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Być jak Cézanne...  
O modernistycznej estetyce obecności

Artysta i tożsamość relacyjna

Proces autonomizacji sztuki dokonujący się w XIX i XX wieku w eu-
ropejskim modernizmie miał istotny wpływ na kształtowanie się toż-
samości nowoczesnego artysty. Refleksji estetycznej zmierzającej do 
przeformułowania pojęcia sztuki towarzyszyły pytania o status twór-
cy. Wśród wielu rodzajów dyskursów, w jakich podejmowano tę proble-
matykę, jeden wyróżnia się szczególnie – to dyskurs samych artystów: 
pisarzy, malarzy, aktorów, kompozytorów. Estetyka artystów nabiera-
jąca w tym okresie wyjątkowej wagi zostaje wyartykułowana w różnych 
formach: od tradycyjnych gatunków fikcjonalnych, m.in. powieść o ar-
tyście, poprzez eseje, manifesty aż po literaturę osobistą (listy, dzien-
niki, notatki itp.). Podmiot tych tekstów jest konstrukcją tak złożoną 
i różnorodną, że wypreparowanie z niej jednego modelu artysty funk-
cjonującego w europejskim modernizmie wydaje się planem raczej nie-
możliwym do zrealizowania. 

W XIX wieku świadomość rosnącej emancypacji sztuki i włączenia 
jej w orbitę komunikacji elitarnej potęgowała przekonanie artystów 
o konieczności zerwania kompromisu z kulturą mieszczańską. Mniej 
lub bardziej desperackie działania prowadzące do autoalienacji artysty 
miały swoje konsekwencje nie tylko w narastaniu, skądinąd owocne-
go artystycznie, oporu wobec oczekiwań mieszczańskiej publiczności. 
Sytuacja, zazwyczaj przecież nie nazbyt radykalnego wykluczenia spo-
łecznego, inicjowała również intensywne i w swoisty sposób innowacyj-
ne procesy tożsamościowe jednostek twórczych. Jednym ze sposobów 
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reakcji na tendencje marginalizujące było powstawanie nowych wspól-
not artystycznych. 

Gdy przemijała epoka wielkich romantyków wraz z ideą autentycz-
ności i „etyką wyjątkowości” coraz wyraźniej dochodziła do głosu świa-
domość znaczenia relacji osobowych. Bohemy, bractwa, cyganerie, gru-
py artystyczne były wspólnotami budującymi więzi na fundamencie 
pewnej wizji sztuki i programów artystycznych, ale także poprzez, za-
zwyczaj skomplikowane i dalekie od hierarchii wartości społeczeństwa 
mieszczańskiego, związki personalne. Relacje te wynikały z potrzeby 
poszukiwania współtowarzyszy egzystencji podporządkowanej sztuce. 
W o wiele większym stopniu niż w kulturze mieszczańskiej więzi inter-
personalne były skutkiem świadomego kreowania własnej tożsamości, 
realizacją pragnień wynikających ze statusu twórcy. 

Kryzys światopoglądowy modernizmu widoczny w rozpadzie obra-
zu świata i tożsamości, załamaniu mechanizmów poznawczych, wy-
zwalał coraz silniejszą presję reorganizacji uniwersum pozostającego 
w zasięgu jednostki. Egzystencja artysty, zwykle, jakby ex definitione 
wyłamująca się z typowych form zakorzenienia, wpisywała się znako-
micie w zasadę ustanawiania ciągle od nowa punktu odniesienia. Nie 
tylko pokazywała, jak przesuwać ten punkt w stronę „ja” jako podsta-
wowego centrum, ale także jak tkać wokół „siebie” sieci związków ini-
cjujących i wspierających wysiłek autokreacji. 

Procesy formacyjne nowoczesnego artysty przebiegały w sposób 
ukierunkowany na wynajdywanie wspólnot jako sieci zarówno rze-
czywistych powiązań interpersonalnych, jak i wspólnot o charakterze 
wyobrażeniowym. Jedne i drugie podlegały zarówno obiektywnym de-
terminantom, jak i przypadkowym „skojarzeniom”. Relacje wynikające 
z więzi rodzinnych i środowiskowych zwykle stanowiły mocny funda-
ment formacyjny. W fazie edukacji coraz mocniej zaznacza się czyn-
nik świadomego konstruowania związków z Innymi. Opresywnemu 
działaniu wspólnot „rodzimych” artysta przeciwstawia konstruowanie 
zbiorowości, z którą się w jakimś stopniu identyfikuje. Proces ten, ty-
powy dla każdego zjawiska socjalizacji, w wypadku artystów nasycony 
jest w większym stopniu aspektem sprawczym.

