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Norwid–Baudelaire: profanacje1

Joseph Acquisto w  książce The Fall Out of Redemption pisze  – mając 
na myśli między innymi Baudelaire’a – że przeciwnicy nowoczesności, 
którzy byli najbardziej krytyczni wobec postępu, sekularyzacji, rozwo-
ju technologicznego, stawali się często – paradoksalnie – fundatorami 
estetyki nowoczesności2. O szczególnej pozycji takich pisarzy (konkret-
nie: Josepha de Maistre, François-Renégo de Chateaubrianda, Charlesa 
Baudelaire’a, Gustava Flauberta, Marcela Prousta, Rogera Caillois, Emi-
la Ciorana) traktuje książka Antoine’a Compagnona Les antimodernes 
de Joseph de Maistre à Roland Barthes. Ich „antynowoczesność” to mo-
dernité à contre-coeur, nowoczesność wbrew sobie3. Acquisto, nawiązu-
jąc do koncepcji Compagnona, proponuje termin amodern, by objętych 
nim twórców – nieidentyfikujących się z nowoczesnością, ale uznających 
jej konieczność i świadomych niemożności powrotu do stanu pierwot-
nego – odróżnić zarówno od apologetów nowoczesności (modern), jak 
i od jej przeciwników (antimodern)4. Baudelaire znajduje się w centrum 
prac wymienionych tu badaczy, sądzę jednak, że tak zdefiniowane poję-
cie amodern można z powodzeniem odnieść także do Norwida.

1 Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w  latach 2016–2019 
(Nr 0046/NPRH4/H2a/83/2016).
2 J. Acquisto, The Fall Out of Redemption. Writing and Thinking Beyond Salvation in Baude-
laire, Cioran, Fondane, Agamben and Nancy, New York–London 2015, s. 3–4.
3 Zob. A.  Compagnon, Les antimodernes de Joseph de Maistre à  Roland Barthes, Paris 
2005.
4 J. Acquisto, dz. cyt., s. 11.
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Nie ulega wątpliwości, że utwory obu poetów są świadectwem reakcji 
na oświeceniowe odczarowanie świata, w tym także na sekularyzację. 
Reakcje te są niejednakowe, a jednak bliskie w swej istocie, czyli w za-
tarciu granicy, zaburzeniu relacji między sacrum a profanum. Theodor 
W. Adorno pisze w odniesieniu do procesów zachodzących we współ-
czesnej kulturze: „Nic z teologicznych treści nie ostanie się bez prze-
miany; wszystko musi poddać się próbie przejścia w sferę profanum, 
w dziedzinę tego, co świeckie”5. Jak sądzę, zresztą nie jestem w tym są-
dzie odosobniona6, ten proces przesuwania sacrum, poddawania go owej 
wspomnianej przez Adorna swoistej próbie rozpoczyna się już w roman-
tyzmie, a teksty Baudelaire’a i Norwida są tego procesu świadectwem 
lub/i miejscem.

Symptomatyczne jest z  tego punktu widzenia Baudelaire’owskie 
przejście od Kwiatów zła: lirycznych, często klasycznych (sonetowych) 
w formie i zawierających hymny do Piękna i Ideału, do Paryskiego spli-
nu, w którym autor rezygnuje z rymu, poszukując nowego, bardziej ade-
kwatnego do niepoetyckiej nowoczesności języka. Mówi się o tej zmia-
nie w kontekście rezygnacji z poezji w rozumieniu romantycznym na 
rzecz prozy, czy raczej na rzecz nowej poetyckości, zwróconej ku po-
wszedniemu życiu – tu: życiu wielkomiejskiemu z jego zacierającą toż-
samość wielością, brudem, gwarem, okrucieństwem. Dedykując poema-
ty prozą Arsène’owi Houssaye’owi i porównując je z Kwiatami zła, autor 
pisał:

To, co należało wykluczyć z dzieła, którym rządzi rytm i rym, a więc wszyst-
kie poziome szczegóły i wszystkie małostki prozaicznego życia, wszystko to, 
co opierało się wierszowi, znalazło swoje miejsce w dziele prozą, gdzie ideał 
i banał łączą się w nierozdzielny amalgamat7.

Także w twórczości Norwida wyraźny jest wątek prezentacji swe-
go istnienia „w najniższej jego kategorii” słowami „najzaniedbańszy-
mi”, co wiąże się z ascetyzmem słowa (z listu do Marii Trębickiej, PW, 
VIII, 267). I jest to, jak słusznie dowodzi Zdzisław Łapiński, tendencja 

5 T.W. Adorno, Rozum i objawienie, przeł. A. Lipszyc, „Kronos” 2007, nr 1, s. 28.
6 Zob. M. Warchala, Romantyzm i narodziny myśli postsekularnej, „Logos i Ethos” 2014, 
nr 1(36) s. 75–81.
7 Notatka poprzedzająca poematy ogłoszone w „Le Figaro” przypisywana Baudelaire’owi, 
cyt. za: Ch. Baudelaire, Paryski splin. Małe poematy prozą, przeł. i komentarzem opatrzył 
R. Engelking, Gdańsk 2008, s. 239.
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nasilająca się, zyskująca na znaczeniu, a w ostatnich latach – dominu-
jąca8. Dość przypomnieć motto do Rzeczy o wolności słowa:

Są, którzy uczą, iż dla poezji trzeba przedmiotów, które nie byłyby suche i nie-
wdzięczne… Poezja ta, co, ażeby była poezją, potrzebuje przedmiotów niesu-
chych… i czeka na wdzięczne, nie należy do mojej kompetencji (PW, III, 557).

W owej Norwidowej świadomie wybranej „suchości i niewdzięczno-
ści”, prozaiczności tematyki i prozaiczności języka zarazem można wi-
dzieć pewien odpowiednik Baudelaire’owskiego zwrotu ku owym „po-
ziomym szczegółom i wszystkim małostkom prozaicznego życia”, choć 
u polskiego poety nie pokrywa się on ze zmianą uprawianego rodzaju 
literackiego9. Chodzi o przejście od poezji do prozy nie w sensie gatun-
kowym, a szerszym – o zmianę języka literackiego. Norwid wobec po-
czucia rozpadu i petryfikacji tego języka świadomie uruchamia mecha-
nizmy utrudniające lekturę, zwracające uwagę na wieloznaczność słów 
czy na ich pierwotne, wyjściowe znaczenia10.

