąż nurtujące badaczy pytanie, co się wy
darzyło pomiędzy publikacją w 1841  roku Beniowskiego a ״przełomem 
mistycznym”, można próbować odpowiedzieć na różne sposoby, odwo
łując się do świadectw biograficznych o różnej wartości dokumentar- 
nej294. Pomiędzy Beniowskim a Genesis z Ducha Słowacki napisał kilka 
tekstów sprawiających czytelnikowi pewien kłopot, stanowiących 
w wielu aspektach kontynuację dotychczasowej twórczości, w innych 
zapowiadających to, co dominować zacznie później. Jednym  z takich 
 regresywnych” elementów są właśnie Muzy. Z pełną świadomością״
wewnętrznej dynamiki dzieła poety, a także wewnętrznej dynamiki 
jego poszczególnych utworów chciałabym przyjrzeć się owym teks
tom granicznym, których nie można uznać ani za w pełni ironiczne, 
ani za zdecydowanie mistyczne. Stanisław Makowski w tomie Słowacki 
mistyczny, którego znaczenie dla badań nad twórczością poety trudno 
przecenić, napisał:

Tę tezę o ciągłości myślowej i formalnej między twórczością przedgenezyjską i gene- 
zyjską oraz o jakościowej odrębności dzieła genezyjskiego można również przekony
wająco udowodnić, posługując się np. wybranym toposem, metaforą, czy też takimi 
kategoriami, jak cierpienie, ofiara, duch itd.295

Chciałabym podjąć się tu próby przeprowadzenia takiego dowo
du. Zajmę się toposem  Muz przede wszystkim w dalszych pieśniach

293 Zob. też J . Brzozowski, M uzy w  poezji..., s. 2 4 4 -2 6 4 .
294 Najbardziej przekonująca wydaje się próba J.M . Rymkiewicza; zob. Juliusz Słow ac
ki pyta..., zwł. cz. 1 i 2. Kwestię relacji między twórczością m istyczną i w cześniejszą 
poruszają wypowiedzi z tom u Słow acki mistyczny. Propozycje i dyskusje sympozjum W ar
szaw a 1 0 -1 1  grudnia 197 9 , red. M. Jan ion  i M. Żmigrodzka, W arszawa 1 9 8 1 , szczegól
nie: M. Jan ion , M. Żmigrodzkiej, M. Cieśli, M. Piwińskiej, S. Makowskiego. Zob. także 
S. Makowski, Tęcze i św ierzopy. S łow acki, Beniow ski, M ickiew icz, Wrocław 1 9 8 4 , zwł. cz. 2, 
s. 1 7 4 -1 9 5 .
295 S. Makowski, Wejść w  system  -  i zrozum ieć, w: Słow acki m istyczny..., s. 388 .
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poematu Beniowski pisanych od 1841  aż do 1846  roku, a także w po
wstałym w 1842  roku dramacie pod tym samym tytułem  i w kore
spondencji poety296.

Między wyobraźnią a teofanią

Tym, co -  poza postacią tytułowego bohatera -  łączy obie części poematu 
Beniowski: pierwszą -  opublikowaną i drugą -  pozostającą w wielowarian
towych zapiskach, których dokładna data powstania sprawia znawcom 
wiele trudności, są metatekstowe dygresje. Treugutt podkreślał znaczącą 
zmianę proporcji tematyki: tej związanej ściśle z fabułą i tej od fabuły od
chodzącej, czyli zmniejszenie objętości i liczby partii dygresyjnych w dal
szych pieśniach297. Obserwacja badacza nie dotyczy jednak wypowiedzi 
autoreferencjalnych, które występują równie często jak wcześniej i mogą 
stanowić pryzmat pozwalający wyeksponować przeobrażenia koncepcji 
poezji Słowackiego. Świadczą one bowiem o skoncentrowaniu kreatora 
na własnym procesie twórczym -  także w późniejszym okresie. Przy tym 
obok wciąż istotnego ujęcia ironicznego pojawia się inne, nowe. Topika 
Muz, pozornie ujmowana identycznie jak w pierwszych pieśniach dzieła, 
w istocie stanowi wskaźnik zmian rozumienia poezji.

Na początku lat czterdziestych szczególnie istotnym dla pisarza 
problemem, o którym już wspominałam, stał się problem relacji między 
fikcją a rzeczywistością, wyobraźnią a prawdą. Imaginacja i rzeczywistość 
kłócą się od dawna -  pierwsza wesoła, druga smutna... to zdanie otwie
rające romans Pan Alfons298. Ta sama kwestia powraca w pastiszach za
wartych w Krytyce krytyki i literatury, wypełnia dramaty o Beniowskim 
i o Fantazym -  obydwa w ironiczno-tragicznym splocie przedstawiające

296 Na te teksty o Beniowskim  jako ogniwo między twórczością genezyjską Słowackiego 
a utworami wcześniejszymi badacze wskazywali od dawna. Zob. J . Kleiner, Ju liusz S ło
w acki..., t . III, rozdz. II, s. 4 0 -4 4 ,  6 1 -6 2  oraz t. IV, rozdz. IV, s. 1 9 8 -2 0 6 ; Z. Niemojewska- 
-Gruszczyńska, W alka Boga z szatanem  w  polskim  dram acie rom antycznym , Kraków 1 935 , 
s. 1 1 4 -1 3 0 ; S. Makowski, Chronologia i u kład B״  eniow skiego” oraz D ram at o Beniow skim , 
w: idem , Tęcze i świerzopy... (zwł. s. 197 ); R. Dąbrowski, Słow ackiego dialog..., rozdz. ״Uwa- 
gi o pieśniach i fragm entach Beniow skiego  nie wydanych za życia autora” (zwł. s. 158, 
162 ); M. Saganiak, M istyka i w yobraźnia. S łow ackiego rom antyczna teoria poez ji, W arsza
wa 2 0 0 0 , s. 1 9 2 -1 9 5 .
297 Zob. S. Treugutt, ״Beniowski". Kryzys..., s. 1 3 0 -1 3 1  oraz R. Dąbrowski, Słow ackiego  
dialog... , s. 1 6 3 -1 6 6 .
298 J . Słowacki, Pan A lfons, w: idem , D zieła w szystkie, t . X, Wrocław 1 9 5 7 , s. 65.
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nieprzystawalność poetyckich (czy -  jak pisze Słowacki -  poetycznych) 
wyobrażeń do rzeczywistości. Sądzę, że ten konflikt -  zresztą obecny 
zarówno w tekstach literackich, jak  i w korespondencji Słowackiego 
od dawna -  znalazł na początku lat czterdziestych swoje przesilenie. 
W analizowanych w poprzednim rozdziale pierwszych pieśniach Be
niowskiego, stanowiących świadectwo gorzkiego rozrachunku z poety
cką iluzją, wyższość marzenia nad rzeczywistością -  deklarowana przez 
pisarza wcześniej -  ulega definitywnemu ośmieszeniu, po którym po
przednia postawa w zasadzie nie daje się już utrzymać. Chyba że zosta
łaby zdefiniowana na nowo. I istotnie została: Słowacki w twórczości 
mistycznej daje do zrozumienia, że to już nie indywidualna wyobraźnia, 
marzenie, a coś więcej leży u źródeł jego poezji. Tym samym ta ostatnia 
przestaje być przez niego traktowana jako twór fikcjonalny, a zaczyna 
być ujmowana w kategoriach objawienia. Teksty graniczne, które mnie 
tu interesują, są wyrazem zmagania się koncepcji poezji skłaniającej się 
jeszcze ku teorii wyobraźniowej i ekspersywnej z teorią objawieniową. 
Pragnienie epifanii tradycyjnej wypiera -  choć wyprzeć do końca nie 
może -  epifanię romantyczną w je j wariancie satyryczno-elegijnym299.

Apostrofy w dalszych pieśniach Beniowskiego

Dynamika dalszych pieśni Beniowskiego wiąże się także ze wspomnia
ną już przeze mnie kwestią epopei rozumianej przez Słowackiego jako 
forma zużyta, a jednocześnie upragniona. Ta ambiwalencja przekłada 
się na sposób mówienia o natchnieniu. Według Piechoty apostrofy 
przekształcające w sposób humorystyczny inwokacje epopeiczne w Po
dróży do Ziemi Świętej czy w Panu Alfonsie są krańcowo różne od intro
dukcji z Króla-Ducha300. Dalsze pieśni Beniowskiego, czego postaram

299 Na tem at epifanii rom antycznej zob. Ch. Taylor, Ź ródła podm iotow ości..., s. 8 3 9  i n., 
oraz A. Bielik-Robson, Inna now oczesność..., s. 323  i n. W  odniesieniu do twórczości 
Słowackiego o drodze epifanii romantycznej od ironii i satyry, przez elegię i żałobę, po 
nową idyllę pisze M. Kuziak; zob. E pifan ie Słow ackiego..., w: Piękno Słowackiego.
300 Zob. M. Piechota, Słow acki o epopei, ״Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego” nr 664 , 
Prace Historycznoliterackie”, t. 21, O literaturze rom״ antycznej, red. I. Opacki, Katowice 
1 9 8 4 , s. 8 -3 1 .  Zob. również: idem , Żyw ioł epopeiczny..., s. 8 0 -8 3  oraz prace dotyczące 
epopei rom antycznej przywołane w rozdziale dotyczącym pierwszych pięciu pieśni B e
niow skiego, a także: M. Sokołowski, ״Król-Duch" Ju liusza Słow ackiego a  epopeja  słow iań
ska, W arszawa 2 0 0 4 , rozdz. ״Król-Duch a linie rozwojowe epiki”, s. 5 6 -1 0 1 ; M. Saganiak, 
M istyka i w yobraźnia..., s. 2 6 7 -2 7 4 .
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się dowieść, zawierają obydwa typy -  z jednej strony ironicznie znie
kształcając, jak  w pierwszych pięciu pieśniach, owe inwokacje, z dru
giej -  poddając je  poważnej redefinicji. Sama ich liczba w utworze może 
wskazywać na nawiązanie do wzorca eposu przy jego jednoczesnym 
rozbiciu -  czyniąc z poematu utwór bez początku i bez końca, jak  pisze 
Mikołaj Sokołowski, obserwując ten sam mechanizm w Królu-Duchu301.

W powstałej wcześnie -  jeszcze w 1841 roku -  pieśni VI Słowacki 
kpi jawnie z inwokacji: podmiot wyznaje, na widok kładki, przez którą 
przechodzi pogrzeb: ...brała mnie chętka / Apostrofować ją... (t. XI, p. VI, 
w. 6 4 -6 5 , s. 62)302. Kilka strof po tej specyficznej parabazie pojawia 
się personifikacja rzezi, która miała się zjawić Wernyhorze, narrator 
zastrzega: Nie jest to wcale -  figuryczność mowy, /  Która mi tego ducha 
nastręczyła... (t. XI, p. VI, w. 1 4 5 -1 4 6 , s. 64) i dowodzi, że wizja lirni- 
ka była istotnie widmem krwawej kobiety. Jeśli czytać ten fragment 
w kontekście ironicznym, można go uznać za jeszcze jeden przykład 
gry z czytelnikiem, wypowiedzi o charakterze metatekstowym, w któ
rym podmiot-wirtuoz odsłania swój warsztat, dowodząc, że świadomie 
i sprawnie posługuje się określonymi chwytami stylistycznymi. Gdyby 
jednak poddać ten tekst lekturze przez pryzmat dążenia do dosłowno
ści języka właściwego późnej twórczości poety -  języka, gdzie pewne 
konstrukcje słowne stają się dla Słowackiego wyrazem prawdy, a me
tafora nie ma być figurą, a nośnikiem ukrytych sensów -  moglibyśmy 
mówić o antycypacji późniejszych tendencji303. Oczywiście ironiczny 
wariant interpretacji wydaje się bardziej przekonujący, niemniej jed

301 Zob. M. Sokołowski, ״Król-Duch" Ju liu sza Słow ackiego..., s. 1 0 2  i n.
302 J . Słowacki, Beniowski. Poem a. D alsze p ieśn i, w: idem , D zieła w szystkie , red. J . Kleiner, 
t. XI, W rocław 1 9 5 7 . W szystkie cytaty za tym  wydaniem, dalej podaję w nawiasie num er 
tom u, pieśni, wersu i strony. Według S. Makowskiego pieśń ta  m ogła powstać nawet 
w 1 8 4 2  r.; zob. S. Makowski, Chronologia i układ..., s. 188 .
303 Według P. de M ana dążenie -  niezrealizowane -  do takiego ujęcia m etafory zaob
serwować m ożna w poezji Hölderlina. Zob. P. de M an, Struktura intencjonalna..., s. 3 1 0 
- 3 1 2 .  O takim  rozumieniu m etafory przez Słowackiego, odejściu od ״figuryczności” na 
rzecz koncepcji poezji jako poznania Logosu przez język, pisze, powołując się na ko
respondencję poety z Krasińskim , M. Żmigrodzka; zob. eadem , O bjaw ienie a  literatura, 
w: S łow acki m istyczny..., s. 15 1 . Na tem at relacji m etafory i rewelacji w dziele Słowackie
go zob. także: M. Piwińska, W yobraźnia a  pam ięć, w: S łow acki m istyczny..., s. 1 7 6 -1 7 8 ; ea- 
dem , Ju liusz S łow acki od  duchów, W arszawa 1 9 9 2 , rozdz. ״Poeta i natchnienie”; M. Cieśla, 
M ityczna struktura w yobraźni Słow ackiego, Wrocław 1 9 7 9 , s. 6 6 -1 0 0 , oraz M. Saganiak, 
M istyka i w yobraźnia..., rozdz. III i IV, zwł. s. 1 4 7 -1 8 9 .
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nak trudno nie zauważyć, że w tym fragmencie poeta odsłania me
chanizm charakterystyczny, jak  zauważa już Kleiner, dla twórczości 
mistycznej -  mechanizm nadawania statusu bytów realnych pojęciom 
abstrakcyjnym304.

Co istotne, Wernyhora nazwany jest przez Słowackiego poetą 
i wieszczem, o północy nawiedza go widmo krwawej upiorzycy, z którą 
toczy potajemną rozmowę zwieńczoną pieśnią liry305. Nietrudno za
uważyć, że przedstawiona sytuacja stanowi odwzorowanie natchnio
nego aktu twórczego, przy czym funkcję Muzy przejmuje upiór stepowy 
-  alegoria rzezi, która jest jednocześnie bardziej realna niż Muza, odsy
ła bowiem do realnych, historycznie potwierdzonych aktów okrucień
stwa. Mimo to wymowa tego fragmentu nie jest jednoznaczna, ironia, 
która w pierwszych pieśniach poematu była główną dominantą este
tyczną w sposobie przedstawiania Muz, tu nie znika. Wernyhora jawi 
się jako rodzaj karykatury poety, jest bowiem swej poezji nieświadomy, 
stoi więc na biegunie przeciwległym wobec modelu wirtuoza, jaki re
prezentuje i jakiego broni podmiot, ״ja-Kreator” dzieła. Ważne jednak, 
że właśnie w dalszych pieśniach Beniowskiego Słowacki będzie stop
niowo od tego modelu odchodził, zbliżając się do -  w tym fragmencie 
jeszcze wyśmianego -  modelu wieszcza. W łaśnie opisane po wielekroć 
modyfikacje wizerunku ukraińskiego lirnika, pana-dziada306, stanowią 
świadectwo przemian koncepcji poezji Słowackiego, zmierzającego do 
mistycyzmu.

O diametralnej zmianie rozumienia natchnienia i poezji świadczyć 
by mogły metapoetyckie fragmenty pieśni VII. Dominuje w nich nie 
tyle ton przeciwny deklaracjom autonomii twórczej, ile poszukiwanie

304 J . Kleiner pisze o ״przesunięciu poczucia rzeczywistości” w okresie mistycznym 
i stwierdza: Ironia losu spraw iła, ż e  w łaśn ie w Beniowskim", który״   niegdyś w skazyw ał b ez
w zględne w ładztw o nad tworam i, igranie z e  wszystkim , co je s t  jeg o  dziełem  -  przesunięcie 
ow o w ystąpiło skrajnie. N ie p ostać  tw orzona je s t  podw ładna poecie, lecz on j e s t  je j  poddanym  
-  ona je s t  bardziej rzeczyw ista od  niego; J . Kleiner, Ju liusz S łow acki..., t. IV, s. 205 .
305 O W ernyhorze i Zorianie jako poetach, których wpływ na rzeczywistość ma charak
ter metafizyczny, ale nie mistyczny pisze M. Cieśla-Korytowska; zob. eadem , R om antycz
na poez ja  m istyczna. Ballanche, Novalis, S łow acki, Kraków 1 9 8 9 , s. 1 1 7 -1 1 8 .
306 Zob. np. J . Kleiner, Juliusz Słow acki..., t. III, s. 24 2 , t. 4 , s. 1 6 -2 4 ; S. Makowski, Wer- 
nyhora Słow ackiego, w: idem , Tęcze i świerzopy..., s. 4 0 - 5 5  oraz idem , W ernyhora: przepo
w iednie i legenda, Warszawa 1995 , rozdz. V; R. Dąbrowski, Słow ackiego dialog..., s. 173  i n.; 
W. Stabryła, W ernyhora w  literaturze polskiej, Kraków 199 6 , rozdz. III, s. 6 0 -1 1 3 ; F. Ziejka, 
W  kręgu m itów  polskich, Kraków 1 977 , s. 1 5 0 -1 5 1 .
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legitymizacji owej autonomii w autorytecie wyższym (dosłownie -  
na tych wyżynach ducha). Wobec tego można stwierdzić, że mamy do 
czynienia z prezentacją aktu kreacyjnego, jakiej próżno by szukać we 
wcześniejszych pieśniach:

[...] tu ja czerpię
Ogień i maczam w ogniu orle pióra...
Tu na księżyca rumianego sierpie
Piękności dawnej nieśmiertelna córa
Rozwidnia oczy me... a kiedy cierpię,
Przeszłości dawnej cień.... na szczycie skalnym
Stawia... i czyni przede mną -  widzialnym... (t. XI, p. VIII, w. 138 -1 4 4 , s. 70).

Fragment ten może stanowić wyraz odnalezienia nowej drogi i za
stąpienia starej, zużytej już, zdegradowanej Muzy przez inną -  -piękno״ 
ści dawnych nieśm iertelną córę”, świadectwo przezwyciężenia kryzy
su. Sinko uznał tę frazę za jedno z nielicznych oryginalnych ujęć toposu 
Muzy u Słowackiego307. Akt twórczy pozostaje aktem indywidualnego 
podmiotu, stanowisko ״ja ” osiągającego rejony dla innych niedostęp
ne jes t wyraźnie podkreślane: to jego widzenie, jego cierpienie i -  co 
ważne -  jego pamięć decydują o kształcie poematu. Niemniej jednak 
ważną rolę odgrywa w cytowanym fragmencie także figura inspirator
ki, która przedstawiona jest z pełną powagą, choć, co należy podkre
ślić, nie je s t nazwana Muzą. Słowacki wskazuje na je j przynależność 
do tradycji, już nie zdegradowanej, ale nieprzem ijającej, odnajduje 
w niej wartości uniwersalne i uznaje istnienie wyższego źródła poezji. 
Podkreśla także związek tej dialektycznie przywróconej Muzy z M ne
mosyne, której córkami były przecież inspiratorki w mitologii. Co 
ważne, koncepcja poezji jako pracy pamięci wyklucza je j wirtuozerię, 
dzieło staje się odzwierciedleniem prawdy, nie wytworem wyobraźni 
czy demonstracją władz i umiejętności kreacyjnych artysty. Takie ro
zumienie sztuki pojawiać się będzie często w tekstach mistycznych308.

307 Zob. T. Sinko, Hellenizm  Juliusza..., rozdz. VI, s. 1 2 4 -1 2 5 .
308 Piszą o tym  w przywoływanym już tom ie Słow acki mistyczny: A. Kowalczykowa, 
M. Jan ion , S. Makowski, a także M. Piwińska, która podejm uje problem  pam ięci wypie
rającej wyobraźnię w koncepcji poezji, co m a gwarantować je j autentyczność, niefikcjo- 
nalność, zob. M. Piwińska, W yobraźnia a  pam ięć, w: Słow acki mistyczny, s. 1 7 2 -1 7 3 . Zob. 
też: eadem , Juliusz S łow acki od... Inaczej patrzy na to zagadnienie M. Saganiak, która całą 
twórczość m istyczną traktu je jako ״akt wyobraźni to ta ln e j” i dzieli teksty Słowackiego
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Wydawać by się więc mogło, że już w pieśni VII Beniowskiego mamy do 
czynienia z próbą powrotu do stabilnego języka poezji czy stworzenia 
nowego na ruinach starego.

Wbrew pozorom nie jest to jednak koniec procesu burzenia poezji 
romantycznej. Za chwilę bowiem przywołane tu elementy natchnienia 
pojawią się w ujęciu ironicznym, przerysowanym. Zaledwie kilka wer
sów dalej Słowacki pisze:

Dla prawdy nagiej wielką mam estymę,
Do rymu nigdy sensu nie napinam,
Nie tworzę prawie nic, lecz przypominam... (t. XI, p. VII, w. 158 -1 6 0 , s. 71).

Istotne są także przywołania intertekstualne (Ariosta i Szekspira, 
a pośrednio -  przez porównanie do ballady o galopie na ״upiorowym ko
niu” -  także Gottfrieda A. Bürgera i Mickiewicza), które -  jak  dowodzi 
Kuziak -  poświadczają kryzys języka literatury309. Odsłaniają one nie
wątpliwie iluzoryczność świata przedstawionego wbrew zacytowanym 
wyżej przez podmiot deklaracjom mimetyczności sztuki. Fragment ten 
bliski jest pokazom umiejętności poetyckich, władania językiem, jakich 
wiele w pierwszych pięciu pieśniach utworu. Nie bez znaczenia pozo
stają dane statystyczne przytoczone przez Treugutta, według którego 
właśnie w pieśni VII elementy afabularne zajmują proporcjonalnie naj
więcej miejsca w całej nieopublikowanej części poematu310.

W pieśni tej znajduje się także apostrofa do Mnemosyne, którą pod
miot prosi o pomoc w przypomnieniu, gdzie zostawił Beniowskiego. 
Ma ona wydźwięk humorystyczny i trudno te słowa czytać jako wy
raz właściwej późniejszej twórczości poety wiary w poezję jako swoistą 
anamnezę311. Co więcej, za chwilę pojawi się -  i potem będzie powracać

na fikcjonalne i prawdziwe zgodnie z klasyfikacją gatunkową poety; M. Saganiak, M isty
ka  i w yobraźnia..., zwł. s. 1 7 0 -1 7 8 .
309 Zob. M. Kuziak, M iędzy dośw iadczeniem  a  językiem . Intertekstu aln ość p oem atów  dygre
syjnych Słow ackiego (prolegom ena in terpretacyjne), w: P oem at dygresyjny Ju liu sza S łow ac
kiego..., s. 1 8 1 -1 8 4 . O rozpadzie wspólnego św iata kultury jako przyczynie rom antycz
nego przełom u intertekstualnego pisze S. Balbus; zob. M iędzy stylam i..., s. 179  i n.
310 Badacz pisze: W  pieśn iach następnych dom inow ać zacznie żyw ioł epicki, narracja fabu 
larna. Z wyjątkiem  pieśn i VII, tam  m am y przygniatającą nadrzędność elem entu  afabu larn e-  
go, to ju ż  nie dygresje, a le  rozbudow ana konstrukcja liryczno-retoryczna szczątkow ej, p re tek s
tow ej akcji; S. Treugutt, ״Beniowski". Kryzys..., s. 131.
311 O koncepcji pam ięci jako kreacji zob. np. J.E . Jackson , M em oire e t  creation poetique, 
Paris 199 9 .
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jeszcze często -  sama zdegradowana bogini-inspiratorka, w pierwszych 
pieśniach wyśmiana i odesłana do lamusa, przywoływana wcześniej 
głównie po to, by potwierdzić autonomiczność działań poetyckich pod- 
miotu-kreatora. W pieśni VII Muza pełni podobną, podrzędną wobec 
podmiotu funkcję: ma podać mu tęczowe okulary, by odnalazł swego 
zagubionego i zapomnianego, odsuniętego na rzecz autotematycznych 
dygresji bohatera:

[...] dalej, Pani Muzo... okulary 
Tęczowe włóż mi na nos; niech wypatrzę 
Znów bohatera mego na teatrze 
Wypadków... (t. XI p. VII, , w. 174 -1 7 7 , s. 71).

Je j przywołanie podkreśla fikcjonalność egzystencji Beniowskiego -  
podwójną, bo wzmocnioną przez quasi-cytat z Hamleta nawiązujący do 
toposu teatrum mundi. Nałożenie owych tęczowych okularów stanowi 
próbę epifanii romantycznej -  próbę ponownego zaczarowania świata 
z pełną świadomością, że owo czarowanie, czyli tworzenie poetyckiej 
iluzji, jest tworzeniem obrazu zafałszowanego. Dalej, jak  w pierwszych 
pięciu pieśniach, w sposób wyraźnie ironiczny mowa o wyzwalaniu się 
materii poetyckiej spod kontroli piszącego. W zarzuconym fragmencie 
poeta pisze:

Muza już sobie wiele pozwoliła 
Wiele -  zanadto już wiele... atoli 
Do czytelnika się zawsze odsyła 
Pod sąd... (t. XI, p. VII, w. 5 8 -6 1 , s. 159).

Figura Muzy, wystawiona pod sąd czytelnika niejako w zastępstwie 
autora, staje się pretekstem do pozornego usprawiedliwienia się z pew
nych wykroczeń, w istocie zaś do wyeksponowania świadomego łamania 
reguł -  nie tylko estetycznych. Takie zderzenie sprzecznych wizji poezji 
i sprzecznych obrazów inspiratorki, owszem, zgadza się z zasadą ironii 
romantycznej, ale -  jak  się zdaje -  prowadzi do czegoś więcej, zdradza 
pewne, nie do końca chyba zamierzone przez Słowackiego pęknięcia. 
Pragnienie objawienia stoi w dalszych pieśniach Beniowskiego obok de- 
miurgicznych popisów, obydwie tendencje znoszą się wzajemnie, choć 
w pieśni VII dominuje jednak ironia. Świadczy o tym jej zakończenie, 
w którym powraca strywializowana Muza -  co ważne, nie wezwana bez
pośrednio, a stanowiąca element apostrofy do czytelnika.
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Pożegnanie z Muzą w pieśni VII Beniowskiego i ironiczne wolty 

Warto przytoczyć ów finał w całości:

Gotuj się być na Kiknejsie 
I Czatyrdachu, w noc zupełnie ciemną,
Samego z moją Muzą cię zostawię,
Jeśli przyrzeczesz, że (żałuję prawie,

Żem przyrzekł...) jeśli przyrzeczesz na cienie
Ojców, że zresztą... jak chcesz.... dosyć stara,
Ipanna.... zaraz mówi o hymenie...
Za gorsem... kontrakt ma... ślubny... Ikara 
Złowiłaby za skrzydła i sumienie;
Zaraz się pyta, jaki twój ród, wiara,
Majątek... i wnet łączy się akordem...
Mówią, że już raz była za Milordem...

Tak mówi Dziennik Narodowy;... przeczę,
Ostrzegam wszystkich was, że jest dziewicą...
Nawet zaręczam -  lecz oczyma piecze,
A głowę nosi swą pod błyskawicą.
Dlatego chociaż mnie przed ołtarz wlecze,
Wolę w ciemności żyć... niż z taką świecą 
Usque ad mortem... Kirielejson Kirie!
Nie żonę mieć przy sobie -  lecz Walkirię (t. XI, p. VII, w. 4 5 3 -4 7 2 , s. 78).

Ostrzeżeniem i zarazem pocieszeniem ma być dla czytelnika obiet
nica nocy spędzonej z Muzą śród meczetów... / 1 gór... co mają wszystkie 
kształt sonetów (t. XI, p. VII, w. 4 4 7 -4 4 8 , s. 78). Przytoczone tu nazwy 
gór są z całą pewnością poetycką prowokacją zgodnie z zasadą obowią
zującą w Beniowskim, a przybierającą postać niespełnionej zapowiedzi 
-  Krym w ujęciu Słowackiego, stanowiący scenerię awantur bohate
ra, niewiele ma wspólnego z poetycką podróżą Mickiewicza (choć są 
w poemacie także fragmenty liryczne, jak  choćby ten, który poprzedza 
zacytowane tu zamknięcie pieśni), wobec czego tę wyraźną aluzję do 
Sonetów krymskich należy interpretować przede wszystkim w katego
riach agonu312.

312 Je ś li stanow i nawiązanie intertekstualne, to polem iczne -  według J . Kleinera Litwi
nem  podróżującym na Krym, a więc odpowiednikiem M ickiewicza, je s t  w Beniow skim  
grubiański Borejsza. Badacz jednak podkreśla osłabienie w dalszych pieśniach tendencji 
antymickiewiczowskiej; zob. J . Kleiner, Ju liusz S łow acki..., t. III, s. 2 4 4 -2 4 8 .
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Pojawiające się w cytowanym fragmencie poematu określenia inspi
ratorki to zbiór sprzeczności. Co istotne, jest ona całkowicie podpo
rządkowana ״ja-Kreatorowi”, przynależy do niego, nie jest uniwersalną 
dawczynią natchnienia, reprezentuje raczej to, co w poemacie swoiste, 
niepowtarzalne. Jednocześnie tę swoją Muzę poeta skłonny jest porzu
cić. Czy można widzieć w pieśni VII Beniowskiego zapowiedź rozstania 
z dotychczasową twórczością, zmiany myślenia Słowackiego o poezji? 
Jeśli spojrzeć na problem topiki związanej z inspiracją z perspektywy 
całego, także późniejszego dzieła pisarza, z pewnością tak. Żegnana 
przez poetę zdegradowana klasyczna Muza, podobnie jak  twórczość 
ironiczna, w której ta figura pojawia się bardzo często, zostanie bowiem 
wyrugowana, choć zostawi po sobie pewien ślad. Można więc wysunąć 
hipotezę, że Słowacki, kończąc tak pieśń VII, daje sygnał gotowości 
porzucenia poetyckiej drogi wyznaczonej przez Podróż do Ziemi Swię- 
tej i pierwsze pieśni Beniowskiego. Jeżeli z Muzą zostanie sam kochany 
czytelnik, gdzie będzie poeta? Na razie nie da się tego określić, istotne 
jest jednak to, że nie będzie go już w tym punkcie drogi twórczej, będzie 
gdzie indziej, z inną Muzą. Jaką? Odpowiedź na to pytanie przyniosą 
teksty późniejsze. Mielibyśmy więc w tym finale swoisty, polski wariant 
poetyckiego ״pożegnania z Muzą”, jakie -  o czym była już mowa -  bez 
ironii pisali Byron, Blake, Lamartine, Hugo. Także i u Słowackiego jest 
miejsce na melancholię, tym ciekawszą, że skrywaną pod maską kpiny. 
Nie bez powodu w cytowanym fragmencie podejmuje pisarz roman
tyczną strategię utożsamienia Muzy z kochanką -  warto zaznaczyć, że 
ta tendencja nie zniknie później z jego dzieła, przyjmie jednak zupełnie 
inny wymiar, o czym świadczą Poeta i Natchnienie oraz Król-Duch.

W cytowanym fragmencie Muza-kochanka nie odchodzi, nie prze
mija, jak  we wspomnianych tekstach romantyzmu europejskiego, ale 
zostaje porzucona, a na dodatek przedstawiona w dwuznacznym świet
le. Posłużenie się metaforą erotyczną wskazuje, że zmiana nie tylko jest 
wymuszona przez okoliczności zewnętrzne: rodzaj oczekiwań odbior
czych, degenerację gustów, panowanie bezwartościowych mód, w koń
cu -  niemożność docenienia nowatorskich, otwierających rozwiązań 
estetycznych takich, jak  te proponowane przez samego Słowackiego. 
Przede wszystkim zmiana ta stanowi rezultat świadomego wyboru 
poety. Ów wybór nie jest jednak definitywny, o czym świadczy sposób, 
w jaki Słowacki pisze o rozstaniu z Muzą.
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O niepewności co do słuszności tego gestu świadczy dukt poetycki 
naznaczony powtórzeniami, wtrąceniami, zamilknięciami i niedopo
wiedzeniami, urywanymi półsłówkami oraz równoważnikami. Swoje 
wątpliwości podmiot wyraża wprost: żałuję prawie, /  Żem przyrzekł... 
Zrzeczenie się Muzy rozumianej metonimicznie jako właściwy ״ja- 
-Kreatorowi” rodzaj poezji nie przychodzi łatwo. Chęć pozbycia się in
spiratorki, wyzwolenia od niej jest kontrapunktowana przez niewy- 
rażone wprost pragnienie jej zatrzymania. Pragnienie to zawiera się 
w retoryce -  w wymienionych już przeze mnie chwytach, jak  również 
w obnażającej niedoskonałości Muzy jej prezentacji, która ma zachęcić 
potencjalnego odbiorcę do zainteresowania się nią, a jednocześnie go 
zniechęcić. Intencje podmiotu nie są jasne, z pewnością także dla niego 
samego. W pierwszym porywie chce on bronić nietykalności swej bo
gini, by zaraz wycofać się, powściągnąć odruch zazdrości (zresztą... jak 
chcesz). Przedstawienie Muzy jako starej panny polującej na męża odda
je  nie tylko zasadniczą niechęć pisarza do małżeństwa, ale i obawę przed 
przywiązaniem do jednego tylko typu poezji -  przywiązaniem usque ad 
mortem. Posługując się językiem późnego Słowackiego, powiedziała
bym, że to obawa przed swoistym -  estetycznym -  ,”zaleniwieniem״ 
zdradzająca wyraźnie niewystarczalność dotychczasowej twórczości. 
Z kolei odwołując się do języka Blooma, można to zjawisko uznać za 
wyraz lęku przed wpływem -  w tym przypadku: wpływem szeroko rozu
mianej tradycji, wzorców literackich (nawet tych ustanowionych przez 
samego Słowackiego). Kryzys relacji poeta-M uza staje się figurą kryzy
su poezji -  poezji ponętnej, skoro trzeba przysiąg spędzającego z nią 
noc czytelnika, że je j sobie nie przywłaszczy, ale poezji niebezpiecznej, 
grożącej... małżeństwem, a więc stagnacją, zamknięciem. Taka Muza, 
taka twórczość potrafi uwieść -  także jej autora -  ale zarazem odstręcza. 
Paradygmat ironiczno-dygresyjny to już nie nowy, świeży paradygmat, 
skoro Muza oceniona została przez twórcę jako dosyć stara.

Istotna, bo szczególnie eksponowana, staje się kwestia dziewictwa 
bogini. Zapewnienia o nim podmiotu są w gruncie rzeczy zapewnienia
mi o oryginalności własnej twórczości. Przywołane przez Słowackiego 
oskarżenia środowiska ״Dziennika Narodowego” o zależność od Byrona, 
którego Muza Beniowskiego miałaby być żoną, ulegają ośmieszeniu313.

313 T. Sinko nazywa ją wdową po Byronie”; zob. T. Sinko, H״  ellenizm  Ju liu sza..., rozdz. VII, 
s. 125 .
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Poeta, odpierając ten zarzut, jednocześnie go eksponuje, sugeru
jąc, że wartość dzieła nie wynika z podobieństwa lub jego braku do 
wzorców obcych; odsłania niekompetencję krytyków, którzy nie po
trafią odróżnić twórczego przetworzenia hipotekstu (według no
menklatury Genette’a), jakie dokonuje się w poemacie, od epigoń- 
stwa. Własny wytwór poety -  nowa poezja bajroniczna -  zniewala go, 
więzi, męczy, na co on zgodzić się nie może. Nie takiej -  ironiczno- 
-dygresyjnej -  Muzie podda się Słowacki.

Należy zwrócić uwagę, że skonstruowany w zakończeniu pieśni VII 
obraz inspiratorki, zdradzający ambiwalentny stosunek poety do włas
nej twórczości, ewoluuje, rozbijając się na dwa nieprzystające do sie
bie obrazy. Stara panna z kontraktem ślubnym za gorsem, dla której 
punkt orientacji stanowi majątek, ród, wiara, zmienia się w Walkirię 
z błyskawicą nad głową. Ta dwoistość oddaje, naturalnie, migotliwość 
stanowiącą zasadę konstrukcyjną poematu. Myślę, że antycypuje także 
przyszłe zmiany w twórczości Słowackiego, odzwierciedla jego wahanie 
co do koncepcji twórczości. Poeta nie chce ani tej pierwszej Muzy, ani 
drugiej, choć obie go nęcą, obie bowiem stanowią niebezpieczeństwo: 
pierwsza -  niebezpieczeństwo stagnacji, druga -  wyrzeczenia się sie
bie, obie niosą zagrożenie dla twórczej autonomii, z której poeta nie 
jest jeszcze gotów zrezygnować.

Nie bez znaczenia jest stanowiący ramę modalną zwrot do odbiorcy. 
Je st on oczywiście zgodny z konwencją poematu dygresyjnego, ale ta pa- 
rabaza ma, jak się zdaje, głębsze znaczenie. Oto poeta, zrzekając się praw 
do swej Muzy, oddaje ją  czytelnikowi. Gest ten chciałabym czytać nie 
jako oddanie własnej poezji pod osąd publiczności, ale jako jej przekaza
nie w postaci swego rodzaju dziedzictwa. Słowacki świadom jest zmiany, 
jaka dokonała się w literaturze polskiej za sprawą jego poematów, wie, że 
wyznaczył drogę rozwoju tej literatury. Sam nie chce już jednak iść taką 
drogą; choć wciąż na nią jeszcze wraca, poszukuje nowej. Pożegnanie 
z Muzą w pieśni VII, podobnie jak  pożegnanie z poematem ironiczno- 
dygresyjnym, nie jest ostateczne. Powroty do Muzy -  choć jest ich stop
niowo coraz mniej -  świadczą, w moim przekonaniu, o przywiązaniu Sło
wackiego do dotychczasowego, tak przecież dla niego ważnego sposobu 
pisania, do tego, co Jarosław Ławski nazwał ״ironiczną predylekcją”314.

314 Zob. J . Ławski, Ironia i m istyka: dośw iadczenia graniczne w yobraźni poetyckiej Juliusza  
S łow ackiego , B iałystok 2 005 , s. 5 4 2 -5 5 2 .
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W pieśni IX postać mitycznej inspiratorki powraca jako ״Muza nie
śmiertelna” (t. XI, p. IX, w. 7, s. 99). Sformułowanie to może odsyłać do 
 nieśmiertelnej córy wieków” z pieśni VII, ale jednocześnie tak nazwana״
Muza chwyta, czyli podejmuje, by je  uwiecznić, słowa grubiańskiego Bo
rejszy -  słowa w tym przypadku mało ważne i na dodatek wulgarne, nale
ży zatem do rejestru związanego z obniżeniem rangi tradycji klasycznej. 
Je st to więc rodzaj powrotu do charakterystycznego dla pierwszych pieś
ni sposobu ironicznego traktowania wzorców, współtworzącego proces 
rozbijania romantycznego języka. Podobnie rzecz się przedstawia w za
kończeniu tej pieśni. Jest symptomatyczne, że Muza raz jeszcze pojawia 
się właśnie w finale, co można potraktować jako polemikę z właściwą 
eposowi praktyką umieszczania inwokacji w otwarciu poematu, ale rów
nież jako świadectwo autoreferencjalności utworu, w który wpisana jest 
refleksja nad poezją. Dalibóg, Muza moja znów -  swawoli.... (t. XI, p. IX, 
w. 696, s. 111) -  wyznaje ״ja-Kreator”, przywołując się w ten sposób do 
porządku. ״Swawoleniem” i ״gawędzeniem” Muzy nazywa poeta z jednej 
strony skłonność (własną) do dygresji, z drugiej -  nieprzyzwoity, figlarny 
temat (w dygresji mowa bowiem o schadzce). Muza, podobnie jak poja
wiający się obok Apollo, który ma błogosławić twórcy, to tylko sztuczne 
figury pozwalające wyeksponować wszechwładzę podmiotu. Muza jest 
pozornie strażniczką naturalnego, nieprzerywanego toku fabularnego, 
tak ją  w każdym razie przedstawia Słowacki, choć paradoksalnie właśnie 
jej wprowadzenie jest jednoznaczne z przejściem narracji w dygresję.

Dobrą ilustracją tej strategii jest fragment pieśni X, gdzie stwierdze
nie: Tu Muza nie chce być okrutną / 1 zaraz.... (bowiem już do końca dążę) /  
Wschodni poemat mój cały, rozwiąże (t. XI, p. X, w. 4 6 2 -4 6 4 , s. 123) jest 
klasycznym wtrąceniem -  nie pomaga zmienić tematu, a tylko rozbija 
opis obozu, który miał ujrzeć Beniowski315. Postać inspiratorki stano
wi demonstrację panowania nad tekstem, podkreśloną kilka strof dalej 
komentarzem dotyczącym nowatorstwa utworu i niełatwej ״sztuki roz
wiązań” poematu. W podobnej funkcji ״Muza latająca” pojawia się także 
w jednej z następnych pieśni (t. XI, p. XIII?, w. 74, s. 143), gdzie radzi 
wziąć za tem at losy Beniowskiego, nie zaś opisywanego właśnie Grusz

315 R. Dąbrowski ten fragm ent przedstawia jako argum ent na rzecz podobieństwa ko
m entarzy dotyczących twórczości w pierwszych pięciu i w następnych pieśniach poe
m atu, stanowiących rodzaj literackiej zabawy; zob. R. Dąbrowski, Słow ackiego dialog... , 
s. 166 .
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czyńskiego. Takie przywołania toposu stanowią rodzaj wolty zdradzają
cej wahanie co do decyzji o zmianie nadrzędnej koncepcji poezji.

W roku 1842 Słowacki podjął próbę przetworzenia napisanych do
tąd dalszych pieśni poematu, potem powracał jeszcze kilkakrotnie do 
tego pomysłu. Co istotne, nie powracał już jednak do Muz tradycyj
nych. Z jednym wyjątkiem. Oto w redakcji drugiej oznaczonej przez 
Kleinera jako redakcja B pojawiła się strofa:

Gdzie indziej lecę.... gdzie mnie z widm orszakiem
Fantazji czeka Muza -  świeża, płocha....
Młodości mojej czarowna pochodnia,
Błyszcząca, razem smętna -  Muza wschodnia.... (t. XI, p. VII B, w. 5 -8 , s. 194).

Makowski pisze: Strofa ta została przez poetę w autografie przekre
ślona, co świadczyłoby, że koncepcja przyjęta przy rozpoczęciu tej redakcji 
uległa jakimś zmianom316. Badacz odnosi swoją hipotezę do fabuły poe
matu -  rezygnacja ze strofy miałaby świadczyć o zarzuceniu zamiaru 
przedstawienia krymskich perypetii Beniowskiego. Być może ów gest 
wykreślenia wiąże się także z odrzuceniem Muzy, która już przecież zo
stała pożegnana i która nie pasuje do nowego zamysłu dzieła, a jednak 
wciąż z uporem powraca. Ustanowiona przez poetę wcześniej -  nieja
ko wbrew tradycji -  jako figura jego własnych mocy twórczych, nie zaś 
natchnienia danego z zewnątrz, przywołuje marzenie o autonomicznej 
sile ״ja-Kreatora”, które staje się teraz rodzajem resentymentu. Co wię
cej, w przytoczonej parabazie owa Muza wschodnia jest już Muzą daw
ną, minioną, co odsyła oczywiście do planu biograficznego (mówi tu ״ja 
-porte-experience”) podróży do Ziemi Świętej -  tej autentycznej odbytej 
przez Słowackiego i tej zapisanej w poemacie (być może odsyła także 
do orientalnych inspiracji wczesnych powieści poetyckich). Ważne, że 
nie tylko Orient, ale i sama bogini -  zrównana z wytworami fantazji 
poety -  należy już do przeszłości. Orszak widm, w którym się znalazła, 
zostanie z czasem wyparty i zastąpiony przez obrazy ukazywane jako 
prawdziwe, poświadczające istnienie wyższego świata, przypominane. 
Wraz z nim zostanie wyparta tradycyjna Muza dosłownie i symbolicz
nie wykreślona z dzieła, choć jej miejsce nie pozostanie puste.

316 S. Makowski, Chronologia i układ... , s. 185 .
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 Muza romantyczna" w dramacie Beniowski i w liście״
do Stattlera

Zanim jednak zmiana się dokona, Muza -  nie klasyczna, a romantyczna 
-  pojawi się jeszcze w dwóch ważnych tekstach: dramatycznym i episto- 
larnym, w obu przypadkach jako figura poezji przebrzmiałej, minionej, 
przezwyciężonej lub skazanej na odejście. Ważny dla myślenia Słowa
ckiego o poezji i -  szerzej -  o współczesnej mu kulturze jest dramat 
o Beniowskim, który powstawał w tym samym czasie co pierwsza i dru
ga redakcja dalszych pieśni poematu317. O ile w tym ostatnim  polifo- 
niczność staje się zasadą konstrukcji narratora-podmiotu rozdartego 
między różnymi swoimi funkcjami, o tyle w dramacie napięcie wyrasta 
z głosów różnych postaci -  Beniowski jest niezmiennie wzniosły, a iro
niczny efekt obniżenia tej wzniosłości wynika ze zderzenia jego głosu 
z głosami innych, zwłaszcza Pamfilusa. Ponadto, co istotne, w drama
cie, inaczej niż w poemacie, tytułowy bohater jest niewątpliwie poe
tą i choćby z tego powodu jego konfrontacja z inspiratorką warta jest 
uwagi. Ja k  pozostałe postaci ukazujące się wędrowcom nie ma ona 
własnego głosu, jest tylko zjawą, widmem, ale takim, które wywiera re
alny wpływ na Beniowskiego, a zarazem samo jest pod jego wpływem, 
stanowi bowiem odpowiedź na jego wewnętrzny stan, psychiczne za
potrzebowanie. Muza jest zjawiskiem dwoistym -  odmiennie postrze
ganym przez każdego z wędrowców. Warto przytoczyć tu cały dotyczą
cy tej wizji dialog, oddaje on bowiem ów podwójny dukt:

[BENIOWSKI]
[...] Cóż to za mara? -  prześliczna!

[PAMFILUS]
Rzuć -  to Muza romantyczna...

[BENIOWSKI]
Cudna! z tęczową koroną,
Z twarzą dziecinnych aniołków;
Od niej leci woń fijołków
I zapach wiośniany miły,
Za nią krzyże i mogiły...

317 Na tem at daty (początek r. 1842) i okoliczności powstania dramatu zob. S. Makow
ski, D ram at o Beniowskim... oraz J . Kleiner, Juliusz Słowacki..., t . III, rozdz. II. S. Makowski 
chciał nawet widzieć w tym  dramacie zapowiedziany przez poetę w liście do m atki z 184 1  r. 
nowy utwór o sobie; zob. w: S. Makowski, D ram at o Beniowskim..., s. 199.
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[PAMFILUS]
Krzyże i mogiły samobójców... Chodź dalej -  jesteś w Olimpie...

[BENIOWSKI]
Gwiazda nad jej czarną brwią...
Jezu! z ust buchnęła krwią...

[PAMFILUS]
Nie wspominaj tu świętych... krew niech cię nie przeraża -  powiem ci pod sekre
tem, że ta piękna Nimfa ma suchoty...

[BENIOWSKI]
Obrusem krwi z gęby leje -  
Cały podziem czerwienieje...

[PAMFILUS]
Idźmy dalej...

[BENIOWSKI]
Nawet tęcza
Jak krwawego pół obręcza...

[PAMFILUS]
Biały kolor przy czerwonym pięknie wygląda... Rozkrój najpiękniejszą kobietę
-  a cała czerwona jak rak ugotowany. -  Poezja, której boginią jest ta Nimfa, 
rozkroi kobietę... lecz co w niej zobaczy? -  tfu... rzeczy, o których się nie śniło 
Agamemnonowi, kiedy nożem ofiarnym dobywał serce Ifigenii. Lecz są lilije -  
są lilije -  są lilije. -  Lecz patrz -  jesteśmy w garderobie wiekowego kolorytu
-  tu się ubierają poemata, które kiedyś na świat wyjdą...318 (t. X, akt I, sc. IV, 
s. 27 -28).

Muza jest widmem jak inne mary podsuwanym przed oczy bohate
rowi przez Pamfilusa, je j proweniencja jest więc szatańska. Poezja, jak 
zapowiada kusiciel, skazuje poetę na oderwanie od życia i na autode- 
strukcję: Kto chce -  laur złoty nosić na skroni, /  Powinien liczyć serdecz
ne bicia -  / 1 nie posuwać zegaru życia... (t. X, akt I, sc. II, s. 19). Warto 
przyjrzeć się temu procesowi -  procesowi twórczemu uważniej. Pamfi- 
lus ukierunkowuje myśl Beniowskiego, wskazuje obrazy, które bohater 
podejmuje jako tem at improwizacji i rozwija, zamieniając je  w poezję. 
W akcie I ta rola tytułowego bohatera podkreślona jest przez zróżnico

318 J . Słowacki, Beniow ski [dram at], w: idem , D zieła w szystkie, red. J . Kleiner, t. X, W roc
ław 1 9 5 7 . W szystkie cytaty za tym  wydaniem, dalej podaję w nawiasie num er tom u, 
aktu, sceny i strony.
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wanie języka interlokutorów. Pamfilus mówi prozą, posługuje się wul
garyzmami, kolokwializmami, trywializuje, kpi, ironizuje, Beniowski 
dokonuje w swej mowie wiązanej romantyzacji świata w rozumieniu 
Novalisowskim, dzięki wyobraźni zaczarowuje rzeczywistość. W tym 
znaczeniu to właśnie Beniowski jest twórcą poezji, nie zaś stanowiący 
tylko podnietę do ich powstawania diabeł. Nieustanna obecność Pamfi- 
lusa jest ważna, ponieważ dekonstruuje poetyckie zabiegi Beniowskie
go, ujawniając ich fałsz, iluzoryczność -  nie bez powodu szatan wielo
krotnie odwołuje się do metafory teatralnej.

Ma rację Magdalena Saganiak, wskazując na zawarte w drama
cie symptomy wyczerpania kultury319. Zderzenie sprzecznych jakości 
i wartości, ruch wzajemnie znoszących się iluzji i deziluzji, chwyt mis 
en abyme, świadczyć by mogły, że dramat jest dziełem ironii romantycz
nej. Jednak, jak  się zdaje, nie jest ona zasadą regulującą całość dzieła. 
Pojawia się w nim bowiem wyższy porządek, w który wpisany jest los 
Beniowskiego. Dlatego sądzę, że warto spojrzeć na ten tekst, owszem, 
jako na wyraz rozpadu kultury, w tym także romantycznego myślenia 
synkretycznego, ale również jako na próbę znalezienia wyjścia z tego 
kryzysu, czyli jako na tekst graniczny sytuujący się pomiędzy ironią
a mistyką320.

Beniowski, czyli poeta romantyczny, jest bohaterem ośmieszonym, 
ale i bohaterem tragicznym, bo uwikłanym w swój straceńczy, chorob
liwy sposób postrzegania świata przez pryzmat wyobraźni, sposób, 
od którego nie potrafi się uwolnić. Protagonistę dramatu zachwyca 
wszystko, bo ze wszystkiego zdolny jest stworzyć sztukę. Słowacki 
do ekstremum doprowadza demistyfikację tradycji i jest to zarazem 
ostateczny rozrachunek z własną twórczością. Muza, która pojawia się 
w dramacie, to nie Muza klasyczna, a -  jak  nazywa ją  wprost, by nie 
było żadnych wątpliwości, Pamfilus -  Muza romantyczna. Reprezen
towana przez tę figurę poezja na pewno nie jest drogą wyjścia z kryzy

319 M. Saganiak pisze: W szystkie po jaw iające się tu postaci są parod iam i typowych p osta 
ci z literatury rom antycznej, sam  dram at je s t  persyflażem  w łasnych dram atów  Słow ackiego, 
z w yraźnym i ironicznymi naw iązaniam i do kam ien i milowych tych czasów  -Dzia״ ,"Fausta״ :
dów" i ״N ie-Boskiej"; M. Saganiak, Słow acki postm odernistyczny..., s. 146.
320 J . Kleiner pisał o chaosie, ferm encie, niepokoju, ścieraniu się pom ysłów, m otyw ów  daw 
nych i nowych w dramacie; zob. J . Kleiner, Ju liusz S łow acki..., t . III, s. 4 0 - 4 1 .  Wskazywał 
także na zawarte w utworze echa dawnych i zapowiedzi przyszłych, m istycznych utwo
rów (s. 6 1 -6 2 ) .
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su; została wyczerpana -  przenicowana (dodajmy -  przede wszystkim 
przez samego Słowackiego w jego ironicznych dziełach). Ja k  komentu
je  badaczka,

Muza zamiast przemówić bucha z ust krwią. Nie jest już zdolna do wypowiedzenia 
słowa. To czytelna metafora końca poezji, a jednocześnie nielitościwa kpina z wy
czerpanych gruźlicą romantycznych artystów. Poezja jawi się jako oprawczyni swo
jej własnej Muzy321.

Słowacki trafnie diagnozuje zafałszowanie romantycznej świado
mości, sam przyznając się do uwikłania w taki fałsz. Muza romantycz
na jest chora na suchoty, skazana na zagładę, wyczerpana, pozbawiona 
swej inspiratorskiej siły. Nie lekceważyłabym jednak dawnych ustaleń 
Kleinera, który demonstrował mechanizm szatańskiego zakłamywa- 
nia, wskazywał na perfidne odwracanie uwagi Beniowskiego przez 
Pamfilusa od właściwych znaczeń kryjących się za tworzonymi przez 
rozpoetyzowanego bohatera obrazami322. I tak krzyże i mogiły, któ
re mogą odnosić się do ofiar narodowych, Pamfilus przedstawia jako 
groby samobójców, suchotniczą nazywa krew Muzy, którą poeta mógł
by zinterpretować jako krew męczeńską, połączeniu bieli i czerwieni 
nadaje znaczenie wyłącznie estetyczne, uciekając od symbolicznego. 
Także dalej pokrętnie, zgodnie ze swoją funkcją i statusem, odwraca 
uwagę Beniowskiego od spraw, które mogłyby go sprowadzić na inną 
drogę. To znak, że owa inna droga jest możliwa, choć na pewno, jak 
już zaznaczyłam, nie jest nią poezja romantyczna -  wypaczona, gubią
ca ideę w estetycznej i sentymentalnej egzaltacji. Nie ulega wątpliwo
ści, że chora Muza romantyczna musi zostać porzucona, warto jednak 
zauważyć, że je j przedstawienie w dramacie sugeruje, iż także repre
zentowana przez nią sztuka zawiera pewne ziarno prawdy. To dlatego 
szatan, wykorzystując obraz inspiratorki, jednocześnie obawia się jej 
działania i dlatego zmierza do przerwania wizji. Można z pewnością 
powiedzieć, że porzucenie Muzy w Beniowskim ma wymiar ironiczno- 
-melancholijny.

321 M. Saganiak, Słow acki postm odernistyczny..., s. 14 7 . O dramacie Beniow ski badaczka 
pisze także w autorskiej książce, w której eksponuje również wymiar rekonstrukcyjny 
utworu, rozpoczęty tu  proces odzyskiwania sensów; zob. M. Saganiak, M istyka i w yob
raźnia..., s. 1 8 9 -1 9 5 .
322 Zob. J . Kleiner, Juliusz S łow acki..., t . III, s. 4 6 - 5 1 .  Dla badacza nie ulega wątpliwości, 
że owa M uza to Polska (s. 49 ).
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Drugie ze wspomnianych wcześniej -  tym razem epistolarne -  
przetworzenie toposu Muz pozostaje w pewnym związku z ujęciem 
zawartym w dramacie. Chodzi o fragment korespondencji Słowackiego 
z Wojciechem Stattlerem  poddanej szczegółowej lekturze przez Dorotę 
Kudelską. W liście ze stycznia 1844  roku Słowacki, analizując Machabe- 
uszy, czy raczej snując własne koncepcje, do których ten obraz stał się 
pretekstem, pisze o nowej sztuce -  tworzonej zarówno w słowie, jak 
w obrazie -  która może zostać zrozumiana dopiero w przyszłości, bo 
jest niezgodna z oczekiwaniami współczesnej publiczności:

[...] jak Ty dziwnie i pięknie jesteś w niezgodzie z poezją teraźniejszą Polski! Wiesz 
Ty, co to jest ta muza nasza? Oto dziewczyna uboga rzymska, siedząca gdzieś 
w ciemnym cytrynowym sadzie, pod wielką płótna tablicą na głowie, śród róż, które 
wokoło palą się jak lampy dziwu w ciemności, dziewczyna tkająca szkaplerze, a z jej 
rąk wylewa się przędza różnofarbnych jedwabi, pomięszana ze złotym bajorkiem, 
i ciągle wylewa się jak tęcza. Podobnie leje się z rąk poetom poezja -  biedni! bez
senni! ciągli tkacze... rzucają na wiatr, co tylko im w oczach błyśnie, bo sądzą, że 
wszystko jest potrzebne, bo dążą do zrealizowania jakiejś wielkiej rzeczy, o której 
jeszcze ucho nie słyszało, której oczy nie widziały...323.

Kudelska cytuje ten list, podkreślając nie tylko przekonanie obu 
partnerów korespondencji, że malarstwo i poezja są sztukami siostrza
nymi, że wyobraźnią rządzą te same prawa, ale także to, że kluczową dla 
pisarza kwestią jest kwestia natchnienia324. List konstruowany jest na 
zasadzie opozycji -  projektowaną przez siebie przyszłą sztukę Słowac
ki przeciwstawia panującym ówcześnie modom i gustom, ocenianym 
zdecydowanie pejoratywnie, jak  szarlataneria językowa czy ohydna arle- 
kinada Francuzów. W przytoczonym tu fragmencie mowa o rozumieniu 
poezji, z którym nie zgadza się ani sam Słowacki, ani -  w jego ujęciu 
-  Stattler. Raz jeszcze odwołał się pisarz do figury muzy, która stanowi 
alegorię sztuki odchodzącej już w przeszłość. Przebrzmiała koncepcja 
poezji koresponduje z przebrzmiałą formą. Jednakże w tym opisie brak 
jakiejkolwiek ironii tak charakterystycznej dla utworów o Beniowskim.

323 J . Słowacki, Listy do krewnych, przyjaciół i znajom ych (1 8 2 0 -1 8 4 9 ) ,  red. J . Krzyżanow
ski, Wrocław 1 9 5 2 , t. XIV, s. 250 .
324 Zob. D. Kudelska, Ju liusz S łow acki i sztuki p lastyczne, Lublin 1 9 9 7 , rozdz. V ״Listowny 
dyskurs o m alarstwie”, s. 18 0 . Bardzo istotny je s t  list kolejny, o którym  pisze badaczka, 
gdzie pojawia się szczegółowy opis wizji stanowiącej źródło poezji, przy czym jako cha
rakterystyczne dla Słowackiego ukazuje Kudelska założenie w spółistnienia w jednym  
utworze wielu punktów widzenia i różnych porządków (s. 1 9 1 -2 0 2 ) .
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W liście do Stattlera na plan pierwszy wysuwa się melancholijna 
droga pożegnania z muzą. Niezgoda na aktualny stan poezji jest uzna
na przez Słowackiego za piękną, ale owa ״teraźniejsza muza” jest prze
cież nazwana ״muzą naszą”. Pisarz identyfikuje się do pewnego stopnia 
z błądzącymi poetami, rozpaczliwie poszukującymi, zagubionymi, nie
świadomymi swego celu. Wyraźnie pobrzmiewają w liście tony współ
czucia czy nawet empatii -  owi biedni, ״ciągli tkacze” wierzą w słuszność 
swych działań i -  co nadaje ich twórczości wartość -  nieustannie dążą 
do ״wielkiej rzeczy”, mają je j przeczucie. Zmierzają -  jak  sam Słowacki, 
który w następnym liście pisze o ״natchnień krainie” i objawieniu świę
tości przez sztukę -  do teofanii, choć gubią się w krótkich symulacjach 
epifanicznych, chwytając to, co tylko im w oczach błyśnie, a to dla auto
ra Króla-Ducha stanowczo za mało. Dalej stwierdza on, że każda sztuka 
jest narzędziem otrzymanym z łaski Boga i danym duchowi dla finalnego 
celu, to jest dla spełnienia misji swojej na ziemi325. To nostalgiczne wpisa
ne w projekt nowej, przyszłej sztuki ujęcie muzy, które jednak trudno 
nazwać powrotem Muzy klasycznej, dowodzi zarazem pewnego, choć 
nie intencjonalnego, przywiązania pisarza do jego własnej ״tęczowej”, 
rozproszonej, twórczości. List z roku 1844  zawiera te same elementy co 
utwory o Beniowskim, ale już pozbawione ironii.

