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Melancholia i bunt. O dwuznacznym 
stosunku romantyków do tradycji

Niedefi niowalność romantyzmu wynika w dużej mierze z zawartych 
w nim sprzeczności, stając się – paradoksalnie – podstawą rozmaitych 
prób jego defnicji. Samo łączenie owych sprzeczności i dysonansów stać 
się może, jak w przypadku lektury Hansa George’a Schenka, wyznacz-
nikiem tego nurtu, pozostając zarazem powodem – by posłużyć się 
sformułowaniem Władysława Tatarkiewicza – „rozpaczy semantyka”1. 
Konstytuowanie się na zasadzie coincidentia oppositorum najważniej-
szych romantycznych kategorii: miłości, poznania, religii, a także – 
a może przede wszystkim – poezji, decyduje o ich niejednoznaczności, 
ambiwalencji i dynamice.

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 cenne narzędzie w rękach sił wyższych, czy też jest twórcą au-
tonomicznym, jedynym źródłem własnej sztuki, jedynym kreatorem. 
Claude Abastado pisze o napięciu, jakie rodzi się w relacji romantyczne-
go poety z jego inspiratorem, którą nazywa relacją dramatyczną. Sądzę, 
że ów dramatyzm wynika z nieokreślonego statusu poezji, która jawi 
się jako dar otrzymany przez artystę z góry, ale i jako dar ofi arowany 
ludzkości przez samego poetę bez żadnej obcej ingerencji.

Z jednej strony zauważyć można w tekstach dziewiętnastowiecz-
nych silną tendencję do identyfi kowania roli poety z rolą kapłana, tłu-

1 Zob. H.G. Schenk, Th e Mind of the European Romantics: An Essay in Cultural History, 
New York 1969, s. XXII; W. Tatarkiewicz, Romantyzm, czyli rozpacz semantyka, „Pamięt-
nik Literacki” 1971, z. 4.
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macza tajemnic, pośrednika między ludźmi a transcendencją2. Oma-
wiając romantyczny mit poety, Abastado dowodzi:

Le Poète est habité; il porte en lui „le vrai Poème”; il est passif au moment de 
l’inspiration: une voix parle et lui révèle dans une „extase involontaire” des „mondes 
inconnus”. On reconnaît l’idée d’une présence interieure – Dieu, Muse ou genius – 
repris à la tradition néoplatonitienne3.

Pisarzom epoki bliska była platońska koncepcja poezji jako efektu 
zawładnięcia przez siłę wyższą. Przy tym ważny był dla nich aspekt ob-
cości tego, co jest u źródeł poezji, często pisali o twórczym szale, w któ-
rym stają się niejako naczyniem sztuki. W sposób oryginalny i najbar-
dziej może wyrazisty wyzyskał to rozdwojenie, pęknięcie tożsamości 
Zygmunt Krasiński w otwarciu Nie-Boskiej komedii, przedstawiając 
istotę losu Poety: Ty grasz cudzym uszom niepojęte rozkosze. (...) Ale sam 
co czujesz? – ale sam co tworzysz? – co myślisz? – Przez ciebie płynie stru-
mień piękności, ale ty nie jesteś pięknością4.

Z drugiej jednak strony uznanie się za narzędzie sztuki to uznanie 
własnego uprzedmiotowienia i nie zawsze pogodzenie się z tą pod-
rzędną przecież rolą było łatwe dla romantycznych indywidualistów. 
Poeta chciał sam być demiurgiem nowych światów. Dlatego przyjęcie 
funkcji pośrednika, naczynia, nośnika cudzych – jakkiekolwiek by one 
nie były – idei, myśli, słów często wiązało się z oporem, a co najmniej 
z wewnętrznymi zmaganiami artysty. To właśnie z tej perspektywy Au-
gust Wilhelm Schlegel krytykował pojęcie natchnienia poetyckiego, na-

2 Takie myślenie zostało utwierdzone przez osiemnastowieczną koncepcję geniusza na-
turalnego, naiwnego, kierowanego przez – jak pisze F. Schiller – anioła stróża lub przez 
samą naturę. Zob. F. Schiller, O poezji naiwnej i sentymentalnej, przeł. I. Krońska, w: Listy 
o estetycznym wychowaniu człowieka i inne rozprawy, Warszawa 1972, s. 318–319.
3 Poeta jest nawiedzony; nosi w sobie „prawdziwy Poemat”; w chwili natchnienia jest bierny: 
jakiś głos mówi i objawia mu w „bezwolnej ekstazie” „nieznane słowa”. Można rozpoznać tu 
ideę wewnętrznej obecności – Boga, Muzy, geniusza – zaczerpniętą z tradycji neoplatońskiej. 
C. Abastado, Mythes et rituels de l’écriture, Bruxelles 1979, s. 63–64. Jeśli nie podaję ina-
czej, tłumaczenia cytatów M.S. Zob. też J. Kamionkowa, Portret geniusza, w: Problemy 
polskiego romantyzmu, pod red. M. Żmigrodzkiej, seria 2, Wrocław 1974; W. Weintraub, 
Poeta, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza, A. Kowalczykowej, 
Wrocław 1994; S. Treugutt, Geniusz, w: ibidem; M. Cieśla-Korytowska, Romantyzm a po-
znanie, w: O romantycznym poznaniu, Kraków 1997.
4 Z. Krasiński, Nie-Boska komedia, w: Pisma Zygmunta Krasińskiego, Wydanie Jubileu-
szowe, red. J. Czubek, Kraków–Warszawa 1912, t. III, s. 5.
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zywając je lirycznym wymysłem5. Romantyczny skrajny indywidualizm, 
którego pisarze epoki skłonni byli bronić za wszelką cenę, wchodzić 
musiał w konfl ikt z misją kapłańską, misją przewodnika ludzkości, wy-
wyższającą poetę, ale go jednocześnie uzależniającą. Z pierwszej po-
stawy wyłania się koncepcja sztuki autonomicznej, z drugiej – poezji 
natchnionej.

Z próby pogodzenia sprzecznych postaw i dążeń (zależność/auto-
nomia) wynika niejednoznacznosć stosunku poety do źródła inspira-
cji – także do Muzy, która jako fi gura należąca do repertuaru toposów 
związanych ze sztuką reprezentuje tradycję. Warto podkreślić, że ta 
dwoistość poezji, której patronkami były córki Mnemosyne, ma swoje 
źródło w starożytności. Jak dowodzi Jacek Brzozowski, boginie repre-
zentowały we wzorcu platońskim boski szał, natchnienie dane bezpo-
średnio, zaś w wywodzącym się od Hezjoda hellenistycznym (także Ho-
racjańskim) – poezję wypracowaną, nabytą umiejętność, dzieło sztuki6. 
Wprowadzenie do literatury romantycznej Kameny jako uosobienia 
inspiracji uznać można – za Haroldem Bloomem – za próbę poradze-
nia sobie z tym, co wymyka się woli podmiotu, a mimo to na niego 
oddziałuje7. Muza, stając się metonimią twórczości romantycznej, jed-
nocześnie wskazuje na niezależność tej ostatniej z jednej strony, a jej 
uwikłanie we wzorce (klasyczne!) – z drugiej. Ten chwyt retoryczny 
sygnalizuje bliskość i zarazem obcość romantyka wobec poezji odczu-
wanej jako własna i narzucona zarazem, eksponuje jej dwoistość. Niech 
jako przykład posłuży tu apostrofa do Muzy z ostatniej strofy reali-
zującego topos exegi monumentum wiersza Puszkina: Posłusznie, muzo, 
czyń, co boży duch rozkaże,/ Niech cię nie nęci laur, nie starszy obelg chór 
(...)8. Twórca rozkazuje swej Muzie, ale ma ona być posłuszna nie jemu, 

5 A.W. Schlegel, Wykłady o sztuce i literaturze dramatycznej: Wykład 26 i 27, przeł. 
K. Krzemieniowa, w: Manifesty romantyzmu 1790–1830. Anglia, Niemcy, Francja, oprac. 
A. Kowalczykowa, Warszawa 1995, s. 128. Na temat natchnienia jako jednej z dróg po-
znania zob. M. Cieśla-Korytowska, Romantyzm a poznanie. 
6 Zob. J. Brzozowski, Muzy w poezji polskiej: dzieje toposu do przełomu romantycznego, 
Wrocław 1986, s. 148.
7 Zob. H. Bloom, Lęk przed wpływem. Teoria poezji, przeł. A. Bielik-Robson, M. Szuster, 
Kraków 2002.
8 A. Puszkin, Dźwignąłem pomnik swój..., przeł. J. Tuwim, w: Liryki i ballady, oprac. 
M. Toporowski, Warszawa 1966, s. 216.
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a głosowi z góry. Tym samym on sam jawi się jako artysta poddany 
natchnieniu i jednocześnie mający nad nim władzę.

Romantycy żywili przekonanie, że będąc wybrańcami, są zarazem 
ofi arami swego geniuszu, a więc i ofi arami Muzy. To przekonanie odna-
leźć można już w twórczości Alphonse’a de Lamartine, którego poezja 
konstytuuje romantyzm, bowiem wywarła wpływ na kolejne pokolenia 
pisarzy – jak dowodzi Janina Kamionkowa – także w Polsce, gdzie jego 
Le poète mourant okazał się tekstem wyznaczającym funkcje poety9. 
W innym utworze francuskiego pisarza – w L’Enthousiasme padają zna-
mienne słowa: Muse, contemple ta victime!10. 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 po-
czucie posłannictwa, bycia wybranym i – jednocześnie – przeklętym 
powraca w wierszach innych romantyków, jak choćby Victora Hugo, Al-
freda de Musset, Percy’ego B. Shelleya czy Juliusza Słowackiego. Muza 
daje poecie wolność, a jednocześnie ogranicza go i zadaje mu ból.

Co istotne, romantyk, stając przed wyborem jednej z koncepcji, jed-
nej z dróg, częstokroć nie dokonuje go w sposób ostateczny, a sprzecz-
ne 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 doty-
czącego twórczej autonomii wynika ambiwalentny, oparty na – by po-
służyć się kategorią Blooma – lęku przed wpływem stosunek do trady-
cji. Lęk ten, owocujący twórczym wkładem w dzieło tradycji, wyraża 
dwuznaczną lojalność wobec silniejszego, jakim jest dziedzictwo.

Uśmiercanie i ożywianie toposu

Zwrot do jednej z córek Mnemosyne jest toposem stosowanym tak 
powszechnie, że Michał Głowiński odwołuje się do niego jako do ste-

9 Zob. J. Kamionkowa, Rola poety w społeczeństwie i jego literacki wizerunek własny, 
w: eadem, Życie literackie w Polsce pierwszej połowy XIX wieku. Studia, Warszawa 1970.
10 A. de Lamartine, L’Enthousiasme, w: Œuvres complètes, Paris 1862, t. 1: Méditations 
poétiques, s. 132.
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reotypu, w sposób wyjątkowy skostniałego, pozbawionego znaczenia. 
W Masce Donizosa 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 światopoglądowe11.