Rolf Fieguth, zestawiając Vade-mecum z  cyklami Victora Hugo 
i Baudelaire’a, pisał o nieoczywistej obecności metafizyki w tych wier-
szach:

Niewątpliwie każdy z cyklów zawiera wymiar metafizyczny, który przejawia 
się u Francuza w szokująco blasfemicznej pieśniowości, a u Polaka w nader 

8 Zob. Z. Łapiński, Norwid, Kraków 1984, s. 93–94.
9 Myślę tu o  Norwidzie jako pisarzu nowoczesnym, świadomym zmian cywilizacyj-
nych i  ich wpływu na poezję, podążając za linią wyznaczoną przez badaczy, zob. zwł: 
H.R. Jauss, Przedmowa do pierwszego niemieckiego wydania „Vade-mecum” Cypriana Nor-
wida, przeł. M.  Kaczmarkowski, „Studia Norwidiana” 1985/86, nr 3/4; R.  Fieguth, 
Poezja w fazie krytycznej. Cykl wierszy Cypriana Norwida „Vade-mecum”, w: Poezja w fazie 
krytycznej i inne studia z literatury polskiej, przeł. K. Chmielewska, Izabelin 2000, s. 192–
193; Z. Stefanowska, Norwid – pisarz wieku kupieckiego i przemysłowego, w: tejże, Lite-
ratura, komparatystyka folklor, Warszawa 1968; S. Rzepczyński, Norwid i nowoczesność 
(perspektywa podmiotowości), w: Jak czytać Norwida? Postawy badawcze, metody, wery-
fikacje, red. B. Kuczera-Chachulska, J. Trzcionka, Warszawa 2008; A. van Nieukerken, 
Perspektywiczność sacrum. Szkice o Norwidowskim romantyzmie, Warszawa 2008; M. Ku-
ziak, Norwid i pejzaż nowoczesności. Wokół Paryża poety, „Studia Norwidiana” 2014, s. 32; 
K. Trybuś, Stary poeta. Studia o Norwidzie, Poznań 2000; tenże, Benjamin komentatorem 
Norwida, w: Wokół „Pasaży” Waltera Benjamina, red. P. Śniedziewski, K. Trybuś, M. Wil-
czyński, Poznań 2009.
10 Zob. J. Puzynina, Słowo Norwida, Wrocław 1990, zwł. rozdz. I; Ł. Niewczas, Niewi-
doczna metafora. Strategie mówienia przenośnego w poezji Norwida, Lublin 2013.
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trzeźwej medytacyjności i epigramatyczności. Sprawa ta u obu autorów wią-
że się w skomplikowany sposób z nie mniej skomplikowanymi tematami iro-
nii, rozstrojenia (désanchantement) i inspiracji, nie tylko poetyckiej. Mogłoby 
się wydawać, że skryty ideał dochodzenia do natchnionej metafizycznej do-
skonałości u Baudelaire’a podlega stanowczemu zeświecczeniu właśnie przez 
ironię, parodię i lubieżną zmysłowość, a u Norwida występuje w trudnej dia-
lektyce doskonałości, która niszczy samą siebie11.

Kluczem do rozumienia relacji między sacrum a profanum u obu poe-
tów chciałbym uczynić motyw nimbu, aureoli. W przypadku Baudelaire’a 
tekstem centralnym będzie tu Utrata aureoli z Paryskiego splinu, poemat 
prozą traktowany czasem jako zaprzeczenie Błogosławieństwa z Kwiatów 
zła ze względu na zmianę pozycji i znaczenia artysty12. Trzeba jednak 
podkreślić, że już Błogosławieństwo – pierwszy po dedykacyjnym wiersz 
zbioru – przynosi świadomość pęknięcia nie tylko egzystencji, ale i toż-
samości poety. Właściwie pojawia się tu obraz dwóch poetów – jeden jest 
tym opisywanym w wierszu, zachwyconym, genialnym wizjonerem za-
patrzonym w swoje wyobrażenie i niedostrzegającym brutalnej rzeczy-
wistości, drugi to podmiot liryczny, który posiadł świadomość, jakiej ten 
pierwszy nie osiągnął, który doświadczył deziluzji. Można powiedzieć, 
że oto mamy do czynienia z dwoma modelami poezji – tej poświęconej 
pięknu, które jest pozaczasowe i amoralne, oraz tej, która jak sejsmograf 
reaguje na każdą zmianę, zanurzonej w czasie i wymagającej otwarcia 
oczu na to, co okrutne, ohydne i co zmusza do zajęcia jakiejś postawy. 
I choć poeta broni się przed wściekłym tłumem, stanowiącym w wier-
szu metonimię nowoczesności, i zwraca się jeszcze ku Ideałowi, właśnie 
ta pierwsza perspektywa wygrywa. Przejście to wyraźne jest w Parys-
kim splinie (tu szczególnie warto zwrócić uwagę na Podwójny pokój), ale 
już wprowadzenie do Kwiatów zła sekcji Tableaux parisiens w wydaniu 
z 1861 roku interpretowane bywa jako gest samokrytyczny – odejście 
od idealizmu na rzecz realizmu, od transcendencji na rzecz czasowości13. 

11 R.  Fieguth, „Vade-mecum” Cypriana Norwida w  kontekście Victora Hugo 
i Charles’a Baudelaire’a, w: Strona Norwida. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Stefanowi 
Sawickiemu, red. P. Chlebowski i in., Lublin 2008, s. 140–141.
12 S. Murphy pisze, że utrata aureoli nie ma nic wspólnego z romantyczną sakralizacją, 
jest także negacją Błogosławieństwa; zob. S. Murphy, Logiques du dernier Baudelaire. Lec-
tures du Spleen de Paris, Paris 2003, s. 191–192.
13 Zob. E. Kaplan, Une lecture étique du Spleen de Paris comme clef des Fleurs du mal, w: 
Lire Le Spleen de Paris de Baudelaire, réd. A. Guyaud, H. Scepi, Paris 2014; zob. też tenże, 
Baudelaire et Le Spleen de Paris. L’esthétique, l’éthique et le religieux, Paris 2015.
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Poezja jest zawsze walką z czasem, to znaczy jest jego zaprzeczaniem 
w pierwszym wariancie i jego eksponowaniem w drugim. W zakończe-
niu Błogosławieństwa przywołana zostaje należąca do poety couronne my-
stique – „mistyczna korona” (tłumaczona przez Antoniego Langego jako 
„mistyczna aureola”, przez Ireneusza Kanię jako „mistyczny wieniec”) 
utkana z czystego światła, którego źródło jest święte, niedostępne bez-
pośrednio śmiertelnikom:

Je sais que la douleur est la noblesse unique
Où ne mordront jamais la terre et les enfers,
Et qu’il faut pour tresser ma couronne mystique
Imposer tous les temps et tous les univers.

Mais les bijoux perdus de l’antique Palmyre,
Les métaux inconnus, les perles de la mer,
Par votre main montés, ne pourraient pas suffire
A ce beau diadème éblouissant et clair;

Car il ne sera fait que de pure lumière,
Puisée au foyer saint des rayons primitifs,
Et dont les yeux mortels, dans leur splendeur entière,
Ne sont que des miroirs obscurcis et plaintifs!

Wiem, że szlachectwem jedynym – cierpienie,
Ziemia ni piekło go nie nadwyręży;
I że, bym uplótł mój mistyczny wieniec,
Trzeba mi czasy i światy zwyciężyć!