W stronę objawienia

Z przywołanych przykładów wynika, że w teksty Słowackiego, które 
nazwałam tekstam i granicznymi, wpisana jest ambiwalencja myślenia 
pisarza o poezji. Obok ironicznych przetworzeń toposu Muzy pojawia
ją  się, nabierając stopniowo coraz większego znaczenia, także obrazy 
nowe przedstawiające poezję jako rodzaj daru, nie zaś działania nieza
leżnego twórcy. Jak  pisze Kowalczykowa,

W objawieniu są więc zespolone wizja zesłana przez Boga i czynnik kreatorski; ta 
całość ogromnie skomplikowana musi być nadto wyłożona, objawiona na piśmie, 
zgodnie z poczuciem misji rewelatorskiej Słowackiego326.

Obydwie koncepcje twórczości współistnieją, wykluczając się wza
jem nie. Świadczą o tym choćby przytaczane wyżej fragmenty pieśni

325 J . Słowacki, Listy do krewnych, przyjaciół..., s. 251.
326 A. Kowalczykowa, P oetyka objaw ien ia, w: Słow acki m istyczny..., s. 153.
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VII Beniowskiego. Z czasem obrazy ducha, aniołów, w końcu Boga jako 
dawców pieśni pojawiać się będą coraz częściej, wypierając całkowicie 
figurę zdegradowanej Muzy. Jednocześnie mamy do czynienia z po
wrotem -  już nie rozbijanego ironią -  marzenia o epopei. Żartobliwe 
apostrofy do bóstw greckich i pojęć abstrakcyjnych zostają zastąpio
ne poważnymi inwokacjami do Stwórcy. To Duch Święty -  gołąb szep
ce poecie do ucha te straszne rzeczy (t. XI, p. VI C, s. 206). To on jest 
źródłem poezji -  tak chciał to w każdym razie przedstawić Słowacki, 
deklarując chęć stworzenia Iliady barskiej, chrześcijańskiego eposu na 
wzór Nowej Jerozolimy: Teraz pozwól mi, Boże, te Barszczany /  Spiewać... 
[...] Pozwól, o Panie... niechajże ja w sobie /  Odczuję.... ludzi tych wielkich 
uczucie [...] (t. XI, Rzuty pierwotne, II, s. 226). Podmiot-poeta przyjmuje 
bezsprzecznie postawę ewangelicznej pokory, swój rym nazywając ״ry- 
mem malenkim”, używając deminutivum i pomniejszając swoje zasługi.

W związku z przyjęciem koncepcji poezji jako objawienia w zasadzie 
znika potrzeba pośrednika między poetą a Bogiem. Gdyby w tej koncep
cji Słowacki był konsekwentny, wprowadzenie postaci pełniących funk
cję Muzy stałoby się zbędne. Poeta konsekwentny w swym wyborze 
poetyckiej drogi jednak nie był. Tę ambiwalencję podkreśla Maria Cie- 
śla-Korytowska, pisząc o współistnieniu u późnego Słowackiego (także 
w Beniowskim) ״poezji-magii”, której źródłem jest wola twórcy, i ״poezji- 
-objawienia” zesłanej przez Boga, przy zdecydowanej dominacji tego 
drugiego modelu327. W każdym razie dla poety ważny pozostał wymiar 
kreacyjny dzieła, eksponujący znaczenie podmiotu, który ustanawia 
własną odrębność wobec inspiratorki. Muzy wprawdzie już nie ma, ale 
są byty wyższe -  już nie fantastyczne, wymyślone -  mające inny od 
niej status, które przejmą rolę, jaką pełniła jeszcze w starożytności (ale, 
podkreślmy, nie w ironicznych poematach Słowackiego, które ukazały 
kryzys tej tradycji). Postać inspiratorki, owszem, będzie się pojawiać 
w twórczości poety, ale już pod inną nazwą i przedstawiana w sposób 
całkowicie odmienny.

Taką nową Muzą jest wspomniana tu już ״Piękności dawnych nie
śmiertelna córa”. Późniejszy wariant pieśni VI nazwany przez Kleinera 
Próbami zespolenia ״Beniowskiego” z ״Królem-Duchem”, powstały już oko
ło roku 1846, zawiera deklarację nowego widzenia świata, który jawi się

327 Zob. M. Cieśla-Korytowska, Rom antyczna poez ja  m istyczna..., s. 1 2 6 -1 2 8 . O koncep
cji poezji zob. zwł. s. 1 1 0 -1 1 1 , 1 2 5 -1 2 6 .
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-  Anieli-Anhelicy, ale przede wszystkim Aniołowi-poecie -  jako cudow
na przez duchy struktura /  Wybudowana (t. XI, Próby zespolenia, fragm. I, 
s. 241) zmierzająca do jednego celu -  przemiany duchowej, przemiany 
w ducha. Takiej przemianie podlega także pieśń oraz je j inspiratorka, 
która zyskuje własny głos, jakiego wcześniej u Słowackiego Muza jako 
wytwór wyobraźni poety nie posiadała. Duch trącający poetę-dziec- 
ko śpiewa mu o sobie, przedstawiając swoje cierpienia: ״Ja jestem myślą 
dawną... twego ludu” (t. XI, Próby zespolenia, fragm. I, s. 242). Podmiot- 
-twórca wyraźnie daje do zrozumienia, że to owa piękna zmora zjawiają
ca mu się przed oczyma duszy jest źródłem jego pieśni -  już nie on sam 
ją  tworzy, ale otrzymuje w darze:

Od niej tę powieść mam [?] wieki płaczącą,
Która wam z oczu posępnych odbierze 
Gromadę moich ludzi latającą 
I moje widy -  i moje rycerze,
A duch pozbyty płci, z duszą gorącą,
Weźmie wyższy ton... i kolory świeże,
I tak w powagę ojców się odzieje 
Jak lirnik, który śpiewa dawne dzieje

(t. XI, Próby zespolenia, fragm. I, s. 242 -243 ).

Poeta mówi o własnych dziełach -  widach i rycerzach -  które mają 
zostać zastąpione przez powieść otrzymaną z góry, uznaje więc udział 
siły zewnętrznej niosącej natchnienie jako niezbędnego elementu tak 
pojętej twórczości. Odejście od teorii kreacyjno-wyobraźniowej poezji 
ku koncepcji boskiego natchnienia, ku koncepcji wieszczej, z której 
Słowacki pierwotnie drwił, stanowi realizację ideału, przeanielenia, 
wyzbycia się cech indywidualnych, dystynktywnych, nawet tak pod
stawowych jak  płeć, i jest świadectwem przejścia na wyższy etap do
świadczenia. Pisarz projektuje w tym fragmencie także -  podobnie jak 
w przedmowie do Króla-Ducha -  drogę odbiorcy do zrozumienia jego 
dzieła, dostrzeżenia przez formę poematu jego wymiaru duchowego, 
wyższego, który przez nią prześwieca.

Marzenie Słowackiego o epopei jako gatunku odsyłającym do idei 
całości współgra z próbą stworzenia przez poetę mistycznego syste
mu, próbą podważaną przez powroty do dawnych tendencji twórczych, 
choć już do końca stale podejmowaną. Dlatego sądzę, że rację ma Żmi
grodzka, na pytanie, czy myślenie Słowackiego o poezji w okresie mi
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stycznym ewoluowało, odpowiadając: Nie i tak328. Nawiązując do tezy 
Saganiak, można uznać mistycyzm za wyraz dążenia do przezwycięże
nia kryzysu kultury widocznego we wcześniejszych tekstach o Beniow- 
skim329. O tym, jak  to marzenie o eposie było silne, świadczą nie tylko 
dalsze pieśni poematu Beniowski i Król-Duch, ale także zwrot Słowac
kiego do Homera i podjęcie się tłumaczenia Iliady. W tym przypadku 
tłumaczenie oznacza -  podobnie jak  w przypadku prac nad Panem Ta
deuszem czy Dziadami -  pisanie dzieła na nowo, nadawanie mu innych 
znaczeń. Je s t  to -  by odwołać się do kategorii Blooma -  swoisty ״po- 
wrót zmarłych” (apophrades) przychodzący po próbie unieważnienia 
wpływu tradycji, zerwania z nią ciągłości (kenosis), a taką próbą jest 
niewątpliwie Beniowski. Ze zwrotem do homeryckiej formy powrócić 
musi także Muza, która przecież otwiera Iliadę. Co symptomatyczne, 
Muza powraca jednak już nie jako klasyczna inspiratorka, ale jako Bo
gów śpiewaczka i wieków (t. XIII, cz. 2, s. 245)330. Zgodnie z sugestią 
Brzozowskiego jest to -  jak  u Blake’a po nieuchronnym wyrzeczeniu 
się Muz klasycznych -  dialektyczny powrót do Muzy już odmienionej. 
Badacz pisze o tym wezwaniu:

Być może ma ono swą przyczynę w czymś tak bardzo indywidualnym i niepowta
rzalnym jak mistycyzm Słowackiego. Ale być może jest również tak, że każdy poeta
-  każdy wielki poeta - pieśń”, powraca do״ nauczywszy się literatury”, odnajduje״ 
pieśni331.

W tekstach Słowackiego z początku lat czterdziestych ścierają się dwie 
koncepcje poezji: dawna -  najpełniej zrealizowana w poematach dygre

328 M. Żmigrodzka, O bjaw ien ie a  literatura..., w: Słow acki mistyczny..., s. 146 .
329 Raczej dążenia niż przezwyciężenia dokonanego. Zob. M. Saganiak, S łow ackipostm o-  
dernistyczny..., s. 149.
330 E. Nawrocka pisze o odsłanianiu przez Słowackiego zapoznanego dotychczas ducho
wego sensu dzieł i wpisywaniu Hom era w światopogląd mistyczny poety; zob. E. Na
wrocka, wypowiedź w dyskusji w: Słow acki mistyczny..., s. 219 . W arto przytoczyć jeszcze 
fragm ent wypowiedzi chóru z A gezylausza: I  daw ne greckie K am eny /  Przyw ołajm y tu roz
paczą /  Przy kościele -  w  oliwnych lasach niechaj p łaczą  (t. XII, cz. 2, s. 124 ). Przywołanie 
greckich bóstw  je s t  tu uzasadnione przez m iejsce i czas akcji dramatu, należy jednak 
podkreślić, że Słowacki podobnie jak  w swej Iliadzie  unika nazwy Muz, ucieka się do jej 
form y łacińskiej, co -  w połączeniu z nietypowym kontekstem  -  pozwala uniknąć przy
wołania obrazów stereotypowych. Zob. T. Sinko, H ellenizm  Juliusza..., rozdz. VII, s. 125.
331 To wezwanie Muzy Homeryckiej w przekładzie Słowackiego stanow i ramę książki 
J . Brzozowskiego, k tóry  od niej rozpoczyna swą analizę dziejów toposu i na niej kończy; 
zob. J . Brzozowski, M uzy w  poezji, s. 3 0 -3 1  oraz s. 2 6 4  (stąd cytat).
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syjnych, wirtuozowska i nowa, właściwa twórczości mistycznej -  wiesz
cza. Paradoksalnie, na przekór klasycznej tradycji, figura Muzy wiąże 
się nie z drugą -  natchnieniową, ale z pierwszą koncepcją. Pisarz trak
tuje postać bogini-inspiratorki jako zaczerpniętą z tradycji formę, nad 
którą panuje, nawet jeśli pozornie przyznaje je j jakąś wolność i samo
dzielność. W gruncie rzeczy ironiczne, odwracające ustalony porządek 
przywołania Muz są zawsze demonstracją autonomii twórczej. Dlatego 
też, chcąc powrócić do koncepcji poezji rozumianej jako działanie na
tchnienia, furor dei, obrazowanej w kulturze właśnie przez figurę Muzy, 
paradoksalnie tej jednej figury Słowacki przywołać nie może, ponieważ 
ją  wcześniej ośmieszył, ״rzucił na kolana”, zdegradował, zmienił jej 
znaczenie, nadużywając je j i wykorzystując do autoprezentacji. Dlate
go po Beniowskim nie będzie już miejsca na igraszki z Muzami, Muza
mi, które -  jako forma niepotrzebna już, zużyta -  znikną ze słownika 
Słowackiego. Tylko ze słownika, chodzi bowiem nie tyle o zniknięcie 
Muzy, ile o jej transfigurację.
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Próba dialektycznego powrotu do Muz 

Trzy Noce z Muzą Alfreda de Musset

Muza grecka -  Muza prywatna. Przestrzeń doświadczenia 
w przestrzeni tradycji

Noce Alfreda de Musset -  cztery wiersze powstałe między 1835 a 1837  ro
kiem -  stanowią jeden z najciekawszych w literaturze przykład twór
czej przemiany toposu zwrotu do Muzy332. Badacze uznają ten cykl za 
szczyt osobistego liryzmu pisarza i śledzą w nim aluzje do romansów 
poety z George Sand, Caroline Jaubert i innymi kobietami. Rozważania 
te prowadzą ich zazwyczaj do wniosku, że w tych utworach francuski 
pisarz dał wyraz wielu swoim doświadczeniom erotycznym, które po
łączył w jedną historię miłosną, czyniąc z niej główny tem at Nocy333. 
Nie można nie zgodzić się z tymi krytykami, którzy widzą w Mussecie 
przede wszystkim poetę uczuć, jak  Benichou czy Jean-Pierre Richard, 
który pisze: L’amour constitue bien ici une experience axiale, cardinale: tout 
le reste ne se pense ou reve que par rapport a lui, ne parvienne meme a se 
formuler qu’en son langage334.

332 W szystkie cytaty Nocy  za wydaniem: A. de M usset, Poesies com pletes, red. M. Allem, 
Paris 1 9 3 3 . Istn iejące tłum aczenia fragm entów  Nocy na język polski, do których będę 
się odwoływać (zaznaczam od razu, że -  jak  przekład Namuny -  nie są wierne): A. de 
M usset, Poezye... (cytowany już przekład B. Londyńskiego); A. de M usset, Noc m ajow a  
(fragm ent), przekł. W. Nawrocki, w: A ntologia poezji francuskiej, red. J .  Lisowski, t. III, 
W arszawa 2 000 ; Noc grudniow a  w tłum aczeniu B. Londyńskiego i H. Dunin wydana była 
także w: A. de M usset, Poezje, red. Z. Bieńkowski, Warszawa 1 957 . Dalej podaję skrót 
tytułu utworu: dla L a nuit de m ai -  Nm, dla L a nuit de decem bre  -  Ng, dla L a nuit d ’aou t  -  
Ns, dla La nuit d octobre  -  Np; oraz num er strony oryginału, a następnie inicjały tłum acza 
i num er strony tłum aczenia. Ponieważ istniejące przekłady nie są kom pletne, niektóre 
fragm enty podaję w tłum aczeniu własnym -  wówczas nie wpisuję adresu ani inicjałów 
tłumacza.
333 Zob. np. Ph. Van Tieghem , M usset, Paris 1 9 4 4 , rozdz. X; F. Lestringant, A lfred  de  
M usset, Paris 1 9 9 9 , cz. II, rozdz. X, s. 3 2 0 -3 2 2 ; P. Benichou, L ecole du desenchante-  
m ent. Sainte-Beuve, Nodier, M usset, N erval, G autier, Paris 1 9 9 2 , rozdz. ״Alfred de M us
set”, s. 1 0 8 -1 0 9 . Badacze podkreślają jednak szczególnie wpływ związku z George Sand 
na N oce nazywane nawet ״cyklem George” (F. Lestringant, A lfred  de M usset, s. 159  i n.).
334 J.-P. Richard, Etudes sur le rom antism e, Paris 1 9 7 0 , rozdz. IV ״M usset”, s. 20 1 . M iłość  
stanow i tu istotn ie dośw iadczen ie centralne, zasadn icze: w szystko inne myśli się lub m arzy  
w  relacji do niej, nie udaje się naw et tego sform ułow ać inaczej niż w  je j  języku. Z kolei P. Beni- 
chou pisze: E t cet amour, qui es t  son seul sujet, e s t  chez lui lech ec  d ’amour, la relation a  le tre
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Stwierdzenie to odnosi się także do wspomnianego cyklu. Z dru
giej strony trudno go jednak uznać po prostu za zbiór wierszy m iłos
nych. Obecność Muzy dialogującej z poetą w trzech z czterech wierszy: 
w Nocy majowej, w Nocy sierpniowej i w Nocy październikowej w dużej 
mierze przyczynia się do odmienności tych liryków na tle poezji ero
tycznej. Rację ma Van Tieghem, który mimo że nie poświęca wiele 
uwagi zawartej w cyklu koncepcji poezji, zauważa, że na pierwszy plan 
wysuwa się w Nocach problem kreacji literackiej. Badacz stwierdza: 
[...] il apparait que lamour y tiens en somme peu de place, il nentreguere  
que comme un element de problemes intellectuelles et moreaux335.

Przywołuję te stanowiska interpretacyjne, które, choć pozornie 
sprzeczne, są uzasadnione, aby wyeksponować ambiwalencję tkwiącą 
w samych Nocach. Miłość zajmuje w cyklu tak ważne miejsce, że nie 
można go uznać za klasyczny wykład poetyki Musseta. Z drugiej stro
ny mają Noce niewątpliwie postać refleksji poety nad źródłem, sensem, 
charakterem własnej twórczości. W poezjach tych dochodzi do szcze
gólnego zderzenia miłości i poezji, nie tylko jako tematów, ale także 
jako wartości. Metatekstowość utworów nabiera szczególnej wymowy.

-  wzorzec antyczny i perspektywa chrześcijańska

Niewątpliwie w ujęciu romantyka znany z literatury dawnej obraz 
Muzy ulega radykalnej zmianie336. Na ile Muza Musseta jest bliska swe
mu antycznemu wzorcowi? Wprowadzenie postaci boskiej inspiratorki 
jako persony do tekstu literackiego stanowi wyraźne nawiązanie do to 
posu i zmusza do czytania utworu w kontekście wielowiekowej trady
cji. Sama Muza w Nocy majowej przyznaje, że Grecja jest je j ojczyzną, 
w dalszych częściach cyklu pojawiają się aluzje do mitologii starożytnej. 
Niebiańska, a nawet boska proweniencja Muzy nie ulega wątpliwości,

aim e etan t source in faillible d e souffrance; P. Benichou, L ecole du desenchantem ent..., rozdz. 
Alfred de M״ usset”, s. 103.
335 Ph. Van Tieghem , M usset..., rozdz. X, s. 11 1 . [...] okazuje się, ż e  m iłość zajm uje tu w  su
m ie n iew iele m iejsca, w kracza tylko ja k o  sk ładow a problem ów  intelektualnych i moralnych.
336 O przesunięciu toposu u M usseta pisze A. Heyvaert; zob. La transparence e t  l ’indicible 
dans l'wuvre d'Alfred de M usset, Paris 1 994 , s. 2 2 6 -2 2 7 . Także Ph. Van Tieghem  zauważa: 
L a M use n’est plus, alors, cette fro ide divinite que tan t d e p oetes on t invoque depuis qu ’ily  a  des 
poetes, en tite abstraite, sym bole sans vie de l ’inspiration. La M use est la, elle est p resen te; elle 
est une fem m e dont ni l ’aspect ni le caractere ne sont idifferentes  [...]; Ph. Van Tieghem, M us
set..., rozdz. X, s. 114.
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a zatem spotkanie z nią ma charakter kontaktu z sacrum. Inspiratorka 
mówi, że schodzi z wysokości nieba, w Nocy październikowej sam poeta 
nazywa ją  boginią. Ona chce i może zabrać go do świata niedostępnego 
innym, zwanego przez nią nieznanym. W Nocy majowej składa artyście 
niebotyczne obietnice, mówi: l’univers est a nous (Nm, s. 3 06)337. Je st 
Muzą, więc nie jest człowiekiem -  wyraźnie dystansuje się do małej 
i ograniczonej ludzkiej egzystencji338. Ta ״nieludzkość” czyni z inspira
torki postać od poety wyższą, doskonalszą, zdolną do działań dla niego 
nazbyt trudnych. Zasłonięcie rysów Muzy woalem wskazuje na ograni
czenie możliwości poznawczych poety, dowodzi, że nie jest mu w pełni 
dostępna, pozostaje dla niego tajemnicą, zawiera w sobie coś, co wykra
cza poza jego wewnętrzny świat339. Czy zatem Muza Musseta jest -  jak 
w tradycji klasycznej -  kreacją od artysty niezależną, autonomiczną? 
Taką tezę potwierdzałby przede wszystkim fakt, iż utwór nie zaczyna 
się od głosu poety, ale od wypowiedzi bogini. Ona nie wyrasta z jego 
słów, ale istnieje od nich niezależnie, kiedy jeszcze w samym tekście 
poety nie ma. Pozostaje z nim w ścisłym związku, ale może pojawiać się 
i mówić poza jego świadomością. Nie będąc człowiekiem, jest jednak 
niewątpliwie osobą.

Dla określenia statusu Muzy istotne wydaje się to, w jaki sposób 
Musset przedstawia ją  ikonograficznie. Nie jest to z pewnością żadna 
konkretna córka Mnemosyne. Nie posiada pozwalających ją  jako taką 
zidentyfikować atrybutów. Wprawdzie trzyma w ręku lirę, ale ten in
strum ent -  przypisywany głównie Terpsychorze i Erato -  pojawiał się 
także w dłoniach Polihymnii340. Trudno więc stwierdzić jednoznacznie, 
czy patronuje poezji lirycznej i tańcowi, poezji miłosnej czy hymnicznej, 
religijnej i medytacyjnej. Ponadto obdarzona jest anielskimi skrzydła
mi, których -  była już o tym mowa w książce -  w antyku jeszcze nie po
siadała. Je s t  świetlista i zwiewna, lekko unosi się na wietrze, ma złotą

337 [...] św iat do nas należy! (B.L., s. 116).
338 W  Nocy październ ikow ej -  ostatn im  utworze cyklu -  dziwi ją , że artysta może być 
tak mocno zraniony uczuciem i tak długo z tego powodu cierpieć. Je j ostatn ia perora, 
kiedy to M uza ponownie wchodzi w rolę m entorki, ujawnia wyraźnie je j ponadludzką 
perspektywę: Si l’e ffo r t  est trop gran d  pou r la fa ib lesse hum aine /  De pardon ner les m aux qui 
nous viennent dautru i, / Epargne-toi du m oins le tourtnem ent de la haine [...] (Np, s. 325).
339 Woal wydaje się atrybutem  raczej kapłanki niż prostytutki, jak  chciałby F. Lestrin- 
gant; zob. A lfred  de M usset, s. 323.
340 Np. na kartach Tarocchi M antegny z 146 5  r.
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suknię i jasne włosy, je j twarz przesłonięta jest woalem. Stanowi więc 
wcielenie natchnienia twórczego w ogóle, Muzę par excellence. Co bar
dzo istotne, jest też zmysłową piękną kobietą.

Z punktu widzenia Mussetowskiego wyobrażenia Muzy warte uwa
gi są dwie ilustracje do Nocy autorstwa Eugene’a Louisa Lamiego341. 
Poeta jest na nich przedstawiony w ten sam sposób -  jako melancholik: 
ze spuszczoną głową, wzrokiem utkwionym w nicość. Doskonale speł
nia warunki przedstawiania człowieka spod znaku Saturna, o którym 
pisze Wojciech Bałus:

Jego pochylona sylwetka, niewidzące spojrzenie i głęboka zaduma odcinają go od 
kontaktu z towarzystwem. Spojrzenie melancholika -  co akcentowała tradycyjna 
ikonografia od Dürera poczynając -  zazwyczaj utkwione jest w nieokreślonej prze
strzeni 342.

Można stwierdzić bez cienia wątpliwości, że to zawsze ten sam poe
ta (wzorowany zresztą na wizerunku samego Musseta), którego obraz 
jest zgodny -  na co jeszcze znajdą się tu dowody -  z tekstem  Nocy. 
Stworzona przez Lamiego Muza stoi obok artysty, ale on na nią nie pa
trzy. Je j postać na ilustracji do Nocy majowej przypomina rusałkę: nosi 
na głowie wianek i unosi się lekko nad ziemią, lecz nie jest uskrzydlona 
(podobnie jak  Muza Hezjoda Delacroix); opadająca je j z ramion suknia 
stanowi wariację balowych strojów współczesnych czy wcześniejszych 
-  rokokowych, kojarzących się z obrazami na przykład Jeana-Honore 
Fragonarda. To przede wszystkim zmysłowa kobieta. Natomiast Noc 
październikowa Lamiego przedstawia już inną Muzę -  Muzę grecką 
w antycznej szacie odsłaniającej prawą pierś, uzbrojoną w atrybu
ty sztuki: lirę oraz wieniec laurowy, ale -  inaczej niż w starożytnych 
przedstawieniach Muz -  uskrzydloną. Ta reprezentacja ikonograficzna 
pozwala widzieć w postaci alegorię natchnienia, inspiracji twórczej. Tak 
więc ilustracje Lamiego przynoszą dwie całkowicie odmienne wizje po

341 Ilustracje do dzieł M usseta Lamiego grawerowane przez A. Lalauze’a były wydane 
w 1 8 8 3  r.
342 W. Bałus, M undus melancholicus. M elancholiczny św iat w zw ierciadle sztuki, Kraków 
1 9 9 6 , s. 138 . Oczywiście, jak  słusznie pisze Bałus, podparcie dłonią policzka nie je s t 
gestem  wyłącznie melancholicznym. Podobnie opisuje figury melancholików M. Bień- 
czyk: N iem al w szystkie alegorie m elancholii przedstaw iają  figura sedens, p ostać  siedzącą  
w  smutnym zam yśleniu i zaw ierają  ten m otyw  tw arzy opadającej, lecącej w  dół, ku ziemi, czy 
osuw ającej się na bok  i rozpaczliw ie pozbaw ionej wyrazu; M. Bieńczyk, M elancholia. O tych, 
co nigdy..., cz. IV, s. 24.
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staci kobiecych, choć przecież obie mają przedstawiać tę samą personę 
liryczną stworzoną przez Musseta. Te różnice wyrażają niepewność ilu
stratora, która ma swe źródło niewątpliwie w ambiwalencji literackiego 
pierwowzoru.

Kluczowa dla określenia statusu Muzy wydaje się odpowiedź na 
pytanie, czy inspiracja pochodzi z zewnątrz. Według Musseta jest in
stancja wyższa, którą poeta, zwracając się do Muzy, nazywa souffle qui 
t’inspire (Np, s. 321 ; Wtchnienie, co cię rodzi; B.L., s. 131). Perspektywa 
romantyków jest w większości przypadków perspektywą chrześcijań
ską (choć z pewnością nie ortodoksyjną)343. To Bóg uprawomocnia mi
łosną noc natury w przemowie Muzy w pierwszym utworze cyklu Mus
seta, to przed Nim ma śpiewać poeta ze swą inspiratorką, to w końcu 
On wysłuchuje głosu Muzy, ostatecznie sankcjonując wieszcze na
tchnienie. Natchnienie, które poeta wówczas odrzuca, nie zważając na 
napomnienia Muzy wskazującej mu drogę ofiarowania cierpień Bogu. 
W Nocy sierpniowej i poeta, i jego inspiratorka zamiennie powołują się 
na Jego wolę -  oboje zostają ukazani jako w równym stopniu podlegli 
wyższej sile. Muza jawi się jako pośredniczka między Stwórcą a artystą, 
mówi: Dieu mecoute; il est temps (Nm, s. 307; Bóg widzi —  i w drogę; B.L., 
s. 118). Sama wskazuje na swą zależność od Wszechmocnego:

O ciel! qui taidera ? que ferai-je moi-meme,
Quand celui qui peut tout defendra que je taime,
Et quand mes ailes dor, fremissant malgre moi,
Memporteront a lui pour me sauver de toi ? (Ns, s. 318)344.

Bóg, by ją  ocalić, może je j zabronić kochać poetę, jeśli ten poetą być 
przestanie. Wówczas Muza -  wbrew swej woli -  zostanie przeniesio
na do Stwórcy. Wynikałoby stąd, że Musset uznaje Boga za właściwe 
źródło inspiracji. Źródło, co prawda, dalekie, dlatego konieczna jest po
średniczka, której funkcja przypomina funkcję Bożego Anioła Stróża, 
tyle tylko, że jest to anioł opiekun szczególny, przypisany jedynie temu

343 Na tem at antyinstytucjonalnej religijności Musseta, jego obcości wobec chrystianizmu 
we wczesnej twórczości i późniejszej solidaryzacji z Jezusem  ludzkim, wątpiącym zob. 
P. Benichou, Lecole du desenchantem ent..., rozdz. ״Alfred de M usset”, s. 1 5 5 -1 7 3 . 
A. Heyvaert pisze, że M usset to agnostyk pragnący istnienia Boga; zob. La transparence e t  
l ’indicible..., cz. I, s. 69.
344 Ach, któż  ci dopom oże? Co stan ie się ze m ną, /  Skoro sam  B óg  m ą m iłość uczyni darem ną? /  
Skoro m e zło te  skrzydła zaw isną na niebie, / D rżące i w brew  m ej woli da lek ie o d  ciebie?  (B.L., 
s. 127).
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konkretnemu poecie i mający na uwadze jego życie jako drogę do two
rzenia poezji. Zaraz potem inspiratorka powraca do świata wierzeń an
tycznych i mówi o złych bóstwach, które mogą odebrać je j talent poety, 
co grozi je j upadkiem. A zatem Musset przedstawia potencjalny koniec 
twórczości poetyckiej z dwu perspektyw. Po pierwsze -  z perspektywy 
chrześcijańskiej, która pozornie pozwoliłaby Muzie przetrwać samo
zniszczenie artysty, co świadczyłoby, że jest ona bytem niezależnie od 
człowieka istniejącym, choć z nim związanym, będącym na usługach 
Najwyższego -  aniołem345. Po drugie -  z perspektywy pogańskiej, an
tycznej skazującej ją  na klęskę w momencie rozdzielenia z geniuszem, 
a więc przedstawiającą ją  jako istotę całkowicie od człowieka zależną 
-  niejako wbrew mitologii greckiej, według której była ona bóstwem 
autonomicznym. Jednak nawet ocalenie Muzy przez Stwórcę paradok
salnie wydaje się prowadzić do je j zniszczenia, ponieważ odbiera jej 
konstytuującą ją  funkcję inspiratorki. W każdym razie zarówno upadek 
Muzy, jak  i je j wzlot do Boga oznaczają dla artysty zerwanie z au-dela, 
z możnością tworzenia.

-  melancholijne sobowtóry

Ostatni utwór cyklu -  Noc październikowa -  przynosząc powrót do poe
zji, przynosi także powierzenie się obojga interlokutorów owej wyższej 
instancji. Muse, sois donc sans crainte; au souffle qui t’inspire/ Nous pouvons 
sans peril tous deux nous confier (Np, s. 321)346 -  pełen entuzjazmu mówi 
poeta do Muzy i chwali Boga (Dieu sois lue, j ’y suis donc revenu [...]; Np, 
s. 321; Znowu tu jestem, o chwalić Boga!; B.L., s. 131) za powrót sił twór
czych, uznając Go za sprawcę tej łaski. A jednak Musset nie daje jedno
znacznej odpowiedzi na pytanie, czy Muza jest niezależnie egzystującym 
wytworem Boga, czy rodzajem Bożego daru -  charyzmatu: emanacją od
środkową geniuszu poety czy ingerencją z zewnątrz. Nierozstrzygalność 
jest przecież cechą melancholii. Pisząc o ilustracjach Lamiego, wspomnia
łam, że poeta jest na nich przedstawiony właśnie jako melancholik. Wy
daje się, że jest nim także w tekście Musseta uważanego wszak -  głównie

345 Obraz Muzy M usseta jako strąconej z nieba uskrzydlonej postaci przypom ina (i ze 
względu na uczucie, które nią kieruje, i ze względu na skrzydła) upadłego z powodu swej 
m iłości pierwszego w literaturze anioła kobiecego -  Eloę A. de Vigny.
346 B ądź więc, M uzo, bez trwogi. W  tchnieniu, co cię rodzi, / M ożem y się spow iadać bezpiecz
nie i śm iało  (B.L., s. 131).
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z powodu Spowiedzi dziecięcia wieku -  za jednego z prekursorów nowo
czesnej melancholii347. Do takiej postawy predestynuje go samo bycie 
geniuszem. Począwszy od Arystotelesa, wybitnym poetom, podobnie jak 
filozofom, przypisuje się usposobienie melancholiczne348. Naprzemien- 
ność stanów przygnębienia i pobudzenia, jaka ich cechuje, dotyczy także 
persony lirycznej stworzonej przez Musseta. Co więcej: dotyczy obu jego 
person lirycznych, bo także Muzy (nie tylko ze względu na -  raczej nieza
mierzone -  jej ikonograficzne podobieństwo do głównej postaci z Melan
cholii I Dürera). Sam wybór nocy jako pory rozmów jest wyborem spod 
znaku Saturna. Znaczące są już pierwsze słowa poety: Comme il fait noir 
dans la vallee! (Nm, s. 304; Jak ciemno jest w dolinie!) i westchnienia zdra
dzające jego przemożne poczucie samotności i nieszczęścia (O solitude! 
o pauvrete !; Nm, s. 305; O samotności! O biedo!). W Nocy majowej jasne 
staje się, że cechuje go niemoc bliska acedii.

Dawniej, jeśli artysta pisał, że Muza podaje mu lutnię, czynił to po 
to, by usankcjonować własną twórczość i nadać je j znaczenie. Musset, 
w gruncie rzeczy, po części tylko czyni to samo. Z jednej strony starania 
bóstwa o rozbudzenie w poecie twórczej energii dowodzą jego wybrań- 
stwa. Przede wszystkim już w Nocy majowej to Muza -  jak  Erynia -  ściga 
artystę, wzywa go do twórczej pracy, powtarzając aż siedem razy: Poete, 
prends ton luth (Nm, s. 304, 305, 306 , 307; Poeto, weź swą lutnię; B.L., 
s. 116). Je s t  to więc apostrofa Muzy do poety, a nie -  jak  w klasycznych 
eposach -  odwrotnie. Trudno też mówić o spotkaniu bóstwa poezji jako 
o szczęśliwym przypadku, który miał miejsce w starożytnych eklogach. 
Pragnie ono spotkania z tym, nie innym człowiekiem. Prośby, nalega
nia boskiej inspiratorki wynikają z założenia, że poeta ma określoną, 
ważną misję do wypełnienia i nikt inny nie może go w tym zastąpić. 
Je s t  wybrańcem. Jeśli w tradycji zwrot do Muzy był przyznaniem się 
artysty do własnej nieporadności, braku wystarczających umiejętności, 
czym jest apostrofa Muzy do poety? Wydaje się, że -  per analogiam -  
stanowi ona wyraz przekonania o roli poety, bez którego inspiratorka

347 Zob. W. Bałus, M undus m elancholicus, cz. III, rozdz. ״Nierozstrzygalny św iat”, s. 1 1 5 
- 1 1 6 .  Sym ptom atyczne je s t  um ieszczenie fragm entu Spow iedzi dziecięcia w ieku  w anto
logii najbardziej reprezentatywnych dla m elancholii tekstów. Zob. Y. H ersant, M elanco- 
lies de lan tiqu ite au XXim siecle, Paris 2 005 .
348 Pisze o tym  W. Bałus, M undus m elancholicus, cz. II, rozdz. ״M elancholia jako nieroz- 
strzygalność”, s. 4 0 -4 3 .
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nic nie znaczy, nie może niczego stworzyć, to on jest je j potrzebny. Nie 
ona nadaje sens jego istnieniu, a on -  jej.

W tradycji jednak nie do pomyślenia była odmowa Muzie, jaka ma 
miejsce w Nocach. Bo, trzeba to podkreślić, w toposie zwrotu do bó
stwa zawiera się przekonanie o wartości twórcy i jego dzieła, Musset 
natom iast wyraźnie tę wartość podaje w wątpliwość. Poeta z Nocy po
czątkowo w ogóle nie słyszy i nie zauważa swej Muzy, potem je j nie roz
poznaje, co zakłada podkreślane także w pozostałych utworach proble
my w komunikacji stanowiące tu wyraz kryzysu twórczego. Apostrofa 
Muzy pozostaje w rezultacie -  w pierwszym wierszu cyklu -  niewysłu- 
chana. Relacja poeta-M uza zmienia się stale w poszczególnych częś
ciach. Tę ewolucję widać już w obrębie samej Nocy majowej. Początkowo 
artysta jest głuchy na głos inspiratorki, wydaje się, że związek między 
nimi jest bardzo słaby, rozpoznanie Muzy przychodzi mu z trudem, 
jak  z trudem przychodzi mu poezja. Nawoływania bogini są dla niego 
niesłyszalne. Pierwsze wezwanie dociera do niego przytłumione, ona 
sama zaś wydaje mu się złudzeniem, majakiem, choć przybierającym 
już zarysy formy właściwej inspiratorce:

J ’ai cru qu’une forme voilee
Flottait la-bas sur la foret.
[... ]
C’est une etrange reverie;
Elle s’efface et disparait (Nm, s. 3 0 4 -3 0 5 )349.

Poeta nie tyle nie wierzy w je j istnienie, ile uznaje ją  za znikomy 
wytwór swej wyobraźni -  Muza jawi mu się jako jego marzenie i zwid, 
który znika, którego realne istnienie jest więc zaprzeczone. Stopniowo 
budzi się w nim wrażliwość na głos inspiratorki -  bycie poetą jest tak
że umiejętnością dostrzegania tego, co dla innych nieuchwytne. I on -  
mimo że świadomie odrzuca twórczość -  tej umiejętności nie zatracił. 
Następne wezwanie wywiera na nim silniejsze wrażenie:

Pourqoi mon c&ur bat-il si vite ?
Quai-je doncen moi quisagite
Dont je me sens epouvante ? (Nm, s. 305)350.

349 Sądziłem , ż e  niejasny k sz ta łt  /  Unosił się tam , p on ad  lasem . /  [...] To dziw ne m arzen ie; /  
R ozw iew a się i znika.
350 Czemu m oje serce bije tak  szybko? /  Cóż m am  w  sobie, co tak  się m iota, /  Co m nie tak  
przeraża?
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Artysta odczuwa obecność Muzy fizycznie, ale ciągle jeszcze jej nie 
identyfikuje. Zadaje nawet wprost pytanie, kto go woła, ale sam odpo
wiada na nie: Personne. /  Je  suis seul [...] (Nm, s. 305; Nikt. /  Jestem sam). 
Wciąż wierzy, że dziwne doznania, które są jego udziałem, mają swe 
źródło w nim samym, w jego wyobraźni. To uporczywe przekonanie pro
wokuje do refleksji nad naturą twórczej inspiracji -  czy Muza nie jest po 
prostu wytworem psychiki poety (a skoro, jak się rzekło, może funkcjo
nować poza jego świadomością, czy nie jest tłumionym głosem podświa
domego)? Zastanawia się on przecież nad tym, co jest tak poruszającego 
w nim samym, wskazując zarazem, że powodem jego stanu nie jest inge
rencja zewnętrzna. Zapewne można znaleźć dowody uprawomocniające 
interpretację Muzy jako -  jak chce Bernard Masson -  projekcji animy351. 
Sądzę jednak, że w ten sposób można odczytać właściwie każdą rozmo
wę każdego poety z boską patronką jego sztuki, nie tylko Noc majową. 
Niemniej warto przyjrzeć się tropom, które wskazują na Muzę jako kre
ację wobec artysty sobowtórową. Należy przy tym podkreślić, że w rozu
mieniu romantycznym, a nie w ujęciu nowoczesnej psychologii, le double 
nie musi wcale być projekcją ״ja”, może być kreacją całkowicie od owego 
 ,ja” niezależną. Romantycy, którzy pragnęli kontaktu z transcendencją״
nazywając swe sobowtóry demonami lub aniołami, wskazywali na ich 
obiektywne istnienie352.

A jednak w pewnym sensie, czy do pewnego stopnia, Muza z Nocy 
-  nazywana przez poetę siostrą -  jest odpowiednikiem, odzwierciedle
niem artysty. Z pewnością posiada zdolność empatii. Sama mówi, że 
przychodzi, by płakać z poetą, wie zatem, że on cierpi, współodczu- 
wa z nim. To melancholia dzielona, współmelancholia, co jest możli
we w takim samym stopniu jak  bycie razem, które jest jednocześnie 
samotnością (wszak melancholia lubuje się w formie paradoksu). 
W pierwszym poemacie inspiratorka mówi wprost, że musi prosić ar

351 Zob. B. M asson, R elire les ״N uits”: M usset sous la lum iere de Jung, w: idem , Lectures de  
l ’im aginaire, Paris 1 9 9 3 , s. 7 6 -9 8 . M asson postać Muzy intrepretu je jako an im ę  -  żeński 
kom ponent męskiej psyche  w m arzeniach reprezentowanej jako im ago  czy figura arche- 
typiczna. M a ona cechy wielu kobiet i łączy różne kobiece role. Również F. Lestringant 
(A lfred  de M usset) stwierdza, że M uza M usseta je s t  zarazem m atką, siostrą i kochanką, 
badacz nie zadaje jednak pytania o konsekw encje takiego zestaw ienia (s. 323).
352 A. Heyvaert twierdzi, że le double  nie m a nigdy tego samego ciężaru co ״ja ” realne, le 
paradoxe du double, c ’est quon  ne le con fond jam ais  ave le moi; A. Heyvaert, La transparence  
e t  l ’indicible..., rozdz. I, s. 1 2 5 . M ają tu  zastosowanie także m oje dotychczasowe uwagi 
dotyczące rom antycznej sobowtórowości.
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tystę o pocieszenie, by móc żyć do świtu, istnieć, co wskazuje na jej 
całkowite od poety uzależnienie. Żeby się określić, posługuje się jego 
słowami, powtarza je  (poeta: o mon immortelle! -  o, moja nieśmiertelna!; 
Muza: cest moi, ton immotrelle -  to ja, twoja nieśmiertelna; Nm, s. 306). 
Poeta jest jedynym, który może ją  zatrzymać, bo tylko on potrafi za
mknąć w słowa je j zapał. Bez niego Muzie grozi oderwanie się od ziemi, 
zatracenie tożsamości, rozpłynięcie się.

-  symbolika przestrzenna

Dziedzina Muz nie jest w Nocach jakąś obiektywnie istniejącą prze
strzenią, do której poeta może się dostać, jeśli one zechcą. Bogini, któ
ra przychodzi do poety, jest jego prywatną Muzą dostosowującą się do 
jego potrzeb i wzruszeń, przywiązaną do jego przestrzeni. W pierwszym 
poemacie cyklu inspiratorka wpisuje się w obszar natury, z którą współ- 
odczuwa miłosną tęsknotę. Ściślej określone są kategorie spacjalne 
w Nocy sierpniowej, gdzie za ich pomocą Musset precyzuje status inter
lokutorów. Miejsce, do którego się przynależy, wskazuje na to, kim się 
jest. Romantyk przedstawia obraz jakiejś dziedziny poetyckiej, nie cho
dzi jednak o Parnas czy Helikon, a o gabinet, pokoik poety i jego ogród:

Ton cabinet detude est vide quand jarrive;
Tandis qua ce balcon, inquiete et pensive,
Je  regarde en revant les murs de ton jardin,
Tu te livres dans lombre a ton mauvais destin (Ns, s. 316).
[...]
Et que trouveras-tu, le jour ou la misere 
Te ramenera seul au paternel foyer ?
Quand tes tremblantes mains essuieront la poussiere 
De cepauvre reduit que tu crois oublier [...] (Ns, s. 3 1 8)353.

Do tego miejsca Muza zdaje się przypisana na stałe, podczas gdy ar
tysta, który niegdyś tam właśnie wspólnie z nią tworzył, teraz je  opuś
cił. Nie ma go tam, kiedy nie wypełnia swych poetyckich powinności. 
Opuszczając swój pokoik, poetą w pełnym tego słowa znaczeniu być

353 Twój g ab in et pracy j e s t  pusty, kiedy przychodzę; /  Podczas gdy na tym balkon ie, n iespo
kojna i zam yślona, /  Spoglądam , m arząc, na mury tw ojego ogrodu, /  W  cieniu ulegasz twemu  
złem u przeznaczeniu. [...] / 1 co odnajdziesz w  dniu, w  którym  tw e nieszczęście /  Przyw iedzie  
cię sam ego do ojcow skiego dom u?/  Gdy tw e drżące ręce zetrą  kurz /  W  tej biednej klitce, o k tó 
rej, j a k  sądzisz, zapom niałeś?
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przestaje. Muza powie do niego wprost: Helas! mon bien-aime, vous netes 
plus poete (Ns, s. 317; Kochanku, tyś poetą przestał być, niestety!; B.L., 
s. 126). Ona, pozostając w gabinecie poety, pozostaje sobą: inspirator
ką, potencją twórczą, która istnieje nawet pod jego nieobecność. Mus
set konstruuje ojcowskie gniazdo artysty jako centrum jego świata -  to 
tutaj znajduje się ogród Muzy i pracownia. Bogini określa ją  mianem 
- biednej klitki” (pauvre reduit), by tym bardziej״  na zasadzie kontra
stu -  wyeksponować rolę tego miejsca, którego prawdziwa wartość jest 
nieoceniona: stanowi ono gwarant bezpieczeństwa i tożsamości artysty. 
To miejsce uświęcone, do którego poeta przynależy i do którego musi 
powrócić -  próby zapomnienia nie mogą się powieść. Tylko w pracowni 
może odnaleźć spokój. Jak  każdy bohater będzie musiał zweryfikować 
swój heroizm i swoją wartość w konfrontacji z punktem wyjścia. Noc 
październikowa jest definitywnym powrotem poety do Muzy i do cen
trum -  do ogniska: Puisque nous voila seuls, assis pres du foyer (Np, s. 321; 
Skoro jesteśmy sami tu, przy tym kominku; B.L., s. 130). W cytowanym 
fragmencie zmartwiona i zamyślona, z rozmarzeniem kontemplująca 
mury ogrodu Muza, która wcześniej przedstawia się jako samotna i mil
cząca, staje się ״figurą melancholii”. Je st jak kobieta z rysunku Caspara 
Davida Friedricha, która -  jak pisze Bałus -  nie umie wcielić w życie ide
ału wypatrywanego w oddali354. Tak więc melancholia Muzy Musseta ma 
długą i bogatą tradycję. Obiekt jej utraty wydaje się wprawdzie określo
ny -  to poeta, ale przecież stan i nastrój Muzy nie zmienia się, kiedy on 
się pojawia. Utrata dotyczy czegoś nieokreślonego w ich relacji. Bowiem

Nie znaczy to, że dotknięty melancholią nie wie, jakiej doznał straty; często potrafi ją
ukonkretnić: czyjeś odejście, czyjaś śmierć, upadek ideału. Nie wie natomiast, nawet
gdy zna obiekt straty, co w nim utracił i jego praca żałoby nie może się dokonać355.

Muza patrzy nie na sam ogród, ale na jego mury, które wyznaczają 
jedyną możliwą przestrzeń je j bytu. Poza tymi murami Muza nie istnie
je , za to jest za nimi przedmiot je j tęsknoty. Ogrodzenie ma charakter 
ambiwalentny, bo z jednej strony więzi i ogranicza, z drugiej wyznacza 
obszar bezpieczeństwa i potencjalnego spełnienia.

354 Zob. W. Bałus, M undus m elancholicus..., cz. III, rozdz. ״Nierozstrzygalny zaświat”, 
s. 8 5 -9 3 .
355 M. Bieńczyk, M elancholia. O tych, co nigdy..., rozdz. III, s. 16.
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Określając inspirację poetycką za pomocą kategorii przestrzennych, 
Musset nawiązuje do toposu ogrodu jako raju utraconego356. Spogląda
jąca na ogród poety Muza jest odpowiednikiem Samotnej Pani. W No
cach chodzi bowiem o realizację toposu raju ziemskiego ogrodu, o którym 
Rymkiewicz pisze:

Był jeszcze oświetlony mistycznym światłem, promieniami miłości Bożej, ale jedno
cześnie był już oświetlony słońcem miłości ziemskiej. Pani Samotna jest niewątpli
wie symbolem miłości czystej, symbolem miłości rzeczy wiecznych. Ale opisując ją, 
Dante użył symboliki erotycznej357.

Owa miłosna dwuznaczność, która w centrum moich rozważań 
znajdzie się w następnym rozdziale, charakteryzuje także Mussetow- 
ską Muzę i je j relację z poetą -  ten  raj jest rajem utraconym także dla 
niej, nie tylko dla poety. W ogrodzie znajduje się również romantyczny 
błękitny kwiat, jakim  jest werbena, o której Muza mówi: Cette triste 
verdure est mon vivant symbole; /  Ami, de ton oubli nous mourrons toutes 
deux (Ns, s. 317; Ta smętna zieloność jest żywym symbolem mnie samej; /  
Przyjacielu, z powodu twego zapomnienia umieramy oboje). Ten poszuki
wany przez romantyków symbol poezji, miłości, ideału jest przez poe
tę z Nocy porzucony i skazany na uschnięcie, jak  drzewa na obrazach 
i rysunkach przedstawiających alegorie melancholii358. Według Muzy 
bowiem kwiat, by móc żyć, powinien być zraszany łzami geniusza. Raj
skie szczęście w wizji Muzy jest więc tożsame z płaczem, smutkiem ar
tysty, który jednak ma w rozpaczy odnaleźć sens swego istnienia. Je st 
to swoiste voluptas dolendi359. Ważne wydaje się, że werbena to w trady

356 Zob. J.M . Rymkiewicz, M yśli różne..., s. 3 1 -3 8 , 1 7 1 -1 7 9 .
357 Ibidem , s. 175 . Sam otną Panią w B oskiej kom edii je s t , oczywiście, Matylda.
358 Pisze o tym  W. Bałus, zob. M undusm elancholicus..., cz. III, s. 8 5 -8 9 . U Ripy M elancholia 
to K obieta  stara, ponura i zbolała , ubrana w  brzydkie suknie, bez żadnych ozdób, siedząca na 
g łaz ie  z łokciam i na kolanach, obiem a dłońm i podpierająca brodę. O bok niej stoi, również pośród  
kam ieni, bezlistne drzewo. M elancholia robi z człow iekiem  to sam o, co zim a z drzew am i i rośli
nam i; C. Ripa, Ikonologia, s. 272 . O romantycznym  błękitnym  kwiecie pisze J . Kamionka- 
-Straszakowa: W ielokroć in terpretow any i do końca nieuchwytny sym bol b łękitnego kw ia
tu uosabia tęskn otę za nieskończonością, p ięknem  i poez ją  n ieskazitelną, m iłością speł
nioną dzięki niespełnieniu, za m oralnością abso lu tną i niepodw ażalną, za  w tajem nicze
niem w  to, co niepoznaw alne i niew yrażalne. W  sym bolu tym zaw iera się w iele z tego, co 
dla rom antyków  m iało  w artość najwyższą, a  co naw et dla nich -  najbardziej wierzących  
w  istn ien ie b łękitn ego kw iatu  -  m iało p ostać  tak  zw iew ną i iluzoryczną; J . Kamionka- 
-Straszakowa, M agiczne zw ierciadło -  ustęp z dziejów  alm anachów ; w: eadem , B łękitny  
kw iat, Kraków 1 9 8 3 , s. 84.
359 Zob. W. Bałus, M undus m elancholicus..., cz. III, s. 1 4 0 -1 4 1 .
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cji antycznej, którą wszak reprezentuje Muza, ״święte ziele” chroniące 
przez zdradą i jadem, a więc zapewniające bezpieczeństwo. Porzucenie 
i zaniedbanie ogrodu przez poetę jest jednoznaczne z wydaniem się na 
pastwę świata stanowiącego zagrożenie.

Dziedzina Muzy jest w wierszu określona także przez pierwsze spot
kanie z ukochanym w lasku Auteuil, który w osobistej mitologii Musse
ta stanowi miejsce jego narodzin jako poety360. Jak  przestrzeń, w której 
porusza się Muza jest związana z pracownią artysty -  jest w gruncie 
rzeczy jego przestrzenią -  tak i młodość bogini jest jednocześnie jego 
młodością i wiąże się z jego pierwszymi próbami poetyckimi. Muza su
geruje, że narodziła się w pierwszym porywie twórczego natchnienia:

Pauvre enfant! nos amours netaient pas menacees,
Quand dans les bois d’Auteuil, perdu dans tes pensees,
Sous les verts marronniers et les peupliers blancs,
Je  tagaęais le soir en detours nonchalants.
A h ! jetais jeune alors et nymphe, et les dryades
Entrouvraient pour me voir lecorce des bouleaux [...] (Ns, s. 318)361.

Przeszłość ulega idealizacji, na którą składają się także wyobrażenia 
zaczerpnięte z tradycji antycznej: oto nimfa i driady towarzyszą Muzie 
w jej młodych latach. Co ważne, już te pierwsze dni wspólnego szczęś
cia, a więc pierwsze dni poezji, naznaczone są łzami. Tak właśnie Muza 
wspomina ten utracony raj: Et les pleurs qui coulaient durant nos prome
nades /  Tombaient, purs comme lor, dans le cristal des eaux (Ns, s. 318; 
A łzy, któreś ty ronił wśród spacerów, blady, /  Czyste, jak szczere złoto, ciekły 
w wód kryształy; B.L., s. 128). Porządek sztuki zostaje narzucony na wiej
ski, sielski pejzaż: woda to kryształ, łzy -  jego złoty ornament. Dobro, 
które rodzi się z cierpienia, to czyste jak złoto łzy łączące się z kryszta
łem wody. To, co poeta wnosi do sztuki najbardziej indywidualnego, zo
staje zintegrowane z je j odwiecznym źródłem, które zawsze towarzyszy 
Muzom. Musset dokonuje syntezy przestrzeni kulturowej przynależnej 
greckim córkom Mnemosyne i przestrzeni prywatnej -  obydwie okre
ślają inspirację w tym samym stopniu, co jednocześnie uniemożliwia od

360 Zob. M. Allem, N otes e t  variantes, w: A. de M usset, & u vres..., s. 7 4 5 , przypis 17.
361 O biedny! M iłość nasza była w  całej mocy, /  Kiedy w  lasach Otejlskich, tw ej rozryw ce gw o
li, /  W śród zielonych kasztan ów  lub białych topoli, /  Z akopana w  twych m yślach szalałam  po  
nocy! /  Byłam  m łodą naów czas i N im fą. Dryady /  Brzóz korę, by m nie ujrzeć, z lekka uchylały  
[... ] (B.L., s. 128).
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powiedź na zadane wcześniej pytanie o autonomię Muzy i -  w związku 
z tym -  o autonomię poety w jego twórczym działaniu.

-  sobowtórowość zwielokrotniona

Mityczna inspiratorka stanowi więc figurę poety -  jego melancholiczne 
odbicie, choć jest jego sobowtórem w mniejszym stopniu niż tajemnicza 
postać pojawiająca się w Nocy grudniowej. Ten niezwykle ważny w twór
czości Musseta utwór to jedyny utwór Nocy, w którym nie ma w ogóle 
mowy o Muzie362. Bliźniaczy brat -  dziecko, potem młodzieniec, a na
stępnie mężczyzna -  towarzyszy w chwilach cierpienia bohaterowi li
rycznemu, którego -  ze względu na opisane w wierszu bolesne doświad
czenia -  należy uznać za tożsamego z poetą mówiącym w pozostałych 
Nocach. Le double wypowiadający się na końcu Nocy grudniowej jako La 
Vision (w tłumaczeniu Londyńskiego -  Widmo) mówi o sobie: je suis la 
Solitude (Ng, s. 315; świat mnie przecie /  Samotnością zwie; B.L., s. 125). 
Także zjawienie się Muzy w pierwszym wierszu cyklu jest na początku in
terpretowane przez poetę jako doświadczenie samotności. I tylko w tym 
doświadczeniu najgłębszej alienacji kontakt z inspiratorką jest możliwy.

Czy zatem dialog jest w rzeczywistości solilokwium, tylko maską, 
pod którą ukrywają się wewnętrzne rozterki poety? Podobieństwo ról 
Muzy i Wizji doprowadziło Franka Lestringanta do wniosku, że w Nocy 
grudniowej sobowtór po prostu zastępuje boską inspiratorkę. Podobnie 
myśli Heyvaert, który uważa, że Widmo pełni tę samą funkcję co Muza 
w pozostałych utworach: jest inną świadomością, pozwalającą poecie 
na uczynienie z poematu dialogu duszy, materializacją samoświado
mości (conscience de soi)363. Z tymi hipotezami zgodziłabym się tylko 
po części: przecież Musset jednak decyduje się na rozróżnienie: wpro
wadza postać Muzy i postać sobowtóra jako odrębne persony liryczne. 
Nie chodzi tu bowiem tylko o doświadczenie samotności, choć odgry
wa ono w dziele romantyka ważną rolę, ale o poezję. Co więcej, na nie- 
tożsamość Muzy i poety (oraz jego sobowtóra) wskazuje metrum Nocy, 
które ma ogromne znaczenie dla interpretacji cyklu, dlatego do tego 
problemu jeszcze powrócę. Większość wypowiedzi poety jest zapisana

362 B. M asson uznaje N oc grudniow ą  za przykład m ityzacji biografii; zob. R elire les 
N״ uits”..., s. 8 6  i n. P. Benichou stwierdza, że ów sobow tór stanowi figurę niem ożności 
innego towarzystwa niż własne; zob. P. Benichou, L ecole du desenchantem ent..., rozdz. 
Alfred de M״ usset”.
363 Zob. A. Heyvaert, L a transparence e t  l ’indicible..., rozdz. I, s. 1 2 7 -1 3 0 .
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ośmiozgłoskowcem, podczas gdy Muza mówi aleksandrynem. Zmiany 
zaczynają się dopiero od ostatniej kwestii trzeciego utworu cyklu. Noc 
grudniowa natom iast jest napisana w całości ośmiozgłoskowcem: mówi 
nim i poeta, i Widmo -  le double. Jeśli więc takie samo metrum potwier
dza tożsamość postaci lirycznych (poeta -  La Vision), metrum zróżni
cowane zasiewa wątpliwość co do tej tożsamości (poeta -  Muza)364.

W Nocy sierpniowej Muza nie tyle jawi się jako sobowtór, ile sama su
geruje dwoistą naturę poety: z jednej strony jej bliskiego, zachowanego 
w je j wspomnieniu, z drugiej -  rozdartego wewnętrznie, opuszczające
go ją , by podążyć za złym geniuszem, takiego, któremu bogini zarzuca, 
że nie jest już poetą. To rozdwojenie dokonuje się przez rozdzielenie 
poety na ״toi” i ״ton creur”:

De ton c&ur ou de toi lequel est le poete ?
C’est ton cxur, et ton c&ur ne te repondra pas.
Lamour laura brise; les passions funestes 
Lauront rendu de pierre au contact des mechants;
Tu nen sentirasplus que d’effroyables restes,
Qui remueront encor, comme ceux des serpents (Ns, s. 318)365.

Muza przedstawia koncepcję poezji emotywnej stanowiącej wyraz 
uczuć, ale nie tylko. Ostrzega przed destrukcyjną siłą świata zewnętrz
nego, miłości ziemskiej, a także przed zniszczeniem swego prawdzi
wego ״ja ” przez poetę, który może stać się sam sobie obcy: utracić 
możność czucia, a zarazem zdolność tworzenia. Jednak obcość wobec 
samego siebie paradoksalnie jest dla poezji konieczna. O takiej właśnie 
koniecznej obcości i o rozdwojeniu -  tym razem w sensie pozytywnym 
-  mowa w Nocy październikowej. Sam poeta spogląda na siebie z prze
szłości -  siebie cierpiącego, takiego, jakim  jawił się w poprzednich No
cach -  jako na obcego, innego, kogoś, z kim już się nie identyfikuje: J y  
croix voir a ma place un visage etranger (Np, s. 321; Zda mi się, że w mem 
miejscu obcy jakiś stoi; B.L., s. 131). Ta obcość staje się niezbędnym wa
runkiem tworzenia. Artysta, ciesząc się z powrotu do centrum swej

364 Zmiany m etrum  w cyklu zauważa B. M asson, zob. R elire les ״N uits”..., s. 94. Dla 
A. H eyvaerta użycie różnego m etrum  stanowi wyraz podwojenia aktu pisarskiego; zob.
A. Heyvaert, La transparence e t  l ’indicible..., rozdz. VI, s. 2 0 5 -2 2 0 .
365 Tyś poetą , czy serce? K tóż się o tem  dow ie? /  Serce chyba, a  serce w szak  ci nie odpow ie! /  
M iłość j e  zm iażdy; p ośród  żądz  rozpanoszenia /  Pójdzie na łup złośliw ych to serce z kam ienia, /  
I  p ew nie tw oje oko  w  niem tylko odkryje /  W strętne szczątki, drgające, ja k  pocięte żm ije  (B.L., 
s. 127).
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kreacji -  gabinetu pracy, woła: O trois fois chere solitude ! (Np, s. 321; 
O samotności, trzykroć mi droga!; B.L., s. 131). Ponownie więc sam otnoś
cią nazywa swoje obcowanie z Muzą.