Wyjątkowo ważnym obszarem odsłaniającym „ja” nowoczesne-
go twórcy w owej sieci powiązań jest epistolografia. Poetyka listu na-
kazuje postrzegać artykulację podmiotu w świetle konstruowanych 
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przez jednostkę układów interpersonalnych. Sieć powiązań artysty 
z adresatami listów była realnym kręgiem osób obejmującym przede 
wszystkim krewnych oraz znajomych ze świata sztuki. Powstająca na 
przestrzeni lat korespondencja danego artysty pokazywała sposób bu-
dowania wspólnot artystycznych w realnej rzeczywistości społecznej: 
wybór partnerów wymiany listów, dramaturgię przebiegu znajomości, 
zmienne motywacje strategii zachowań.

W listach możemy też zobaczyć wyraźnie, że obok tej sieci rzeczywi-
stych relacji jest też inna, jeszcze bardziej związana z potrzebą kształ-
towania siebie jako artysty. Tworzą ją osoby, z którymi nie zawsze 
można wejść w bezpośredni dialog, ale które są kreowane na patronów 
aktywności życiowej i twórczej. Dzięki stałej gotowości podmiotu twór-
czego do poszukiwania Innego – to świat w szczególny sposób otwarty; 
pisał o nim Rainer Maria Rilke w liście do Witolda Hulewicza:

My, tutejsi i dzisiejsi, nie jesteśmy ani przez chwilę ograniczeni do świata doczes-
nego, ani też w nim unieruchomieni; przechodzimy ciągle do tych, którzy istnieli 
wcześniej, do miejsca, w którym powstaliśmy, i do tych, którzy na pozór przycho-
dzą po nas. W tym największym, otwartym świecie są wszyscy, choć nie można 
powiedzieć, że są jednocześnie, bo właśnie nieobecność czasu sprawia , że wszyscy 
oni są1.

W ten świat artysta wprowadza każdego, kogo uzna za obiekt prag-
nienia autoidentyfikacji. To szczególny rodzaj estetycznej mimikry, 
zawierający się w formule „Być jak...”. Myślę tutaj nie o zasadzie ago-
nicznego podążania za dziełem w jego unikatowej formie: „pisać jak....”, 
„malować jak....”. Interesujący jest taki mechanizm utożsamienia, któ-
ry spychając na dalszy plan specyfikę medium, poszukuje natomiast 
alchemii całości, magicznego stopu tożsamości i tworzenia.

„Być jak Cézanne ...” – wypowiedzenie takiego pragnienia przez pi-
sarza, który nigdy nie wziął pędzla do ręki, wskazuje na istotny aspekt 
więzi. W takim przypadku kluczową rolę w relacji między malarzem 
a pisarzem odgrywa mitologia tworzenia. Paul Cézanne dla wielu ar-
tystów był jednym z najważniejszych bohaterów nowoczesnej wersji 
tej mitologii, niezależnie od tego, którą ze sztuk uprawiali. Chciałabym 

1 R.M. Rilke, List do Witolda Hulewicza z 10 listopada 1925 roku, za: R.M. Rilke, Druga 
strona natury. Eseje, listy i pisma o sztuce, przekład i komentarze T. Ososiński, Warszawa 
2010, s. 170–171. 
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przyglądnąć się jednemu wariantowi pragnienia artystycznej identyfi-
kacji; być jak Cézanne – ta myśl nurtowała Rainera Marię Rilkego.

Listy Rilkego do żony pisane w 1907 roku z Paryża poświęcone 
Cézanne’owi są świadectwem spotkania dwóch artystów.