Ale Palmiry nieznane klejnoty
Obfitość pereł i rzadkich metali –
Nie starczą na to, aby Twej roboty
Diadem wszystkimi blaski się zapalił;

Bo z czystej zwity będzie on jasności
Czerpanej z ognisk świętych i tajemnych;
Oczy śmiertelnych w całej wspaniałości
Są jej odbiciem żałosnym i ciemnym14.

14 Ch. Baudelaire, Bénédiction (Błogosławieństwo), przeł. I.  Kania, w: tegoż, Kwiaty 
zła. Les Fleurs de mal, oprac. M.  Leśniewska, J.  Brzozowski, Kraków 1994, s. 14–15. 
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Oczy śmiertelników stanowią tylko odblask, refleks, śladowe po-
wtórzenie tego, co idealne, święte. Poeta w wierszu ma jednak do tego 
dostęp (a może tylko iluzję dostępu?), natomiast bohater Utraty au-
reoli dezerteruje i zrzeka się zaszczytnej funkcji wieszcza. Niemniej 
jednak utrata owego świętego źródła jest oczywista już dla podmiotu 
Błogosławieństwa, w tym sensie Kwiaty zła zbliżają się, a może właś-
nie – prowadzą do Paryskiego splinu. Ból, cierpienie, ułomność, brak 
stają się elementem Baudelaire’owskiego dwoistego piękna. Nie bez 
powodu Baudelaire (w notatce dla „Le Figaro”) napisał: „Bo też Paryski 
splin jest tworem tej samej posępnej i chorej duszy, w którą wczuć się 
musiał autor, aby napisać Kwiaty zła, a w każdym razie duszy blisko 
z nią spokrewnionej”15. Zwracam tu uwagę na owo „wczucie się w du-
szę” sygnalizujące bliskość, ale brak pełnej identyfikacji autora z pod-
miotem z jednej strony, a podmiotu Kwiatów zła z podmiotem Pary-
skiego splinu z drugiej.

W Utracie aureoli w przypadkowym i niefrasobliwym pozbyciu się 
nimbu przez poetę, by móc udać się do domu uciech, nie chodzi je-
dynie o utratę statusu romantycznego poety, ale także o pewien ro-
dzaj profanacji en général. Profanacji w przypadku Baudelaire’a nie tyl-
ko w znaczeniu potocznym tego słowa (bo aureola wpadająca w błoto 
jest jednak znakiem świętości), ale także w znaczeniu, jakie nadał mu 
Giorgio Agamben, czyli przywrócenia powszechnemu użytkowi tego, 
co było umieszczone w sferze sacrum, niedostępne i oddzielone16. Dla 
Baudelaire’a to nie polityczny postulat, a konieczność, choć jego bohater 
traci aureolę bez rozpaczy i bez głębokiego uzasadnienia. Fakt ten ma 
jednak ważkie konsekwencje – poeta spada z piedestału wieszcza, traci 
dostojeństwo i staje się zwykłym śmiertelnikiem, bliskim owemu spot-
kanemu w domu publicznym przyjacielowi, do którego mówi: „Teraz 
mogę przechadzać się incognito, popełniać bezeceństwa i oddawać się 
rozpuście jak zwykły śmiertelnik. No i jestem tutaj! Widzisz? Zupełnie 

W  Podwójnym pokoju, stanowiącym prozatorski odpowiednik Błogosławieństwa, poezja 
jest właśnie walką z czasem.
15 Cyt. za: Ch. Baudelaire, Paryski splin…, dz. cyt., s. 239–240.
16 G.  Agamben, Profanacje, przeł. i  wstępem opatrzył M.  Kwaterko, Warszawa 2006, 
s. 97–116, zwł. 98 i 104. J. Acquisto zestawia Baudelaire’a z Agambenem pod innym ką-
tem, pisząc mianowicie o pojęciu „końca wiersza” w perspektywie czasu mesjańskiego; 
zob. G. Agamben, dz. cyt., s. 99–118.
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taki jak ty!”17. Znosi tym samym dystans między artystą i czytelnikiem, 
oddając się swobodnie niskim uciechom, niezobowiązany do przestrze-
gania zasad, podtrzymywania konwencji. Co więcej, potencjalny poeta 
X czy Z, który podjąłby z ulicy aureolę, naraża się na śmieszność, wznio-
słość nie pasuje już bowiem do nowego świata, wydaje się nieprzysta-
jącym doń pozorem. Ironia utworu – jak zresztą wielu innych tekstów 
z Paryskiego splinu – zbudowana jest na konkretyzacji metafory, aureola 
przestaje być czystym symbolem, a staje się przedmiotem materialnym 
straconym przez bohatera skaczącego przez kałuże na ruchliwej ulicy, 
zgubą, której można poszukiwać przez ogłoszenie. Dochodzi do hiatusu 
między desygnatem a znakiem, potwierdzającego diagnozowany przez 
Baudelaire’a rozpad języka. Nie ulega wątpliwości, że w tekście tym tkwi 
coś więcej, nie jest on tylko zabawną historyjką. Aureola staje się zbędna 
w świecie współczesnym, ale jest przecież integralną częścią „ja”, które 
tracąc ją, ubożeje, jego tożsamość zostaje zaburzona. Bohater wyznaje: 
„Nie miałem odwagi jej podnieść. Uznałem, że lepiej stracić swoje god-
ło, niż dać sobie połamać kości”18. Brak odwagi, lęk, ale także instynkt 
samozachowawczy są – paradoksalnie – tym, co powstrzymuje bohatera 
przed obroną swej roli. By pozostać sobą, „ja” musi wyzuć się z dawne-
go siebie. Jednak czy wówczas jest jeszcze ze sobą tożsamy? Utracone 
wśród koni i powozów sacrum ulega rozproszeniu, jego cząstki można 
dostrzec wśród paryskiego tłumu, choć mogą one być tylko złudą. Epi-
fanie tradycyjne dla Norwida jeszcze możliwe, dla Baudelaire’a już ta-
kimi nie są19. Zastępuje je doświadczenie chwilowe, przebłysk, który 
zjawia się i znika tak szybko, jak się pojawił, nie pozostawiając nic poza 
tęsknotą i marzeniem (jak w A une Passante – Do Przechodzącej). Jego 
istotą jest właśnie przechodniość, nietrwałość. Baudelaire’owski pod-
miot to niespieszny przechodzień, czyli flâneur, który jest tyleż zmien-
nością urzeczony, co przerażony jej konsekwencjami. W każdym razie 
nie bez znaczenia wydaje się, że w poemacie, pozbywając się aureoli, 
podmiot traci etyczne hamulce, trafia przecież do domu publicznego 
i „popełnia bezeceństwa”. W Tłumach Baudelaire idzie dalej, nie tylko 

17 Ch. Baudelaire, Utrata aureoli, w: tegoż, Paryski splin…, dz. cyt., s. 152. 
18 Tamże, s. 152.
19 Zob. M. Kuziak, Norwid – zmagania z podmiotowością. Epifanie poetyckie autora „Vade-
-mecum”, „Pamiętnik Literacki” 2015, z. 4; S. Rzepczyński, dz. cyt. 
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nie potępiając prostytucji, ale podnosząc ją do rangi świętości, dokonu-
jąc właśnie – w sensie Agambenowskim – profanacji20.

