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Wstęp

Studium jest wynikiem zainteresowania francuskim romantyzmem i badaniami 
mechanizmów dynamicznej wyobraźni symbolicznej, mitokrytyką i mitoanalizą – 
zainicjowanymi przez Gastona Bachelarda (1884–1962), rozwijanymi m.in. przez 
Gilberta Duranda (1921–2012), Pierre’a Brunela i Jeana-Jacques’a Wunenburgera. 

Tytuły trzech części odsyłają do nazwisk francuskich romantyków: 
Th éophile’a Gautiera, Gérarda de Nervala i Victora Hugo. Wybór nie jest przy-
padkowy: nawet jeśli różne są ich metody konstrukcji świata przedstawionego 
i odmienne imaginacyjne sposoby pokonywania bólu istnienia, łączy ich powi-
nowactwo poetyckiego obrazowania, podobieństwo w ukazywaniu niestabilności 
lub wrogości żywiołów przyrody oraz powracające aluzje do Melancholii Dürera. 
Tematyka melancholii mniej lub bardziej jawnie wpisuje się w fabułę lub współ-
tworzy poetyckie obrazy w ich utworach, mniej lub bardziej jawna jest obecność 
powracającego obrazu śmierci jako punktu dojścia i ostatecznej epifanii.

Nawiązaniem do mojego studium sprzed kilku lat (L’Homme romantique 
et l’espace: sous le signe d’Icare) jest ikaryjskość jako metafora marzenia o nie-
skończonym wzlocie bez granic – jednego z pierwotnych marzeń ludzkości. 
Pokonać ograniczenia czasowe i przestrzenne oraz te, jakie nakłada biologia, 
społeczeństwo, religia itd., i dotrzeć do Nieba, do Kosmosu lub Wieczności, owo 
pragnienie wzniesienia się „ponad poziomy” to niewątpliwie jedna z częściej 
aktualizowanych, badanych i zapewne zbanalizowanych dominant tematycznych 
w literaturze romantycznej (nie tylko francuskiej). Ale nie o tematykę chodzi, 
lecz o głębokie znaczenia symboliczne, odsyłające zarówno do zbiorowych 
doświadczeń kulturowych (rytualnych lub innych, w tym pragmatycznych), 
jak i do jednostkowych doświadczeń traumatycznych, z obszaru psychoanalizy. 

Następnie refl eksja dotyczy dwóch podstawowych doświadczeń egzysten-
cjalnych: pogrążenia w ciemności (upadku), tożsamego z uwięzieniem, i prag-
nienia wyjścia na światło (wzlotu) – jako uwolnienia. Doświadczenia te mogą 
się ujawniać trojako: jako z sobą sprzeczne (antytetyczne: mrok–światło), jako 
połączone na zasadzie coniunctio oppositorum, specyfi cznej fuzji polegającej 
na odwracalności (inwersja mrok/światło/mrok), wreszcie jako synteza (mrok 
= światło). Dynamikę ciemności i światła analizuję w odniesieniu do warstwy 
fabularnej i symbolicznej badanych tekstów. 
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Część pierwsza studium odnosi się do wybranych opowiadań Gautiera oraz do 
jego powieści: Mademoiselle de Maupin (Panna de Maupin) i Capitaine Fracasse 
(Kapitan Fracasse). Do fabuły pierwszej z tych powieści Gautier włączył na za-
sadzie mise en abyme komedię Szekspira As You Like It (Jak wam się podoba); 
odgrywa ona w utworze istotną rolę strukturalną i semantyczną. Omawiam tę 
kwestię osobno, gdyż dotyczy ona tajemnicy androginicznej osobowości boha-
terki eponimicznej, która to tematyka w romantyzmie francuskim występuje 
nierzadko, a zawsze przynosi efekty zaskakujące. W Kapitanie Fracassie sposób 
wyobrażenia melancholii pozwala uchwycić specyfi czny związek między zamkiem 
i wędrownym teatrem, do którego angażuje się tytułowy bohater, dwoma ele-
mentami mającymi dla wymiaru przestrzennego fabuły decydujące znaczenie. 
We francuskim imaginarium romantycznym obydwa te topoï odgrywają ważną 
rolę mitotwórczą, a ich wspólnym denominatorem jest właśnie melancholia.

Część drugą poświęciłam analizie dzieł Nervala, który podporządkowuje 
swoje fantazmaty przestrzenne dialektyce mroku i światła, angażując cały po-
tencjał pisarstwa pseudoautobiografi cznego. Skupiłam się na utworach prozą: 
to przede wszystkim Nuits d’Octobre (Noce październikowe) i Aurélia (Aurelia) 
oraz kilku utworach poetyckich z cyklu Les Chimères (Chimery). Napięcie mię-
dzy porządkiem nocnym a porządkiem dziennym wyobraźni nabiera w tych 
tekstach szczególnej wagi, wyobrażenia symboliczne oscylują między przed-
stawieniami inwersyjnymi a antytetycznymi, materia oniryczno-mnemoniczna 
i halucynacyjna czerpie z tematyki i symboliki mityczno-religijnej. Natomiast 
przedstawienia melancholii, wpisane w tkankę głęboką dzieła Nervala, dotyczą 
nie tylko jednostkowego bytu protagonisty lub „ja” lirycznego, lecz określają – 
metaforycznie – całe universum nervalowskie.

Część trzecia dotyczy Victora Hugo. Pełen dramatycznych napięć świat 
wyobraźni obecny w jego dziele nie poprzestaje na dynamicznej grze, jaką 
w utworach Gautiera i Nervala prowadzi antyteza z inwersją. W twórczości 
Hugo to, co sprzeczne, i to, co jednoczesne – światło i ciemność, zbrodnia i kara, 
wzniosłość i groteska, duchowość i cielesność, namiętność i wstręt, by poprze-
stać na podstawowych opozycjach, u Hugo zawsze gotowych do nieustannych 
przemian – dąży do stopienia się w jedno. Wrażenie niezwykłej intensywności 
wszystkiego, jaka cechuje twórczość Hugo – prozatorską, poetycką, dramatyczną, 
publicystyczną – powstaje jako efekt współistnienia przeciwieństw. Mamy tu 
do czynienia z wizją syntetyczną, tworzoną świadomie i kilkakrotnie określaną 
przez pisarza jako „amalgamat”. Przedstawiając te kwestie, ograniczam się do 
analizy powieści L’Homme qui rit (Człowiek śmiechu) oraz niedokończonego, 
wydanego pośmiertnie poematu mistycznego Dieu (Bóg). 
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Gautierowskie 

marzenia melancholijne





Modalności lotu romantycznego: 

o melancholii Ikara

Śniło mi się, że mam skrzydła […]. Czy zabierze mnie pan 
z sobą w kolejny lot? Znam mnóstwo historyjek […], które 
chciałbym opowiedzieć ptakom1.

Ten, kto relacjonuje swój sen o lataniu i marzy o rozmowach z ptakami, to nie 
postać literacka, lecz Th éophile Gautier, „poeta doskonały, nieomylny czar-
noksiężnik...”, jak z elegancką przesadą wyraża się o nim Charles Baudelaire 
w dedykacji do Kwiatów zła. Gautier z entuzjazmem odnosił się do ekspery-
mentów powietrznej nawigacji, nasilonych od połowy XIX wieku, loty balonem 
fascynowały go i skłaniały do deklarowania chęci podzielenia tych doświadczeń. 
Cytowany fragment pochodzi z listu skierowanego w 1864 roku do Louisa 
Godarda, konstruktora balonów i pilota. Znacznie wcześniej, w 1836 roku, 
Gautier założył efemeryczny tygodnik „Ariel, journal du monde élégant”2, 
w którym jako artykuł wstępny zamieścił poetycki esej, będący czymś w rodzaju 
refl eksji na temat Ariela, powietrznego duszka z Burzy Szekspira, uosobienia 
twórczej fantazji, lekkości i piękna.

W studium na temat wyobraźni w twórczości Gautiera Marcel Voisin 
stwierdza, iż „Poeta przyjmuje pozę syna Ziemi”3. Jednak świat wyobrażeń 
domniemanego „syna Ziemi” nie ogranicza się bynajmniej do elementu chto-
nicznego, przeciwnie, okazuje się on równie mocno związany z pozostałymi 
żywiołami: powietrza, ognia, a także, choć w mniejszym stopniu, wody. Również 

1 Jeżeli nie zaznaczono inaczej, przekład mój, B.S.; „J’ai rêvé que j’avais des ailes […]. Voulez-
-vous m’emporter avec vous, lors de votre prochaine ascension? J’ai un tas de petites histoires 
[…] que je voudrais conter aux oiseaux”; Th éophile Gautier, Correspondance Générale, édition 
Claudine Lacoste-Veyssière, sous la direction de Paul Laubriet, t. VIII, Genève-Paris, Librairie 
Droz, 1993, s. 377–378. 

2 Czasopismo zostało założone we współpracy z Charles’em Lassailly; ukazywało się od 
marca do maja 1836 roku.

3 Marcel Voisin, Le soleil et la nuit. L’imaginaire dans l’œuvre de Th éophile Gautier, Éditions 
de l’Université de Bruxelles, 1981, s. 134.
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wspomniany artykuł świadczy o inspiracji raczej powietrznej niż ziemskiej. 
Oto kolejny fragment:

Ariel, najcudowniejszy twór wielkiego Williama Szekspira; […] anioł piękna, poezji 
i muzyki […] ulotna i uskrzydlona fantazja, sylf, amor, motyl […] jednym słowem 
– Ariel. Spójrzcie, jak wesoło polatuje w promieniach słońca! […] motyle i muchy są 
zazdrosne […] Ach, Arielu miły […] przybądź, ozłoć swoim blaskiem kapryśne bańki 
naszych fantastycznych rojeń […]4.