Historia pewnego spotkania w „otwartym”  
świecie sztuki

To spotkanie, do którego w rzeczywistości nigdy nie doszło (odbyło się 
rok po śmierci Cézanne’a), można opisać na wiele sposobów. Można 
by zacząć od pytań z dziedziny geoestetyki: gdzie się spotkali? Realną 
przestrzenią spotkania był oczywiście Paryż. To tu Rilke oglądał obrazy 
Cézanne’a na Jesiennym Salonie; prawie cały październik (do 22, czyli 
dnia zamknięcia Salonu) 1907 roku spędził przed jego płótnami. To 
pierwsze paryskie spotkanie przynosi tak głębokie przeżycia, że gdy 
salon się kończy, Rilke pozostaje z poczuciem pustki (Skoro Cézanne 
już się zakończył, zadaję sobie pytanie: co teraz? Jest teraz zbyt późno na 
wszystko2), sarkazmem (Salon już się skończył; za parę dni zastąpi go wy-
stawa automobilów, które pozostaną tam wystawione długo i głupio, każdy 
ze swoją ideé fixe prędkości, [67]) i niedosytem. Pierwszego listopada Ril-
ke jest już w Pradze, bo tam właśnie w pawilonie Manesa na wystawie 
malarstwa nowoczesnego znalazły się „cztery Cézanne’y”...

O ten szczególny czas spotkania Rilkego i Cézanne’a można też py-
tać, odwołując się do problematyki intertekstualnej. Listy Rilkego do 
żony przypominają strukturą narracji monologi bohaterów z powieści 
Dostojewskiego. Są ciągle nastawione na słowo cudze, wobec którego 
dynamicznie zmienia się dystans: jest ono cytowane, interpretowane, 
negowane, powtarzane jako własne. To cudze słowo nie jest słowem 
adresatki listów, lecz należy przede wszystkim do innych artystów. 
Pojawiają się tu miniopowieści biograficzne, np. Rilke streszcza kole-
je życia van Gogha, które poznał dzięki biogramowi umieszczonemu 
w albumie z oglądanymi właśnie reprodukcjami. Chętnie przypomina 
zasłyszane anegdoty krążące w obiegu towarzyskim bądź znane mu 

2 R.M. Rilke, Cézanne, przeł. A. Serafin, wstęp A. Zagajewski, Warszawa 2015, s. 67 (ko-
lejne cytaty oznaczone w tekście według tego wydania).
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z przekazów tekstowych. Ciekawią go także notatki sporządzane przez 
artystów (Rodin pisze piękne rzeczy na niezliczonych karteczkach [30]) 
i ich prywatna korespondencja (wie, że listy van Gogha do brata znaj-
dują się w posiadaniu wdowy po tym bracie – całe ich setki [27]). Legenda 
Cézanne’a rok po jego śmierci rozwija się we francuskim świecie sztuki 
niezwykle dynamicznie. Rilke doskonale zna historie literackich fascy-
nacji Cézanne’a i jego żywych reakcji na dzieje niektórych powieścio-
wych bohaterów-malarzy. 

W XIX wieku mitologię artysty tworzyli przede wszystkim sami 
artyści. Wtedy, gdy poprzez działania i gesty autokreacyjne budowali 
własną legendę, a także wtedy, gdy stawali się autorami fikcjonalnych 
postaci i fabuł. Ówczesna literatura najchętniej przywoływała mala-
rza w roli reprezentanta świata sztuki. We Francji między rewolucją 
1789 roku a I wojną światową powstało 35 powieści i nowel z malarzem 
jako głównym bohaterem; jeśli do tego dodać liczne dramaty, libretta 
operowe i operetkowe, to można zgromadzić pokaźny zasób opowieści 
o artyście. Nathalie Heinich uważa, że szczególnie istotną rolę odegrały 
trzy pokolenia pisarzy francuskich podejmujących temat artysty-ma-
larza; w powstałym wówczas kanonie wyjątkowe miejsce zajmowały 
powieści Balzaca i Zoli3. Nieznane arcydzieło (1831) Balzaca podobnie 
jak Dzieło (1886) Zoli pełniły funkcję magicznych luster, w których 
przeglądali się kolejni wielcy artyści, nawet ci z odległej, wydawałoby 
się, przyszłości. Pablo Picasso był gorącym wielbicielem Nieznanego ar-
cydzieła, które do tego stopnia rozbudziło jego wyobraźnię, że wykonał 
cykl ilustracji do tej powieści. Marszand Vollard nie tylko zachęcał go 
do tego przedsięwzięcia, ale zorganizował osobną wystawę tych rysun-
ków. Do legendy paryskiej bohemy przeszedł też fakt, że Picasso miał 
pracownię (w której powstała m.in. Guernica) dokładnie w tym samym 
domu przy Grands-Augustins 7, w którym zamieszkiwał malarz Fren-
hofer, najbardziej intrygująca postać powieści Balzaca4.