Fragment ten przytacza Jarosław Marek Rymkiewicz, który pole-
mizuje z koncepcją toposu jako formy spetryfi kowanej, jaką Głowiński 
wyprowadza z dzieła Ernsta Roberta Curtiusa. Chciałabym zgodzić się 
tu z Rymkiewiczem, który stoi na stanowisku, że topoi nie są obiego-
wymi skamielinami czy inkrustacjami, aczkolwiek nie ulega wątpliwo-
ści, że – jak dowodzi Curtius – topika Muz jest w romantyzmie topiką 
przebrzmiałą12. Podobne są wnioski polskich badaczy. Anna Nasiłow-
ska stwierdza: Nad Muzą ciąży przekleństwo konwencji. A ta konwencja 
od romantyzmu brzmi pusto i głucho13. Zaś Brzozowski pisze, że od XIX 
wieku mamy do czynienia ze zmianą toposu spotkania poety z inspira-
torką, a obecność cór Mnemosyne w nowej literaturze jest obecnością 
„nadkonwencjonalną”14. Należy jednak podkreślić, że ciągle obecnoś-
cią. Pisarze – jak już sygnalizowałam – dążyli z jednej strony do ze-
rwania z tradycją, z drugiej – do jej 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, spetryfi kowanego.

„Retoryzacja” zwrotu do Muzy – jego jawne ograniczenie do inkru-
stacji, która nie niesie dodatkowych znaczeń – nie dokonała się w ro-

11 M. Głowiński, Maska Dionizosa, „Twórczość” 1961, nr 11. Zob. też idem, Mity przebra-
ne: Dionizos, Narcyz, Prometeusz, Marchołt, labirynt, Kraków 1994.
12 Zob. E.R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł. A. Borowski, 
Kraków 2005, s. 243. J.M. Rymkiewicz, Myśli różne o ogrodach. Dzieje jednego toposu, 
Warszawa 1968, rozdz. I: Historyczna topika i wieczne topoi. Z Głowińskim polemizuje 
również A. Jabłońska-Sudomir, która postuluje, by nie oddzielać kulturowego i psycho-
logicznego od językowego aspektu toposu. W swym artykule autorka rekapituluje dzieje 
pojęcia „topos” w kontekście rozwoju retoryki oraz omawia nowoczesne koncepcje tego 
pojęcia. Zob. Topos w badaniach teoretyczno-literackich, „Topos” 2000, nr 1.
13 A. Nasiłowska, Persona liryczna, Warszawa 2000, s. 234.
14 Zob. J. Brzozowski, Poeta od Muz widziany (II), „Teksty” 1980, z. 6.
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mantyzmie. Właściwie zjawisko to obserwować można od początku 
istnienia toposu15. Niemniej jednak w literaturze pierwszej połowy XIX 
wieku zyskało ono nowy wydźwięk. Stało się bowiem symptomem kry-
zysu dawnego języka poezji, kryzysu, którego elementem jest nostalgia 
za tym językiem i światem przez ten język opisywanym. Nurt roman-
tyczny, szczególnie jego wczesny okres, był niewątpliwie naznaczony 
przez oświecenie odpowiedzialne za – by posłużyć się formułą Maxa 
Webera – „odczarowanie świata” na płaszczyźnie myślowej, fi lozofi cznej, 
oraz przez klasycyzm na płaszczyźnie poetologicznej. Zgodnie ze świa-
topoglądem racjonalistycznym artysta posiadający talent mógł kształcić 
swoje umiejętności niezależnie od sił wyższych. Cały ich panteon oswa-
jał i podporządkowywał swej twórczej woli. Zwroty do Muz nie mogły 
pełnić funkcji innej, jak tylko retorycznych ozdobników, skoro wiadomo 
było, że bóstwa są wytworem wyobraźni, fi kcją, w najlepszym wypadku 
– personifi kacją natchnienia. Romantyczne „dzieci wieku” oświeceniowy 
sceptycyzm odziedziczyły, choć jednocześnie przeciwstawiały mu się.

Najbardziej narzucającym się sposobem owej retoryzacji Muz jest 
ich częste przywoływanie w funkcji metonimii twórczości poetyckiej. 
Kiedy Schiller pisze o Muzie niemieckiej, kiedy Byron mówi o koniecz-
ności wyboru dla angielskiej Muzy angielskiego tematu, kiedy młodzi 
francuscy poeci pod wodzą Émile’a Deschampsa zakładają periodyk 
literacki i nadają mu tytuł „La Muse Française”, wiadomo, że chodzi 
nie o Muzę, a o literaturę danej narodowości16. Ową metonimiczność 
widać szczególnie w epistolografi i romantycznej. Reprezentatywne jest 
tu zdanie Mickiewicza: Od wyjazdu z Odessy, gdziem żył jak pasza, muza 
moja zleniwiała: nie mogę skończyć powieści litewskiej17. Podobne zasto-
sowanie toposu można odnaleźć u wielu innych poetów, choćby w ko-
respondencji Victora Hugo. Tego rodzaju wypowiedzi traktować można 

15 Zob. E.R. Curtius, Literatura europejska..., rozdz. XIII; J. Brzozowski, Muzy w poezji...
16 Zob. G.G. Byron, Hints from Horace, w: Byron’s Poetical Works, red. E.H. Coleridge, vol. 
I: Poetry, London 1898; F. von Schiller, La Muse Allemande, w: Œuvres, przeł. A. Régnier, 
Paris 1878. Przy „La Muse Française” współpracowali: Deschamps, Guiraud, Hugo, Vi-
gny, Saint-Valéry, Desjardins, Nodier i Lefévre oraz Sophie Gay, Delphine Gay i Marce-
line Desbordes-Valmore. Czasopismo, które funkcjonowało od 18 lipca 1823 do końca 
1824, podzielone było na trzy części: Poésie, Critique littéraire, Mœurs. Zob. H. Girard, Le 
centenaire du premier cénacle romantique et de la „Muse Française” 1823–1824, Paris 1926.
17 A. Mickiewicz, Dzieła, Wydanie Rocznicowe, t. XIV: Listy. Część pierwsza (1816–1929), 
Warszawa 1998, list do T. Zana, 9/21 czerwca 1826, Moskwa, s. 356.
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jako potwierdzenie tezy Głowińskiego – Muza stanowi tu pewien re-
kwizyt wyciągnięty z lamusa, ze składu clichés i świadczy o panowaniu 
artysty nad tradycją. Ekstremalizacją tej postawy są zabawy toposem 
w poematach dygresyjnych Byrona, Puszkina czy Słowackiego.

Z drugiej zaś strony nietrudno zauważyć, że w samym dewaluują-
cym ją geście retorycznym ujawnia się przydatność, użyteczność owej 
tradycji, która tym samym okazuje się – paradoksalnie – ważna. Roz-
poznanie „odczarowania” świata rodzi pragnienie odbudowania poezji 
z jej szczątków, ale nie może to być proste odtworzenie. Schiller w swej 
słynnej rozprawie O poezji naiwnej i sentymentalnej pisał: Byliśmy kie-
dyś (...) naturą i nasza kultura powinna drogą rozumu i wolności zaprowa-
dzić nas z powrotem do natury18. Owa droga, droga „sentymentalna”, 
prowadząca, jak dowodzi autor Zbójców, do idealizacji czy – użyjmy 
określenia Novalisa – „romantyzacji” rzeczywistości, jest świadomym 
działaniem zmierzającym do ponownego zaczarowania świata, wbrew 
świadomości jego odarcia z pierwotnych wartości19. Tytułowy boha-
ter bodaj najważniejszej wczesnoromantycznej powieści, Henryka 
Ofterdingena, w dyskusji na temat kluczowego dla całego utworu snu 
związanego z poezją nie przeczy stwierdzeniu ojca, iż Minęły już czasy, 
gdy snom towarzyszyły boskie objawienia i nigdy nie pojmiemy, co odczu-
wali wybrani mężowie, o których Biblia opowiada20. On 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 zinterioryzowany ślad au delà, przeczucie, 
które jest zarazem wspomnieniem (bo przeszłość zrównuje się w po-
wieści z przyszłością) i które może wypełnić egzystencję, odkrywając 
drogę do prawdy – przez pośrednictwo doświadczenia wewnętrznego, 
jaźni poety. Można, odwołując się do ustaleń Charlesa Taylora, powie-
dzieć, że epifania tradycyjna zastąpiona zostaje już u Novalisa przez 
epifanię romantyczną21. Romantycy byli nowocześni w tym sensie, że 

18 F. Schiller, O poezji naiwnej..., s. 307.
19 A. Bielik-Robson pisze z jednej strony o „zafałszowanej świadomości” romantyków, 
której wyrazem stają się maski: fi lozofi a idealistyczna i transcendentalizm, pesymizm, 
a także gorączka, zapał, bunt, z drugiej zaś strony – o romantyzacji jako „drugim czarze”; 
zob. Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i fi lozofi a, Kraków 2004, s. 12 i n., 51–53.
20 Novalis, Henryk von Ofterdingen, przeł. E. Szymani, W. Kunicki, Kraków 2003, s. 12.
21 Zob. Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przekład 
zbiorowy, oprac. T. Gadacz, Warszawa 2001, s. 839 i n.; A. Bielik-Robson, Inna nowo-
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nie negowali wartości novum, wierzyli, że wciąż można stworzyć coś, 
czego jeszcze nie było, choć zarazem uznawali konieczność zastosowa-
nia starego budulca. Widać tę tendencję w projekcie nowej mitologii 
Friedricha Schlegla, który z szacunkiem wypowiadał się o dokonaniach 
starożytnych. Pragnął syntetycznej mitologii, obejmującej wszystkie 
dziedziny życia, a jednocześnie uznawał jej niegotowość i wskazywał 
konieczność nawiązywania do antycznych wzorców, nawet jeśli zostały 
one już odarte ze znaczeń, trwania przy tropach zdemaskowanych22. 

Takie właśnie twórcze przywołanie jednego z owych tropów – topo-
su Muzy odnaleźć można 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 tajemnej” i przekazuje mu stanowiącą fundament historii 
Henryka baśń o kwiecie. Jest zresztą nazwana wprost Muzą:

Dla ciebie w wieczne święto zmieniam sztukę,
Gdyż jesteś muzą myśli i natchnienia,
I mojej pieśni opiekuńczym duchem23.