Ten szkic do powietrznego portretu Ariela oryginalnością nie zaskakuje, a przy-
pisywane mu cechy – ulotne piękno, słoneczna lekkość i fantazja – wydają się 
stereotypami. Cechy te tracą jednak swoją jednoznaczność i banalność, w miarę 
jak ich znaczenia uzupełniają się i współtworzą konstelacje symbolicznych 
obrazów odnoszących się do wzlotu. Lecz w komentowanym tutaj artykule to 
zaledwie sygnał mitu, nominalny ślad jego obecności, gdyż imię „Ariel”, uoso-
bienie romantycznej sztuki i poezji, nie powołuje do życia żadnych innych, 
podobnie emblematycznych postaci. Aluzja do Ariela, jako antytezy ciężkiego, 
uosabiającego materię Kalibana, tylko sugeruje na poły jawną, na poły ukrytą 
obecność mitu wstępującego („ascensyjnego”), zapowiada jego ujawnienie 
w dalszej twórczości Gautiera. Istotnie, kilkanaście lat później, w innym tekście 
o charakterze publicystycznym, Gautier do tematu lotu powraca. Formułuje 
wówczas coś w rodzaju entuzjastycznego wyznania wiary w rozwój możliwo-
ści technicznych ludzkiego umysłu, wspierając swoją argumentację, wówczas 
utopijną, różnymi odniesieniami mitologicznymi. Wyraża też przekonanie, 
iż rozwijająca się technologia, wspomagana inteligencją, w niedługim czasie 
pozwoli ludzkości pokonać ograniczenia egzystencji ziemskiej, z których bo-
daj najbardziej dotkliwa wydaje się niezdolność do pokonywania przyciągania 
ziemskiego. Oto obszerne fragmenty tego tekstu:

Człowiek […] nie ma ani chyżości jelenia, ani oka orła, […] ani skrzydła ptaka, ani rybiej 
płetwy […]. Pomysł, by wzlecieć w powietrze, nie jest nowy; dawno temu Faeton zaprag-
nął powozić rydwanem Febusa, a Dedal zrzucił ze szczytu wieży swojego syna Ikara. Ich 
upadki to nieudane wzloty. […] Upadek Ikara wydaje się nawet skutkiem wybuchu, który 
nastąpił w wyniku zbytniego rozszerzenia gazu w promieniach słońca, co mitologia grecka 
wyjaśnia stopieniem się, pod wpływem ciepła, wosku spajającego pióra i skrzydła. Ognisty 
pojazd unoszący Eliasza do nieba wygląda na balon, który się udał, a orły porywające 

4 „Ariel, la plus délicieuse création du grand William Shakespeare; […] l’ange de beauté, de 
la poésie et de la musique […] la fantaisie ailée et vagabonde, un sylphe, un amour, un papillon 
[…] Ariel, pour tout dire en un mot. Voyez-le comme il voltige gaiement dans un rayon de 
soleil! […] les papillons et les oiseaux-mouches le jalousent. […] Ah gentil Ariel […] viens dorer 
de ton refl et les capricieuses bulles de nos fantaisies […]”. Charles Spoelberch de Lovenjoul, 
Histoire des œuvres de Th éophile Gautier, Bibliothèque de l’Institut de France, Lov.C.487, s. 82. 
Istnieje też reprint: S. de Lovenjoul, Histoire des œuvres de Th éophile Gautier, Genève, Slatkine 
Reprints, 1968, t. 1, s. 80.
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Ezopa […] nie są tak fantastyczne, jak sądzimy. […] Czyż to powszechne i uporczywe 
marzenie […] pozbawione jest znaczenia proroczego? […] Dostrzegamy w nim nieodległą 
realizację żeglowania w przestworzach; każda idea sformułowana jest realizowana, każde 
marzenie staje się działaniem. Postanowiliśmy wzlecieć w powietrzu, więc polecimy: sprawa 
załatwiona […] niestety balon nie ma jeszcze ani skrzydeł ani ogona […]5.

Autor artykułu nie lekceważy dwóch podstawowych mitemów ikaryjskich, 
dramatycznych wydarzeń odnoszących się do lotu i do upadku, lecz proponuje 
ich interpretację optymistyczną, wyrażając przekonanie o bliskim momencie 
realizacji odwiecznego marzenia o lataniu. Stąd brawurowa i niemal progra-
mowa deklaracja: „postanowiliśmy lecieć, więc polecimy […]”. W oczach pi-
sarza znaczenie pokrewnych (nie bliźniaczych!) podniebnych przygód Faetona 
i Ikara polega na tym, iż każda z nich wyobraża przede wszystkim wzlot, nawet 
wówczas, kiedy przemienia się on w upadek. Czytamy: „Ich upadki to tylko nie-
udane wzloty”6. Tym sposobem Gautier pomniejsza wymiar klęski, stanowiącej 
wszak integralną część dramatycznych wydarzeń, które tworzą tkankę mitu. 
Ich wagę dostrzega w sukcesie fazy początkowej doświadczenia, kiedy to istota 
ludzka uznaje oderwanie się od ziemi za możliwe, zamiar wprowadza w czyn 
i przemieszcza się w powietrzu. Wyobraźnia minimalizuje wymowę mitu, w tak 
wyobrażonym dokonaniu upadek śmiertelny wydaje się tylko niefortunnym 
wypadkiem, chwilową klęską, błędem technicznym, w nieodległej przyszłości 
łatwym do naprawienia. Oczywiście, podstawowy scenariusz mitu Ikara jako 
metafory dramatyzmu ludzkiej kondycji ulega tu zasadniczej modyfi kacji, a jego 
moc generowania specyfi cznych obrazów – osłabieniu. Zdaniem Gautiera, 

5 „L’homme […] n’a ni la rapidité du cerf, ni l’œil de l’aigle, […] ni l’aile de l’oiseau, ni la nageoire 
du poisson […]. L’idée de s’élever dans les airs n’est pas nouvelle; ce n’est pas d’aujourd’hui que 
Phaéton a demandé à monter dans le char de Phœbus, et que Dédale a lancé du haut d’une tour, 
son fi ls Icare. Leurs chutes sont des ascensions manquées. […] La chute d’Icare semble même 
être la suite d’une explosion venant de la trop grande dilatation du gaz aux rayons du soleil, ce 
que la mythologie explique par la fonte à la chaleur de la cire qui retenait les plumes et les ailes. 
Le char de feu qui emporte Elie au ciel, a bien mine d’un ballon réussi, et les aigles qui enlèvent 
Esope […] ne sont si chimériques que l’on pense. […] Ce songe général et persistant […] n’a-t-il 
aucun sens prophétique? […] Nous y voyons la réalisation prochaine de la navigation céleste; 
[…] tout rêve passe dans l’action. On a décidé de voler en l’air, on volera: le problème n’est plus 
à résoudre […] par malheur le ballon n’a encore ni ailes ni queue […]”; Le Journal, 25 septembre 
1848, w: S. de Lovenjoul, Histoire des œuvres..., op. cit., Lov.C.426. Artykuł, pod tytułem Un rêve 
humanitaire, ukazał się również 1 stycznia 1850 roku w numerze 11 czasopisma La Tribune 
lyonnaise. Revue politique, sociale, industrielle, scientifi que et littéraire des travailleurs. Jest w nim 
mowa o „roju aeorstatów”, pomalowanych lśniącymi kolorami, które będą pięknie wyglądały 
w powietrzu: „[…] dans l’air […] ces essaims d’aérostats peints de couleurs brillantes”; s. 83.

6 Na temat obecności tego mitu w poezji zob. szczególnie: Robert Vivier, Frères du ciel. 
Quelques aventures poétiques d’Icare et de Phaéton, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1962, 
a także studium: Michèle Dancourt, Dédale et Icare. Métamorphoses d’un mythe, Paris, CNRS 
Éditions, 2002.
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prawdopodobnie w przyszłości nietrudno będzie uniknąć niebezpiecznego 
„wybuchu gazu”, skoro powstają coraz to nowe sposoby na eliminowanie nie-
pożądanych skutków wielkich eksperymentów, zawsze dotkliwych, lecz w sto-
sunku do fascynujących zamierzeń – drugorzędnych. Jeżeli ziści się marzenie 
o locie, o przemieszczaniu się człowieka w przestrzeni powietrznej, wówczas 
opuści ono sferę sacrum i zostanie przeniesione do profanum, tabu przemieni 
się w namacalną rzeczywistość, a miejsce człowieka niedoskonale skrzydlatego 
zajmie maszyna na usługach człowieka, coraz bardziej doskonała.