3 N. Heinich określa ewolucję, jaka zaszła w dziewiętnastowiecznym micie artysty, jako 
przejście od paradygmatu profesjonalizmu do paradygmatu powołania (Być artystą. 
Rzecz o przekształceniach statusu malarzy i rzeźbiarzy, przeł. L. Mazur, Warszawa 2007, 
s. 43).
4 Powieści Balzaca i filmowi Rivette’a poświęcił interesujące studium D. Czaja, Zagadka 
arcydzieła. Balzac i Rivette. Artykuł zawiera także obfitą bibliografię prac poświęconych 
związkom powieści Balzaca i malarstwa (www.gnosis.art.pl/e_gnosis/punkt_widzenia/
czaja_zagadka_arcydzieła_01.htm).
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Równie wnikliwym czytelnikiem Balzaca był Paul Cézanne. Émile 
Bernard wspominał, iż pewnego wieczoru, gdy napomknął mu o tekś-
cie Balzaca, malarz wstał od stołu, stanął przede mną i uderzając w swoją 
pierś palcem wskazującym, mianował się – bez słowa, tylko tym powtarza-
nym gestem – głównym bohaterem tej historii. Był tak poruszony, że z jego 
oczu popłynęły łzy5.

Jeszcze bardziej emocjonalny był stosunek Cézanne’a do powieści 
Zoli. Wynikał on zapewne z tego, że obydwu artystów, Zolę i Cézanne’a, 
łączyła wieloletnia przyjaźń. Malarz uznał Dzieło za powieść z kluczem. 
Oburzenie Cézanne’a wywołała postać artysty borykającego się z nie-
mocą twórczą i popełniającego w końcu samobójstwo, którą uznał za 
swój zakamuflowany portret.

Rilke przywołuje w listach obydwie anegdoty o Cézannie i jego re-
akcji wobec powieściowych bohaterów. I dostrzega w tym sposobie od-
bioru znamienną sprzeczność: z jednej strony ujawnia on dramatyczną 
potrzebę wsłuchiwania się w opowieści o innych artystach i odkrywa-
nie w nich własnych cierpień i namiętności, a z drugiej strony wykonu-
je gesty brutalnego odrzucenia Innego, zbyteczność analogii i wzorców. 
Tę samą pulsującą sprzeczność pragnień przeżywa sam Rilke: prag-
nie wiedzieć, jak dojrzewa się do aktu twórczego, i śledzi ten proces 
u Cézanne’a, van Gogha, Rodina, Picassa, ale chwilę później zapewnia, 
że tylko pełna koncentracja na sobie może przynieść upragniony efekt, 
czyli dzieło. Rilke, opowiadając w listach o Cézannie, ma świadomość, 
że tworzy opowieść autobiograficzną; list do żony z 9 września 1907 
roku kończy uwagą:

O tym wszystkim chciałem Ci opowiedzieć; wiąże się to bowiem z nami tak bar-
dzo, w setkach miejsc nas dotyczy. (...) Bądź zdrowa... jutro napiszę z kolei o sobie. 
Wiesz jednak, jak dalece i dziś pisałem również o sobie... (40)

To oczywiste, że pisze o sobie, stale i bez przerwy, a wprowadzanie 
w krąg jego świata innych artystów jest koniecznym zabiegiem autoana-
lizy. Towarzyszy mu jednak stale krytyczna refleksja dotycząca niedo-
brej ciekawości skierowanej wobec innych: W gruncie rzeczy nie powinno 
nas obchodzić, co sprawia, że ktoś wzrasta, o ile tylko wzrasta i o ile my je-
steśmy na tropie prawa naszego własnego wzrostu... (22). Dewizą staje się: 

5 Ibidem.
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Pracować nie bacząc na nikogo i rosnąc w siłę (38). A jednak zagadka bycia 
twórcą będzie zawsze fascynowała Rilkego; świadczy o tym wszystko, 
co napisał o konkretnych artystach w swoich monografiach o Rodi-
nie, niemieckich pejzażystach (Worpswede 1903), listach, dziennikach. 
Mówi o tym dyskurs symboliczny poezji i prozy, przywołujący na wiele 
sposobów główne wątki filozofii twórczości. Dowodzi tego także wspo-
mnienie Witolda Hulewicza o dwudniowym spotkaniu z Rilkem, wy-
pełnionym rozmowami o żyjących i nieżyjących pisarzach, malarzach. 