Novalis wykracza jednak daleko poza konwencję, nie tylko doko-
nując intymizacji i erotyzacji relacji poeta – Muza, ale także nadając 
postaci inspiratorki cechy wiecznej kobiecości, prowadzącej poetę do 
pełni poznania, odsłaniającej przed nim tajemnicę powszechnej kore-
spondencji, pobudzającej go do samodoskonalenia.

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 autoafi rma-
cyjnym komentarzem:

Il fallait avoir un dictionnaire mythologique sous son chevet, si l’on voulait rêver des 
vers. Je suis le premier qui ait fait descendre la Poésie du Parnasse, et qui ait donné 

czesność. Pytania o współczesną formę duchowości, Kraków 2000, s. 322 i n.; M. Kuziak, 
Epifanie Słowackiego – pomiędzy estetyką a metafi zyką, w: Piękno Słowackiego, red. J. Ław-
ski, Białystok 2010.
22 Zob. F. Schlegel, Mowa o mitologii, przeł. K. Krzemieniowa, w: Manifesty romantyzmu...
23 Novalis, Henryk von Ofterdingen, s. 4.
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à ce qu’on nommait la muse, au lieu de d’une lyre à sept cordes de convention, les 
fi bres même du cœur de l’homme, touchées et émues par les innombrables frissons 
de l’âme et de la nature24.

W ten sposób Lamartine reaktualizuje dawny kod poetycki, zakotwi-
czając poezję w języku bogów. Taką właśnie rolę pełnią w jego wierszach 
liczne odwołania do postaci mitycznych oraz stosowanie chwytów sty-
listycznych odczuwanych już jako zretoryzowane, którym jednak poeta 
stara się przywrócić znaczenie, wypełniając je nowymi treściami. 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.

Z kolei Hugo w przedmowie do tomiku Les Orientales, która stanowi 
manifest bezwarunkowej wolności poety (przede wszystkim wolności 
wyboru przedmiotu poezji), deklaruje: Que le poète aille donc où il veut, 
en faisant ce qu’il lui plaît: c’est la loi. (...) que sa muse soit une Muse ou 
une fée, qu’elle se drape de la colocasia ou s’ajuste la cotte-hardie. C’est à 
merveille. Le poète est libre25. Dwoiste rozumienie inspiratorki znajduje 
tu swoje odzwierciedlenie w podwójnym zapisie – z małej i z wielkiej 
litery. Ta druga fi gura to Muza grecka – związana z tradycją, konkretna 
i ograniczona, obrazująca jedną z wielu możliwości, jakie wybrać może 
nowoczesny artysta. Pierwsza – pisana z małej litery – muza to symbol 
tego, co tu dla młodego Hugo najistotniejsze – nieograniczonej poten-
cjalności, możliwości przybrania rozmaitych kształtów w zależności od 
woli twórcy.

Symptomatyczny jest również wybór motta do poświęconej poezji 
części „La Muse Française”. Zostało ono zaczerpnięte z wiersza wiel-
bionego przez romantyków André Chéniera: Sur des pensers nouveaux 

24 Trzeba było mieć słownik mitologiczny pod poduszką, jeśli chciało się wyśnić wiersze. 
Jestem pierwszym, który skłonił Poezję do zejścia z Parnasu i który nadał temu, co nazwa-
no muzą, w miejsce siedmiostrunnej liry konwencji same włókna ludzkiego serca, dotykane 
i wzruszane przez niezliczone drżenia duszy i natury. A. de Lamartine, Première préface de 
Méditations, w: Œuvres complètes, t. 1: Méditations poétiques, s. 12. Jest to przedmowa 
do wydania z r. 1849.
25 Niech więc poeta zmierza, dokąd chce, czyniąc to, co mu się podoba: takie jest prawo. (...) 
niech jego muza będzie Muzą lub wróżką, niech spowija się w kolokazję lub stroi się w średnio-
wieczną cottehardie. To cudowne. Poeta jest wolny. V. Hugo, Préface de l’édition originale, do: 
Les Orientales, w: Œuvres poétiques complètes, Paris 1961, s. 97.
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faisons des vers antiques26 i stanowi znakomity przykład romantycznej 
tendencji do łączenia przeciwstawnych kategorii – tu: nowości i tradycji 
– dla którego to zabiegu Muza stała się hasłem wywoławczym. Słowa 
Chéniera, na które także potem się powoływano (jak Musset w artyku-
le z 1838 roku), oddają skłonność do czerpania z tego, co zastane, daw-
ne – głównie w warstwie formalnej – i wykorzystywania w celu ewo-
kowania aktualnych treści. Muza romantyczna należy do tradycji, ale 
ją jednocześnie przekracza. Realizację takiej tendencji można odnaleźć 
również w poezjach hellenofi lów niemieckich: Heinricha Heinego czy 
Friedricha Hölderlina, autora Hyperiona, ale także Hymne an die Muse.

Warto w tym miejscu przywołać także Shelleya, który, w Obronie 
poezji, pisząc o wypaleniu umysłu w akcie tworzenia, ingerencji „ducha 
twórczego” w proces kreacji, którego źródło znajduje się we wnętrzu 
artysty, a jednocześnie poza jego świadomością, jako przykład takiego 
procesu przywołuje dyktowanie przez Muzę pieśni Miltonowi27. Nato-
miast Byron w swej twórczej, polemicznej wobec modelu romantyzmu 
Wordswortha i Coleridge’a deklaracji pisze:

Now let those minds, that nobly could transfuse
Th e glorious Spirit of the Grecian Muse,
Th ough soft the echo, scorn a borrowed tone:
Resign Achaia’s lyre, and strike your own28.

Antyromantyzm Byrona jest tu związany nie tylko ze zwrotem ku 
wzorcom antycznym, ale i z postulatem ich reinterpretacji, czyli – tak-
że w tym przypadku – indywidualizacji, a w efekcie wyzwolenia się 
od nich. W kierunku odnowienia znaczeń toposu przez nadanie mu 
piętna indywidualizmu zmierza również Mickiewicz, który, przedsta-
wiając w eseju Goethe i Bajron autora Wędrówek Childe Harolda, a za 
jego pośrednictwem także własny model twórczości, idzie tu niejako 

26 Z nowych myśli twórzmy antyczne wiersze. A. Chénier, L’Invention, w: Œuvres poétiques, 
red. R. Guillard, Paris 1899, t. 1, s. 156. Warto zauważyć, że w poemacie Chéniera w tym 
kontekście także mowa o Muzach.
27 Zob. P.B. Shelley, Obrona poezji, przeł. J. Świerzowicz, w: Manifesty romantyzmu..., 
s. 100–101.
28 Teraz pozwól tym umysłom, które potrafi ą wzniośle przenieść/ Chwalebnego Ducha gre-
ckiej Muzy,/ Mimo że ciche jest echo, wzgardzić pożyczonym tonem:/ Porzucić achajską lirę 
i uderzyć we własną. G.G. Byron, English bards and scotch reviewers: a satire, w: Th e Poetical 
Works, Edinburgh 1861, s. 423.
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w jego ślady. Przedstawia koncepcję poezji natchnionej, ale źródło tego 
natchnienia ma charakter wewnętrzny, nie jak w ujęciu Platona – ze-
wnętrzny, są nim bowiem namiętności, o których Mickiewicz pisze, że: 
muza Bajrona odurzała się nimi jak Pythonissa wieszczym dymem29.

Oczywiście, każdy z tych manifestów ma odmienną wymowę, tym, co 
je łączy, jest twórcze „przepisanie” fi gury Muzy i włączenie jej we własne 
koncepcje poetów. Sądzę, że można w tym przypadku mówić o parafra-
zie30. Nawet próby „reanimacji” bogini, jej przywołania w dawnej krasie, 
przygotowujące neoklasycystyczny zwrot parnasistów, nie mogą być 
dosłownym odtworzeniem wzorca. Gautierowskie powitanie bóstwa 
antycznego ze wszystkimi atrybutami: Salut, ô muse antique,/ muse au 
frais laurier vert, à la blanche tunique,/ plus jeune tous les jours!31 – jest już 
zmianą, przesunięciem tradycyjnej inwokacji. W każdym razie na przy-
kładzie kilku przywołanych tu cytatów widać, że metonimiczne zasto-
sowanie toposów może prowadzić do ich degradacji, wskazuje bowiem 
na wyczerpanie semantyczne, a zarazem (zamiennie lub jednocześnie) 
przez nadanie im nowych treści – przeciwnie – może stanowić podstawę 
poważnych deklaracji i autodefi nicji poetyckich. Muza jest zatem obca 
i własna, martwa i żywa, staje się rodzajem revenant, przy czym – jak 
w Bloomowskim apophrades – przywołanie zmarłych jest równoznaczne 
z wysiłkiem wpisania ich w nowy, współczesny kontekst.

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, 

29 A. Mickiewicz, Goethe i Bajron, w: Dzieła, t. V, Warszawa 1996, s. 178.
30 Na temat znaczenia parafrazy jako takiego ocalającego „przesunięcia” zob. A. Bielik-
-Robson, Inna nowoczesność..., s. 267–269 i 322, i M. Kuziak, Wielka całość. Dyskursy 
kulturowe Mickiewicza, Słupsk 2006.
31 Witaj, o antyczna muzo, muzo w świeżym laurowym wieńcu, w białej tunice, każdego dnia 
coraz młodsza! T. Gautier, La Mort dans la vie, w: La comédie de la mort, Paris 1838, s. IX.
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więżącego normatywizmu. W tym kontekście ważne wydają się ustale-
nia Brzozowskiego dotyczące rozstania romantyków z Muzą. Jak pisze 
badacz: Dwie będą tego rozstania formy, dwie drogi. Jedna – liryczna i sen-
tymentalna, poważna i wzruszająca. Ginie przecież, kończy się epoka wiel-
kiej, klasycznej poezji. Druga – żartobliwa i parodystyczna, prześmiewcza 
i ironiczna na koniec32. Ta druga, wyzwalająca z iluzji, miałaby nie propo-
nować, według badacza, niczego w zamian, pierwsza prowadziłaby do 
zastąpienia antycznego rekwizytu Muzą nową. Zdaje się jednak, czego 
zresztą dowodzi przywołany przez Brzozowskiego przykład Słowackie-
go, że obydwie formy rozstania mogą – po wyczerpaniu – ulec twórczej 
modyfi kacji.