Nie można stanowczo i jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie 
o stopień zależności Muzy od poety. Do próby rozstrzygnięcia isto
ty relacji między interlokutorami Nocy powrócę w podsumowaniu tej 
części książki. O tym, że Muza jest figurą artysty, personifikacją jego 
wewnętrznego głosu, może świadczyć wyraźnie melancholijna kon
strukcja psychiczna artysty zapatrzonego w przeszłość i w siebie, szu
kającego własnego podwojenia. Znamienne są także sugestie Muzy, 
że niczego nie może stworzyć sama -  bez niego, błagania o jego po
wrót. Ważne jest i to, że poeta nazywa samotnością wspólne z nią ob
cowanie, jak  również je j empatia i samookreślanie swego statusu przez 
odwoływanie się do doświadczeń osobistych geniusza -  zasada powta
rzania jego słów i przeżyć, przypisanie inspiratorki do jego prywatnej 
przestrzeni. Natomiast autonomii bogini dowodzą nawiązania w krea
cji postaci do mitologii antycznej, która Muzy traktowała jako bóstwa 
niezależne, od ludzi oraz do roli Bożych aniołów, a także wprowadzenie 
do tekstu różnych od niej postaci sobowtórów artysty, jak  również fakt, 
że Muza Musseta posiada własną wolę, uczucia, odmienną od poety 
perspektywę. Szczególną wagę ma niewątpliwie to, że interlokutorzy 
są antagonistami -  pozostają w sporze, którego przedmiotem są dwie 
najważniejsze dla francuskiego pisarza kwestie: miłość i poezja.

Muza -  kochanka. Spór o miłość

Relację poety i Muzy precyzują określenia, jakimi interlokutorzy posłu
gują się w stosunku do siebie. Kiedy w Nocy majowej za trzecim razem 
poeta w końcu rozpoznaje swą inspiratorkę, woła do niej:

O ma pauvre M use! est-ce toi ?
O ma fleur! o mon immortelle!
Seul etre pudique et fidele 
Ou vive encore l’amour de moi!
Oui, te voila, c’est toi, ma blonde,
C’est toi, ma maitresse et ma s&ur! (Nm, s. 306)366.

366 Czy to g łos tw ój m nie przyzywa, /  M uzo! n ieśm iertelny kw iecie? /  Ty w ciąż w ierna  
i wstydliw a... /  Tylko tw oja p ierś ukryw a /  Dla m nie m iłość na tym świecie! /  Tak to je s te ś  ty 
w  istocie!/ M ój an iele złotow łosy! (W.N., s. 331).
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Dotyczące Muzy dopełnienia, które w zacytowanym fragmencie 
padają, są ambiwalentne, jeśli nie wieloznaczne. Je s t  biedną Muzą, 
biedną, bo przez poetę zapomnianą, porzuconą, nierozpoznaną aż 
do momentu zacytowanej tu aklamacji, ale określenie ״m oja biedna 
Muza” (ma pauvre Muse) niewątpliwie odnosi się do własnej twórczości 
poety i jest określeniem pejoratywnym, wskazującym na ubóstwo tej 
twórczości, także na niedostatki Muzy jako je j inspiratorki. Podobnie 
można odczytać przymiotnik ״pudique” (skromna, wstydliwa). Z kolei 
nazwanie bogini kwiatem wskazuje na je j wielką wartość, piękno, deli
katność, czyni z niej ukoronowanie dążeń artysty. Muza jest nieśm ier
telna i zarazem wierna poecie na wieki, z czego wynika, że i poeta musi 
być nieśmiertelny. Trudno jednak widzieć w Nocy majowej wyłącznie 
realizację toposu exegi monumentum, przekonania, że poetycka twór
czość zapewni autorowi nieprzemijającą sławę.

-  erotyzacja Muzy

Poeta zwraca się do Muzy jak  do kobiety -  pięknej blondynki, a przede 
wszystkim jedynej istoty, która go kocha! Nie jest więc ona przedmio
tem, ale podmiotem uczuć367. Określenie maitresse, którym posługuje 
się tu Musset, jest dwuznaczne. Może bowiem oznaczać ״mistrzynię” 
i ״panią”, co stanowiłoby nawiązanie do tradycyjnego porządku werty
kalnego: Muza góruje nad poetą, który pobiera od niej nauki. Jednak, 
jak  wiadomo, słowo maitresse można odczytać również jako ״kochan- 
ka”. Tym bardziej że Musset tego znaczenia, które w XIX wieku było 
powszechne, nie unikał -  był wszak autorem opowiadania Les Deux 
Maitresses. Ponadto w cytowanym fragmencie zaraz obok maitresse po
jawia się rzeczownik s&ur -  -siostra”, wskazujący wyraźnie na równo״ 
rzędność relacji. Wspomniałam o podkreślanej przez Muzę wspólnocie 
uczuć z poetą. Widzi ona jego smutek i ból, rozumie związek tego stanu 
z miłością. Niemniej jednak, co bardzo istotne, nie potrafi rozpoznać 
właściwych przyczyn cierpienia poety368. To dla niej ״jakaś” troska i ״ja- 
kaś m iłość”, ״coś ” jęczącego w sercu:

367 W  Nocy październ ikow ej Muza, snując rozważania na tem at uczuć, mówi ״nos sen ti
m ents”, przyznaje więc, że ten  aspekt człowieczeństwa je s t  je j udziałem.
368 Inna sprawa, że ze względu na m elancholię poety nie m ogą one być jasn o określone, 
zwłaszcza przez niego samego, ponieważ m elancholik nie umie rozpoznać przyczyny 
swojego stanu. O tej koncepcji (obecnej i u Kierkegaarda i -  potem  -  u Freuda) pisze 
W. Bałus; zob. M undus m elancholicus..., cz. III, zwł. s. 9 4 -9 5  i 1 3 7 -1 4 5 .
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Viens, tu souffres, ami. Quelque ennui solitaire 
Te ronge, quelque chose a gemi dans ton c x u r ;
Quelque amour test venu [...] (Nm, s. 306)369.

Określenia te wskazują na niepewność Muzy nie tyle co do stanu, 
w jakim  znajduje się poeta, ile co do jego istoty i dowodzą zarazem pew
nej nietożsamości dwu person lirycznych.

Dyskurs miłosny w tekście metapoetyckim prowadzi nieuchronnie 
do wniosku, że sam akt twórczy, do którego chce skłonić poetę Muza, 
jest paralelny do aktu miłosnego. Czemu ma służyć ta analogia? Rola 
kochanki, jaką przyjmuje Muza, komplikuje lekturę tej postaci jako 
konstrukcji wobec poety sobowtórowej. Jeżeli jest ona jego le double, to 
relacja erotyczna, jaka ją  z nim łączy, musi mieć charakter narcystycz
ny. Bo -  jak  pisze Piwińska -  w miłości romantycznej chodzi nie o po
siadanie, a o samorozpoznanie -  odbicie siebie w drugim370. Wielkim 
paradoksem tej relacji jest to, że w Nocy majowej chodzi o namiętność 
(Muzy do poety) jednostronną, nieodwzajemnioną. Ja k  wspomniałam, 
poeta nie pozostaje nieczuły na wezwanie natury i Muzy. Przyspieszo
ny rytm  jego serca dowodzi tego dobitnie, aczkolwiek nie jest to jesz
cze odpowiedź wystarczająca. Mimo że poeta rozpoznaje Muzę, ma dla 
niej tylko uczucia braterskie, nie ulega je j namowom. Nie dochodzi do 
miłosnego połączenia i -  tym samym -  do napisania arcydzieła. Choć 
przecież wiersz powstaje.

Stosunek samej Muzy do poety jest nasycony erotyzmem i wiele 
w jej wypowiedziach retoryki miłosnej. Ju ż  w pierwszych słowach, po
wracających jak  refren, Muza domaga się od poety, by wziął lutnię, ale 
domaga się także pocałunku. Dla inspiratorki Noc majowa ma być nocą 
miłości371. Muza woła:

Poete, prens ton luth; le vin de la jeunesse 
Fermente cette nuit dans les veines de Dieu.
Mon sein est inquiet; la volupte lopresse,

369 Cierpisz, o m ój kochanku? Czy nuda cię gnębi?  /  Coś jakb y  ję k ło  bólem  w  serca tw ego g łęb i?  /  
M oże to m iłość  [...] (B.L., s. 116).
370 Zob. M. Piwińska, M iłość rom antyczna, Kraków 1 9 8 4 , s. 53 4 . Stąd często kazirodczy 
charakter tej m iłości; zob. M. Piwińska, K ochana siostra Teksty” 1״ , 9 7 4 , nr 1, s. 4 2 -5 5 .
371 F. Lestringant stwierdza, że Muza M usseta m a w sobie coś z kurtyzany, kapłanki i ba- 
chantki. Przywołuje też relacje Paula M usseta z tych euforycznych, twórczych ״nocy”, 
podczas których jakoby Alfred m iał zastawiać ucztę dla dwóch osób -  dla siebie i Muzy; 
zob. F. Lestringant, A lfred  de M usset, s. 3 2 3 -3 2 7 .
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Et les vents alteres mont mis levre en feu.
O paresseux enfant! regarde, je suis belle (Nm, s. 305).

Niespokojna, przygnieciona rozkoszą, pierś Muzy jest z pewnoś
cią piersią kochanki oczekującej na oblubieńca, podobnie jak  do niej 
należą rozpalone usta. Dlatego też, kiedy żali się na jego zapomnienie 
i mówi o swoim pięknie, nie sposób uznać to piękno za wyłącznie ideal
ne (przynależne do świata idei) i pominąć jego zmysłowy aspekt. Muza 
znajduje się w roli porzuconej kochanki, która przychodzi raz jeszcze 
do swego wybranka, by namówić go do spędzenia z nią nocy. Odwołuje 
się do funkcjonującego od dawna w tradycji erotyki języka ezopowego: 
mówi o naturze budzącej się do miłosnych rozkoszy, przygotowującej 
się do nocy poślubnej, czym przyprawia o bicie serca niesłyszącego jej 
jeszcze poetę. Ten obraz służy je j w wyrażaniu własnej namiętności, 
ale nie tylko. Odwołanie do świata przyrody ma bowiem głębszy sens 
zgodnie z opisywaną przez Janion  zasadą powszechnej koresponden
cji (a także zawierania w wielkiej biografii natury wszelkich możliwych 
biografii)372. Dzięki sugerowanej w wierszu paraleli namiętność Muzy 
znajduje usankcjonowanie w porządku wyższym: oto siły witalne m ło
dości krążą w żyłach całej natury, a nawet samego Boga. Noc majowa 
jest bowiem nocą narodzin wiosny, ważnym momentem w cyklu przy
rody i w cyklu Mussetowskim. Inspiratorka zwraca poecie uwagę na 
rozgrywające się wokół niego odwieczne misterium miłosne: rozchyla
jące się pąki kwiatów, całujące się powiewy wiatru, pliszka oczekująca 
jutrzenki, zieleniejące krzewy, dziewicza róża upajająca zamkniętego 
w niej szerszenia -  wszystko kwitnie i bierze udział w tym ruchu:

[...] l’immortelle nature
Se remplit de parfum, damour et de murmure,
Comme le lit joyeux de deux jeunes epoux (Nm, s. 3 0 5)373.

Miłość jawi się więc jako siła uniwersalna, gwarantująca porządek 
kosmiczny374. Dotyczy w równym stopniu wszystkich i każdego: Muzy

372 M. Janion , G orączka romantyczna..., cz. II, ״Romantyczne głębie i przestworza”, s. 283.
373 [...] nieśm iertelna natura /  W ypełnia się zapachem , m iłością i szeptem , /  J a k  radosne łoże  
dwojga m łodych m ałżonków.
374 Zob. M. Janion , G orączka romantyczna..., cz. I, ״Romantyczna nowożytność”. M. Ja - 
nion pisze: Podstaw ow a dla poezji romantycznej doktryna  correspondences, doktryna kos
micznej analogii i sympatii, wyw odziła się z idei ״odpowiedniości” natury i człow ieka, połączo
nych siecią wzajem nych impulsów biotycznych i metafizycznych; ibidem , s. 27. Zob. także: ibi
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i poety oraz przyrody, jest konieczna, by narodzić się mogło coś nowe
go. Muza, otwierając poecie oczy na to misterium, jednocześnie znajduje 
w nim uzasadnienie swego ponawianego wciąż wezwania: prends ton luth!

Poeta także włączony jest w ten ogólny porządek -  to ze związku 
artysty z Muzą ma zrodzić się dzieło poetyckie. Tym samym akt twór
czy artysty zostaje zrównany z natura naturans. Miłość Muzy jest gwa
rantem statusu poety. To, że on sam pojawia się w tekście jako poeta, 
ma swe uzasadnienie w przeszłości -  w pierwszym pocałunku, dotyku 
skrzydeł Muzy, które uczyniło z niego artystę, a ta przemiana jest nie
odwracalna. Wspominając to wydarzenie, Muza jednocześnie przypo
mina poecie, kim on jest:

Notre premier baiser, ne ten souviens-tu pas,
Quand je te vis si pale au toucher de mon aile,
Et que, les yeux en pleurs, tu tombas dans mes bras ? (Nm, s. 305)375.

Tematyka miłosna w całym cyklu ma szczególny -  charakterystycz
ny dla Musseta -  związek ze śmiercią376. Niepokojąco nasycone jest nią 
kuszenie” Muzy mówiącej o namiętnej nocy, podczas której róża, odda״
jąc się szerszeniowi, umiera. Wspominając dawną miłość poety, bogini 
opisuje ją  jako obumieranie z miłości (tu te mourais damour; Nm, s. 305; 
umierałeś z miłości). W końcu buduje symboliczny obraz ofiary-pelikana.

-  miłość ziemska i miłość idealna

Przyczyną odmowy Muzie, jaką podaje poeta, jest jego cierpienie, któ
re kreację artystyczną czyni niemożliwą. W Nocy majowej artysta nie 
zdradza, jakie jest źródło tego stanu. To, że wiąże się on z uczuciem

dem , s. 4 3  i n. oraz cz. II, ״Romantyczne głębie i przestworza”. Zob. również: G. Gusdorf, 
Le rom antism e, Paris 1993 , t. I, ״Fondem ents du savoir romantique”,cz. II, rozdz. XI oraz 
t. II, ״Le savoir romantique de la nature”. M. Piwińska pisze o miłości romantycznej, przez 
którą prześwieca boski, kosmiczny wzór; zob. M. Piwińska, M iłość romantyczna..., s. 570. 
Takie rozumienie m iłości je s t charakterystyczne dla M usseta. Pisze o tym J.-P. Richard, 
który cytując zawołanie bohatera Spow iedzi dziecięcia w ieku : A m our ! o  principe du m onde !, 
dowodzi, że m iłość u M usseta je s t uczestnictwem w kosmicznym i anonimowym ruchu, 
łączy się z metafizyką; zob. J.-P. Richard, Etudes sur le rom antism e, s. 202 i n.
375 Czy nie przypom inasz sobie naszego p ierw szego pocałunku, /  Kiedy w idziałam  cię takim  
bladym , gdy d otką łeś  m ego skrzydła, /  kiedy zap łakany  p ad łeś  w  m e ram iona?
376 F. Lestringant zauważa, że rom antyk w N ocach  przekształca tradycyjny pejzaż antycz
nej eklogi przez napiętnow anie go obsesyjnym obrazem um ierania w m iłosnym  uniesie
niu; zob. F. Lestringant, A lfred  de M usset, cz. II, rozdz. X, s. 322 .
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do kobiety, zostaje ujawnione dopiero w następnych utworach cyklu. 
W pierwszym z nich nie ma jeszcze bezpośrednio mowy o rywalizacji 
Muzy i ziemskiej kochanki. Niemniej jednak pojawiają się i w tym wier
szu aluzje do miłosnych doświadczeń poety. Boska inspiratorka każe 
mu myśleć o drogiej kobiecie (songe a ta bien-aimee; Nm, s. 305; myśl 
o twej ukochanej), by wzbudzić jego czułość. Wydaje się, że autokreacja 
Muzy na oblubienicę ma swe uzasadnienie w stanie, w jakim  znajdu
je  się poeta. Jego własne uczucie ma uwrażliwić go na język, którym 
posługuje się Muza. Ważne jest, że przywołany przez Musseta obraz 
pierwszego pocałunku bóstwa jest nierozerwalnie związany z doświad
czeniem miłosnej tragedii: poeta pierwszy raz został pchnięty w ramio
na Muzy przez rozpacz z powodu nieszczęśliwej miłości.

Zranione uczucia tworzą więc płaszczyznę porozumienia bogini 
z poetą. Dlatego pragnie ona odtworzenia, powielenia tej leżącej u pod
staw twórczości sytuacji. Chce przyjąć na siebie ponownie rolę pocie- 
szycielki, a także w swej namiętności chce być przez poetę pocieszona, 
co świadczy o zamianie ról dwojga interlokutorów. Je s t  więc oczywiste, 
że Muza nie dąży do wyrugowania z serca poety jego ukochanej. Jedno
cześnie możliwe i konieczne staje się zderzenie dwu wartości, o których 
mówią językiem erotycznym Muza i poeta, dwóch miłości: ziemskiej 
(mężczyzny do kobiety) i idealnej (do poezji). Nie chodzi przy tym o re
zygnację z jednej na rzecz drugiej, ale o ustalenie ich hierarchii. Bogini 
wyraźnie wskazuje na niższość, podrzędność ״zwykłej” miłości wo
bec wiecznej prawdy poezji: Quelque amour t’est venu, comme on en voit 
sur terre, /  Une ombre de plaisir, un semblant de bonheur (Nm, s. 30 6 )377. 
W słowach tych wyraźny jest dystans Muzy wobec uczuć poety uzna
nych przez nią za złudne, nietrwałe, więc i -  w pewnym sensie -  nie
prawdziwe. Z drugiej strony jest ona świadoma wagi tych doświadczeń 
dla poezji, która jednak w je j odczuciu przewyższa je  wielokrotnie. Bez 
nich bowiem sztuka nie mogłaby istnieć. Inspiratorka patrzy z per
spektywy wyższej, wyzwolonej z ludzkich uwikłań, choć uznającej ko
nieczność tych ostatnich i skazanej na zależność od nich. Według Muzy 
miłość ziemska -  szczególnie ta niespełniona -  ma stać się pożywką 
poezji, ma je j służyć jako inspiracja i jako tem at. Bogini chce ją  prze
kształcić w argument na rzecz poezji i swojego związku z artystą.

377 M oże to miłość, w edług ziem skiego zwyczaju, /  Cień szczęścia czy rozkoszy, a lbo  przed
sm ak raju? (B.L., s. 116).
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Noc sierpniowa jest nocą przesilenia relacji poety -  przemienionego 
już przez Noc grudniową -  i Muzy. Utwór zaczyna się monologiem bogi
ni -  nie nawołującej poety w miłosnym uniesieniu jak  w Nocy majowej, 
ale zrezygnowanej z powodu odrzucenia przez niego. Muza pozostaje 
w roli kobiety zakochanej -  mówi o poecie mon ami bien-aime -  ale w jej 
postawie wyraźny staje się akcent elegijny i -  o czym już pisałam -  me
lancholijny. Je j pierwsza wypowiedź jest w gruncie rzeczy autoreferen- 
cjalnym wyrazem żalu za utraconym szczęściem, przypominaniem mi
nionych dobrych dni (des beaux jours d ’autrefois). Słowa Muzy nie mają 
żadnego adresata, podkreśla ona swą sam otność, ale mimo to nie jest 
wolna od poety. Kiedy go nie ma, ona pozostaje ciągle od niego uzależ
niona, ma niedające się zaspokoić poczucie braku. Nawet je j poza jest 
pozą melancholijną, charakterystyczną dla podmiotu elegii:

Seule, je viens encor, de mon voile couverte,
Poser mon front brülant sur sa porte entrouverte,
Comme une veuve en pleurs au tombeau dun enfant (Ns, s. 316)378.

Porównanie Muzy do żałobnicy ma swoje konsekwencje. Poeta, 
o którym mówi ona w trzeciej osobie, jest dla niej jak  umarły, nieist
niejący, dlatego że zarzucił poezję. Okrywający ją  woal pełni tu więc 
funkcję woalu żałobnego. Porównanie siebie do wdowy określa stosu
nek Muzy do poety: jest dla niego jak  żona, kochanka. Co bardzo waż
ne, Muza dokonuje w tej wypowiedzi kontaminacji dwóch ról. Mówi 
bowiem o swym podobieństwie -  owszem -  do wdowy, ale opłakującej 
nie męża, lecz dziecko. Utrata zdaje się więc eksponować inny aspekt 
relacji, chociaż nie będzie to w tym utworze cyklu aspekt dominujący.

W zawartym w Nocy sierpniowej wspomnieniu Muzy -  chwil szczęś
cia i młodości -  jako je j rywalka pojawia się nieokreślona bogini dzier
żąca siłę i zdrowie, która -  podobnie jak  Muza -  zafascynowana i zauro
czona jest łzami poety:

Helas! ta joue en fleur plaisait a la deesse 
Qui porte dans ses mains la force et la sante.
De tes yeux insenses les larmes lont palie [...] (Ns, s. 318)379.

378 Sam a, przychodzę znów, okry ta  mym w oalem , /  By dotkn ąć mym rozpalonym  czołem  jeg o  
uchylonych drzwi, /  J a k  zap łakan a  w dow a na g robie dziecka.
379 N iestety! Twój różany policzek p od ob a ł się bogini, /  Która przynosi w  swych rękach siłę 
i zdrowie. / Łzy twych szalonych oczu sprawiły, ż e  zb lad ła  [...].
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Autorzy krytycznego komentarza do dzieł Musseta podają możliwe 
interpretacje owej postaci jako Hebe lub Minerwy380. Może jednak nie 
chodzić o konkretne bóstwo antyczne, ale o personifikację tych darów 
przyrodzonych, które czynią poetę pięknym (o tym mowa w następ
nym wersie) i ponętnym dla kobiet tego świata, odciągających geniusza 
od jego misji.

Nie ulega wątpliwości, że stylizacja Muzy na porzuconą kobietę po
woduje, że przemowa poety nabiera charakteru powitania powracają
cego niewiernego oblubieńca oczekującego od dawnej kochanki wier
ności i stałości. Wyrażenie chęci śpiewu łączy się z żądaniem poety, by 
Muza wzięła go w ramiona. Oczywiście, artysta ma rację -  bogini czeka 
na niego, ale nie uchroni go to przed gorzkimi wymówkami. Poeta jest 
świadomy, że Muza do niego należy (niemal wszystkie jej określenia 
poprzedzone są zaimkiem dzierżawczym: ma -  moja). Znaczące jest, że 
artysta podkreśla te aspekty swej relacji z boginią, które zdradę, jakiej 
się dopuścił, pozwalają wybaczyć. Muza to przecież przyjaciółka, matka, 
karmicielka, pocieszycielka (fidele amie, ma mere et ma nourrice, consola- 
trice). Naturalnie, poeta mówi także do niej magloire et mon amour! (moja 
chwało i moja miłości!). I miłość zajmuje w tym utworze ważne miejsce.

W Nocy sierpniowej mamy bowiem do czynienia z wyraźniejszym niż 
w Nocy majowej przeciwstawieniem dwu różnych rodzajów miłości i dwu 
obiektów uczuć poety: Muzy i kobiety. Słowa poety: La meilleure et la 
plus cherie /  Est celle qu’on trouve au retour (Ns, s. 316; Najlepsza i naj
droższa /  Jest ta, którą odnajduje się po powrocie) zdradzają jego radość 
z powodu wierności Muzy, a jednocześnie -  w konfrontacji ze słowami 
bogini dotyczącymi niestałości ziemskiej miłości -  dowodzą wyższości 
poezji, rozumianej jako miłość artysty i Muzy nad miłością mężczyzny 
i kobiety. Sposób, w jaki inspiratorka przedstawia ziemskie, czy raczej 
przyziemne, przygody poety, zdradza, że uważa je za niegodne poezji, 
a jednak -  całkowicie według niej niesłusznie -  wygrywające tę trudną 
rywalizację. Jak  pisze Benichou, opozycja dwu rodzajów miłości i -  co za 
tym idzie -  dwóch typów kobiecych jest wyrazem stale obecnego u Mus
seta tragicznego konfliktu między ideałem a rzeczywistością, duszą 
a ciałem, określanymi przez badacza mianem pary nie do pogodzenia381.

380 Zob. M. Allem, N otes e t  variantes, w: A. de M usset, & u vres..., s. 7 4 5 , przypis 19.
381 Zob. P. Benichou, L ecole du desenchantem ent..., rozdz. ״Alfred de M usset”, s. 1 3 3 
- 1 3 8 .  Konflikt ten wiąże się według badacza z poczuciem niew ystarczalności ziemskiej 
miłości.
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Pytanie Muzy o odwodzące poetę od pisania sprawy jest w gruncie 
rzeczy pytaniem retorycznym. Sądzi ona, że ma pełną świadomość, co 
zajmuje je j wybranka -  to ״sprawy ludzkie”. W istocie jednak nie chce 
nic wiedzieć o miłości poety, ponieważ wszystko, w co zaangażowany 
jest w swym życiu na ziemi człowiek, ocenia jako bezwartościowe, a na
wet szkodliwe, jeśli odwodzi go to od poezji. Nie interesują je j szczegó
ły zdrady, nie rozróżnia kochanek i związanych z nimi przeżyć poety, 
ponieważ wszystko sprowadza do jednego doświadczenia powtarzane
go w niezliczonych wariantach, ale według jednego schematu, zawsze 
równie destrukcyjnego. Oto treść je j wyrzutów:

Que ten vas-tu chercher, sinon quelque hasard ?
Et que rapportes-tu, sinon quelque souffrance ?
Que fais-tu loin de moi, quandjattends jusquau jour ?
Tu suis un pale eclair dans une nuit profonde.
Il ne te restera de tes plaisirs du monde
Qu’un impuissant mepris pour notre honnete amour (Ns, s. 3 1 6)382.

Bogini pyta, co robi poeta, kiedy nie są razem, ale cokolwiek by to 
było, jest złe, bo ich rozdziela, a więc uniemożliwia tworzenie poezji. 
Muza jest ukierunkowana tylko na ten jeden cel i interesuje ją  tylko ta 
jedna rola poety. Wszystko, co go od tego zadania odwodzi, jest trakto
wane przez nią jako złe, niesłuszne. Według niej bowiem oddawanie się 
jakimkolwiek sprawom ludzkim, nieważne na ile wzniosłym, jest roz
praszaniem twórczej energii.

Nie można jednak Nocy sierpniowej uznać za wyraz przekonania 
o konieczności całkowitego oddania się poety jego sztuce, wyzbycia się 
ludzkich uczuć, nawet z perspektywy samej Muzy, a nie je j dwugłosu 
z poetą. Przeciwnie, ostrzega ona artystę przed zabiciem zdolności 
odczuwania. Dla bóstwa uciechy tego świata mają tylko jeden skutek: 
niszczą człowieka, pozbawiając go możliwości kochania, doznawania 
jakichkolwiek uczuć, czynią go emocjonalnie wypalonym. Tak dzieje 
się z wieloma bohaterami utworów Musseta z Oktawem ze Spowiedzi 
dziecięcia wieku na czele.

382 Czego idziesz szukać, je ś li  nie jak ieg oś losu? / 1 co przynosisz, jeś li nie ja k ie ś  cierpienie? /  
Co robisz z dala ode mnie, kiedy czekam  aż  do rana? / P odążasz za  bladym  św iatłem  w g łęb o -  
kiej nocy. /  N ie zostan ie ci po  twych św iatow ych rozkoszach nic, /  Tylko bezsilna w zgarda dla 
naszej szczerej m iłości.
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-  zrywanie czaru

Stosunek poety do miłości zmienia się w Nocy październikowej. Jego 
pierwsze słowa stanowią świadectwo wyzwolenia się z miłosnego bólu, 
nazwanego teraz chorobą. Dystans powoduje niepewność co do natury 
tego uczucia, które niedawno wypełniało serce poety w całości:

S’il fallait maintenant parler de ma souffrance,
Je  ne sais trop quel nom elle devrait porter,
Si cest amour, folie, orgeuil, experience [...] (Np, s. 320)383.

Może być ono równie dobrze nazwane miłością, jak  szaleństwem, 
jeszcze bardziej pejoratywnie -  dumą, czy po prostu tylko -  doświad
czeniem. Sprowadza się do jednego: Le mal que peut faire une femme 
(Np, s. 322 ; Ból, który zadać może kobieta). Muza w Nocy październiko
wej zmienia funkcję. Odniósłszy zwycięstwo nad kochanką, sama z roli 
kochanki wychodzi. Porównuje się teraz do matki czuwającej nad dziec
kiem i przyjaciółki-pocieszycielki, ale po wysłuchaniu opowieści poety 
o zdradzie kobiety ponownie nazywa go mon bien-aime. Inspiratorka 
nie chce być współwinna jego pasji, ich współuczestniczką, nie zgadza 
się na przeniesienie uczuć z kochanki ziemskiej na nią. Muza jest za
zdrosna o kobietę, której oddaje się poeta, ale nie chce zająć jej miejsca, 
należy bowiem do innego, wyższego porządku. Doczesna miłość poety 
musi przeminąć, jego związek z Muzą jest o wiele trwalszy. To ona wy
grywa w ostatecznym rozrachunku rywalizację. Kobieta, która ją  prze
grała, jest oceniona jako winna wszelkiemu złu, które zdarzyło się poe
cie. Co ciekawe, jest tak oceniona przez poetę, bo teraz Muza zdaje się 
je j bronić. Dawna kochanka to typ femme fatale (jej uroda jest określona 
właśnie jako beaute fatale), typ kobiety usidlającej mężczyznę pięknem 
swego ciała, które -  mimo jawnej podłości kobiety -  nie pozwala mu na 
uwolnienie się od zgubnego uczucia. Ona, poddając artystę całkowicie 
swej woli, uczyniła go bezużytecznym dla poezji i wyczerpała jego siły. 
Analogia kochanki z powstającym z grobu duchem, wampirem, nasu
wająca się artyście, jest uzasadniona384.

383 Gdyby m i przyszło dzisiaj w yznać boleść całą, /  N ie w iem , jak ieby  im ię d ać je j  w ypadało : /  
M iłość, czy szał, czy dum a, czy fan tazya  m glista?  (B.L., s. 130).
384 Według P. Benichou kult m iłości i kreacja kochanki-wroga to elem enty uczuciowej 
konstrukcji M usseta; zob. P. Benichou, L ecole du desenchantem ent..., rozdz. ״Alfred de 
M usset”, s. 1 2 4 -1 2 9 .
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Przedstawiona w ostatnim  utworze cyklu opowieść poety polega na 
ponownym zmniejszeniu dystansu, na odtworzeniu przeżycia. W oba
wie przed ponownym wybuchem uczuć (ta blesure /  Est encore prete a se 
rouvrir; Np, s. 324; twoja rana /  Gotowa jeszcze się otworzyć) -  a jest to 
niebezpieczne, bo intensywne przeżywanie zagraża możliwości two
rzenia -  Muza radzi mu zapomnienie. Jednak poeta już nie słucha pe
łen wyrzutów pod adresem niewiernej, podłej kochanki, zapewniając, 
że nigdy nie wyleczy się z tej choroby. Mówi już do tam tej -  złej kobiety, 
nie do Muzy.

Wspomnienie zdrady ukochanej związane jest także z przeżyciem 
nocy -  innej niż te, które poeta spędza z Muzą, choć równie brzemiennej 
w skutki. Straszna noc, kiedy to poeta odkrył zło kobiety, którą kochał, 
jest przez niego samego przyrównana do nocy październikowej z bo
ginią: une nuit dautomne, /  Triste et froide, a peu pres semblable a celle-ci 
(Np, s. 323; noc jesienna, /  Smutna i zimna, trochę podobna do tej tutaj). 
Tak naprawdę to wówczas, a nie w maju, rozpoczął się cykl. Wszystkie 
Noce Musseta nawiązują do tej pierwszej, choć ona sama nie została 
unaoczniona bezpośrednio jak  pozostałe. Cały dramat miłosny zamyka 
się więc pomiędzy jedną a drugą nocą październikową: między świa
domością raniącą, niszczącą a świadomością wyzwalającą z cierpienia. 
Wolność możliwa jest wyłącznie dzięki wolcie -  powrotowi do punktu 
wyjścia i przeżyciu wszystkiego jeszcze raz, na nowo. Tamto pierwsze 
doświadczenie miało miejsce poza Muzą, ona w nim nie uczestniczyła, 
dlatego teraz dopiero -  dzięki słowu, dzięki opowieści -  zostaje włączo
ne we wspólną sferę poety i jego inspiratorki.

Dokonany w Nocy październikowej sąd nad pierwszą miłością boha
tera pokrywa się z przedstawioną przez Muzę w Nocy majowej ogólną 
oceną wszystkich przygód erotycznych poety jako wyniszczających. Ar
tysta przyznaje, że kochając, nie potrafił przewidzieć swego losu. Nie ma 
w opowieści poety lekceważenia uczucia, bo być nie może. I choć Muza 
stara się go namówić, by dostrzegł dobre strony tamtego związku, zacho
wał miłe wspomnienia (Souris a tes premiers amours; Np, s. 322; Uśmiech
nij się do twych pierwszych miłości), on nie godzi się na taką perspektywę 
-  pamięta, ale inaczej: Non, -  cest a mes malheurs que je pretends sourir 
(Np, s. 322; Nie -  to do mych nieszczęść zamierzam się uśmiechać). Uśmiech 
wobec nieszczęścia jest sygnałem bolesnego, autoironicznego dystansu 
artysty do siebie, a także melancholicznego masochizmu.
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Ostatecznie poeta godzi się na uwolnienie od dręczącej go miłości: 
Je  te banis de ma memoire, /  Reste d’un amour insense [...] (Np, s. 327; 
Wypędzam cię z mej pamięci, /  Resztko szaleńczej miłości). Poezja rzeczy
wiście, jak  obiecywała Muza, wyzwala go od uczucia, które -  należy
0 tym pamiętać -  było je j źródłem. Uczucie zdradzone i pełne cierpie
nia mieści się w konwencji miłości romantycznej. O ile jednak dla więk
szości bohaterów romantycznych więzy łączące kochanków były wiecz
ne, poeta Musseta kruszy łańcuchy: [...] je romps le charme /  Qui nous 
unissait devant Dieu (Np, s. 327 ; [...] zrywam czar, który łączył nas przed 
Bogiem). Bóg jest gwarantem związku erotycznego, ale i On sam upra
womocnia zerwanie czaru, bo On jest źródłem obowiązującej wszę
dzie i zawsze zasady umierania i odradzania się. Muza odwołuje się do 
metaforyki wegetacyjnej: złamanie serca jest jak  obumieranie ziarna, 
nowa kochanka ma zbierać dobre owoce tej śmierci385.

Czy miłość romantyczna może nie być wieczna, czy może się skoń
czyć? Na ziemi nie miała ona zazwyczaj szans na realizację, była za
kazana. I często to kobieta -  niewierna kochanka -  była winna tego, 
niezbędnego skądinąd, niespełnienia. Oczywiście, w perspektywie 
szerszej -  eschatologicznej czy zaświatowej -  próby zerwania nie mo
gły się powieść, były zbrodnią przeciw prawu mocniejszemu niż one. 
Tak jest u polskich romantyków. U Musseta jednak tej perspektywy nie 
ma. Denis de Rougemont podkreśla ״brak mistycznego świtu na hory
zoncie” w pesymistycznym, dotkniętym niemocą romantyzmie francu- 
skim386. Mussetowska kochanka może zostać -  z trudem -  zapomniana
1 zastąpiona -  z łatwością -  przez inną, choć melancholiczna cyklicz- 
ność Nocy pozwala przypuszczać, że utrata się powtórzy, że poeta roz
poczynający miłosną drogę skazany jest na powrót do punktu wyjścia.

385 Ciekawe, że o tę nową kochankę Muza nie je s t  już zazdrosna, rywalizacja zupełnie 
znika. Bogini pragnie łez, pełni zaangażowania, które poeta oddawał pierwszej kobiecie; 
druga, z którą artysta dzieli tylko radość, nie stanowi zagrożenia. O m etaforze ziarna 
w romantyzm ie polskim  -  a więc i w innym kontekście -  pisze M. Jan ion ; zob. Gorączka  
rom antyczna..., cz. II ״Rom antyczne głębie i przestw orza”, s. 3 1 3 -3 1 6 .
386 D. de Rougem ont, M iłość a  św iat kultury zachodniej, przekł. L . Eustachiewicz, W arsza
wa 1 9 6 8 , ks. IV, s. 185 .
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Muza słowa i poeta milczenia. Spór o poezję

Problem w porozumieniu się z własną Muzą, z jakim  mamy niewąt
pliwie do czynienia w Nocach, je s t wyrazem kryzysu poetyckiego 
przedstawionego pod postacią sporu dwóch person lirycznych. Je s t  
oczywiste, że Noce stanowią zamkniętą i kompozycyjnie zwartą ca
łość, w której poszczególne utwory pozostają z sobą w relacji, odsy
łają do siebie nawzajem, spełniona jes t podstawowa reguła dotycząca 
istnienia związków między poszczególnymi częściami cyklu387. Relacje 
te polegają na pewnej grze semantycznej wynikłej z układu tekstów. 
W przypadku cyklu M usseta mamy do czynienia z ewolucją, porządek 
Nocy odpowiada kolejnym etapom relacji artysty z jego inspirator
ką, czyli kolejnym etapom rozwoju poety, jest zapisem procesu two
rzenia. Warto podkreślić znaczenie skierowanego do poety pytania 
Muzy z Nocy sierpniowej: Pourquoi, cxur altere, cxu r lasse d ’esperance, 
/  T ’enfuis-tu si souvent pour revenir si tard ? (Ns, s. 316 ; Dlaczego, serce 
wzburzone, serce znużone nadzieją, /  Uciekasz tak często, by wracać tak 
późno?). Wskazuje ono wyraźnie na powtarzalność, częstość odejść 
i powrotów artysty, co stanowi sygnał, że sytuacja kryzysu twórcze
go opisana w Nocach nie jest jednorazowa, ale ma charakter iteratyw- 
ny. Takie sygnały pozwalają na rozpoczęcie lektury cyklu od nowa po 
jego zakończeniu, a także na odczytanie postaci poety jako przykładu

387 Zob. R. Fieguth, R ozpierzchłe gałązki. Cykliczne i skojarzen iow e form y kom pozycyjne 
w  twórczości A dam a M ickiew icza, W arszawa 2 0 0 2 , s. 3 3 -3 8 , oraz idem , Poezja w  faz ie  kry
tycznej..., s. 5 7 -6 0 . Analizy badaczy ukazujące praktyczne realizacje cyklu poetyckiego 
w literaturze polskiej zawiera zbiór O d K ochanow skiego do M ickiew icza... Szczególnie 
w arte uwagi, bo rysujące kontekst dla będącego przedm iotem  m ojej analizy zbioru 
M usseta, są zawarte w tym  tom ie artykuły dotyczące cyklu w polskim  romantyzm ie: 
M. Piwińskiej M ickiew icz o cyklu poetyckim , s. 1 6 1 -1 8 2  oraz B. D oparta Cykl M ickiew i
czow ski..., s. 1 8 3 -2 1 8 . W  przypadku Nocy  M usseta nie m a wątpliwości, że chodzi o cykl, 
wątpliwości, jak ie rodzą się w przypadku niektórych zbiorów romantycznych charakte
ryzujących się otw artością i nieokreślonością formy. Jedn ak także i dla niego -  jak  dla 
innych poetów, o których w przywołanym artykule pisze Piwińska -  to nie elem enty 
form alne są główną zasadą spajającą cykl. Badaczka analizuje stosunek romantyków 
do cyklu poetyckiego jako pewien elem ent ich rozum ienia artystycznego ładu w poezji. 
Dowodzi, iż o atrakcyjności cyklu decydował brak kodyfikacji i to, że łączy on form ę 
otw artą i form ę zam kniętą, zbudowany je s t  na zasadzie jedności w wielości. Piwińska 
zaznacza odm ienność wyznaczników cyklu romantycznego od innych cyklów, a zasady 
jednoczącej radzi szukać raczej w funkcji (polem icznej, dydaktycznej, m oralistycznej) 
niż w strukturze (s. 1 6 1 -1 6 6 ) .
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melancholiam generosam, bo: Melancholia genialna przeplata stany na
tchnienia stanami załamania388.

Miejsce centralne cyklu zajmują dwa środkowe utwory, pierwszy 
i czwarty stanowią ramę. Noc grudniowa i Noc sierpniowa to poematy 
progowe, to w nich bowiem dokonuje się przesilenie, zmiana postawy 
poety, która swą konkluzję znajduje w ostatnim  utworze cyklu389. Noc 
majowa jest wierszem o niepisaniu wiersza, o odmowie jego napisania, 
choć ta odmowa nie jest jednoznaczna z odrzuceniem poezji. Paradok
salnie tekst powstaje z własnego zaprzeczenia. Jednak Noc majowa 
jest tylko pierwszym etapem przedstawionego przez Musseta procesu 
twórczego. W cyklu można zarysować pewną linię rozwoju relacji poety 
i jego Muzy. Przekonany był o tym Bernard Masson, który czytał Noce
-  a raczej drogę od jednej Nocy do drugiej -  jako literacką realizację 
Jungowskiego procesu indywiduacji: od projekcji animy (Noc majowa), 
przez konfrontację z cieniem (Noc grudniowa), po identyfikację z psy
che kolektywną (Noc sierpniowa) i afirmację ״ja ” (Noc październikowa). 
Proponuję prześledzenie tej drogi od innej strony -  przez odczytanie 
metapoetyckich sygnałów cyklu.

-  oscylacja ról

Bezpośrednia wypowiedź dotycząca poezji pojawia się w Nocy majowej
-  wtedy, kiedy Muza zaczyna posługiwać się formą pierwszej osoby 
liczby mnogiej. Występujące w je j wypowiedzi czasowniki (chantons, 
parlons, inventons) stanowią dynamiczny opis tworzenia. Ich forma do
wodzi, że poezja jest możliwa tylko w związku poety i Muzy. Żadne 
z nich nie istnieje bez drugiego w sferze sztuki. Poeta sam nie może 
tworzyć, ale i Muza nie może niczego wykreować bez niego, bo nie jest
-  jak  w dziełach starożytnych -  poetką-inspiratorką, tylko samą inspi
racją. Owszem, i ona ma cechy jednostki twórczej: kiedy podsuwa mu 
propozycje nowych dzieł, ogarnia ją  twórcze natchnienie -  jest uniesio
na twórczym zapałem, nie panuje nad sobą, nie może się uciszyć, ale

388 W. Balus, M undus m elancholicus..., cz. II, s. 74.
389 Słusznie pisze J.R . Hewitt, że M ussetowi udało się ecrire un nom bre considerable de  
vers sur l ’im possibilite d ecrire ; J.R . Hewitt, M usset appren ti de Byron: Une nouvelle concep
tion du M oi poetiqu e, ״Revue d’H istoire Litteraire de la France” 1 9 7 6 , m ars-avril, n r 2, 
s. 21 5 . Słowa te odniosłabym  także do Nocy m ajow ej, o której z kolei pisze B. Masson: 
Car il s ’ag it bien  en defin itive d ’un p oem e sans sujet ou plu tot d ’un p oem e refuse; B. M asson, 
R elire les ״Nuits"..., s. 78.
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nie może niczego zdziałać sama. Przywołuje różne tradycje artystyczne 
i sugeruje tematy, gatunki, które artysta mógłby zrealizować, ale sama 
nie może dokonać wyboru żadnego z nich. Są to tylko propozycje, z któ
rymi poeta może zrobić, co zechce. Poezja według Musseta jest owocem 
relacji obu person lirycznych, w której partnerzy -  była już o tym mowa 
-  zamieniają się rolami, pozostają w ciągłym napięciu.

Do swoistego odwrócenia ról dochodzi już w Nocy majowej, gdy 
Muza mówi o sobie z perspektywy kogoś dotkniętego miłosnym zawo
dem, a więc perspektywy -  jak  wynika ze wspomnień bogini -  wcześ
niej właściwej poecie. Oczekuje, że pocieszenie, którym ona niegdyś 
służyła artyście w podobnej sytuacji, teraz sama otrzyma z jego strony. 
Ta oscylacja ról daje się zaobserwować także dalej -  podczas sporu o po
całunek, wynikającego z wieloznaczności tego gestu-znaku. Ten, kto 
daje pocałunek, jest także dawcą twórczej inspiracji, zgodnie z tradycją 
powinna więc nim być Muza. To ona jednak domaga się go od poety 
jako rodzaju pieczęci potwierdzającej całkowite oddanie, gotowość na 
złożenie ofiary z siebie, na zapomnienie porównywalne -  a może toż
same -  z zapomnieniem miłosnym390. Ten gest ma się stać znakiem ich 
jedności i wehikułem przenoszącym w świat wyobraźni. Poeta gotów 
jest dać swej bogini pocałunek braterski, ale zachowując swe uczucie 
dla siebie, co wydaje się równoznaczne z wykluczeniem Muzy ze wspól
noty, będącej jedyną możliwością zaistnienia poezji. Bohater nie umie 
zaangażować się prawdziwie w związek z Muzą, ponieważ jest dotknię
ty niemocą, acedią. Bogini odpowiada: un baiser, cest moi qui te le donne 
(Nm, s. 308; Pocałunek poeta ode mnie dostaje; B.L., s. 119), następuje 
więc ponowne odwrócenie relacji stron, czy raczej dialektyczny powrót 
do sytuacji pierwotnej, zgodnej z tradycją.

Muza nawołuje artystę do wspólnego śpiewu za pomocą metafory 
wędrówki w nieznane rejony. Na ile jednak są one nieznane? Bogini 
mówi o wyprawie w inny świat, ale ten nowy świat jest w gruncie rzeczy 
światem starym, zbudowanym ze wspomnień, uczuć, wrażeń poety:

390 J.-P. Richard pisze: M ais le ba iser  n a  pas seu lem ent une fonction  m ariante, il possede  
aussi une valeur de revelation, pu isqu ’il nous m et en rapport avec notre p a r t  la plus pro fonde 
e t  la m oins aliene...; J.-P. Richard, Etudes sur le  rom antism e, s. 21 2 . Ambiwalentnym 
w twórczości M usseta znaczeniem  pocałunku, który (obok spojrzenia i łez) m a być zna
kiem  bardziej prawdziwym niż zdyskredytowane, bo kłamliwe, słowo, a który jednak 
zostaje włączony w siatkę podejrzeń, zajm uje się A. Heyvaert; zob. L a transparence e t  
l ’indicible..., rozdz. VII, s. 2 3 8 -2 5 6 .
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Viens chantons devant Dieu; chantons dans tes pensees 
Dans tes plaisirs perdu, dans tes peines passees ;
Partons, dans un baiser, pour un monde inconnu.
Eveillons au hasard les echos de ta vie [...] (Nm, s. 306)391.

Tworzenie rozpoczyna się od przetwarzania, od sięgnięcia do au
tentycznych uczuć twórcy, które im boleśniejsze, tym lepszy stanowią 
punkt wyjścia, pod warunkiem że artysta zgodzi się na ich wyzyskanie. 
Konieczne staje się zdystansowanie do samego siebie, spojrzenie na 
swój ból z perspektywy innego -  innego, którym jest Muza. Dalej mowa 
jest już o temacie poezji: Parlons-nous de bonheur, de gloire et de folie, /  
Et que ce soit un reve, et le premier venu (Nm, s. 306; Mówmy o szczęściu, 
sławie, szale życia twego, /  A choć to będzie mrzonką, i cóż nam do tego?; 
B.L., s. 116). Szczęście, chwała, szaleństwo składają się na uniwersalne 
doświadczenie egzystencjalne, które dostępne jest każdemu odbiorcy. 
Poeta potrafi przemówić do każdego, ponieważ zna je  z własnego życia, 
co jest gwarantem autentyczności wypowiedzianych słów.

Następnym etapem tworzenia przedstawionym przez Muzę jest 
inwencja -  właściwa kreacja -  tworzenie nowych miejsc, nowych by
tów po to, by możliwe stało się przekroczenie etapu pierwszego -  bólu 
i cierpienia (Inventons quelque part des lieux oü lon oublie; / Partons, nous 
sommes seuls, lunivers est a nous; Nm, s. 306 ; Spieszmy tam, gdzie się tyl
ko, by zapomnieć, bieży, /  Dalej! Jesteśmy sami, świat do nas należy!; B.L., 
s. 116). To, co najbardziej indywidualne, musi być rozpamiętywane; 
dzięki metamorficznej mocy poezji ma przekształcić się w ogólnoludz
kie i -  tym samym -  ulec zapomnieniu. Koniec perory Muzy to unie
sienie poetyckie, do dopełnienia którego potrzebna jest je j łza poety -  
prawdziwa łza gotowa przemienić się w perłę, jak  w wierszu Impromptu 
en reponse a cette question: qu’est-ce que la poesie ? W Nocy majowej poeta 
nie godzi się na tę przemianę.

-  poezja słowa i poezja serca

Koncepcja, jaką reprezentuje Muza, jest odmienna od zapatrywania na 
poezję artysty, który swą odmowę tłumaczy jasno: La bouche garde le 
silence/ Pour ecouter parler le cxur (Nm, s. 308; Usta milczą, by usłyszeć/

391 Chodź, zaśpiew ajm y Bogu. Skieruj myśli w  stronę, /  Kędy znikły uciechy, gdzie troski m i
nione; /  Podążm y w  pocałunku do obcego św iata, /  Niech echo twoich w spom nień z w iatrem  
się rozlata! (B.L., s. 116).
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Mowy serca dźwięk; B.L., s. 118). W tekście Musseta przeciwstawione 
zostają poezja mowy i poezja serca. Uczucie jest dla poety ważniejsze 
od słów, więcej -  jest sprzeczne ze słowami392. Miłość i sztuka -  jak 
w Synu Tycjana -  obie są zaborcze i wymagają od poety wyłączności, 
choć sztuka może żywić się miłością i tego pragnie Muza. Musset 
wpisuje w swe wiersze świadomość, że takie przekształcenie miłości 
w poezję dla samej miłości jest zabójcze, musi ją  zniszczyć. Dla Musseta 
bowiem kluczowe znaczenie ma problem ״wyrażania niewyrażalnego”, 
charakterystyczny dla literatury nowoczesnej393. Ponadto, o czym już 
wspominałam, jest jeszcze inny ważny powód milczenia poety: melan- 
cholik nie może mówić o tym, co go dręczy, nie potrafi tego nazwać, 
nawet jeśli wie, że wiąże się to z nieszczęśliwą miłością. Tę umiejętność 
posiądzie poeta w Nocy październikowej, która dowodzi wyzwolenia się 
z depresji i nadejścia stanu natchnienia. Nazwanie doświadczenia bę
dzie oznaczało zarazem jego przemianę.

Muza mówi wprost o związku przeżyć poety z jego twórczością 
i o konieczności wyzyskania dla poezji tego, co najbardziej bolesne:

Quel que soit le souci que ta jeunesse endure,
Laisse-la s’elargir, cette sainte blessure
Que les noirs serafins tont faite au fond du c x u r :
Rien ne nous rend si grands qu’une grande douleur 
Mais, pour en etre atteint, ne crois pas, o poete,
Que ta voix ici-bas doive rester muette.
Les plus desesperes sont les chants les plus beaux [...] (Nm, s. 308)394.

Koncepcja świadomej ofiary znajduje potwierdzenie w przypowieści 
o pelikanie karmiącym dzieci własną krwią. Nie jest to ofiara Chrystu

392 M ożna do zacytowanych słów poety odnieść M ussetowski dylemat analizowany na 
przykładzie dramatów przez A. H eyvaerta -  prawdziwe em ocje pozostają niewypowie
dziane, elokw encja je s t  zdradą słów, nieszczerością, pięknie mówić potrafią ci bohatero
wie Mussetowscy, którzy nie kochają. Pośrednictwo języka je s t  zawsze zdradliwe: P arler 
sa passion, c ’est accepter d ob jectiv er le plus subjectif; am en er a  un niveau de form ulation  ce 
qui neta itju squ e-la  que senti; A. Heyvaert, L a transparence e t  l ’indicible..., rozdz. VI, s. 217.
393 Na ten tem at zob. R. Nycz, Literatura ja k o  trop..., cz. I, rozdz. ״W yrażanie niewyrażal
nego w literaturze now oczesnej”, s. 1 7 -4 9 .
394 Jak ieko lw iek  strapien ie twą m łodość przygnębi, /  Pozwól tej św iętej ranie, niech sobie tór  
ż łob i /  Z pom ocą czarnych duchów w  serca tw ego g łębi. /  W ielkość bólu najłacniej w ielkim i nas 
robi. /  Lecz by stan ąć u szczytu, o nie sądź, poeto , /  Ż e g łos twój m a się sk łon ić p rzed  m ilczenia 
m etą ; / N ajpiękn iejszem i w  pieśn i są cierpień w yznania  (B.L., s. 119).
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sowa, choć podobieństwo symboliki jest oczywiste. Proces oddawania 
się dzieciom wymaga ciągłości i nie dokonuje się ostatecznie -  pelikan 
w końcu wznosi się w niebo, by zachować swe życie395. Doświadczenie 
poety -  ptaka jest ambiwalentne: męka upaja go rozkoszą, czułością 
i zarazem przerażeniem:

Sombre et silencieux, etendu sur la pierre,
Partageant a ses fils ses entrailles de pere,
Dans son amour sublime il berce sa douleur,
Et, regardant couler sa sanglante mamelle,
Sur son festin de mort ilsaffaisse et chancelle,
Ivre de volupte, de tendresse et d’horreur (Nm, s. 309)396.

Musset rysuje wyraźnie opozycję między odbiorcami -  pisklętami 
pelikana, których zachowanie określone jest jako zabawa (festins, fetes, 
segayer), a twórcą -  cierpiącym ojcem. Obraz ten oddaje jeden z central
nych w jego twórczości dylematów, wynikający z przekonania o potrze
bie istnienia odbiorcy sztuki z jednej strony, z drugiej zaś -  z poczucia 
niezrozumienia jej przez publiczność. Stąd wniosek, że artyście pozosta
je  albo zamilknięcie, albo haniebne, bo porównywane przez Musseta do 
prostytucji, upowszechnianie własnych dzieł, o czym pisał wielokrotnie 
w utworach analizowanych przeze mnie w poprzedniej części książki.

Zazwyczaj uznaje się, że Musset bezwzględnie akceptuje zarysowa
ną tu koncepcję tworzenia przez cierpienie397. A jednak w Nocy majo
wej poeta (a więc i poeta-M usset?) nie godzi się na nią. Wymagania 
stawiane przez Muzę dalekie są od chrześcijańskiej moralności prze

395 F. Lestringant podkreśla, że poświęcenie, które według M usseta je s t  wymagane od 
poety, nie m a na celu -  jak  w przypadku Chrystusa -  zbawienia ludzkości, ale stw orze
nie sztuki; zob. F. Lestringant, A lfred  de M usset, cz. II, rozdz. X, s. 3 2 7 -3 3 2 . Według
B. M assona h istoria pelikana je s t  h isto rią  upadku, nie wzlotu i stanow i przede wszyst
kim  figurę śm ierci ojca, powracającej także w Nocy grudniow ej; zob. B. M asson, Relire les 
N״ uits’’..., s. 1 8 3 -1 8 6 .
396 Teraz, smutny, milczący, na ska le spoczywa, / 1 m iędzy synów dzieląc ojcow skie w nętrz
ności, /  Tłumi w łasne cierpienia w  podn iosłej m iłości; /  A widząc, ja k  krew  z p iersi obficie mu 
spływ a, /  Gdy go  ta uczta staw ia n ad  śm ierci odm ętem , /  Kona, pijany rozkoszą, czułością 
i w strętem  (B.L., s. 1 1 8 -1 1 9 ) .
397 P. Benichou w Nocy m ajow ej widzi próbę realizacji tej koncepcji. Pisze także o innych 
tekstach M usseta, w których dochodzi ona do głosu, a artysta je s t  pochłaniany przez 
w łasną sztukę. Zob. P. Benichou, L ecole du desenchantem ent..., rozdz. ״Alfred de M us
set”, s. 1 1 5 -1 4 4 . Pisze także na tem at stosunku M usseta do chrześcijaństw a i Chrystusa 
(s. 1 5 5 -1 7 3 ) .
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de wszystkim ze względu na cel, do jakiego ma prowadzić wzbudzany 
(a przynajmniej powiększany) w sobie przez poetę z premedytacją ból. 
Podobnie jak  inspiratorki nie interesuje sama miłość, tak i nie ma dla 
niej znaczenia cierpienie samo w sobie. Oburzona na poetę, odpowia
da, że nie żywi się cudzym bólem. Ważne jest dla niej to, co może się 
z cierpienia zrodzić, jego werbalizacja, a więc -  poezja. Muza nie stoi po 
stronie ciszy serca, ale po stronie słowa. Poeta rozumie cierpienie ina
czej niż bogini. Nazywa ją  ,nienasyconą zjawą” (spectre insatiable; Nm)״ 
czuje więc, że gdyby przyjął je j perspektywę, musiałby zgodzić się na 
bycie wykorzystywanym. Jego postawę można uznać za masochistycz
ną i jest to postawa, której wymaga od niego Muza. Poeta odmawia jej 
nie dlatego, że nie chce cierpieć, lecz dlatego, że cierpi. Swoją odmowę 
tłumaczy właśnie bólem, smutkiem, utratą radości, która niegdyś kie
rowała jego ręką. Je s t  to kolejna sprzeczność, bo przecież według kon
cepcji Muzy to nie ze szczęścia rodzi się poezja, również dawna twór
czość artysty powstawała we łzach. Ja k  było w istocie: poeta tworzył 
w szczęściu czy w nieszczęściu -  relacje się wzajemnie wykluczają, albo 
Muza, albo poeta kłamie. Je s t  jeszcze jedna możliwość: poeta swe daw
ne cierpienie, które udało mu się wówczas przemienić w poezję, widzi 
teraz -  z perspektywy czasu -  jako szczęście. Dlatego Heyvaert mógł 
stwierdzić, że czas idealny liryzmu Musseta to passe compose398. Taka 
interpretacja byłaby zgodna z tym, co o Mussetowskim czasie pisze 
George Poulet. Według badacza w twórczości romantyka wspomnienia 
uzależnione są od stanu teraźniejszego; to, co się wydarzyło, zabarwio
ne jest żalem, wyrzutami sumienia. Teraźniejszość i przeszłość jawią 
się jako dwie zwalczające się, zależne od siebie aktualności, ale kiedy 
wspomnienie staje się przeszłością zamkniętą, wszystko zostaje ocalo
ne, dochodzi bowiem do uniezależnienia momentu od czasu399.

W Nocy majowej artysta nie chce ze swego bólu uczynić uczty i wido
wiska. W gruncie rzeczy nie chce się tego doznania pozbyć, a przecież to 
właśnie proponuje mu Muza: wyzwolenie z cierpienia przez przekształ
cenie go w poemat, przez sublimację. Poeta jest do swoich uczuć nadto 
przywiązany, by chcieć je  stracić. Niewłaściwe wydaje mu się wyjście 
ze swym bólem poza intymny dialog, dopuszczenie do niego pazernej

398 Zob. A. Heyvaert, L a transparence e t  l ’indicible..., rozdz. IX, s. 294 . Badacz pisze o na
pięciu między teraźniejszością a przeszłością, z którego w yrasta poem at M usseta.
399 Zob. G. Poulet, Etudes sur le tem ps humain, Paris 1990 , t. II, rozdz. VII ״M usset”, s. 247.
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publiczności. Można tę postawę wobec czasu odczytać jako wyraz me- 
lancholicznej narcystycznej regresji, odrzucenia nowych uczuć, wrażeń 
i pochylania się nad sobą400. Według artysty sztuka nie jest w stanie wy
razić prawdziwego cierpienia. Próba nazwania tego, co niewysłowione, 
musi skończyć się porażką poezji. Paradoksalnie uczucia okazują się 
trwalsze od liry poety, która pod ich brzemieniem łamie się jak  trzcina:

Maisjai souffert un dur martyre,
Et le moins que jen  pourrais dire,
Si je lessayais sur ma lyre,
La briserait comme un roseau (Nm, s. 309)401.