W roku 1859, w poemacie epickim Plein ciel, obraz takiej maszyny latającej, 
aeroskafu, tworzy Victor Hugo7. Wprawdzie poemat Hugo również zdaje się 
odsyłać do mitu ikaryjskiego, jednak nie czyni tego wprost, imię Ikara nie po-
jawia się w tekście ani razu. We „wzniosłym eterze” przemieszcza się latające, 
antropomorfi czne urządzenie techniczne, metafora ludzkiej kondycji – nowej, 
ponieważ „wreszcie uwolnionej” („à la fi n évadée”), zdolnej do pokonania prawa 
ciążenia, „poza prawem ciężkości” („hors de la pesanteur”); Hugo posługuje 
się nazewnictwem morskim, nazywa latający pojazd statkiem („navire”), łodzią 
(„esquif ”), nawą („nef ”). Imaginacyjny statek przemieszcza się w elemencie 
powietrznym niby Ikar na swych orlich skrzydłach, jednakże z wyjątkiem 
wspomnianych efektów leksykalnych („we wzniosły eter statek wyrusza...”; 
„navire en marche […] vers l’éther sublime...”) nic nie sugeruje wprost jego 
związku z elementem wodnym, nie zapowiada katastrofy, nie wykazuje więc 
bezpośredniego powinowactwa z mitem ikaryjskim: brakuje istotnych mite-
mów. Natomiast latający statek nosi cechy prometejskie; Hugo z upodobaniem 
proponuje optymistyczną wersję mitów połączonych. Prometejska wyobraźnia 
Hugo wyklucza upadek i nieodwracalną klęskę, a jeśli dopuszcza myśl o karze 
czekającej tego, kto lekceważy ograniczenia kondycji ludzkiej – wyznacza jej 
kres i wskazuje horyzont wolności. Dlatego hugoliański człowiek-statek zmierza 
wzwyż, ku określonemu celowi, w stronę przyszłości wolnej od przymusów, bez 
lęku, że spoczywa na nim oko zazdrosnego o swoją władzę bóstwa. W wersji 
Hugo mityczne wyobrażenie Ikara-zuchwalca ulega więc osłabieniu, zaciera 
się na korzyść wyobrażenia Dedala, zarazem artysty i zręcznego rzemieślnika. 
Podobnie jak u Gautiera, w Plein ciel marzenie o wzlocie przekazane przez 

7 Zob. Victor Hugo, Plein ciel, w: Œuvres complètes, Poésie II, Paris, Robert Laff ont, coll. 
„Bouquins”, 1985, s. 810–822. Jeśli nie zaznaczono inaczej, cytaty z utworów poetyckich V. Hugo 
odsyłają do tego wydania; liczby w nawiasach oznaczają numer tomu i stronę. Z powodu znacznych 
rozbieżności między oryginałem a przekładem Zbigniewa Bieńkowskiego (Victor Hugo, Liryki 
i poematy, Warszawa, PIW, 1962) rezygnuję z podania wersji polskiej.

Oto fragmenty, do których odnosi się zamieszczony niżej komentarz: „C’est un navire en 
marche. Où? Dans l’éther sublime […] // Oh! ce navire fait le voyage sacré / C’est l’ascension 
bleue à son premier degré / […] / Hors de la pesanteur, c’est l’avenir fondé / C’est le destin de 
l’homme à la fi n évadé / Qui lève l’ancre et sort de l’ombre!” (II, 810, 821).
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antyczną tradycję opuszcza domenę symboliki mitycznej i przenika do wymiaru 
pragmatycznego, metafora słabnie i wślizguje się w dosłowność.

W literaturze romantycznej pragnienie lotu, obwarowane zakazami i apo-
riami odsyłającymi do sfery religijnej, moralnej lub fi lozofi cznej, obrazowane 
za pomocą dramatycznych opowieści mitycznych, staje się jedną z istotnych 
dominant tematycznych: wznieść się ponad ziemię, oderwać od niej, zamienić 
poczucie przynależności tellurycznej na rzecz powinowactwa z żywiołem powie-
trza lub ognia... Dlatego na pytanie „Dokąd zmierza ten statek?” Hugo znajduje 
odpowiedź optymistyczną: „W dnia świetlistych szatach / On w przyszłość, ku 
słonecznej zmierza […] stronie świata”8, do wtóru Gautierowi: „[…] zdecydowa-
liśmy wzlecieć w powietrze, a więc wzlecimy”. Gautier, ograniczony wymogami 
dziennikarskiego rzemiosła, w swoim artykule z łatwością znajduje racjonalne 
i przekonujące argumenty na rzecz powietrznej nawigacji. Niewykluczone także, 
iż perspektywa lokomocji powietrznej wydaje mu się nęcąca również osobiście. 
Jednak, jako publicysta, wyraża niepokój z powodu niedoskonałości urządzeń 
latających, mianowicie balonów niemających „ani skrzydeł, ani ogona”9, a więc 
nieprzypominających ptaków. Czy zatem, podobnie jak Hugo, także przeczuwa 
lub postuluje skonstruowanie prawdziwej maszyny latającej? Samolotu (statku) 
wyposażonego w skrzydła (płetwy) i w ogon niczym ptak (ryba)? Wehikułu 
skonstruowanego przez człowieka jak Ikar zuchwałego i natchnionego, ale 
jednocześnie jak Dedal zręcznego i skutecznego? Tak się wydaje. Tym bardziej 
że ani Gautier, ani Hugo nie są wyjątkami, kiedy, jak często w historii myśli 
ludzkiej, intuicja dyktuje im sformułowania, które potwierdzają zasadność 
poglądów naukowych i aktualnych eksperymentów technicznych, otwierają 
perspektywy, a niekiedy wskazują nowe horyzonty badawcze.

Tymczasem, o ile zbudowanie urządzenia latającego mieści się w kategoriach 
ludzkiej téchnē, o tyle utożsamienie istoty ludzkiej z fi gurą teriomorfi czną, ptakiem 
lub rybą, zdaje się wykraczać poza porządek racjonalności (przeddarwinowskiej?), 
mieści się natomiast w obszarach metaforycznych fi gur wyobraźni, odwołującej 
się do mitu i mit ten współtworzącej. I tak na przykład fakt (Hugo powiedziałby: 
„prawo”), iż istota ludzka nie może przemieszczać się w przestrzeni fi zycznej inaczej, 
niż stąpając obunóż po ziemi, że nie powinna też spoglądać prosto w słońce gołym 
okiem, natomiast winna podporządkować się tym i wielu innym ograniczeniom, 
jakkolwiek wydawałby się niepodważalny, od najdawniejszych czasów napawał 
ludzkość niepokojem. Z takich i wielu innych – niezliczonych – ograniczeń rodzą 
się pytania, wyobrażenia i opowieści (to jest mity wraz z mitemami i mitologemami) 

8 „Où va-t-il, ce navire? Il va, de jour vêtu, / À l’avenir divin et pur, à la vertu” (II, 819).
9 Gautier żywo interesował się postępem wiedzy i wynalazkami technicznymi. M. Voisin 

poświęca temu aspektowi jego twórczości artykuł „La pensée de Th éophile Gautier”, w: Relire 
Th éophile Gautier. Le plaisir du texte, études réunies et présentées par Freeman G. Henry, 
Amsterdam–Atlanta, Rodopi, 1998, s. 73–89.
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dotyczące sposobu na to, by owe prawidłowości podważyć, zaprzeczyć im lub 
zastąpić je nowymi. Wspierany twórczą wyobraźnią symboliczną, ludzki umysł 
znajdzie ów sposób lub wiele sposobów. Na tym zasadza się marzenie, by być jak 
ptak, mieć skrzydła, lecieć, wznosić się coraz wyżej i nigdy nie spadać.

Wspomniany tekst Gautiera dwukrotnie odsyła do antycznego kontekstu 
mitycznego. Czyni to najpierw zgodnie z podstawową wersją sytuacji mitycznej: 
syn zostaje przez ojca „wyrzucony” w powietrze, leci, ale wkrótce spada i ginie. 
Historia Ikara jest tu schematyczną fi guracją wzlotu i upadku, wyobrażeniem 
wpisanym w tradycję literacką, biblijną i mitologiczną, gdzie licznie występują 
istoty Ikarowi pokrewne, toteż tekst Gautiera wymienia pospołu ludzi, na-
tchnionych proroków i półbogów. Oprócz Dedala i Ikara w artykule występują 
imiona czterech innych postaci; są to Faeton, Febus, Eliasz i Ezop10. Każdy z nich 
doświadcza wzlotu odmiennie i na różnych etapach swojego istnienia: mierzy 
się ze słonecznym ogniem, lecz nadużywa swobodnego lotu (Faeton), uosabia 
go (Febus) lub zostaje uniesiony wzwyż (Eliasz)... Jak wspomniałam, artykuł 
największą wagę przywiązuje do wzlotu, to znaczy do pierwszej, euforycznej 
fazy wydarzenia, z pominięciem fazy drugiej, czyli upadku. Zauważalne jest 
też pomniejszenie hubris (hybris), występnej pychy Dedala, genialnego, lecz 
nie dość zręcznego wynalazcy, a także Ikara, jego równie niepokornego syna. 
Szczególny optymizm nakazuje pisarzowi romantycznemu pomniejszyć klęskę 
syna, przybliżając ją do pragmatycznego sukcesu ojca, to jest do triumfalnej 
téchnē. Oznajmiając, że niepowodzenie Ikara i śmiałków jemu podobnych to 
„tylko nieudane wzloty”, Gautier modyfi kuje sens mitu: przemieszczając akcen-
ty, osłabia wymiar tragiczny. Zapewne pisarz przemawia głosem swojej epoki, 
ściślej tej jej części, która ufała możliwościom doskonalenia umysłu ludzkiego 
i wierzyła w dobroczynny postęp myśli technicznej. Znakiem rozpoznawczym 
„nowego Ikara” byłoby więc działanie skuteczne, a nie euforyczny i brawuro-
wy, lecz bezowocny wyczyn, zakończony gwałtownym upadkiem z wysoka 
i śmiercią w morskich falach. Ikarowie przyszłości, synowie ziemi, przemierza-
liby przestrzeń podniebną i zmierzali ku słońcu w pojazdach niezawodnych, 
uskrzydlonych na wzór ptasi, a wykonanych ręką ludzką. 