Schlegel pokazuje ten podwójny dukt, prowadzący według niego do 
nowej idylli, posługując się pojęciami bardziej fi lozofi cznymi niż este-
tycznymi. Te ostatnie bliższe są natomiast Schillerowi, podobnie jak 
autor Lucyndy mówiącemu o satyrze, elegii i idylli jako odpowiedziach 
na doświadczenie kryzysu33. O ścieżce Schleglowskiej Agata Bielik-
-Robson, nazywająca ironię romantyczną narzędziem poetyckiego re-
sentymentu, pisze:

Najpierw romantyk musi umieć wytrwać w świecie zrujnowanych obrazów, które 
straciły swój dotąd oczywisty, epifaniczny blask (moment bolesnej satyry); następ-
nie musi skonfrontować się ze swoim resentymentem i dokonać „pracy żałoby” nad 
odczarowanym światem (moment elegii); a dopiero na samym końcu wykrzesać isk-
rę nadziei z pokładów głębszego, bardziej tajemniczego drugiego czaru, którego nie 
jest już w stanie naruszyć żadne „szkiełko i oko” (moment idylli)34.

Można by wobec tego mówić o dwóch wymienionych przeze mnie 
drogach, posługując się pojęciami elegii i satyry, przy czym jeśli spoj-
rzeć całościowo na poezję w ujęciu historycznoliterackim, kolejność 
odwraca się – zasadniczo to u początków romantyzmu dominuje model 
elegijny, ironia i satyra zyskują znaczące miejsce w tym paradygmacie 
nieco później. Zaznaczmy, że zaprezentowane tu ujęcie jest ujęciem 
dialektycznym, podczas gdy romantyzm nie zawsze był dialektyczny 
– sprzeczności współistniały w nim także na innych zasadach, choćby 
na zasadzie aporii.
32 J. Brzozowski, Muzy w poezji..., s. 243. 
33 Zob. O poezji naiwnej..., zwłaszcza s. 340–354. Według Schillera idylla może mieć swo-
ją postać zarówno pierwotną – naiwną, jak i wtórną – sentymentalną.
34 A. Bielik-Robson, Inna nowoczesność..., s. 323.
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Wolałabym jednak, rozważając owe reakcje romantyków na rozpad 
języka, nie mówić o żałobie (elegii) i ironii (satyrze), ale – odwołując 
się do tytułu książki Michaela Löwy’ego i Roberta Sayre’a Révolte et 
mélancolie. Le romantisme à contre-courant de la modernité – o melan-
cholii i buncie35. Oczywiście inny, niż dla francuskich socjologów, jest 
tutaj punkt odniesienia badań nad romantyzmem – dla nich jest nim 
nowoczesność rozumiana jako kapitalizm, dla mnie – tradycja litera-
cka ze szczególnym uwzględnieniem metapoetyckiej topiki. Mimo tej 
podstawowej różnicy, podobnie jak Löwy i Sayre odwołuję się do me-
lancholii i buntu jako modeli, haseł wywoławczych pewnych aspektów 
romantycznego myślenia. Nie chodzi mi przy tym o przyporządkowa-
nie poszczególnych pisarzy do jednej z postaw; dokonuję świadomie 
pewnej manipulacji, bowiem starając się opisać dwoistość paradygma-
tu romantycznego, jednostkowe doświadczenie egzystencjalne prze-
noszę na konstrukt abstrakcyjny, jakim jest – odwołam się do Meyera 
Abramsa – romantyzm36.

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 – zamknięty37. Taka defi nicja znajduje jedno 
ze swych źródeł w pismach Schillera. Wedle weimarskiego klasyka poe-
ta elegijny opłakuje naturę idealną, która nigdy nie istniała, opisując ją 
jako utraconą, ale realną. Sam Schiller posługuje się w swoim opisie poe-
zji sentymentalnej pojęciem melancholii, która cechować ma spojrzenie 
człowieka dojrzałego na stan dziecięcy, wzruszający nieograniczoną, 
a dla kogoś w pełni ukształtowanego już nieosiągalną, potencjalnoś-
cią38. Istotnym elementem takiej postawy jest nie tylko doświadczenie 
wydziedziczenia z przestrzeni tradycji, ale również nienadążania z od-
powiedzią na zmiany, bo, jak w formule Baudelaire’a, tak się zmienia/ 

35 Zob. M. Löwy, R. Sayre, Révolte et mélancolie. Le romantisme à contre-courant de la mo-
dernité, Paris 1992.
36 Zob. M.H. Abrams, Racjonalność i wyobraźnia w historii kultury, przeł. P. Parlej, 
w: Współczesna teoria badań literackich za granicą: antologia, t. IV, cz. 2, pod red. H. Mar-
kiewicza, Kraków 1996.
37 Tu odwołuję się do klasycznego rozróżnienia Freuda, zob. S. Freud, Żałoba i melancho-
lia, przeł. R. Reszke, w: Psychologia nieświadomości, Warszawa 2007.
38 Zob. F. Schiller, O poezji naiwnej..., s. 352 i 309.
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Kształt miasta, prędzej jeszcze niż serce człowieka39. Drugi ruch – bunt 
– to potwierdzanie, eksponowanie, pogłębianie rozbratu z tradycją, dą-
żenie do jej 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 Maria Janion, przeciwstawiając go 
dążeniu do powszechnej jedności. Te sprzeczne postawy określa badacz-
ka mianem doktryny buntu – tragicznego dążenia jednostki do wyod-
rębnienia się, autonomii, i doktryny kosmosu – pragnienia roztopienia 
się w powszechnej kosmicznej harmonii40. Jeśli przyjąć, że to ostatnie 
jest pragnieniem powrotu do „raju utraconego”, można mówić o jego 
melancholijnym wymiarze. Rozróżnienie Janion jest tu istotne także ze 
względu na to, że odzwierciedla stanowiący punkt wyjścia moich rozwa-
żań dwoisty stosunek do natchnienia, zderzenie dwu doktryn jest kon-
tekstem dla dylematów twórczych romantycznego poety. Oczywiście 
otwarta pozostaje kwestia, na ile melancholia i bunt, w różnym sensie 
afi rmujące utratę, są dwoma stronami tego samego doświadczenia kry-
zysu języka poetyckiego. Choćby dlatego, że ironia związana z buntem 
– tak jak ją rozumieli Schlegel, a także, później, Kierkegaard i Baudelaire 
– staje się jednym ze sposobów wyrazu (a może tylko maską) postawy 
melancholijnej41.

Przyjrzyjmy się zatem pierwszej stronie dwoistego stosunku roman-
tyków do topiki, a więc owej melancholii i nostalgicznym próbom przy-
wrócenia pojęcia inspiracji związanym z Herderowskim mitem upadku. 
Utrata Muzy staje się fi gurą melancholii właśnie dlatego, że sama inspi-
ratorka nie jest ściśle określona, odsyła do tego, co nienazwane, a wszak 
melancholia właśnie tym różni się od żałoby, że przedmiot utraty nie 
jest w niej zdefi niowany. Ponadto, co istotne, wspomniana już przeze 
mnie retoryzacja bóstw prowadzi do ich alegoryzacji kluczowej dla spoj-
rzenia melancholijnego. Jak pisze Bieńczyk, Alegorie są wygodnymi dla 

39 Ch. Baudelaire, Łabędź, przeł. M. Jastrun, w: Kwiaty zła, Kraków 1994, s. 229. Zob. 
J. Starobinski, La Mélancolie au miroir. Trois lectures de Baudelaire, Paris 1989, rozdz. III; 
J. Kristeva, Czarne słońce. Depresja i melancholia, przeł. M.P. Markowski, R. Ryziński, 
Kraków 2007, rozdz. VI, zwłaszcza s. 146–147; M. Bieńczyk, O tych, co nigdy nie odnajdą 
straty. Melancholia, Warszawa 1998, s. 5–14.
40 Zob. M. Janion, Gorączka romantyczna, w: Prace wybrane, t. I, Kraków 2000, cz. I: 
Romantyczna nowożytność, rozdz. I.
41 Zob. M. Bieńczyk, O tych..., rozdz. XI.
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wyobraźni melancholijnej fi gurami retorycznymi z ich światłocieniem, z ich 
światem fasady, za którymi nic się nie kryje42. Jean Starobinski, analizu-
jąc Baudelaire’owskiego Łabędzia, wskazuje na zastosowany w wierszu 
zabieg enumeracji fi gur obciążonych określonym z góry znaczeniem, 
świadczących o monumentalizującej, a więc petryfi kującej, wyobraźni 
kulturowej i nadawaniu im przez pisarza nowych znaczeń43.

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-
nym świecie zagrożona. Sam Schiller w jednym ze swych epigramów 
adresowanym – co znamienne – właśnie do Muzy (An die Muse) stawiał 
pytanie, kim stanie się poeta bez inspiratorki – pytanie zdradzające lęk, 
przeczucie rozstania, rozpadu, niemożności utrzymania dotychczaso-
wego stanu harmonii. Z kolei w jednym z młodzieńczych utworów No-
valisa podejmujących tematykę klasyczną podmiot poematu – nowo-
czesny poeta – przywołuje Kaliope i wielkich twórców piszących pod 
jej 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, wzniosłej44.

Symptomatyczny jest cały szereg rozdzierających pożegnań z Muzą 
w romantyzmie, demonstracyjnych, acz pełnych żalu zerwań z poezją 
czy raczej z pewnym jej rodzajem. Pisali je: William Blake, Walter Scott, 
Byron, Lamartine, Hugo, Musset, Marceline Desbordes-Valmore... Owe 
pożegnania stanowią wyraz nieuchronności zmian i zarazem niezgodę 
na te zmiany postrzegane jako zmiany niechciane, destrukcja wartości. 
Kompozycja takich utworów zasadniczo opiera się na przeciwstawieniu 

42 Ibidem, s. 86. O alegoryzacji melancholii zob. R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, Sa-
turn i melancholia. Studia z historii, fi lozofi i, przyrody, medycyny, religii oraz sztuki, przeł. 
A. Kryczyńska, Kraków 2009, cz. III, rozdz. I: „Melancholia poetycka” w poezji nowożytnej; 
na temat typu „melancholii romantycznej” – niezmierzonej, nieokreślonej i samoświa-
domej zob. s. 268.
43 Zob. J. Starobinski, La Mélancolie..., s. 52.
44 Zob. Novalis, Orpheus, w: Schriften, oprac. H.-J. Mähl, M. Eicheldinger, Stuttgart–
–Berlin–Köln 1998, t. VI, cz. I: „Der dichterische Jungendnachlaß (1788–1791) und 
Stammbucheintragungen (1791–1793)”, nr 335.
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dwóch światów – idealnego, skazanego na klęskę świata poezji należą-
cego do przeszłości, reprezentowanego przez Muzę i złego, stanowiące-
go dla niej zagrożenie współczesnego świata zewnętrznego.