Dlatego w rezultacie -  w Nocy majowej -  artysta o swoich uczuciach 
Muzie nie opowie, bowiem to zwierzenie byłoby już poezją. Widać jed
nak wyraźnie w tym utworze cyklu, że poeta spełnia paradygmat ge
niusza przedstawiony przez Muzę. Jedynym koniecznym do wypełnie
nia wzorca elementem jest zaakceptowanie przez poetę tej roli.

-  przełamywanie kryzysu

Noc sierpniowa przynosi diametralną zmianę -  artysta powraca do swej 
Muzy. Wita się z nią entuzjastycznie, ale te pozdrowienia nie stanowią 
bezpośredniej odpowiedzi na głos inspiratorki. Nie tyle jest on przez nią 
przywołany, ile raczej przybywa do niej z własnej woli, powraca do swego 
gabinetu z własnej inicjatywy. Ten powrót ma swoje jedyne uzasadnienie 
-  śpiewa poezję. Tylko poezja sankcjonuje związek poety z Muzą. War
to przyjrzeć się sformułowaniom, jakich poeta używa w Nocy sierpnio
wej w odniesieniu do Muzy. W porównaniu z powitaniem z pierwszego 
utworu cyklu zwraca uwagę przede wszystkim pewność poety co do po
staci Muzy. Znikają pytania Est-ce toi ? (Nm, s. 306; Czy to ty?), a pojawia 
się powtórzone pięciokrotnie pozdrowienie salut ! Brak jakichkolwiek 
wątpliwości dowodzi, że poeta bliższy jest Muzy niż w Nocy majowej. 
Opatrzona wykrzyknieniami apostrofa do inspiratorki zdradza entu
zjazm artysty. Największą zmianę stanowi deklaracja woli śpiewania,

400 Zob. A. Heyvaert, L a transparence e t  l ’indicible..., rozdz. VI, s. 2 0 5 -2 3 4 ; M. Bieńczyk, 
M elancholia. O tych, co nigdy..., rozdz. X, s. 6 5 -6 8 .
401 Alem  srogie p rzeszed ł m ęki. /  Dziś najsłodsze n aw et ję k i  /  I  najcichsze liry dźw ięki /  
Z m iażdżą ją , ja k  w ątły  krzak  (B.L., s. 120).
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tworzenia, które dotąd poeta od siebie zdecydowanie odsuwał, uznając 
je  za niemożliwe, czy raczej uznając siebie za niezdolnego do działania.

Ważna zamiana ról w stosunku do pierwszego utworu cyklu, która 
dokonuje się w Nocy sierpniowej, spowodowana jest niewątpliwie opisa
nym w Nocy grudniowej doświadczeniem spotkania z sobowtórem. To 
inspiratorka tym razem skupiona jest na sobie, melancholijna, poeta 
zaś pełen energii i gotów do śpiewu -  wyzwolony z acedii. Mimo że 
ponownie to wypowiedź Muzy otwiera utwór, jest ona zdecydowanie 
bardziej bierna niż w Nocy majowej. Je j aktywność ogranicza się do 
oczekiwania na wezwanie poety, niemniej jednak Musset podkreśla 
potencjał, jaki ma w sobie inspiratorka -  jej czoło jest ciągle gorejące. 
Tęsknota Muzy to niejako siła wobec poety w pewnej mierze zewnętrz
na, która mimo to na niego oddziałuje i powoduje reakcję zwrotną 
i która w rezultacie doprowadzi do stworzenia poezji.

W Nocy sierpniowej Muza nie mówi już o konieczności doświadcza
nia przez poetę cierpienia, by mogło się ono stać materiałem sztuki. Po 
poniesionej w Nocy majowej porażce stara się zdewaloryzować wszelkie 
ludzkie emocje. Dlatego ujawnia swoje królestwo ideału -  inne, konku
rencyjne wobec żałosnego z jej perspektywy świata ludzi. Temu będą słu
żyć mnożone przez nią przeciwstawienia. Przede wszystkim porównanie 
jej szczerej miłości do poety (notre honnete amour) z mdłym blaskiem 
innych przygód, za którymi podąża bohater, wypada zdecydowanie na 
niekorzyść tych ostatnich. Muza jawi się więc w tej Nocy jako zwolennicz
ka odrzucenia wszystkiego, co nie należy do jej świata, świata idealnego, 
poeta zaś -  jako orędownik humanizmu. Bogini wyraża w tym miejscu 
zapewne najbardziej gorzkie sądy Musseta dotyczące ludzkości:

Helas! toujours un homme, helas! toujours des larmes!
Toujours les pieds poudreux et la sueur au front!
Toujours daffreux combats et de sanglantes armes;
Le c&ur a beau mentir, la blessure est au fond.
Helas! par tous pays, toujours la meme vie:
Convoiter, regretter, prendre et tendre la main;
Toujours les memes acteurs et meme comedie,
Et, quoi qu’ait invente l’humaine hypocrisie,
Rien de vrai la-dessous le squelette humain (Ns, s. 317)402.

402 N iestety! Zaw sze człow iek! Z aw sze łzy i jęk i!  /  W ciąż nogi zakurzone, czoło potem  zlane! /  
Nic, tylko straszne w alki, krw aw ej broni szczęki, /  Niech sobie serce kłam ie, gdy w  g łęb i ma 
ranę. /  N iestety! We w szech krajach jed n o  tylko życie: /  Dłoń wyciągać, zazdrościć, brać, p o 

— 2 0 4  —



Muzy w ״szkole roz-czarowania": Musset -  Słowacki

Z perspektywy Muzy człowiek wydaje się żałosny, śmiesznie mały, 
uwikłany w problemy, których sam jest twórcą. Jego kondycja jest god
na politowania, ale i odrażająca, skoro tyle w niej hipokryzji. Powtarzal
ność owej ״komedii” odbiera wartość jednostkowości, wyjątkowości każ
dej egzystencji, która tym samym traci sens. Według Muzy to zwyczajne 
życie ma znamiona iluzji, prawda znajduje się w świecie idealnym, a nie 
materialnym. Dochodzi tu więc do odwrócenia relacji między życiem 
i sztuką: życie jest teatrem, sztuka nim nie jest. Ostatecznie tym, co po
woduje, że Muza odmawia poecie miana poety, jest miłość do kobiety, 
która odbiera artystę jego Muzie i niszczy go, bo [...] lamour de la femme 
/  Change et dissipe en pleurs les tresors de votre ame [...] (Ns, s. 317; [...] 
miłość kobiety /  W łzy zamienia, marnując, skarby twojej duszy [...]; B.L., 
s. 126). Te łzy nie są twórcze -  są końcowym i ostatecznym rezultatem 
zaangażowania uczuciowego poety, który staje się niezdolny do jakiej
kolwiek innej aktywności. Ostrzeżenie Muzy w Nocy sierpniowej dowo
dzi, iż poezja nie może obyć się bez wrażliwości artysty, jego umiejętno
ści emocjonalnego zaangażowania. Błękitny kwiat żywi się przecież jego 
łzami. Tym bardziej zaskakujące i nielogiczne wydają się narzekania 
Muzy: Helas! toujours un homme, helas! toujours des larmes! (Ns, s. 317; 
Niestety! Zawsze człowiek! Zawsze łzy i jęki!; B.L., s. 126). Z tego, co było 
zasługą w je j wcześniejszej wypowiedzi, teraz Muza czyni zarzut. Dla 
niej bowiem łzy są dobre, jeśli dzielone są z nią i ofiarowane na rzecz 
poezji, w każdym innym razie są dla bogini bezwartościowe, godne poli
towania. Nie powinny być ostatecznym rezultatem, w którym rozprasza 
się skarb duszy poety, ale mają stanowić punkt wyjścia, element mogący 
ulegać dalszym przekształceniom, uwiecznieniu w sztuce.

Właściwie Muza powinna być usatysfakcjonowana, ale konflikt 
w tym utworze cyklu jeszcze nie znika, a tylko zostaje przesunięty. Sło
wa interlokutorów rozmijają się, jakby każde z nich prowadziło własny, 
niezależny od drugiego monolog, mimo bezpośrednich zwrotów dowo
dzących, że chodzi jednak o dialog. Tym razem Muza płacze, a poeta ją  
pociesza, posługuje się przy tym parabolami, odwołuje się do obrazów 
do natury, jak  w Nocy majowej czyniła to bogini403. Artysta relacjonu

żąd ać  skrycie. /  K om edya i aktorzy  w ciąż jed n i dokoła , / 1 cokolw iek w ynaleźć fa łsz  człow ieka  
zdoła , /  Praw dziw em i zosta ją  jedyn ie szkielety! (B.L., s. 126).
403 O tej zam ianie pisze B. M asson, który w Nocy sierpniow ej widzi dążność ״ja ” do utoż
sam iania się z psyche  kolektywną, z siłam i natury, kosm osu; zob. B. M asson, R elire les 
Nuits"..., s. 95״ .
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je  swe obserwacje świata przyrody objawiające mu prawdę o koniecz
ności umierania i odradzania się, z której wyciąga konsekwencje co do 
egzystencji ludzkiej. Ujawnia się znaczenie skomponowania Nocy jako 
cyklu opartego na cyklu natury, która -  podkreśla to Musset -  jest nie- 
śmiertelna404. Zwiędły kwiat i nowy pąk dzikiej róży to dla artysty znak 
wciąż odnawiającego się człowieka; ptak śpiewający nad swym gniaz
dem mimo śmierci piskląt uczy nadziei i ciągłego dążenia. Śmierć uka
zana jest w Nocy sierpniowej jako niezbędny element życia: Puisque tout 
meurt ce soir pour revivre demain (Ns, s. 319; Skoro, by odżyć jutro, dziś 
wszystko umiera; B.L., s. 128). Trzeba się z nią pogodzić, bo to oznacza 
zgodę na narodziny nowego -  w przypadku poety także nowej miło- 
ści405. Melancholijna fascynacja śmiercią -  jak  dowodził autor znanych 
romantycznych melancholijnych obrazów Caspar David Friedrich -  
jest uzasadniona tęsknotą za wyrwaniem się z je j ograniczeń406. Poeta 
w pełnym determinacji wezwaniu-wyzwaniu woła:

O M use! que m’importe ou la mort ou la vie ?
Jaime, et je veux palir; jaime et je veux souffrir;
Jaime, et pour un baiser je donne mon genie [...]

Jaime, et je veux chanter la joi et la paresse,
Ma folle experience et mes sousis d’un jour,
Et je veux raconter et repeter sans cesse 
Quapres avoir jure de vivre sans maitresse,
Ja i fait serement de vivre et de mourir damour (Ns, s. 3 1 9)407.

404 Dla D. M assona ułożenie utworów M usseta od wiosny, przez zimę i lato, po jesień 
m a odzwierciedlać cykl płodności: od m iłości i zapłodnienia, przez letarg, bezruch, bier
ność, dojrzewanie, po gotowy owoc; zob. B. M asson, Relire les ״N uits”..., s. 77.
405 Na tem at zawartego tu m arzenia M usseta, by ciągle kochać i ciągle się rodzić, pisze 
G. Poulet, który podkreśla, że dla poety m om ent m iłości je s t  m om entem  zatrzym ania 
czasu, jego zawieszeniem zbliżającym  do Boga; zob. G. Poulet, Etudes sur le tem ps..., t. II, 
rozdz. VII.
406 Zob. W. Bałus, M undus m elancholicus..., cz. III, s. 8 8 -8 9 , zwł. przypis 22. Taki cha
rakter m a również fascynacja śm iercią w H ym nach do Nocy oraz w H enryku O fterdingenie  
Novalisa.
407 O Muzo, cóż m nie życie a lbo  śm ierć obchodzi? /  Kocham  i chcę w yblednieć; kocham  -  chcę 
cierpienia. /  Kocham ! Za pocałunek geniusz m ój nagrodzi (B.L., s. 1 2 9 ; dalej Londyński nie 
tłumaczy, podaję własny przekład). K ocham  i chcę śp iew ać radość i próżniactw o, /  M oje sza
lone dośw iadczen ie i m oje dzienne troski, / 1 chcę opow iadać i ciągle pow tarzać, /  Ż e po  tym, 
ja k  przysiągłem  żyć bez kochanki, /  Przysięgam  żyć i um rzeć z m iłości. P. Benichou określa 
ten gest artysty, dla którego płodność poetycka nie znaczy więcej niż m iłość, m ianem  
odrzucenia uświęconej hierarchii w artości; zob. P. Benichou, L ecole du desenchante-

— 2 0 6  —



Muzy w ״szkole roz-czarowania": Musset -  Słowacki

Artysta zrzeka się swego geniuszu na rzecz nieustannego doznawa
nia m iłości rozumianej w sposób szczególny. Je s t  ona bowiem ciągle 
ta sama, choć odnowiona po traumatycznym doświadczeniu zerwa
nia i mająca już inny obiekt. Melancholik nie może wyjść z zaklętego 
kręgu powtarzania i rozpoczynania wciąż tego samego -  bez końca. 
Co więcej, poeta uczy Muzę, jak  powinna kochać. Wskazując je j wzór 
kwiatu -  ten  wzór, który w Nocy majowej jem u podsuwała Muza, na
mawiając do miłości, mówi: Aime, et tu renaitras, fais-toi fleur pour eclo- 
re (Ns, s. 319 ; Kochaj i odrodzisz się, uczyń z siebie kwiat, by rozkwitnąć). 
Paradoksalnie poeta gotów jest śpiewać o swych doznaniach właśnie 
teraz, kiedy sam śpiew nie ma już dla niego znaczenia. Nie dlatego, że 
przestał cierpieć, ale ponieważ znalazł sens tego cierpienia w uczuciu: 
Il faut aimer sans cesse, apres avoir aime (Ns, s. 319 ; Trzeba nieprzerwa
nie kochać, po tym jak się kochało).

-  dialektyczny powrót

Oscylacja ról interlokutorów znajduje swe potwierdzenie w zmianie 
metrum, co już sygnalizowałam. W swej ostatniej wypowiedzi zamy
kającej Noc sierpniową artysta zaczyna po raz pierwszy używać formy 
aleksandrynu zarezerwowanej dotychczas dla Muzy, ponieważ teraz 
to on staje się je j mentorem. Noc październikową rozpoczyna ponow
nie wypowiedź poety kontynuująca metrum, którym zakończył on Noc 
sierpniową. Muza natom iast w ostatnim  poemacie po raz pierwszy za
czyna mówić ośmiozgłoskowcem, a więc przejmuje metrum poety. Noc 
październikowa jest zwieńczeniem całego cyklu, bo wówczas artysta już 
nie odmawia tworzenia, jak  w Nocy majowej, nie deklaruje chęci śpie
wu, jak  w Nocy sierpniowej, ale tę deklarację spełnia, spełniając zarazem 
prośby Muzy z pierwszego utworu, których wówczas nie chciał wy
słuchać -  zaczyna opowiadać o cierpieniu, jakiego doświadczył. Swoje 
przeżycia określa, używając słów będących echem wcześniejszych są
dów Muzy na tem at ludzkości:

Cetait un mal vulgaire et bien connu des hommes;
Mais, lorsque nous avons quelque ennui dans le cxur,

m ent..., rozdz. ״Alfred de M usset”, s. 18 3 . Badacz porównuje z M uzą z Nocy Beatrice 
z Syna Tycjana, która próbuje przez m iłość pobudzić m alarza do pracy, jednak dla niego 
je j pocałunek je s t  więcej w art niż sztuka.
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Nous nous imaginons, pauvres fous que nous sommes,
Que personne avant nous na senti la douleur (Np, s. 320)408.

Artysta dojrzewa do spojrzenia na swoje jednostkowe, niepowta
rzalne doświadczenie w kontekście ogólnie rozumianej egzystencji 
ludzi ocenionych przez niego w sposób niezbyt pochlebny jako grupa 
biednych głupców czy szaleńców. Od pierwszych słów poety w Nocy 
październikowej widać, że zyskał on już dystans do samego siebie, dy
stans niezbędny, by przekształcić cierpienie w sztukę. Tymczasem 
Muza niejako zrzeka się swej poprzedniej negatywnej oceny ludzkości, 
którą teraz przejął poeta. Mówi: Il nest de vulgaire chagrin /  Que celui 
dune ame vulgaire (Np, s. 320 ; Wszak pospolitość zwykłej boleści /  Wśród 
pospolitej duszy się mieści [...]; B.L., s. 129). Kiedy wiadomo już, że ar
tysta nie będzie się bronić przed słowem, bogini przyjmuje jego wcześ
niejszą perspektywę i dowodzi wyjątkowości człowieka -  geniusza. 
Skoro oboje -  i Muza, i poeta -  są melancholikami, można powiedzieć 
po Freudowsku, że w każdym z nich miłość do utraconego obiektu została 
zastąpiona imperatywem utożsamienia się z nim409.

W Nocy październikowej dochodzi do pogodzenia poety i Muzy, do 
połączenia ich stanowisk. Jedno pozostaje niezmienne -  Muza zawsze 
stoi po stronie słowa (nawet jeśli nie namawia poety do śpiewu, gdyż 
melancholia uniemożliwia jej postawę aktywną) i przeciwstawia się mil
czeniu -  dieu du silence -  nazwanemu przez nią ״bratem Śmierci”. Poeta 
natomiast opuszcza bronioną dotąd pozycję. Obydwoje przeszli przez 
doświadczenie melancholicznej depresji -  poeta w Nocy majowej, Muza 
w Nocy sierpniowej -  i teraz powracają do twórczego wzlotu. Słowo ma 
siłę uwalniania od wyrzutów sumienia i pocieszania. Uwalnia także od 
melancholii, bo jak  pisał Kierkegaard: z chwilą rozpoznania przyczyny me
lancholia mija410. Artysta, zyskując dystans do siebie, wyraża zgodę na 
pozbycie się bólu, który dotychczas był dla niego zbyt cenny, a drogą 
do tego wyzwolenia jest poezja, która przyjmuje tutaj formę zwierzenia 
-  obnażenia duszy przed Muzą. W tym utworze cyklu dochodzi także

408 Była to boleść zw ykła, dobrze znana w  św iecie; /  Lecz gdy ja k a  tęsknota serce nam przy
gniecie, /  W yobrażam y sobie, w śród  oszołom ienia, /  Ż e n ikt d o tą d  p rz ed  nam i znać nie m ógł 
cierpienia  (B.L., s. 129).
409 M. Bieńczyk, M elancholia. O tych, co nigdy..., rozdz. X, s. 62.
410 Cyt. za: W. Bałus, M undus m elancholicus..., cz. III, s. 95 , oraz M. Bieńczyk, M elancho
lia. O tych, co nigdy..., rozdz. III, s. 16.
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do reintegracji z naturą, do czego nawoływała Muza w Nocy majowej. 
Można stwierdzić, że inspiratorka odnosi zwycięstwo -  wszystkie je j po
stulaty zostają spełnione.

Bogini uczy poetę wyzbycia się stosunku emocjonalnego do włas
nych przeżyć, wszak ma on opowiadać swą historię bez miłości i bez 
nienawiści (Songe qu’il ten faut ajourd’hui/  Parler sans amour et sans ha
ine; Np, s. 321; Bo wszak dziś musisz odkryć przyłbicę, /  Nie zakochany, 
nie uprzedzony!; B.L., s. 130). Wydaje się więc, że oziębłość jest nieod
łącznym elementem, koniecznym warunkiem poezji. Je st to jednak, 
oczywiście, oziębłość poprzedzona intensywnym przeżywaniem, emo
cjonalnym zaangażowaniem. Proces tworzenia jawi się wobec tego jako 
ciągłe umieranie z miłości i odradzanie się poety, skrajnie wyczerpujące 
doświadczanie i wyzbywanie się namiętności, by możliwe stało się za
mknięcie doświadczenia w słowa. Poeta wprost wyrazi tę prawdę, zgod
nie z nauczaniem Muzy: je veux, sans passion, /  Te conter mes ennuis, mes 
reves, mon delire (Np, s. 3 2 2 -3 2 3 ; chcę bez namiętności, /  Opowiedzieć ci 
me troski, me marzenia, mój obłęd). W utworach wcześniejszych cyklu ar
tysta stał na stanowisku, że to, co jest prawdziwie aktualnie przeżywa
ne, nie może być opowiedziane. I to stanowisko nie zmienia się w Nocy 
październikowej, ale artysta godzi się na przemianę: rezygnuje z przeży
wania na rzecz opowiadania. Wie, że tylko spojrzenie na siebie jak  na 
innego, rozpoznanie w swych rysach obcej twarzy (un visage etranger), 
pozwala na przekucie własnych uczuć w poezję411. Muza także dystan
suje się do przeżyć poety (Ne fais pas de moi la complice /  Des passions 
qui tont perdu; Np, s. 321; Nie czyń ze mnie współwinnej /  Namiętności, 
które cię zgubiły), choć rozumie ich rolę: bez nich poezji nie ma. To cienie 
przeszłości powstają na głos poety i liry Muzy, to one są tworzywem 
poezji. Dlatego ostatnia wypowiedź bogini z Nocy październikowej jest 
nauką szacunku do uczuć minionych, które zostają uświęcone (ce re- 
liques du cxur, restes sacres !). Zawołanie artysty: Jours de travail! seul 
jours oü jai vecu! (Np, s. 321; Dnie mego życia! Pracy mej dnie!; B.L., s. 131) 
jednoznacznie wskazuje, że jedynie poezja jest prawdziwym życiem, 
poezja, która stanowi przekształcanie doświadczenia egzystencjalnego 
w słowa, de facto uwalnianie się od tego doświadczenia.

411 A. Heyvaert zauważa, że dla M usseta w samym mówieniu o własnych doświadcze
niach zawiera się dystans do siebie, w erbalizacja uczuć wymaga spojrzenia na siebie jak  
na obcego; zob. A. Heyvaert, La transparence e t  l ’indicible..., rozdz. VI, s. 2 0 5 -2 2 7 .
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Oto jak  rodzi się ona w Nocy październikowej: Muza przygrywa, poe
ta niejako do tego akompaniamentu pobudza swą pamięć, zwraca się 
do bogini: Prends cette lyre, approche, et laisse ma memoire /  Au son de tes 
accords doucement seveiller; (Np, s. 321; Weź tę lirę, siądź bliżej, pozwól 
mej pamięci /  Niech się z wolna w twych dźwiękach budzi ze spoczynku; 
B.L., s. 130). Z drugiej strony Muza mówi, że to ona, grając, podąża za 
głosem poety:

Parle, ami, -  ma lyre attentive 
D’une note faible et plaintive 
Suit deja laccent de ta voix,
Et dans un rayon de lumiere,
Comme une vision legere,
Passent les ombres dautrefois (Np, s. 312)412.

Tworzenie jest więc ich wspólnym udziałem, nie można określić jed
noznacznie, które z nich jest pierwotnym sprawcą czy źródłem poezji. 
Dlatego poeta mówi o śpiewie w liczbie mnogiej: nous allons donc chan
ter! (Np, s. 322 ; będziemy więc śpiewać!).

Dla Muzy przeżycia poety są opowiadaniem cierpienia:

Pourquoi, dans ce recit d’une vive souffrance,
Ne veux-tu voir quun reve et quun amour trompe ?
Est-ce donc sans motif qu’agit la Providence 
Et crois-tu donc distrait le Dieu qui t’a frappe ?
Le coup dont tu te plains t’a preserve peut-etre,
Enfant; car cestpar la que ton cxur s’est ouvert.
L’homme est un apprenti, la douleur est son maitre,
Et nul ne se connait tant qu’il n’a pas souffert.
Cest une dure loi, mais une loi supreme [...] (Np, s. 325)413.

Inspiratorka ukazuje artyście sens jego bólu, sens wyższy, ukryty, 
wpisujący ten ból w Boży plan, zna wyższe prawo nauki przez cierpie
nie, ofiary czy zapłaty za każdą łaskę, każdą wartość w życiu. Wydaje

412 Mów, przyjacielu  -  m a czujna lira /  N utą s łabą  i jęk liw ą /  Postępuje ju ż  za  akcen tem  twego 
głosu  / 1 w  prom ieniu  św iatła, /  J a k  lekka  zjaw a /  Przechodzą cienie przeszłości.
413 Czemu w  tej opow ieści o dotkliw ym  cierpieniu /  Chcesz w idzieć tylko m arzen ie i zdradzoną  
m iłość? /  Czy O patrzność działa  bez  pow odu / 1 czy sądzisz, ż e  Bóg, który  cię dotknął, je s t  
roztargniony?/  Cios, na który  się skarżysz, zachow ał cię być m oże / D zieckiem ; bo to tą drogą 
tw oje serce się otw arło . /  C złow iek j e s t  term inatorem , cierpien ie j e s t  jeg o  mistrzem , / 1 n ikt nie 
zna siebie dopóty, dopóki nie cierpiał. /  To tw arde praw o, a le  praw o najw yższe [...].
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się także znać ukryty cel miłosnego dramatu poety, jego porażki: celem 
tym jest to, co bogini nazywa otwarciem serca. Dodajmy -  otwarciem 
serca przed nią, przemianą doświadczenia w opowieść poetycką. Dal
sza część wywodu Muzy utrzymana jest w konwencji consolatio -  łzy 
jawią się jako konieczne dopełnienie radości, brak szczęścia pozwala 
docenić to, co dobre. To prawo, które Muza objawia poecie, jest -  jak 
sama podkreśla -  prawem Boskim i jest także prawem powszechnym, 
uniwersalnym. Dotyczy w równym stopniu natury, co sztuki. Enume- 
racja w jednym zdaniu kwiatów, trawy, łąk, sonetów Petrarki i śpiewu 
ptaków, Michała Anioła, sztuk Szekspira i natury dowodzi, że wszyst
ko, co zostało wymienione w utworze, podlega owemu prawu. Co wię
cej, rzeczy te zachwycają poetę, ponieważ zawierają w sobie ukryte 
ziarno cierpienia składające się na ostateczną doskonałość. W to prawo 
zostaje wpisana także sfera erotyki -  oto nowa kochanka i nowa mi
łość może zostać doceniona tylko dzięki wspomnieniu dawnej -  nie
szczęśliwej. Minione zło nie może być znienawidzone, bo jego rezultat 
jest dobry, bolesne doświadczenie uczyniło z poety kogoś lepszego, jak 
twierdzi Muza. Czy lepszego człowieka? Z pewnością lepszego poetę... 
Nieszczęście prowadzi do szczęścia, jest jego tajemnicą. Je s t  też ta
jem nicą prawdziwej miłości. Uniwersalne prawo śmierci i odrodzenia, 
o którym mówi artysta, dotyczy także samej poezji. Ja k  pisze Jam es 
Robert Hewitt: Car les Nuits, nous le savons, sont le poeme dun rajeunis- 
sement createur, la renaissance et la resurection d’un poete mort414.

Ostatnia wypowiedź zamykająca cykl jest świadectwem całkowitego 
nałożenia się na siebie stanowiska Muzy i stanowiska poety, który roz
poczyna od słów tu dit vrais (Np, s. 327; mówisz prawdę). Poeta przywra
ca Muzie je j funkcję bóstwa, zwraca się do niej deesse, czyniąc ją  świad
kiem swej przysięgi, a raczej wyrzeczenia się minionej miłości. Ów akt 
wyrzeczenia dokonuje się w obliczu całej natury, a nawet więcej: mocy 
życia i energii wszechświata. Je s t  on tym samym włączony w uniwersal
ny porządek umierania i odradzania. Uznanie przez poetę sensowno
ści jego doświadczenia prowadzi go nieuchronnie do wniosku o dobroci 
Boga (Par la bonte du Createur; Np, s. 327; Przez dobroć Stwórcy).

Pierwsze padające w cyklu słowa to słowa Muzy skierowane do poe
ty; ostatnie -  słowa poety skierowane do Muzy -  stanowią projekcję

414 J.R . H ewitt, M usset appren ti..., s. 215.
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wspólnego upajania się cudem życia, a więc wspólnej poezji, wspólnego 
(poety i Muzy) odrodzenia. Cykl zostaje zamknięty idealnym odwró
ceniem, zamianą ról interlokutorów i przemianą głosów antagonistów 
w jeden głos. Świt, który kończy Noce, zapowiada jednak przecież za
razem nadejście dnia i kolejnej nocy, bo cykl naprawdę nigdy się nie 
zamyka -  jego koniec jest początkiem.

Powróćmy do próby wyjaśnienia relacji między poetą a Muzą. Rymkie
wicz pisze o romantycznych sobowtórach wydobywanych z siebie:

Ale imaginacja do tego stopnia spotęgowana czy tak intensywnie przeżywana, że
wreszcie jakby alienująca się od tego, kto imaginuje, i stająca się siłą samoistną: kimś
bez rysów, kimś z bladą twarzą, czyli niejasnym i nie kontrolowanym drugim ״ja”415.

Kto jednak w Mussetowskim cyklu wyprowadza ulotną postać Muzy 
ze swojej wyobraźni? Czyim jest ona le double? W tekście Nocy inspira
torka istnieje w równym stopniu, co poeta, jest intensywnym przeży
ciem imaginacji, ale nie poety, z którym rozmawia, a Poety, który jest 
rzeczywistym podmiotem cyklu. Spojrzenie na Noce jako na cykl wyda
je  się niezwykle istotne dla określenia relacji poeta-M uza, wprowadza 
bowiem kategorię podmiotu cyklicznego. Jak  pisze Rolf Fieguth, jest 
to podmiot, na który składają się różne elementy, nade wszystko jed
nak postaci mówiące w poszczególnych tekstach cyklu, a który nie jest 
tożsamy z żadną z tych postaci416. Nie można stwierdzić, że podmiotem 
Nocy jest poeta, który rozmawia z Muzą. Ona także konstytuuje ״ja ” 
tego zbioru -  składają się nań w równym stopniu wypowiedzi obojga 
interlokutorów. Trudno też uznać, że głos jednego z nich jest domi
nujący. Musset nie wprowadza innych mówców, wobec czego można 
stwierdzić, że jest to podmiot rozdwojony. Wyjątek stanowi Noc gru
dniowa, w której Muzy nie ma, aczkolwiek i w tym utworze dochodzi do 
rozbicia na dwa głosy, tyle że inne.

Muza, podobnie jak  poeta, stanowi alter ego podmiotu Nocy. Drugie 
ja״ ” jest kreacją złożoną, ma w sobie bowiem to, co pozwala nazwać 
go ״ja ”, ale także to, co go od owego ״ja ” odróżnia. Ciekawy wydaje się 
pomysł interpretacyjny Heyvaerta, który zmierza w kierunku podkre
ślenia owej różnicy: Muzę uznaje za pour-soi, zauważa więc, że drugie

415 J.M . Rymkiewicz, Ludzie dwoiści..., s. 94.
416 Zob. R. Fieguth, R ozpierzchłe gałązki..., s. 3 8 -3 9
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ja״ ” to inne ״ja ”. Jawi się ona według badacza jako pośredniczka mię
dzy podmiotem a odbiorcą tekstu, co nie przeszkadza autorowi pracy 
uznać, że poemat stanowi transkrypcję dramatu wewnętrznego, formę 
idealnego dialogu z samym sobą417. Czy można być innym i sobą jedno
cześnie, jak  o poecie Nocy pisze Heyvaert? Moja teza daje się sformu
łować następująco: taki status bycia dostępny jest wyłącznie podmio
towi cyklu, który ״wchłania” czy zawiera w sobie zarówno poetę, jak 
i Muzę. Symptomatyczne jest, że badacze Musseta przyjmują za oczy
wistą tożsamość między postacią poety a podmiotem Nocy. Ich intuicja 
jest uzasadniona: jeżeli poetycki autobiografizm jawi się jako główna 
przyczyna spoistości zbioru, podmiot cyklu musi być bliski podmioto
wi autorskiemu, a z pewnością najbliższy Mussetowi jest poeta. Sądzę 
jednak, że jest to odczytanie podmiotowości Nocy jednostronne. W cy
klu bowiem poeta to ״ja  własne” podmiotu, Muza to jego ״obce ja ”, wo
bec którego poeta może sam się określić jako ״ja ” i przed którym godzi 
się, jak  sam mówi, otworzyć swą duszę. Mussetowska bogini nie może 
wiedzieć o przygodach poety, ponieważ one muszą je j -  komuś innemu, 
nie samemu sobie -  zostać opowiedziane, żeby mogła powstać poezja. 
Konieczna jest nie samotność, a ״wy-obcowanie”, ״wygenerowanie” 
z siebie Muzy, która ma własną osobowość, staje się ową ״siłą sam oist
ną”, o której pisze Rymkiewicz w cytowanym fragmencie. Sobowtóro- 
wość, podobnie jak  w ogóle nierozstrzygalność, wpisuje się także w me- 
lancholiczną kreację Nocy i w Mussetowskie desenchantement. Bowiem 
Freudowska melancholia jest formą narcyzmu: tęsknym żalem za utraco
nym samym sobą418.

Oczywiście, ״wy-obcowanie” poety wiąże się z koncepcją geniusza419. 
Być geniuszem znaczy odkryć w sobie innego. Artysta potrzebuje innej

417 A. Heyvaert główny problem  M usseta widzi w skazaniu na pośrednictwo, mediację 
języka, k tóry  nie je s t  w stanie uchwycić niewyrażalnego. Wobec tego obnażenie, wyeks
ponowanie tej mediacji przez wprowadzenie innego ״ja ” pozwala się w rezultacie od niej 
uwolnić; zob. A. Heyvaert, La transparence e t  l ’indicible..., zwł. s. 2 7 3 -2 9 1 .
418 W. Bałus, Mundus melancholicus... , cz. III, s. 136 .
419 Ja k  pisze C. Abastado, Le gen ie est  genius, l ’au tre en soi-m em e le dem on tornm enteur 
ou secourable, la presence interieure, la voix qui dicte a  l ’hom m e d ’action  sa conduite, au  p oete  
ses &uvres, le signe d ’une predestination ; C. Abastado, M ythes e t  rituels..., s. 4 5 . Za form ę 
inconnu” uznaje Muzę M״ usseta J.R . Hewitt, k tóry pisze: C ’est l ’esthetiqu e qu ’il affiche- 
ra dans le cycle des Nuits oü l inconnu” pren״’ d  la form e de la M use, e t  oü il poursuivra, sur 
le m ode grave, son analyse de la crise creatrice p laęan t le m oi p oetiqu e au centre du dram e; 
J.R . Hewitt, M usset apprenti..., s. 215.

~  2 1 3  ~



Romantyczne koncepcje poezji. Poeta i  Muza -  relacja w stanie kryzysu

świadomości jako odbicia umożliwiającego mu określenie własnego sta
nowiska. W tym kontekście relację poety z Muzą można wytłumaczyć 
przez odniesienie do ironii romantycznej tak, jak  rozumiał ją  kiedyś 
Paul de Man: dialektycznie -  jako zwierciadlane struktury ״ja ”, w któ
rych ״ja” patrzy na siebie z dystansu420. Takimi strukturami byłyby oby
dwie postaci Nocy. Tego rodzaju interpretację uprawnia przedstawiona 
w poprzedniej części książki lektura innych tekstów Musseta, w których 
ironia ujawnia się bardziej bezpośrednio -  odsłaniając swą zewnętrzną 
stronę ״dobrego starego buffo”, jak  pisał Friedrich Schlegel. W swojej 
krytyce pojęcia ironii de Man przywołuje filozofię Fichtego, którą uzna
je  za bliską myśli Schlegla421. Wydaje się, że koncepcję Ja  ustanawiające
go swój własny byt przez akt języka i N ie-Ja implikowanego w samym 
ustanowieniu Ja  także można odnieść do Nocy. Podobnie jak  Ja  i Nie-Ja 
poeta i Muza mogą wejść z sobą w kontakt przez wzajemne ogranicza
nie i określanie422. Potrzeba usłyszenia własnej mowy, wewnętrznego 
otwarcia się, spojrzenia na siebie oczami innego, z jaką mamy do czynie
nia w cyklu Musseta, jest cechą antropologii nowoczesnej423. W takim 
sensie nowoczesny jest romantyczny podmiot, bo Według romantyków 
podmiot to oko wewnętrzne zapatrzone w siebie424.

Samo jednak rozszczepienie podmiotu nie tłumaczy jeszcze wszyst
kiego: Mussetowi nie wystarcza przecież Widmo (La Vision) -  le double 
poety. Dlaczego wprowadza postać Muzy? Kwestię je j relacji z poetą 
komplikuje erotyczny charakter stosunku inspiratorki do artysty. 
Można, naturalnie, stwierdzić, że z perspektywy podmiotu cykliczne
go mamy do czynienia z uzewnętrznieniem psychicznej rozterki ״ja ”
-  upostaciowionym w dialogu z animą. Bogini byłaby wówczas ema-

420 Zob. P. de M an, R etoryka czasow ości, przekł. A. Sosnowski, ״Literatura na Świecie” 
1 9 9 9 , n r 1 0 -1 1 , s. 2 1 6 -2 4 1 . Potem de M an pisze o tym  swoim stanowisku, ale już dy
stansując się do niego, poddając je  krytyce w: P. de M an, Pojęcie ironii, przekł. A. Sosnow 
ski, ״Literatura na Świecie” 1 9 9 9 , n r 1 0 -1 1 , s. 1 7 -3 8 .
421 P. de M an, Pojęcie ironii..., s. 2 0 -3 0 .
422 Naturalnie ״zwierciadlaność” czy ״refleksyjność” pojm owana jako sposób samopo- 
znania była obecna w myśleniu romantycznym  w ogóle, szczególnie w kręgu niem ieckim
-  nie tylko w myśli braci Schleglów, ale i w koncepcji Schellinga (i M. M ochnackiego). 
Zob. M. Jan ion , G orączka rom antyczna..., cz. I ״Rom antyczna now ożytność”.
423 Piszą o tym  M. Bachtin i J . Derrida. Zob. R. Nycz, Literatura ja k o  trop..., cz. I, rozdz. 
O״ soba w nowoczesnej literaturze: ślady obecności”, s. 82 .
424 R. Przybylski, O świeceniowy rozum i rom antyczna przepaść, w: Problem y polskiego ro
m antyzm u , seria III, s. 124 .
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nacją pragnień, idealną kochanką, ״ja ” lepszym i piękniejszym. Mimo 
oscylacji ról poety i Muzy, bliskości partnerów, całkowita zamiana 
między nimi nie jest możliwa. Kobiecość Muzy podkreśla jej odmien
ność, odrębność od mężczyzny-poety. Relacja poety z Muzą wpisuje się 
w schemat romantycznej miłości sobowtórowej, w której kochankowie, 
poszukując tożsamości, zatracają się w sobie nawzajem i nie wiadomo 
już, kto jest czyim odbiciem425.

Muza jest jednak Muzą i zwrot do niej jest wyraźnym nawiązującym 
do wielowiekowej tradycji gestem metapoetyckim. Wyższość Muzy nad 
doświadczeniem ludzkim, je j nieziemskość, wydaje się istotna. Pod
miot cyklu, czyniąc z bogini swe inne ״ja ”, wskazuje, że ma kontakt z tą 
właśnie ponadludzką sferą bytu. Muza jest inspiratorką, personifikacją 
sił twórczych: czy zewnętrznych wobec poety, czy z niego samego wy
prowadzonych -  to trudne do rozstrzygnięcia. Z pewnością dlatego, że 
Musset nie chciał i nie potrafił tego rozstrzygnąć, dramatyczny dialog 
jest wyrazem jego nierozwiązywalnych rozterek426. Muza, która repre
zentuje tradycję, jest zafascynowana poetą, a więc tradycja potrzebuje 
indywidualnego talentu geniusza, by się odnowić, uaktywnić, stać na 
powrót silną, pociągającą, wpływową. Bogini jest uzależniona od arty
sty, poddana mu, co zmienia dotychczas obowiązującą formę toposu. 
Chodzi więc o zaprzeczenie tradycji, ujarzmienie je j i tym samym po
wrót do owej tradycji, dzięki temu zaprzeczeniu odnowionej.

Musset, należy zgodzić się z Hewittem, jest poetą, który odkrywa 
siebie w akcie tworzenia. Sądzę, że dlatego relacja poety i Muzy nie 
może być jednoznacznie i apriorycznie określona. Prawda tej relacji 
wyłania się z tego, co przemilczane, niedopowiedziane427. W przekona
niu poety poezja jest tym, czego nie ma, co istnieje potencjalnie i ma

425 Zob. M. Piwińska, M iłość rom antyczna..., s. 5 3 4 -5 3 6  i eadem , K ochana siostra..., 
s. 4 9 -5 2 .
426 M. Piwińska pisze, że dramatyzm właściwy je s t  cyklom poetyckim  w ogóle; zob. 
M. Piwińska, M ickiew icz o cyklu..., w: O d K ochanow skiego do M ickiew icza, s. 1 6 1 -1 6 6 . Wy
bór przez M usseta form y cyklicznej dla wyrażenia dramatyczności relacji poeta-M u za 
wydaje się więc głęboko uzasadniony.
427 Zob. J.R . Hewitt, M u ssetaprenti..., s. 2 1 7 -2 1 8 . Poulet pisze o napięciu we wczesnych 
utworach rom antyka: Elle se leve , elle eclate en une sorte de conscience douloureuse d e n etre  
p as encore ce q u elle  va etre, elle est le sen tim en t d ’im patience fo lle e t  de s o i f  extrem e qu ’on 
eprouve a  l ’instant ou la coupe ne touche pas encore les levres, ou l ’on es t  torture p a r  langoisse  
de savoir s ’il es t sur que le desir se transform e e n plaisir; G. Poulet, Etudes sur le tem ps..., t. II, 
rozdz. VII ״M usset”, s. 233 .
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się dopiero spełnić. Głównym gwarantem spoistości zbioru są motywy 
metapoetyckie występujące w tej twórczości, której cechą jest przecież 
-  paradoksalnie -  ich dewaluacja.

Nieokreśloność relacji poeta-M uza przekłada się na podmiot cyklu. 
Czemu jednak w istocie służy to rozdwojenie podmiotu? Zdialogizo- 
wanie tekstu lirycznego dotyczącego poezji, a takim niewątpliwie są 
Noce, jest znakiem dramatyzacji tematu kreacji. Tym bardziej że jest 
to zdialogizowanie konfliktowe. W zbiorze Musseta mamy do czynie
nia ze zjawiskiem określonym przez Czesława Zgorzelskiego mianem 
 dramatycznej liryzacji”428. Najważniejszym jej sygnałem jest właśnie״
owa dwugłosowość, świadcząca o wahaniach, rozbiciu podmiotu429. We 
francuskim cyklu odnaleźć można również pozostałe cechy opisywane
go przez badacza zjawiska: cykl ten zawiera wyraźne etapy rozwoju ak
cji -  pewną rozwijającą się w czasie historię, której punkt kulminacyjny 
przypada na środek cyklu (Nocgrudniową i Noc sierpniową). Z pewnoś
cią dramatyzacja monologu lirycznego jest w wierszach romantyka 
pochodną tragizmu losu artysty. Ponadto historia ta -  zarówno ona 
sama, jak  i fakt je j opowiedzenia -  powoduje wyraźne zmiany w posta
wie podmiotu lirycznego, na co składają się metamorfozy obu postaci 
lirycznych.

Noce Musseta są poezją o odrzuceniu poezji. Romantyk w swoim 
cyklu uchwycił dramatyzm procesu twórczego. Kryzys poetycki jest ko
nieczny, by mogło powstać dzieło. Poeta musi przestać być poetą, by 
stać się nim na nowo. Je s t  to cykl o samym akcie pisania, o konieczno
ści przejścia przez noc -  także rozumianą jako to, co wrogie, obce -  by 
zaistniała poezja.

428 Odwołuję się tu  do definicji dramatyczności m onologu lirycznego przedstawionej 
przez Cz. Zgorzelskiego w książce L iryka w  pełn i rom antyczna. Studia i szkice o w ierszach  
Słow ackiego, W arszawa 1 981 , rozdz. III, s. 1 5 5 -1 5 9 .
429 C. Zgorzelski pisze: A le w ypow iedź najbardziej znam ienną dla dram atycznej liryczności 
kszta łtu je rozdw ojenie podm iotu , dynam ika przeciw staw nych g łosów  jeg o  osobow ości, sytu
acja  ścierających się z e  sobą m otyw acji, postaw a zdynam izow ana dram atycznością w ahań, 
niepewności, zw ątpien ia, w yrzutów  staw ianych sobie sam em u; ibidem , rozdz. III, s. 157 .
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Jedna noc Poety i Natchnienia■ Juliusza Słowackiego

Poeta przeszłości -  Natchnienie przyszłości. 
Od Muzy greckiej do chrześcijańskiej

Poeta i Natchnienie Juliusza Słowackiego to utwór ze wszech miar godny 
uwagi, późniejszy niż Noce, choć budzący niegdyś (głównie w pierwszej 
połowie XX wieku) równie wiele kontrowersji, dziś w zasadzie zapo
mniany. Ju ż  sama data jego napisania rodzi wątpliwości, choć zasadni
czo przyjmuje się tezę Józefa Ujejskiego, Józefa Tretiaka i ״późniejsze- 
go” Juliusza Kleinera, którzy wskazywali, że jest to jedno z pierwszych 
dzieł ״mistycznych” Słowackiego430. Tekst Poety i Natchnienia został 
opublikowany dopiero w roku 1857  przez Antoniego Małeckiego, i to 
w wersji niepełnej w stosunku do rękopisu.

Komentatorzy poematu podkreślali trudność jego interpretacji wy
nikającą z mroczności, chaotyczności, niejasności obrazów, łączenia 
przez poetę sprzecznych pojęć i idei431. Dziś te cechy utworu nie sta

430 Ujejski, Tretiak i Kleiner opierają swe tezy na podobieństwie idei zawartych w poe
m acie z tymi, które pisarz wyraził w listach z 1 8 4 3  r. do Z. Krasińskiego; zob. J . Tretiak, 
Ju liusz Słow acki, Kraków 1 9 0 4 , t. I, s. 4 5 1 -4 6 0 ;  J . Ujejski, Dwa nieznane listy Słow ackiego  
do K rasińskiego, ״Przegląd Warszawski” 1 9 2 5 , t. 1, s. 2 1 -2 2 , przyp. 6; J . Kleiner, Juliusz  
S łow acki..., t . IV, s. 2 8 -3 6 . Pierwszy wydawca i kom entator poem atu -  A. M ałecki -  
uznał go za tekst stosunkowo wczesny -  wcześniejszy od K siędza M arka  i Snu Srebrnego  
S alom ei. Także J . Kleiner we wstępie do wydania poem atu w D ziełach wszystkich  określił 
go m ianem  pierwszego obszerniejszego utworu Słowackiego-towiańczyka” i czas jego״ 
pow stania ustala! na połowę r. 1 8 4 3 , choć jeszcze w 1 9 0 9  r. skłonny był go datować na 
lata  1 8 4 4 -1 8 4 5  podobnie jak  Z. Przesmycki. W. Hahn natom iast był zdania, że Poeta  
i N atchnienie powstał w r. 1 8 4 6  lub nawet 1 8 4 7 . Zob. A. M ałecki, Ju liusz Słow acki. Jeg o  
życie i dzieła  w  stosunku do w spółczesnej epoki, t. III, Lwów 1 9 0 1 , s. 1 0 1 -1 0 3 ; J . Kleiner, 
Król Duch". Zasadnicze p״ ierw iastk i treści i ich ew olucja w  twórczości S łow ackiego, ״Pa- 
m iętnik Literacki” 1 9 0 9 , r. VIII, s. 7 2 -7 3  (tu Kleiner polem izuje jeszcze z Tretiakiem ); 
Z. Przesmycki, Sofos -  D ziew ica -  A tessa -  H elois i nieznany list Ju liusza Słow ackiego, ״Chi- 
m era” 1 9 0 7 , t. X, z. 30 , s. 5 2 4 -5 4 4 ; W. Hahn, ״P oeta i natchnienie" Ju liu sza Słow ackiego, 
Pamiętnik Literacki” 1״ 9 0 4 , s. 6 2 9 -6 4 7 , zwł. s. 64 6 . Zob też nowsze kalendaria: K alen 
darium  życia i tw órczości Ju liu sza Słow ackiego, oprac. E. Sawrymowicz, Wrocław 1 960 , 
s. 4 4 3 , oraz M. Kamela, Słow acki Ju liusz, w: Polski Słow nik Biograficzny, red. H. M arkie
wicz, t. 39 , W arszawa-Kraków 1 9 9 9 -2 0 0 0 , s. 66 . Badaczy współczesnych utwór intere
suje w zasadzie tylko przy okazji omawania innych tekstów.
431 A. M ałecki, k tóry w ogóle krytycznie podchodził do dzieła m istycznego Słowackie
go, zaliczył P oetę i N atchnienie do dzieł, w których ״góruje m istyka i niezrozum iałość”, 
choć nie odmówił mu pewnego wdzięku i artyzm u w poszczególnych fragm entach; zob. 
A. M ałecki, Ju liusz S łow acki..., s. 10 2 . W  swej monografii o Słowackim Kleiner określił
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nowią już podstawy do zarzutów, a odwołanie się do kategorii aporii 
pozwala na wyznaczenie innej linii jego odczytania. Niejednoznacz
ność, która tak przeszkadzała dawnym badaczom, sprawia, że jest to 
tekst szczególnie ważny jako świadectwo dokonujących się zmian. Cie
kawe i symptomatyczne wydaje się to, że ten utwór, być może jeden 
z pierwszych napisanych tuż po wielkiej przemianie -  także po do
świadczonym i dowiedzionym w poematach dygresyjnych kryzysie ję 
zyka romantycznej poezji -  dotyczy twórczości poetyckiej. Istotne jest 
również, że ma on, podobnie jak  Noce Musseta, formę dialogu, a więc 
formę par excellence dramatyczną (można go określić mianem ״frag- 
mentu dramatycznego”)432. Dramatyzm ów jest świadectwem trudne
go, konfliktowego kształtowania się nowej koncepcji poezji. Wypadnie 
mi się w tym miejscu nie zgodzić z Wiktorem Hahnem, który zakłada, 
że nie ma w utworze dyskusji, a zasadnicze myśli poematu wypowiada 
tylko Poeta433. Podmiot utworu -  jak  cykliczny podmiot Musseta -  łą
czy przeciwstawne postawy dwojga rozmówców. To właśnie dzięki pod
miotowi dochodzi do pojednania tych postaw.

Tytuł Poeta i Natchnienie nie pochodzi od Słowackiego, nadał go poe
matowi wydawca -  Małecki, co jednak znajduje uzasadnienie w tekście, 
w którym tytułowe postaci są interlokutorami. Pisząc, że partnerką 
Poety jest Natchnienie, należy jednak pamiętać, że imię to zyskuje ona 
dopiero w ostatniej części utworu. Wcześniej nazywana jest Atessą, po
tem Duchem, a od wersu 4 0 7  (w wydaniu Kleinera) już konsekwentnie 
określana jest jako Natchnienie. Oczywiście, chodzi o jedną i tę samą 
postać, lecz nadawanie je j różnych mian ma swoje znaczenie. Określa 
bowiem funkcje, jakie pełni ona wobec swego rozmówcy, na które poło
żony jest nacisk w tekście.

Dlaczego pozwalam sobie traktować ten utwór na równi z Nocami 
Musseta jako wariant czy realizację toposu zwrotu do Muzy? W obu 
tekstach mamy do czynienia z rozmową intymną, której głównym 
uczestnikiem jest Poeta -  tak nazwany i przez Musseta, i przez Słowac

ten tekst jako ״wykwit chaosu wewnętrznego”, ״wyraz szam otania się i poczucia nie
zdolności”, form ę otw artą, ״nieukształtow aną ostatecznie”, a także jako ״próbę prze
zwyciężenia tragedii” przez zlanie w jedno różnych, często przeciwstawnych kategorii 
i w artości; zob. J . Kleiner, Ju liusz S łow acki..., t. IV, s. 28.
432 Zob. Cz. Zgorzelski, Liryka w  pełn i rom antyczna..., rozdz. III, s. 1 5 5 -1 6 6 .
433 Zob. W. Hahn, ״P oeta i natchnienie"..., s. 6 4 5 -6 4 6 . Według badacza tytu ł nie wyjaśnia 
niczego, nie wnika w ideę poematu.
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kiego. Większe wątpliwości może budzić postać rozmówczyni Poety. 
O ile bowiem w tekście francuskim jest nią Muza we własnej osobie, 
o tyle u Słowackiego postać niewieścia nie jest w żadnym miejscu na
zwana Muzą ani do niej porównana; spróbuję dalej odpowiedzieć dla
czego. A jednak dla badaczy zajmujących się tym utworem jest oczywi
ste, że Atessa to Muza. Tretiak pisze: Jest to dyalog między poetą a jego 
natchnieniem, jego muzą, która nosi szczególne imię Atessy, a występuje 
jako jakiś opiekuńczy, siostrzany duch jego434. Podobnego zdania jest 
M arta Piwińska, która wiele lat po Tretiaku stwierdza, że: los poety 
umarłego narodu wydał mu się [Słowackiemu -  M.S.] ohydny i straszny. 
 Grabarzem będę”, pisał w niedokończonym poemacie (wydawcy go nazwali״
 Poeta i Natchnienie”), gdzie Muza nosi egipskie, wedle Słowackiego, imię״
Atessy435. W książce Juliusz Słowacki od duchów, z której pochodzi ten 
cytat, znajduje się rozdział zatytułowany ״Poeta i natchnienie”, stano
wiący jawną aluzję do utworu Słowackiego. Co jednak ciekawe, w tym 
właśnie niezwykle istotnym rozdziale poświęconym rozważaniom na 
tem at istoty poezji i inspiracji twórczej dialog poetycki w ogóle się nie 
pojawia. W rozumieniu autorki twórczość genezyjska Słowackiego sta
nowi próbę wyzwolenia się poety od ״tyranii natchnień”, zapanowania 
nad tym, co nagłe i niezależne od jego woli. Piwińska podkreśla przeko
nanie ״późnego” Słowackiego o odrębności natchnienia od wyobraźni 
czy intuicji. Jak  sądzę, to rozróżnienie wyraźne jest także w Poecie i Na
tchnieniu. Łatwość, z jaką znawcy romantyzmu utożsamiają bohaterkę 
poematu z Muzą, wynika ze wskazówek zawartych w samym tekście 
poematu. Nazwanie Atessy Natchnieniem, je j całkowicie duchowy, lot
ny, niematerialny charakter, jak również sposób traktowania przez nią 
Poety i treść wypełniającej utwór rozmowy pozwalają uznać, że interlo- 
kutorka artysty pełni funkcję Muzy, że jest jej odpowiednikiem. Polski 
romantyk poszedł dalej niż francuski -  oderwał funkcję twórczej inspi
racji od jej antycznego wzorca, co nie znaczy, że wzorzec ten w poemacie 
nie ma znaczenia.

434 J . Tretiak, Ju lisz  S łow acki..., t. I, s. 4 5 2 , [pogrub. -  M .S]. W  toku swojej interpretacji 
utworu badacz pisze o Atessie cały czas jako o Muzie.
435 M. Piwińska, Ju liusz S łow acki od  duchów, s. 4 8 1  [pogrub. -  M .S.]. M. Piwińska pisze 
także gdzie indziej: A tessa j e s t  M uzą w Poecie i Natchnieniu"; M. Piwińska, M״  iłość rom an
tyczna ... , s. 605 .
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-  grecka przeszłość

Związek Atessy-Ducha-Natchnienia z kulturą antyczną polega jednak 
nie tylko na podobieństwie funkcjonalnym. W poetyckim dialogu Sło
wacki nawiązuje do tradycji starożytnej także w sposób bezpośredni. 
Pierwsze z imion, jakie nadał postaci kobiecej, jest imieniem jej anty
cznego wcielenia. Atessa na samym początku utworu przywołuje wspo
mnienia wspólnego życia z Poetą w czasach starożytnych, mówi o Pnyk- 
sie i Hymecie -  wzgórzach otaczających Ateny, co świadczy o tym, że 
oboje byli ateńczykami. Kontekst innych mistycznych dzieł pisarza 
wskazuje jednak, że wiązał on imię Atessy raczej z Egiptem. Jako sio- 
stra-żona faraona Ramzesa, nosi je  bohaterka Samuela Zborowskiego436. 
Również w Poecie i Natchnieniu pojawia się, choć marginalnie (w jednym 
z fragmentów niewłączonych przez wydawców do tekstu głównego), 
wątek egipski: pusty sarkofag harfiarza, pustynia i oaza Amona437.

436 Kleiner i Hahn wskazują na Ajschylosa, u którego pojawia się królowa Atossa, jako 
źródło Słowackiego (zob. J . Kleiner, Ju lisz  S łow acki..., t . IV, s. 34 ; W. Hahn, ״P oeta i na
tchnienie"..., s. 630 ). Tożsamość N atchnienia z Atessą -  bohaterką Sam uela Zborow skiego 
-  podkreślają badacze: zob. przywołane w przyp. 4 3 0  prace J . Kleinera, Z. Przesmyckie
go, W. Hahna oraz K. Kantak, Słow acki i S łow iańszczyzna, ״Świat Słowiański” czerwiec 
1 8 0 8 , r. IV, t. 1, s. 5 5 1 -5 5 2 . O znaczeniu Ajschylosa dla Słowackiego zob. M. Kalinow
ska, Grecja rom antyków ..., s. 6 8 -7 2  oraz eadem , K ilka słów  o posągow ej p iękności m arm u
rowej w  poezji S łow ackiego, w: Lustra historii. Rozpraw y i eseje  o fiarow ane P rofesor M arii 
Ż m igrodzkiej z okaz ji p ięćdziesięciolecia pracy naukow ej, red. M. Kalinowska i E. Kiślak, 
Warszawa 1 998 , s. 114 .
437 W spom nienie harfiarza poza kontekstem  innych utworów Słowackiego może wy
dawać się niejasne. Postać ta  pojawia się także w D ialogu troistym , gdzie zafascynowana 
opowieścią o królu Dawidzie Helois jako egipska królowa odkrywa prawdę o nieśm iertel
ności duszy i um ieszcza w grobowcu wizerunek króla-harfiarza. Także i w poemacie cho
dzi prawdopodobnie o Dawida. Świadome ofiarowanie się na śm ierć, czyli eksperym ent 
egzystencjalny, jakim  je s t  sam obójstw o, wykonany przez parę kochaków-faranonów, to 
epizod opracowywany przez Słowackiego w ielokrotnie. W  Poecie i N atchnieniu  je s t  on 
nieobecny, ale nie tyle nie istnieje, ile ulega elipsie. Dopiero odczytanie fragmentów 
przekreślonych wydobywa egipski wątek utworu, poza tym  czytelny wyłącznie w im ie
niu Atessy. Dla W. Szturca, jak  wcześniej dla Hahna czy Kleinera, je s t  oczywiste, że tak
że w poemacie chodzi o dzieje Egipcjan, Eoliona i Atessy, i w tym  kontekście badacz 
czyta dialog; zob. W. Szturc, A rcheologia w yobraźni, Kraków 2 0 0 1 , rozdz. ״Nad pustym 
sarkofagiem  Helois”, s. 1 2 7 . Początek utworu, mimo że przywołuje wyłącznie wspo
m nienia greckie, sugeruje przecież, że nie było to pierwsze wcielenie pary kochanków, 
skoro Atessa mówi, że wówczas w Atenach zmartwychwstała z ukochanym (a więc nie 
narodziła się po raz pierwszy) i że z nim znów” (to słowo bardzo tu״   istotne) dorastała. 
Ponadto je s t  nazwana przez Poetę siostrą, a to Egipt, nie Grecja, był m iejscem  m iłości 
kazirodczej tak ważnej dla ״teorii metem psychicznego rom ansu” Słowackiego.
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Grecki pejzaż przywoływany, czy właściwie przypominany, przez 
Atessę w Poecie i Natchnieniu składa się z fragmentów, pojedynczych 
obrazów, konkretnych, ale wycinkowych elementów rzeczywistości, 
odblasków wspomnień, jak: wzgórze, nieogrodzona chata, wino, am
fory, marmurowe ściany, gaj oliwny, strumień, dźwięk lutni. Wszystko 
to buduje pejzaż idylliczny, skojarzony ze szczęściem pary kochanków 
i z bezpieczeństwem. Jako niezbędne uzupełnienie tego pejzażu po
jawia się także kroczący polem chór młodzieńców przywołujący na 
myśl jakieś misteria. Słowacki jest daleki od mimetyzmu pojmowane
go w sposób tradycyjny, elementy odpominane przez Atessę pojawiają 
się w ciągu przygodnym, nieuporządkowanym. Greckie realia odtwa
rzane są przecież we wspomnieniach (i to wspomnieniach istoty bez
cielesnej!), które nakładają się na siebie i przenikają. Poetyka utworu 
przypomina więc raczej poetykę snu niż realistycznego opisu. Zaska
kujące jest podobieństwo przedstawienia Hellady w dialogu z je j wizją 
w IX pieśni Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu, gdzie wędrowiec opisuje 
swoje wrażenia, patrząc na Zatokę Koryncką z groty na wzgórzu. Par
nas, chata na wybrzeżu, amfory z winem, strumień, drzewa cytrynowe, 
Hymet, a nawet piryjski taniec z mieczami są tam przywołane w formie 
marzenia podróżnika wyrażającego żal, że nie jest starożytnym paste
rzem owiec. Podmiot podróżniczego poematu dygresyjnego sam mówi 
o sielance jako gatunku najwłaściwszym dla wyrażenia uroku ogląda
nego pejzażu korynckiego. Jednocześnie zderza tę idyllę z dręczącym 
go poczuciem braku ojczyzny. W Poecie i Natchnieniu owe rojenia zamie
niają się w prawdę przeżytej egzystencji, iluzja staje się wspomnieniem, 
a tam ta -  grecka -  ziemia okazuje się nie wymarzoną, a rzeczywistą oj
czyzną Poety, tyle że dawną438. Pojawia się także ukochana, nieobecna 
w IX pieśni Podróży do Ziemi Świętej.