W twórczości Norwida powraca wielokrotnie motyw zderzenia sac-
rum z  profanum  – to ideał, który sięgnął bruku (Fortepian Szopena), 
„Biblii księga/ Zataczająca się w błocie” (Larwa, PW, II, 30)21. Można 
stwierdzić, że w wierszach polskiego twórcy jest to profanacja w sensie 
ścisłym – zbezczeszczenie świętości, tego, co powinno być otoczone na-
leżną czcią. Niemniej jednak, jak sądzę, chodzi nie tylko o zbru kanie ide-
ału, ale także o jego konieczne zbliżenie się do tego, co codzienne i mało 
wzniosłe, co wydawać by się mogło od ideału jak najdalsze. Myślenie 
Norwida nie pokrywa się jednak z Baudelaire’owskim (i z rozumieniem 
profanacji w ujęciu Agambena). Nie ma w nim radosnego przywracania 
powszechnemu użytkowi tego (oczywiście u Baudelaire’a często też go 
nie ma), co dotąd było niedostępne; jest raczej otwarcie się na sacrum 
zbrukane, ukryte, ale wciąż – w sposób stały – obecne w świecie i moż-
liwe do odnalezienia22. Ta stałość u Baudelaire’a, negującego schemat 
zbawienia, znika z horyzontu. Norwid wielokrotnie będzie odwoływał 

20 Zob. R. McGinnis, La prostitution sacrée, Paris 1994. W kontekście Agambenowskich 
profanacji warto przywołać, co R. Engelking pisze o „prostytucji” u Baudelaire’a, odno-
sząc się do określenia „święta prostytucja duszy” z Tłumów i do „złej” prostytucji z Sa-
motności: „W moralistyce Baudelaire’a słowo «prostytucja» oznacza dzielenie się sobą 
z innymi i czerpanie z innych. […] Dobra prostytucja polega na poczuciu wspólnoty, na 
zmysłowym zespoleniu z tłumem i czerpaniu z niego energii, bo tłum jest zbiornikiem 
ludzkiej elektryczności. Dzięki wyobraźni i marzeniu można być wówczas kimś innym, 
nie przestając być sobą. Zła prostytucja to szukanie w tłumie, w innych, zapomnienia, 
dzielenie z  bliźnimi niewybrednych przyjemności, rezygnacja z  ideału dla osiągnięcia 
sławy, poszukiwanie prawdziwej wspólnoty w tym, co ludzie nazwali miłością”, R. En-
gelking, Komentarz, do: Ch. Baudelaire, Paryski splin…, dz. cyt., s. 197–198. Można tylko 
zaznaczyć, jak cienka jest granica między obydwoma rodzajami tak rozumianej „prosty-
tucji”.
21 Swoją drogą, Larwa analizowana przez Macieja Żurowskiego w  kontekście porów-
nawczym (także Baudelaire’owskim) daje się zestawić – ze względu na temat degeneracji 
wielkiego miasta, prostytucji i profanacji – ze Zmierzchem wieczornym (Le crépuscule du 
soir). Zob. M. Żurowski, „Larwa” na tle porównawczym, „Przegląd Humanistyczny” 1963, 
nr 6.
22 Jest wiele racji w stwierdzeniu S. Sawickiego, że Norwid „wszystko przekodowuje na 
język sacrum”, S. Sawicki, Chrześcijańskie wartości poezji Norwida, Lublin 1986, s. 13–14, 
zob. też s. 20–22. A. Nieukerken z kolei pisze o przemieszczeniu sacrum, co skutkuje 
u Norwida (i modernistów) próbami oddania w poezji pęknięć w sferze powszedniości. 
W dwoistym postrzeganiu przestrzeni jako sakralnej i powszedniej jednocześnie badacz 
widzi wyraz nowoczesnej podmiotowości ironicznej. Zob A. van Nieukerken, Norwid, 
Heine, Gautier i początki modernizmu, „Litteraria Copernicana” 2015, nr 2(16), s. 120.
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się do Tytana jako figury człowieka współczesnego, odrzucającego pod-
stawę transcendentną i zmierzającego do samozbawienia, chorobliwe-
go, zdaniem poety, oparcia na samym sobie. „Umysły takie są, zaiste, 
więcej jak ubóstwione same w sobie i przez siebie – cóż podobniejszego 
Tytanowi?…” (PW, VI, 451) – pisze w wykładach o Juliuszu Słowackim, 
te same tezy powracają w listach (PW, IX, 48, 485). Obrazy poetyckie 
Norwida dowodzą, że – zasadniczo dzięki wysiłkowi podmiotowemu23 – 
świętość może zostać dostrzeżona w tym, co niskie, że przebłysk Abso-
lutu jest możliwy i tu. Pisząc o modlitwie, poeta stwierdza:

Trzeba więc tak kształcić swój wzrok, a ż e b y ś my  m o g l i  o d g a d y w a ć 
s p raw y  B oż e  p o d  p o w ł o k ą  s p raw  z i e m s k i c h,  zbliżając się tym spo-
sobem coraz bezpośredniej do nieustannie pracującej woli Opatrznego Boga 
naszego (PW, VI, 619).

Profanacją w sensie ścisłym jest śmierć bohatera Quidama, którą 
sam poeta określa jako ironiczną24. Pozornie pozbawiona sensu, nabie-
ra ona znaczenia jako ofiara, owa „sprawa Boża” ukryta pod „powło-
ką spraw ziemskich”, o  czym decyduje przede wszystkim narzucona 
czytelnikowi przez Norwida perspektywa chrześcijańskiego ogrodni-
ka. Baudelaire’owski poeta ucieka przed śmiercią, przed stratowaniem 
przez konie, syn Aleksandra zostaje zabity w przypadkowej bójce pod-
czas prowadzenia ulicami Rzymu świętego byka. To jeden z  Norwi-
dowskich bohaterów rozczarowanych, szukających sensu życia. W za-
sadzie czynu żadnego z dwóch protagonistów nie można potraktować 
jako gestu heroicznego (co nie wyklucza interpretacji śmierci bohate-
ra Quidama jako moralnego zwycięstwa)25. Poeta Baudelaire’a tchórzy, 
nie rzucając się, by ocalić aureolę i prowadząc tym samym do jej demon-
stracyjnego zdewaluowania, bohater Norwida ginie uniesiony afektem 