Konieczność wprowadzenia do poezji takiej właśnie opozycji – po-
ciągającego ideału i odrażającej rzeczywistości – a także jej twórczego 
wyzyskania podkreślał już Schiller. Według tego niemieckiego myśli-
ciela i pisarza zarazem przedmiot utracony w skardze poetyckiej ulega 
przetworzeniu w przedmiot idealny45. Za literacką realizację tej zasa-
dy można uznać Bogów Grecji, gdzie czasy panowania olimpijczyków 
– złoty wiek przeciwstawione są bezbóstwia wiekowi, czyli współczes-
ności ogołoconej z piękna, wiary i wzniosłości. Powrót możliwy jest 
tylko przez śmierć i przez zaklęcie poezji: Piękny świecie, gdzieś ty? (...) 
Ach, już tylko pieśni kraje wieszcze/ Przechowały nam twój ślad bajeczny. 
(...) To, co żyć ma nieśmiertelnie w pieśni,/ Musi najpierw przestać żyć46.

Wiersz To the Muses Williama Blake’a, który zamyka rozważania na 
temat 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 jej 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 harmonii47. Nie cho-
dzi tylko o zerwanie więzi z „duchową ojczyzną” artysty. Przestrzeni 
poezji, do której Muzy odsyłały, już nie ma, tym samym topos staje się 
pustym desygnatem48.

Z kolei Byron tak żegna się ze swoją Muzą:

Farewell, my young Muse! since we now can ne’er meet;
If our songs have been languid, they surely are few:
Let us hope that the present at least will be sweet
Th e present – which seals our eternal Adieu49.

45 F. Schiller, O poezji naiwnej..., s. 340–351.
46 F. Schiller, Bogowie Grecyi, przeł. H. Zathey, Kraków 1884, s. 9–11. 
47 Zob. E.R. Curtius, Literatura europejska..., s. 250; J. Brzozowski, Muzy w poezji..., 
s. 244. 
48 Zob. M. Bieńczyk, O tych..., s. 90–92.
49 Żegnaj, moja młoda Muzo! od teraz możemy się już nigdy nie spotkać;/ Jeśli nasze pieśni 
były tęskne, z pewnością nie były liczne:/ Miejmy nadzieję, że przynajmniej teraźniejszość 
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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 Do Bajki, gdzie 
rozbicie iluzji, jaką daje wyobraźnia, wiąże się z rozczarowaniem rze-
czywistością, która do niej nie dorasta – tu jednak oba światy: i wyob-
rażony (bo złudny), i rzeczywisty (bo bezwzględny i cyniczny), zostają 
skompromitowane50.

Odmienny charakter ma diagnoza kryzysu Waltera Scotta. W jego 
lirycznym Farewell to the Muse bogini nazwana czarodziejką odcho-
dzi, pozostaje nienaruszona. To poetę dotyka kryzys twórczy, sko-
ro the reigne of his fancy is o’er51. Podobnie w zakończeniu Nuit d’hiver 
Desbordes-Valmore, gdzie poetka żegna się ze swą opiekunką, wierząc 
w jej wiosenny powrót. Warto przypomnieć także Mickiewiczowskie 
pełne goryczy wykrzyknienie: Nie kupić Muzy! z sonetu Pożegnanie. Do 
D.D.52. W tych tekstach stanowiących wyraz rozczarowania współczes-
nością przeciwstawiony jej świat dawnych bogów, choć utracony, zo-
staje – inaczej niż u Blake’a – ocalony. Ocalony jest również w liryce 
Puszkina. W jego Muzie nie ma bezpośredniego przeciwstawienia daw-
nych i nowych czasów, nie ma także degradacji inspiratorki. Wyekspo-
nowano tu wyłącznie idealizację złotego wieku poety – jego dzieciń-
stwa, kiedy to bogini była jego nauczycielką, rodząc w nim czar święty 
zachwycenia. Jedyną wskazówką, 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 prelek-
cjach paryskich wiersza Poeta i czerń. Inaczej już kwestia tradycji i sto-
sunku do języka poetyckiego przedstawia się u młodszego o piętnaście 
lat Lermontowa, który reprezentuje pokolenie „rozczarowane”.

będzie słodka,/ Teraźniejszość, która pieczętuje nasze wieczne Adieu. G.G. Byron, Farewell to 
the Muse, w: Th e Works of Lord Byron, Francfort O.M. 1837, s. 596.
50 G.G. Byron, Do Bajki, przeł. Cz. Jastrzębiec-Kozłowski, w: Wybór dzieł, wybór i red. 
J. Żuławski, t. I, Warszawa 1986.
51 Dobiegło kresu królestwo jego fantazji. W. Scott, Farewell to the Muse, w: Songs and Mi-
scellanies, w: Th e Poetical Works of Walter Scott, t. X, Edinburgh 1820, s. 211.
52 A. Mickiewicz, Sonety odeskie, XX Pożegnanie. Do D.D., w: Dzieła, t. I, Warszawa 1993, 
s. 232.
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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 Némé-
sis – poetyckiej polemice z oskarżycielskim wierszem Barthélémy’ego 
– adaptowanie inspiratorki do warunków zewnętrznych, dostosowy-
wanie swej twórczości do wymogów chwili, podlega ocenie jednoznacz-
nie negatywnej jako zamach na boginię, nakrycie popularną, podobają-
cą się publiczności, lecz w istocie hańbiącą maską. Dalej padają jeszcze 
mocniejsze określenia – mowa o popędzaniu Muzy rózgą i o prostytuo-
waniu jej rymów, oddaniu ulicznym wrzaskom, w końcu zaś – o sprze-
daniu jej, kapłanki świętych miejsc, profanatorom. Na uświadomienie 
sobie rozdźwięku między tradycją a nowoczesną rzeczywistością poe-
ta reaguje dążeniem do ochrony tej pierwszej. Lamartine sugeruje, że 
twórca-artysta, starając się ocalić Muzę, chroni coś więcej niż tylko 
siebie, niż własną godność artysty i obywatela. Można stwierdzić, że 
romantyk za wszelką cenę stara się bronić poezji już nieaktualnej, tyl-
ko dlatego, że jest ona wzniosła, że pozostaje jedynym polem realizacji 
wartości, że stanowi ucieczkę od zła współczesnego świata.

Także dla Byrona kryzys poezji wiąże się z opisem upadku Muzy: 
w English bards and scotch reviewers oskarża on krytyków i bardów, któ-
rzy handlują każdym wersem, o – to zarzut identyczny jak u Lamartine’a 
– prostytuowanie bogini: Such be their meed, such still the just reward/ 
Of prostituted Muse and hireling bard!53. Muza Homera, Wegiliusza, 
a także Miltona, Drydena, Pope’a nie tyle przeciwstawiona jest Muzie 
współczesnej, ile postawiona w nowej, zdecydowanie degradującej ją sy-
tuacji. Minęły czasy jej młodości: Th e time has been, when yet the Muse 
was young,/ When Homer swept the lyre, and Maro sung (...)54. Podobnie 
w Giaurze tłumaczonym przez Mickiewicza współczesna grecka Muza 
zestawiona jest ze starożytną, której nie dorównuje55. To samo prze-

53 Taka będzie ich rekompensata, taka ich słuszna nagroda/ Sprostytuowanej Muzy i najem-
nego barda! G.G. Byron, English bards and scotch reviewers..., s. 405.
54 Był czas, kiedy Muza była jeszcze młoda,/ Gdy Homer władał lirą, a Maro śpiewał. Ibidem.
55 Mieszkańcy ziem tych! macież wy powieści/ Dawnym podobne? i którychby treści/ Na-
tchnęły muzę do polotów szczytnych,/ W ślad muzy Greckiej wieków starożytnych,/ Gdy lu-
dzie byli ziemi swojej godni? G.G. Byron, Giaur, w: A. Mickiewicz, Dzieła, t. II, Warszawa 
1994, s. 158.
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ciwstawienie antyku i wieku XIX, określonego jako notre siècle moque-
ur (nasz drwiący wiek), zmuszającego Muzę do hańbiących ją działań 
i w efekcie do upadku, jest charakterystyczne także dla Musseta56. Au-
tor Nocy wprost pisze o degradacji bóstw w czasach sobie współczes-
nych: La muse, de nos temps, ne se fait plus prêtresse/ Mais bacchante; et le 
monde a dégradé ses dieux57.

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 – nota 
bene autora Ode on Melancolie. Tęsknota do dawnych, dobrych czasów, 
czasów Chaucera, kiedy boginie cieszyły się należnymi im honorami, 
współgra z retorycznym pytaniem: Could all this be forgotten?58. Muza 
nie może żyć w barbarzyńskim ciemnym mieście, dlatego konieczne 
staje się poszukiwanie miejsca innego, nazwanego tu „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 nicości. Powraca bolesne do-
świadczenie mijającego czasu rozbijającego dawną harmonię: But might 
I now each passing moment give/ To the coy muse, with me she would not 
live/ In this dark city (...)59.

Równie silny rozdźwięk między rzeczywistością (tu – nudą Paryża) 
a słonecznym, idealnym światem boskiej inspiratorki podkreśla w wier-
szu Novembre zamykającym Les Orientales Hugo, który także w Odes 
et Ballades kilkakrotnie marzy o ucieczce z Muzą od codzienności. 
W odach Paysage i La Lyre et la Harpe podobnie jak Keats mówi o azylu, 
jakim stać się mógłby dla niego świat bogini, podczas gdy w Novembre 
ten azyl poeta znajduje we własnym wnętrzu, wołając: O ma muse! en 

56 A. de Musset, Une soirée perdue, w: Œuvres complètes, t. II: Poésies, Paris 1888, 
s. 239–240.
57 Muza w naszych czasach nie czyni się już kapłanką, lecz bachantką; i świat zdegradował 
swych bogów. A. de Musset, La loi sur la presse, w: Œuvres complètes, t. II: Poésies, s. 109.
58 Czy wszystko to może zostać zapomniane? J. Keats, Chaucer, w: Poetical Works, Boston 
1859, s. 337–338. Zob. też: Ay, in those days the Muses were nigh cloy’d/ With honors; nor 
had any other care/ Th an to sing out and sooth their wavy hair. Ibidem.
59 Lecz czy mógłbym teraz każdą mijającą chwilę oddać/ Nieśmiałej muzie, ona nie zamiesz-
kałaby ze mną/ W tym mrocznym mieście (...). J. Keats, To George Felton Mathew, w: Poeti-
cal Works, s. 352.
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mon âme alors tu te recueilles60. W Les Quatre vents de l’esprit inspirator-
ka, L’âpre Muse aux regards mystérieux61, uświadamia młodemu poecie 
konieczność uzbrojenia 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 i nieśmiertelna, mocna 
i groźna62.