438 O greckiej idylli Słowackiego w Podróży do Ziem i Św iętej zob. J . Kleiner, Juliusz S łow a
cki..., t. II, s. 2 3 2 -2 3 5  oraz R. Przybylski, Podróż Ju liu sza Słow ackiego..., rozdz. II, s. 53. Klei
ner wspomina w tym  kontekście także P oetę i N atchnienie. O pewnych podobieństwach 
dialogu z poem atem  podróżniczym wspomina E. Sawrymowicz; zob. K alendarz..., 
s. 21 1 , 2 6 4 -2 6 5 , 27 1 . O pejzażu w IX pieśni Podróży do Ziem i Św iętej pisze M. Kalinow
ska: Podróżnego w ew nętrzne dośw iadczen ie zagubienia, niepokoju i braku  zadom ow ien ia  
w  św iecie znajduje swój uczuciowy odpow iednik w  spustoszonym  przez h istorię i czas pejzażu  
greckim ; M. Kalinowska, K ilka słów ..., w: Lustra historii..., s. 1 1 0 . Zob. też eadem , Grecja 
rom antyków ..., s. 5 4 -9 0  oraz M. Korzeniewicz-Davies, Czy wszyscy jesteśm y  Grekami?, 
w: Lustra historii..., s. 6 3 -6 4 .
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Jakie znaczenie mają przedstawione w dialogu wspomnienia grec
kiego życia z perspektywy przekształceń toposu zwrotu do Muzy? Otóż 
przynoszą one przede wszystkim pewne odniesienia do antycznej kon
cepcji sztuki. Aluzje do poezji obecne są w tekście dialogu od początku
-  właściwie od pierwszego słowa -  od nazwania Poety Poetą. W Poecie 
i Natchnieniu nie ma bezpośrednio mowy o Parnasie, choć pojawiający 
się w utworze ״oliw czarny gaj” może być świętym gajem wokół źród
ła parnaskiego. W tekście przywołany jest też strumień, co tam w takt 
lutniowy ciecze (s. 4 29 )439. Ów takt może dowodzić, że chodzi o źród
ło związane z inspiracją poetycką, źródło poświęcone Muzom, od po
czątku z nimi związane, być może dlatego, że były pierwotnie nimfami 
wodnymi. Atessa powołuje się na czytanego wspólnie przez kochanków 
Ajschylosa, którego twórczość była często przeciwstawiana Homery- 
ckiej440. Słowacki jawi się w poemacie jako reprezentant romantycznej, 
a odziedziczonej po Platonie koncepcji rozdziału poezji na dwie linie: 
pierwszą -  popularną, drugą -  nieskażoną, pierwotną, bliższą prawdy, 
wywodzącą się od Orfeusza, którego następcą byłby właśnie Ajschy- 
los. Także z tą przedhomerycką, mniej zanieczyszczoną późniejszymi 
deformacjami artystycznymi tradycją związane są Muzy. Curtius pisze:

W pieryjskim sanktuarium Muz, jak się przypuszcza, uprawiano także poezje 
poświęcone zwycięstwu Zeusa nad bogami świata pierwotnego. To tłumaczyłoby 
związek Muz z poezją. Homer wszelakoż nie wspomina ani słowem o tym pocho- 
dzeniu441.

Apologia Ajschylosa jako twórcy wyjątkowego, posiadającego do
stęp do prawd niejawnych, misteryjnych, elitarnych, ezoterycznych, 
łączącego religię ze sztuką, poprzednika, którego nowi -  romantyczni
-  poeci powinni naśladować, jest wyraźna w pismach Quineta, w dzie
łach Hugo zwanych ״filozoficznymi” czy w jego lirykach442. Naturalnie

439 W szystkie cytaty z Poety i N atchnienia  za wydaniem: J . Słowacki, D zieła w szystkie, 
red. J . Kleiner, t. XII, cz. 1, W rocław 19 6 0 . Podaję w nawiasie num er strony w przypadku 
tekstu  uznanego przez wydawców za główny, kiedy zaś cytat pochodzi z części tekstu 
włączonego do działu Rzuty p ierw otn e i ustępy zan iechane , piszę Rzuty oraz num er od
m iany i num er strony.
440 Na tem at wpływu Ajschylosa na utwór Słowackiego zob. W. Hahn, Sępy w Agam״  em no- 
nie” Ajschylosa -  ja skó łk i w Poecie i natchnieniu” Słow״  ackiego, ״M eander” 1 950 , z. 1, s. 37.
441 E .R. Curtius, Literatura europejska..., s. 235 .
442 Zob. E. Q uinet, P oetes ep iques, ״Revue des deux m ondes” 1 8 3 6 , z. VI. B, oraz idem , 
L a Grece m odern e e t  ses rapports avec l ’an tiqu ite, w: idem , & u vres com pletes, Paris 1 857 ,
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Atessa w swym ateńskim wcieleniu nie jest jedną z Muz, nie jest też 
znakomitą poetką ani recytatorką, skoro rym Eschylla kaleczy (s. 429). 
Sam jednak fakt, że jego właśnie czyta, wydaje się znaczący, sugeruje, 
że twórczość Ajschylosa jest je j bliska, że w jego dziele odnajduje siebie. 
Wszak według Słowackiego lektura -  jeśli nie jest taką rewelacją -  nie 
ma sensu. Można, co już podkreślałam, stwierdzić, że także Atessa peł
ni funkcję Muzy, aczkolwiek nie w tamtym -  greckim swoim życiu, ale 
dopiero wówczas, gdy staje się Duchem i Natchnieniem, kiedy wyzwala 
się ze swych ziemskich ułomności i ograniczeń. Greckie (starożytne) 
korzenie pozostają jednak dla Natchnienia Słowackiego istotne.

Atessa, przywołując fragmenty życia ateńskiego, posługuje się cza
sem teraźniejszym, je j wspominanie jest więc ponownym aktualizowa
niem wspólnego życia. Poeta zmienia się pod wpływem je j słów, widze
nie ukochanej staje się także jego udziałem. Można by powiedzieć, że 
rozmówcy wpadają w rodzaj wspólnego transu. Pieśń Poety ma taką 
samą siłę sprawczą jak  słowa ukochanej -  przenosi Atessę w inne re
jony (Bo mię ta dziwna pieśń... w otchłanie niosła [s. 429] -  mówi Duch)
-  to pod wpływem tej pieśni bohaterka zaczyna odtwarzać świat grec
ki przed jego oczami. Anamneza jest dla Słowackiego wskrzeszaniem 
dawnego sposobu widzenia świata. Ten mechanizm odpominania po
lega na przeżywaniu na nowo, lecz przeżywaniu dialektycznym, zmie
nionym już bólem z powodu utraty tego, co się przeżywa. Je s t  to więc 
aktualizowanie, ale ze świadomością, że aktualizuje się to, co utracone
-  proces bliski rozumieniu elegii przez Schillera. Owo odnajdywanie 
własnej przeszłości stanowi jednak etap konieczny, by określona mogła 
być teraźniejsza tożsamość ducha. Dowodem na to, że Poeta przenosi 
się w tam ten (grecki) czas, w tamtego siebie, jest wezwanie w modli
twie Eola:

O straszny Boże burz... o ty, Eolu,
Coś ze skał wiatry... wypuścił na Fryga,
Dziś pomieściłeś wszystkie Akwilony 
W grobach... i z mogił twoich -  dmiesz szalony (s. 429).

t. V. B. Ju d en  wskazuje wpływ na Q uineta koncepcji Herdera i jego oceny religii or
fickiej; zob. B. Ju d en , Traditions orphiques e t  tendances m ystiques dans le rom antism e 
franęais (1 8 0 0 -1 8 5 5 ) ,  Paris 1 9 7 1 , cz. III ״La lyre spiritualiste: 1 8 0 0 -1 8 3 0 ”, rozdz. III, 
s. 2 1 5 -2 1 8 . Zob. też V. Hugo, W illiam S hakespeare , w: idem , & u vres com pletes, cz. Phi
losophie, t. II, Paris 1 9 3 7 , ks. IV, s. 79.
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Frygiem, którego ściga straszny bóg burzy -  Eol, jest prawdopodob
nie Jazon, choć epizod z wichrami utrudniającymi podróż kojarzyć się 
może z Eneaszem; być może w utworze doszło do zespolenia mitów443. 
Trop Argonautiki wydaje się jednak uzasadniony ze względu na powo
ływanie się na wyprawę Jazona w innych tekstach Słowackiego, gdzie 
jest ona ukazywana jako przedsięwzięcie pozornie niemożliwe, a mimo 
to uwieńczone powodzeniem444.

W innym wariancie (przekreślonym) Poety i Natchnienia Poeta 
mówi: Jestem strunami czucia... ach! Eolu... /  Twój wiatr... (s. 454), co 
wprowadza jeszcze inny istotny dla romantyzmu kontekst, który zo
stał już w tej książce przywołany: kontekst harfy eolskiej. Meyer H. 
Abrams, analizując obecność tego instrum entu jako metafory sztuki 
i umysłu u Shelleya, pisze: Eolską harfą jest poeta, a utwór poetycki to 
muzyczny akord, powstały wskutek wzajemnego oddziaływania elementów 
zewnętrznych i wewnętrznych, zmiennego wiatru oraz układu i napięcia 
strun445. W Poecie i Natchnieniu Eol jest jednym z elementów antycznej 
wiary będącej częścią greckich doświadczeń bohatera. Je s t  jednak rów
nież symbolem ducha, czy też duchów, które przenikają Poetę, czyniąc 
zeń swój instrum ent. Przywołanie Eola stanowi zatem gest metapoe- 
tycki, wiąże się ze szczególną koncepcją poezji446.

443 Eol, który poskram ia szalone wichry, pojawia się w IX pieśni Podróży do Ziem i Św iętej. 
T. Sinko widzi tu aluzję do I pieśni Eneidy : Ju n on a  udaje się do Eolii, by prosić o pomoc 
w udarem nieniu podróży Eneasza. Eol powściąga uwięzione w jaskiniach wiatry, które 
bez jego interw encji doprowadziłyby do całkowitego zniszczenia m orza, ziemi i nieba. 
Ich wyzwolenie w dialogu Słowackiego może sugerować konieczność destrukcji starego 
świata; zob. T. Sinko, H ellenizm  Ju liu sza..., rozdz. VII, s. 136.
444 W  Dialogu troistym  Helois jako królowa egipska słucha opowieści o Argonautach, 
którzy dotarli do kresu starożytnego św iata -  do słupów Herkulesowych. H istoria ta  
skłania ją  do podjęcia próby śmierci, aby powrócić -  jak  oni -  do świata żywych po prze
kroczeniu granic pozornie nieprzekraczalnych. Wprowadzona do Poety i N atchnienia  po
stać Jazon a może stanow ić figurę dążenia Poety po jego ״złote ru no”, do przekroczenia 
granic, by osiągnąć Jerozolim ę Słoneczną, której wizja wieńczy poem at. Niewykluczone 
zresztą, że Poeta, mówiąc o Jazonie, mówi o własnej śm ierci na morzu; w D ialogu troi- 
stym  Helion, zanim  wcieli się w Homera, je s t  jednym  z Argonautów.
445 Zob. M.H. Abrams, Lam pa i zw ierciadło..., s. 62. Zob. też J.M . Rymkiewicz, Słowacki. 
Encyklopedia..., rozdz. ״Harfa eolska”, s. 1 5 5 -1 5 9 .
446 Być może tutaj leży przyczyna nadania im ienia Eolion bohaterowi Sam uela Zborow 
skiego , którego poprzednikiem  był syn Wacława z młodzieńczego poem atu um ierający 
wśród przynoszących mu harfę ״duchów powietrznych”. Im ię Eoliona jako bohatera S a
m uela Zborow skiego  analizuje W. Szturc, który podaje dwa jego rdzenie. Pierwszy wiąże 
się z tym, że bohater je s t  synem  Ram zesa III utożsamiającego się z Re-Słońcem , stąd

~  2 2 4  ~



Muzy w ״szkole roz-czarowania": Musset -  Słowacki

- stygmatyzacja piękna", czyli chrześcijańska metamorfoza״ 

Czemu -  w kontekście tej koncepcji -  ma służyć przedstawienie greckiej 
sielanki jako życia już nieodwracalnie, choć nie bez śladu, minionego? Jak  
słusznie zauważa Maria Kalinowska, Słowacki w swej twórczości mimo 
tęsknoty za idyllą grecką odrzuca ją  jako człowiek nowożytny o rozdar
tej historycznie świadomości447. Także owa pierwotna, wywodząca się 
od Ajschylosa linia poetycka nie jest już aktualna, i ona -  jak ateńskie 
życie pary bohaterów -  należy do przeszłości. Jednakże -  co istotne -  
przeszłość pozostaje dla romantyka w związku z teraźniejszością i z tym, 
co dopiero się stanie. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na opis 
metamorfozy, jaką przechodzi Atessa. To, co się z nią dzieje, przemiany, 
których ona doświadcza, są bowiem udziałem całego świata greckiego:

Ja ci mówiłam po Farsalskiej wojnie,
Że mak, co rośnie pod Greczyna strzechą,
Nie uspi.... harfa, chociaż zagra strojnie,
Chociaż wesoło... nie będzie uciechą....
Że piękność kształtów będzie w sercu brzydła... (s. 430).

Grecja już nie wystarcza duchom (także Atessie) przeczuwającym 
spełnienie, czyli nadejście Chrystusa. Po Jego przyjściu na świat pięk
ność kształtów przestaje mieć znaczenie. Mak traci swe usypiające 
właściwości i dźwięk harfy już nie cieszy, nade wszystko zaś piękność 
kształtów będzie w sercu brzydła. Dochodzi do zmiany funkcji i znaczeń, 
przypisanych poszczególnym elementom rzeczywistości, bo ostatecz
ny cel staje się wyraźniejszy, konkretniej określony. W ten sposób Sło
wacki tłumaczy jeden z pierwszych kryzysów kultury -  zmierzch cy
wilizacji starożytnej. Wszak owa zmiana dokonuje się ״po Farsalskiej 
wojnie”, a więc po wojnie domowej między Cezarem a Pompejuszem, 
będącej zwiastunem upadku cesarstwa rzymskiego448. Co ważne, Ates-

je s t  Helionem -  synem Słońca. Form ę Eolion natom iast wyprowadza badacz od Eola 
jako uzbrojonego w harfę twórcy wiersza eolskiego, którego m etrum  naśladuje Słowacki 
w wypowiedziach Eoliona; zob. W. Szturc, A rcheologia w yobraźni..., rozdz. ״M etam orfozy 
m item ów antycznych w Sam uelu Zborowskim", s. 1 0 4 -1 0 5 .
447 Zob. M. Kalinowska, Kilka słów..., w: Lustra historii..., s. 114.
448 W. Szturc pisze, że samo pojawienie się w utworze Pnyksu je s t  znaczące. Bowiem to 
ateńskie wzgórze było m iejscem  zgromadzeń -  ek lezjai. Badacz uznaje za istotny fakt, 
że eklezja to także nazwa Kościoła. Zatem  Pnyks jawi się jako znak przemiany kultury 
z dawnej greckiej na chrześcijańską; zob. W. Szturc, A rcheologia w yobraźni..., s. 127 .
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sa, dopiero przestając być Greczynką, niejako uwalniając się od swej 
greckości, może wejść w rolę Muzy.

Tak ważne dla Słowackiego przejście od świata starożytnego pogań
stwa do chrześcijaństwa dokonuje się w opowieści Atessy, w której opi
suje ona swoją śmierć:

Wtenczas wyrosły mi motyle skrzydła...

I poleciałam... gdzieś na jakąś górę...
Nad którą słońce w krwi... księżyc w zaćmieniu...
Męka... co całą męczyła naturę
I krzyż na słońca czerwonym pierścieniu [...] (s. 430).

Śmierć przedstawiona jest w tym fragmencie jeszcze w konwencji 
zgodnej z wyobrażeniami antycznymi: jako wyzwolenie się z ciała duszy 
Psyche o motylich skrzydłach. Skrzydła te Atessa-Psyche traci potem 
pod krzyżem Chrystusa, w którego śmierci w pewien sposób uczest
niczy. Poeta zapyta ją: czy pod krzyżem /  Z tęczowych twoich skrzydeł 
oberwana / Śmiałaś się?... (s. 431). Wyobrażenia au-dela poszczególnych 
epok i kultur Słowacki traktuje z powagą, widząc w nich odzwierciedle
nie ״wyglądu” duchowego. Dlatego też tak ważne są dla pisarza różnice 
ikonograficzne. Poemat ten można odczytać jako jedną z wielu prób 
wytłumaczenia przez romantyka dawnych mitów, w których widział 
on przebłysk prawdy, jej zapowiedź, nigdy zaś -  zmyślenie. Atessa leci 
w otchłań śmierci na skrzydłach jak  ćma, by je  utracić, co dowodzi tyl
ko tej mistycznej prawdy przybierającej formę paradoksu, że ciemność 
jest światłością lub tylko prowadzi do światłości; że trzeba umrzeć, by 
narodzić się na nowo.

Wbrew Matuszewskiemu można stwierdzić, że nie ma dla Słowac
kiego symboliki rozumianej jako odsyłanie znaku do czegoś, co jest 
całkowicie poza nim449. Już w samym znaku -  formie materialnej -  za

449 Zob. I. M atuszewski, Słow acki i nowa sztuka (m odernizm ). Twórczość Słow ackiego  
w  św ietle poglądów  estetyki nowoczesnej. Studium krytyczno-porów naw cze, Warszawa 
1 9 0 2 , s. 8 6 -9 4 , 2 8 8 -3 1 7 . Zob. też: W. Grabowski, Spraw y obrazow ania w  liryce S łow a
ckiego Pam״ , iętnik Literacki” 1 9 6 4 , z. 1. Badacz pisze, że Słowacki w późnym okresie 
zaczął stosować szczególny typ obrazowania polegający na ״wprowadzeniu się w obraz”, 
kiedy to świat już nie je s t  tylko znakiem  czegoś innego, ale jednocześnie tym  czymś, 
m ożna by powiedzieć, że je s t  signifiant i signifie zarazem. Taka koncepcja wiąże się, we
dług Grabowskiego, z traktow aniem  przez pisarza mitów tak, jakby m iał do nich bezpo
średni dostęp, a także z subiektywizowaniem i uwspółcześnianiem  antyku. Słowacki p o
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wiera się znaczenie. Język poetycki dla Słowackiego mistycznego stał 
się -  pisał o tym w listach -  rodzajem widzianych od dołu sznurków 
drugiej strony dywanu, które stanowią część tkaniny, a nie je j ekwi
walent. Dlatego mówi on o dosłowności tego języka: oberwanie m oty
lich skrzydeł jest autentyczną utratą duchowości greckiej przez Atessę. 
Intencją mowy poetyckiej ma być naturalna emanacja Bytu, epifania 
w sensie ontologicznym i -  w związku z tym -  wykluczenie wszelkiej
metafory450.

Opowieść metempsychiczna pozwala Słowackiemu również na wy
eksponowanie znaczenia kontekstu historycznego, czy właściwie ewo
lucyjnego, gdyż moment dziejowy jest tylko ucieleśnieniem kolejnych 
etapów rozwoju duchowego. Punkt widzenia polskiego romantyka na 
stosunek chrystianizmu do kultury antycznej można by porównać 
z koncepcją Schellinga, który uznał Grecję za realistyczną w przeciwień
stwie do idealistycznego chrześcijaństwa. Słowacki buduje konsekwent
nie ciągłość między Polską i jej poetą, jakim  jest dziś Poeta rozmawia
jący z Duchem, a dawną Grecją -  podkreślmy: Grecją demokratyczną 
(nie bez powodu Słowacki przywołuje Pnyks -  miejsce zgromadzeń lu
dowych). Je s t  to porządek dziedziczenia, sukcesji, w pewnym -  to zna
czy w duchowym -  sensie, to porządek genetyczny. Poeta z dialogu jest 
następcą poetów antycznych, ale nie zwykłym naśladowcą czy konty
nuatorem. Według Słowackiego bowiem -  dowodzi tego również Król- 
-Duch, po przyjściu na ziemię Chrystusa, stanowiącym doskonałe wy
pełnienie wcześniejszych pragnień świata, nic już nie może być takie 
jak  wcześniej; uwzględnienie wielkiej zmiany, jaką przyniosło chrześ
cijaństwo, staje się koniecznością we wszystkich dziedzinach życia451.

rzucił m eta foryzację zjaw isk od  ich zew nętrz na rzecz z a m i e s z k a n i a  w  o b r a z i e  (ibidem , 
s. 79). R. Przybylski natom iast pisze o m etaforze m itu o dwóch światach Słowackiego 
jako o Kantowskiej hypotypozie; zob. R. Przybylski, K rzem ien iecka m akatka , w: Lustra 
historii... , s. 130.
450 Odwołuję się ponownie do ustaleń de M ana; zob. Struktura intencjonalna... , s. 309. 
Ch. Taylor dowodzi, że koncepcja wyobraźni twórczej oparta na przekonaniu, że sztu
ka (kreacja) odsłania lub objawia, je s t  koncepcją obowiązującą do dziś; zob. Ch. Taylor, 
Ź ródła podm iotow ości..., rozdz. XXIII.
451 M. Śliwiński pisze o trzech w ariantach romantycznego stosunku do antynom ii an
tyku i chrześcijaństw a: pierwszy polega na uznaniu wyższości antyku, drugi -  na wyż
szości chrześcijaństw a, trzeci zaś stanowi próbę przezwyciężenia tej antynom ii, dialek
tyczną syntezę spirytualizm u chrześcijaństw a i realizmu antyku. Za reprezentantów  
tej ostatniej postawy uznaje badacz F.W.J. Schellinga, F. Schlegla, A. Cieszkowskiego,
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Dlatego także w Poecie i Natchnieniu Muza nie nosi imienia Muzy, 
ale nazwana jest Natchnieniem. I ona także jest następczynią Muzy an
tycznej, ale nie może być z nią tożsama -  ma greckie korzenie, ale już 
do Grecji nie należy. Przemiana, jaka dokonała się w Atessie, dowodzi 
przewartościowania: teraz nie wartości klasyczne -  przede wszystkim 
piękno -  mają największe znaczenie, ale ofiara452. Dlatego tak istotne 
jest zestawienie dawnej, cielesnej urody bohaterki, ״pierwszej z pięk
ności Hellady”, także ducha greckiego (uskrzydlonej, tęczowej Psyche), 
który z tym pięknem korespondował, z jej obecną naturą i wyglądem453. 
Dziś przecież Atessa mówi o sobie ״upiór blady”. Prawdą jest jednak, że 
dopiero utraciwszy skrzydła, zyskuje wolność, może rzeczywiście wzla
tywać, je j szata się ״skrzydli”. Zmiana, przejście od wartości -  także 
wartości estetycznych -  antyku do chrześcijańskich dokonuje się za
tem poprzez porównanie dwóch obrazów Atessy: dawnego, zgodnego 
i duchowo, i cieleśnie z obowiązującymi w starożytności kanonami, 
i nowego -  przemienionego, już bezcielesnego. Słowacki mówi o ״styg- 
matyzacji piękna”, co oznacza, że piękno zyskuje nowy, chrześcijański 
wymiar, że zostaje napiętnowane przez mękę Pańską, że odtąd niero
zerwalnie jest połączone z cierpieniem i ofiarą. Atessa -  reprezentantka 
piękna helleńskiego -  jako pierwsza zostaje naznaczona nową pięknoś
cią przez cierpienie, które widziała: jest ״jak  krzyż zapalony”. Stygmaty 
Ducha -  płonące rany na rękach i nogach -  są chrześcijańskim znakiem 
tożsamości z Chrystusem, nie wynikają z je j własnego bólu, ale z uwe- 
wnętrznienia ukrzyżowania Pańskiego. Poeta mówi do niej: Pal się... nie 
mogę żadnej dać pomocy (s. 430). Ta chęć niesienia pomocy i zarazem 
niemożność jej udzielenia dowodzi, że dostrzega on cierpienie ukocha
nej, ale nie rozumie jego sensu, czyli tego, że stygmatyzacja Atessy jest 
niezbędna dla jej rozwoju duchowego, że ją  uszlachetnia. Ona sama 
oczekuje od Poety innego działania, innej pomocy.

V. Laprade’a, E. Quineta, P.-S. Ballanche’a; zob. M. Śliwiński, N orw id w obec antyczno- 
średniow iecznej tradycji uniwersalizm u europejskiego, Słupsk 1 9 9 2 , s. 1 4 -3 7 .
452 Także J . Tretiak przem ianę Atessy na górze interpretu je jako przeobrażenie Muzy 
helleńskiej w chrześcijańską i zaznacza, że A tessa pam ięta swą przeszłość starohelleń- 
ską, czym budzi tęsknotę Poety. Badacz akcentuje jego tęsknotę do zanikającego świata 
pięknych form ; zob. J . Tretiak, Juliusz Słow acki... , t. I, s. 4 5 2 .
453 W  liście do Krasińskiego z 1 7  stycznia 184 3  r. Słowacki pisze o pewności nowego 
świata, ale i o swej m elancholii ״dla rzeczy pożegnanych wczora” i o strasznym  duchu, 
który: staw ać musi przed  są d  mój, w ypiękniać się duchowi... i sk ład ać skrzydła m otylow e za  
ram ionam i, abym  ich nie w idział...; J . Słowacki, Listy do krewnych, przyjaciół..., s. 189 .
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-  poeta tanatyczny

Podstawowy konflikt między Poetą a Natchnieniem wynika stąd, że 
Poeta jest melancholikiem zapatrzonym w przeszłość, co więcej -  zapa
trzonym w groby, że jest do przeszłości zbyt przywiązany, że rozumie 
misterium śmierci, ale nie potrafi je j jak  Atessa przezwyciężyć. Zatrzy
muje się na pewnym etapie, który powinien być tylko etapem właśnie, 
nie zaś stanem  permanentnym. Istotnie, ukochana sama początkowo 
budzi w Poecie pamięć dawnego szczęścia, ale tylko po to, by przemie
nić ją  w drogę ku przyszłości. Tę różnicę między postawami kochan
ków widać w samym języku, w doborze słownictwa. W dialogu bardzo 
ważna, właściwie wszechobecna, jest śmierć: śmierć Atessy, Chrystusa, 
Polski, jaskółki, poprzedników Poety nawiedzających go jako duchy. 
Jednak każde z interlokutorów traktuje śmierć inaczej. Pierwsza wy
powiedź Atessy dotyczy życia greckiego, a o swojej śmierci wspomina 
ona jako o przemianie, pomijając właściwie samo umieranie (eliptycz
ne określenie: Wtenczas wyrosły mi motyle skrzydła, s. 430). Natomiast 
Poeta już na początku dialogu mówi o grobach i mogiłach, potem zaś 
-  o skrzydle śmierci i rozrywaniu swojego grobu, opowiada o wizy
cie w sarkofagu harfiarza, o śmierci jaskółki (nawet kobieta, w chacie 
której się zatrzymuje, jest ״cmentarna”), w końcu deklaruje, że będzie 
grabarzem, prosi o pozwolenie myślenia o ״turnie”. Paradoksalnie to 
Poeta, nie Natchnienie, należy do świata zmarłych. Sam kilkakrotnie 
podkreśla, że znajduje się w sytuacji granicznej, ekstremalnej, że jest 
bliski śmierci. Na początku wspomina o tym Atessie, potem zwraca 
się do nawiedzających go duchów: Dobranoc.... harfiarz wasz... posępnie 
kona.... / Klnie wam... i kona... precz straszydła stare! (s. 436).

Swoje przywiązanie do przeszłości Poeta pragnie przenieść na uko
chaną, chce posłużyć się wspólnymi wspomnieniami, by ją  do siebie 
przywiązać. To dlatego przywołuje świadectwa poprzedniego (egipskie
go) życia pary kochanków: obraz harfiarza i pustego sarkofagu, królew
skich pałaców i oazy Amona. W tekstach romantyka z okresu mistycz
nego powraca często obraz oglądania miejsc widzianych już w innym 
życiu. Genius loci sprawia, że bohater odnajduje w nich swą tożsamość, 
bo miejsca są mu znane z poprzednich wcieleń, ale już zmienione -  pu
ste, choć noszące piętno wydarzeń sprzed wieków. W Poecie i Natchnie
niu, podobnie jak  w Samuelu Zborowskim, bohater jest uderzony powro
tem do tych miejsc, w poemacie mowa o tym, że jego duch urósł pod
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wpływem wizyty w grobowcu. Analogia między egipskim sarkofagiem 
a grobem Chrystusa niesie także Poecie zapowiedź zmartwychwstania.

Symptomatyczne, że Poeta widzi wzlot Atessy ku Matce Bożej jako 
uwięzienie w pierścieniach słońc. Ostrzega ukochaną przed unieru
chomieniem, porównując ją  do starożytnej rzeźby. To porównanie nie 
jest niewinne -  według Słowackiego petryfikacja zamknięcie w dawnej 
formie to piekło, które duchy dążące do doskonałości najbardziej prze
raża. W istocie jednak -  jak  już dowodziłam -  to Poeta jest zapatrzony 
w przeszłość, nie Atessa, która wzlatując ku Maryi, z pewnością nie 
cofa się w duchowym rozwoju. Argumentacja kochanka jest więc prze
wrotna. W gruncie rzeczy chodzi mu o podporządkowanie je j sobie, nie 
sprawie Bożej, której on sam nie jest jeszcze gotów się poddać. Woła: 
Nie leć... te słońca ciebie opierścienią, /  Jak powój, który kolumnę oplata... 
(s. 432) i O nie odlatuj! (Rzuty, I, s. 443), obawia się, że ona o nim zapo
mni, i -  by ją  zatrzymać -  opowiada je j historię grobu harfiarza. Wyrzu
cając Atessie, że nie było je j przy nim, w gruncie rzeczy zarzuca je j, że 
opuściła go dla Chrystusa:

[...] Gdzie byłaś... siostrzana 
Duszo?... kiedym ja cierpiał? czy pod krzyżem 
Z tęczowych twoich skrzydeł oberwana 
Śmiałaś się?... gdym ja stutysięcznym spiżem 
Na świecie Imie obwoływał Pana [...] (s. 431).

Mimo że sam jako rycerz walczył dla Pana, nie umiał -  i nie umie 
ciągle -  uznać oddania się ducha umiłowanej Chrystusowi. Poeta 
walczył wprawdzie za wiarę, ale to jego ukochana jest pod krzyżem. 
W innym, przekreślonym, ustępie Poeta zgadza się na odejście Atessy 
z Matką Bożą:

Odleć ty za nią... bo nie ma tortury 
Jak zostać... ducha miłością oblanym,
A nie mieć serca [...] (Rzuty, II, s. 444).

Sugeruje przy tym, że cierpienie, którego on doświadcza, polega na 
braku serca, uznaje się za jednego z tych oblanych miłością, a nieumie- 
jących na nią odpowiedzieć. On nie potrafi jeszcze być zwierciadłem, 
odbiciem ukochanej, a więc nie potrafi w pełni kochać.

Kilka słów wyjaśnienia należy się, jak  sądzę, równorzędnemu trak
towaniu przeze mnie tutaj fragmentów zarzuconych, ustępów przekre
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ślonych i tekstu uznanego przez badaczy za główny. Taka lektura jest, 
moim zdaniem, uprawniona charakterem całej twórczości Słowackie
go, zwanej mistyczną. Mimo swej fragmentaryczności jest ona często 
odczytywana jako pewien system, całość myślowa, ideologiczna, nawet 
jeśli podkreśla się -  słusznie -  że porządek tego systemu jest alogicz- 
ny, de facto asystemowy, a nawet, że żadnego systemu nie ma454. Nie
wątpliwie dzieło mistyczne Słowackiego to dzieło, które się nie zamyka 
i w którym poszczególne teksty są wobec siebie wariantywne. Rzuty te 
opowiadają po wielekroć to samo, ale innymi słowy, czasem się uzupeł
niają bądź wykluczają, otwierają zupełnie nowe, a nierozwinięte, jakby 
porzucone w pół drogi wątki, jak  na przykład wątek egipski czy wątek 
duchów elementarnych. Kontynuację czy powtórzenie wątków Poety 
i Natchnienia, oczywiście, można odnaleźć, tyle tylko, że już nie w dialo
gu, a w innych pismach mistycznych i bez kontekstu tych pism trudno 
ów utwór czytać. Brak centrum tekstu, zderzanie różnych poziomów 
rzeczywistości, tego, co celowe i co przypadkowe, rysunków, cyfr, wier
szy, notat, listów, zapisów o różnym znaczeniu i stopniu ukończenia 
-  wszystko to pozwala na mówienie o sylwiczności bądź kłączowatości 
późnego dzieła Słowackiego455. Romans duchowy Heliona i Helois to 
romans Atessy i Eoliona, Poety i Natchnienia, Króla-Ducha i Umiło
wanej. Poetyka fragmentowości i symultaniczności jest konsekwencją 
zmagania się Słowackiego z wyrażaniem niewyrażalnego. To, co skre
ślone, wydaje się równie ważne jak  to, czego poeta nie przekreślił.

Kiedy Atessa zwraca się do kochanka: Przestań już pamięci lotem /  
W dawnych się wiekach twoją myślą rodzić.... (s. 431), je j słowa charakte
ryzują i postawę Poety, i jej własną. On jawi się jako zapatrzony w daw
ne wieki, co z je j perspektywy nie jest dobre, bo zatrzymuje rozwój. Pa
mięć ma bowiem swoje znaczenie i zadanie, jakie ma spełnić w rozwoju 
duchowym, ale nie jest tego rozwoju etapem ostatecznym -  stąd poja
wiające się w cytowanym fragmencie słowo ״już”. Dlatego też Atessa jak

454 Zob. Słow acki mistyczny... (tu zwł. M. Jan ion , Tekst dzieła m istycznego); A. Kowalczy- 
kowa, W stęp, do: J . Słowacki, K rąg pism  mistycznych, W rocław-Kraków 1 9 8 2 , zwł. s. XVII; 
S. Treugutt, Słow acki i problem y interpretacji filologicznej, w: idem , Geniusz wydziedziczony. 
Studia rom antyczne i napoleońskie, Warszawa 1 9 9 3 , s. 2 9 1 -2 9 8 ; M. Sokołowski, ״Król- 
D uch” Juliusza Słow ackiego..., s. 2 1 -5 5 ; M. Piwińska, Ju liusz S łow acki..., s. 9 0 -1 0 4  i n.
455 Zob. M. Troszyński, A usteria ״P od K rólem -D uchem ”. R aptu larz la t ostatn ich Juliusza  
S łow ackiego , Warszawa 2 0 0 1 , s. 51  oraz M. Sokołowski, ״Król-Duch” Ju liu sza S łow ackie
go... , s. 52.
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grecka Muza -  córka Mnemosyne -  jest strażniczką pamięci, ale jedno
cześnie walczy przeciw zbytniemu przywiązaniu do tego, co minione. 
Zacytowana wypowiedź Atessy dowodzi również, jak  konstruktywny 
jest je j sposób myślenia: mówi ona nie o śmierci, którą Poeta rozpamię
tuje ale o ״rodzeniu się myślą”. Natchnienie woła także: Niechaj umarły 
-  swych umarłych grzebie! (s. 432) i to ewangeliczne zdanie dotyczy bez
pośrednio Poety, który wszak sam nadaje sobie miano grabarza. Atessa 
chce, by w jego ״smętnym głosie” nie było ״echa podziemnej mogiły”, 
i wskazuje wyraźnie na misję: A ty, nie maż ust światowym piołunem, /  
Ale tej łaski Pańskiej bądź zwiastunem... (s. 432). Poeta jednak wcale tego 
przesłania nie przyjmuje, skupia się na swoim bólu i walce. Dla Słowac
kiego status twórcy związany jest nierozerwalnie z pamięcią przedwie
kową -  szmernością podgrobową”, którą artysta potrafi usłyszeć. Czy״ 
wobec tego bycie poetą nie jest jednoznaczne z byciem skazanym na 
melancholię i ciągłe nasłuchiwanie głosów przeszłości?

-  przypowieść o jaskółce i duchy przeszłości

Z całą pewnością utwór wpisuje się w cykl dzieł Słowackiego poświęco
nych sprawie zmartwychwstania Polski, nie można jednak do tej spra
wy sprowadzić całej jego wymowy. Według Hahna istotne w dialogu są 
tylko trzy epizody: zjawienie się Matki Bożej, trzy mary i parabola o ja 
skółkach, resztę badacz traktuje jako dekorację456. Nie sposób zgodzić 
się z taką tezą, wszystkie wątki splatają się z sobą i są równie ważne, 
choć oczywiście znaczenia idei ojczyzny w poemacie nie da się przece
nić. Tym, co przywodzi Poetę na groby, jest nie tylko jego indywidualna 
predylekcja, ale i rozpacz... nad zabitą / Polską. Uwięzienie w przeszłości 
to także jego przywiązanie do ziemskiej -  umarłej -  ojczyzny. Ono tak
że sprawia, że Poeta odrzuca doktrynę kosmosu, nie chce się roztopić 
w Bogu, zatracić tożsamości. Ojczyzna nie jest dla Słowackiego two
rem abstrakcyjnym457. W Poecie i Natchnieniu Polska jest przywołana we 
wspomnieniu z dzieciństwa, kiedy Poeta mówi o ״ludziach w niewoli”, 
którym on jako artysta nie potrafił pomóc. Słowa te stanowią wyraz

456 Zob. W. Hahn, ״Poeta i natchnienie", s. 638 .
457 Oczywiście, Słowacki sam  często ucieka! się do personifikacji. Nie była to zresztą 
ucieczka w dosłownym rozumieniu i nie był to -  w okresie m istycznym  -  tylko środek 
stylistyczny. W iadomo bowiem -  choćby z lektury R aptu larza  -  jak  ważna była dla pisa
rza koncepcja ducha-typu, także ducha narodu.
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zawodu wobec koncepcji poezji narodowej w tradycyjnym rozumieniu, 
poezji mającej pokrzepiać serca, podtrzymywać narodową tożsamość. 
Wyraźny jest osobisty ton tego zawodu: Znudzony, że mój głos tu nie po
maga /  Ludziom w niewoli.... (s. 433), ton rozczarowania samym sobą, 
swoim niedorastaniem do roli wieszcza czy nieuznaniem za wieszcza 
przez lud -  w każdym razie nieskutecznością swej poezji. Lekcja, jaką 
otrzymuje Poeta od Natchnienia, wiąże się także z poczuciem dozna
wanego przez niego wcześniej owego ״znudzenia”, jest na to dozna
nie odpowiedzią. W gruncie rzeczy skłonność Poety do wszystkiego, 
co związane jest ze śmiercią, jego obsesja śmierci wynika z pragnienia 
przezwyciężenia je j. W śmierci Poeta szuka życia. Dotyczy to także 
umarłej ojczyzny:

Gdzież, rzekłem, jest taki sakrament,
Co by w niej martwej... chodził siłą skrytą,
Jak krew żyjąca? [...] (s. 434).

Związana z Polską opowieść o jaskółkach, których pisklę wypad
ło z gniazda, przypomina porównanie artysty do pelikana w Nocach 
Musse ta458. Tam to Muza odwołuje się do przykładu ptaków, by na
uczać i inspirować poetę do twórczości, u polskiego romantyka to poeta 
sam opowiada Natchnieniu historię, która go ״zrewelowała”. Sprawa 
narodowa, której podporządkowana jest ta historia w utworze Słowa
ckiego, to element nieobecny w cyklu francuskim. Podstawowa różni
ca między Słowackim a Mussetem tkwi właśnie w słowie ״ojczyzna”, 
której wezwanie w Poecie i Natchnieniu wywołuje płacz w tysiącach du
chów. Aczkolwiek, należy to podkreślić, w obu tekstach równie istotna 
jest kwestia odbiorców poezji. Parabola -  jak  sam Słowacki nazywa hi
storię prób ożywienia pisklęcia przez jaskółki-rodziców -  jest jednak 
dwuznaczna w swej wymowie. Wszak oczywiste jest, że ptaki mimo 
determinacji nie wskrzeszą swego martwego dziecka porównanego -  
nie bez przyczyny -  do herbowego orzełka. Wymowa tych prób, które 
muszą zakończyć się fiaskiem, jest zatem pesymistyczna. Jaskółka nie 
jest związana w twórczości Słowackiego z symboliką zła459. Nieszczę

458 Na tem at wyjątkowego znaczenia tej paraboli i wpływu na je j powstanie obrazu sę
pów rozpaczających po stracie pisklęcia w A gam em nonie A jschylosa pisze W. Hahn; zob. 
Sępy w A״  gam em nonie”, s. 37.
459 W  analizie Balladyny  W. Szturc w spomina o związku jaskółki z sym boliką tremen- 
dum ; zob. W. Szturc, M oje przestrzen ie. Szkice o wrażliw ości ludzkiej, Kraków 2 0 0 4 , rozdz.
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ście ptaków jest więc znakiem jakiegoś gwałtu na naturze, zaprzecze
nia je j praw. Mimo to Poeta woła: o! niewiaro cudna, rodzicielska, mówi 
o ״anielskiej myśli” w jaskółkach, uznając tym samym odrzucenie przez 
nie oczywistej prawdy o śmierci dziecka za słuszne, co więcej -  za god
ne naśladowania460:

O tak! nim ja w śmierć ojczyzny uwierzę,
Chociażby jak trup w grobie leżąc zbrzydła,
Potargam wprzódy ją pieśnią za pierze,
Porwę ją wprzody na pieśniane skrzydła,
Porwę ją z ziemi, tak jak wicher bierze,
Stargam łańcuchy wszystkie -  wszystkie sidła,
Podniosę w niebo, aż gdzie Pan Bóg świeci,
Puszczę.... jeżeli żywa -  to poleci (s. 435).

Poeta wysnuwa z paraboli wnioski dotyczące i ojczyzny, i patrio
tyzmu, i pieśni461. Dramatyzm polega na tym, iż on wie, że jak  pisklę 
było martwe i nie mogło polecieć, tak i ojczyzna nie ożyje. Mimo to 
jednak opowiada się po stronie niewiary w śmierć. Ta jego postawa nie 
wynika przy tym z naiwności i nieświadomości, ale z pewności inne
go życia. Poeta chce za wszelką cenę obudzić Polskę do tego nowego 
życia, wskrzesić ją , także za pomocą swej poezji, która jest odmien
na od tego, co dotychczas uznawano za narodową literaturę. Targanie 
za pierze zapewne nie jes t m etaforą łagodnej perswazji, odzwiercied
la destrukcję, zniszczenie, nawet ból, jaki Poeta musi ojczyźnie (jak

Balladyna״  Ju liusza Słowackiego”, s. 1 0 1 -1 0 3 . U Słowackiego nie ma jednak otwarcia na 
złowrogą symbolikę ptaka. W  Balladynie towarzyszenie jaskółek Alinie i unikanie przez 
nie je j starszej siostry interpretow ałabym  jako wybór przez nauturę tej z dziewcząt, k tó
ra je s t  dobra i zasługuje na szczęście. W  Królu-Duchu  pojawia się pieśń o jaskółce m ająca 
-  jak  pisze M. Sokołowski -  swój pierwowzór w pieśni ludowej o lirnikach: przyjęcie 
jaskółki pod dach m a zsyłać błogosławieństwo na dom, tak jak  przyjęcie identyfikujące
go się z nią wędrownego poety; zob. M. Sokołowski, ,,Król-Duch” Ju liusza Słow ackiego..., 
s. 181 .
460 W arto przypomnieć i ״duszę-jaskółkę” z wiersza Los m ię ju ż  żaden  nie m oże zatrw o
żyć..., a także fragm ent dramatyczny Góry się ozłociły..., gdzie w wizji pastuszków apoka
liptyczna Niewiasta ״przyszłego świata Św ięta M onarchini”, Pani Słowa ucieka między 
słońca, w błękitne światy z dziecięciem, by zostało wychowane ״przez jaskółk i-siostry”.
461 Według H. Siewierskiego (porównującego w swym felietonie opowieść o jaskółkach 
z Poety i N atchnienia  do filmu M. Form ana L o t nad kukułczym gn iazdem ) dla Słowackie
go parabola ta  je s t  znakiem  objawiającym rolę, którą poeta m a pełnić wobec narodu, 
znakiem  określającym  tyrte jski program; zob. H. Siewierski, D w ie p arabo le  Tygodnik״ ,
Powszechny” 1 9 7 9 , nr 4 9 , s. 3.
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w Grobie Agamemnona) zadać, by przynieść ostateczne wyzwolenie. 
Cel poezji Słowackiego to bowiem porwanie do nieba, uwolnienie od 
wszystkiego, co ziemskie, to przeanielenie.

Zacytowany fragment Poety i Natchnienia zawiera przekonanie 
o wielkiej mocy poezji, skoro ״pieśniane skrzydła” są w stanie wynieść 
Polskę do Boga, przemienić ją. Nie zmienia to jednak faktu, że obiek
tem miłości Poety jest trup -  martwe ciało ojczyzny, które chce on 
przywrócić do życia, a nie idea nowej Polski. Dlatego w następnej stro
fie Poeta mówi ponownie o zawodzie, strzaskanej dumie, rozbiciu na
dziei -  powraca do sytuacji wyjściowej -  tkwi wciąż w zaklętym kręgu 
melancholii, choć przyznaje: Ale głos... ani też lutnia... nie winna (s. 435). 
Kto jest więc winien? Sam Poeta? Tego zdaje się dowodzić Natchnienie- 
-Duch-Atessa, która pragnie wyrwać go z melancholii, pokazując ״inną 
matkę” i inną drogę. Skutek je j wysiłków jest jednak przeciwny -  wi
zja Matki Bożej powoduje tylko smutek je j kochanka. Poeta podkreśla 
wyraźny rozdział, a nawet konflikt między sobą a kochanką, do któ
rej mówi o swojej ״m atce”: za mną inna. W dialogu zderzają się więc 
dwie idee ojczyzny: ta związana z przeszłością -  ziemska -  i nowa -  
należąca do przyszłości, niewyobrażalna, Jeruzalem . Ta nowa, której 
sprzyja Natchnienie-Duch, godzi w rozumienie ojczyzny jako nieroze
rwalnie związanej z konkretną ziemią, realiami, językiem, narodem. 
Idea ojczyzny nowej, oderwanej od ziemi jest zaskakująca, szczególnie 
w kontekście ówczesnej sytuacji Polski462. W tym samym czasie głosi ją  
Mickiewicz w College de France. Poeta bliższy jest pierwszej -  związa
nej z przeszłością i z konkretnym miejscem -  idei ojczyzny, choć zdaje 
sobie sprawę z konieczności je j porzucenia na rzecz wizji nadchodzącej. 
Ostatnie słowa Natchnienia dotyczą białych, smutnych duchów tęsk
niących za swym ziemskim krajem, nieświadomych że nie powrócą już 
do dawnej ojczyzny, która uległa przemianie.

462 J . K leiner zawartą w utworze koncepcję nowej ojczyzny czyta w kontekście towiani- 
zmu ujm ującego przywiązanie do wszystkiego, co ziemskie, jako przeszkodę do wzlotów 
mistycznych: S łow acki zdaw ał sobie z tego sprawę, ż e  dla Tow iańskiego los Polski był w łaś
ciw ie czymś podrzędnym , co w  cień się usuwało w obec B oga i ludzkości całej -  i s tąd  czuł, ż e  
patriotyzm , zw łaszcza zaś um iłow anie daw nej Polski, tam uje sw obodę w zlotów  mistycznych; 
J . Kleiner, Ju liusz S łow acki..., t. IV, s. 32 . Zwrot Poety ku um arłej Polsce interpretu je 
badacz jako kontrapunkt wobec uniesienia Atessy. Widzi w tym  zderzeniu postaw także 
pytanie Słowackiego o istotę twórczości literackiej: o to, czy powinna ona zwracać się ku 
przeszłości, czy opiewać przyszłość.
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Przełamywanie się postawy Poety pod wpływem Natchnienia jest 
widoczne także w jego stosunku do duchów przeszłości. W poemacie 
mamy bowiem do czynienia z jakimś szczególnym obrzędem dziadów. 
Wielkie duchy -  Tretiak, Hahn, a za nimi Kleiner identyfikują je  jako 
Wernyhorę, Beniowskiego i księdza Marka -  przychodzą do Poety, któ
ry jest ich następcą (sam nazywa się harfiarzem), i mają wobec niego 
oczekiwania, których on nie zna463. To Atessa objaśnia mu istotę tych 
duchów, jak  również jego obowiązki względem nich. Mówi mu o ich 
pięknie, jak  wcześniej mówiła o swoim: Patrzaj -  jak pięknieją.... /  Ogień 
im tryska z nóg i z rąk i z czoła.... (s. 437). Zjawy są naznaczone ognistymi 
stygmatami, co każe widzieć w nich zwiastunów nowej idei; podobnie 
jak  Atessa należą one do przeszłości i przyszłości jednocześnie. Duchy, 
które przychodzą do Poety, to -  jak  on sam kilkakrotnie podkreśla -  -du״ 
chy bratnie”, na które czeka i które przyzywa, choć jednocześnie je  prze
klina. Jego postawa wobec tych zjaw jest ambiwalentna i znajduje wyraz 
w sprzecznych wypowiedziach na ich temat, co zresztą spowodowało 
usunięcie z tekstu głównego przez wydawców pewnych fragmentów 
jako burzących logikę tekstu. W jednej z wersji (tej zachowanej) Poeta 
na żądanie pogrzebu, z jakim zwracają się do niego duchy za pośredni
ctwem Atessy, odpowiada: Precz z niemi, nie chce ich widzieć, odpycha 
je. W drugiej (odrzuconej) przyjmuje zadanie: O tak! grabarzem będę.... 
(Rzuty, VI, s. 448). Musi dokonać się zamknięcie, do którego dąży Na
tchnienie, a przed którym Poeta się broni. Takim zamknięciem ma być 
pogrzeb, oznaczający pogodzenie się ze śmiercią, zerwanie związku 
z ziemią, konieczne, by uwolnić się do Słonecznej Jeruzalem, by mogło 
nadejść to, co nowe -  oczekiwane, zwiastowane przez zjawy. Co ważne, 
namowy Natchnienia i duchów mają na celu -  jak  działanie dawnych 
Muz -  ukształtowanie Poety jako poety właśnie.

463 J . Tretiak i W. Hahn dowodzą, że postaci duchów pochodzą z czasów konfederacji 
barskiej (na podstawie analiz pam iętników  Beniowskiego). Zob. W. Hahn, ״P oeta i na
tchnienie"..., s. 6 3 4 -6 3 9  i J . Tretiak, Ju liusz Słow acki, t . I, s. 45 7 . Wobec tych prac doko
nana przez K antaka interpretacja m ar jako: ducha dawnej Rosji, ducha dawnej Polski 
(Anhelli) i nowego Króla-Ducha nie daje się bez zastrzeżeń utrzymać; zob. K. Kantak, 
S łow acki i słow iańszczyzna, s. 5 5 2 -5 5 3 . Tretiak stawia interesującą tezę, że ״czerwona 
pieśń”, na której skrzydłach Poeta chce unieść ojczyznę, to nowe fragm enty B en iow skie
g o : Poeta na skutek przemiany odpędza m ary swej wyobraźni, Atessa -  muza -  wstawia 
się za nimi, wie bowiem, że nie powinny one zniknąć, ale się przeobrazić; zob. J . Tretiak, 
Ju liusz Słow acki, t . I, rozdz. XIII, s. 4 5 6 .
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W innym fragmencie pojawiają się inne -  potępione, ״czerwone du
chy”, o których Poeta mówi ״moi”. Identyfikuje się z przeklętymi, jest 
 z nich” i cierpi za nich. Dla Atessy te duchy to piekło w rozumieniu״
genezyjskim: ״piekło starych kształtów”. Bowiem i ona, i oni są ducha
mi, ale innymi, co swój wyraz znajduje w ich zewnętrznym wyglądzie. 
Pisałam już o zmianie, jaką przeszła Atessa, o je j stygmatyzacji, ״uchry- 
stowieniu”. Czerwone duchy przynależą do przeszłości, nie przemie
niły się jak  Natchnienie. Właściwie nie mają one konkretnej formy -  
są mgłą, tumanem. Atessa, która zachowuje się w stosunku do nich 
z pogardą, niemal z sadyzmem, nazywa je Bożymi wrogami”, bo zapa״ 
trzone są w przeszłość. Ważne jest jednak, że nie są one przywiązane 
do własnych kształtów, ale do ziemskiego kształtu ojczyzny: Chcesz, by 
jęczeli... to tylko krzykniemy /  Ojczyna... (Rzuty, II, s. 444) -  woła Na
tchnienie. Potem zaś wyjaśnia:

A piekło nie jest w niebie -  ani w skale,
Lecz jest to duchów do ziemi przybicie,
I krzyż.... i po ciał władzy gorzkie żale [...] (s. 441).

Piekło to także niemożność upragnionego czynu. Poeta żałuje tych 
duchów bratnich, choć je  potępia. On sam również nazywa się ״po- 
tępieńcem”, bowiem jego los naznaczony jest przez krew i zbrodnię, 
on także patrzy wstecz, choć świadom jest konieczności zmian: I ja 
to widzę... że wola Jehowy /  Jest... aby nowy świat stanął przed świtem... 
(Rzuty, VI, s. 448). Dlatego sytuację Poety można nazwać kryzysową. 
Żyje on w czasie przesilenia, kiedy: Stary świat skonał... nie zaczął się 
nowy (s. 437)464. Poeta jest zapatrzony w przeszłość, którą uznaje za 
nieodwracalnie minioną, umarłą, a jednocześnie odrzuca przyszłość. 
Dla duchów nawiedzających go widzi alternatywę: albo rozpłynąć się, 
więc zniknąć, by odrodzić się na nowo, albo zginąć:

Dla takich duchów, jak wy, miejsca nie ma!
Lećcie i w nową zorzę się rozpłyńcie 
I bądźcie nowi Duchem —  albo gińcie... (s. 437).

464 J . Kleiner, pisząc o znaczeniu tych jego słów, stwierdza, że z konfliktu  dwu światów, 
z których żaden  całkow icie nie zdoła  go  przyw iązać, w ynika dla niego pustka bezdroża; J . Klei
ner, Ju liusz S łow acki..., t. IV, s. 3 2 -3 3 .
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Sam dla siebie jednak tę pierwszą możliwość odrzuca465. Z perspek
tywy podmiotu tekstu ujawniającego się w napięciu między rozmówca
mi chodzi o równowagę między pamięcią przeszłości a myślą o celach 
finalnych, której Poecie brak, którą chce obudzić w nim Atessa -  nie 
grecka Muza, ale chrześcijańskie Natchnienie.

Natchnienie i Poeta -  podwojone ״ja". 
Mit ״zwierciadlany" jako mit poetycki

Poeta i Natchnienie to utwór, który zazwyczaj ujmowany jest przez bada
czy nie osobno, ale jako jedna z realizacji tematu ״metempsychicznego 
romansu” w późnych tekstach Słowackiego. I to jako realizacja mniej waż
na w porównaniu z tymi zawartymi w Dialogach filozoficznych, Dziejach 
Sofos i Heliona, Samuelu Zborowskim czy Królu-Duchu. Tak też utwór ten 
jest potraktowany w Miłości romantycznej przez Piwińską, która uznaje 
poszukiwanie się rozdzielonej pary kochanków za jeden z czterech głów
nych wątków twórczości genezyjskiej466. Kleiner głównego bodźca napi
sania Poety i Natchnienia doszukuje się w zawodzie miłosnym autora, ale 
nie w zawodzie konkretnym, a w całkowitym zwątpieniu pisarza w moż
liwość erotycznej realizacji na ziemi. Nie chodziłoby, według badacza, 
o miłość nieszczęśliwą, niewzajemną, ale o przekonanie Słowackiego, że 
żadna kobieta nie jest w stanie spełnić oczekiwań twórcy, który w związ
ku z tym postanawia zostać kochankiem ideału, nadając mu rangę bytu 
realnego dzięki teorii metempsychozy467. Bardziej istotne wydaje się tu, 
że relacja między interlokutorami ma charakter metapoetycki.

465 O tym  nowym, które nadchodzi i zm ienić musi cienie przeszłości, pisze poeta w liście 
do Z. Krasińskiego z 1 7  stycznia 1 8 4 3  r., k tóry to list stanow i kontekst dla lektury poe
m atu dokonanej przez Tretiaka; zob. Ju liusz Słow acki, t. I, s. 4 5 3 -4 5 4 . Słowacki pisze: 
N ow e sum ienie urodziło się z ducha nowego, nowe cierpien ie przyszło dla sfałszow anych serc, 
dla bohaterów  św iata przeszłego...; J . Słowacki, Listy do krewnych, przyjaciół..., s. 187.
466 Zob. M. Piwińska, M iłość rom antyczna..., s. 589 .
467 Zob. J . Kleiner, Ju liusz S łow acki..., t. IV, s. 30. Inaczej widzi tę kwestię Przesmycki, 
k tóry za wzór Atessy (a także innych tożsamych z nią, według M iriam a, postaci kobie
cych, ״duchowych kochanek”) uznaje Zofię W ęgierską, choć i on stwierdza, że Słowacki 
kochał w niej nie kobietę, ale to, co ona objawiała; zob. Z. Przesmycki, Sofos -  D ziew ica -  
A tessa..., s. 5 2 6 -5 4 2  i n. Sawrymowicz wyklucza taką możliwość, dowodząc, że Słowacki 
poznał W ęgierską w 1 8 4 8  r.; zob. K alendarz..., s. 4 4 3 . W iększą aprobatę dla tezy Miria- 
m a m a J.M . Rymkiewicz; zob. Słow acki. Encyklopedia..., rozdz. ״Ikwa” oraz ״W ęgierska 
Zofia -  je j m iejsce w życiu Słowackiego”, s. 17 8 , 5 2 5 -5 2 6 .
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Problem stosunków między Poetą a Natchnieniem przedstawia się 
odmiennie niż w Nocach Musseta, aczkolwiek jest równie złożony. Tak
że w poemacie Słowackiego wchodzi w rachubę podwojenie, sobowtóro- 
wość, choć innego rodzaju. W utworze Musseta komplikacja w zdefinio
waniu relacji poety i jego Muzy wynika z niepewności, czy inspiratorka 
nie jest wytworem wyobraźni artysty, z nieokreśloności statusu bogini. 
W przypadku Poety i Natchnienia takiej niepewności nie ma: Natchnie
nie to partnerka i siostra Poety. Wydaje się, że autor poematu posunął 
się najdalej z wszystkich romantyków: kochanka poety jest jego Muzą, 
a jednocześnie Muza jest kochanką. U Słowackiego kwestia sobowtó- 
rowości wyraźniej niż u Musseta wiąże się z miłością romantyczną ro
zumianą jako związek bliźniaczych istot. Poeta i Atessa tworzą jedność 
rozdzieloną na dwa byty: żeński i męski, każde z nich stanowi zwierciad
lane odbicie drugiego i tylko w odbiciu znajduje swoją tożsamość.

- ”duchy kochane te są jak zwierciadła״ 

Zwierciadlaność jest konstytutywna dla koncepcji miłości jako poszu
kiwania odbicia ״ja ”, sobowtóra, drugiego ״ja ” w innym. Z tą koncepcją 
związana jest zapewne częstość występowania w poemacie motywu 
odbijania, mamy wszak do czynienia z dialogiem miłosnym (choć dale
ce wykraczającym poza konwencję rozmowy kochanków). Pojawiające 
się w tekście expressis verbis -  i co istotne, w wypowiedzi Natchnienia 
-  porównanie kochanych duchów do zwierciadeł dowodzi, że miłość 
według Słowackiego jest rozpoznawaniem siebie w innym468. Je s t  także 
warunkiem koniecznym do tworzenia:

Ja będę w twoje smętne głosy kładła
Łzy moje a ty bądź wpatrzony we mnie.