Na skutek takiej przemiany mitu postać syna, przejmując atrybuty ojca wraz 
z jego umiejętnością działania skutecznego, zatraca oczywiście swój pierwotny 
tragizm i wielkość. Lecz, jak wiadomo, mity zawdzięczają swoją trwałość właś-
nie twórczym metamorfozom, a te, jak wszelka twórczość ludzka, granic nie 
znają. Z paraliterackiego tekstu Gautiera publicysty wyłania się zmodyfi kowany 
obraz mitycznego pralotnika: Ikar jako pionier awiacji, fi guracja przestrzennego 

10 Aluzja na temat wzlotu Ezopa pozostaje niejasna. Znana jest natomiast opowieść 
o Ganimedzie, pięknym młodzieńcu porwanym z rozkazu Zeusa i uniesionym w powietrze 
przez orła. W bajkach ezopowych przez orły bywają porywane różne zwierzęta.
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doświadczenia wstępującego, metafora wzlotu bez fazy upadku. Jeśli ze scenariu-
sza mitycznego, zdominowanego przez impuls wzlotu, moment katastrofy znika 
lub zostaje odsunięty na jego obrzeża, podstawowe ziarno substancji mitycznej 
traci swą moc. W rezultacie takiego osłabienia napięcia dramatycznego opowieść 
mityczna opuszcza teren sacrum i może przekształcić się w banalną opowieść 
o zabarwieniu dydaktycznym. Ale francuska wyobraźnia literacka XIX wieku 
w tę pułapkę wpada stosunkowo rzadko; mimo entuzjastycznych wizji poczętych 
z inspiracji pozytywistycznych, w większości wypadków Ikar klęski nie unika. Co 
więcej, upadek człowieka, który w zachwycie wzbija się ponad wszelkie poziomy, 
lekceważąc bariery, wydaje się niezbędny po to, by obraz Ikara mógł nadal wy-
stępować w swej romantycznej roli emblematycznej, to jest wyrażać odwieczną 
pokusę ulegania hubris mimo zakazów i obrazować samotną pogoń za absolutem, 
za tym, co w egzystencji poziomej nieosiągalne. A także ulegać fascynacji klęską. 
Ceną takiego wzlotu jest oczywiście nieszczęście, szaleństwo lub śmierć tego, kto 
pragnie skrzydeł, wyobraża je sobie lub sądzi, że je zdobył. Z mocy pisarza i arty-
sty nieodłączna od takiego marzenia katastrofa przekształca się w dzieło sztuki. 

Odmiennie niż w prozie publicystycznej Gautiera, w jego prozie artystycznej 
tematyka ikaryjsko-powietrzna nie wchodzi w związki z działaniem pragmatycz-
nym, nie jest więc ani technicznym postulatem, ani teorią. Sytuuje się w obszarach 
wyobraźni symbolicznej, ideę i zamiar lotu jako rzeczywistego, technicznego 
doświadczenia cywilizacyjnego zastępują sytuacje metaforyczne, służące repre-
zentacji wyobrażeń onirycznych lub marzeń na jawie. Owe sytuacje wyobrażane 
są najczęściej w opozycji do bytu realnego, do rzeczywistości postrzeganej jako 
dotkliwy przymus, zamknięcie, brzydota i pospolitość, dręczący bezruch lub 
letarg. Obrazy lotu są tutaj wynikiem odrzucenia takiej rzeczywistości. Analiza 
pozapublicystycznej twórczości literackiej Gautiera pozwala traktować ewen-
tualne ascensyjne przygody protagonistów nie jako obiektywne doświadczenie, 
lecz doznania natury duchowej, takie mianowicie, które, powtórzę, zakładają 
przekroczenie kondycji ludzkiej i próbę dotarcia do absolutu. Istotne stają się 
wówczas pytania o psychologiczny i estetyczny wymiar mitu, wpisanego w utwory 
Gautiera, szczególnie takie, w których pokonanie zwykłej rzeczywistości dzięki 
doznaniu wzlotu oznacza dotarcie do świadomości wyższego rzędu. Dokonuje 
się to na jawie, we śnie lub na szczególnym, nierozdzielnym styku obu wymia-
rów, podobnym do stanu, który Gérard de Nerval nazywa „wlewaniem się snu 
w życie realne”. Wszelkie odczucie wzlotu traktowane jest wówczas jako anty-
teza płaskości bytu, wyrwanie z tego, co nisko w dole, w mroku i zamknięciu, 
w stronę tego, co wysoko w górze, świetliste i wolne. 

Dostęp do Gautierowskiej wersji mitu ikaryjskiego torują wydarzenia fabu-
larne, których bohater zostaje przedstawiony w bezpośrednim lub pośrednim 
uwikłaniu w aporyczność bytu-więzienia. W ów „byt więzienny” dokonuje 
wtargnięcia romantyczna triada sztuki, miłości i śmierci. Kierowany pragnieniem 
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zrozumienia sensu owej triady, bohater próbuje jednocześnie określić swój 
stosunek do świata i uratować sens własnego istnienia. Konfi guracja taka, rzecz 
oczywista, w podstawowej wersji mitu nie występuje, mit ten wydaje się bowiem 
zupełnie pozbawiony substratu erotycznego. Gautier zatem formułuje mit ika-
ryjski na nowo, przekształcając go w uogólnioną metaforę bytu romantycznego.

W powieści Panna de Maupin (Mademoiselle de Maupin, 1835–36) sposób, 
w jaki pisarz wykorzystuje obrazy wstępujące i przyporządkowuje im symboliczne 
wyobrażenia związane z mitem Ikara, nie jest oczywisty ani wyrazisty, nie jest 
nawet konsekwentny. Tematyka wzlotu zarysowuje się w sposób dyskretny, kryje 
w gęstwinie wątków i podtematów, a cała powieść to polifonia głosów napływa-
jących zewsząd, utwór niewątpliwie arcyintertekstualny. Z powodu zawikłania 
relacji między protagonistami, współwystępowania gatunków: powieści episto-
larnej, libertyńskiej, psychologicznej, eseju literackiego oraz dialogowych form 
paradramatycznych, niejednoznacznej wymowy estetycznej i wątków podających 
w wątpliwość wiele heteroseksualnych oczywistości, Panna de Maupin to jedna 
z wielu romantycznych powieści trudnych do zaklasyfi kowania, i tym bardziej 
dla badacza interesujących. Tematy i poziomy dzieła współtworzą tekst, którego 
zasadnicza warstwa fabularna dotyczy historii kawalera d’Albert, jego kochanki, 
niekochanej Różyczki, oraz kobiety ukochanej, Magdaleny de Maupin, alias 
kawalera Teodora de Sérannes, w którego przebraniu Magdalena występuje. Co 
więcej, całość poprzedza Wstęp, przez historyków literatury uznany za nowatorski 
manifest sztuki czystej, wyprzedzający epokę parnasistowski manifest literatury 
(i wszelkiej sztuki) absolutnie wolnej od jakichkolwiek zobowiązań i uwarunkowań. 
W związku z tym przed dziesięciu laty Paolo Tortonese pytał, nie bez zatroskania:

[…] czy potrafi my przyznać tej powieści należne jej miejsce w historii ewolucji gatunku 
powieściowego? […] Nie zadowala nas już stary Gautier, romantyczny lub parnasi-
stowski, ale jeszcze nie potrafi my uzupełnić wizerunku, jaki należy mu się w nowym 
obrazie literatury XIX wieku11.

Na pierwszy rzut oka wyobraźnia symboliczna, nadająca ton tej powieści, wydaje 
się zdominowana przez estetykę marmuru, nieruchomości, chłodu i bieli, przez 
wiele lat traktowaną jako podstawowy punkt odniesienia twórczości Gautiera. 
Umieszczano ją przede wszystkim w kręgu mitu Pigmaliona; istotnie, protago-
nista, kawaler d’Albert wielokrotnie bezpośrednio powołuje się na historię mi-
tycznego artysty rzeźbiarza zakochanego w kamiennym posągu. D’Albert pełni 
w powieści funkcję nie tylko bohatera-narratora, lecz także narratora-nadawcy 

11 „[…] savons-nous conférer à ce roman la place qui lui revient dans l’évolution du genre 
romanesque? […] Nous ne nous contentons plus du vieux Gautier romantique ou parnassien, 
mais nous ne savons pas encore compléter l’image qui devra prendre place dans une vision 
renouvelée du XIXe siècle”; Paolo Tortonese, Introduction, w: Th éophile Gautier, Cahiers de 
l’Association Internationale des Études Françaises, Paris, Belles-Lettres, maj 2003, vol. 55, s. 381.
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kilkudziesięciu listów, kierowanych do tajemniczego przyjaciela o imieniu Silvio, 
a pozostawionych bez odpowiedzi12. W tych właśnie listach powtarzają się de-
klaracje o istocie piękna, osiągającego doskonałość zwłaszcza w kamiennych 
rzeźbach przedstawiających nagie kobiece ciało. Tematyka ta jest obecna nie tylko 
w Pannie de Maupin, lecz także w innych utworach Gautiera, wierszem i prozą. 
Jak pisze P. Tortonese: „U Gautiera mit Pigmaliona waha się między nadaniem 
iskierki życia posągowi a urzeczywistnieniem idei w rzeźbionym ciele”13. 

Jednak świat wyobrażeń powieści Panna de Maupin współokreślają również 
elementy symboliki powietrznej w sposób na tyle wyrazisty, iż zdają się zyski-
wać przewagę nad chtonicznością. W warstwie obrazowej powieści centralne 
miejsce zajmują fi guracje wzlotu, nierzadko onirycznego, zawsze w zdecydo-
wanej opozycji do jawy i rzeczywistości potocznej. Posługując się terminologią 
durandowską, powiemy, iż w utworze tym dominują aktywne, dynamiczne 
schematy wyobraźni wstępującej („schèmes ascensionnels”); dotyczy to całej 
prozy Gautiera, także większości opowiadań.