23 Ów wysiłek podmiotowy będzie tym, co pozwala czytać Norwida w kontekście epi-
fanii romantycznej (zgodnej z definicją zaproponowaną przez Ch. Taylora), jak czyni to 
M. Kuziak, Norwid – zmagania z podmiotowością, dz. cyt.
24 „Na targu – konać – jak w ojczyźnie/ Konać – wyśmiewa się z ciebie ironia” (PW, III, 
211). O ironii w Quidamie wspomina G. Halkiewicz-Sojak: Quidam – Norwidowska przy-
powieść o cierpieniu, w: Nawiązane ogniwo. Studia o poezji Norwida i jej kontekstach, Toruń 
2010, s. 213–214. Co istotne, Quidama można czytać jako wypowiedź o  uwikłaniach 
człowieka nowoczesnego  – zob. K.  Trybuś, Benjamin komentatorem Norwida, dz. cyt., 
s. 196 oraz tenże, Epopeja w twórczości Cypriana Norwida, Wrocław 1993, s. 82. Zob. też 
M. Kuziak, Norwid i pejzaż nowoczesności…, dz. cyt., s. 32.
25 Zob. Z. Łapiński, dz. cyt., s.77.
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ze względu na przypadkowy zbieg okoliczności. Właśnie przypadek de-
cyduje o losie obydwu, przy czym Paryski splin będzie ten przypadek 
afirmował za to, co jest jego główną cechą, czyli brak głębokiego uzasad-
nienia, gdy tymczasem Norwid będzie tego uzasadnienia, głębokiego 
znaczenia poszukiwał. Nie bez powodu czasownik „znaczy” jest w wy-
powiedzi ogrodnika-hermenuty z Quidama, traktującego życie jako księ-
gę, wyeksponowany:

Błogosławię
Duszy twej – a wy! co z n a c z y  skonanie
Młodzieńca tego, kiedyś się dowiecie –
Którzy jesteście ślepi Kainanie,
Rozbijający braterstwo na świecie,
Obrazy stawiać własnego zbłąkania
Czynami, z których każdy was o d s ł a n i a  –
I jako scena w teatrum naucza,
Do prawd zakrytych by szukano klucza […] (PW, III, 212).

Poszukiwanie „prawd zakrytych”, zakładające wysiłek podmioto-
wy, jest dla Norwida tym, co nadaje sens rozlanej na bruku krwi, choć 
przywołana scena poematu pokazuje zarazem absurd działań ludzi 
chroniących raczej festyn niż świętość życia. W liście dedykacyjnym do 
Zygmunta Krasińskiego Norwid mówi o protagoniście Quidama, przed-
stawiając go jako antybohatera (w opozycji do herosa powieściowego):

Nic on nie działa, szuka tylko i pragnie dobra i prawdy, to jest, jak to mówią: 
nic właściwie nie robi – cierpi wiele, a zabity jest prawie że przypadkiem, i to 
w jatkach! (PW, III, 79)26

Nie można stąd jednak wnioskować, że poemat jest afirmacją przypad-
ku jak u Baudelaire’a, skądinąd także tworzącego w poematach prozą 
antybohaterów. Jest raczej szukaniem w nim sensu, choć obaj poeci są 
wyjątkowo na przypadkowość zdarzeń wyczuleni, z niej czynią materię 
swej twórczości, zmierzając ku epifaniom nowoczesnym. Narrator już 
w wypowiedzi bezpośredniej zamyka pieśń o śmierci syna Aleksandra 

26 Na temat antybohaterów czy bohaterów niepełnych w  Quidamie, także absurdu 
i nudy, zob. D. Plucińska, Norwida koncepcja literatury. Obszary dyskursu i  interpretacji: 
gatunki, kategorie, konwencje, Pułtusk-Warszawa 2013, rozdz. „Polemika z  gatunkiem. 
Zamiast powieści – Quidam”, s. 101–111.
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przedstawieniem cichego trupa leżącego wśród zbroczonych krwią 
kwiatów i odniesieniem do świętej krwi męczenników na kamieniach. 
Tym samym w informacji pozornie tylko historycznej, dokumentarnej 
zawiera swoją aksjologię związaną z teleologicznym wymiarem świata. 
Nie trzeba dodawać, że takiej celowości trudno szukać u Baudelaire’a. 
W cytowanym już liście dedykacyjnym Norwid podkreśla znacznie nie 
tylko przypadku, ale i konieczności przyjęcia określonej perspektywy:

w przypowieści tej mojej pomiędzy jej żywymi postaciami, lubo nie ma ar-
ków połamanych i  rozrzuconych kolumn, nie mniej smętny, j a k k o l w i e k 
z   w ł a ś c i w e g o  m i  p u n k t u  o g l ą d a ny, krajobraz ruin się przedstawia 
(PW, III, 79, wyróżnienie – M.S.).

Baudelaire także przedstawia próby nadania znaczeń, odczytania 
sensu wydarzeń przypadkowych, choć niekoniecznie zwyczajnych. Nie-
mniej jednak te próby skazane są zawsze na porażkę27. Znakomitym 
przykładem jest poemat Każdy ze swoją chimerą, przedstawiający prze-
dziwny orszak umęczonych wędrowców dźwigających na plecach po-
tworne bestie. Próba nadania temu zjawisku – bez względu na to, czy 
realnemu, czy alegorycznemu – znaczenia kończy się zniechęceniem 
podmiotu, który stara się pojąć tę tajemnicę zaledwie przez kilka se-
kund, po czym daje się przytłoczyć Obojętności. Norwid takich prób nie 
uzna za pozbawione sensu.

Różnica w  postawie poetów wobec nowoczesności wynika także 
z problemu, który można – nieco avant la lettre – nazwać problemem 
człowieka bez właściwości. Quidam – pisano o tym wielokrotnie28 – to 
ktoś, człowiek, każdy, bohater przypowieści, ważny ze względu nie na to, 
kim jest konkretnie, ale na swoje człowieczeństwo, które samo w sobie 
stanowi wartość i etyczne wyzwanie. W tym sensie jego imię nie tyle nie 
ma znaczenia, ile jest wtórne. W Utracie aureoli chodzi o incognito, poeta 

27 Pisze o tym M. Grøtta: Baudelaire’s Media Aesthetics. The Gaze of the Flâneur and 19th - 
-Century Media, London 2015, s. 39–42. Badaczka rozważa także Utratę aureoli w kon-
tekście incognito poezji. Lektura alegoryczna (tak czyta tekst Benjamin) jest jej zdaniem 
zaburzona przez ironię i wprowadzenie rozmaitych niewspółgrających ze sobą kodów ję-
zykowych: poezji, komunałów, fraz potocznych, idiomów, ogłoszenia, wulgaryzmów. 
Nowa praktyka poetycka miesza się ze starą, choć jej całkowicie nie wypiera (s. 42–45).
28 Zob. np. E.  Feliksiak, Norwidowe Quidam, czyli przypowieść o  ludziach i  kamieniach, 
„Studia Norwidiana” 2008, s. 26; A.  van Nieukerken, Perspektywiczność sacrum…, 
dz. cyt., rozdz. II, zwł. s. 85–88.
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pozbawia się imienia, by przechadzać się nierozpoznanym, wyzwolić od 
zobowiązań, choć jest to – jak pisałam – także rodzaj tożsamościowej 
kastracji. W Quidamie chodzi o wzięcie moralnej odpowiedzialności, do 
czego mają skłonić słowa Guida (co więcej, według Guida deizacja wszel-
kiego incognito jest znakiem utraty widzenia Boga29), we francuskim poe-
macie – o  jej zdjęcie z siebie. To ostatnie okazuje się jednak przecież 
niemożliwe, podobnie jak u Norwida, i ta odpowiedzialność ostatecznie 
łączy obu pisarzy, co zauważał już Stanisław Brzozowski30. Do pewnego 
tylko stopnia zatem prawdziwe jest stwierdzenie Steve’a Murphy’ego: En 
se modernisant, la poésie s’amoralise et de ce fait même se libère („Moderni-
zując się, poezja staje się amoralna i tym samym – wyzwala się” – przeł. 
M.S.)31. Za wyzwolenie trzeba zapłacić cenę nadświadomości, która od 
odpowiedzialności w sposób łatwy nie uwalnia.