W przedmowie do Worpswede pada definicja artysty i sztuki, w któ-
rej kluczową rolę odgrywa zagadkowość: rzeczą artysty jest kochać za-
gadkę – nie rozwiązywać jej, bo to należy do mędrców. Artysta pozosta-
je dla artysty najbardziej fascynującą zagadką; autor Godzinek wiedział 
dobrze, że szczególnie w tym wypadku obowiązuje pewna powściągli-
wość, którą należy mieć zawsze na uwadze, gdy ktoś próbuje w sposób praw-
domówny prześledzić życie innego człowieka: Nieraz przystaniemy przed 
Nieznanym6. 

Korespondencja Rilkego jest świadectwem spotkania z inną osobo-
wością twórczą, które w przypadku relacji pisarz–malarz przebiegało 
w trzech fazach. Po pierwsze, jest to nasłuchiwanie wieści o jego życiu 
właśnie zamieniającym się w pośmiertną legendę oraz uważna lektura 
tekstów biograficznych. Po drugie, kontemplacja dzieł, długie godziny 
spędzone na wpatrywaniu się w obrazy (oryginały bądź reprodukcje) 
w oczekiwaniu na właściwe spojrzenie (41). Wymaga ono czasu, prze-
zwyciężenia w sobie pierwszej reakcji zdziwienia i konsternacji (41). 
I po trzecie, dokonywanie prób słownej transpozycji doświadczenia 
estetycznego. Pojawia się tu wariant fabularny: opowieści o okolicz-
nościach owych spotkań z obrazami, podróżach odbytych w celu ich 
zobaczenia czy zdarzeń towarzyszących oglądaniu obrazu. Kluczowy 
staje się jednak wariant ekfrastyczny: poszukiwanie słowa trafiającego 
w sedno fenomenu dzieła, słowa zawsze niewystarczającego (63).

W opisach obrazów nawet najbardziej techniczne uwagi o formie 
przedstawienia zmierzają do konstatacji na temat procesu twórcze-
go. Doświadczanie rzeczywistości obrazu przenika myśl o akcie two-
rzenia. Cézanne malował tylko to, co znał, nic innego, powiada Matylda 

6 R.M. Rilke, Wprowadzenie do książki pt. Worpswede, w: idem, Testament, przeł. B. Anto-
chewicz, Wrocław 1994, s. 100–101.
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Voellmoeller, zwiedzająca Salon Jesienny wraz z Rilkem. Przypatrując 
się jabłku na obrazie Cézanne’a, wymieniają opinie:

 „Tutaj”, rzekła, wskazując na pewne miejsce, „to coś, co znał, a zatem mógł to wy-
powiedzieć (pewne miejsce na jabłku); tuż obok jest wciąż wolne miejsce, ponieważ 
tego jeszcze nie znał”. (...) „Musiał mieć czyste sumienie” odparłem. „O tak, był 
kimś szczęśliwym, gdzieś bardzo głęboko w sobie...” (43) 

Dla tej pary przenikliwych obserwatorów plama barwna na obrazie 
Cézanne’a była tożsama z ciężarem gestu moralnego artysty, który tę 
farbę położył.

Czyste sumienie błękitu

Według Rilkego rzeczywistość obrazów nie jest ograniczona ramami 
i nie tłumaczy się poprzez przypisy do realności, ale zyskuje walor au-
tonomicznego istnienia. I jako taka wkracza pewnie w świat.

Dziś znów byłem przy jego obrazach; jest czymś niesamowitym, jakie budują one 
otoczenie. Stojąc pomiędzy obiema salami i nie skupiając się na żadnym konkret-
nym obrazie, czuje się, jak ich obecność współtworzy kolosalną rzeczywistość (41). 