O desakralizacji poezji i odarciu inspiratorki z jej kapłańskiej misji 
we współczesnym świecie pisze również Alfred de Vigny w Maison du 
berger należącym do ostatniego, wydanego już pośmiertnie, tomu wiel-
kiego humanitarnego pesymisty, jak nazywa go Paul Bénichou63. 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 utra-
ciła szacunek i posłuch, została zbrukana i pozbawiona godności, stała 
się westalką bez świętego ognia (Vestale aux feux éteints!). Vigny pisze 
o degradacji tradycji: La Muse a mérité les insolents sourires/ Et les soup-
çons moqueurs qu’éveille son aspect64. Niemniej jednak jest jasne, że ten 
upadek go nie cieszy, ale wiąże się z gorzką diagnozą współczesności, 
pełną żalu za utraconą świetnością poezji.

Jak stąd wynika, ważnym znakiem rozpoznania przez romantyków 
sytuacji zagrożenia poezji jest obraz upadku, okaleczenia Muz, często 
przyjmujący formę zniszczenia jej skrzydeł, które są symbolem nie-
ograniczonej wolności poezji. Lamartine oskarża o takie zniszczenie 
współczesnych pisarzy, sam zaś zastrzega się: Non, je n’ai pas coupé les 
ailes de cet ange/ Pour l’atteler hurlant au char des factions!65. Swoistym 
„ogołoceniem” Muzy jest także utrata przez nią skrzydeł w Epipsychi-
dionie Shelleya:

60 O moja muzo! schroń się więc w mojej duszy. V. Hugo, Novembre, w: Les Orientales, s. 129.
61 Sroga Muza o tajemniczych spojrzeniach. V. Hugo, Les Quatre vents de l’esprit, cz. I: Le 
livre satirique, II, w: Œuvres poétiques complètes, s. 1029.
62 Zob. ody Hugo z Odes et Ballades: Le dernier chant; Le Poëte; Le Baptême du duc de Bor-
deaux; utwór XL z Les feuilles d’automne czy XXII z Les voix interieurs.
63 Zob. P. Bénichou, Romantismes français, t. II: Les Mages romantiques, Paris 2004.
64 Muza zasłużyła na bezczelne uśmiechy/ I szydercze podejrzenia, które wzbudza jej wygląd. 
A. de Vigny, La Maison de berger, w: Les destinées. Poëmes philosophiques, Paris 1864, s. 28.
65 Nie, ja nie obciąłem skrzydeł tego anioła/ By zaprząc go z wyciem do wozu rozmaitych 
stronnictw. A. de Lamartine, A Némésis, w: Harmonies poétiques et religieuses, Paris 1847, 
s. 333. 
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Rozkoszna świeco! Gdyby nie spaliła
Motylich skrzydeł mej muzy twa siła,
Wówczas jak łabędź, co nad łany świata
W godzinie śmierci śpiewający wzlata,
Młodaby miłość wpisała do księgi
Starczego czasy urok twej potęgi...66

Jak widać na wybranych tu przykładach, degradacja toposu znajdu-
je swoje odzwierciedlenie w projektowanym przez poetów fi zycznym 
zniszczeniu inspiratorki – jej 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 poetę 
ofi ara czasów, ofi ara 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 nieodłącz-
nie z fi gurą inspiratorki. Warto podkreślić, że w antycznej sztuce fune-
ralnej reprezentującej Muzy badacze dopatrują się źródeł przedstawiania 
postaci melancholików w naszej kulturze67. W romantyzmie bogini jest 
sobowtórem poety, który szuka w niej – narcystycznie – własnego odbi-
cia68. Żal za Muzą to żal za utraconym samym sobą jako silnym poetą. 
Z drugiej strony – szczególnie u pierwszego pokolenia romantyków, po-
kolenia Magów, jak nazwał ich Bénichou – osłabienie tradycji pozwala na 
wzmocnienie pozycji poety, który może tę tradycję ocalić, uzależniając ją 
tym samym od siebie. W każdym razie lojalność wobec dziedzictwa jest 
dwuznaczna, ponieważ podszyta zwątpieniem w jej wartość.

66 P.B. Shelley, Epipsychidijon, przeł. J. Kasprowicz, Warszawa [1924], s. 8–9. We frag-
mentach związanych z Epipsychidionem Shelley pisze o samotności poety tak: My muse 
has lost her wings,/ Or like a dying swan who soars and sings,/ I should describe you in heroic 
style,/ But as it is, are you not void of guile? P.B. Shelley, Epipsychidion, London 1821, s. 30.
67 Zob. M. Kaleciński, „Polihymnia” Hendricka III van Cleve a antyczne źródła nowożytnej 
ikonografi i muz, „Ikonotheka” 2004, t. 17, s. 49–66. Zob. też R. Klibansky, E. Panofsky, 
F. Saxl, Saturn i melancholia...; J. Starobinski, La Mélancolie..., rozdz. III.
68 O problemie podwojenia i mechanizmie melancholii zamieniającym stratę obiektu 
w stratę wewnątrz podmiotu zob. M. Bieńczyk, O tych..., s. 22–23.
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Druga z wyróżnionych tu postaw wobec tradycji, czyli bunt prze-
ciw Muzie, wiąże się z koncepcją twórczości jako absolutnej wolności, 
autonomii kreatora – wirtuoza panującego nad swoimi fi kcjonalnymi 
światami, ujawniającego swą wszechmoc. Wedle tej koncepcji tradycja 
– jak i język poetycki w ogóle – stanowi tworzywo, z którym artysta 
postępuje wedle własnej woli. W tym nurcie mieszczą się przywołania 
toposu, w których jest on przedstawiony jako forma skostniała, prze-
brzmiała, strywializowana. Tego rodzaju obecność Muz jest szczegól-
nie widoczna w tekstach jawnie autoreferencjalnych, odsłaniających 
strategie kreacyjne, przede wszystkim – w dziełach ironii romantycz-
nej, gdzie dyskusja z tym, co dziedziczone staje się grą.

W romantyzmie polskim bunt wobec tradycji i jej przewartościowa-
nie, polegające na demonstracji literackości, sztuczności, absurdalności 
mówienia językiem toposu o poezji, otwierają fi lomackie jamby – prze-
de wszystkim jamby Mickiewicza. Za Brzozowskim można powtórzyć, 
że fi lomacka Muza to symboliczne miejsce śmierci Muzy klasycznej 
w naszej literaturze69. Te ludyczne utwory ujawniają dążenie do pod-
porządkowania sobie przez artystę języka poetyckiego. Walka miodowa. 
Prolog do bitwy, jamby na imieniny Czeczota czy Zana, Jamby powszech-
ne to wiersze, w których poeta wprost szafuje fi gurami inspiratorek70. 
Muzy biegają na posyłki młodzieży, kłócą się i biją o jej względy, są 
spuszczane ze smyczy podczas suto zakrapianego alkoholem zamachu 
na Olimp i Parnas, siedzą za kołnierzem Tomasza, przeszukując jego 
zaśmiecony symbolami matematycznymi mózg i w razie potrzeby zsy-
łają mu rozum w sześciokonnej kolasce. Nie ulega wątpliwości, że nie 
o Muzy czy jakąkolwiek zewnętrzną inspirację tu chodzi. Mickiewicz 
przywołuje je raz po raz wyłącznie jako ozdobny substytut własnych 
umiejętności człowieka, danych mu bez udziału sił nadprzyrodzonych. 
Można jamby czytać jako świadectwo demitologizacji, dekonwencjona-
lizacji, o jakiej – w odniesieniu do nieco późniejszych wierszy poety – 
mówi Dariusz Seweryn, podkreślający Mickiewiczowskie przełamywa-
nie retorycznej konwencji klasyczności71.

69 Zob. J. Brzozowski, Muzy w poezji..., s. 244–264.
70 Zob. A. Mickiewicz, Dzieła, t. I, cz. IV: „Jamby” fi lomackie i młodzieńcze próby pióra.
71 Zob. D. Seweryn, „...jak tam zaszedłeś?” Mickiewicz w szkole klasycznej, Lublin 1997, 
s. 42.
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Poeta zbuntowany, walczący o swą autonomię – a więc walczący 
także przeciw krępującej go tradycji, to podmiot romantycznych poe-
matów dygresyjnych. Kryzys, jakiego doświadcza poszukująca nowe-
go języka literatura, wyraża się tu w tematyzowaniu rozłamu między 
poetą i Muzą. Z jednej strony zmienia się tradycyjna rola inspiratorki, 
która trudzi się nad wierszami, lubuje się w dygresjach, to znów pro-
si o wypoczynek, płacze nad poetą piszącym oktawą. Byron w jednym 
z wierszy wyznaje: My Muse admires digression72, a w jego Don Juanie 
Muza przywoływana jest często: a to rysuje czyjś portret, zbiera fak-
ty 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 temat73. Z kolei Muzy z poematów Sło-
wackiego ronią nad artystą łzy, wzywają go do zmiany tematu, podają 
tęczowe okulary, rozpościerają skrzydła, mdleją, proszą o wypoczynek. 
Podmiot Beniowskiego stwierdza: Tu widzę, że mi się poemat uda,/ Że mi 
już Muza swoich łask użycza (...)74, a w dalszych pieśniach nazywa swą 
inspiratorkę Walkirią. W Eugeniuszu Onieginie Puszkina Muza chadza 
na przyjęcia, cwałuje na koniu Lenory, obserwuje bohatera, rozświetla 
pokoik poety.