Według Internetowego słownika języka Cypriana Norwida jedyny przy-
kład użycia rzeczownika „aureola” przez poetę pochodzi z krótkiego iro-
nicznego eseju zatytułowanego Dwie aureole z 1877 roku32. Przywołuję 
go tu oczywiście nie tylko na zasadzie skojarzenia, ale przede wszystkim 
ze względu na związek tytułowej aureoli z sakralizacją (i desakralizacją) 
poezji, a zatem problem zbliżony do tego, który w inny sposób podej-
muje i rozwiązuje Baudelaire. Juliusz Wiktor Gomulicki przekonująco 
dowodzi, że chodzi tu o nawiązanie do – przytoczonego przez warszaw-
skie „Echo” – zdania Ernesta Legouvégo poddającego krytyce odzieranie 
bohaterów z aureoli, ich – jak powiedzielibyśmy dziś za Boyem – odbrą-
zawianie33. Norwid, podchodząc do tej wypowiedzi polemicznie, opo-
wiada się przeciw petryfikacji i idolatrii.

29 „A że sprzed serca Boga wam zakryto,/ Zowiecie Bogiem wszelkie incognito” (PW, III, 
118).
30 S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski. Studja o strukturze duszy kulturalnej, Lwów 1910, 
rozdz. III „Polska zdziecinniała” oraz rozdz. X „Naturalizm, dekadentyzm, symbolizm”.
31 S. Murphy, dz. cyt., s. 194. Według Murphy’ego upadek poezji lirycznej jest ceną za 
inwencję poezji postromantycznej (s. 193), a aureola stanowi w poemacie znak podwój-
ny  – estetyczny i  etyczny zarazem. Nie ma inspiracji, powołania w  tradycyjnym zna-
czeniu, na które wskazywałby symbol aureoli, do czego odsyła jeszcze poemat prozą 
Powołania. 
32 J. Puzynina, T. Korpysz, Internetowy słownik języka Cypriana Norwida, współpraca me-
rytoryczna: J. Chojak; współpraca techniczna: J. Miernik, M. Żółtak, http://www.slow-
nikjezykanorwida.uw.edu.pl/index.php?podglad=&idh=146227 [dostęp: 6.02.2018].
33 J.W. Gomulicki, Metryki i objaśnienia (PW, VII, 603). Swoją drogą także Baudelaire nie 
lubił Legouvégo. W Moim obnażonym sercu wspomina z irytacją wypowiedź tego, jak go 
nazywa, „zimnego szydercy” na temat aktorów, zob. Ch. Baudelaire, Moje obnażone ser-
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Także i w tym przypadku chodzi o szczególną profanację poezji, tym 
razem jednak w innym niż u Baudelaire’a znaczeniu. Norwid, ujawnia-
jący się tu jako komparatysta (Gomulicki określa ten esej mianem pa-
raleli), zestawia bowiem dwóch poetów, a raczej porównuje recepcję ich 
twórczości: Victora Hugo i Tomasza Olizarowskiego. Pisarz godzi bez 
wątpienia w uwielbienie dla tego, co obce, przy jednoczesnym ignoro-
waniu tego, co cenne w rodzimej kulturze. Przykładem twórcy niedo-
cenionego ma być Olizarowski. Pompatyczny, bałwochwalczy stosunek 
polskich czytelników do Hugo, wzbudzane spotkaniem z nim „solen-
ne dreszcze” (Norwid nie omieszka dodać – „po obiedzie”), jest przed-
miotem drwin jako nieznajdujący pokrycia, jako pusta forma. Nie cho-
dzi tylko o krytykę samego Hugo czy jego twórczości, którą Norwid 
skądinąd cenił, nawet jeśli w eseju słychać pewne tony krytyczne wo-
bec Francuza. Kiedy eseista pisze dalej o tym, że autor Legendy wieków 
„francuski język podniósł może do ostatecznych wyżyn estetycznych” 
(PW, VI, 534), robi to bez ironii34.

Można by zatem stwierdzić, że dochodzi do porównania aureoli 
w  znaczeniu negatywnym (w odniesieniu do Hugo) i  pozytywnym 
(w odniesieniu do Olizarowskiego). Mówię tu o znaczeniu negatyw-
nym nie dlatego, że według Norwida koryfeusz romantyzmu francu-
skiego na nią nie zasługuje – ale dlatego, że dla typowych odbiorców, 
o których Norwid pisze, jak ów korespondent warszawski, jest ona tylko 
pustym desygnatem, symbolem sławy poetyckiej, za którą nie kryją się 
konkretne dzieła. Jeśli zatem to, czego dokonują owi czytelnicy, można 
nazwać profanacją, to w sensie potocznym, nie Agambenowskim. Nor-
wid analizuje bowiem raczej oddzielenie sfer: bytu i działania, ontologii 
i praktyki. Można powiedzieć, że skupia się na tym, co Agamben za Mi-
chelem Foucaultem nazwał „urządzeniem”, czyli zbiorem praktyk i me-
chanizmów, siecią między elementami, środkami władzy35. Tymczasem 
profanacja to wynajdywanie nowych sposobów użycia podziałów mię-
dzy sferami, to „przeciwurządzenie” przywracające zwykłemu życiu to, 

ce, przeł. A. Kijowski, Wrocław 1997, s. 57 (oryginał: Ch. Baudelaire, Œuvres complètes, 
texte établi, présenté et annoté par C. Pichois, Paris 1975, t. I, s. 703).
34 Według R. Fiegutha porównywalność Norwida i Baudelaire’a opiera się na promienio-
waniu poezji Hugo, zob. R. Fieguth, „Vade-mecum” Cypriana Norwida…, dz. cyt., s. 141.
35 G. Agamben, Czym jest urządzenie?, przeł. J. Majmurek, w: Agamben. Przewodnik Kry-
tyki Politycznej, aut. Agata Bielik-Robson i in., Warszawa 2010, zwł. s. 86–93.
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co poświęcone, oddzielone36. W pewnym sensie takiej profanacji doko-
nuje już ponad głowami owych korespondentów Norwid, dekontekstu-
alizując, demistyfikując „aureolę” Hugo.