Byt dzieła sztuki staje się dla Rilkego analogiczny do bytu natury – 
w ten sposób próbuje opisać faktyczność jego istnienia. Przedmioty 
przedstawione na obrazach charakteryzuje poprzez znamienne prze-
sunięcie ich statusu, przydając im cechy osobowe (fotel, który już sam 
jest osobowością [(62]). Przypadkowość i banalność rzeczy malowanych 
przez Cézanne’a podkreśla siłę „cudownego” przemienienia, jakiego 
dokonuje artysta. Zdaniem Rilkego malarz podąża ścieżkami, jakie wy-
tyczył Baudelaire; zwrócenie się ku przedmiotom ułomnym, pospoli-
tym, porzuconym daje szansę, by lepiej dostrzec byt, który istnieje tak 
jak każdy inny byt. Twórcy nie wolno już dokonywać wyboru, tak jak nie 
wolno mu odwracać się od żadnego istnienia (55).

Rilke wyobraża sobie pracownię Cézanne’a i widzi, jak ten kładzie 
jabłka na pościeli (mając nadzieję, że nie dowie się o tym jego surowa 
gospodyni), wyciąga stare butelki po winie i to, co właśnie ma pod ręką. 
I robi swoich „świętych” z tego rodzaju rzeczy; i zmusza je, zmusza, by były 
piękne, by oznaczały cały świat, wszelkie szczęście i chwałę, i nie wie, czy 
udało mu się je skłonić, by tym dla niego się stały (40).
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Tak dokonuje się przemienianie rzeczywistości w Inną rzeczywi-
stość: od istnienia do Istnienia. Ale to zaledwie połowa drogi. Rilke 
zgadza się z opinią swojej znajomej, z którą ogląda Cézanne’a, że to 
właśnie doskonale wyważone pół. Ta druga połowa drogi przemienie-
nia to tajemnica barw. Mówi panna Voellmeloer: Są jakby umieszczone 
na wadze: tu rzecz, a tam barwa; ni mniej, ni więcej, niż trzeba dla równo-
wagi. Może to być dużo lub mało, to zależy, lecz zawsze dokładnie tyle, ile 
odpowiada przedmiotowi (44).

W barwach, jak twierdzi Rilke, wydarza się malarstwo Cézanne’a (59). 
Tę „zdarzeniowość” kolorów odkrywa w dwóch wymiarach. Każda z nich 
umacnia stanowczość swojego istnienia przez swoistą pamięć własnego 
bytu. Suma doświadczeń czerni czy czerwieni jest gwarantem ich bez-
granicznej rzeczowości (54). Błękit Cézanne’a współtworzy uniwersum 
błękitu, którego monografię chciał napisać Rilke7. Świat zamieszkiwa-
ny przez błękity, począwszy od obrazów ściennych w Pompejach, przez 
błękit La Toura i Chardina, sprawia, że kolor błękitnego wazonu na 
obrazie Cézanne’a, tu i teraz, nabiera ciężaru pewności istnienia: Jakby 
te barwy mogły raz na zawsze wyleczyć z niezdecydowania (46). 

Równocześnie jednak temu podkreślaniu swej odrębności, utwierdza-
niu się w sobie poszczególnych plam barwnych towarzyszy dialektyczna 
równowaga współuczestniczenia, dopasowywania się, bycia wobec 
innych barw. Jest tak jakby każde miejsce znało wszystkie inne miejsca, 
które nie są stałe i stabilne, lecz raczej stale balansują, zmierzając do 
utrzymania ciągle zanikającej równowagi. W tym ruchu wzajemnym wie-
lorakich odziaływań wibruje wnętrze obrazu, unosi się i zapada z powrotem 
ku sobie, nie ma w nim miejsca bez ruchu (63).Te dwa porządki, wertykal-
ny i horyzontalny, jeden rozgrywający się w pamięci przeszłości, drugi 
budujący napięcia przestrzenne, decydują o niezniszczalnym w swojej 
stanowczej obecności bycie obrazu (36).