Bohaterowie prozy Gautiera już to bezpośrednio wyrażają pragnienie wzlotu 
(tak d’Albert w Pannie de Maupin), już to odnoszą wrażenie, iż doświadczyli go 
mimowiednie i mimowolnie, jak malarz Teodor, w opowiadaniu Dzbanek do 
kawy (La Cafetière, 1831); Onufry, szalony malarz i poeta, eponimiczny boha-
ter opowiadania Onuphrius (1832); Tyburcy, malarz i poszukiwacz kobiecego 
piękna absolutnego w Złotym runie (La Toison d’or, 1839); euforyczny narkoman 
z Klubu Opiumistów (Club des hachichins, 1846); paryski amator starożytności, 
bohater-narrator Stopy mumii (Le Pied de momie, 1840); Romuald, rozdarty 
między snem i jawą ksiądz z opowiadania Zakochana zmarła (La Morte amou-
reuse, 1836). Niekiedy, pogodzeni ze śmiercią lub ją prowokujący jak Lavinia 
d’Aufi deni i Guy de Malivert w powieści Spirite (1865), doświadczają wzlotu 
własnej duszy. W trakcie tych wzlotów zanika odczucie ciężaru ziemi i gęstości 
materii, zastąpione wrażeniem lekkości, przejrzystości i świetlistości, właściwych 
symbolice ascensyjnej. Bohater, doznając wrażenia oderwania od ziemi i uno-
szenia poza sferę ziemskiego przyciągania, w wypełnionej doskonałą jasnością 
przestrzeni bez barier i granic, ze zdumieniem i zachwytem stwierdza, iż jego 

12 Kwestię tę omawiam nieco szerzej w artykule „Mademoiselle de Maupin: sur un pacte 
épistolographique rompu”, w: De la lettre aux belles-lettres. Études dédiées à Regina Bochenek-
-Franczakowa, pod red. W. Rapaka, J. Kornhausera i I. Piechnik, Kraków, Wyd. Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, 2012. 

13 „Le mythe de Pygmalion oscille chez Gautier entre l’attribution d’une étincelle vitale à la 
statue et la réalisation de l’idée en chair statuaire”; P. Tortonese, La Vie extérieure. Essai sur l’œuvre 
narrative de Th éophile Gautier, „Archives des lettres modernes”, no 252, Paris, 1995, rozdz. XIV, 
Chair et pierre, s. 105, 107. W latach siedemdziesiątych kwestie te nowatorsko ujmował np. Ross 
Chambers: zob. R. Chambers, „Gautier et le complexe de Pygmalion”, w: Revue d’Histoire Littéraire 
de la France, juillet–août, 1972; „Spirite de Th éophile Gautier – une lecture”, w: „Archives des 
lettres modernes”, no 153, Paris, 1974.
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fantazmaty stały się rzeczywistością. Doznania takie mogą należeć zarówno 
do jawy, jak i do snu, a towarzyszy im zawsze zakłócenie percepcji przestrzeni 
i czasu protagonisty14. Sceny te cechuje niezwykła dynamika, wszystko nastę-
puje i zmienia się błyskawicznie, a dotyczy to przede wszystkim unoszenia się 
w jasnej i przejrzystej przestrzeni. Oczywiście nie chodzi o żadne doświadczenie 
potoczne, w grę nie wchodzi także science fi ction.

Obrazom, postaciom i sytuacjom zrodzonym z tej przestrzennej wyobraźni 
powietrznej nieustannie zagraża przekształcenie w swoje przeciwieństwo: w nagle 
zapadający mrok, w odczucie uwięzienia, w doznanie upadku. Odnosząc się do 
tej dychotomii, M. Voisin stwierdza, że szczególnie „Słońce i noc wiodą spór 
o istotę bytu Gautiera, a z tego napięcia rodzi się jego twórczość […]”15. W tej 
podstawowej polaryzacji Voisin dostrzega również przyczynę dwoistości bohate-
rów gautierowskich, z których każdy wydaje się „[…] istotą nieustannie rozdartą 
między słońcem a nocą”16. Wszelako ta uwaga, podobnie jak znana formuła 
G. Duranda, wedle której „Wzlot wyobrażany jest w przeciwieństwie do upadku, 
a światło – do ciemności”17, tylko częściowo daje się zastosować do określenia 
istoty symbolicznej wyobraźni Gautiera. Wynika to z faktu, że w jego twórczości 
wyraźna dychotomia nierzadko słabnie, a dzień (światło) i noc (ciemność) współ-
występują nie rozdzielone, lecz implicytnie zawarte w sobie. Znaczenie polaryzacji 
maleje, w miejsce wyraźnej antytezy pojawia się symultaniczność występowania 
zjawisk sprzecznych (głównie, choć nie tylko, jasności i mroku), lub też rewersja, 
odwracalność („réversion”), względnie, jak ją określa G. Durand, inwersja („in-
version”) znaczeń i ich symboliki18. Uwzględniając to zjawisko, P. Tortonese nie 
posługuje się jednak propozycjami i ustaleniami durandowskimi, lecz zauważa: 
„[…] uważna analiza […] ujawnia głębokie sprzeczności, trudne do rozwikłania 
splątania, a nie potrafi  dotrzeć do istoty sekretu Gautiera […]. Zagrożona zostaje 
fundamentalna równowaga, rozdzielająca dzień i noc”19. 

Zaburzeniu owej równowagi poświęcone jest także studium M. Eigeldingera 
dotyczące „nocnego dnia” w opowiadaniu Arria Marcella (1852). Oktawian, 

14 P. Tortonese w twórczości Gautiera rozróżnia i omawia pięć „trybów” czasowych: 
czas „zakłócony” („dérangé”), „zrytmizowany” („rythmé”), „przyspieszony” („accéléré”), 
„unieruchomiony” („immobilisé”) oraz „nieuchwytny” („insaisissable”); P. Tortonese, La Vie 
extérieure..., op. cit., rozdz. XI: Pathologie du temps, s. 79–87.

15 „Le soleil et la nuit se disputent l’être de Gautier […]”; M. Voisin, Le Soleil..., op. cit., s. 350.
16 „[…] l’être éternellement partagé entre le soleil et la nuit”; ibidem, s. 351.
17 „L’ascension est imaginée contre la chute et la lumière contre les ténèbres”; Gilbert Durand, 

Les Structures anthropologiques de l’imaginaire, Paris, Dunod, 1992, s. 178; podkreślenia autora.
18 Zob. „Les symboles de l’inversion”, w: G. Durand, Les Structures..., op. cit., s. 225–268.
19 „[…] une analyse attentive […] met en évidence des contradictions profondes, des 

enchevêtrements inextricables, et ne parvient pas à atteindre le secret de Gautier. […] L’équilibre 
fondamental, la séparation entre le jour et la nuit, se trouve menacée”; P. Tortonese, La Vie 
extérieure..., op. cit., s. 97 i 100.
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protagonista, w trakcie samotnego spaceru wśród pompejańskich ruin stwier-
dza ze zdumieniem, iż zapadająca właśnie noc stopniowo przemienia się we 
wstający dzień. Widzi, jak miasto, umarłe setki lat temu na skutek wybuchu 
wulkanu, powraca do życia, barwy ziemi i barwy nieba mieszają się z sobą, 
a wschód słońca następuje o północy:

[…] ziemia miała tony niebieskie, a niebo srebrzyste refl eksy […] niebo się rozjaśniało 
[…] mój zegarek wydzwonił dwunastą; była północ, a jednak wzmagała się jasność, 
księżyc roztapiał się w coraz jaśniejszym błękicie; wstawało słońce20.

W tym i podobnych przypadkach badacz tekstów Gautiera winien zadać pytanie 
dotyczące natury zjawisk w nich przedstawionych: czy chodzi tu o mechanizm 
pokrewny temu, co w odniesieniu do swojej twórczości Nerval nazywa „wlewaniem 
się snu w życie realne”21, a więc rozszczelnieniem granic między światami wzajemnie 
sprzecznymi, a wówczas ani pojęcie inwersji, ani antytezy niczego nie wyjaśniają? 
Czy może o inwersję, której istotą nie jest zwykła odwrotność, lecz odwracalność, 
przy jednoczesnym „przyleganiu”, niby strony recto i verso kartki papieru? 

W twórczości Gautiera antyteza zawsze wydaje się gotowa do przemiany 
w inwersję; narrator – już to jednocześnie, już to sukcesywnie – przyjmuje rolę 
„syna ziemi”, „syna powietrza” lub „syna słońca”, i tak też Gautier konstruuje 
swoich bohaterów. Słońce przedstawiane jest jako siła potężna i zdolna wszystko 
wypalić swoim żarem, przeciwstawna nocy i przenikająca wszędzie, jak tego 
pragnie d’Albert w Pannie de Maupin: „Chcę, żeby słońce weszło wszędzie, 
żeby było jak najwięcej światła i najmniej, jak to możliwe, cienia! […]”22. Ale 
w innym tekście świeci antysłońce, zastąpione „bladym świetlistym półcieniem”, 
który sprawia, że „ciemność staje się lepiej widoczna”23, lub słońce niepokojąco 
pozbawione promieni i przypominające księżyc; podobne słońce pojawia się 
nad zimowym Paryżem w powieści Spirite. Takie wyobrażenie zjawisk przyrody 

20 „[...] la terre avait des tons d’azur et le ciel des refl ets d’argent […] le ciel s’éclaircissait 
[…] la sonnerie tinta douze fois; il était bien minuit, et cependant la clarté allait toujours 
augmentant, la lune se fondait dans l’azur de plus en plus lumineux; le jour se levait”; zob. także: 
Marc Eigeldinger, Mythologie et intertextualité, Genève, Slatkine, 1987, rozdz. II, Arria Marcella 
et le „jour nocturne”, s. 103–118. 

21 Gérard de Nerval, Sylwia, w: Sylwia i inne opowiadania, przekład L. Choromański, 
Warszawa, PIW, 1960. 

22 Przekład mój, B.S.; „Je veux que le soleil entre partout, qu’il y ait le plus de lumière et le 
moins d’ombre possible […]”; Th . Gautier, Mademoiselle de Maupin, Paris, Garnier-Flammarion, 
1966, s. 151. Cytaty odnoszą się do tego wydania; liczby w nawiasach oznaczają stronę. Istnieje 
przekład Tadeusza Boya-Żeleńskiego (1918), z interesującym Wstępem tłumacza (Warszawa, 
PIW, 1958). Ze względu na nieścisłości mogące wprowadzić w błąd podaję, jeśli nie zaznaczono 
inaczej, przekład własny.