W przeciwieństwie do tej pierwszej, druga aureola wyrasta z apolo-
gii „prześlicznych, głębokich i poetycznych utworów” Olizarowskiego – 
Norwid wielokrotnie powtarza pochwały piękności poezji przyjaciela, 
uciekając się do hiperbolizacji (w tym nawet do zestawienia z Szekspi-
rem). Takie użycie rzeczownika „aureola” koresponduje ze sposobem, 
w jaki Baudelaire pisze o jednym z najbardziej cenionych przez siebie 
malarzy: „Delacroix zawsze będzie trochę kwestionowany, tyle ile trze-
ba, by dorzucić kilka lśnień do jego aureoli”37. U Norwida aureola by-
łaby znakiem autentycznej chwały polskiego poety wykreowanego na 
niedocenionego geniusza i opisywanego konsekwentnie w kategoriach 
wzniosłych. Tak można by czytać tę paralelę, gdyby pozostać na pozio-
mie recepcji. Cóż, skoro krótki rozbiór poematu Bruno, jaki daje dalej 
Norwid, tego patetycznego wymiaru dzieła przekonująco nie potwier-
dza. W zasadzie tym, co Norwid wydobywa z tekstu przyjaciela, jest 
bowiem „bolesny sarkazm” odkrywający absurd miłosnej sytuacji. Esej 
zamyka zdanie: „Śmiejmy się – komu na śmiech stanie” (PW, VI, 536). 
W istocie zatem także w tak opisanej poezji, nazwanej przez Norwida 
„mistyczną”, dochodzi do strącenia z piedestału, utraty sacrum. I – po-
dobnie jak u Baudelaire’a, choć nie ma tu mowy bezpośrednio o utra-
cie aureoli – poeta znajduje się w nowej sytuacji, która wymusza prze-
formułowanie zadań literatury, zmianę sposobu tworzenia. I nie myślę 
w tym miejscu już tylko o Olizarowskim. Norwid pisze bowiem o sy-
tuacji poezji współczesnej w ogóle. Także o sobie. „Bolesny sarkazm” 
to przecież cecha określająca cały esej Norwida zdecydowanie bardziej 
niż Brunona. Ironiczna jest rzeczywistość, w której dobrzy poeci nie są 
drukowani, a zatem taka musi być także odzwierciedlająca tę rzeczywi-
stość poezja.

Baudelaire również pisał o sobie, o sytuacji pisarza w dobie kultury 
coraz bardziej masowej, na co zwracał uwagę Walter Benjamin: „Baude-
laire formułuje po raz pierwszy pretensje pisarza do wartości wystaw-
nej. Baudelaire był impresariem samego siebie. Utrata aureoli dotyczy 

36 Tamże, s. 96. Agamben dodaje: „Nie tylko nie ma religii bez oddzielenia, ale też każde 
oddzielenie zawiera czy raczej zachowuje w sobie rdzeń autentycznie religijny”, tamże.
37 Ch. Baudelaire, Salon 1845, w: tegoż, Rozmaitości estetyczne, wstęp i przekł. J. Guze, 
Gdańsk 2000, s. 21.
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przede wszystkim poety. Stąd jego mitomania”38. W przeciwieństwie 
do Baudelaire’a Norwid będzie jednak utrzymywał konieczność eto-
su. Inaczej będzie reagował na rozproszenie sacrum. Jego strategią jest 
uznanie – jak to trafnie ujął Arent van Nieukerken – „perspektywicz-
ności sacrum”39. Nie poprzestaje, jak ma to miejsce u Baudelaire’a, na 
szczątkowych, śladowych jego pozostałościach, poszukiwanie Norwi-
da zmierza do scalenia – nie bez powodu w XV pieśni Quidama tyle 
miejsca poświęcono wzorom (w liczbie mnogiej) i przeciwstawionej im 
„prawdzie pierwowzoru”. Owa asymptotyczność jest oczywiście uwa-
runkowana ograniczeniami jednostkowej egzystencji noszącej stygmat 
niepełności. Zestawiając Norwida i Baudelaire’a, Nieukerken pisze:

U obu poetów liczy się odświeżająca dogmaty religijne, konwencje społecz-
ne i  prawa przyrody konfiguracja poszczególnych obrazów i  motywów. Jej 
konstrukcja jest tyleż zadaniem z zakresu „matematyki twórczej”, co aktem 
egzystencjalnym, ale nigdy prostą reprezentacją pewnego stanu duszy. Dzię-
ki temu doskonale znane obrazy i motywy splatają się z obrazami i motywa-
mi z zupełnie innych sfer. Piękno krzyżuje się z brzydotą, uniesienie z nudą 
(spleenem), atrybuty codzienności z dziełami sztuki, bluźnierstwo zaś z języ-
kiem wiary40.

Jest jeden utwór Norwida, w którym podjęty został ten sam motyw, 
co w przywołanym powyżej poemacie prozą Baudelaire’a, motyw fizycz-
nej utraty aureoli – Bransoletka. Tytułowa bransoletka staje się kluczem 
do odczytania noweli, odsyłającym do wielu wymiarów. Oto, w jaki spo-
sób zostaje wprowadzona w fabułę:

 Przekleństwo jedne zniecierpliwionego woźnicy doleciało mię —  — szed-
łem w ulicę. — I idąc, kiedy spojrzeć chciałem na zegarek mój która godzina? 
— zatrzymałem się, a oto u obuwia mego spostrzegłem leżącą bransoletkę, 
która złotym kołem świeciła się jak owe koła złote nad skroniami świętych 
w sztuce bywają używane — więc podnosząc przedmiot, pomyślałem: „któraż 
święta zgubiła chwałę swoją? – ” (PW, VI, 36).

Skojarzenie bransoletki z aureolą może wydawać się oparte wyłącznie 
na podobieństwie materialnym, przedstawieniowym – leżąca na bruku 

38 W.  Benjamin, Park centralny, przeł. H.  Orłowski, w: tegoż, Twórca jako wytwórca, 
wybór H. Orłowski, wstęp J. Kmita, Poznań 1975, s. 240. 
39 Zob. A. van Nieukerken, Perspektywiczność sacrum…, dz. cyt.
40 A. van Nieukerken, Norwid, Heine, Gautier i początki…, dz. cyt., s. 130.
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bransoletka wygląda podobnie do nimbów malowanych nad głowami 
świętych ze względu na kolisty czy eliptyczny kształt i złoty kolor. Nie-
mniej jednak ta z pozoru swobodna asocjacja nie pozostaje w utworze 
bez konsekwencji. Jak pisze Sławomir Rzepczyński, bransoletka łączy 
perspektywę codzienności z uniwersalną, alegorię z symbolem:

To nie tylko drogocenny przedmiot znaleziony przez narratora-bohatera na 
ulicy podczas porannego spaceru. Bransoletka przybiera wiele symbolicznych 
znaczeń: przedślubnej obietnicy, znaku świętości, zapowiedzi uzyskania środ-
ków na utrzymanie dla biednej rodziny śmieciarza. Jako symbol łączy swe 
podstawowe znaczenie – kosztownego przedmiotu zbytku – z szeregiem zna-
czeń w mniej lub bardziej wyraźny sposób sugerowanych w tekście41.