7 Śladem intensywności przeżycia błękitu malarskiego jest fakt, iż swoje Nowe wiersze 
opublikowane w 1907 roku Rilke napisał na błękitnym papierze.
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Nieczyste sumienie artysty

Czyste sumienie błękitu to pewność uobecnienia, które sztukę czyni 
naturą. W odległym planie finału procesu twórczego oznaczałoby to 
także czyste sumienie artysty spełniającego swoje powołanie; w mi-
tycznej wyobraźni Cézanne’a to proces przypominający wędrówkę do 
ziemi obiecanej. Pracuję uporczywie – pisze do Vollarda w 1903 roku – 
czyż czeka mnie los narodu żydowskiego, a może będę mógł przecież wnijść 
do niej? (96). Cézanne, jak Mojżesz, był ciągle w drodze. 

Tę metaforę wędrówki Rilke traktował także jak najbardziej dosłow-
nie. Wiedział, że dokonująca się w głębokiej samotności praca ozna-
czała w ostatnich latach życia malarza w Aix-en-Provence codzienne 
wstawanie o szóstej rano i długą drogę do atelier. Tam Cézanne prze-
bywał do dziesiątej, ponowny powrót do domu na posiłek, a po nim 
długa wędrówka do doliny, z której roztaczał się widok na Górę Świętej 
Wiktorii. Wiedział też, że ta samotność w drodze nie była najgorsza; 
Rilkego prześladowały obrazy dzieci obrzucających kamieniami starca, 
który z trudem dźwigał sztalugi. Cierpienie odtrąconego odmieńca, 
wykluczonego ze wspólnoty, dopełniało cierpienie wynikające z nieza-
dowolenia z siebie i braku postępów w pracy. W całym wachlarzu figur 
mitycznych oplatających portrety Cézanne’a dominuje zagadka Syzyfa: 
tajemnica woli powrotu na tę samą drogę. 

Poczucie wyobcowania nie doskwierało tak bardzo, bo Cézanne 
i Rilke czuli zapewne tak samo jak Hofmannsthal:

 (...) w żadnym momencie nie jestem człowiekiem bardziej niż wówczas, kiedy z ty-
siączną mocą odczuwam życie, a dzieje się tak wówczas, kiedy to, co zawsze niemo 
i skrycie znajduje się przede mną jako przemożność i obcość, kiedy to się otwiera 
i niczym fala miłości oplata mnie sobą. Czy zatem we wnętrzu rzeczy nie jestem tak 
bardzo człowiekiem, tak bardzo sobą samym jak zawsze, bezimiennym, samotnym, 
lecz nie zastygłym w samotności8.  

Być najpełniej człowiekiem we wnętrzu rzeczy – tak właśnie inten-
sywność ludzkiego istnienia jednoczy się z intensywnością tworzenia; 
sumienie i cierpienie łączą bycie podmiotu i bycie koloru: Dlaczego bar-
wy nie miałyby być braćmi cierpień, skoro jedne i drugie prowadzą nas do 
wieczności9.

8 H. von Hofmannsthal, List powracającego, za: M.R. Rilke, Cézanne..., s. 124.
9 Ibidem.
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W tej mitologii twórczości heroizm pracy jest przeniknięty cnotą 
ubóstwa. W postaci Cézanne’a, postrzeganej jako jedność osobowości 
i dzieła, Rilke zobaczył monastyczny ideał pracy, skupienia i ascezy. 
Podobnie jak w doświadczeniach świętych mnichów, grzeszne pokusy 
czyhały jednak na każdym kroku. Rilke, ujawniając wewnętrzne roz-
darcie, sławi uroki próżnowania, wspomnień leżenia w bezruchu i trwania 
w błogostanie. W fantazjach poety alternatywą dla ascetycznego mode-
lu egzystencji Cézanne’owskiej stało się kupienie kiosku od paryskiego 
bukinisty z okolic rue Seine i spędzenie tam wraz z psem dwudziestu 
lat na lekturze książek i głaskaniu sierści przyjaciela. Słodkie próżno-
wanie Rilkego nie jest zatem Baudelaire’owską nudą, ennui, lecz znie-
ruchomieniem w estetycznym hedonizmie, życiem wyzutym z trudu 
i cierpienia podróży. Ta pokusa zostaje przez Rilkego odrzucona, postać 
Cézanne’a jest jedną z tych, które pomagają w świadomym wyborze:

Czyste sumienie tych czerwieni, tych błękitów, ich prosta prawdziwość działa wy-
chowawczo; gdy się stanie przed nimi w największej możliwej gotowości, wówczas 
one jak gdyby czyniły coś z nami.