23 „[…] faible pénombre lumineuse […] rendre les ténèbres plus visibles”; Th . Gautier, 
Omphale, w: Th éophile Gautier, L’œuvre fantastique, I – Nouvelles, II – Romans, Paris, Bordas, 
Classiques Garnier, édition critique présentée et annotée par Michel Crouzet, 1992; I, s. 61.
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częste jest w opowiadaniach, w których nie chodzi o „fi zyczną” nieobecność 
tarczy słonecznej, lecz o dostrzegalne zmniejszenie mocy zwykłego dziennego 
światła. I odwrotnie: mroczne przestrzenie nocne rozświetlają się w sposób 
równie zagadkowy. Widać to w znakomitym opowiadaniu Zakochana zmarła, 
kiedy światło dnia, dodatkowo spotęgowane mnóstwem zapalonych świec, 
przemienia się w ciemność, a ciemności jaśnieją blaskiem bijącym od jednej 
tylko osoby. Tego rodzaju (oksymoroniczne) odwrócenie znaczeń może decy-
dować o walorze strukturalno-narracyjnym całego tekstu, jak to ma miejsce 
w Zakochanej zmarłej, w scenie inaugurującej dramatyczne wydarzenia. Podczas 
prymicyjnej mszy bohatera-narratora, księdza Romualda, w jasno oświetlonym 
kościele pojawia się przepiękna nieznana kobieta, Klarimonda:

[…] świece zbladły w złotych kandelabrach niby poranne gwiazdy i w całym kościele 
zapanowała całkowita ciemność. Urocza postać jaśniała w mroku niby anielska zjawa 
[…]. Pojmowałem całą okropność mojej sytuacji, a żałobne i straszliwe strony stanu, 
w który właśnie wstąpiłem, ukazały mi się z całą jasnością. Być księdzem! to znaczy 
[…] czołgać się w lodowatym cieniu klasztoru lub kościoła […]24.

W opowiadaniu (versus krótkiej powieści) Awatar (Avatar, 1857) dla Oktawa, 
cierpiącego tortury melancholika, relacja jasność–ciemność ma znaczenie od-
mienne. Olśnienie blaskiem bijącym od piękna kobiecego nie przyniesie pro-
tagoniście nawet najkrócej trwającej ekstazy, a desperackie decyzje spowodują 
jego poniżenie i unicestwienie. Romantyczna tematyka melancholii występuje 
tutaj w jednym ze swoich najbardziej efektownych wariantów (będzie o tym 
mowa dalej); udręczony bohater wyznaje: „[…] z trudem odróżniam siebie 
od otoczenia, w którym tkwię. Życie [...] wydaje mi się odległe ode mnie […]; 
światło słońca wydaje mi się blade jak światło księżyca, a świece mają czarne 
płomienie […]”25. Wszędzie, także na południu Włoch, w Neapolu, czytamy: 
„To piękne, tak wychwalane słońce wydawało mu się czarne, jak gdyby ze 
sztychów Albrechta Dürera; nietoperz, który na skrzydle ma napisane słowo 
»melancholia«, […] trzepotał się między światłem a nim […]”26.

24 „[…] les cierges pâlirent sur leurs chandeliers d’or comme les étoiles du matin, et il se fi t 
par toute l’église une complète obscurité. […] Je comprenais toute l’horreur de ma situation, et 
les cotés funèbres et terribles de l’état que je venais d’embrasser se révélaient clairement à moi. 
Être prêtre! c’est-à-dire […] ramper sous l’ombre glaciale d’un cloître ou d’une église […]”; 
Th . Gautier, La Morte amoureuse, w: Th . Gautier, L’œuvre..., op. cit., I, 77, 81.

25 Th . Gautier, Awatar, przełożyła Zofi a Jachimecka, Kraków, Wyd. Literackie, 1976, s. 12; 
„[…] j’ai peine à me distinguer du milieu où je plonge. La vie […] me paraît si loin de moi […] 
la lumière du soleil me semble pâle comme celle de la lune, et les bougies ont des fl ammes noires 
[…]”; ibidem, II, 22).

26 „Ce beau soleil si vanté lui avait semblé noir comme celui de la gravure d’Albert Dürer; la 
chauve-souris qui porte écrit dans son aile ce mot: »melancholia« […] voletait entre la lumière 
et lui […]”; ibidem, s. 16.
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W opowiadaniach Gautiera ani przenikanie tego, co solarne, do wnętrza tego, 
co nocne, ani odwrotność tego fenomenu nie zwiastuje możliwości szczęśliwej 
coniunctio oppositorum, a powrót rygorystycznego porządku antytetycznego 
zdarzeń i zjawisk nie przynosi protagonistom nadziei na przywrócenie harmonii, 
lecz brutalny kres marzeń o wzlocie. Powrót zwykłego biegu spraw, zgodnego 
z potocznym ładem, oznacza dla bohaterów Gautiera rozpacz, melancholię, 
szaleństwo, niekiedy śmierć, a zawsze – utratę. Dramatycznie napięte relacje 
między sprzecznymi żywiołami – i szerzej: elementami bytu w ogóle – powo-
dują ich własną negację, uszkadzają samą ich istotę. Daje to efekty tym bardziej 
wyraziste, że oksymoron nie występuje wówczas jako fi gura retoryczna, lecz 
pełni funkcję zasady, dostrzegalnej na wielu poziomach dzieła Gautiera. Jak to 
formułuje P. Tortonese, oksymoron „wywiera presję”, jak gdyby chcąc zmusić 
jednocześnie światło i mrok do utrzymania współistnienia, co udać się nie może: 
„[…] synteza jest niemożliwa […], ponieważ chce uratować jednocześnie dwa 
przeciwstawne elementy, lecz pozostaje syntezą, skoro pragnie je [owe przeci-
wieństwa; B.S.] przekroczyć”27. 

W Gautierowskim imaginarium oksymoroniczno-antytetycznym bohater 
daje się złapać w pułapkę tego, co osiągalne, lecz niepożądane, i tego, co nie-
osiągalne, lecz nade wszystko pożądane. Antytezy zbliżają się do siebie, tworząc 
ułudę syntezy, nagle rozpryskują w silnej dychotomii lub ulegają inwersji, 
a zmieniające się konfi guracje uniemożliwiają każdy wybór. Zapewne stwier-
dzenia te raziłyby oczywistością i historycznoliterackim banałem, zwłaszcza 
w odniesieniu do romantyzmu, gdyby nie fakt, że w interesujących nas teks-
tach fi kcjonalne wyobrażenia tworzą się wokół zjawisk, które dosłownie owe 
stwierdzenia ilustrują.

Odwracalność, niemożliwość połączenia i nieustanne przekraczanie barier 
to zjawiska, pojęcia oraz koncepty interpretacyjne znakomicie przystające 
również do poezji Baudelaire’a, która ukazuje immanentną ułomność wszel-
kiego bytu i obnaża pęknięcie uniwersalnej harmonii, zakłócanej odwiecznym 
antagonizmem sił przeciwstawnych. Zakładając, że jednym z zadań pisarza, 
artysty w ogóle, jest formułowanie pytań o granice możliwego i niemożliwego, 
uwalnianie twórczości od starych i tworzenie nowych paradoksów, innymi sło-
wy, otwieranie bram nowoczesności, wolno uznać, że proza Gautiera, idącego 
bardziej tropem intuicji niż głębokich przekonań, tylko owe bramy uchyla. 
Baudelaire zaś, jego domniemany uczeń, otwiera je na oścież, wytycza kierunki 
istotnie nowe, tworzy je i zarazem przekracza.

Skrzydła, znak wolności nieznającej granic, to zaprzeczenie bezruchu, dy-
namiczny symbol marzenia, które nie podlega niszczącemu działaniu czasu 

27 „[…] synthèse impossible […] parce qu’elle veut sauver les deux éléments opposés à la fois, 
mais synthèse parce qu’elle veut les dépasser”; P. Tortonese, La Vie extérieure..., op. cit., s. 100 –102.
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i niestrudzenie dąży ku temu, co niedostępne, niemożliwe i zakazane. W po-
wieści Panna de Maupin marzenie o skrzydłach jawi się przede wszystkim jako 
niezgoda na ograniczenia bytu, postrzeganego niby pułapka bez wyjścia.

Kawaler d’Albert w pierwszym z siedmiu listów adresowanych do przyjaciela28 
przedstawia metaforyczną sytuację, w której człowiek, zamknięty w ciasnym 
pomieszczeniu, doznaje czegoś na kształt hipertrofi i, całą swoją istotą odczu-
wając udrękę psychiczną i ból fi zyczny. „Folklor nasz uparcie zachowuje pamięć 
o wielkoludach […]. Ta gigantyzacja etnologiczna nie może nie przywodzić na 
myśl zjawiska wyolbrzymiania obrazów towarzyszącego derealizacji, obecnej 
w schizofrenii” – pisze Durand29. Takie i podobne zjawiska traktuje Durand 
w kategoriach symboliki psycho-przestrzennej, nazywając je stosownie „gi-
gantyzacją” lub „guliweryzacją”, a omawia w odniesieniu do tzw. struktur schi-
zomorfi cznych wyobraźni symbolicznej30. Bohater Gautiera cierpi z powodu 
owej gigantyzacji, niepojętej i tym bardziej patologicznej, że odczuwanej jako 
coś, co przydarza się komuś obcemu, jakiemuś „nie-ja”: „[…] gdyby to był mój 
prawdziwy los, wcisnąłbym się tam z większą łatwością i wszystkie te kąty nie 
raniłyby mnie w tak wielu miejscach i tak dotkliwie […] wszędzie potrącam 
o mój horyzont; rzeczywistość mnie poszturchuje”31. Przestrzeń przedstawia 
się więc niby ciasne pudełko, do wnętrza którego człowiek zostaje wtłoczony 
przemocą i którego napierające ściany grożą zmiażdżeniem. Niby orzech, schwy-
tany w kleszcze i rozgniatany przez narzędzie zwane dziadkiem do orzechów, 
d’Albert doświadcza bolesnego naporu twardej materii. Uwięzienie to wynika 
z samej natury rzeczywistości materialnej, nie jest odczuwane ani jako kara, 
ani jako zemsta, nie stoi też za nim żadna wyższa instancja. W wypowiedziach 
d’Alberta brak oskarżeń, nie rozbrzmiewa w nich ton skargi ani błagania, na-
wet kiedy bohater wyznaje: „[…] mam sny o kamieniu; wszystko wokół mnie 
zagęszcza się i twardnieje, nic nie wzlatuje w powietrze, nie migocze, nie ma 
ani tchnienia, ani powietrza; materia naciera, osacza mnie i miażdży […]”32. 