Można by stąd wywnioskować, że obok wzorcowych, utrwalonych 
w literaturze aktywności Muz pojawiają się tu nowe. Byronowi, Słowac-
kiemu i Puszkinowi, a także Mussetowi czy Heinemu chodzi jednak 
nie tylko o przesunięcie tradycyjnych funkcji córek Mnemosyne, ale 
o ukazanie rozpadu toposu i demonstrację autonomii twórcy. Bogini 
– nawet jeśli doradza poecie, udziela mu swych łask, karci go – należy 
do świata fi kcji, a więc w konsekwencji jawi się jako podpora krucha 

72 Moja Muza uwielbia dygresje. G.G. Byron, To the Earl of Clare, w: Th e Poetical Works..., 
s. 395.
73 Zob. G.G. Byron, Don Juan, Boston 1858, passim. Zob. też Childish recollections, w: Th e 
Poetical Works.... Byron pisze także: Full often has my infant Muse,/ Attun’d to love her lan-
guid lyre;/ But, now, without a theme to choose,/ Th e strains in stolen sighs expire. To Edward 
Noel Long, w: Th e Poetical Works, s. 389. U Słowackiego natomiast znaleźć można takie 
zdania: O wypoczynek moja muza prosi;/ Ambrozji słodkiéj już zabrakło w krużu. Beniowski 
(poema). Pięć pierwszych pieśni, w: Dzieła wszystkie, pod red. J. Kleinera, t. V, Wrocław 
1954, p. V, s. 134. Kiedy ja-kreator ogłasza: Ja sam na muzę i natchnienie czekam/ I czoło 
moje pomarszczone noszę (ibidem, p. I, s. 61), jest to wymierzone w niego samego przery-
sowanie cech poety natchnionego, który zmuszony jest czekać na Muzę, czasem odma-
wiającą mu swych rymów. 
74 Ibidem, p. I, s. 65.
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i iluzoryczna. Najpełniej wyraził tę iluzoryczność w Namounie Mus-
set, pisząc: La muse est toujours belle,/ Même pour l’insensé, même pour 
l’impuissant;/ Car sa beauté pour nous, c’est notre amour pour elle75. We 
wszystkich przypadkach ukrywanie się twórcy za fi gurą inspirator-
ki jest pozorne, bo romantycy eksponują przy tym swą wirtuozerię 
i niezależność od jakichkolwiek zewnętrznych bodźców. Ta postawa 
znajduje swe odzwierciedlenie w obrazach nieporadności, ułomności 
Muz. Puszkin, przeciwstawiając Kamenę życiu, a szczególnie miłości, 
odtwarza proces poetycki jako działanie wyobraźni wypierającej praw-
dę uczuć i zastępującej je wykpioną tu 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 oddanie listu Julii na materiał, z którego rozbitkowie robią 
losy; w Atta Trollu Heinego kpiącego z cnotliwości szwabskich poetów 
Muza nosi majtki/ z najtęższej hamburskiej skóry...; zaś Muza Słowackie-
go opuszcza bohatera, gdy zajmuje się on sprawami przyziemnymi: 
Teraz, kiedy go prowadzą/ Tak materialne gusta, moja muza/ Opuszcza, 
z całą swą harfi arki władzą76.

Wyraźnym znakiem, że twórca panuje nad tradycją, że jej 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 poematu77. Tym samym podmiot-kreator zdradza 
zamysł kontrapunktowania wysokiej tradycji. Zamiast oczekiwać rad 
od swej poetyckiej opiekunki, dyktuje jej, co ma robić czy przed czym 
się powstrzymać, narzuca jej swoją wolę. Co więcej, dowodzi on swej 

75 Muza jest zawsze piękna,/ Nawet dla szalonego, nawet dla bezsilnego;/ Bo jej piękno dla 
nas, to nasza miłość do niej. A. de Musset, Namouna, p. II, w: Œuvres complètes, t. II: Poé-
sies, s. 27.
76 H. Heine, Atta Troll. Sen nocy letniej 1841–1842, przeł. M. Konopnicka, s. 66. Beniow-
ski, p. V, s. 127.
77 Zawstydzona skromna Muza rumieni się u Byrona wobec uroków opisywanej pani: 
Th y lips – but here my modest Muse/ Her impulse chaste must needs refuse:/ She blushes, 
curtsies, frowns, -in short She/ Dreads lest the Subject should transport me;/ And fl ying off , in 
search of Reason,/ Brings Prudence back in proper season. To Marion, w: Th e Poetical Works, 
s. 341. Zob. też Childish recollections. Słowacki w Beniowskim toczy grę z tradycją i ze 
współczesnymi i toczy ją z samymi Muzami, z którymi dyskutuje fi glarnie – zawstydza-
jąc je: O muzy-dziewice!/ Zarumienieniem waszym ucieszony,/ Wracam do bajki mojéj – z in-
néj strony. Beniowski, p. II, s. 78. Zob. także p. IV, s. 122. 
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siły i dominacji, rozkazując Muzie. W Childish Recollections 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 
reach78; w pieśni II Don Juana: And o my sober muse – come, let’s be stea-
dy, zaś w pieśni XV: March, my Muse! If you cannot fl y, yet fl utter;/ And 
when you may not be sublime, be arch,/ Or starch, as are the edicts states-
men utter79. W poematach Słowackiego jest tych wykrzykników jeszcze 
więcej – w Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu: O romantyczna Muzo, na 
kolana! (pieśń VIII); w Beniowskim: 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)80. Także Pusz-
kin lubi rozkazywać swojej Muzie – w Urywkach z podróży Oniegina pi-
sze: Bądź cicho, Muzo! Dosyć wspomnień, zaś w jednym z wierszy apeluje: 
O Muzo gniewu i satyry,/ Przyjdź na mój zew i tnij i ćwicz, wskazując tym 
samym na podkreślaną przeze mnie bliskość postawy buntowniczej 
z tendencją polemiczną, ironiczną, satyryczną81.

W poematach dygresyjnych nie brak także fragmentów, gdzie in-
spiratorki stają zupełnie bezradne wobec mistrzostwa i nowatorstwa 
twórcy: Muza moja sama nie wie,/ Jaką od innych odznaczyć pieczątką/ 
Ów utwór nowy – pisze Słowacki82. Byron o dyskursie swej Muzy powie 
ironicznie, że jest pozbawiony siły: By deeming that my Muse’s conversa-
tion/ Was dangerous; – I think she is as harmless/ As some who labour more 

78 (...) moja muzo, wstrzymaj się: Pogardzaj w ciszy (...). G.G. Byron, Childish recollections, 
s. 377; (...) lecz stój, moja muzo, ani nawet nie waż się uczyć melodii będącej daleko, daleko 
poza twoim skromnym zasięgiem. G.G. Byron, English bards and scotch reviewers..., s. 423.
79 G.G. Byron, Don Juan, p. II, s. 60; p. XV, s. 467. W tłumaczeniu E. Porębowicza: Skarć, 
Muzo, wieszcza surowymi słowy (...) oraz: Dalej,/ Muzo! gdy nie masz skrzydeł, drygaj cwa-
łem;/ Nie możesz podrość, przynajmniej nie malej/ I tęgim bóstwem bądź, choć nie wspania-
łem;/ W spółce znajdziemy coś na świata fali. G.G. Byron, Don Juan, przeł. E. Porębowicz, 
w: Wybór dzieł, Warszawa 1986, wybór, przedmowa i red. J. Żuławski, t. III, p. II, s. 7 
i p. XV, s. 540. Cytaty z Don Juana podaję w tekście głównym w wersji angielskiej, mimo 
że istnieje polskie tłumaczenie (które przenoszę do przypisów), ponieważ w interesują-
cych mnie fragmentach odbiega ono od oryginału.
80 Zob. J. Słowacki, Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu, w: Dzieła wszystkie, t. IX, Wrocław 
1956, p. VIII, s. 77, oraz Beniowski, p. I, s. 65; p. III, s. 106; p. V, s. 129.
81 A. Puszkin, Urywki z podróży Oniegina, w: Eugeniusz Oniegin. Romans wierszem, przeł. 
A. Ważyk, Wrocław 1993, s. 244; oraz ***, przeł. J. Tuwim, w: Liryki i ballady, s. 113.
82 J. Słowacki, Beniowski, p. III, s. 103.
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and yet may charm less83. Sugeruje również, że używane w dziele termi-
ny są dla Kamen zbyt trudne, niezrozumiałe. Ujawniana jest papiero-
wość, konwencjonalność zwrotu do Muz – jak w początku III pieśni Don 
Juana: Hail, Muse! et ceatera84 czy w otwarciu Podróży do Ziemi Świętej:

Muzo mdlejąca z romantycznych cierpień, 
Przybądź i pomóż! Wzywam ciebie krótko, 
Sentymentalna, bo kończy się sierpień (...)85.

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. Prośba o błogosławieństwo bóstwa w trudzie unikania 
kłamliwych wyobrażeń, złudy, odsyła do postulatu sztuki mimetycz-
nej, którego Puszkin świadomie i prowokacyjnie nie realizuje. Co wię-
cej, do owej inwokacji umieszczony jest odpowiedni komentarz, wska-
zujący na tradycję, w którą godzi tu ironia: Lżej mi – spłaciłem ciężki 
dług/ Klasycyzmowi: jeszcze zda się/ Ta inwokacja, choć po czasie86. Co 
ciekawe, początek następnego rozdziału kontynuuje ten metapoetycki 
wątek, mamy tu bowiem parodię epifanii – Muza staje w blasku w celi 
studenckiej poety (na marginesie – pod wpływem 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 
– ironicznie – jak u Słowackiego w Podróży do Ziemi Świętej „głupią 
muzą”, która zapomina o szacunku dla wydawców, czy jak u Puszkina 
„nierozumną dzieweczką”. Choroba czy niedoskonałość inspiratorki 

83 G.G. Byron, Don Juan, p. XV, s. 484. W tłumaczeniu E. Porębowicza: Nie wiem, dlacze-
go skarżą mię ludzięta,/ Że można Muzy mojej rozhoworem/ Zepsuć się? Możnaku niej dojść 
bez lęku/ Jak u tej, w której wcale nie ma wdzięku, w: Wybór dzieł, p. XV, s. 559.
84 G.G. Byron, Don Juan, p. III, s. 115. W tłumaczeniu E. Porębowicza: Cześć, Muzo..., 
Wybór dzieł, p. III, s. 136. Warto podkreślić, że w Don Juanie Muzy przywoływane są 
w zakończeniu większości pieśni.
85 J. Słowacki, Podróż do Ziemi Świętej..., p. I, s. 17.
86 A. Puszkin, Eugeniusz Oniegin, s. 196.
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także i tutaj staje się metaforą destrukcji (czy może raczej dekonstruk-
cji) języka poezji.

Demonstracja konwencjonalności topiki, jej 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:

Tak dzieje się z poetą, że mu nie wystarcza
Przepyszna Melpomena,
Raduje go uliczny festyn i jarmarczna
Najrubaszniejsza scena87.

Dowodzi niewystarczalności sztuki (tu konkretnie – teatralnej) 
i konieczności czerpania materii poetyckiej z czasem trywialnej rze-
czywistości. Podobną diagnozę odnaleźć można w Wędrówkach Childe 
Harolda Byrona:

(...) lecz nad kraj uroczy
Marzeń cudniejszą rzeczywistość bywa;
W czar ona kształty i barwy jednoczy
Nad niebo rojeń, ponad gwiazd tych dziwa,
Którymi dziki świat ten muza naokrywa88.

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 
87 A. Puszkin, Do Gniedicza, przeł. W. Słobodnik, w: Liryki i ballady, s. 193.
88 G.G. Byron, Wędrówki Childe Harolda, przeł. J. Kasprowicz, w: Wybór dzieł, t. I, p. IV, 
s. 570.
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w Les feuilles d’automne Hugo, gdzie poeta wyznaje: Eh! que m’importe à 
moi, muse, chants, vanité,/ Votre gloire perdue et l’immortalité,/ Si j’y gagne 
une heure de joie!89.