468 Badacze podkreślają konieczność dystansu, obiektywizacji własnego wizerunku 
w procesie sam opoznania, k tóry to dystans umożliwia odwzajemnienie odbicia. Zob. 
zwł. I. Opacki, ״Pośm iertna w  g łęb i jez io r  m aska", w: Studia o Leśm ianie, red. M. Głowiński 
i J .  Sławiński, W arszawa 1 9 7 1 , s. 2 3 4 -2 5 6  i n., oraz M. Jan ion , G orączka rom antycz
na..., rozdz. ״Romantyzm polski wśród romantyzmów europejskich”, s. 37; M. M acie
jew ski, ״R ozeznać myśl w ód...” (G łosy do liryki lozańskiej), ״Pamiętnik Literacki” 1 964 , 
z. 3, s. 3 3 -5 0 . O poznawczym aspekcie m itu Narcyza -  już w wersji Owidiusza -  pisze 
W. Kubacki, M otyw  N arcyza, w: idem , L ata  term inow ania, Kraków 1 9 6 3 , s. 32 6 . Badacz 
mówi o naprzem iennym  ruchu od podm iotu do przedm iotu, rozdziale między myślą 
a poznawanym światem. Rom antycy zrównują, według Kubackiego, rzeczywistość z po
zorem, pochłonięci przez zadumę nad m istyczną jednią świata.
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Duchy kochane te są jak zwierciadła
Od których oczy odwracać daremnie (Rzuty, V, s. 447; pogr. -  M.S.).

Słowa Atessy dowodzą, że oboje kochankowie na równych pra
wach mogą być dla siebie zwierciadłami, chociaż nie ma wątpliwości, 
że utwór jes t zorientowany na Poetę, to on jes t postacią centralną. 
Atessa, jak  romantyczna Muza, pełni wobec niego funkcję lustra -  
głównie z nią wiążą się motywy zwierciadlane. Niemniej jednak jest 
to rola twórcza zawierająca w sobie potencjalną zmianę m iejsc part
nerów w relacji. ״Sm ętne głosy” Poety i łzy Natchnienia dopełniają 
się nawzajem, korespondują: by śpiewać, Poeta musi patrzeć na uko
chaną, a patrząc -  widzieć własne odbicie w je j łzach. Proces tworze
nia jest, analogicznie jak  w Nocach, procesem wzajemnego oddziały
wania obojga rozmówców -  Muzy i Poety. Tyle tylko, że lira Muzy 
M usseta zostaje zastąpiona przez łzy Atessy współczującej z Poetą. 
Bowiem lutnia i harfa są w dialogu Słowackiego związane z poezją 
m inioną, płacz stanowi bardziej bezpośredni wyraz uczuć. Jeśli za
cytowany fragm ent potraktować jako wyraz koncepcji poezji, moż
na stwierdzić, że nie chodzi w nim o wyobraźnię, tworzenie światów 
fikcyjnych, a o wywodzenie poezji z siebie jednoznaczne z odczyty
waniem w sobie prawdy. To Atessa-Natchnienie uczy Poetę miłości 
zwierciadlanej, której nie można uniknąć, bo oczy odwracać daremnie. 
Głos Poety wywołuje łzy Atessy, które sta ją  się lustrem  dla niego -  
oddają mu jego głos, ale przetworzony, zmieniony tak, że może się 
stać bodźcem do dalszej pieśni469. Dlatego w całym tekście dialogu tak 
ważne jes t spojrzenie. Atessa wyrzuca Poecie: Czemu nie patrzysz na 
mnie... (s. 430). Spojrzenie jes t bowiem zgodą na rozpoznanie siebie 
w innym i na utożsamienie; oczy są lustrem  dla tego, kto w nie patrzy. 
Jednak w tej, zdawać by się mogło, konstruktywnej koncepcji m iłości 
i twórczości poetyckiej kryje się niebezpieczeństwo narcystycznego 
i melancholijnego uwięzienia w kręgu własnego ״ja ” -  jak  pisze Gło
wiński -  istnieją różne ״style odbicia”470.

469 A tessa powie też: Oczy się m oje ja k  sza fir krysztalą  [...] (s. 430 ).
470 Zim na tafla lustra m a także negatywne znaczenie w twórczości Słowackiego, np.: 
W szystko to jed n a k  o cielesną stronę w iedzy roztrąca się... j a k  od  zw ierciadła g ładkiego  od
skaku je...; J . Słowacki, D ialog jednolity , w: idem , D zieła w szystkie, red. J . Kleiner, t. XIV, 
W rocław 1 9 5 4 , s. 3 7 6 . Zob. M. Głowiński, N arcyz i jeg o  odbicia, w: idem , M ity przebrane..., 
s. 66.
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Dawanie sobie natchnienia, czy bycie dla siebie inspiracją, jest w poe
macie obustronne. Poezja ma dla Słowackiego wiele wspólnego z obja
wieniem prawdy. Pierwszą część dialogu można uznać za ilustrację pro
cesu twórczego. Poemat stanowi jakiś wycinek rozmowy toczącej się 
poza nim: wcześniej i później, dialog, który czytamy, jest częścią dialogu 
rozpoczętego niegdyś -  poza tekstem -  i prawdopodobnie nigdy nie
skończonego. Kleiner rozważa nawet, czy nie zaginął początek utworu, 
lecz rezygnuje z tej hipotezy, dochodząc do wniosku, że takie otwarcie 
tekstu jest świadomym zamiarem artystycznym zgodnym z ideą poema
tu. Odpowiedź Atessy na wołanie kochanka: Jestem... alem uciekała, / Bo 
mię ta dziwna pieśń... w otchłanie niosła (s. 429) wskazuje wyraźnie, że jej 
ucieczka spowodowana była dawną pieśnią Poety. Treścią tej pieśni są 
wcześniejsze dzieje obojga interlokutorów, które uzasadniają jednocześ
nie imię, jakie nosi postać kobieca. Atessa, opowiadając o swoich losach, 
mówi zarazem także o losach Poety. Jestem, alem uciekała to dwa czasow
niki: jeden w czasie teraźniejszym, drugi -  w przeszłym, połączone spój
nikiem ״ale”. Ich równorzędne potraktowanie sprawia wrażenie, jakby 
obie czynności działy się w tym samym momencie, jakby różnica czasu 
została zniesiona. Można, oczywiście, przeczytać to zdanie w porząd
ku następstwa: ״teraz już jestem, przedtem uciekałam i mnie nie było”. 
Atessa jednak stale była i stale jest obok poety, o czym świadczy część 
dalsza dialogu. Należałoby więc rozumieć jej słowa raczej jako wyjaśnie
nie, dlaczego Poeta miał błędne wrażenie jej nieobecności. Otóż wyda
wało mu się, że jej nie było, ponieważ ״uciekała” -  dała się unieść poezji.

Wspólnota, wzajemne uwarunkowanie rozmówców podkreślane 
jest wielokrotnie. Poeta mówi do Natchnienia: Pozwol mi myśleć jesz
cze o tej trunie... (Rzuty, X, s. 453) -  ta prośba dowodzi konieczności 
zgody obojga na podjęcie takiej, a nie innej myśli, więc takiej, a nie in
nej pieśni. W innym miejscu Atessa mówi: Gdy zadrżysz, jestem ja sama 
wzruszona -  jej wzruszenie odpowiada jego drżeniu. Poeta przyzywa ją: 
Świadcz o mnie... czym ja kiedy Polski ducha /  W żywotną jego część i serce 
ranił?... (Rzuty, VI, s. 448), bo tylko ona zna o nim pełną prawdę. Ko
chanek jest świadom, że jego psychiczny, wewnętrzny stan korespon
duje z wyglądem ukochanej; stwierdza: grabarzem będę... ten wid złoci /  
Mgły mej pamięci (Rzuty, VI, s. 448), patrząc, jak  je j gwiaździsty wieniec 
rzuca blask na jej twarz. Słowacki buduje ten fragment poematu na za
sadzie paralelizmu ״ja ” (Poety) i ״ty” (Atessy):
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Ty jak konwalia na ziemskiej wilgoci 
Łez, dobrze kwitniesz.... a ja potępieniec....
Dobrze w natchnienia żyję dzikim wichrze 
I serce wtenczas mam lepsze i cichsze (Rzuty, VI, s. 448).

Związek Atessy ze łzami, ze smutkiem, wynika z je j uzależnienia 
od melancholijnego Poety. To za jego sprawą ukochana sama staje się 
rodzajem figury melancholii w wieńcu (jak ta Dürerowska). Poeta zaś 
-  gdy Atessa pogrąża się we łzach -  żyje w ״natchnienia dzikim wich
rze”, czyli w niej, bo przecież natchnienie -  Natchnienie to ona. Samo 
działanie inspiracji jest gwałtowne, ale jego skutek, czyli uciszenie, jest 
przecież czymś zgoła przeciwnym. Bycie natchnionym to w ujęciu Sło
wackiego bycie potępieńcem. W poetyckim dialogu pojawia się więc 
także negatywny, charakterystyczny dla Lamartine’owskiego roman
tyzmu aspekt bycia ״wybrańcem Muzy” -  skazanie na cierpienie. Przy 
tym, jak  pisze Słowacki, serce staje się ״lepsze” po doświadczeniu tej 
.dzikości”, a więc doskonali się dzięki niemu״

W Poecie i Natchnieniu nie chodzi o proste znalezienie twórczej in
spiracji w uczuciu do kochanej osoby. Poezja jest w rzeczywistości 
dwugłosem, może się stać także wielogłosem, bo bliskie sobie duchy 
zbierają się w grupy. Atessa przyznaje, że w młodości Poety nawiedza
ła go z innymi zjawami, była w ״tysiącznych marach”. Między Poetą 
a tymi duchami istnieje odpowiedniość, którą Słowacki eksponuje: Ża
den głos nie jest bez ech... poza światem (s. 433), w innym miejscu mówi 
o ״echu podziemnej mogiły”. Wspólnota polega na odzwierciedlaniu, 
ale posiadanie echa własnego głosu nie jest jednoznaczne z posiada
niem bezmyślnych imitatorów. Echo jest odpowiedzią: ma coś z pier
wowzoru, ale i coś z ״innego”. Ta koncepcja znajduje potwierdzenie 
także w pozostałych pismach Słowackiego. Pisałam już o tym, że Poeta 
odnajduje własną tożsamość -  także w sensie negatywnym -  w ״czer- 
wonych duchach”. Słowa my... straszniejsi z duchów zdradzają stopień 
jego samowiedzy, w tym także poczucie wspólnoty z innymi (forma 
liczby mnogiej). Uznanie się za jednego ze straszniejszych duchów to 
rozpoznanie siebie jako współtworzącego pewną całość, to także roz
poznanie własnej mocy, ale i je j tragicznego wymiaru. Bycie strasznym 
oznacza bowiem, że w istocie Poety tkwi przerażanie, niszczenie, któ
re w przypadku wszystkich zbrodniczych bohaterów Słowackiego, nie 
tylko w okresie mistycznym, jest dla nich samych dramatyczne, zwraca
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się bowiem przeciw nim. Z podobną wspólnotą grupy (kolumny) du
chów mamy do czynienia w Dialogu troistym, gdzie to Mistrz z gromadą 
innych przychodzi do Heliona wcielonego w Homera, by odebrać mu 
wzrok. Słowacki pozostanie jednak przy koncepcji miłości między ko
bietą a mężczyzną jako najważniejszym, najbardziej twórczym i dosko
nalącym ducha rodzaju miłości. Kiedy pojawiają się trzy wielkie duchy, 
Poeta zwraca się do nich, a jednocześnie w dalszym ciągu rozmawia 
z Atessą nazywaną teraz Duchem. Opisując je , mówi do niej patrz, jak
by potrzebował je j wzroku, by tam te zjawy rzeczywiście zobaczyć i po
znać, bowiem patrzenie jest szczególnym rodzajem poznania.

Rozmowa Poety z Natchnieniem toczy się nocą -  Poeta mówi kilka
krotnie o nocy i ciemności -  i ma to swoje uzasadnienie. Noc jest porą 
wtajemniczenia, ciemności, przez którą trzeba przejść, by tym wyraźniej 
zobaczyć światło, jest także porą natchnienia -  porą Muz. Ta noc, pod
czas której toczy się rozmowa wypełniająca utwór, to noc objawienia, 
transgresji. Wcześniej Poeta nie dostrzegał Natchnienia, skoro wyrzuca 
ukochanej, że je j przy nim nie było: Lecz ty aż teraz, jak krzyż zapalony /  
Przyszłaś... (s. 431). Płonące w mroku rany Atessy przykuwają uwagę 
Poety, kierują ją  i ku duchowi ukochanej, i ku temu, co ona ukazuje, 
wzlatując wzwyż. Jasność staje się wyraźna na mrocznym tle: widzę... 
szafir nocy / Ma z twoich strasznych ran... cztery pochodnie (s. 430) -  mówi 
Poeta o ranach Atessy, a opis słońc, księżyca, gwiazd okalających Matkę 
Bożą rozpoczyna od stwierdzenia: Tam głębszy szafir... Wizja Poety ma 
charakter klasycznej epifanii -  widzi on otwarte niebo i ducha Atessy, 
a nad nią słońca i świetlistą kobiecą postać. Atessa-Duch wprost daje do 
zrozumienia, że Niewiasta ukazująca się obojgu kochankom jest ikono
graficznie przedstawiona zgodnie z wizją Apokalipsy świętego Jana471. 
W wizji Matki Boskiej, podobnie jak  w pierwszym -  greckim -  wspo
mnieniu Atessy, ukazuje się jednocześnie słońce i księżyc. Blask obu 
ciał niebieskich, a także gwiazd na ciemnym tle nieba nazywa Słowacki 
 wyiskrzaniem szafiru” i porównuje do pryśnięcia stali, więc właściwie״
pozostaje w kręgu metaforyki zwierciadlanej.

471 Słowacki podejm uje zapoczątkowaną w VI w. tradycję utożsam iającą M aryję -  sta 
nowiącą dla niego ideał kobiecy -  z Niewiastą apokaliptyczną. Zob. B. Adamkowicz- 
-Iglińska, Ju liu sza Słow ackiego genezyjska koncepcja człow ieka, Olsztyn 2 0 0 1 , rozdz. 3, 
s. 8 1 -8 6 ; S. Trojnar, A pokalipsa św. J a n a  w  tw órczości Ju liu sza S łow ackiego  Pamiętnik״ ,
Literacki” 1 9 2 9 , s. 54 9 ; W. Hahn, ״P oeta i natchnienie"..., s. 634 .
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Niewiasta jaśniejąca bardziej niż słońce ma spuszczone oczy, z któ
rych bije blask. Je j siła wiążąca słońca w koronę jest siłą miłości, a więc 
siłą właściwą Duchowi, której brakuje samemu Poecie. Jego ukochana 
jest jak  zwierciadlane odbicie nie tylko Poety, ale również Matki Bożej 
i w tym sensie można mówić o tożsamości obu postaci kobiecych. Rany 
Atessy się ״rozpłomieniają”, niejako odpowiadając jasności niebieskiej 
Pani. Obecność Maryi sprawia, że Atessa pięknieje: zyskuje tęczowe 
barwy i zdolność do lotu472. Chodzi o symboliczną, a nie dosłowną jed
ność Maryi i Atessy 473. Atessa ma być zwiastunem łaski Pańskiej, no
wych czasów, które nadchodzą, zapowiedzią wyższego porządku, ale nie 
nim samym. Można stwierdzić, że w Poecie i Natchnieniu, podobnie jak 
w Nocach Musseta, występuje pewna oscylacja ról między interlokutora
mi -  po ukazaniu się Matki Bożej Poeta sam zaczyna odkrywać prawdę 
o obcowaniu z duchami, podporządkowywać je  sobie i odpowiadać na 
pytania, które dotychczas zadawał.

-  symbolika solarno-lunarna

W genezyjskiej twórczości Słowackiego para kochanków to para sło- 
neczno-księżycowa, zgodnie z tradycją romantyk atrybuty solarne 
przypisuje mężczyźnie, lunarne zaś (i zwierciadlane zarazem) -  kobie
cie. W Dialogu troistym Mistrz nazywa Helois duchem księżycowym, 
Heliona zaś -  adekwatnie do jego imienia -  słonecznym. Mówi jedno
cześnie o dwóch drogach poznania: ״rewelatorstwie prostym, więcej 
z wiedzy niż z czucia”, charakteryzującym jego ucznia, oraz o przypisa
nej Helois o intuicyjnej ״smętniejszej drodze” czucia i snu474. Owe dwie 
równorzędne metody poszukiwania prawdy prowadzą do tego samego

472 J . Tretiak pisze o znaczeniu dla tego obrazu stw orzonej przez Krasińskiego koncepcji 
Niewiasty jako M aryi po raz drugi schodzącej na ziemię. Uważa, że je s t  ona identyfiko
wana z Polską, ale dopiero w Królu-Duchu; zob. J . Tretiak, Ju liusz Słow acki, t . I, rozdz. XIII, 
s. 4 5 3 - 4 5 4  i t. II, rozdz. XXV, s. 4 3 6 -4 3 7 . Także J . Kleiner podkreśla, że w tym  utworze 
Słowackiego pojawia się nowy ideał kobiecy zainspirowany lekturą Przedśw itu , a jego 
rozdzielenie na M aryję i Atessę badacz tłum aczy potrzebą stw orzenia przewodniczki 
m ającej z Poetą bezpośredni kontakt; zob. J . Kleiner, Ju liusz S łow acki..., t. IV, s. 34. Na
tom iast według Szturca rozdziału nie ma: A tessa je s t  przewidzianą przez świętego Ja n a  
M atką Bożą; zob. W. Szturc, A rcheologia w yobraźni..., rozdz. ״Nad pustym sarkofagiem  
Helois”, s. 128 .
473 Zob. M. Cieśla-Korytowska, Rom antyczna poezja  m istyczna..., rozdz. IV, s. 86.
474 J . Słowacki, D ialog troisty z H elionem , H elois i przeciw nikam i, Rozmowa III, red. A, 
w. 2 0 1 -2 0 4 , w: idem , D zieła w szystkie, red. J . Kleiner, t. XIV, Wrocław 1 9 5 4 , s. 313 .
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celu, przy czym mężczyzna dąży świadomie do aktywnego odszyfro
wywania znaków ukrytych w naturze, kobieta -  jako bardziej pasywna 
-  jest otwarta na objawienie przez siły wyższe475. Także w Poecie i Na
tchnieniu mowa o dwóch różnych drogach kochanków: ofiara i miłość 
właściwa jest Atessie, podczas gdy Poeta rośnie w ״piękność mocy”, 
przez krew i zbrodnie” jak״  Popiel w Królu-Duchu. Owe nieokreślone 
zbrodnie Poety są złem w wymiarze ziemskim, ale nie są nim perspek
tywy rozwoju ducha. W noc rozmowy z Atessą ma on już świadomość 
wyższą niż w swych życiach poprzednich: wie, że mimo swych okru
cieństw nie walczy przeciw Bogu. Mówi: Nigdy na Boży głos nie była su
cha / Zrennica moja... (Rzuty, VI, s. 448) oraz On wie..., że w moim duchu 
nie miał wroga (s. 430), choć w ciele niewątpliwie go miał. Poeta nie jest 
podmiotem ograniczonym do jednostkowej egzystencji. Wie więcej nie 
tylko dlatego, że zna swoje poprzednie wcielenia, ale i dlatego, że jest 
poetą, który ma dostęp do świata duchów.

W Poecie i Natchnieniu ukochana jest -  jak  w Dialogu troistym -  zwią
zana z księżycem, srebrem i bielą. Atessa mówi:

A tam z Hymetu... księżyc biały... miga....

POETA

Dosyć, o duchu... biały... (s. 429).

Zatem dla Poety Atessa ma cechy miesiąca, który odbija światło 
słoneczne, jest rodzajem zwierciadła, choć użycie czasownika ״miga” 
wskazuje na nieciągłość procesu. W tekście poematu słońce i księżyc, 
podobnie jak  kolory złoty i srebrny, są z sobą połączone -  ich przeciw
stawienie przestaje być wyraźne. Słońcu i księżycowi nie są przypisane 
pory doby: dzień i noc, ale miejsce: słońce jest ״gdzieś daleko”, księ
życ zaś ״tam ” -  i jedno, i drugie w początkowym wspomnieniu Ates- 
sy, w którym oba ciała niebieskie występują jednocześnie, wydaje się 
równie oddalone. Także w wizji Matki Bożej wszystkie ciała astralne 
pojawiają się naraz.

475 O dwu różnych sposobach poznania pisze M. Cieśla-Korytowska: O bok św iadom ego  
zgłębian ia zagadek  bytu m ożna ich pozn an ie uzyskać dzięki objaw ieniu, dzięki iluminacji, k tó 
ra idzie z góry. B ędzie nią niekiedy sen; M. Cieśla-Korytowska, Rom antyzm  a  poznanie..., 
w: eadem , O rom antycznym  poznaniu..., s. 90 . Autorka wyróżnia i szczegółowo omawia 
stopniowe i bezpośrednie sposoby poznania.
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Warto zauważyć, że już we wstępnej części dialogu dochodzi do 
kontaminacji pierwiastka solarnego i lunarnego, albowiem istotnym 
elementem obrazowania we wspomnieniach Atessy jest metamorfoza 
srebra-bieli w złoto:

Wszak wiesz... gdzie oliw czarny gaj i skała 
I srebrne... ogniem ozłocone wiosła (s. 429)476.

Kolor złoty na srebrnych wiosłach jest przecież odblaskiem, odbi
ciem ognia w srebrze, które tym samym staje się lustrem477. Dla Słowac
kiego odbijanie, odzwierciedlanie, które jest w całym dialogu ważne, 
unaocznia prawdziwą naturę rzeczy. Istotna jest tu także nagłość od
bijania, jego ״błyskawicowość”. Trudno odpowiedzieć, dlaczego Atessa 
mówi o wiosłach, być może to reminiscencje podróży wschodniej au
tora, może chodzi o łódź Charona. Śmierć, transgresja, przechodzenie 
na drugą stronę są przecież dla twórczości pisarza z lat czterdziestych 
bardzo istotne. Zmagania, bolesne przełamywanie się postawy Słowa
ckiego po zmianie, która wcale -  jak  świadczą listy do matki -  nie była 
dla niego łatwa, znajduje swoje odzwierciedlenie w dramatycznej formie 
Poety i Natchnienia podzielonego przecież na głosy.

Atessa mówi także:

A gdzieś daleko... na Pnyksie u bramy,
Słońce... na tańcu piryjskiego miecze 
Wzięte... przez liście cytryn się przeciska 
I w oczy nasze... zamyślone błyska... (s. 429).

Pewien kłopot interpretacyjny sprawia użyta przez Słowackiego 
forma: Słońce... na tańcu piryjskiego miecze /  Wzięte... (s. 429). Logiczna

476 Dają się zauważyć także wyraźne zbieżności obrazowania w pierwszej części dialogu 
i w innych pisanych w tym samym okresie tekstach Słowackiego -  szczególnie w liryku 
Przez furie jestem  targan, ja , Orfeusz... O dwoistości rysunku tej wizji poetyckiej Słowac
kiego i symbolice kolorystyki pejzażu pisze E. Łubieniewska; zob. J a ,  Orfeusz, ״Ruch Lite
racki” 1978 , z. 1. Paralela między utworami je s t znacząca ze względu na dominujący w obu 
tekstach tem at twórczości poetyckiej. Zbieżności obrazów dialogu i wiersza są bardzo wy
raźnie i wskazują, że wyobraźnię i myśli poety w tym okresie zajmowały te same kwestie.
477 Również w IX  pieśni Podróży do Ziem i Św iętej Słowacki pisze o ״zwierciadlanym liś
ciu” cytryny odbijającym  blask słońca, w Poecie i N atchnieniu  słońce także przeciska się 
przez liście cytryn i uderza w oczy kochanków. Ten ostatn i motyw (״zwierciadlane liście 
cytrynowego krzewu” lub ״z liści pomarańczowych wianek zwierciadlany”) -  tym  razem 
wplecionych w wieniec ukochanej noszącej tu  imię Helois -  obecny je s t  też w ״dialogach 
filozoficznych”.
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i gramatycznie poprawna byłaby forma na tańca piryjskiego478. Należy 
czytać to zdanie jako zdanie o słońcu odbijającym się w mieczach tańca 
(użytych do tańca). Ryszard Przybylski pisze o Platońskim pochodze
niu wiedzy Słowackiego o owym tańcu. Chodzi prawdopodobnie o pyr- 
riche -  taniec bojowy wykonywany przez mężczyzn odzianych w zbroje, 
z mieczami i tarczami479. W utworze Słowackiego żelazo odbija słońce, 
uderzając oczy patrzących nagłymi refleksami. ״Taniec piryjski”, ma 
więc cechy, jakie posiada według Słowackiego poezja: ״reweluje”, od
słania ״w jednym błyśnieniu” prawdę o istocie rzeczy, o celu finalnym 
reprezentowanym przez słońce, celu, którym jest przecież Słoneczna 
Jeruzalem. Taniec i śpiew to stałe zajęcie sióstr prowadzonych przez 
Apolla Muzagetę, o którym jednak nie ma mowy w tekście Słowackiego.

Owa jednoczesność, nakładanie się na siebie porządków dnia i nocy, 
słońca i księżyca, pierwiastka męskiego i żeńskiego, wskazuje na znie
sienie przez Słowackiego podstawowych podziałów, także na naru
szenie ról i sposobów poznania przypisywanych przez niego w innych 
tekstach kochankom, przy czym istotne jest, że Atessa nie jest kobie
tą, ale duchem kobiety (duchem kobiecym). To Poeta -  inaczej niż we 
wspomnianych już pozostałych tekstach Słowackiego z lat czterdzie
stych -  staje się bardziej bierny, otwarty na działanie Natchnienia, nie 
ma własnego głosu, jak  nimfa Echo, do której jest porównany:

ATESSA
Spokojnie, o! mój kochanku...

POETA
Spokojnie!

ATESSA
Jesteś jak Nimfa echo...

POETA
Nimfa echo... (s. 4 2 9 -430 ).

478 Taka też form a pojawia się w najnowszym  wydaniu krytycznym  Poety i N atchnienia: 
J . Słowacki, Poem aty. N ow e w ydanie krytyczne , oprac. J . Brzozowski i Z. Przychodniak, 
t. II, Poznań 2 0 0 9 , s. 18. W. Floryan i J . Kleiner dowodzą, że nie je s t  to błąd poety, ponie
waż jeszcze w XIX w. używano form y narzędnika w funkcji dopełniacza, zob. W stęp, do: 
J . Słowacki, Poeta i N atchnien ie , s. 4 1 5 . We wcześniejszym  artykule Floryan uznaje form ę 
na tańcu” za mylną; zob. W. Floryan, N״ ad  autografem Poety i N״  atchnien ia”, ״Pamiętnik 
Literacki” 1 9 5 7 , z. 3 /4 , s. 4 1 4 .
479 Zob. R. Przybylski, Podróż Ju liu sza Słow ackiego..., s. 40 .
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Powtarzanie słów ukochanej przez Poetę jest przez nią samą nazy
wane, a jednocześnie dokonuje się na naszych oczach. Poeta -  odpo
wiednik Heliona i Popiela w poemacie ma za sobą wiele żywotów prze
żytych w stosunku do niewielu wcieleń umiłowanej. Dialogi filozoficzne 
dowodzą, że duchy silniejsze wcielają się według Słowackiego rzadziej, 
a więc to Atessa byłaby silniejszym duchem. Tekst zdradza wahanie au
tora co do nadrzędności jednej z postaci. Są bowiem fragmenty wyraź
nie dające przewagę pierwiastkowi kobiecemu i inne -  liczniejsze -  kie
dy to Poeta ujawnia swą moc jako duch -  wedle nomenklatury Kleinera 
-  helioniczny480. Wyższości Poety dowodzi pieśń, która porywa Atessę 
w przeszłość -  i do życia greckiego, i do wcześniejszego, egipskiego. 
Jednak bez względu na wynik próby sił między kochankami, można 
stwierdzić, że umiłowana w tekstach Słowackiego jest wykreowana ze 
względu na bohatera, istnieje po to, by mu pomagać, by go dopełniać. 
Jak  pisze Szturc, Akwatyczno-lunarna symbolika żeńska będzie u Słowa
ckiego pełniła funkcje ocalające, usprawiedliwiające, naprawiające, ale nie 
zbawcze481. Tak jest również w Poecie i Natchnieniu. Poeta wyznaje wiarę 
w dobro Boga, wyrażając zarazem przekonanie, że odebranie ukocha
nej byłoby ze strony Wszechmocnego okrucieństwem.

-  narcystyczna regresja i pamięć absolutna

W Poecie i Natchnieniu nie ma mowy o cierpieniach miłosnych jako 
przyczynie kryzysu poety w takim sensie, w jakim  obserwujemy to 
u Musseta. Można by stwierdzić, że oto Słowacki znalazł rozwiązanie 
dręczącego go problemu miłosnego i przeniósłszy romans na poziom 
całkowicie duchowy, zniwelował ból rozłąki i niespełnienia. Jednak 
przecież już pierwsza lektura utworu pozwala stwierdzić, że dominuje 
w nim smutek, że ma ton skargi: jego treścią nie jest szczęśliwe ob
cowanie kochanków. Wszechogarniająca melancholia wynika nie tylko 
z tego, że miłość łatwa nie licowałaby z trudem prac genezyjskich wy

480 J . Kleiner pisze o dwóch typach bohaterów  późnych utworów Słowackiego, o dwóch 
zasadach organizujących postaci: anhellizmie i helionizm ie ujawniających się w kolej
nych wcieleniach naprzem iennie. Rozróżnienie to dotyczy także kobiet: demonicznych 
i anielskich. Badacz zauważa jednak pewne wahania co do wyboru jednej z zasad przy 
kreacji poszczególnych bohaterów ; zob. J . Kleiner, Król Duch". Z asadnicze..., s. 7 1 -8 3 .
481 W. Szturc, A rcheologia wyobraźni..., rozdz. ״M etam orfozy mitem ów antycznych w Sa
muelu Zborow skim ”, s. 108 .
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magających ciągłego składania ofiar. Kochankowie, mimo że się spo
tykają, nie odnajdują się do końca, stanowią jedność, ale funkcjonują 
na odmiennych poziomach rzeczywistości, dramatycznie zmagają się 
z różnicami, które ich dzielą. Nie można też zapominać, że Poeta całe 
życie poszukiwał swej ukochanej na darmo po to, by w końcu odnaleźć 
ją  w noc objawienia jako ducha, jako umarłą. Wyznaje je j: Tylko to po
wiem..., że przez krew i zbrodnie / Szukałem ciebie [...] (s. 430). Poeta żyje 
z poczuciem braku kochanej istoty, skazania na samotność mimo jej 
duchowej obecności, i ze świadomością bycia zbrodniarzem zarazem.

Melancholia Poety ma więc swoje uzasadnienie (o ile melancholia 
w ogóle może je  mieć), nawet głębsze niż w przypadku bohatera Musse- 
towskiego. Bohatera Słowackiego predestynuje do niej także status 
poety umarłej ojczyzny i umarłej kochanki, co czyni z niego piewcę 
tego, co utracone. Narcystyczna regresja jest, według Freuda, charak
terystyczna dla melancholii, w której m iłość do utraconego obiektu 
zostaje zastąpiona utożsamieniem się z nim, pochyleniem się nad 
sobą, kontemplacją własnego obrazu482. O takiej regresji można mó
wić w przypadku Poety -  to jego dotyczą ״zachowania retencyjne”, 
paraliżujące zwrócenie się ku przeszłości, co -  jak  już pisałam -  za
rzuca mu Atessa. Życie Poety nie biegnie naprzód, bo zatrzymuje je  
refleksja -  obraz siebie z poprzednich wcieleń. To czarny człowiek, 
znudzony: Pełny myśli czarnej, który mówi: duch mój jest otchła
nią /  Tęsknot (s. 433). Bohater Słowackiego chce zachować ten ból, 
jest on dla niego -  jak  dla Poety M usseta -  zbyt cenny, choć prze
cież inne niż w Nocach są jego przyczyny. Słowacki, opisując znie
chęcenie Poety, posługuje się hiperbolizacją, powtórzeniami, sy
nonimami. Mówi o złamaniu, nudzie, pustce, zapatrzeniu wstecz, 
tęsknocie i wielkim zawodzie. Rozczarowanie Poety jest wszech
ogarniające: dotyczy sfery osobistej (niemożności zaznania szczęś
cia z ukochaną na ziemi), społecznej i narodowej (Otóż i wtenczas.....
w myślach moich zament, /  Zwątpienie było —  rozpacz... nad zabitą /  
Polską..., s. 434) oraz poetyckiej (Znudzony, że mój głos tu nie pomaga /  
Ludziom w niewoli...., s. 433). Rozczarowanie wiąże się nierozerwalnie 
z poczuciem winy. Bolesna jes t dla Poety świadomość, że świat historii 
jest nieadekwatny do świata sacrum, zdaje się zupełnie nie wpisywać

482 Zob. M. Bieńczyk, M elancholia. O tych, co nigdy..., rozdz. X, s. 6 5 -6 8  oraz Czarny czło
w iek. K rasiński w obec śmierci, Gdańsk 2 0 0 1  (stąd zaczerpnęłam  tytułowe określenie).
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w plan Boży483. Trzeba przy tym podkreślić, że jest to tylko pewien 
etap świadomości bohatera, dalszy ciąg dialogu będzie stanowić trud
ne odkrywanie sensu cierpienia.

Trudność melancholii polega na tym, że jest ona pamięcią absolut- 
ną484. Taką właśnie pamięć mają, niewątpliwie, bohaterowie Słowackie
go -  także postaci Poety i Natchnienia. Je st to bowiem pamięć genezyjska 
sięgająca początków świata i przeżytych egzystencji, również własnych 
śmierci. Widać też na przykładzie dialogu, jak bolesna jest ta pamięć. 
Poeta wyznaje, że serce pęka mu z bólu, kiedy słucha własnej historii 
opowiedzianej mu przez Atessę. Szczególny rytm uzyskany dzięki apo- 
zjopezom, zamilknięciom zaznaczonym w tekście wielokropkami, odda
je  wyrywkowość wspomnień i trud anamnezy. Wagę tego zapisu doce
niają autorzy edycji dzieł romantyka, którzy przywracają te wielokropki 
we wcześniejszych wydaniach ״korygowane”, pomijane lub zastępowa
ne innymi znakami interpunkcyjnymi485. Tę cechę stylu Słowackiego 
można traktować jako zapowiedź przywrócenia statusu milczeniu przez 
Norwida i Mallarmego, jako zapowiedź poetyki negatywnej486.

Kiedy Atessa zaczyna mówić, wspomina. Trzykrotnie powtarza: 
- ”wszak pamiętasz״ :wszak wiesz”, w następnej strofie mówi״  ta anafo- 
ra wskazuje na wagę procesu odpominania. Działanie Natchnienia opi
sane przez Słowackiego to nie tworzenie w olśnieniu nowych światów,

483 O sprzeciwie romantyków wobec okrucieństw  historii piszą M. Jan io n  i M. Żmi
grodzka, które podkreślają jednak, że dom inujące w romantyzm ie było przeświadczenie, 
że h istoria m a ukryty sens, przekonanie dotyczące także Słowackiego (który skądinąd 
apologizował okrucieństwo w historii); zob. M. Jan ion , M. Żmigrodzka, R om antyzm  i hi
storia..., s. 1 2 -1 5  i n.
484 Zob. M. Bieńczyk, M elancholia. O tych, co nigdy..., s. 34  i A. Bielik-Robson, Inna no
w oczesność..., s. 8 0 -8 1 . A. Bielik-Robson, postulując ״inną now oczesność” wywiedzioną 
z dziedzictwa romantycznego, nawołuje zarazem do przem yślenia na nowo m elancholii, 
k tóra choć trudniejsza niż propozycje postm odernizm u, pozwala być podmiotem.
485 Myślę tu zwłaszcza o najnow szej edycji J . Brzozowskiego i Z. Przychodniaka, ale już 
Florian i Kleiner piszą: Tymczasem  S łow acki w ielokropkom  w yznacza rolę znacznie szerszą; 
są one p rzede w szystkim  zn akam i pauzy, trudno j e  przeto, zw łaszcza w  utw orach o ekspre
sji retorycznej, traktow ać ja k o  znaki obojętne. M ożna by w praw dzie nagrom adzenie w ielo
kropków  w  autografie ״Poety i N atchnien ia" określić ja k o  p rzykład  m aniery nie kontrolow a
nej istotną p otrzebą  wyrazu, trudno jed n a k  nie dostrzec, ż e  w  m an ierze tej w ypow iadają się 
św iadom e intencje twórcy; J . Kleiner, W. Floryan, W stęp, w: J . Słowacki, D zieła w szystkie..., 
t . XII, cz. 1, s. 4 2 6 .
486 Zob. P. Śniedziewski, M allarm e -  N orwid. M ilczenie i poetycki m odernizm  w e Francji 
oraz w  Polsce, Poznań 2 0 0 8 , passim .
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ale odsłanianie tego, co już jest wiadome, dlatego że istnieje w innym 
porządku -  w przeszłości, teraźniejszości lub co, zgodnie z nieuchron
ną logiką genezyjską, musi zaistnieć. Z pamięcią absolutną Muzy są 
związane w literaturze od wieków. Curtius pisze, że Homer wzywa je 
w Iliadzie nie tylko dlatego, że użyczają one natchnienia, lecz także dla
tego, że wiedzą o wszystkim487. Natchnienie Słowackiego przekracza 
jednak granice pamięci, a więc przekracza także zaklęty krąg melancho
lii -  jest bowiem Muzą przyszłości.

- "style odbicia״ 

Można stwierdzić, że motyw odbicia ma w Poecie i Natchnieniu dwa 
znaczenia. Pierwsze związane jest z Poetą, który jak  Narcyz nie umie 
odwzajemnić spojrzenia; to odbicie samozwrotne i -  w związku z tym 
-  melancholijne. Poeta-melancholik mówi o szkle, w którego środku 
jest zamknięty jak  Kordian w kryształowej kuli: choć mię Bóg oszklanił/  
Wkoło... jak ludzi oddziela fatalnych /  Od ludzi -  światem rzeczy niewi- 
dzialnych488 (Rzuty, VI, s. 448). Szkło jest warstwą izolującą go od świa
ta, ale ״oszklanienie” to także budowanie wokół Poety systemu zwier
ciadeł, którymi są tu wszak ״rzeczy niewidzialne”. Stają się one tym, 
co dzieli, ale także tym, co wytwarza obraz samego Poety, w którym 
może się przejrzeć. Jednocześnie ów ״świat rzeczy niewidzialnych” 
to nie świat rzeczy nieprawdziwych -  istnieje on faktycznie, choć jest 
w pewnym stopniu zależny od Poety. ״Jego duchy” jak  zwierciadło mó
wią mu, kim jest, bo stanowią z nim wspólnotę. By odbicie zostało 
odwzajemnione, potrzebna jest zgoda Poety na zmianę. Jak  już sygna
lizowałam, zwierciadlaność postulowana przez Atessę polega na dwu- 
stronności relacji, na wzajemności i jest przez Poetę nieakceptowana. 
Ukochana wyrzuca mu, że w jego oczach nie ma łez, które uczyniłyby 
możliwym zamknięcie nieskończonego koła wzajemnych refleksów. Bo 
miłość to wzajemne odbicie -  przyjęcie ״innego” w siebie i zgoda na

487 E .R. Curtius, Literatura europejska..., s. 235.
488 M. Jan ion  pisze o charakteryzującym  wczesną twórczość Słowackiego uwięzieniu 
w egzystencji, które realizuje się przez m etaforę szklanego zam knięcia. Twórczość ״mi- 
styczną” uznaje badaczka za wyzwolenie z tej pułapki i rozbicie szklanej kuli. Jan ion  
powołuje się na Poetę i N atchnienie -  utwór należący już do następnej fazy twórczości 
poety, ale zawierający jeszcze elem enty właściwej mu wcześniej postawy; zob. M. Ja -  
nion, Czas form y otw artej..., s. 288 .
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bycie przez niego przyjętym. Poeta obawia się jednak, że tak rozumiana 
miłość stanowi zagrożenie dla jego tożsamości.

Widzę, jak oczy twe światłami skrzą się 
I za tym widem przeszły i wróciły 
Bez łez... (s. 433).

Tak mówi Atessa o reakcji Poety na zjawienie się Matki Bożej, zarzu
cając mu brak miłości. Blask pojawia się w jego oczach, ale w nich nie 
zostaje, brak łez oznacza brak odbicia -  czyli brak odpowiedzi. Istotą 
konfliktu jest niezgoda na bycie lustrem równoznaczna z lękiem przed 
roztopieniem, zatraceniem siebie. Poeta wyraźnie artykułuje ten lęk:

Czuję, że gdybym ja poleciał za nią 
Tam, gdzie te światła całą ziemię złocą,
Byłbym jak jedna z gwiazd, co się tumanią 
I przez tęczowe jej rąbki migocą 
I już... już własnej twarzy mieć nie mogą [...] (s. 433).

On sam nie chce zaniknąć i nie chce, by jego ukochana zanikła, by 
rozpuściła się w Bożej miłości -  Atessa jest mu potrzebna jako istota 
odrębna, choć z nim związana nierozdzielnie. Chce ją  zachować dla sie
bie, wciągnąć w swój krąg, by mu służyła -  odpędzała mary (O! siostro... 
odpędź ode mnie tę marę...., s. 436).

Napięcia w relacji między interlokutorami w Poecie i Natchnieniu są 
twórcze, choć bolesne. Natchnienie stosuje strategię otwierania ran, 
by melancholicznego artystę wyrwać z jego zapatrzenia w przeszłość. 
Pisałam o tym, że poszukiwanie ukochanej kończy się w pewnym sen
sie porażką, bowiem nareszcie spotkana okazuje się martwa. Z drugiej 
jednak strony fakt odnalezienia Atessy jako ducha prowadzi do odkry
cia prawdy, że -  paradoksalnie -  nieobecności nie ma, bo przecież ko
chanka cały czas jest i była przy Poecie, także wówczas, gdy on cierpiał 
z powodu je j braku. Zwierciadło naprawdę nie więzi, ale wyzwala, nie 
zamyka na ״ja ”, ale otwiera na ״drugie ja ”. Atessa przeszła już m eta
morfozę. Także Poeta się zmienił, tyle tylko, że nie godzi się na rozpo
znanie swej aktualnej kondycji. Dlatego tak ważne jest jego samoroz- 
poznanie w duchu ukochanej. Lustro pozwala na odnalezienie własnej 
tożsamości. Tym lustrem jest miłość.

Czy miłość Poety i Atessy wpisuje się w paradygmat pożądania me- 
lancholicznego, cechującego się wyborem obiektu nieosiągalnego, co
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prowadzi w rezultacie do acedii, bierności? W pewnym sensie tak. Jed 
nak przedmiot uczuć Poety Słowackiego jest i ma być nieosiągalny, ale 
tylko fizycznie, oddalenie stanowi bodziec uaktywniający, zachętę do 
działania, którego rezultatem ma być w końcu połączenie. Niespełnie
nie jest więc dotkliwe tylko tu i teraz -  na ziemi. Poeta i Natchnienie 
to przykład sublimacji miłości romantycznej. Patrząc na zmienioną 
ukochaną, Poeta ma rozpoznać siebie, w je j zmianach zobaczyć swoje 
zmiany -  także i te, które się jeszcze nie dokonały, a które muszą się 
dokonać. Ważnym etapem przemian zachodzących w Poecie jest ak
ceptacja innego niż klasyczne piękna -  stygmatów Natchnienia. Powie
działabym zatem, że Poeta jest melancholikiem, podczas gdy podmiot 
poematu z melancholią walczy. W tym sensie Poeta i Natchnienie stano
wi tekst ״kryzysowy”.

Upodobanie melancholii do fragmentu wiąże się z przekonaniem
0 nieistnieniu całości. Czy jako brak całości można interpretować frag
mentaryczność późnych tekstów Słowackiego? Wydaje się, że nie jest 
to w pełni uprawnione. Badacze dowodzą przekonująco, że fragment 
stanowi wyraz romantycznego światopoglądu, romantycznej filozofii 
wszechświata489. Słowacki mistyczny tworzy fragmenty, takie jak  Poeta
1 Natchnienie, ale nie można mu przypisać niewiary w istnienie całości. 
Co więcej, posługiwanie się fragmentem ma według romantyka tę ca
łość odsłaniać. Dlatego sądzę, że zarówno w szerszym planie -  doty
czącym koncepcji dzieła: czym ono ma być i w jakim stopniu opisywać 
rzeczywistość, jak  i na planie węższym -  związanym z postacią Poety 
pouczanego przez Natchnienie, można mówić o próbach pokonania me
lancholii (inna rzecz, na ile udanych) tak dojmującej i w dziełach m ło
dego Słowackiego (Godzina myśli, Kordian, Lambro, Anhelli...), i w jego 
poematach dygresyjnych. Bieńczyk pisze jak  -  na przykładzie Nervala -  
melancholia może przemienić się w swoje przeciwieństwo, odwrócenie, 
kiedy świat rozbity na fragmenty zaczyna być postrzegany jako nakryty 
siatką pokrywającą i łączącą wszystko, odsłaniają się korespondencje, 
więzi współistnienia490. Tak dzieje się również u późnego Słowackiego.

489 Zob. A. Kurska, F ragm ent rom antyczny, Wrocław 1 9 8 9 , rozdz. I; na tem at fragm en
taryczności późnych tekstów  Słowackiego, w których fragm ent tożsam y je s t  z całością, 
zob. zwł s. 2 8 -2 9 . Zob. także S. Treugutt, Słow acki i problem y interpretacji... w: idem, 
Geniusz wydzidziczony, s. 2 9 1 -2 9 8 ; M. Jan ion , Czas form y otw artej..., s. 2 8 9 -2 9 0 .
490 Zob. M. Bieńczyk, M elancholia. O tych, co nigdy..., s. 54.
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Także Poeta w dialogu Słowackiego cierpi z powodu fragmentarycz
ności swej wiedzy, ale zarazem ma pewność, że fragmenty odsyłają 
do całości. Porównuje siebie do ״kwiatów podobrusowych”, które nie 
widzą słońca. Fragment ten przypomina często powracającą w późnej 
twórczości pisarza wspomnianą już metaforę tkaniny widzianej od 
spodu jako metaforę podwójnego sensu rzeczywistości i dostępu do 
niej człowieka491. Poeta deklaruje:

Jestem z liczby kwiatów 
Podobrusowych, często słyszę ślepy 
Nade mną jakieś kruszenie się światów,
Szczepienie duchów nowych w stare szczepy,
Pszczelny brzęk niby naszych antenatów,
Idących.... pomóc.... Lecz że ja do rzepy 
Płonącą świeczkę włożę, pisząc wiersze,
Nie widzę, abym widział światy szersze (s. 440).

Poeta sytuuje się po tej stronie bytu, która skazuje go na przeczu
cia tego, co jest poza postrzeganą rzeczywistością , co nadaje sens obu 
stronom. Pozostaje ślepy na to, co dzieje się w świecie ducha, a to, co 
słyszy, pozwala mu tylko domyślać się prawdy. Je s t  skazany także na 
niedoskonałość języka, za pomocą którego nie naśladuje przecież tego, 
co widzi, ale to, co odgaduje. Stąd określenia nieprecyzyjne: ״jakieś”, 
 .niby”, wyrażające niepewność, czym jest w istocie to, co opisywane״
Stwierdzenie Nie widzę, abym widział wprowadza ciekawe zapośredni- 
czenie: ״ja ” widzące ״światy szersze” -  podmiot pragnie stać się zarazem 
przedmiotem swego widzenia, oglądać siebie oglądającego coś innego. 
Spojrzenie na siebie z dystansu udaje się, ale nie tak, jak Poeta by sobie 
życzył. Zakończenie strofy zaskakuje ironią, adekwatną raczej do poety
ki Beniowskiego. Możliwości Poety, który nie widzi ״światów szerszych”, 
są ograniczone. Rzepa, do której wkłada świeczkę, gdy pisze, zdaje się 
metonimią przyziemności, materialności, pospolitości codziennego ży
cia, kontrapunktem wobec uniesień i przeczuć świata duchowego. Zdra
dza zarazem wciąż podkreślaną niechęć Poety do cielesności.

Poeta i Natchnienie to tekst pisany po przemianie równoznacznej 
dla Słowackiego z odrzuceniem postawy zwanej przez niego ״donżu-

491 Zob. np. J . Słowacki, Listy do m atki..., s. 4 9 3 , list z 8  listopada 1 8 4 5  r.; Do Ludw ika  
N orw ida , w: J . Słowacki, D zieła w szystkie , red. J . Kleiner, t. XV, Wrocław 1 9 5 5 , s. 206 .
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aństwem”, a więc z odrzuceniem ironii492. Refleksyjność -  tak istotna 
dla wpisanej w dialog koncepcji poezji -  charakteryzuje zarówno me
lancholię, jak  ironię romantyczną493. U Słowackiego odnaleźć można 
wszystkie problemy, zjawiska, postawy i strategie, które łączy fenomen 
zwierciadlanego odbicia. O próbach połączenia ironii z mistyką pisarza 
pisałam w poprzedniej części książki. Można w Poecie i Natchnieniu wi
dzieć także elementy stylu melancholijnego opisanego przez Bieńczy- 
ka, takie jak: powtórzenia, wariacje (wiele wariantów opowieści o ja 
skółkach), frenezja, alegoryzacja, nade wszystko zaś -  palimpsestowe 
dopisywanie do tekstu już istniejącego. Te same elementy połączone 
z dygresyjnością i autoironią, labiryntowością fabuły można odna
leźć w omawianych tu wcześniej poematach ironicznych Słowackie
go. I tam te, i te -  nowe -  przecież odmienne od poprzednich utwory 
stanowią przewartościowanie romantycznej poetyki i romantycznego 
rozumienia poezji. Można rozważać, w jakim  stopniu to ciągłe rozpo
czynanie pisania od nowa tego samego, powtarzanie, jest melancholij
ne. W pewien sposób przez swoją nieskończoną, niezamkniętą formę 
dzieło mistyczne Słowackiego odpowiada cyklowi Musseta, choć przy
pomina bardziej kłącze niż koło494.

Słowacki uruchomił w swoim poemacie podwójne znaczenie m o
tywu zwierciadlanego odbicia. Z jednej strony jes t to egotyczne, nar
cystyczne zapatrzenie Poety w siebie i we własną przeszłość, dążenie 
do podporządkowania sobie Natchnienia (i ukochanej zarazem) oraz 
innych bliskich mu i wspomagających Natchnienie duchów. Z tej re- 
gresywnej postawy wynika jego niezgoda na uznanie wyższych celów 
wskazywanych przez Atessę. Poeta, porównany do nimfy Echo, jest 
uwięziony w melancholii, co staje się równoznaczne z niemożnością 
przezwyciężenia własnej niemocy, z m iłością do tego, co zniewala i co 
-  w związku z tym -  je s t jednocześnie znienawidzone. Ta melancholia 
przekłada się także na fragm entaryczne widzenie świata jako splą
tanych znaków, których sens i wzajemne zależności są ukryte, na
leżą do drugiej, niedostępnej za pomocą ziemskich zmysłów strony

492 Zob. J . Słowacki, Listy do krewnych, przyjaciół..., list do Z. Krasińskiego z 3 /4  lipca 
1 8 4 3  r. Pisze o tym  M. Żmigrodzka; zob. Ironia rom antyczna..., s. 3 8 3 -3 8 4 .
493 Zob. M. Bieńczyk, M elancholia. O tych, co nigdy..., rozdz. XI, zwł. s. 7 1 -7 3 . Zob. też: 
P. de Man, R etoryka czasow ości, s. 2 1 6 -2 4 1  oraz Pojęcie ironii... , s. 3 4 -3 8 .
494 Zob. M. Sokołowski, ״Król-Duch" Ju liusza Słow ackiego..., s. 4 6 -5 5 .
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rzeczywistości. M elancholijna fragm entaryczność dotyczy również 
struktury poematu, który sam staje się rodzajem tkaniny widzia
nej od spodu, czyli niedoskonałym wyrazem wyższej rzeczywistości. 
Z drugiej strony zwierciadlaność postulowana przez Atessę będącą 
Natchnieniem, a więc niezbędna do tworzenia poezji, je s t przeciwsta
wieniem się narcyzmowi, opiera się bowiem na wzajemności: wyma
ga od Poety zgody na uczynienie z siebie lustra dla ״innego” zamiast 
przeglądania się w ״innym” -  a więc wymaga rezygnacji z własnej 
podmiotowości. Sprzężenie tych dwu postaw buduje napięcie wyra
żone w jednym, choć poddającym się różnym interpretacjom  obrazie: 
w obrazie zwierciadła.

Ciało i duch w sporze o poezję

O melancholii Słowackiego można mówić także w kontekście niechęci, 
a nawet gniewu na ciało, które stanowi przeszkodę w relacji erotycznej, 
oraz seksualnego pragnienia żywionego wobec bezcielesności495. Ta nie
chęć czytelna jest w Poecie i Natchnieniu, gdzie Poeta używa określenia 
 błoto cielesne”. Opisany w dialogu romans można potraktować jako״
opis relacji erotycznej między człowiekiem a duchem. Dlaczego roman
tyk tematem utworu uczynił romans istoty bezcielesnej i człowieka ży
wego? Odpowiedź na to pytanie może ułatwić lektura Dialogu troistego, 
w którym Mistrz tłumaczy uczniom:

Dwie są drogi, któremi ciągle i nieustannie posuwa się Sprawa Boża ducha na ziemi 
-  to jest działaniem duchów na formę i oddziaływaniem formy na duchy: jaśniej mó
wiąc: ukochaniem żywych przez umarłe... i ukochaniem umarłych prze żywe...496.

Związek Atessy-Natchnienia z Poetą jest odzwierciedleniem wza
jemnego działania na siebie formy (ciała, materii) i ducha. Dlatego 
sądzę, że właśnie miłosna melancholia Poety może wyznaczać lektu

495 Zob. I. Matuszewski, S łow acki i nowa sztuka..., s. 3 6 5 -3 6 6 . Zob. M. Bieńczyk, M elan
cholia. O tych, co nigdy..., rozdz. XVII, s. 1 0 8 -1 0 9 . Bieńczyk pisze także o ambiwalentnym 
stosunku m elancholika do m aterii, która je s t  dla niego zarazem odpychająca i przyciąga
jąca; ibidem , rozdz. VIII, s. 4 7 -5 2 .  Zob. też: M. Cieśla-Korytowska, M iłość rom antyczna  
S łow ackiego -  m it czy kom pleks?, w: J a  -  poeta . Ju liusz Słow acki, red. M. Cieśla-Korytow- 
ska, Kraków 201 0 , s. 64 , 7 0 -7 8 .
496 J . Słowacki, D ialog troisty, w: idem , D zieła w szystkie, red. J . Kleiner, t. XIV, Wrocław 
1 9 5 4 , s. 243 .
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rę relacji ciała i ducha w Poecie i Natchnieniu. To, że Poeta jest duchem 
wcielonym, a jego ukochana nie, stanowi niewątpliwie jeden z pod
stawowych powodów jego odrazy do materii, która różni, oddziela 
kochanków. Przenosząc ten problem na poziom psychologii twórczej, 
można powiedzieć, że kreacja umiłowanej-Atessy jako istoty bezcieles
nej jest świadectwem braku akceptacji ciała przez samego pisarza. War
tościowanie interesujących mnie kategorii: ciała -  negatywnie, ducha -  
pozytywnie wydaje się wobec tego pozornie oczywiste. Argumentów 
potwierdzających te wstępne rozpoznania można znaleźć w twórczości 
Słowackiego wiele. Byłaby to jednak lektura jednostronna, należy bo
wiem czytać dzieło poety -  szczególnie jego późne dzieło -  w kontek
ście jego całości, nawet jeśli to całość tylko zamierzona, realnie nieist
niejąca. Można w nim bowiem wskazać również całe frazy wchodzące 
w sposób oczywisty w sprzeczność z owymi argumentami. Proponowa
łabym wobec tego przyjęcie strategii nieufności wobec jednoznaczno
ści wymowy poszczególnych fragmentów, które poddam dalej analizie.

-  wyobraźnia i ״rewelatorstwo ducha”

Słowacki wielokrotnie dawał świadectwo poczucia rozłamu między 
światem wyobraźni, snu, literatury a rzeczywistością empiryczną, 
którą świadomie -  jako nieudaną, wykrzywioną -  od siebie odsuwał. 
Sygnalizowałam już ten problem w poprzednim rozdziale. Poeta pisał 
o tym rozdźwięku na przykład we wstępie do Lilli Wenedy czy w liście do 
matki z 16 maja 1842 roku, gdzie skarżył się, że świat wymarzony jest 
piękniejszy od materialnego. Te wypowiedzi pisarza, jak  również jego 
wczesne kreacje literackie są zgodne z koncepcją romantycznego ״ja ” za
znaczającego swą odrębność wobec tego, co zewnętrzne, narzucającego 
swą indywidualistyczną wizję rzeczywistości497. Matuszewski zachwy
cał się tym oderwaniem Słowackiego od realiów, stanowiącym według

497 Zob. A. Nasiłowska, Persona liryczna, s. 2 6 -2 7 . Zob. także R. Przybylski, O św iece
niowy rozum..., w: Problem y polskiego rom antyzm u, seria III. Przybylski stwierdza, że 
zależność człowieka od wyalienowanych tworów umysłu była silna w romantyzm ie ze 
względu na ideę ״ja ” stwarzającego, a dzięki koncepcji bezcielesnego podm iotu (od
krycie podświadomości, snu, m itu, rytuału, magii) w rozważaniach nad ״ja ” przezwy
ciężona została oświeceniowa idea podm iotu-ciała, s. 1 2 4 . O antynom ii ducha i formy 
w m istycznej twórczości Słowackiego pisze M. Żmigrodzka; zob. O bjaw ienie a literatura, 
w: S łow acki mistyczny..., s. 150.
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badacza wyraz skrajnej subiektywności498. Krytycy poecie współcześni 
mieli do niego o tę cechę poezji pretensje, na które pisarz odpowiedział 
w Beniowskim. Koniec pieśni I tego poematu to ustosunkowanie się do 
zarzutów o niemimetyczność, niezgodność z faktami zewnętrznymi 
w Anhellim. Ironiczna riposta Słowackiego zmienia się w deklarację wol
ności twórczej i niezależności artysty od obowiązku wiernego przedsta
wiania natury. Można by powiedzieć za badaczami, że sztuka przestaje 
być pojmowana jako imitacja, a staje się ekspresją499.

Jak  już sygnalizowałam, zmianę w traktowaniu przez Słowackiego 
poezji i w jego stosunku do wyobraźni przyniósł tak zwany ״przełom 
mistyczny”, a wyrazem tej zmiany jest także Poeta i Natchnienie. Niewąt
pliwie jednak obie koncepcje: wcześniejszą (pojmowanie wyobraźni jako 
siły kreującej nowe światy) i późniejszą (zastąpienie wyobraźni przez 
rewelatorstwo ducha”) łączy niechęć do tego, co doświadczane zmysła״
mi. W twórczości genezyjskiej owa niechęć znalazła swoje uzasadnienie 
w założeniu konieczności zniszczenia formy opartym na zmaganiach 
z ciałem. Zrozumiałe jest zatem, że pojawiające się w dziełach Słowac
kiego duchy bezcielesne mają zazwyczaj większą wiedzę niż wcielone -  
dlatego więcej niż Poeta rozumie bezcielesna i żyjąca na Ziemi mniej 
razy niż on Atessa. Zjawisko różnicowania wiedzy w zależności od liczby 
reinkarnacji można zaobserwować na przykładzie Króla-Ducha, którego 
podmiot jest rozbity -  jako duch wyzwolony z formy, opowiadający swe 
dzieje, ״cierpienia swoje i męki serdeczne”, wznosi się na wyższy sto
pień wtajemniczenia, wie już o tym, o czym jako Popiel czy Bolesław, 
ograniczony do ram swego cielesnego życia, nie wiedział; w zależności 
od perspektywy w poszczególnych fragmentach dzieła zmienia się jego 
widzenie świata500.