28 Powieść składa się z siedemnastu rozdziałów, z których siedem wypełniają listy adresowane 
przez kawalera d’Albert do niejakiego Silvia, „towarzysza lat dziecinnych”; cztery – to listy 
bohaterki eponimicznej do Graciosy, „przyjaciółki z dzieciństwa”, równie enigmatycznej jak 
Silvio, wreszcie dwa ostatnie to list d’Alberta do Magdaleny de Maupin i tej ostatniej – do niego. 
Trzy pozostałe rozdziały zajmuje nieepistolarna narracja trzecioosobowa. 

29 „Dans notre folklore la survivance des géants est tenace […]. Cette gigantisation 
ethnologique n’est pas sans faire songer au processus psychologique d’agrandissement des images 
qui accompagne la déréalisation schizophrénique”; G. Durand, Les Structures..., op. cit., s. 151.

30 Zob. ibidem, s. 240.
31 „[…] si c’était ma vraie destinée, je m’y serais plus aisément emboîté, et je n’aurais pas été 

meurtri par ces angles à tant d’endroits et si douloureusement […] je touche mon horizon de 
tous les côtés; je me coudoie avec le réel” (62).

32 „[…] j’ai des songes de pierre; tout se condense et se durcit autour de moi, rien ne fl otte, 
rien ne vacille, il n’y a pas d’air ni de souffl  e; la matière me presse, m’envahit et m’écrase […]” (209).
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Dynamika materii nieożywionej jest uderzająca, proces zacieśniania przestrzeni 
trwa nieustannie, ściany przesuwają się i zbliżają do siebie, podczas gdy człowiek, 
unieruchomiony i zgniatany niby ziarenko w kleszczach napierającej materii, 
zachowuje pełną świadomość swojej bezsiły wobec naporu kamiennego świa-
ta. Istota ludzka wydaje się sama sobie ofi arą niepohamowanej agresji świata 
spetryfi kowanego i petryfi kującego; byt ludzki, sprowadzony do materialnego 
trwania, przypomina bezruch „muszli na ławicy piasku” („coquillage sur un 
banc de sable”; 62). W powieści Gautiera kamień jest synonimem materii, ta zaś 
występuje w funkcji antytezy wszelkiej lekkości i wzlotu: „nic nie wzlatuje, nie 
ma powietrza...”. Ów kamień z koszmarów sennych nietrudno sobie wyobrazić 
jako ciemną, chropawą skałę, przeciwieństwo jasnego i lśniącego marmuru, 
obecnego w parnasistowskich fantazmach i wyobrażeniach.

W tym śnie nie ma miejsca na skrzydła. Świat znieruchomiały to zaprze-
czenie wszelkiej idei wzlotu. Podobnie jak ciężkość i mrok, bezruch odsyła 
do wyobraźni chtonicznej, do mrocznych podziemi, które skategoryzowana 
przez Duranda wyobraźnia symboliczna umiejscawia w porządku nocnym 
i antysolarnym. W Metamorfozach Owidiusza Dedal, stwierdziwszy, że doszło 
do nieznośnego uwięzienia, podejmuje decyzję o ucieczce z wyspy drogą po-
wietrzną. Podobnie, zanim powstanie uogólniony obraz bytu jako przymuso-
wego zamknięcia w kamiennym wnętrzu, musi zrodzić się uczucie najgłębszej 
niechęci wobec skały-więzienia, niezbędnej po to, by powstała myśl o buncie.

W Pannie de Maupin wyraźnie zarysowuje się odpowiedniość między 
uogólnioną wizją świata i wyobrażeniem jednostkowej sytuacji egzystencjal-
nej bohaterów. Dotyczy ona w szczególności dwojga protagonistów: d’Alberta 
i eponimicznej bohaterki, tajemniczej Magdaleny, występującej także w mę-
skim przebraniu jako Teodor de Sérannes. Otóż gdy d’Albert mówi o swojej 
duszy: „jałowa skała, na której nic nie zakiełkuje” („rocher aride où rien ne 
germe”; 85) lub kiedy wyznaje: „[…] w głębi mojej istoty pozostała tylko gruba 
warstwa pospolitej gliny […]”33, słowa Magdaleny, wprawdzie wypowiedziane 
w odmiennym kontekście, brzmią niczym echo słów d’Alberta:

Na próżno człowiek chce rozpostrzeć skrzydła, zbyt wiele gliny je obciąża; ciało jest 
kotwicą, która zatrzymuje duszę na ziemi; na próżno wystawia swe żagle na wiatr 
najbardziej wzniosłych idei, statek tkwi nieruchomo, jak gdyby w jego kil wczepiły się 
wszystkie remory oceanu […]34.

Morskie słownictwo konfi gurujące ciąg metafor dynamicznych jest tym bardziej 
uderzające, iż w twórczości Gautiera spotykane rzadko: kotwica, żagle, statek, 

33 „[…] il n’est resté au fond de moi qu’une épaisse couche de grossier limon […]” (209).
34 „C’est en vain que l’on veut déployer les ailes, trop de limon les charge; le corps est une ancre 

qui retient l’âme à la terre; elle a beau ouvrir ses voiles au vent des plus hautes idées, le vaisseau 
reste immobile, comme si tous les rémoras de l’Océan se fussent suspendus à sa quille […]” (237).
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remory, ocean, kil... Przede wszystkim kotwica: przedmiot, za pomocą którego 
statek zostaje unieruchomiony; kotwica jako metafora ciała więżącego duszę, 
ciężka masa całym swoim ciężarem – tym razem nie kamiennym lecz stalowym 
– zagłębiona w mule dna morskiego, udaremniająca duszy-żaglowcowi marzenie 
o tym, by dać się ponieść fali i wziąć kurs na dal. Protagonista i protagonistka, 
rozpoznając siebie jako dziedziców elementu chtonicznego, potomków gliny, 
mułu, ziemi lub skały, kondycję swoją postrzegają przede wszystkim jako balast 
lub obcy byt, z którym nie chcą i nie potrafi ą się identyfi kować. D’Albert mówi 
wprost: „[…] tymczasem ta egzystencja […] nie jest bynajmniej stworzona dla 
mnie, a w każdym razie niezbyt przypomina tę, o której dla siebie marzę i do 
której, jak sądzę, nadawałbym się, […] gdyby było to moje prawdziwe prze-
znaczenie […]”35. Bowiem ani d’Albert, ani Magdalena nie poszukują stałości, 
schronienia i chtonicznej (macierzyńskiej?) pewności, przeciwnie, uznają takie 
sytuacje za przymusowe, niepożądane, obce w stosunku do ich „ja” prawdziwego 
i owo „ja” niszczące.

Metafora miniaturowego pudełka, hermetycznie zamkniętej skrzynki lub 
unieruchomionego żaglowca odsyła do archetypowych znaczeń o symbolice o tyle 
rozbudowanej, o ile dość oczywistej. Inaczej w przypadku wyobrażenia całunu 
(„linceul”), jakie pojawia się w bezpośrednim sąsiedztwie wyznań dotyczących 
zamknięcia w pudełku („emboîtement”), a mianowicie w wypowiedziach o ko-
notacjach zarazem hugoliańskich i baudelaire’owskich – jakkolwiek ryzykowne 
wydawałoby się zestawienie tych nazwisk w ścisłym chronologicznym porządku 
historycznoliterackim. Oto całe zdanie: „Pod tym całunem obojętnej i przygnębia-
jącej nudy, o której ci właśnie mówiłem, porusza się niekiedy jakaś myśl, bardziej 
ospała niż martwa, i nie zawsze jest to ów łagodny i smutny spokój, jaki sprowadza 
melancholia”36. Całun skrywa poruszenia żywego trupa, człowieka podlegającego 
nagłym ożywieniom i równie nagle popadającego w martwy bezruch. Nie spo-
sób w tym pozornym dynamizmie dostrzec żadnej konsekwencji ani celowości, 
w tak pojętym bycie-niebycie nic nie „jest”, a tylko „wydaje się być”. Ontologiczna 
nieostrość i epistemologiczna niepewność towarzyszy objawom romantycznej 
egzystencji melancholijnej, naznaczonej poczuciem nieuleczalnego braku i negacji, 
a obejmującej wszystkie sfery bytu i poznania. Oto wyznanie d’Alberta:

Miewam nawroty i ponownie popadam w dawne podniecenie. Nie ma nic bardziej 
męczącego od tych zawrotnych działań bez przyczyny i tych bezcelowych zrywów. […] 
wstaję o świcie […] wydaje mi się, że gdzieś się spieszę […]. Tylko nie wiem, dokąd 

35 „[…] cette existence […] n’est guère faite pour moi cependant, ou du moins elle ressemble 
fort peu à celle que je me rêve et à la quelle je me crois propre. […] si c’était ma vraie destinée 
[…]” (61–62).