W noweli nakładają się na siebie oraz dopełniają doczesność i wiecz-
ność. Chodzi o Eliadowskie hierofanie, nieprzywołane jednak żadnym 
rytuałem czy obrzędem, ale związane z  podmiotową umiejętnością 
dostrzeżenia tego, co utajone, sensu w tym, co z pozoru bezsensow-
ne, ładu w tym, co sprawia wrażenie chaotycznego i przypadkowego. 
Oczywiście sferę sacrum konstytuuje przywołanych w utworze siedem 
chrześcijańskich sakramentów, dodajmy – niejako w opozycji wobec 
siedmiu grzechów z Kwiatów zła. Ten sam problem czasowości i bez-
czasu w swej teorii estetycznej podejmuje Baudelaire. W Malarzu ży-
cia nowoczesnego stwierdza, że nowoczesność jest przemijająca, ulotna, 
przypadkowa, choć podkreśla również, iż to tylko połowa sztuki – dru-
ga jest wieczna. Pisze:

[…] piękno zawsze i nieuchronnie składa się z dwóch elementów, choć wra-
żenie, jakie wywiera, jest jedno […]. Piękno składa się z elementu wieczne-
go, niezmiennego, którego ilość jest nader trudna do określenia, i elementu 
zmiennego, zależnego od okoliczności, takich jak moda, moralność, namięt-
ność, wzięte oddzielne lub wszystkie razem. Bez tego drugiego elementu, 
który jest niby opakowanie niebiańskiego przysmaku, zabawne, podniecające 
i zaostrzające apetyt, pierwszy byłby niestrawny, nie dający się ocenić, nie-
właściwy i obcy naturze ludzkiej. Wątpię, czy można by znaleźć jakikolwiek 
przykład piękna nie składającego się z obu elementów42.

41 S. Rzepczyński, Zdziwienia współczesnością: o grze kontrastów w Bransoletce Norwida, 
„Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska” 2004, nr 3, s. 94.
42 Ch. Baudelaire, Malarz życia nowoczesnego, w: tegoż, Rozmaitości estetyczne, dz. cyt., 
s. 311. E. Kaplan proponuje odczytanie Utraty aureoli poprzez tę koncepcję piękna ulot-
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Dwudzielna budowa Kwiatów zła – Splin i Ideał – oddaje owe dwie strony 
piękna: Ideał – wieczną, Splin – przechodnią, zmienną, a więc niedosko-
nałą i wartościową właśnie w swej niedoskonałości. Podmiot utworów 
Baudelaire’a kreuje się jako podmiot dwoisty – przynależny do sfery po-
zaczasowego Absolutu (Piękno, Ideał), i skażony dotknięciem wrogiego 
czasu (Wróg to symptomatyczny tytuł utworu poświęconego czasowi 
właśnie).

O ile jednak – jak sądzę – u Baudelaire’a ta dwoistość ma charak-
ter raczej jukstapozycji (wiersze mówiące o dwóch wymiarach piękna 
są w Kwiatach zła oddzielone, osobne), o tyle u Norwida jest palimpse-
stowa. Perspektywa sacrum jest obecna w każdym momencie – choćby 
w Bransoletce. Już wiersz dedykacyjny Do A.Z. (Antoniego Zaleskiego) 
zapowiada zasadę, która realizuje się w całym tekście – zasadę przeja-
wiania się sacrum w profanum, bo we Florencji religia jest nadrzędna 
wobec sztuki:

Sztuka tam, pomnisz, od Religii idzie,
Jako posłane na przechadzkę dziecko,
A pospolita rzecz – o! czasów wstydzie –
Z murów wygląda święcie i szlachecko! (PW, VI, 31)

To, co pospolite, staje się święte, wzniosłe, szlachetne. Tak dzieje 
się – albo dziać się powinno – właśnie z bransoletką. Tekst Norwida ma 
charakter konfrontacyjny (konfrontacji sacrum z profanum) oraz dema-
skacyjny – i w tym sensie profanacyjny43. Tu także, jak sądzę, kontekst 
Agambenowski okazuje się przydatny – jest to bowiem faktyczne przy-
wrócenie codziennemu użytkowi tego, co święte. Zgubienie bransolet-
ki może być znakiem utraty świętości, znakiem upadku, nie dlatego, że 
przysłowie mówi, że strata podarku zaręczynowego to zły omen i że do 
małżeństwa Edgara i Eulalii nie dojdzie, ale dlatego, że stanowi znak 
świętości zaginionej, sakramentów niedocenianych, zagubionych w ży-
ciu salonowym, a możliwych do odnalezienia na ulicy. Biżuteria sama 
w sobie nie odsyła do sfery sacrum, co więcej – złoto kontrastuje z ubo-
gą oprawą małego orszaku eucharystycznego, gdzie istotnie, dosłownie 
obcuje się z „kruszyną obecności Bożej”. Podarek zaręczynowy mógłby 

nego zawartą w Malarzu życia nowoczesnego, zob. E. Kaplan, Baudelaire et Le Spleen de 
Paris…, dz. cyt., s.187–189. 
43 Zob. S. Rzepczyński, Zdziwienia współczesnością…, dz. cyt., s. 98–99.
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być znakiem sakramentu małżeństwa, przede wszystkim jednak zysku-
je na wartości w momencie ofiarowania żonie śmieciarza po odrzuceniu 
przez nią jałmużny. Oddając bransoletkę w jej ręce, narrator obarcza 
ją zadaniem, misją odnalezienia właściciela zguby. Błyskotka zostaje 
uświęcona właśnie dzięki temu, że wiąże się z pracą, stawia przed tak – 
dość przewrotnie – obdarowaną osobą konkretne wymagania. Branso-
letka jest potencjalnym znakiem świętości w oczach narratora, który 
narzuca czytelnikowi swój ogląd świata (poczynając od skojarzenia wi-
zualnego, plastycznego, nimbu i bransoletki), a tym samym także swój 
porządek aksjologiczny, uniwersalizując go.

Wracam do wyjściowej tezy Acquisto dotyczącej poetów „anowoczes-
nych”, amodern. Baudelaire jest dla badacza przykładem pisarza, który 
zrywa z wiarą w zbawienie, z logiką zbawienia, co prowadzi do postawy 
buntu. Możemy uznać, że Norwid wręcz przeciwnie – stara się tej logi-
ki bronić. A jednak przy wszystkich różnicach u obydwu można mówić 
o pragnieniu metafizycznej pewności44 i o zatarciu granicy między sac-
rum a profanum, o profanacjach, obaj dostrzegają i uwzględniają bowiem, 
nawet jeśli ich nie akceptują, zmiany związane z postępem. Jedną z kon-
sekwencji tych zmian jest rozproszenie sacrum i możliwość lub koniecz-
ność poszukiwania go w sferze dotąd dla niego niedostępnej.

44 To pragnienie dotyczy także Baudelaire’a mimo jego zwątpienia, zob. E.  Kaplan, 
Baudelaire et Le Spleen de Paris…, dz. cyt., s. 219.