Dopiero widząc, jak wiele teraz daje mi Cézanne, dostrzegam, jak bardzo się 
zmieniłem (45).

Rilke spotkał na swojej drodze Cézanne’a w wyjątkowym momen-
cie. Właśnie rozstał się z Rodinem, u którego pełnił funkcję sekreta-
rza i którego uczynił bohaterem książki wydanej w 1902 roku. Pisze 
ciągle swoją jedyną powieść, Malte (zostanie ukończona w 1910 roku), 
wiele podróżuje, ale ciągle żyje w przeczuciu dzieła, jakie jeszcze jest 
przed nim. Późniejsza dziesięcioletnia przerwa między rozpoczęciem 
Elegii duinejskich a ich ukończeniem i eksplozja twórcza kilku tygodni 
1922 roku, gdy powstaje zasadniczy zrąb elegii i Sonety do Orfeusza, 
mówią wiele o meandrycznych kolejach twórczości pisarza. Życie Ril-
kego, w ciągłym ruchu, nieustannej podróży po Europie, a i poza nią 
(Afryka), naznaczone jest piętnem odrzucenia domu i stabilizacji. De-
cyzja o rozstaniu z żoną i córką była często przedmiotem komentarzy 
badaczy osobowości Rilkego, a także innych poetów10. Podporządko-
wanie decyzji życiowych zasadom stworzonym jako dekalog praktyk 

10 Wśród znakomitych studiów K. Kuczyńskiej-Koschany poświęconych Rilkemu znaj-
dziemy także ten wątek, rozwinięty w kontekście poezji Różewicza w: Rilke poetów pol-
skich, Wrocław 2004.
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twórczych prowadziło do zachowań dwuznacznych moralnie. Tego tak-
że Rilke mógł się nauczyć od Cézanne’a: w liście do żony opowiada, jak 
to Cézanne swoją matkę też [jak ojca] kochał, jednak nie był na jej pogrze-
bie. Znajdował się „sur la motif ”, jak się wyraził. Już wtedy praca była dla 
niego tak ważna i nie uznawała wyjątku, nawet takiego, który z pewnością 
nakazywały mu jego pobożność i prostota (38). 

Rilke jest przekonany, że sztuka wymaga wykroczenia poza miłość 
(46). Nie tylko w sensie modyfikacji etycznych relacji z Innym. Rilke 
czyni z tej reguły zasadę nowej estetyki depersonalizacji. Przyznaje, 
że rzeczą naturalną jest zaangażowanie emocjonalne artysty wobec 
przedmiotu twórczości. Postawa Pigmaliona w świecie sztuki Rilkego 
jest punktem wyjścia, ale zostaje zweryfikowana. 

Kocha się każdą z tych rzeczy, gdy się je tworzy: gdy jednak się to pokaże, tym sa-
mym czyni się jej krzywdę; osądza się ją zamiast ją wypowiadać (...). Malowało się: 
ja kocham to oto; zamiast malować: to oto. (...) [Cézanne] na pewno nie okazałby 
swej miłości, nawet jeśli musiał ją żywić; z takim usposobieniem, w pełni rozwinię-
tym wskutek jego skrajnej ekscentryczności, zwrócił się zatem do natury i potrafił 
powściągnąć swą miłość do każdego jabłka i umieścić ją w namalowanym jabłku na 
zawsze (46).

Miłość zamknięta w akcie tworzenia, pozwalająca wypowiedzieć 
się w sztuce uobecnienia, a nie w sztuce ekspresji bywała rozgrze-
szeniem dla nieczystego sumienia artysty. Pozwalała artyście być kimś 
szczęśliwym, gdzieś bardzo głęboko w sobie...

Being Like Cézanne... Remarks on Modernist Aesthetics of Presence

The article discusses problems connected with anthropological aesthetics, involv-
ing relations between the identity of a modernist artist, his aesthetic ideas and 
creative praxis. A “meeting” of Rainer Maria Rilke and Cezanne’s art and biogra-
phy, described in letters exchanged between the poet and his wife, is analysed. 
The true influence that Cezanne had on Rilke, his understanding of art and his 
creative process, seems to stem from mutual pressure between literature and 
painting. Thus, the mythology of creation forms thanks to a unique co-depend-
ency network reconciling antagonisms between reality and fiction, words and im-
ages, aesthetics and morality. 