W tym kontekście interesujące wydaje się nawiązanie do toposu 
w Przeglądzie wojska w Ustępie III części Dziadów. Ma ono charakter wy-
raźnie ironiczny i jawnie retoryczny, co można uznać za pewną konty-
nuację linii ustalonej w młodzieńczych jambach. Odmienny jest jednak 
kontekst, w jakim zwrot do Muzy się tu pojawia, inny niż w przywo-
łanych wcześniej utworach jest także cel tego zabiegu. Mamy do czy-
nienia z ujawnieniem się podmiotu – poety, któremu opis manewrów 
wojsk carskich miałby zapewnić sławę. Analogia do eposów Homera 
wprowadzona jest na zasadzie hiperbolizacji: Tu mi daj, Muzo, usta stu 
Homerów90, mogłaby więc przypominać zabiegi heroikomiczne, gdyby 
nie to, że Mickiewicz ukazuje owe ćwiczenia jako bezsensowną, przy-
noszącą krwawe żniwo zabawkę cara, wobec czego wzywanie Muzy, by 
je opiewać, byłoby taką samą odrażającą zabawką. Brzozowski pisze, 
że apostrofa do bogini w tym fragmencie podkreśla właśnie absurdal-
ność i nierzeczywistość petersburskiego ceremoniału91. Poeta zapewnia, że 
drzemie z nudów:

Lecz muza moja, jak bomba w pół lotu
Spada i gaśnie w prozaicznym rymie,
I śród głównego manewrów obrotu,
Jak Homer w walce bogów, ja – ach drzymię!92

Zastosowana tu strategia jest charakterystyczna dla ironii, lecz tu 
ma ona na celu ukazanie rozdźwięku między widzeniem świata jako 
sztucznego terytorium gry, zabawy, a widzeniem prawdziwym, de-
maskującym okrucieństwo. Muza – paradoksalnie – jest potrzebna 
właśnie jako postać niepotrzebna, odsłaniająca pustkę opisu, pustkę, 
która zostaje przeniesiona na przedmiot tego opisu. Podobnie dzieje 
się w jawnie konwencjonalnych i z tego powodu zdewaloryzowanych 
nawiązaniach do Muzy w Panu Tadeuszu.

89 Ech! cóż dla mnie warte, muzo, śpiewy, dumo,/ Wasza zgubiona chwała i nieśmiertelność,/ 
Skoro tu zyskuję jedną godzinę radości! V. Hugo, Les feuilles d’automne, w: Œuvres poétiques 
complètes, wiersz XV, s. 146.
90 A. Mickiewicz, Dziadów części III Ustęp, w: Dzieła, t. III, Warszawa 1999, s. 285.
91 J. Brzozowski, Muzy w poezji..., s. 257.
92 A. Mickiewicz, Dziadów części III Ustęp, w: Dzieła, t. III, s. 293–294.
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Bez względu na modalność, we wszystkich przywołanych tu tekstach 
poeta dokonuje demistyfi kacji, godzi w tradycję, odsłania jej papiero-
wość. W efekcie ów gest buntowniczy jest gestem kreacyjnym, dowodzą-
cym niezwykłości, nowatorstwa utworu nieprzystającego do wzorców, 
twórczej niezależności artysty, który nad swą Muzą całkowicie panuje, 
podporządkowuje sobie tradycję, staje się mistrzem słowa. Może też 
prowadzić do – sytuującego się już poza ironią – przesunięcia znaczeń 
i dewaloryzacji literatury en général na rzecz autentyczności życia.

Silny poeta zmagający się z tradycją wykorzystuje jej słabość, by 
zaznaczyć 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 utracone93. Natomiast bunt pozwala poecie na ge-
sty niszczycielskie, które tym samym – na zasadzie aporii – są gestami 
tworzącymi, destrukcja i bunt czynią go demiurgiem. Obydwie opisa-
ne tu „strategie obronne” – melancholia i bunt – wyrastają z doświad-
czenia kryzysu języka i są odpowiedzią na ten kryzys, obydwie mają 
charakter ironiczny i tragiczny zarazem, bo tęsknota za przeszłością 
skażona jest świadomością, że czas nie może się cofnąć, zaś afi rmacja 
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 efektem modelu melancholijnego jest ucieczka poe-
ty do wnętrza – do świata własnej wyobraźni i subtelnych uczuć, a na 
planie jego relacji z Muzą – jej skrajna intymizacja94. Poczucie zagro-
żenia rozwojem cywilizacji połączone z indywidualizmem romantycz-
nym prowadzą do swoistego zawłaszczenia Muzy, która staje się Muzą 

93 Zob. J. Kristeva, Czarne słońce..., s. 147.
94 Od dawna w literaturze miłość i cześć dla kobiety prowadziły do utożsamienia jej 
z Muzą, do nadania jej rangi i miana bóstwa. Ten gest był, oczywiście, wielokrotnie po-
nawiany również przez romantyków. Słowacki pisze do Matki: Już cię dawno nazwałem 
dziesiątą muzą moją. (J. Słowacki, Listy do matki, w: Dzieła, red. J. Krzyżanowski, Wroc-
ław 1952, t. XIII, list z 10 lipca 1838, Florencja, s. 359. Zob. też list z 21 sierpnia 1838). 
Dziesiątą Muzą jest także nazwana adresatka wiersza Keatsa ukryta pod imieniem Lau-
ry: O, if thou hadst breathed then,/ Now the Muses had been ten./ Couldst thou wish for 
lineage higher/ Th an twin sister of Th alia?, J. Keats, To ***, w: Poetical Works, s. 297. Topos 
kochanka – Muza podejmuje w Les Rayons et les Ombres (wiersz A Laure, duchesse d’A) 
Hugo, który w listach swą Muzą nazywa narzeczoną.
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prywatną95. Paradoksalnie jednak także i druga – buntownicza postawa 
prowadzić może do podobnych przemian. Bowiem bunt przejawia się 
często w ironii, ironia zaś, jak już sygnalizowałam, może stać się for-
mą melancholii. Ironia romantyczna przejawia się – jak melancholia – 
w upodobaniu do cytatów, nawiązań, odniesień, powtórzeń, wyliczeń, 
a także w „krytyce języka”, rozbijaniu jego form i jednocześnie mnoże-
niu tych form, które mają „zasypać” stratę znaczeń96. Wirtuozeria poe-
tycka, demonstrowanie panowania nad tradycją również opierają się na 
swoistym uwewnętrznieniu Muzy. Przestrzeń inspiratorki przekształ-
ca się w przestrzeń własną, osobistą: w lirykach Lamartine’a (Adieu), 
Byrona (Pożegnanie z Muzą), w wierszach Hugo (Paysage, Rêve, La Lyre 
et la Harpe, Novembre) i Sainte-Beuve’a (A ma Muse), Keatsa (Chaucer, To 
George Felton Mathew), Desbordes-Valmore (Nuit d’hiver) czy – zwłasz-
cza – w Nocach Musseta, w Poecie i Natchnieniu Słowackiego, w Alastorze 
Shelleya. Tego rodzaju przesunięcie pozwala na ocalenie Muzy. Jest to 
pierwszy typ realizacji Schleglowskiej idylli.

Druga możliwość to – stanowiąca przeciwieństwo intymizacji – eks-
tremalizacja wyobcowania Muzy, które zapoczątkowali w przywoła-
nym w pierwszej części tego artykułu wierszu L’Enthusiasme Lamarti-
ne, a także – w pewnym sensie – Blake w swym Miltonie97. Postawienie 
inspiratorki po stronie niewyrażalnego, po stronie au-delà, prowadzi do 
romantycznego mitotwórstwa. Przykład takiej kreacji odnaleźć moż-
na przede wszystkim w twórczości Hugo, poczynając od Ód i ballad, 
a na późnych lirykach kończąc. Synkretyzm kulturowy, także topika, 
służy Hugo w budowaniu mitu „ja” – wybrańca, poety natchnionego. 
Inaczej jednak niż w przypadku bohatera Krasińskiego – tu owo pięt-
no wywyższa poetę, nadaje mu godność poszukiwacza Asolutu. Można 
więc wysnuć stąd wniosek, że – paradoksalnie – wyobcowanie fi gury 

95 Owszem, w poezji zaangażowanej szczególnie młodego Hugo bogini pełni swe funk-
cje kapłańskie wobec społeczeństwa. Przykład stanowić mogą ody z Odes et Ballades: 
w Le Poëte dans les révolutions Muza staje się Eumenidą; w La Vendée pojawia się święta 
Muza – żałobnica po Francji – męczennicy; w Le dernier chant jest kapłanką, pełniącą 
sakralne funkcje wobec ludu.
96 O estetyce i poetyce melancholijnej zob. M. Bieńczyk, O tych..., s. 29–46, zwłaszcza 
s. 32.
97 O Muzach – „córkach Beulah” Blake’a jako wyrazie obiektywizacji doświadczenia poe-
ty w skrajnym subiektywizmie pisze J. Brzozowski, Muzy w poezji..., s. 242–249.
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inspiratorki służy jej 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, fi gurami retorycznymi, a więc i z Muza-
mi) jest jej porzucenie bądź dążenie do jej porzucenia w imię tego, co 
transcendentne, pozaliterackie, uznane za autentyczne. To – niewątpli-
wie skrajny i bezprecedensowy – przypadek Mickiewicza98.

Oddający romantyczne sprzeczności obraz stosunku poety do Muz, 
jaki wyłania się z literatury romantycznej, oscyluje między melancholią 
a buntem przybierającym częstokroć formę ironii, między przyjęciem 
a odrzuceniem topiki, przychylnością wobec niej a wrogością, bliskoś-
cią a obcością, także między jej trywializacją a uwzniośleniem; dezak-
tualizacją a nadaniem nowych sensów, dewaloryzacją a przywracaniem 
znaczeń. Skomplikowana relacja poety z Muzą jest pochodną dwoistej 
koncepcji romantycznego natchnienia i ambiwalentego podejścia do 
kwestii twórczej autonomii, kwestii, od której rozpoczęłam te rozwa-
żania. Melancholia i bunt to, jak się zdaje, dwie postawy wobec tradycji 
czczonej i znienawidzonej, które wyznaczył romantyzm, niejednokrot-
nie łącząc je w tragiczno-ironicznym splocie*.

98 Zob. K. Rutkowski, Przeciw (w) literaturze: esej o „poezji czynnej” Mirona Białoszewskie-
go i Edwarda Stachury, Bydgoszcz 1987, zwłaszcza rozdz. II: Krytyka literatury według 
Mickiewicza oraz rozdz. III: Koncepcja poezji czynnej w prelekcjach paryskich.
 * Praca naukowa fi nansowana ze środków na naukę w latach 2008–2010 jako projekt 
badawczy.