498 Zob. I. Matuszewski, Słow acki i nowa sztuka..., ks. I, s. 4 5 -5 2 .
499 M.H. Abrams, ukazując ewolucję estetyki europejskiej od im itacji do ekspresji, ro
m antyzm  uznał za okres, w którym  ta  zm iana faktycznie się dokonała; zob. M.H. Ab
ram s, Zw ierciadło i lam pa..., rozdz. IV, Podobnie myśli Ch. Taylor; zob. Źródła podm ioto
w ości..., rozdz. XXI.
500 Jak o  Popiel je s t  nieświadomy, postępuje instynktow nie i nie zdaje sobie sprawy ze 
znaczenia swoich działań, choć wie, że nie m ogą być one bezcelowe. Jego zbrodnie m ają 
w jego m niem aniu zmusić Boga do reakcji, tym czasem  w wyższym -  Bożym -  planie 
prowadzą do zahartow ania ducha polskiego, którego ״ja ” je s t  przewodnikiem. Na te
m at podmiotowości Słowackiego mistycznego zob. artykuły zawarte w zbiorze Słow acki 
m istyczny...: J.M . Rymkiewicz, P oetyckie ״j a ” tekstów  mistycznych; R. Przybylski, Esencja 
i egzystencja w  kosm icznej b iografii Ju liu sza Słow ackiego; M. Korzeniewicz, ״J a  m ów iące”
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Poeta -  alter ego Słowackiego -  je s t uwikłany w m aterię, której 
nienawidzi -  na tym polega jego tragizm. Jego ״ostatni los” to los 
Poety właśnie -  tego, który wstał ״z potęgą słowa”. Mimo poczucia 
owej potęgi, sytuacja, w jakiej znajduje się on teraz, w jakiej objawia 
mu się obecność Atessy, to sytuacja kryzysu nie tylko poetyckiego, 
ale i egzystencjalnego. Romantyczny ekspresywizm, ״wylanie ducha 
serca krzykiem” (s. 440 ), nie wystarcza, prowadzi na manowce, po
dobnie jak  pusta -  pozbawiona desygnatów au-dela -  wyobraźnia. Na
tchnienie dowodzi kochankowi, iż nie je s t poetą, jakim  być powinien 
i jakim  mógłby być. Nieszczęście wynika w dużej mierze z uwięzienia 
w ״trupim ” ciele, z przywiązania do ziemi. Poeta mówi o swoim życiu 
w kategoriach kary:

Lecz ty aż teraz, jak krzyż zapalony 
Przyszłaś... kiedy ja wichrem nieszczęść zbity,
I tak jak sztand[ar] kulami zniszczony,
I tak jako hełm Hektora -  bez kity,
I tak jak harfa, co straciła tony,
I tak jako trup w grobowcu odkryty,
Na bezlitośne wystawiony wzroki 
I tak widzący swój zgon, jak proroki,

Walę się w prochu... Gdzie byłaś... siostrzana 
Duszo?... kiedym ja cierpiał? (s. 431).

Porównanie siebie do trupa wskazuje, że opisywane doświadczenie 
to doświadczenie równe śmierci, obumarciu, by możliwe stało się naro
dzenie na nowo. Jakim ś znakiem tych narodzin jest właśnie dostrzeże
nie przez Poetę ducha Atessy501.

w  tekstach  mistycznych Słow ackiego; K. Poklewska, Ciągłość i nieciągłość osobow ości..., 
s. 2 6 2 -2 6 6 . Zob. także: M. Sokołowski, ״Król-Duch’’ Ju liu sza Słow ackiego..., s. 8 3 -8 7 .
501 Z. Przesm ycki dopatruje się w cytow anym  fragm encie osobistego tonu żalu Słowac
kiego za straconym  szczęściem  ziem skim , pisze również, że w tak  wyraźnym w tw ór
czości pisarza konflikcie m iędzy ciałem  a duchem, życiem a m arzeniem , zwycięża to 
ostatn ie . Je s t  to według M iriam a przyczyną rozstania Słowackiego z W ęgierską; zob. 
Z. Przesm ycki, Sofos -  D ziew ica -  A tessa , s. 53 6 , przyp. 2. J .  Tretiak widzi w tych sło 
wach parafrazę listów  Słowackiego do Z. Krasińskiego pisanych tuż po spotkaniu z To- 
wiańskim  świadczących o przełam ywaniu się postawy pisarza; zob. J . T retiak, Ju liusz  
S łow acki , t . I, s. 4 5 3 - 4 5 4 .
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Dla Słowackiego okres dzieciństwa, zwłaszcza w jego późnej twór
czości, miał szczególne znaczenie502. Dziecko bowiem ma jeszcze czystą, 
niezanieczyszczoną wrażeniami świata zewnętrznego pamięć rzeczy 
nadzmysłowych. Jak  już pisałam, Poeta -  także jako chłopiec -  szuka 
drogi wśród grobów, obcuje ze śmiercią. Od początku jest naznaczony 
tym obcowaniem, które oczywiście przeraża, bo przerażać musi -  to dla 
dziecka ״straszne godziny”:

To mamy straszne w dzieciństwie godziny,
Gdzie duch.... bez żadnych więzów -  i łańcuchów 
Ma ostrzeżenie. -  ....Wmogilne doliny 
Chodziemy chętnie... niby dla podsłuchów,
A duchy wtenczas rozmawiają z nami 
Same... lub tylko natury ustami.... (s. 434).

Widać tu wyraźnie, że Słowacki traktuje ciało jako ״więzy i łańcu
chy”, które zasłaniają, ograniczają perspektywę. Jednak z drugiej stro
ny m ateria może być także sposobem przemawiania duchów do czło
wieka uwięzionego w ciele. Komunikacja między duchami jest możliwa 
bądź właśnie w dzieciństwie, kiedy nie jest zakłócona przesądami nara
stającymi później, bądź już po doświadczeniu rozproszenia zmysłowe
go i dialektycznym (sentymentalnym) powrocie do stanu pierwotnego. 
Ma ona charakter bezpośredni, kiedy z Poetą duchy rozmawiają same, 
lub pośredni, kiedy czynią to ״natury ustami”. Historię martwej jaskół
ki można potraktować właśnie jako taki przekaz, w którym natura staje 
się medium. Nie ma wątpliwości, że tym, od kogo ów przekaz pochodzi, 
jest Bóg:

[...] Taki był mój lament,
Który me oczy wnet zamienił w sito 
Siejące -  perły... łez... A wtem od Boga 
Przyszła nauka wielka i przestroga... (s. 434).

Właściwie każde docierające do Poety słowo wyższego świata -  tak
że bezpośrednie słowa duchów -  jest w pewnym sensie słowem Boga, 
bo przecież, wedle filozofii genezyjskiej, wszystkie one uczestniczyły 
w pierwotnej -  Bożej -  jedności.

502 Oczywiście, także we w cześniejszej. Pamiętać należy przede wszystkim  o G odzinie 
myśli i W acławie. Zob. A. Kubale, D ziecko, w: Słow nik literatury polskiej..., s. 1 9 9 -2 0 0 .
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-  tęcze Słowackiego i ״karby" języka

Widać więc, że mimo niewątpliwej niechęci do cielesności jest w twór
czości Słowackiego także dążenie do je j rewaloryzacji. Stosunek pisarza 
do fizycznej formy jest ambiwalentny. Andrzej Boleski pisze o znacze
niu barw w dziele romantyka, dla którego kolor jest zawsze związany 
z materią, ciałem, tak -  szczególnie w późnym okresie -  przez pisarza 
(według badacza jednoznacznie) dyskredytowanym. W tym kontek
ście Boleski odczytuje zarzut oddawania się ״tęczowej myśli” skiero
wany przez Atessę do Poety jako zarzut rozproszenia, zaangażowania 
się w sprawy ziemskie, podczas gdy właściwa droga to ofiara z kolorów, 
skierowanie się ku jednolitemu, czystemu światłu503. Rzeczywiście, Sło
wacki, budując koncepcję genezyjską, traktował kolory jako znak tego, 
co materialne, a więc -  z konieczności -  ograniczone. Pisał: [...] kolory 
z rozkładu światła powstające już do globu należą. Światło jest czystą formą 
świętości...504 Upadek, poniżenie odkrywają przed Poetą nowe drogi, ot
wierają wzrok duchowy pozwalający mu zobaczyć ukochaną, która prze
cież jest cały czas przy nim. Wcześniej również wyczuwał je j obecność, 
ale je j nie rozumiał. Mówi, że Atessa była jak  wizja tęczowa”, a więc״ 
pojmował ją  wówczas -  na etapie nieświadomej rewelacji poetyckiej -  
wyłącznie w kategoriach wytworu wyobraźni przeciwstawianej światu 
zewnętrznemu. Wspomnienie młodości nad Ikwą także wiąże się wy
raźnie z niechęcią do rzeczywistości doświadczanej zmysłami:

Raz ja nad Ikwą... po mych łąkach jasnych 
Błądząc.... znudzony błękitem -  i kwiatem,
Bo mi w pamięci koral twych ust krasnych,
Co perły... takim obwodzi szkarłatem,
Jaśniej się palił.... i twoje oblicze
Skrzyło jak słońce myśli tajemnicze [...] (s. 433).

503 A. Boleski, Ju liusza Słow ackiego liryka la t ostatn ich (1 8 4 2 -1 8 4 8 ) ,  Łódź 1 9 4 9 , s. 45 . 
Również Z. Przesmycki pisze o ״czystym bezkolorze” jako ideale i zestawia mówiący 
o nim  fragm ent Poety i N atchnienia  z listem  Słowackiego z 14  grudnia 1 8 4 6  r., gdzie 
światło je s t  przeciwstawione kolorom ; zob. Sofos -  D ziew ica -  A tessa , s. 5 5 5 . Jeszcze 
dalej w interpretacji posuwa się S. Trojnar, według którego tęczowość je s t  w twórczości 
Słowackiego związana z upadkiem św iatła, a ujęcie Boga jako św iatłości czystej m a swe 
źródło w Nowym Testam encie; zob. S. Trojnar, A pokalipsa św. Ja n a ,  s. 546.
504 J . Słowacki, L ist do J.M . R em bow skiego, w: idem , D zieła w szystkie, red. J . Kleiner, 
t. XIV, Wrocław 1 9 5 4 , s. 4 0 2 . Słowacki pisze też o pierwotnych form ach, że w  nich cała  
tęcza kolorów  za b ia łość  ofiarow ana  [...]; ibidem .
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Słowacki przedstawia zwrot Poety ku temu, co wewnętrzne, zwrot, 
który można by wytłumaczyć jako zwrot ku wyobraźni, i tak sam ro
mantyk tłumaczył podobne zjawiska wcześniej. Teraz jednak wyob
raźnia okazuje się tylko przykrywką prawdy na poły tylko świadomie 
wywiedzionej z pamięci. Gdzie indziej poeta pisze w duchu platońskim: 
Fantazja, błąkanie się ducha po ziemi i pamiątkach własnych za pięknością 
-  rodzaj obłąkania duchowego -  natchnienie rozmaite...505. To, co subiek
tywne, nabiera rangi prawdy bezwzględnej, zostaje usankcjonowane. 
Zachwycająca postać kobieca nie jest wyimaginowaną bohaterką poe
matów, ale osobą autentyczną, choć już nie z krwi i kości. Poeta, kreu
jąc jej obraz, naprawdę niczego nie tworzy, tylko ją  (jej niegdyś piękne 
ciało) sobie przypomina. Słowacki ponownie dotyka tu ważkiego dla 
niego w tym okresie problemu autonomii twórczej, bo jeśli w istocie 
nie ma kreacji, a tylko anamneza, na czym polega bycie Poetą? Jaki jest 
jego udział w dziele? Do tego zagadnienia jeszcze powrócę.

Opowiedziana przez Poetę wizyta u kobiety cm entarnej, konstru
owana jest w ten sam sposób, w jaki przedstawione są jego dziecinne 
marzenia o Atessie. Wyraźna jest dwupłaszczyznowość tego opowia
dania, które można by interpretować w kategoriach romantycznej epi
fanii -  jako nakładanie świata wyobrażonego -  piękniejszego na świat 
zewnętrzny, rzeczywisty:

[...] A u gospodarnej
Kobiety.... były z malw ogromne płoty,
I z nędzą piękność połączona sielska,
Że chata się ta zdawała anielska....

Wszystko mi jakiś wzrok... duchowy, blady
Przemieniał w dziwy zda się roszczką trącę,
A te malwowe z tęczy kolumnady 
Dostaną nieba.... a te pałające 
Cynowe miski.... to wróżce na składy 
Rusałki swoje oddały miesiące,
A te na połce girlandami świecą 
I gdy kur nocny zapieje... wylecą.... (s. 434).

Dzięki wcześniejszemu komentarzowi dotyczącemu ״tęczowej wi
zji” ukochanej i tutaj owa podwójność zyskuje jednak głębszy sens. Nie

505 J . Słowacki, [Plany dzieła o filozofii i zapiski m ające służyć ja k o  m ater ia ł do zam ierzonego  
dzieła], w: idem , D zieła w szystkie, red. J . Kleiner, t. XV, Wrocław 1 9 5 5 , s. 4 2 4 .

— 2 6 2  —



Muzy w ״szkole roz-czarowania": Musset -  Słowacki

bez znaczenia jest, że także i w tym fragmencie pojawiają się tęcze: 
 z tęczy kolumnady”, w które przemieniają się malwy. Jeśli chata zdaje״
się Poecie anielska, musi istnieć uzasadnienie tego ״złudzenia”. Dzieje 
się to przecież w tym samym okresie, kiedy dochodzi do ״wyobrażania 
sobie” kochanki. Okazuje się w toku dalszej opowieści, że chata jest 
miejscem swoistej epifanii, jakiej doznał w dzieciństwie bohater, spo
glądając na śmierć jaskółki. Opis metamorfozy zaczyna się wprawdzie 
od stwierdzenia ״zda się”, ale Słowacki rezygnuje z trybu przypusz
czającego na rzecz orzekającego. Co ważne, przemiana nie dokonuje 
się (nawet w wyobraźni), ale ma się dopiero dokonać: malwy ״dostaną 
nieba”, misy -  już przeminione w miesiące rusałek -  dopiero ״wylecą”. 
Niezwykłość wizji Poety polega na uchwyceniu drugiej, istniejącej po
tencjalnie warstwy rzeczywistości. Wówczas -  kiedy jest jeszcze chłop
cem -  wydaje mu się, że takie widzenie świata jest jego indywidualną 
zasługą, stąd motyw czarodziejskiej różdżki oznaczającej magiczną 
moc władającego nią człowieka506. Poeta jednak mówi wyraźnie (już 
ze swojej aktualnej perspektywy): Wszystko mi jakiś wzrok... duchowy,
blady /  Przemieniał w dziwy (s. 434). W samym tym stwierdzeniu
zawarte jest napięcie. Wynika z niego bowiem, że to nie wzrok patrzą
cego chłopca, ale ״jakiś wzrok... duchowy”, a więc obcy, nie jego własny, 
dokonuje przemiany. Poeta uzyskuje wówczas umiejętność spojrzenia 
na rzeczywistość z innej, wyższej, bo właśnie duchowej perspektywy, 
która jest perspektywą wykraczającą poza granice doznań pojedynczej 
egzystencji, a więc -  w pewnym sensie -  perspektywą obcą507. Ta ob
cość -  w pewnym sensie przez poetę wymagana -  jest dla niego trudna 
do zaakceptowania i dlatego staje się jednym ze źródeł wewnętrznych 
napięć w jego twórczości.

Sądzę, że teza Boleskiego jest prawdziwa tylko w części, nie można 
bowiem mówić o jednoznacznie negatywnym nacechowaniu kolorów

506 G. Bychowski pisze, powołując się na ten fragm ent, o charakterystycznej dla Sło
wackiego percepcji świata realnego, zabarwionej wyobraźnią: Z resztą naw et i poznanie 
realne było często tak  w ybitn ie zabarw ion e dom ieszkam i uczuciowymi i im aginacyjnymi, że  
i tutaj rzeczyw istość często w ydaw ać się m usiała odm ienna, a  przeto  ponow nie je j  poznan ie  
ukazyw ało rzeczy odm ienne, choć te sam e ; G. Bychowski, Słow acki i jeg o  dusza. Studium  
psychoanalityczne, Kraków 2 0 0 2 , s. 123.
507 J . Lyszczyna powołuje się na ten fragm ent, pisząc o odrzuceniu przez Słowackiego 
dawniej mu bliskiego wzorca poezji; zob. J .  Lyszczyna, D wie koncepcje poezji w  lirykach  
mistycznych Ju liusza Słow ackiego, w : P oetyka przem iany człow ieka i św iata w  twórczości J u 
liusza Słow ackiego, red. M. Śliwiński, Olsztyn 1 9 9 7 , s. 33.
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w późnej twórczości Słowackiego. Wszak wielokrotnie aniołowie i świę
ci jawią się wśród tęcz, a wielobarwność staje się dla pisarza synoni
mem (a co najmniej atrybutem) piękna508. Tęczowe są skrzydła m oty
le Atessy, które wraz ze śmiercią Chrystusa traci. Kiedy Atessa rozma
wia z Poetą, zarzuca mu już ״tęczowość” jako rozproszenie się na to, 
co zmysłowe. Jednakże, by z nim obcować, zjawia mu się sama w jego 
młodości właśnie jako ״wizja tęczowa”, mimo że jest już przemieniona. 
Poeta bowiem pozostał człowiekiem i dostosowanie się do jego sposo
bu widzenia świata stanowi dla Natchnienia jedyną możliwość kontak
tu z nim. Innymi słowy, by się porozumieć z ukochanym, musi mówić 
jego językiem. Gdy przychodzi do niego z gronem mar, bo okazuje się 
już za słaba, by na niego oddziaływać sama, jest ״gwiazdowym uwień
czona złotem ”, a więc charakteryzuje ją  światło jednolite -  esencjalne, 
źródłowe -  właściwe również Słonecznej Jeruzalem , a nie rozbite na 
różnorodność będącą wyłącznie zewnętrzną formą. Kiedy Poeta widzi 
Maryję, stygmaty Atessy mocniej się płomienią, ale w tym samym czasie 
dostrzega on, że je j szaty jak tęcze się mienią. Wydaje się, że -  wciąż 
będąc człowiekiem -  patrzy na zjawisko nadprzyrodzone swym przyro
dzonym, zwykłym, ziemskim wzrokiem i opisuje to, co widzi, za pomo
cą własnego języka. Atessa jest ״tęczowa” także dlatego, że stanowi tyl
ko odbicie światła Maryi, je j powielenie, lecz nie tak jak  ona doskonałe. 
Należy pamiętać także o tym, że tęcza jest efektem zwierciadlanym.

Tęcza Matki Bożej pojawia się, kiedy ona sama zniża się, styka się 
z ziemią:

Patrzaj na ciemne, szmaragdowe lasy,
Zniżyła się tam.... i rzuca spod siebie 
Dwa wielkie tęczy rozwiniętej pasy,
Które się od niej zaczęły na niebie....
Przychodzą nowe na świat Pańskie czasy;
Niechaj umarły -  swych umarłych grzebie! (s. 432).

Te tęcze są znakiem biblijnego przymierza -  znakiem widzianym 
na ziemi, dostosowanym do oczu ludzkich i do ludzkich potrzeb. Są 
zwiastunem hierofanii, ingerencji czasu sacrum w czas profanum, któ

508 O pierwszych form ach Słowacki pisze: Ach i p iękność się zakrad ła  /  Z całym  tęczowym  
kolorów  zarysem  /  M iędzy te dziwy; J . Słowacki, Próby poem atu  filozoficznego, w: idem, 
D zieła w szystkie, red. J . Kleiner, t. XV, Wrocław 1 9 5 5 , s. 106 .
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ra dokonuje się, zmieniając świat i przyspieszając nadejście Słonecznej 
Jerozolimy. Owszem, chodzi o poświęcenie wielości na rzecz jedności 
zawierającej w sobie ״wszystkie ognie Boże”, ale podmiot pism genezyj- 
skich Słowackiego nie może pisać o jedności inaczej niż za pośrednic
twem ״tęczowego” języka. Wszak: A sami oto w tęczowych wyjaśnieniach 
się -  i w rozbitych instrumentach naszej duchowej muzyki -  podnosiemy się
-  do wyrozumienia jasności Bożych509. Słuszna wydaje się więc teza Saga- 
niak, że tęcza wiąże się u Słowackiego z twórczością i łączy ludzki język, 
dla którego charakterystyczna jest wielość, z Boską jednością510.

W analizie relacji między duchem a m aterią w poemacie uderza, że
-  jak  już wspomniałam -  bezcielesna kochanka paradoksalnie rozumie 
wagę cielesności i przeciwstawia się awersji Poety do ciała, co staje się 
jasne wraz z pierwszymi słowami Atessy jako Natchnienia:

Zawszeż ta bojaźń.... o nabyte skarby 
Pracami wieków... zawszeż nieujęcie 
Twojej tęczowej myśli w żadne karby?
Zawszeż ci błoto cielesne na wstręcie?
Gdybyś mógł stopić twoje wszystkie farby 
W jednym miłości Bożej dyjamencie 
I zostać chwilę w czystym bezkolorze,
Miałbyś zeń potem wszystkie ognie Boże (s. 440).

Słowa te są wyraźnym zarzutem pod adresem Poety, a właściwie se
rią zarzutów. Atessa mówi o zbytnim przywiązaniu Poety do przeszło
ści, do ״nabytych skarbów”. Jak i jest związek tej regresywności z jego 
niechęcią do formy i do cielesności -  do ״karbów”? Wydawać by się 
mogło, że -  zgodnie z filozofią genezyjską -  zapatrzenie w przeszłość 
jest jednoznaczne z przywiązaniem do formy. Tutaj jednak ta logika 
nie ma (jeszcze?) zastosowania. Z pewnością innego -  niezwiązanego 
z formą, materią, ciałem -  rodzaju są owe ״skarby” wypracowywane

509 J . Słowacki, L ist do J.N . R em bow skiego..., s. 4 0 2 .
510 Badaczka pisze o tęczy: Sym bolizuje też ludzkie w idzenie, które m a sk łonność do różni
cow ania tego, co w  istocie stanow i niepodzielną jedność. Sym bol tęczy p ow sta je na granicy  
dwóch dośw iadczeń: dośw iadczen ia jedn ości i dośw iadczenia w ielości form . Scala je ;  M. Sa- 
ganiak, M istyka i w yobraźnia..., s. 1 4 8 . O zespoleniu motywu św iatła i słońca w późnej 
twórczości Słowackiego pisze W. Grabowski, zob. Spraw y obrazow an ia..., s. 8 6 -9 1 . Na 
tem at roli tęczy jako znaku przymierza, życzliwości Boga i Jego chwały oraz m iłosier
dzia w tej wizji poem atu pisze B. Adamkowicz-Iglińska; zob. Ju liusza Słow ackiego gene- 
zyjska..., rozdz. 3, s. 8 4 -8 5 .
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przez wieki. Poeta grzeszy raczej tęsknotą do ciała, które już minęło, 
które już ciałem nie jest, nie akceptuje zaś tego, w którym tkwi, m ate
rii, która go otacza. Nie ma więc w nim grzechu zaleniwienia w sensie 
genezyjskim, dlatego mimo wszystko na koniec nie zostanie zaliczony 
w poczet duchów Bogu przeciwnych. Działa przeciw bezpośrednim na
kazom Bożym, choć pośrednio, aczkolwiek nieświadomie -  jak  Popiel
-  się do nich stosuje. To zapatrzenie jest bowiem innym -  aczkolwiek 
zapewne mniej szkodliwym -  rodzajem zaleniwienia, by pozostać przy 
nomenklaturze samego Słowackiego.

Fakt, że Atessa zaczyna mówić jako Natchnienie -  odpowiednik 
Muzy właśnie teraz, gdy tematem rozmowy staje się cielesność Poety, 
jest ważny o tyle, że ta jego swoista regresywność powoduje niechęć do 
bycia poetą. Określenie ״tęczowa myśl” opisuje jego sposób myślenia 
i jego twórczość zarazem. Nieujęcie tej myśli w ״karby” jest jednoznacz
ne z odrzuceniem tworzenia. Cierpi więc na tym marazmie sama poezja, 
która jest drogą poznania i zarazem sposobem doskonalenia całego du
chowego świata. Wydaje się, że Poeta popełnia błąd hiperpoprawności
-  zbyt oderwany jest od ziemi i zbyt je j niechętny, zbyt uduchowiony 
(sic!), zbyt skupiony na anamnezie, owszem, niezwykle ważnej, ale jako 
etap otwierający drogę do dalszego rozwoju. Ze słów Natchnienia wyni
ka, że Poeta powinien tu i teraz robić to, co do niego należy, a więc two
rzyć. Spór jest w gruncie rzeczy podobny do sporu Poety i Muzy Mus
seta -  twórca opowiada się także u Słowackiego po stronie ״tęczowej 
myśli”, a nie słowa, któremu bliższa jest inspiratorka. Stanowisko, jakie 
przyjmuje Atessa, wynika z pełnionej przez nią roli dawczyni natchnie
nia. Poeta powinien wykorzystać dane mu środki, by powrócić do pier
wotnego ״czystego bezkoloru” (widać w tym określeniu echa teorii New
tona i badań Goethego511) i w nim znaleźć uzasadnienie dla barw, uznać 
go za właściwe źródło twórczości. Tęczowość czy wielobarwność sama 
w sobie nie jest więc zła, ważne, czy do czegoś (i od czego) prowadzi. 
Widać to wyraźnie w przypadku tęcz Matki Boskiej, które wiodą do niej 
jako ideału chrześcijańskiego i tym samym wskazują na właściwe źródło 
barwnej wizji -  jednorodne Boskie światło. Poeta powinien przekuć swe

511 Pomijam fakt sporu Goethego z teorią Newtona i wytoczonego przez romantyków 
procesu Newtona” traktow״ anego jako symbol pewnej -  rozumowej -  postawy poznaw
czej. Na ten  tem at zob. M. Cieśla-Korytowska, Rom antyzm  a  poznanie..., w: eadem , O ro
m antycznym  poznaniu , s. 1 9 -2 9 .
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widzenia w służbę Bogu, wypalić je  w ogniu miłości, której brak zarzuca 
kochankowi Atessa. Spór interlokutorów także w Poecie i Natchnieniu, 
jak  we francuskim cyklu, dotyczy miłości, choć inaczej rozumianej.

Na końcu dialogu Natchnienie wraca do sprawy ciała, dowodząc, że 
to ciało może się stać nauczycielem ducha, prowadzić do poznania:

Szczęściem że każdy... niby śmierć ponosi,
Gdy wchodzi w ciało.... i uczyć się musi 
Siły -  od ręki, co kamień podnosi,
Bolu -  od świecy, co rączkę mu skusi (s. 441).

Można więc uznać, że ponownie to bezcielesna Muza broni materii 
przed Poetą. Podobnie tłumaczy Słowacki znaczenie ciała w liście do 
Jan a Nepomucena Rembowskiego: Pierwszym prawdziwym myśli naszej 
objawem jest teraźniejsze ciało nasze. I dodaje, że duch w formie jedynie 
Bogu ojcu swemu zasłużyć się może [...]512.

-  w stronę Apokalipsy

Atessa otwiera Poecie oczy na sprawy dotyczące przyszłości, ale i na 
inne duchy:

Pozwól im swojej duszy -  jak kościoła,
Gdzie teraz żadne lampy nie jaśnieją.
Kto wie... przez ciebie jaki głos zawoła,
Gdy będą w tobie... Patrzaj -  jak pięknieją.... (s. 437).

Poeta ma więc godzić się na bycie naczyniem duchów, które będą 
mówić przez niego, natchnienie bowiem to także ״wiatr od mogił”. 
Powracam zatem do pytania, czy taka koncepcja nie odbiera artyście 
romantycznej autonomii twórczej. Co się dzieje z autorstwem indywi
dualnym? To już przecież nie Poeta tworzy, ale ktoś, kto mówi przez 
niego. Poezja stanowi odbicie głosów świata duchowego, zapisywa
nie widzeń, nie jest więc wytwarzaniem obrazów, wysnuwaniem ich 
z siebie przez samego artystę bez jakiejkolwiek obcej ingerencji. J e 
śli Żaden duch nie jest bez przyjaciół własnych [...] (s. 433), to do każ

512 J . Słowacki, List do J.N . R em bow skiego ..., s. 4 1 2 . O tym, że Słowacki ״genezyjski” nie 
potępia jednoznacznie m aterii, zob. np. J . Tomkowski, Ju liusz S łow acki i tradycje m istyki 
europejskiej, Warszawa 1 9 8 4 , s. 1 0 7 ; J.M . Rymkiewicz, Słow acki. Encyklopedia..., hasła: 
Form״ a” i ״M etem psychoza”, s. 1 2 4 -1 2 8 , 2 9 3 -2 9 7 .
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dego mogą mówić duchy, każdy może stać się ich narzędziem. Skoro 
prawdą jest demokratyczna zasada, że Każdy kwiat ma swe zapachy, /  
Każdy duch swój wid pół jasny513, gdzie miejsce na wybraństwo, na nie
zwykłość poety? A przecież mimo wszystko kochanek Natchnienia po
zostaje Poetą. Nie jest sprawą przypadku, jakie duchy go nawiedzają. 
Są one bowiem połączone z nim więzią -  to zwierciadlane ״duchy ko
chane”, jak  mówi Atessa. Od Poety więc -  od jego kondycji i stopnia do
skonałości -  zależy, kogo przyciąga do siebie. On też ostatecznie musi 
wyrazić zgodę na przemówienie przez niego innych. Atessa, prosząc go
0 to, ucieka się do porównania wnętrza Poety do pustego kościoła (czy 
nie pobrzmiewa tu dawny zarzut Mickiewicza pod adresem młodzień
czych utworów Słowackiego?). Według autora Króla-Ducha tylko praw
dziwie natchniony poeta może być poetą: taki, którego duch dorósł do 
odkrycia wiedzy. Systematyczny wykład tej koncepcji inspiracji twór
czej odnaleźć można w Dialogu troistym, należy jednak pamiętać, że de
klarowane przez poetę koncepcje nie zawsze są zgodne z jego praktyką 
twórczą. Słowacki łączy sprzeczne modele poezji: inspiracyjną i wyob
raźniową. W Poecie i Natchnieniu Atessa jest rzeczniczką właśnie tego, 
co w pismach mistycznych jawnie deklarowane, jest Natchnieniem Poe
ty dlatego, że wiedza, którą w nim budzi -  i ta  dotycząca przeszłości,
1 związana z przyszłością -  jest konieczna do tworzenia, czyli ״rewelo- 
wania” prawdy. Sam Poeta natom iast odzwierciedla opór Słowackiego 
wobec tak pojętej twórczości. Odrzuca przyjęcie innego -  Innego, Bo
żego światła, łaski, wybierając ciemność -  oczekiwanie w ciemności.

Wedle logiki genezyjskiej to ״zachowanie retencyjne” Poety, za
trzymywanie się, spoglądanie wstecz także jes t niezbędne. W stanie 
kryzysu -  w zawieszeniu między nowym a starym  światem -  Poeta 
w końcu przyjmuje konieczność narodzin nowego, ale jednocześnie 
przeżywa tragicznie świadomość, że tego świata jeszcze nie ma, że 
ciągle nadchodzi. Ma poczucie, że m om ent, w którym  się znajduje, 
je s t m om entem  przejściowym, czy raczej przełomowym, kiedy tego, 
co było, już nie ma, a tego, co ma nadejść, jeszcze nie ma. Stan ten 
pozwala mieć nadzieję, ale i powoduje głęboką frustrację, egzystencja 
traci bowiem swą stabilną podstawę. Kwestia ta powraca w tekstach

513 J . Słowacki, Sen srebrny Salom ei, akt V, w: idem , D zieła w szystkie, red. J . Kleiner, t. IV, 
W rocław 1 9 5 5 , s. 246.
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mistycznych Słowackiego często514. Wydaje się, że w końcu w pismach 
genezyjskich zwycięża aspekt optymistyczny -  nadzieja. W Poecie 
i Natchnieniu wyeksponowany jeszcze jes t tragizm i pesymizm, a tak
że poczucie bycia oszukanym:

....ale pod błękitem
Gdzież jest kto świeży i zupełnie nowy,
By świat od razu jednym zbił granitem?
Duchy, co duchów oszukują -  złe są (Rzuty, VI, s. 448).

Miejsce, jakie sobie Poeta wyznacza w dążeniu do celu, którego 
przecież już jest świadom, to miejsce zmarłego wśród żywych. Żywych, 
czyli tych, którzy realizują cel z Bożym błogosławieństwem:

A przyjacioły moje już do biegu 
Świat boży pędzą... jest w nich Bóg i siła.
Może też Bóg chciał.... aby w tym szeregu 
Z ludźmi żywemi ma jedna mogiła,
Rażąca dziwem takiego sąsiedztwa 
Nie dla pośpiechu... ale dla swiadectwa

I dla przestrachu... (Rzuty, VI, s. 4 4 8 -449 ).

Poeta, uznając się za martwego, stwierdza, że jeszcze się nie naro
dził na nowo, jeszcze nie jes t gotowym nowym człowiekiem. Je s t  nim 
za to nienarodzona cieleśnie, ale przemieniona już przecież Atessa. 
Poeta, mówiąc o ״przyjaciołach”, podkreśla swą od nich odmienność, 
ale stara się jednocześnie budować silną z nimi więź: Serce przy sercu 
stoim... duch przy duchu [...] (Rzuty, VI, s. 449 ), przechodząc nawet do 
form  liczby m nogiej, które na chwilę zatopią dominującą w tekście 
liczbę pojedynczą. Jako  członka tej wspólnoty i jego także dotyczy 
błogosławieństwo Boże: Bóg rozkwitnieniem w nas serc błogosławi [...] 
(Rzuty, VI, s. 449).

W tym kontekście pojawia się koncepcja poezji obecna także w Królu- 
-Duchu, zgodnie z którą twórczość jest przekazem prawd uniwersal
nych -  sankcjonuje ją  sam Chrystus. W Poecie i Natchnieniu wskazane 
jest najwyższe potwierdzenie poezji -  Bóg Janow[ych] widzeń ozłaca 
zapałem, /  Chrystus krwią poi i nakarmia ciałem.... (Rzuty, VI, s. 449).

514 Zob. J . Słowacki, N otatk i z dziennika z la t  1 8 4 7 -1 8 4 9 ,  w: D zieła w szystkie, t . XV, W roc
ław 1 9 5 5 , s. 4 2 8 , 4 7 9 , 4 8 4 .

— 2 6 9  —



Romantyczne koncepcje poezji. Poeta i  Muza -  relacja w stanie kryzysu

Właśnie święty Ja n  staje się dla Słowackiego w tym okresie naczelną 
figurą poety, co ma ważkie konsekwencje. Aspekt estetyczny zostaje 
bowiem usunięty w cień, niemal wyrugowany, ważne staje się naśla
dowanie i współtworzenie prawdy objawionej w formie wizji. Co wię
cej, Poeta składa ofiarę ze swej dumy, bo uznaje się tylko za jednego 
z uczestników widzenia, a nawet tylko za jednego z uczniów, słuchaczy 
proroka, który sam dostąpił objawienia (wyraźne są aluzje do Andrzeja 
Towiańskiego i Koła Sprawy Bożej):

I już nam widać... przez oczy proroka,
Jak Polska nowa na stolicy siada,
Kopułą duchów swych świętych wysoka.... (Rzuty, VI, s. 449).

Dopiero w tej po wielekroć zapośredniczonej formie pojawia się 
poetycka zapowiedź nowej Polski połączona z właściwą myśli Słowac
kiego krytyką rzymskiego Kościoła instytucjonalnego, który jest ״wiary 
katolickiej ciałem” porównanym do śliniącego kwiaty ślimaka i odstrę
czającym Poetę. Ten ostatni ponownie ujawnia swe ״mocne ja ”, rezyg
nując z pośrednictwa i z formy liczby mnogiej. Koncepcja poezji do
tychczas obowiązująca sta je się niewystarczająca. Stąd zawarta także 
w Poecie i Natchnieniu krytyka współczesnych artystów: A dziś muzycy 
tak na strunach kłamią /  Czucie (s. 438). Mówienie tego, czego się nie 
czuje, tego, co nie jes t prawdą, je s t nie do przyjęcia dla Poety. Istota 
poezji nie tkwi już jednak również w wyłanianiu światów z siebie515. 
W późnej twórczości romantyk nie tyle pragnął przeciwstawić się zało
żeniom sztuki mimetycznej, ile raczej dążył do naśladowania rzeczywi
stości innej niż ziemska, ale nie ujmowanej w kategoriach fantastyki. 
To, co nieznane, nie jest tym, co nie istnieje poza podmiotem, dotar
cie do nieznanego możliwe jest dzięki doświadczeniu jednostkowemu. 
Oczywiście, należy pamiętać, że w Poecie i Natchnieniu postawa Poety 
nie jest jednoznaczna, przeciwnie -  składa się ona z wielu, częstokroć 
nieprzystających do siebie postaw, co odzwierciedla niekonsekwencje 
Słowackiego w myśleniu o poezji. O ile w zacytowanym tu fragmencie 
uznaje on wspólnotę z innymi, a siebie traktuje jako Boże narzędzie, 
o tyle w innych miejscach broni się zarówno przed związkiem z kim

515 Ch. Taylor stwierdza: Skoro sztuka postrzegana je s t  ja k o  ekspresja , nie za ś  ja k o  mimesis, 
ow ą w ładzę tw órczej w yobraźni w inniśmy przypisać nam sam ym ; Ch. Taylor, Ź ródła podm io
tow ości..., s. 699 . To zdanie odnosić się może raczej do twórczości wcześniejszej Słowac
kiego niż do późnej.
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kolwiek poza ukochaną, jak  i przed podporządkowaniem się Bożym na
kazom. Także autonomia twórcza pozostanie dla niego wartością, choć 
taką, z której trzeba w imię wyższej idei zrezygnować.

Rozmowa Poety i Ducha-Atessy-Natchnienia jest rodzajem psycho- 
machii, która swą kulminację znajduje w gniewnym okrzyku kochanki:

Mrówko!.... nie będziesz ty przeze mnie słynął.
Ja ci się strzaskam jak piorun na głowie,
Ja, z którąś dawniej ty jak łabędź płynął,
Kiedyś był nowy i sił nie miał w słowie.
Teraz, gdyś wylał ducha serca krzykiem,
Mam cię, niższego... moim niewolnikiem.

Nie drgaj mi jako struna, co chce pęknąć,
Bo mi nie pękniesz, lecz będziesz jak struna,
Która gdy rani, to krwią musi zmięknąć (s. 440).

W słowach Natchnienia dochodzi do starcia, do ujawnienia najjas- 
krawiej opozycji między rozmówcami. Poeta bowiem raczej biernie -  
melancholijnie -  przywołuje Atessę, chce czuć je j bliskość, lecz nie po
dejmuje z nią wyraźnej polemiki. To ona jest w tym fragmencie stroną 
aktywną, z pewnością mamy do czynienia z kulminacją je j aktywności. 
Słowacki nawiązuje przy tym do pełnionej przez Atessę funkcji Muzy. 
Funkcja ta zostaje jednak natychmiast zaprzeczona. Natchnienie wy
rzeka się niejako swej roli natchnienia jako siły sprawczej sławy poe
tyckiej, de facto odmawia bycia natchnieniem. Przekracza granice wy
znaczone przez topos, uniezależnia się od ustalonych w tradycji form, 
nie tylko jawnie buntuje się wobec nich i grozi, ale zapowiada działanie 
odwrotne -  pomniejszanie Poety nazwanego pogardliwie ״mrówką”.

To Natchnienie staje się artystą, Poeta zaś jest narzędziem w jego 
ręku, podporządkowanym cudzej woli wbrew sobie. W obrazie tego 
strunowego drgania aż do krwi jest zawarte napięcie, mocowanie się ko
chanków, którego powodem jest jednak bardziej poezja niż miłość. Ates- 
sa jest w tym wypadku -  jak klasyczna Muza -  silniejsza od Poety i to 
ona dyktuje mu jako swemu niewolnikowi warunki. Można wniosko
wać, że rola Natchnienia, rola Muzy jest jej dana dopiero teraz -  tej nocy 
i w tym życiu Poety. W przeszłości bowiem nie było mowy o wyższości 
Atessy nad ukochanym, z którym tworzyła łabędzią parę. Wspomnienie 
dawnych czasów, Kiedyś był nowy i sił nie miał w słowie -  jak mówi Atessa 
(s. 440) -  dotyczy któregoś z pierwszych wcieleń, kiedy Poeta nie był
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jeszcze poetą. Paradoksalnie teraźniejsze życie -  bycie artystą -  zubo
żyło go i uczyniło niższym od niej. Nie dlatego, że twórczość poetycka 
jest czymś niewłaściwym -  nie miałoby wówczas sensu przywoływanie 
toposu Muzy -  ale ponieważ Poeta nie jest poetą, jakim  być powinien. 
Romantyczny ekspresywizm -  wylanie ducha serca krzykiem (s. 440) -  nie 
wystarcza, prowadzi na manowce, podobnie jak  pusta, pozbawiona de- 
sygnatów au-dela wyobraźnia. Natchnienie dowodzi Poecie, że dążąc do 
odkrycia prawd, rzeczywiście zamyka on sobie drogę do nich, że dopiero 
zarzuciwszy swój upór, mógłby dostąpić pełni poznania: Przedlotem du
cha -  światy byś wyminął, /  Wiedział o niebie, nim się inny dowie (s. 440).

Groźba strzaskania się Natchnienia na głowie poety jest groźbą 
zniszczenia relacji Poeta-M uza, a więc groźbą samounicestwienia i uni
cestwienia Poety zarazem. Natchnienie czuje się w prawie, by stosować 
wobec Poety przemoc -  jest wszak służebnicą Maryi, nosi stygmaty 
Chrystusa. Pragnąc wyrwać Poetę z zapatrzenia w przeszłość, z jego 
niechęci do ״błota cielesnego” -  z melancholii -  wywołuje w nim strach 
obrazem trumny tytana, co prostował drogi (s. 441), oraz obrazem pie- 
kła516. Poeta uniesiony tą wizją łamie się i otwiera na nadejście nowego 
-  mówi o kolędzie i pasterzach, co stanowi aluzje do Bożego Narodze
nia: To jak kolęda, którą w domu dziada /  Słyszałem! Idą pasterze! pasterze! 
(s. 441). Końcowa wizja jasnej niewiasty walczącej z Rzymem sprzysię- 
żonym ze złymi siłami objawia się Poecie na skutek słów Natchnienia, 
które przestają być słowami, zmieniają się w pełne grozy milczenie. 
Poeta mówi: Straszna, milcząca, powiedz?... Więcem nie miał/  Grzechu... 
bijąc ten fałsz.... w Chrystusa słowie.... (s. 442). Te słowa wydają się nie
adekwatne w ustach kochanka zwracającego się do ukochanej.

Końcowa część dialogu stanowi realizację tematu samorozpoznania 
mitycznego bohatera zwracającego się do Natchnienia z pytaniami jak 
do Pytii czy Sybilli mającej dostęp do straszliwych tajemnic. Wówczas 
dopiero Poeta znajduje swoje -  wyznaczone mu przez Słowackiego -  
miejsce, potwierdzenie dotychczasowych działań, pozornie złych, ale 
w planie Bożym słusznych: w walce ze skostniałym Kościołem instytu
cjonalnym. Natchnienie potwierdza jego rozpoznania słowami biblijny

516 Zgodnie z interpretacją Kleinera (którą niekoniecznie trzeba przyjąć bez zastrzeżeń) 
-  trum ny Napoleona (według W. Hahna chodzi o trum nę Samuela Zborowskiego ucieleś
niającego ideę nowej ojczyzny w nim  zamordowaną); zob. W. Hahn, ״Poeta i natchnienie”..., 
s. 644. Tego zdania był także J. Kleiner w r. 190 9 ; zob. ״KrólD uch”. Zasadnicze..., s. 73.
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mi: Tak jest zaprawdę... jakeś odmalował (s. 442), czyni to więc z pozycji 
najwyższego autorytetu przewyższającego zarówno autorytet Muzy, jak 
i autorytet kochanki. Wieńcząca utwór wizja apokaliptyczna zniszczenia 
starego Kościoła i wzniesienia nowej Jeruzalem zgodna jest z tą konwen- 
cją517. Ważne jednak, że podmiotem tej wizji nie jest Poeta, ale Natchnie
nie -  to Atessa wieszczy i staje się odpowiednikiem świętego Jana. Zdaje 
się, że role zostają odwrócone, chociaż wcale nie jest to pewne, albowiem 
w ustępie zaniechanym pojawiają się słowa: Więc żem ja dobrze służył sło
wu Pana, /  Kiedym się wzdrygał na tej lutni głosy, /  Co jak ptaszyna.... (Rzu
ty, X, s. 453) oraz bezpośredni zwrot do ״siostry”. Można stąd wysnuć 
wniosek, że Słowacki, nie decydując ostatecznie, kto doznaje wizji i kto ją  
opisuje, dokonał swoistej kontaminacji obu postaci -  Poety i Natchnienia, 
będących przecież jednością miłosną i poetycką zarazem.

Pytanie, jakie Słowacki sformułował swoim tekstem  jest -  podobnie 
jak  w Nocach Musseta -  pytaniem o stopień autonomii twórcy, o isto
tę źródła inspiracji. Maria Cieśla stawia znak równości między Poetą 
z dialogu a autorskim ״ja ”518. W istocie ten  utwór pisany w okresie dla 
Słowackiego przełomowym daje pewne wyobrażenie o tym, jak  roman
tyk widział siebie jako poetę. Trudno zgodzić się z Hahnem, że tytuł na
dany przez Małeckiego niczego nie wyjaśnia, niczego nie mówi o treści 
i idei poematu. Coś jednak wyjaśnia, choć zapewne nie wszystko. Bar
dzo znaczące jest utożsamienie kochanki Poety z Natchnieniem. Taki 
zabieg wprowadza komplikację w określeniu stopnia samodzielności 
twórczości artysty. Bowiem jeśli według Słowackiego relacja Poeta-Na- 
tchnienie jest relacją erotyczną, oznacza to, że oboje interlokutorzy są 
partnerami i że są od siebie wzajemnie zależni. Poeta może istnieć bez

517 J . Kleiner, pisząc o nawiązującej do Beniow skiego  polem ice, jaką  rom antyk podej
m uje w Poecie i N atchnieniu  z Zaleskim, stawia hipotezę, że w krytyce Rzymu znajduje 
Słowacki spoiwo między swą dotychczasową twórczością a towianizmem ; zob. J . Klei
ner, Ju liusz S łow acki..., t. IV, s. 33. O Jeruzalem  Słowackiego zob.: S. Trojnar, A pokalipsa  
św. Ja n a ,  s. 5 4 9 -5 5 1 ; M. Cieśla, M ityczna struktura..., s. 9 6 -1 0 0 ; W. Pyczek, Jerozolim a  
Słoneczna Juliusza Słow ackiego, Lublin 1 9 9 9 , zwł. s. 2 5 -5 0 ; M. Cieśla-Korytowska, R o
m antyczna poez ja  m istyczna..., rozdz. IV, s. 8 1 -8 3 .
518 M. Cieśla, M ityczna struktura..., rozdz. II i III. Badaczka stawia tezę, że cala twórczość 
Słowackiego je s t wielkim m״  item  o sobie”, o czym świadczą choćby aluzje do biografii 
autora oraz nadawanie przez niego bohaterom  swych rysów psychicznych. Cieśla pisze 
o ״biograficznej aluzyjności” w późnej twórczości poety przekształcającej się w m it o Bo
żym wybrańcu (s. 56).
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Natchnienia tak, jak  może istnieć kochanek bez kochanki -  to znaczy 
może być, ale nie będąc już sobą: czyli kochankiem czy poetą. Można by 
mówić o pewnym podobieństwie uwielbienia utraconej kobiety i tęsk
noty do niej jako elementu stymulującego twórczość w dziełach Sło
wackiego, Novalisa i Nervala. O ile jednak w przypadku romantyków 
francuskiego i niemieckiego chodzi o konkretną, żywą kobietę, która 
umiera i dopiero po śmierci nabiera cech mistycznej przewodniczki, 
o tyle w Poecie i Natchnieniu jest nieco inaczej. Poeta nie przeżył śmierci 
ukochanej na Ziemi w tym życiu, jest ona już od jego narodzin obecna 
przy nim jako Duch.

Miłość romantyczna zyskuje w poemacie formę metempsychiczne- 
go romansu. Przemiana relacji między kochankami w relację człowieka 
z duchem nakłada się w dialogu na przemianę ukochanej w Natchnie
nie. Atessa ma więc dwoistą naturę: jest podporządkowana Poecie, ale 
z drugiej strony przewyższa go i gromi. Droga doskonalenia duchowe
go jest drogą mocowania się kochanków i dyskusji Poety z Natchnie
niem zarazem. Wynik tego sporu pozostaje nierozstrzygnięty: raz jed 
no, raz drugie jest silniejsze, zawsze jednak pociąga wzwyż to, które 
pozostało w tyle. Spór ten, jak  sygnalizowałam, stanowi odzwiercied
lenie niekonsekwencji koncepcji poezji Słowackiego.

Natchnienie nie jest już Muzą, bo tradycyjna forma inspiracji przesta
ła być dla pisarza wystarczająca: romantyk sam zdewaluował ją  wcześniej 
w poematach dygresyjnych. Owszem, sięgnął w dialogu do greckiej kul
tury, ukazał jej znaczenie, ale znaczenie widoczne dopiero z aktualnej 
perspektywy poety polskiego -  skazanego na samotność poety umar
łego narodu. Utrzymanie dotychczasowej koncepcji inspiracji twórczej 
okazało się niemożliwe. Słowacki wiąże je  w tekście przede wszystkim 
z przyjściem na świat i śmiercią Chrystusa, która odmieniła Atessę, ale 
również z upadkiem ojczyzny. Jakkolwiek przemiana dotknęła również 
Poetę, jest on mniej niż jego ukochana świadom nowych celów. To jej 
bezcielesność, a więc i wolność od ziemskich ograniczeń, sprawia, że ma 
ona większą wiedzę, co pozwala jej pełnić wobec Poety rolę Muzy. Na
tchnienie zyskuje prawo do kierowania myślami ukochanego, do naka
zywania mu pewnych, właściwych (z je j, czyli wyższej perspektywy) dla 
niego zachowań, mających -  naturalnie -  wpływ na jego poezję.

Atessa należy już do przyszłości i pragnie zwrócić ku niej także Poe
tę, on zaś przywiązany jest do przeszłości, do minionego życia i mi
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nionej miłości, do upadłej ojczyzny. Poeta potrzebuje Natchnienia, by 
wyzwolić się z melancholii unieruchamiającej go, uniemożliwiającej mu 
działanie. Tę melancholię, na którą cierpi Poeta, można by nazwać me
lancholią metempsychiczną. Polega ona zapatrzeniu w przeszłe żywo
ty, na dojmującym poczuciu ich straty i niechęci spojrzenia naprzód. 
Poeta odrzuca także teraźniejszość, swoją obecną egzystencję traktuje 
w kategoriach nieszczęścia, kary -  życie to dla niego pasmo udręczeń, 
bólu i tęsknot. Należy on bardziej do śmierci niż do życia, którego orę
downiczką staje się jego ukochana i Natchnienie zarazem. Wspomina
nie, przywoływanie przeszłych żywotów jest sposobem budzenia świa
domości własnej tożsamości, ale nie może być celem samym w sobie. 
Musi bowiem prowadzić do odkrycia celu finalnego -  jak  nazywa go 
Słowacki -  do Słonecznej Jeruzalem , o której mówi Natchnienie.

Poeta doświadcza kryzysu poetyckiego, zniechęcony, że jego pieśń 
nie pomogła odrodzić ojczyzny. Je j upadek przyczynia się w dużym 
stopniu do przywiązania Poety do grobów i odrzucenia przez niego 
rzeczywistości zewnętrznej. To Atessa stara się waloryzować tę rzeczy
wistość, ukazując ją  nie jako więzienie, ale raczej jako sposób nauki, 
jako próby, przez które duch musi przejść, by się doskonalić. Przekona
nie o istnieniu wyższego świata nie musi prowadzić, jak  w przypadku 
Poety, do awersji do ciała, materii, a na poziomie twórczości -  do anty- 
mimetyzmu. Świat zewnętrzny może stać się językiem czy dostarczyć 
języka, przez który świat duchowy przemawia. Mówi o tym nie tylko 
Natchnienie -  także Poeta doświadcza tego pośrednictwa w dzieciń
stwie, rozumiejąc, że przez naturę przemawia do niego sam Bóg.

Można (wracając do sformułowania Piwińskiej) stwierdzić, że 
w pewnym sensie Poeta Słowackiego, odmawiając swej Muzie, pragnie 
wyzwolić poezję od ״tyranii natchnień”. Nie chce zgodzić się, by inne 
duchy przemawiały przez niego, a takiego uczynienia z siebie naczy
nia żąda od niego Natchnienie519. Poeta poszukuje ciągle tych samych, 
znanych mu już obrazów, podczas gdy Atessa przywołuje metaforę

519 Sytuację artysty w Poecie i N atchnieniu  dobrze charakteryzują słowa M. M aciejew
skiego dotyczące jednego z późnych wierszy Słowackiego. Pisze on mianowicie, że ro
m antykowi bliska je s t  koncepcja wieszcza-proroka mającego powołanie, m isję. W  prze
ciw ieństw ie jed n a k  do proroka biblijnego, który  je s t  tylko nosicielem  S łow a, sam  nie znacząc  
nic, w ieszcz S łow ackiego je s t  już romantycznym indywidualistą i spadkobiercą Horacego; 
M. Maciejewski [Bo to je s t  w ieszcza najjaśniejsza chw ała...], w: Ju liu sza S łow ackiego rym 
błyskaw icowy. Ananlizy i in terpretacje, red. S. Makowski, Warszawa 1 9 9 0 , s. 90.
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zwierciadła, by ukazać mu konieczność wzajemności, otwarcia się na 
to, co inne. Poeta nie chce również podporządkować się wizji mistycz
nej, stać się je j częścią, dać się jej wchłonąć, broni swej jednostkowości 
i w tej obronie widziałabym przywiązanie Słowackiego do roli kreatora. 
W końcu jednak Natchnienie i Poeta dochodzą do pewnego porozumie
nia, on włącza się w głos ukochanej inspiratorki, zdaje się rozumieć, co 
chciała mu przekazać. Nie oznacza to jednak rezygnacji Poety z auto
nomii. Przemówienie przez niego innych duchów jest wynikiem jego 
przyzwolenia (więc jego woli), ponadto one nie wybierają sobie me
dium przypadkowo -  także należą do Poety, są od niego zależne, tak jak 
zależna jest od niego Atessa520. Można więc stwierdzić, że Poeta podpo
rządkowuje sobie Muzę, sam będąc je j podporządkowanym. W utwo
rze Słowackiego, podobnie jak  w Nocach Musseta, mamy do czynienia 
z ״dramatyczną liryzacją”. Podmiot tekstowy, na który składają się -  
jak  w cyklu francuskim -  głosy obojga interlokutorów jest określony 
przez napięcie, jakie rodzi się z relacji Poety i Natchnienia, wyrażające 
ambiwalentny stosunek pisarza do własnej poezji.

Można uznać, iż poemat Słowackiego dowodzi jednoznacznie, że 
zmiana się dokonała, że sztuka wirtuozerska, mistrzowska, kreacjo
nistyczna, oparta na techne odeszła już do przeszłości, że zaczyna się 
dominacja poezji natchnionej zapowiedziana w dalszych pieśniach Be
niowskiego. Na pewno właśnie model poezji objawionej jest modelem 
przez pisarza po roku 1842 jawnie preferowanym. ״Ja ” natchnione
go artysty jako ״ja ” mające, jak  w Genezis z Ducha, udział w Absolucie, 
w Słowie, w dziele Boskiego tworzenia, z tego udziału czerpie swą moc 
poetycką. Treścią poezji staje się przekaz rewelacji dotyczących zarów
no przeszłości (wtedy poezja jest odpominaniem), przyszłości (poezja 
wieszcza) oraz tajem nic bytu przekraczających granice czasu i prze
strzeni. Teksty mistyczne wyrastają z założenia, że u źródeł twórczości 
leży teofania. Podkreślmy jednak, że to, co Słowacki deklarował, nie 
zawsze miało charakter konsekwentny, nie zawsze też pokrywało się

520 Taka koncepcja natchnienia znajduje potwierdzenie także w Dialogu troistym , gdzie 
M istrz tłum aczy uporczywość pewnych myśli szturm em  duchów podobnych naturą do 
ducha człowieka (szczególnie poety). Mówi wprost: N atchnienia więc, ja k  widzisz, przy
chodzą od  niewidzialnych; J . Słowacki, D ialog troisty..., s. 2 4 4 . Objawienie różni się od na
tchnienia tym, że je s t  wyraźnym ukazaniem się myśli ״natchniciela”, a więc w przypadku 
natchnienia rola poety je s t  większa, bowiem to on spaja w jedno wiele bombardujących 
go idei, w przypadku objawienia idea je s t  mu narzucona przez m ocniejszy podmiot.
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z praktyczną, literacką realizacją. Jak  sądzę -  i zdialogizowany tekst 
Poety i Natchnienia to potwierdza -  pisarz myślał o poezji w kategoriach 
inspiracji, ale nie odrzucił całkowicie je j wymiaru kreacjonistycznego 
związanego z wyobraźnią. Te dwie niewątpliwie sprzeczne koncep
cje starał się uzgodnić, kreacjonizm podporządkowując inspiracji (jak 
w omawianym tu utworze Poetę stara się podporządkować Natchnie
niu), stąd trudność wyprowadzenia jednoznacznej definicji poezji póź
nego Słowackiego.

Należy pamiętać o kontekście ״mistycznej” twórczości, w jakim sytu
uje się Poeta i Natchnienie. Badacze podkreślali wielokrotnie, że można 
ten utwór czytać tylko przez odniesienia do innych utworów Słowackie
go, w których występują te same idee, tematy, motywy521. Niektórzy 
z nich uznali, że chodzi o przeróbkę wierszowaną tekstów prozator
skich. Określenie to słusznie budziło sprzeciw Miriama, ja  mówiłabym 
raczej o różnych wariantach czy różnych opracowaniach tych samych 
tematów. Wszyscy badacze wspominający (zazwyczaj przyczynkowo) 
Poetę i Natchnienie podkreślali bliskość, a właściwie tożsamość Atessy 
z innymi postaciami kobiecymi w twórczości Słowackiego. W związku 
z tym funkcja Muzy, jaką Natchnienie pełni w tym dialogu, skłania do 
refleksji nad podobną rolą wieloimiennej Umiłowanej w innych teks
tach romantyka522. Niewątpliwie bowiem tam, gdzie podmiot twórczo
ści mistycznej ujawnia się jako poeta -  a takich miejsc jest wiele -  jego 
ukochana (także Pani Słowa, Matka Miesięcznica) staje się inspiratorką.

521 Szczególnie bliskie są mu D ialog troisty, D zieje Sofos i H eliona  oraz Sam uel Zborowski, 
L ist do J.N . R em bow skiego, plan R am zesa, Podróż do Ziem i Św iętej.
522 Problem frapował już J . Tretiaka, k tóry pisał, że ukochana sta je  się Muzą -  duchem 
opiekuńczym Poety i narodu zarazem, w Królu-Duchu  tożsamym z Panią (córką) Słowa, 
a także wcieleniem wyobraźni twórczej; zob. J . Tretiak, Ju liusz Słow acki, t . II, s. 4 3 6 -4 3 8 .
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Zamknięcie

Poczucie kryzysu właściwe pokoleniu Musseta i Słowackiego przybiera 
rozmaite formy, z których na plan pierwszy wysuwają się dwa nakłada
jące się na siebie sposoby reakcji na zastaną rzeczywistość. To reakcja 
elegijna, która bardziej niż tęsknotę za wyidealizowaną przeszłością 
podkreśla niemożność powrotu do niej, i ironiczna -  często przybie
rająca postać satyry523. W utwory analizowane w rozdziale I tej części 
książki wpisane są obie te reakcje, jednak zdecydowanie dominuje 
w nich ta druga. Namuna, Podróż do Ziemi Świętej i Beniowski jawią się 
jako romantyczna negacja romantyzmu dokonująca się w samym jego 
centrum. Nie chodzi w nich tylko o polemikę z krytykami, ale o roz
rachunek poety z samym sobą, poety w obu przypadkach -  po norwi- 
dowsku mówiąc -  niewczesnego”, nieumiejącego odnaleźć tu i teraz״ 
własnego miejsca w świecie, w którym heroiczne wyzwania należą do 
przeszłości, bądź do przyszłości. I Musset, i Słowacki swoje osobiste 
rozczarowanie traktują jako dojmujące doświadczenie pokolenia stra
conego, skazanego na powtórzenie. Najbardziej twórczą formułą tego 
powtórzenia jest parafraza i to na nią właśnie decydują się obaj poeci.

Nawiązanie do wzorca epopei i rozbicie go również jest wyrazem 
rozczarowania. Dowodzi bowiem upadku romantycznego marzenia 
o wielkiej syntezie, o którym Friedrich Schlegel pisał: Tylko poezja -  jako 
epos -  może stać się zwierciadłem całego otaczającego świata, obrazem epo- 
ki524. Zwichnięcie kompozycji epickiej idzie w parze z degradacją topiki 
przekształconej w wykrzywione klisze. Wykpienie tradycji, wyobcowa
nie się z niej, do jakiego dochodzi w utworach ironicznych, zwłaszcza 
w poematach dygresyjnych, powoduje wydziedziczenie artysty z je j ob
szaru, a w rezultacie -  utratę panowania nad nią. Z drugiej strony taka 
gra z tradycją to sposób je j ocalenia i nawiązania z nią kontaktu przez 
wykorzenionego poetę, nadawanie je j nowych znaczeń.

Sposobem wywalczenia sobie własnego miejsca na Parnasie staje 
się walka z wpływem: jego wypieranie, szukanie pierwowzorów i ich 
przetwarzanie, wykrzywianie, kontrapunktowanie i dopełnianie, ujaw

523 Odwołuję się tu do przywoływanego już w ielokrotnie podziału Schillera i Schlegla. 
Zob. też A. Bielik-Robson, Inna now oczesność..., s. 323 .
524 F. Schlegel, Fragm enty z ״Athenäum "..., w: M anifesty  rom antyzm u..., fragm. 116, 
s. 1 6 8 -1 6 9 .
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nianie mechanizmów kultury opartych na zależnościach. Przywołane 
przeze mnie w I rozdziale teksty nawiązują do wzorca bajronicznego 
poematów dygresyjnych, wyzyskują ruch tworzenia iluzji i jej rozbija
nia, realizując postulat Schlegla, by wolność osiągać przez samoogra- 
niczenie. W poematach demonstrowane są kreacyjne gesty autorskiej 
wszechwładzy, ale i gesty anihilacji, niszczenia tworzonego dzieła. 
Rozpoznanie iluzoryczności poezji podważa je j wartość mimetyczną 
w tradycyjnym rozumieniu, ale otwiera przed nią inne możliwości -  
pozwala na fikcjonalizację rzeczywistości i urealnienie fikcji, co nadaje 
tak tworzonej poezji nowy status. Skutkiem tych ruchów są problemy 
z podmiotem-kreatorem, które są niewątpliwie pochodną problemów 
egzystencjalnych młodszej generacji romantyków. Typologiczna anali
za poetyki utworów Musseta i Słowackiego powstałych w tym samym 
czasie, choć prawdopodobnie od siebie niezależnie, pozwala na ujaw
nienie pewnych cech romantyzmu jako nurtu prowadzącego ku nowo
czesności, w destrukcji szukającego -  paradoksalnie -  możliwości oca
lenia, także ocalenia poezji (często bezskutecznie).

Poddane tu lekturze utwory realizują te strategie -  które są również 
strategiami ironii romantycznej -  w stopniu najwyższym, prowadzą
cym, jakby się mogło wydawać, nieuchronnie do przesilenia. Istotnie, 
dokona się ono u Słowackiego, ale co ciekawe, nie będzie miało miejsca 
w przypadku Musseta, który pozostał permanentnie zamknięty w tym 
z pozoru przejściowym etapie. O ile w przypadku polskiego poety moż
na mówić o ewolucji twórczości, w przypadku Musseta -  raczej o oscy
lacji przeciwstawnych tendencji: melancholia i bunt występują obok 
siebie stale -  naprzemiennie lub jednocześnie. Można powiedzieć, że 
u Musseta to przewartościowanie jest constans. Natomiast przewartoś
ciowanie, jakie dokonało się w Podróży do Ziemi Świętej i w Beniowskim, 
zaowocowało odrzuceniem przez Słowackiego starego języka i zwrotem 
do języka w intencji poety jeszcze starszego -  pierwotnego, surowego, 
biblijnego. Jednak tego pierwszego nie pozbył się pisarz na dobre, jego 
szczątki, fragmenty -  jak  choćby raz wygnane Muzy -  powracają jesz
cze w dziele mistycznym. Rozdział II tej części książki prezentuje utwo
ry Musseta powstałe w różnym czasie, w których romantyk odchodzi 
od ironii i buntu na rzecz rozmaitych strategii ocalania idei poezji czy
stej i -  między innymi -  dialektycznie wraca do klasyczności. Jeśli zaś 
chodzi o Słowackiego, podążam konsekwentnie za linią ewolucji twór
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czości poety i interpretuję jego teksty powstałe po 1842  roku sytuujące 
się między ironią a mistyką, w których romantyk stara się stworzyć 
nowy język, dokonując różnych zaskakujących operacji, wycofując się 
powoli i nie bez oporów z tradycyjnej retoryki.

Inną drogę poszukiwań ocalenia wyznaczają poematy znajdujące 
się w centrum  rozdziału III: Poeta i Natchnienie Słowackiego i Noce 
Musseta. Oba utwory dotyczą relacji poety i źródła jego inspira
cji przybierającego postać kobiety. Według Jam esa Roberta Hewitta 
problemem, którego dotyczą utwory Musseta, jest trudność, niemoż
ność pisania525. Noce są według badacza punktem dojścia poety, który 
przez Namunę dotarł do właściwego centrum swej twórczości, jakim  
jest sama poezja. Jeśli tak jest w istocie, to jak  należy traktować na
stępne utwory romantyka -  jako regres? Sądzę, że należałoby raczej 
mówić o cyklu jako nie tyle punkcie dojścia, ile punkcie kulminacyj
nym tej poezji. W przypadku Poety i Natchnienia natom iast mamy do 
czynienia z jednym z pierwszych tekstów napisanych po przełomie 
mistycznym, a więc również z tekstem  bardzo ważnym.

Musset nawiązuje do toposu zwrotu do Muzy w sposób bezpośred
ni, Słowacki nie używa określenia Muza, choć Atessa pełni funkcję 
antycznej bogini-opiekunki sztuk -  stąd jedno z je j imion: Natchnie
nie. Obydwaj romantycy wykraczają daleko poza zdeprecjonowany już 
topos, Słowacki -  dalej. Jednocześnie próbują jednak wydobyć z tego 
toposu nowe -  odpowiadające sytuacji współczesnego im artysty -  ja 
kości. Apostrofa do Muzy stanowiąca tradycyjnie początek utworu, 
dodająca mu rangi i usprawiedliwiająca jego powstanie, pełniąca więc 
częstokroć rolę pretekstu, w obu romantycznych utworach przemienia 
się w intymną rozmowę wypełniającą całkowicie ich treść. Forma dia
logu, którą stosują obaj romantycy, pozwala na oddanie inspiratorce 
głosu, czyniąc z niej równorzędnego partnera poety. Naturalnie, tego 
rodzaju zabieg z jednej strony ją  deprecjonuje, bo zniża do poziomu 
śmiertelnika bóstwo obdarzające artystę swą łaską, z drugiej zaś -  na 
poziomie świata przedstawionego -  czyni z niej postać ważniejszą niż 
dotąd, bo znajdującą się w centrum utworu, a nie tylko w okazyjnych 
apostrofach.

525 Zob. J.R . Hewitt, M usset appren ti..., s. 2 1 5 -2 1 8 .
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Najistotniejszy dla obu pisarzy jest problem statusu poezji i je j twór
cy. Romantyczna Muza nie mówi z pozycji nieosiągalnej bogini, jest 
nierozdzielnie związana z poetą, do którego jest przypisana, bez niego 
je j egzystencja traci sens. Muza Musseta nie opuszcza pokoiku i ogro
du poety oddającego się ziemskiej miłości, tęskni za nim, Natchnienie 
Słowackiego trwa stale przy swoim Poecie, nawet wówczas, gdy on nie 
zauważa swej kochanki. I Natchnienie Słowackiego, i Muza Musseta to 
inspiratorki prywatne, przynależne do jednego tylko artysty, nieodsy- 
łające do jakiegoś uniwersalnego źródła wszelkiej twórczości. Prawdą 
jest jednak, iż w obu utworach inspiratorka pozostaje inspiratorką -  za
chowuje funkcję pełnioną przez antyczne córki Mnemosyne -  mówi ge
niuszowi, co powinien zrobić, by być geniuszem, wie więcej niż on, po
ucza go i prowadzi na właściwą drogę. W sporze o poezję Muza zawsze 
ma rację -  tak jest i u Musseta, i u Słowackiego -  więc nawet w tekstach 
dekonstruujących antyczne wzorce.

Słowacki, jak  Musset, stara się rozstrzygnąć kwestię autonomii 
twórczej, zależności od źródła inspiracji. I dopiero dwugłos Poety 
i Natchnienia staje się -  jak  Mussetowski dwugłos poety i Muzy -  gło
sem podmiotu tekstowego charakteryzowanego przez nieokreśloność 
(trudność określenia) relacji poeta-M uza. Poeta Słowackiego, jak  bo
hater Nocy, doświadcza kryzysu poetyckiego. Kryzys ten ma nieco inne 
podłoże, choć w obu przypadkach ogromnie ważna jest kwestia odbior
ców poezji. Musset uznaje, że upowszechnianie, oddanie twórczości 
w ręce czytelników to je j prostytuowanie, które niegodne jest prawdy 
uczucia wyrażonego w tej poezji. Słowacki natom iast wyraża przekona
nie -  jasne od początku -  że mimo niezrozumienia odbiorca musi być 
na tę poezję ״narażony”, ona musi do niego trafić naprawdę jako ״siła 
fatalna” mająca moc przemieniania. Najistotniejsze jednak wydaje się 
to, że w obu dialogach dochodzi do dramatycznego zniszczenia poezji, 
pokrywającego się ze zniszczeniem toposu Muzy, czego wynikiem jest 
stworzenie poezji nowej, wyrosłej z kryzysu.
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W zaproponowanych tu interpretacjach starałam się iść tropem roman
tycznych Muz (i muz) wprowadzanych do tekstów literackich na różne 
sposoby. Kilka uwag należy się problemom, które zostały tu pominię
te. Chciałabym również wrócić na chwilę do kwestii różnicy pomiędzy 
ujęciem zaproponowanym w syntetycznej części książki a ujęciem 
analitycznym problematyki występowania Muz w literaturze. W obu 
przypadkach -  jak  dowodziłam -  można mówić o dwóch zasadniczych 
strategiach, reakcjach na kryzys języka, które nazwałam strategiami: 
melancholijną i buntowniczą. Można by zatem poprzestać na stwier
dzeniu, że tendencje ogólnoromantyczne dają się zauważyć także 
w twórczości Słowackiego i Musseta, że paradygmat jest realizowany 
w konkretnych tekstach, nie tłumaczyłoby to jednak sensu lektury po
koleniowej. Lektura taka -  choć, naturalnie, przyjmując inną niż zapro
ponowana w tej książce perspektywę, można ją  poddać dekonstrukcji 
-  daje się uzasadnić. Różnica między starszą i młodszą generacją ro
mantyków istnieje, aczkolwiek jest nie tyle różnicą jakości, ile różnicą 
stopnia, różnicą proporcji. Nie bez powodu w odniesieniu do literatury 
polskiej zwykło się mówić o dwóch modelach romantyzmu: Mickiewi
cza i Słowackiego526. Sądzę, że różnica ta polega na eskalacji samoświa
domości poezji romantycznej jako poezji w stanie kryzysu. U Mickie
wicza, Lamartine’a czy Hugo dominuje optymizm, wiara w ludzkość 
i w misję poety wobec niej, w możliwość realizacji projektu totalnego, 
uniwersalnego, w m it527. Magowie reprezentują ״romantyzm pozytyw-

526 Zob. J .  Przyboś, O ״model" Słow ackiego, w: idem , Sens poetycki, Kraków 1 9 6 7 , t. I, 
s. 9 0 -9 6 .
527 Nie bez powodu Bloom  mówi o Hugo jako jednym  z poetów najsilniejszych, czyli 
tych, którzy najlepiej poradzili sobie z lękiem  przed wpływem; zob. H. Bloom , L ęk  przed  
w pływ em ... , s. 99  i 114.

— 2 8 3  —



Zakończenie

ny” (wedle nomenklatury Peckhama), a zwrot ku przeszłości, nostalgia 
są u nich związane z Schillerowską idyllą. Oczywiście można dowieść, 
że ów kryzys tak wyraźny w drugiej fali romantyzmu był już wpisany
-  choć w formie bardziej maskowanej -  w jego fazę szczytową (choćby 
Dziadów część IV). Czarowanie było już po części ״roz-czarowaniem”. 
Dekonstruując ten podział, należałoby rozważyć zwłaszcza miejsce 
uznanego za jednego z Magów Vigny’ego, skądinąd przecież jednego 
z bardziej znaczących poetów pesymistów. Można jednak stwierdzić, 
że dla tego pokolenia poezja zasadniczo jest sposobem wpływania na 
rzeczywistość, ma moc kształtowania świata.

U pisarzy młodszych dominuje model ״negatywny” romantyzmu
-  pisałam o przyczynach tej postawy, takich jak  choćby konieczność 
określenia się wobec romantyzmu wcześniejszego, już funkcjonujące
go. Idealizacja przeszłości ujęta jest przez tych twórców w modalność 
nie idylliczną, a elegijną. Jednocześnie jest to poezja w dużej mierze 
(w większej niż u poetów starszych) samozwrotna, autotematyczna, 
obnażająca własne ograniczenia i możliwości. Ponownie mam tu na 
myśli pewne ogólne tendencje (gdyż, oczywiście, można stwierdzić, 
że późne dzieło Słowackiego charakteryzuje także wysiłek idylliczny). 
W łaśnie w rosnącej samoświadomości poezji i doświadczeniu ״roz-cza- 
rowania” widziałabym związek między młodszym pokoleniem a poko
leniem następnym, jeszcze wyraźniej skoncentrowanym na współczes
ności i na je j języku.

Czy można w związku z tym utrzymywać, że romantyczny paradyg
mat ״negatywny” został przyjęty przez pisarzy urodzonych po roku 
1820? W pewnym sensie tak. W przypadku Baudelaire’a można taką 
tezę przyjąć bez wielkich zastrzeżeń. W przypadku Norwida rzecz wy
daje się bardziej skomplikowana. Można mówić przecież o jego wizji 
kultury jako nastawionej na przyszłość mającą przynieść dopełnienie, 
a więc wizji konstruktywnej. Niemniej jednak i jego cechuje krytycyzm 
wobec współczesności i -  jak  dowodzi Jauss -  wyjątkowe wyczulenie 
na czas, dodajmy, i na samą poezję. Droga tego pokolenia to po części 
kontynuacja, po części polemika z poprzednikami. W tym kontekście 
wydaje się interesujące, co jego dwaj najwybitniejsi przedstawiciele -  
Baudelaire i Norwid -  piszą o romantykach. Jak  postrzegają Hugo i Mi
ckiewicza, dlaczego i za co krytykują Musseta i Słowackiego, na ile od
niesienie do ich twórczości jest negatywne, na ile pozytywne i w jakim
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stopniu -  jako kontrapunkt i jako wątek do kontynuacji -  stanowi ono 
pretekst do wyrażenia ich własnej koncepcji sztuki?528

Także i w przypadku pokolenia Baudelaire’a i Norwida miejsce Muz 
w tekstach literackich może być swoistym probierzem nowoczesno
ści. Dlaczego poeta nowoczesny wykonuje gest tak nienowoczesny jak 
wezwanie do Muzy? Otóż dlatego, że owa Muza i jest, i nie jest już tą 
samą, którą przywoływali poeci przez wieki. Poeta nowoczesny czyni 
to więc po to, by pokazać, że poezja uległa przekształceniu, choć pozo
stała poezją, a więc by uchwycić zmianę i ciągłość tradycji jednocześ
nie. Nie ma łatwej odpowiedzi na pytanie, czy sięgnięcie przez Norwida 
i Baudelaire’a po Muzę to gest antyromantyczny, nawiązanie do klasy
cyzmu czy kontynuacja romantycznej dekonstrukcji toposu. Pokazywa
łam, jak  Musset i Słowacki degradują go za pomocą ironii, redefiniując 
koncepcję poety. Ostatecznie polski romantyk rezygnuje z Muzy, zastę
pując ją  inną figurą natchnienia, która stanowi część tworzonego przez 
niego mitu, romantyk francuski zaś przywraca znaczenie tej klasycznej 
postaci, również w obrębie stworzonej przez siebie mitologii, tym ra
zem mitologii wyłącznie prywatnej. Na marginesie warto wspomnieć 
o jeszcze jednym ważnym zagadnieniu zasługującym na rozwinięcie, 
a mianowicie o znaczącej nieobecności Muz w twórczości niektórych 
pisarzy. Nieobecność ta może przybierać dwojaki charakter. Po pierw
sze -  całkowitego wycofania figury inspiratorki. Po drugie -  substytucji 
Muzy przez inne figury, jak  w Poecie i Natchnieniu Słowackiego, ale tak
że w innych dziełach epoki, które nie były w tej książce analizowane, by 
przykładowo wymienić poematy takie jak  Alastor Shelleya, Hyperion. 
Sen Keatsa czy Kubla Khan Coleridge’a529.

Tymczasem i Baudelaire, i Norwid posługują się figurą Muzy, nie 
uznając jej za niepotrzebną, ale podkreślając jej upadek, pauperyza
cję, chorowitość, czyli jej współczesność. Trudno zgodzić się z tezą, że

528 Wypowiedzi Baudelaire’a na tem at M usseta były już przeze m nie cytowane. Norwid 
poświęcił M ussetowi wiersz R óżność -  zd ań . W spom inał o nim  w liście do M. Trębickiej 
i w swoich pism ach estetycznych. Odrzucał postawę tworzonych przez M usseta bohate
rów, ale cenił jego odwagę i pomysły artystyczne. Isto tn a je s t  relacja Baudelaire-Hugo 
oraz stosunek Norwida do Mickiewicza i -  zwłaszcza -  Słowackiego, którego twórczości 
poświęcił cykl wykładów. Zob. W. Rzońca, N orw id a  rom antyzm  polski, W arszawa 2005 , 
s. 3 9 -7 3 .
529 O ״narodzinach nowych bogiń” jako odpowiedzi romantyków na wyczerpanie topo
su pisze też J . Brzozowski; zob. M uzy w  poezji..., s. 2 4 4 -2 5 3 .
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Norwid jest apologetą tradycji, a Baudelaire -  przeciwnie -  odrzuca ją  
całkowicie530. Stosunek do niej obydwu twórców jest niejednoznaczny, 
w każdym razie obaj piszą ze świadomością, że jej dosłowne powtórzenie 
jest niemożliwe, ale i że nie da się jej odciąć, wyłączyć z doświadczenia 
człowieka współczesnego. Poeci ci nie chcą już, jak wcześniejsi roman
tycy, cofnąć czasu. W konsekwencji nie rezygnują z dawnych toposów 
i symboli, lecz pokazują ich bolesną niewystarczalność. Jako świadectwa 
tej tendencji można przywołać Muzę chorą, Muzę przedajną, Szarmanckie
go strzelca, Rzecz o wolności słowa (gdzie mowa o historycznie zmiennym 
toposie zwrotu do Muzy), A Dorio ad Phrygium, Epimenidesa, Rozmowę 
umarłych. Norwid i Baudelaire w pewnym sensie lepiej niż starsi od nich 
poeci radzą sobie z nieprzystawalnością języka do nowych czasów, nazy
wają zmiany bardziej precyzyjnie i z większą ich świadomością.

Bezpośrednia kontynuacja romantycznego ״parafrazowania” Muz 
w twórczości Norwida i Baudelaire’a nie wyczerpuje listy problemów 
wartych podjęcia. Kolejnym takim ważnym zagadnieniem jest specy
fika poszczególnych romantyzmów narodowych wyrażająca się w uj
mowaniu przez nie topiki Muz. Jak  wyglądałby ogląd romantycznych 
Muz, gdyby przyjąć podziały nie pokoleniowe, a narodowe? Warto za
cząć od spostrzeżenia już czynionego przez badaczy, że zamilknięcie 
Muzy w polskiej literaturze pod zaborami stawało się metaforą gwał
tu, odebrania siłą głosu poezji, odebrania wolności słowa, cenzury531. 
Widać również wyraźnie, że romantyzm francuski jest zdecydowanie 
bliższy językowi klasycyzmu, przez długi czas dominującego w całej 
Europie, niż romantyzm polski. Tropy i figury utrwalone w tradycji 
weszły na stałe do języka poezji francuskiej. Lamartine, Hugo, Vigny 
figury te oswajali i włączali we własną estetykę, nie próbując się od 
nich uwolnić. Szczególnie interesujący wydaje się tu przypadek Hugo, 
który rozpoczyna swą twórczą drogę od przyjęcia języka tradycyjnego, 
więcej -  dąży do jego restytucji, przywrócenia mu dawnej świetności, 
podobnie jak  dąży do przywrócenia dawnego porządku politycznego

530 Tezę taką stawia np. A. Lisiecka; zob. O baudelairyzm ie ״Vade-mecum", ״Twórczość” 
1 9 6 8 , n r 3, s. 83 .
531 Pisze o tym  P. Śniedziewski; zob. M allarm e  -  N orw id..., s. 54 . Także M usset -  o czym 
była mowa -  wypowiada się przeciw cenzurze, ale m a ona niewątpliwie inne znaczenie 
niż w Polsce. O Muzach w polskiej poezji XVIII w. zob. J . Brzozowski, M uzy w  poezji..., 
s. 2 4 4 -2 5 5 .
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we Francji. Stopniowo wprowadza topikę Muz w przestrzeń intymną, 
jednak nawet w późnej twórczości pozostaje wierny wzorcom klasycz
nym. O Muzach pisze w nowy sposób, ale tak, by stworzyć wrażenie, że 
to w istocie on -  Hugo -  sięga do pierwotnej, a zatraconej przez wieki 
prawdy o poezji. Mamy tu do czynienia z pewnego rodzaju symulacją 
pierwotnego języka. Jeśli zaś chodzi o młodszych Francuzów: Musset, 
jak  wiadomo, posługiwał się Muzami w swojej grze z tradycją, ale raz 
po raz wracał też do konwencjonalnego, nawet zleksykalizowanego ich 
użycia. U Nervala, włączającego Muzy w hermetyczny język Chimer, 
można odnaleźć próbę odnowienia klasycznych znaczeń, podobnie 
u Gautiera. Destrukcji toposu u nich nie ma.

Polski romantyzm wydaje się znacznie bardziej radykalny w zerwa
niu ze ״starym” językiem odziedziczonym po poprzednikach, a w każ
dym razie -  z topiką Muz. Mickiewicz rozpoczyna od demonstracyjne
go odejścia od utrwalonego w literaturze przez prekursorów wzorca, 
ośmieszając Muzy w jambach. Kiedy potem wraca do Muz, to spora
dycznie i zawsze w kontekście negatywnym, a po IV części Dziadów już 
zupełnie je  wymazuje ze swego słownika. Słowacki pod tym względem 
bliższy jest -  wbrew podziałom pokoleniowym -  Mickiewiczowi niż 
Mussetowi. Wprowadza Muzy do poematów dygresyjnych stanowią
cych apogeum kryzysu języka romantycznej poezji, po czym stopniowo 
i konsekwentnie wycofuje figury inspiratorek, dowodząc ich zupełnej 
bezużyteczności. Dokonuje ponownie gestu zerwania, eksponując 
przeciwstawienie słowa mówionego, czyli prawdziwego, słowu literac
kiemu, sztucznemu. Muzy nie są też wyraźnie obecne w twórczości 
Krasińskiego, w przypadku którego należałoby mówić o substytucji 
Muzy w Przedświcie czy listach do Delfiny Potockiej. Polska tradycja -  
kontynuowana przez Norwida -  byłaby bardziej podejrzliwa, ironiczna 
i radykalna w zerwaniu z topiką Muz, francuska -  nostalgiczno-wznio- 
sła i nastawiona na ciągłość tradycji.

Obok z pewnością najbardziej wyrazistych, narzucających się pro
pozycji odczytania topiki Muz: pokoleniowej i narodowej można by 
również przyjąć inny jeszcze sposób spojrzenia na koncepcje poezji wy
rażone w przywołaniach inspiratorek: sposób genderowy. Niewątpliwie 
bowiem relacja poeta-M uza zmienia się, kiedy poeta jest kobietą. W tej 
sytuacji mniej istotne są kryteria generacyjne, to tożsamość płciowa 
podmiotu decyduje o koncepcji poezji i wpisanego w nią toposu. Dla
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tego zestawić można takie poetki jak  Marceline Desbordes-Valmore 
(należąca do pierwszego pokolenia romantyków francuskich) i Nar
cyza Żmichowska (przedstawicielka późnego pokolenia romantyków 
polskich). Obydwie poetki podejmują topos rozmowy poety z inspi
ratorką. Muza staje się -  wyraźniej i bardziej dosłownie niż w twór
czości męskiej -  zwierciadlanym odbiciem ״ja ” piszącej. Muzy poetek 
nie reprezentują tradycji, ale są Muzami intymnymi. Desbordes-Val- 
more w swych elegiach (A Delie, Le Retour a Bordeaux, Priere aux Muses, 
L’Isolement, a zwłaszcza La Nuit d’hiver) podejmuje problem talentu 
poetyckiego będącego dla pisarki źródłem lęku, konfuzji, poczucia niż
szości. Muza pomaga poetce w konfrontacji z samą sobą, z miłosnym 
cierpieniem, w sublimacji bolesnych przeżyć, w ich przekształceniu 
w poezję. W Szczęściu poety Żmichowskiej jest nieco inaczej -  rolę Muzy 
pełni Dziewczyna, a kobiecy podmiot przekracza ograniczenia zwią
zane z płcią, staje się Poetą. Ciekawy wydaje się też poruszony przez 
Sandrę M. Gilbert i Susan Gubar problem wprowadzania przez poetki, 
takie jak  na przykład Christina Rossetti, męskiego odpowiednika Muz, 
co pozwala na zachowanie (ale i modyfikację) paraleli erotyczno-poetyc- 
kiej. Kobieca literatura, a szczególnie poezja, nie odegrała w XIX wieku 
znaczącej roli, lecz niewątpliwie przygotowała fundamentalne zmiany 
w europejskiej kulturze. Odniosłabym proces przywracania znaczeń 
tej poezji do Jaussowskiej estetyki recepcji: można powiedzieć, że ta 
literatura nie była częścią romantycznego paradygmatu, jednak staje 
się nią teraz -  na skutek zmiany perspektywy -  i ważna jest właśnie 
ze względu na ten brak, niemy głos, który dziś daje się słyszeć. We
wnętrzne zdialogizowanie tej poezji (״ja ” poetki i inspiratorka będąca 
je j drugim ״ja ”) wyraża nie tyle ״lęk przed wpływem”, ile ״lęk przed au
torstwem” (anxiety of autorship)532.

Na koniec warto zasygnalizować jeszcze jeden ważny kontekst. Otóż 
nowoczesność romantycznego ujęcia Muz staje się widoczna dzięki po
równaniu go z funkcjonowaniem tych figur w poezji XX wieku. Jeśli 
przyjrzeć się ogólnej specyfice Muz w lirykach współczesnych zapro-

532 S.M . Gilbert, S. Gubar, The M adw om en in the A ttic..., s. 4 7 -6 3 .  M ożna tu przywołać 
inne, także późniejsze przykłady: od E. Dickinson, przez A. Achmatową, K. Iłłakowi- 
czównę, M. Cwietajewą, po S. Plath.
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ponowanej przez Annę Nasiłowską, można uznać, że w wielu punktach 
-  toutes proportions gardees -  wersja współczesna Muz jest zaskakująco 
zgodna z wersją romantyczną. Jak  sądzę, z mojego wywodu wynika, że 
także romantykom nasuwało się pytanie, które swoimi tekstami zadają 
poeci, skądinąd w większości przypadków dalecy od tradycji romantycz
nej, tacy jak  na przykład Julian  Przyboś, Jarosław  Iwaszkiewicz, Stani
sław Grochowiak, Mieczysław Jastrun, Miron Białoszewski, Kazimierz 
Wierzyński: jak mówić tradycją, będąc wobec niej zbuntowanym?533 W li
teraturze współczesnej -  ale przecież i dziewiętnastowiecznej -  chodzi 
już nie tyle o Curtiusowski topos, ile o jednorazowość, niepowtarzal
ność, niekonwencjonalność, wyraz jednostkowego doświadczenia poe
zji (topos a rebours), a także o niejasny status ontologiczny Muzy i jej 
relacji z ״ja ” poety, o nazywanie nieokreślonego. Tę dwuznaczność w li
teraturze romantyzmu prezentowałam i w części syntetycznej książki, 
i w tej opisującej twórczość Musseta i Słowackiego.

A zatem po pierwsze -  poezja XX wieku uwypukla konwencjonal- 
ność toposu jako wytartego frazesu, podobnie jak  czynią to już Don 
Juan, Namuna czy Beniowski, w których sięga się do tego toposu jako 
chwytu już skompromitowanego, martwego. Po drugie -  charaktery
styczne dla współczesności neutralizowanie konwencji (sprowadzenie 
Muz z wyżyn, sytuowanie ich w kontekście codzienności, ośmiesza
nie lub pobłażliwość, a także groteska) można zaobserwować rów
nież w ironicznych tekstach romantycznych. Po trzecie -  terror Muzy 
wobec dwudziestowiecznego poety jest, można powiedzieć, z ducha 
Lam artine’owski, a erotyzacja relacji z nią ma tradycję właśnie roman
tyczną, stanowi przejaw właściwej wiekowi XIX strategii intymizacji in
spiratorki. Po czwarte -  figura Muzy w romantycznej i we współczesnej 
poezji staje się uzewnętrznieniem rozdwojenia ״ja ”, konfrontacji z pod
świadomością. Ta teza wiąże się z teorią animy Junga jako personifi
kacji nieświadomości, która jest odpowiedzialna za projekcje w snach,

533 A. Nasiłowska, Persona liryczna, s. 24 3 . Na tych poetów jako piszących o Muzach 
wskazuje w swej pracy badaczka. J . Brzozowski z kolei wymienia: M. Białoszewskiego, 
Cz. M iłosza, M. Jastru n a, A. Słonim skiego, L. Staffa, K. W ierzyńskiego, S. Grochowiaka; 
zob. J . Brzozowski, M uzy w  poezji..., s. 253 . Do tej galerii m ożna niewątpliwie dodać wie
le nazwisk (dla przykładu: W. W hitm ana, P. Valery’ego, P. Claudela, O. M andelsztam a, 
J . Berrym ana, J . Tuwima, A. Sterna, J .  Lechonia...).
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wizjach i fantazjach534. Według Gastona Bachelarda twórczym elemen
tem człowieka, tym, który pozwala mu marzyć, jest zawsze element ko
biecy: Kiedy marzenie, jest prawdziwie głębokie, bytem, który w nas marzy, 
jest właśnie anima535. W tym sensie Muza, często będąca emanacją poe
ty, to właśnie anima. Muza jest ״bytem, który w nas marzy” przecież 
także w tekstach romantycznych, powstałych przed ukształtowaniem 
się psychoanalizy, ale z całą pewnością zawierających wiele elementów 
ją  zapowiadających, antycypujących, czy wręcz bezpośrednio przez 
psychoanalizę wykorzystanych.

Przede wszystkim zaś frapujące wydaje się to, że Muzy współczesne 
pojawiają się głównie w momentach przekraczania granicy, przełomu, 
transformacji, radykalnej zmiany w biografii twórczej poetów536. Czy 
nie można w tej prawidłowości doszukać się pewnej kontynuacji kryzy
sowej koncepcji romantyzmu odzwierciedlonej w poetyckim przedsta
wieniu relacji poety i Muzy?

534 C.G. Ju n g, Syzygia: an im a i anim us, w: idem , Archetypy i sym bole, przekł. J . Prokopiuk, 
W arszawa 1 9 7 6 , zwł. s. 75, 8 3 -8 4 .  Ciekawe z punktu widzenia problem u dwoistości ro
m antycznego podm iotu są ustalenia Ju n ga dotyczące zderzenia tendencji świadomości 
i nieświadomości: J e ś li  za ś  dochodzi do napięcia, to dotychczas n ieszkodliw a funkcja, przy
b ierając form ę personifikacji, w ychodzi naprzeciw  św iadom ości i zaczyna się zachow yw ać ja k  
fragm entaryczna dusza, pow sta ła  w  wyniku rozszczepienia osobow ości. J ed n a k ż e  porów na
nie to pow ażnie kuleje, ja k o  ż e  od  ego-osobow ości nie m oże się oddzielić nic, co do niej nie na
leża ło ; obie te postacie raczej w zbogacają osobow ość, choć jedn ocześn ie ją  zak łóca ją ; ibidem , 
s. 84.
535 G. Bachelard, M arzenie o m arzeniu. Anim us-A nim a , w: idem , P oetyka m arzen ia , przekł. 
L. Brogowski, Gdańsk 1 9 9 8 , s. 74. Bachelard różni się tu  od Jun ga, k tóry  an im ę  przypi
suje mężczyźnie, kobiecie zaś -  anim usa.
536 Pisze o tym  A. Nasiłowska (Persona liryczna, s. 239 ), a wcześniej wskazuje na tę ten 
dencję J . Brzozowski, w ymieniając wiersze w spółczesne, w których pojaw iają się Muzy, 
jako wiersze wyznaczające znaczącą cezurę w twórczości ich autorów; zob. J . Brzozow
ski, M uzy w poezji..., s. 253.
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Nota bibliograficzna
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Summary

Magdalena Siwiec’s Romantic conceptions o f poetry. The Poet and the 
Muse -  a relationship in the state of crisis (Alfred de Musset and Juliusz 
Słowacki) constitutes a proposition of reading texts recognized as 
a testim ony of crisis in poetry which develops in the period of Ro
manticism. This crisis, typical of modernity, is presented through the 
example of the relationship between the Poet and the source of his 
inspiration and the tradition -  both represented by the figure of the 
Muse. This relationship is stigmatized by the “anxiety of influence”. 
The interpretation proposed in this book aims at showing how the 
topos of the Muses is decomposed in rom antic realizations, how it be
comes conventional or -  on the contrary -  gains new signification.

The book is composed of two parts -  the synthetic one present
ing tendencies of poetry typical of Romanticism and the analytic one 
dedicated to Alfred de Musset and Juliusz Słowacki. Both poets ap
pear as representatives of the l’ecole du desenchantement, of the gen
eration which experiences particularly profoundly the crisis of poetry. 
Słowacki and Musset in their texts deconstruct Romanticism remain
ing within its framework.
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Resume

Les conceptions romantiques de la poesie. Le Poete et la Muse -  relation en 
crise (Alfred de Musset et Juliusz Słowacki) est une proposition de lecture 
des textes consideres comme des temoignages de la crise de la poesie 
qui s’est produit dans le romantisme. Cette crise, caracteristique de la 
modernite, est ici presentee par la relation du poete avec la source de 
son inspiration et avec la tradition -  toutes les deux representees par 
la figure de la Muse. Cette relation est stigmatisee par “l’angoisse de 
l’influence”. Les interpretations presentees dans le livre ont pour l’ob- 
jectif de presenter comment le topos des Muses se decompose dans la 
realisation des romantiques, devient conventionnel, ou, au contraire, 
comment il gagne des significations nouvelles.

Le livre est compose d’une partie synthetique presentant des ten
dances de la poesie caracteristiques pour le romantisme entier, et d’une 
partie analytique consacree aux reuvres d’Alfred de Musset et Juliusz 
Słowacki. Les deux poetes apparaissent ici comme representants de 
lecole du desenchantement, de la generation eprouvant particulierement 
la crise de la poesie. Słowacki et Musset deconstruisent ä travers leurs 
textes le romantisme tout en restant dans son cadre.

— 3 1 3  —





Indeks nazwisk

Berryman John 289
Bertrand Jean-Pierre 21-23, 90, 131, 297 
Bertrand Marc 51, 292 
Białoszewski Miron 289 
Bielik-Robson Agata 7, 12, 22-25, 35-37, 44, 

147, 250, 278, 297 
Bieńczyk Marek 45, 46, 56, 65, 74, 78, 96, 

172, 179, 203, 208, 249, 250, 253, 255, 
256, 297 

Bieńkowski Zbigniew 169, 294 
Blake William 20, 47-49 , 55, 66, 154, 167 
Bloom Harold 7, 11, 15, 22, 29-31, 33, 43, 65, 

69, 97, 100, 132, 133, 135, 136, 140, 155, 
167, 283, 297 

Boccaccio Giovanni 133, 136 
Boileau Nicolas 87 
Boleski Andrzej 261, 263, 297 
Borowski Andrzej 19, 298 
Bour Isabelle 21, 298, 304 
Boyance Pierre 18, 297 
Brix Michel 21, 298 
Brodzka Alina 89, 308 
Brogowski Leszek 290, 297 
Brummel George Bryan (Beau Brummel) 96 
Brunel Pierre 20, 307
Brzozowski Jacek 8, 17-18, 20, 29, 34, 43, 

45, 48, 57, 66, 102, 104, 107, 108, 125, 
145, 167, 247, 250, 285, 286, 289, 290, 
296, 298

Brzozowski Stanisław 11, 20, 35, 298 
Buffon George-Louis Leclerc de 130 
Bukowski Piotr 25, 300 
Bürger Gottfried August 151 
Bychowski Gustaw 263, 298 
Byron George Gordon 35, 36, 41, 47, 48, 52, 

58-63, 65, 71, 76, 89, 99-100 , 104, 112, 
133, 154, 155, 291

Abastado Claud 14, 213, 269 
Abramowska Janina 17, 19, 269 
Abrams Meyer H. 44, 224, 258, 296 
Achmatowa Anna 288 
Adamkowicz-Iglińska Bożena 243, 265, 296 
Adorno Theodor W. 33, 297 
d’ Agesci Bernard 55 
Ajschylos 220, 222-223, 225, 233 
Albouy Pierre 39, 297
Allem Maurice 52, 75, 129, 130, 169, 181, 

191, 293, 294, 297 
Alton Aimee de 131 
Aman-Jean Edmond 55 
Apulejusz z Madaury 62 
Ariosto Ludovico 151 
Arystoteles 175 
Assael Jacqueline 18, 297

Bachelard Gaston 290, 297 
Bachórz Józef 15, 125, 297, 298, 302, 307, 308 
Balbus Stanisław 18, 151, 297 
Ballanche Pierre-Simon 49, 228, 291 
Balzac Honore de 22, 69 
Bałus Wojciech 172, 175, 179, 180, 185, 197, 

206, 208, 213, 297 
Barthelemy Auguste Marseille 51 
Bartkowicz Anna 24, 297 
Battersby Christine 33
Baudelaire Charles 11, 12, 14, 22, 25-27 , 45, 

46, 73, 74, 79, 83, 284-286 , 291 
Bąk Magdalena 125, 297 
Beguin Albert 40, 294 
Bellange Jacques 55
Benichou Paul 11, 12, 23-24, 54, 56, 69, 89, 

107, 169, 170, 173, 182, 191, 193, 201, 
206, 297 

Berlin Isaiah 24, 26, 297

~  3 1 5  ~



Indeks nazwisk

Engelking Ryszard 74, 291 
Eurypides 138
Eustachiewicz Lesław 195, 305

Fantin-Latour Henri 55 
Fedewicz Maria Bożena 15, 296 
Feliksiak Elżbieta 24, 299 
Feraud Jean-Franęois 34, 296 
Fichte Johann Gottlieb 126, 214 
Fidiasz 133
Fieguth Rolf 26, 196, 212, 299 
Floryan Władysław 52, 247, 250, 291, 299 
Forman Milos 234 
Foucault Michel 13, 299 
Fredro Aleksander 59, 292 
Freud Sigmunt 45, 185, 208, 249, 299 
Friedrich Caspar David 179, 206 
Friedrich Hugo 24-26 , 299

Gastinel Pierre 74, 90, 299
Gautier Theophile 11, 22, 42, 287, 292
Gay Delphine 35
Gay Sophie 35
Genette Gerard 136, 156
Gilbert Sandra M. 33, 288, 299
Girard Henri 35, 299
Głowiński Michał 18-19, 36, 239, 240, 299, 

304
Godo Emmanuel 73, 74, 77, 79, 89, 90, 92, 95, 

100, 131, 144, 299 
Goethe Johann Wolfgang von 49, 71, 88, 133, 

138, 266 
Gomulicki Juliusz Wiktor 26, 300 
Górski Konrad 52, 291 
Grabowski Wiesław 226, 265, 299 
Grabska Elżbieta 39, 292 
Grochowiak Stanisław 289 
Gruszczyński Marcin 16, 307 
Gubar Susan 33, 288, 299 
Guillard Raol 40, 291 
Guiraud Alexandre 35 
Guisdorf George 188, 299 
Guze Joanna 11, 307

Habermas Jürgen 25, 300 
Hahn Wiktor 217-218, 220, 222, 232, 233, 

236, 243, 272, 273, 300 
Han Franęoise 95, 96, 300 
Heine Heinrich 40, 59, 89, 292 
Henry Elisabeth 18, 48, 300 
Herder Johann Gottfried 46, 134, 223

Canat Rene 18, 298 
Castagnes Gilles 75, 90, 135, 298 
Cellier Leon 27, 89, 107, 298 
Cezanne Paul 55 
Cezar Juliusz 225 
Charles-Wurtz Ludmila 39, 298 
Chateaubriand Franęois-Rene de 11, 22, 24, 

79
Chaucer Geoffrey 52
Chenier Andre 40, 133, 137, 139, 291
Cherubini Luigi 55,
Chmielewska Katarzyna 26, 299 
Ciemnoczołowski Artur 103, 294 
Cieszkowski August 227 
Cieśla Maria zob. Cieśla-Korytowska Maria 
Cieśla-Korytowska Maria 15, 16, 25, 36, 66, 

71, 105, 149, 165, 244, 245, 256, 266, 
273, 298, 303, 308, 309 

Claudel Paul 289 
Coleridge Ernest Hartley 35, 291 
Coleridge Samuel Taylor 41, 285 
Combe Dominique 27, 298 
Compagnon Antoine 26, 298 
Corneille Pierre 138 
Correggio Antonio Allegri da 133 
Curtius Ernst Robert 17, 19-20, 34, 48, 222, 

251, 289, 298 
Cwietajewa Marina 288 
Czubek Jan 16, 292

Dante Alighieri 88 
Dayre Eric 21, 298, 304 
Dąbrowski Roman 103, 104, 106, 107, 119, 

126, 146, 149, 157, 299 
De Man Paul 8, 148, 214, 227, 255, 299 
Delacroix Eugene 55, 172 
Dernałowicz Maria 36, 293 
Desbordes-Valmore Marceline 35, 47, 50-51, 

65, 288, 292 
Deschamps Emile 35 
Dickinson Emily Elizabeth 288 
Diderot Denis 24, 139 
Dokurno Zygmunt 42, 293 
Dopart Bogusław 42, 58, 196, 299 
Dryden John 52 
Dunin Halszka 169, 294 
Durand Pascal 21 -23 , 90, 131, 297 
Dürer Albrecht 175, 242

Eicheldinger Martina 47, 294 
Emrich Berthold 17, 299

~  3 1 6  ~



Indeks nazwisk

Kierkegaard S0ren 12-13, 46, 185, 208, 292
King Russel S. 76, 301
Kiślak Elżbieta 107, 220, 301, 302, 305, 308
Kleiner Juliusz 58, 60, 102, 104, 110, 124,

146, 149, 153, 158-162, 165, 217-218, 
220-222 , 235-238, 240, 241, 244, 248, 
250, 254, 256, 261, 262, 264, 268, 272, 
273, 295, 301 

Klibansky Raymond 46, 56, 302 
Klopstock Friedrich Gottlieb 47 
Kochanowski Jan 58 
Kolbuszewski Jacek 125, 297 
Komendant Tadeusz 13, 299 
Konopnicka Maria 59, 292 
Korwin-Piotrowska Dorota 121, 302 
Korzeniewicz-Davies Maria 221, 258, 302 
Korzeniewicz Maria zob. Korzeniewicz-Davies 

Maria
Koselleck Reinhard 21, 25, 302 
Kotarbiński Józef 102, 302 
Kowalczykowa Alina 15, 16, 102-104, 125, 

150, 164, 231, 295, 298, 302, 307, 308 
Koźbiał Jan 17, 299
Krasiński Zygmunt 12, 16, 27, 148, 217, 228, 

238, 244, 255, 259, 287, 292 
Kridl Manfred 106, 125, 302 
Kristeva Julia 45, 64, 302 
Krońska Irena 15, 295 
Krukowska Halina 65, 302 
Kryczyńska Anna 46, 302 
Krzemieniowa Krystyna 16, 33, 37, 76, 295, 

297
Krzyżanowski Julian 65, 163, 296 
Kubacki Wacław 239, 302 
Kubale Anna 260, 302
Kuczera-Chachulska Bernadetta 42, 299, 304 
Kudelska Dorota 163, 302 
Kunicki Wojciech 36, 294, 307 
Kurska Anna 253, 302
Kuziak Michał 12, 25, 26, 37, 42, 105, 109, 

123, 147, 151, 302, 303, 305, 306

La Fontaine Jean de 136 
Labuda Alberta 8, 299 
Lachowska Dorota 21, 302 
Laclos Pierre Choderlos de 100 
Lacou-Labarthe Philippe 26, 303 
Laforgue Pierre 33, 303 
Lalauze Adolphe 172 
Lalewicz Janusz 82, 308

Hersant Yves 175, 300
Hewitt James Robert 197, 211, 213, 280, 300 
Heyvaert Alain 70, 75, 79, 83, 92, 99-100, 

130-131, 134, 170, 173, 177, 182, 183, 
198, 200, 202-203 , 209, 212-213, 300 

Hezjod 17, 29, 55, 125 
Highet Gilbert 18, 300 
Hoffmann Ernst Theodor Amadeus 100 
Hölderlin Friedrich 40-41 , 64-65, 148, 292 
Homer 47, 52, 133, 167, 222, 251 
Hopfinger Maryla 89, 308 
Horacy (Quintus Horatius Flaccus) 29, 143 
Hugo Victor Marie 11, 13, 27, 31, 35, 36, 

38-39, 47, 50, 53, 63-66, 71, 73, 94, 100,
144, 154, 2 2 2 - 223, 283-287 , 292 

Hyży Ewa 33, 300

Iłłakowiczówna Kazimiera 288 
Ingres Jean-Auguste-Dominique 55 
Isebaert Lambert 18, 300

Jabłońska-Sudomir Agnieszka 8, 19, 300 
Jackson John E. 151, 300 
Jakubowski Jan Zygmunt 26, 300 
Janion Maria 22-24, 26, 45, 71, 78, 96, 102,

145, 150, 187, 195, 214, 231, 239, 250, 
251, 253, 300, 302-306, 308

Jastrun Mieczysław 40, 45, 289, 291, 294 
Jaubert Caroline 83-84, 86, 169 
Jauss Hans Robert 11-12, 23, 25, 26, 37, 43, 

284, 288, 300, 301 
Jaworska Elżbieta 36, 293 
Juden Brian 223, 297 
Juin Hubert 90, 96, 301 
Jung Carl Gustav 197, 289, 290, 301

Kaczmarkowski Michał 26, 301 
Kaleciński Marcin 56, 301 
Kalinowska Maria 105-107, 220, 221, 225, 

298, 301, 302, 305, 308, 310 
Kamela Małgorzata 217, 301 
Kamionka-Straszakowa Janina 15, 30, 180, 

301
Kamionkowa Janina zob. Kamionka-Strasza- 

kowa Janina 
Kania Ireneusz 55, 294 
Kant Immanuel 33, 227 
Kantak Kamil 220, 236, 301 
Kasperski Edward 27, 301 
Kasprowicz Jan 55, 63, 291, 295 
Keats John 52-53, 64, 65, 285, 292

— 3 1 7  —



Indeks nazwisk

Michał Anioł (Buonarroti Michelangelo) 133, 
211

Mickiewicz Adam 12, 27, 35, 36, 41 -42 , 49, 
52, 57-58, 66, 71, 82, 104, 112, 125, 151, 
153, 235, 268, 283-285 , 287, 291, 292 

Millet Claude 40, 298, 304 
Milska Anna 65, 292 
Milton John 7, 41, 52 
Miłosz Czesław 289 
Mochnacki Maurycy 214 
Molier (Moliere, właśc. Poquelin Jean Bapti

ste) 100, 133, 137, 138 
Montandon Alain 21 
Moreau Gustave 55 
Mozart Wolfang Amadeus 100, 133 
Musset Alfred de 9 -12 , 27, 31, 40, 47, 52, 59, 

63, 65, 69-101, 105, 109, 112, 114, 129
-144 , 169-216, 218, 233, 239, 240, 244, 
248, 249, 255, 266, 273, 276, 278-287, 
289, 293, 294, 297, 298 

Musset Paul de 84, 186

Nancy Jean-Luc 26, 303 
Nasiłowska Anna 20, 32, 257, 289, 290, 304 
Nawrocka Ewa 167, 304 
Nawrocki Władysław 169, 296 
Nee Patric 21, 298, 304 
Nerval de Gerard (właśc. Labrunie Gerard) 11, 

40, 253, 274, 287, 294 
Newton Isaac 266
Niemojewska-Gruszczyńska Zofia 146, 304 
Nieukerken Arent van 26, 304 
Noailles Anna de 20 
Nodier Charles 35, 75, 294 
Novalis (właśc. Hardenberg Georg Ph. F. von) 

36-37, 47, 92, 130, 161, 206, 274, 294 
Nycz Ryszard 16, 25, 97, 123, 200, 214, 300, 

304

Ohly Friedrich 12 
Opacki Ireneusz 147, 239, 304 
Orkan-Łęcki Maciej 73, 304 
Ostrowska-Grabska Halina 39, 292

Panofsky Erwin 46, 56, 302 
Parlej Piotr 24, 296 
Pauzaniasz 66
Peckham Morse 73, 284, 304 
Pelcod Kazimierz 103, 294 
Petrarka (Petrarca Francesco) 211

Lamartine Alphonse de 11, 27, 30-31, 38, 43, 
47, 51, 52, 54, 55, 65, 66, 78, 79, 133
-135 , 154, 242, 283, 286, 289, 292 

Lamie Eugene 172, 174 
Laprade Victor de 228 
Latek Olga 16, 307
Lechoń Jan (właśc. Serafinowicz Leszek Jó 

zef) 289 
Lefevre Jules 35
Lermontow Michał (.depMOHTOB Mnxann) 49 
Lestringant Frank 169, 171, 177, 182, 186, 

188, 201, 215, 303 
Leszczyński Marcin 105, 298, 301, 302, 310 
Levy Gayle A. 20, 303 
Libera Antoni 41, 292 
Libera Leszek 108, 123, 303 
Lipszyc Adam 16, 307 
Lisiecka Alicja 286, 303 
Lisowski Jerzy 40, 169, 294 
Littre Paul-Emile 34, 296 
Londyński Bolesław 90, 92, 169, 182, 206, 

293, 294 
Lovejoy Arthur Oncken 24, 303 
Löwy Michael 21, 44, 303 
Lyszczyna Jacek 125, 263, 297, 303

Ławski Jarosław 37, 156, 302, 303 
Łubieniewska Ewa 246, 303 
Łukasiewicz Małgorzata 12, 301

Maciejewski Jarosław 102, 303 
Maciejewski Marian 107, 239, 275, 303 
Mähl Hans-Joachim 47, 294 
Makowiecki Andrzej Z. 59, 292 
Makowski Stanisław 125, 145, 146, 148-150, 

158, 159, 275, 303 
Malibran (Garcia Maria-Felicia) 85-86, 130 
Mallarme Stephane 20, 250 
Małecki Antoni 217-218, 273, 304 
Mandelsztam Osip 289 
Mantegna Andrea 171
Markiewicz Henryk 17, 24, 217, 296, 301, 

306, 308 
Markowska Wanda 65, 292 
Markowski Michał Paweł 45, 302 
Masson Bernard 177, 182, 183, 197, 201, 

205, 206, 304 
Matuszewski Ignacy 226, 256-258 , 304 
Michalik Agnieszka 16, 307 
Michalski Krzysztof 21, 302, 304

~  3 1 8  ~



Indeks nazwisk

Robb Graham 27, 305 
Rossetti Christina 288 
Rostkowska Agnieszka 16, 307 
Rougemont Denis de 195, 305 
Rousseau Jean Jacques 24 
Rusinek Michał 17, 305 
Rutkowski Krzysztof 66, 306 
Ryba Janusz 125, 307 
Rychter Marcin 16, 307 
Rymkiewicz Jarosław Marek 15, 19, 33, 102, 

114, 145, 179-180, 212-213, 224, 238, 
258, 267, 306 

Ryziński Remigiusz 45, 302 
Rzepczyński Sławomir 27, 306 
Rzońca Wiesław 27, 285, 306

Saganiak Magdalena 102, 146-148, 150, 161
-162 , 167, 265, 306 

Sainte-Beuve Charles-Augustin de 65, 92, 129 
Saint-Valry Souillard de 35 
Samain Albert 20
Sand George (Dupin Amantine Aurore, primo 

voto de Dudevant) 132, 169 
Sarnowska-Temeriusz Elżbieta 17, 306 
Sawrymowicz Eugeniusz 217, 221, 238, 301 
Saxl Fritz 46, 56, 302 
Sayre Robert 21, 44, 303 
Schelling Friedrich Wilhelm Joseph von 214, 

227
Schenk Hans Georg 14, 306 
Schiller Friedrich von 15, 23, 35-37, 40, 44 

-4 8 , 51, 66, 76, 77, 81, 88, 108, 131, 133, 
138, 140, 223, 278, 284, 295 

Schlegel August Wilhelm 16, 214, 295 
Schlegel Friedrich 37, 4 3 -44 , 46, 76, 90, 126, 

214, 227-279 , 295 
Scott Walter 47, 49, 295 
Seweryn Dariusz 57, 306 
Shelley Percy Bysshe 31, 41, 55, 65, 224, 285, 

295
Sieradzki Ignacy 24, 308 
Siewierski Henryk 234, 306 
Sinko Tadeusz 58, 104, 150, 155, 167, 224, 

306
Siwicka Dorota 25, 71, 306
Siwiec Magdalena 25, 308
Skowronek Jerzy 102, 306
Skwara Marek 17, 299
Sławiński Janusz 17, 102, 239, 304, 306
Słobodnik Włodzimierz 63, 294
Słonimski Antoni 289

Peyre Henri 24, 304 
Pichois Claude 74, 291
Piechota Marek 103, 104, 106, 107, 125, 147, 

304, 307 
Pippi Giulio (Giulio Romano) 55 
Piwińska Marta 29, 30, 42, 58, 145, 148, 150, 

186, 188, 196, 215, 219, 231, 238, 275, 
304, 305 

Plath Sylvia 288
Platon 17, 31, 42, 89, 125, 222, 247 
Płaszczewska Olga 105, 106, 303, 305 
Poklewska Krystyna 259, 305 
Pompejusz (Gnaeus Pompeius Magnus) 225 
Pope Alexander 52 
Poprzęcka Maria 39, 292 
Porębowicz Edward 60, 61, 291 
Poulet George 32-33, 202, 206, 215, 305 
Prevost Antoine Franęois 100 
Prokopiuk Jerzy 290, 301 
Prudhomme Sully (właśc. Prudhomme Rene 

Armand Franęois) 20 
Przesmycki Zenon (Miriam) 217, 220, 238, 

259, 261, 277, 305 
Przyboś Julian 283, 289, 305 
Przybylski Ryszard 8, 106, 110, 214, 221, 227, 

247, 257, 258, 305 
Przychodniak Zbigniew 247, 250, 296 
Puchalska Iwona 25, 308 
Pulci Luigi 100
Puszkin Aleksander (nymKUH AneKcaHgp) 

30, 36, 49, 58-63, 294 
Pyczek Wacław 273, 305

Quinet Edgar 223, 228, 294

Rachel (Felix Elisabeth Rachel) 86, 138 
Racine Jean 87, 138 
Rafael (Santi Raffaello) 133 
Ramnoux Clemence 18, 66, 305 
Reboul Pierre 94, 305 
Regnier Adolphe 35, 295 
Regnier Mathurin 91, 133, 138 
Reicher-Thonowa Gizela 103, 305 
Remak Henry 24, 305 
Rembowski Jan Nepomucen 267 
Reszke Robert 45, 299 
Richard Jean-Pierre 169, 188, 198, 305 
Richardson Samuel 100 
Richer Jean 40, 294 
Rimbaud Arthur 73, 83 
Ripa Cesare 54-55, 180, 294

— 3 1 9  —



Indeks nazwisk

Tretiak Józef 217, 219, 228, 236, 238, 244, 
259, 277, 307 

Treugutt Stefan 15, 102-104, 107, 120, 124, 
125, 127, 146, 151, 231, 253, 307 

Trębicka Maria 285 
Trojnar Stanisław 243, 261, 273, 307 
Troszyński Marek 102, 231, 306, 308 
Tuwim Julian 30, 61, 289, 294 
Tycjan (Vecellio Tiziano) 133

Ujejski Józef 217, 308

Vaillant Alain 21-22, 74, 95-96, 100-101, 308 
Valery Paul 289
Vigny Alfred de 11, 35, 54, 174, 284, 286, 196 
Vivien Renee 20
Voltaire (właśc. Arouet Franęois-Marie) 139

Ważyk Adam 61, 294 
Weber Max 23, 35, 69 
Weintraub Wiktor 15, 58, 125, 308 
Wellek Rene 24, 308
Wergiliusz (Publius Vergilius Maro) 52, 97, 

99-100 , 107, 109-110, 133, 141, 143 
Węgierska Zofia 238, 259 
Whitman Walt 289 
Wierzyński Kazimierz 289 
Wordsworth William 31, 41

Zakrzewski Bogdan 103, 294 
Zaleski Józef Bohdan 273 
Zan Tomasz 36, 57 
Zathey Hugo 48, 295
Zgorzelski Czesław 49, 52, 216, 218, 291, 

292, 308 
Ziejka Franciszek 149, 308 
Zielińska Marta 36, 293 
Ziemba Kwiryna 25, 102, 105-109, 112, 117, 

119, 123-124, 308 
Ziołowicz Agnieszka 57, 308 
Ziomek Jerzy 17, 19, 308

Żeleński Tadeusz (Boy) 70, 73, 294, 298 
Żmigrodzka Maria 15, 26, 27, 33, 71, 89, 103, 

105, 107, 145, 148, 166-167, 250, 255, 
257, 300-308 

Żuławski Juliusz 60, 291 
Żurowski Maciej 24, 26, 304, 308

Słowacki Juliusz 9 -12 , 27, 29, 31, 36, 43, 58
-6 2 , 64, 65, 69-71, 102-129, 145-168, 
217-281 , 283-285, 287, 289, 295, 296, 
302 

Sofokles 138
Sokołowski Mikołaj 147, 148, 231, 234, 255, 

259, 306 
Sommer Łukasz 16, 307 
Sosnowski Andrzej 214, 255, 299 
Soumet Alexandre 35 
Soupault Philippe 73, 306 
Stabryła Władysław 149, 308 
Stael Madame de (Necker Anne-Louise Ger

maine, baronowa de Stael-Holstein) 81 
Staff Leopold 289 
Stallknecht Newton P. 305 
Starobinski Jean 45, 46, 56, 307 
Stattler Wojciech 159, 163-164  
Stefanowska Zofia 27, 102, 125, 306, 307 
Sterne Laurence 108 
Stern Anatol 289 
Swoboda Tomasz 33, 305 
Szargot Maciej 125, 307 
Szekspir (Shakesperare William) 86-88 , 112, 

133, 136, 138, 151, 211 
Szturc Włodzimierz 89, 103, 105, 220, 224

-225 , 233, 244, 248, 307 
Szuster Marcin 7, 297 
Szwajcer Bruno 70, 74, 76, 92, 94, 307 
Szymani Ewa 36, 294, 307

Śliwiński Marian 227-228 , 263, 303, 307 
Śniedziewski Piotr 45, 250, 286, 307 
Świderski Bronisław 13, 292 
Świerzowicz Jan 41, 295

Tatarkiewicz Anna 13, 299 
Tatarkiewicz Władysław 14, 24, 307 
Tattet Alfred 78, 90
Taylor Charles 16, 36, 37, 47, 147, 227, 258, 

270, 307 
Thibaudet Albert 11, 307 
Thomas Marie 19, 307 
Tibullus Albius 143
Tieghem Philippe van 11, 169, 170, 307 
Tomkowski Jan 267, 307 
Toporowski Marian 30, 294 
Towiański Andrzej 235, 259, 270

~  3 2 0  ~