36 „Sous ce linceul d’ennui nonchalant et aff aissé dont je t’ai parlé tout à l’heure remue parfois 
une pensée plutôt engourdie que morte, et je n’ai pas toujours le calme doux et triste que donne 
la mélancolie” (63).
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miałbym pójść […]. Niepilno mi przybyć, skoro donikąd nie zmierzam. […] nie wiem, 
która godzina – nikt na mnie nie czeka […]37.

Prawdziwe życie opuszcza melancholika i zdaje się z niego wyciekać, skazując 
go na nieustanne roztrząsanie przygnębienia, poczucia jałowości bytu, pustki 
i utraty; będzie o tym wielokrotnie mowa. Wypowiedzi d’Alberta prefi gurują 
i zapowiadają baudelaire’owskie ujęcia melancholii wpisanej w poetyckie obrazy 
Fleurs du mal. Oczywiście, nasycona intensywność poezji Baudelaire’a kontra-
stuje z nadmiarem słownym autora Panny de Maupin. W sonecie Skupienie 
(Recueillement) „[…] niczym długi całun na Wschodzie rozpięty / powoli ku 
nam zbliża się Noc upragniona”38; w sonecie Pokrywa (Le Couvercle) wzrok 
skierowany wzwyż dostrzega „Niebo! czarna pokrywa olbrzymiego garnka, 
/ Gdzie wrze ludzkość rozległa i niedostrzegalna39; wreszcie Skargi Ikara (Les 
Plaintes d’un Icare) brzmią niby głos komentujący paradoksy losu artysty, za-
wsze na próżno wzlatującego ponad byt poziomy, by stwierdzić, że olśnienie 
absolutem oznacza oślepienie i zniszczenie: 

Dzieki niezrównanym gwiazdom
Lśniącym w niebios głębi mrocznej,
Widzą me zużyte oczy
Słońc wspomnienie, co zagasło40.

W omawianym fragmencie Panny de Maupin ciężar bytu odczuwany jest 
dotkliwie, towarzyszy mu niepewne pragnienie ucieczki. Metafory, obecne 
zwłaszcza w formach czasownikowych, powołują do życia obrazy wzlotów, 
upadków, uniesień, gestów lub czynów dokonywanych w pustce egzystencjal-
nej, intelektualnej i emocjonalnej, niczym na ziemi jałowej. Impuls wzlotu 
zostaje utożsamiony z pragnieniem doznań miłosnych. Obecność tematyki 
erotycznej w utworze Gautiera powoduje wyraźny dysonans między podsta-
wowym antycznym scenariuszem mitycznym a „ikaryjskością” metaforyczną: 
Ikar mityczny nie szuka miłości, pragnie jedynie kontynuować lot, wznosząc 
się coraz wyżej, ponad horyzont potocznych doświadczeń. W prozie Gautiera 

37 „J’ai des rechutes et je retombe dans mes anciennes agitations. Rien n’est fatiguant au monde 
comme ces tourbillons sans motifs et ces élans sans but. […] je me lève de très grand matin […] 
il me semble que je suis pressé […]. Je ne sais seulement où j’irai […] Je n’ai pas hâte d’arriver, 
puisque je ne vais nulle part. […] je n’ai pas d’heure – personne ne m’attend […]” (63–64).

38 Przekład Maria Leśniewska, w: Charles Baudelaire, Kwiaty zła, redakcja i posłowie 
J. Brzozowski, Kraków, Wyd. Literackie, 1990, s. 361; „[…] comme long linceul traînant à l’Orient, 
/ Entends, ma chère, entends la douce Nuit qui marche”; ibidem, s. 360. 

39 Przekład Z. Bieńkowski, ibidem, s. 363; „Ciel! couvercle noir de la grande marmite / Où 
bout l’imperceptible et vaste Humanité”; ibidem, s. 362. 

40 Przekład Andrzej Nowak, ibidem, s. 369; „C’est grâce aux astres nonpareils, / Qui tout 
au fond du ciel fl amboient, / Que mes yeux consumés ne voient / Que de souvenirs de soleils”; 
ibidem, s. 368.
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dyskretna obecność mitemów ujawnia się niekiedy w powierzchniowej war-
stwie fabularnej, lecz szukać jej należy w metaforycznej strukturze głębokiej 
utworów. Dotyczy to szczególnie krystalizowania się pojęcia ideału. Wprawdzie 
w powieści dokonuje się ono za pośrednictwem wyobrażeń swobodnego 
wzlotu, czynu z ludzkiej perspektywy niemożliwego, przede wszystkim jed-
nak za pośrednictwem wyobrażenia miłości jako całkowitego zatracenia się 
kochanka w pięknie absolutnym. Takim, jakie wyrażają twory sztuki: malar-
stwo, rzeźba, niektóre dzieła literackie. Przenikanie erotyki i estetyki należy 
jednak do sfery dążeń niespełnialnych. Wedle Gautiera właśnie dzieła sztuki 
stanowią podstawowy probierz wartości wszystkiego, zwłaszcza ze względu 
na swoją zdolność ujawniania ukrytych związków między tym, co rzeczywi-
ste, i tym, co duchowe, a przede wszystkim są detektorem fundamentalnego 
fałszu tkwiącego w bycie realnym. Krytyka współczesna zwraca baczną uwagę 
na ten aspekt twórczości Gautiera (choć zazwyczaj nie łączy go z substratem 
mitycznym). Oto na przykład komentarz P. Tortonese: „Bez sztuki, bez me-
chanizmu reprezentacji, nie mielibyśmy tego zasadniczego znaku, który każe 
nam wątpić o realności świata. Dzięki sztuce wiemy, że problem ten należy 
postawić odwrotnie […]”41.

Modulacje tematyki zamknięcia pojawiają się w powieści od pierwszych 
stron, a protagonista informuje o swoim pragnieniu wzlotu w formie intymnego 
zwierzenia. Jego niezwykle intensywne doznania są całkowicie subiektywne 
i nieweryfi kowalne, nie odsyłają do doświadczenia realnego, funkcjonują czysto 
metaforycznie. Narracja nie rozróżnia (lub rozróżnia w sposób przybliżony) 
prawdziwej natury stanów wyłącznie emocjonalnych, postrzeganych przez 
protagonistę jako sytuacje rzeczywiste. Podobnie narrator (w tej funkcji częściej 
protagonista męski, rzadziej żeński) wymiennie używa wyrażeń: „marzenie”, 
„rêve” – rzeczownik oznaczający zarówno tzw. „marzenie na jawie”, jak i sen, 
oraz „sen”, „songe” – w języku francuskim zasadniczo w znaczeniu „marzenie 
senne” – nie dbając o szczegółowe rozróżnienia. Mimo iż sytuacje w powieści 
Gautiera tylko w niewielkim stopniu służą reprezentacji wydarzeń, zarysowują 
się jednak niejakie zręby świata przedstawionego, istnieją także postacie po-
wiązane siecią dramatycznych relacji. Oprócz kawalera d’Albert i Magdaleny 
alias Teodora de Sérannes jest to Różyczka (Rosette), kochanka d’Alberta, oraz 
Isnabel, młoda dziewczyna towarzysząca Teodorowi w przebraniu pazia. Wszyscy 
bohaterowie stanowią cząstkę gautierowskiego universum napiętnowanego 
poczuciem niespełnienia, a zwłaszcza świadomością, że prawdziwie pragnąć 
można tylko tego, co pozostaje poza zasięgiem rzeczywistości z powodu specyfi ki 

41 „Sans l’art, sans le mécanisme de la représentation, nous n’aurions pas le signe décisif 
qui nous fait douter de la réalité du monde. Grâce à l’art, nous savons que le problème doit être 
renversé […]”; P. Tortonese, La Vie extérieure..., op. cit., s. 35–36.
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samego przedmiotu pożądania, albo też okazuje się objęte zakazem moralnym, 
religijnym lub innym. Wokół takich i podobnych zagadnień koncentrują się 
rozważania P. Bénichou na temat jednego z oblicz romantycznego rozczaro-
wania („désenchantement”), podstawowego syndromu „powtórnej choroby 
wieku”, obecnej w literaturze francuskiej drugiego ćwierćwiecza wieku XIX42. 
Wiele lat temu o tym aspekcie twórczości Gautiera pisał R. Jasinski, formułując 
myśl o pogłębiającej się recydywie owej choroby, której symptomem jest „[…] 
rozwód ideału z rzeczywistością”43, znak rozpoznawczy literatury francuskiej 
całego XIX stulecia, nie tylko jego początku.

Niemożliwe; niewykonalne; nie do zrealizowania... – określenia te poja-
wiają się w wypowiedziach protagonistów na etapie początkowym wydarzeń, 
a więc nie jako podsumowanie ewentualnych niepowodzeń, lecz jako impuls 
i informacja o tym, że upodobanie do osiągania niemożliwego nie jest ani 
przypadkowe, ani przelotne: „[…] Zawsze podobało mi się to, co niemoż-
liwe”[…]; „Wszystko to, co mogę wykonać, w najmniejszym stopniu mnie 
nie pociąga” – oświadczają obydwoje protagoniści, d’Albert i Magdalena-
-Teodor, niezależnie jedno od drugiego44. Nieuchronność klęski nie tłumi tej 
predyspozycji, przeciwnie, zdaje się ją podsycać, gdyż żywi się ona samym 
pożądaniem, dążeniem, nie jego fi nalnością. Cel pełni tylko funkcję pochodni 
oświetlającej drogę, którą należy podążać, przy czym osiągnięcie celu oznacza 
zgaszenie owego płomienia, równoznaczne z zanikiem celu i zniknięciem 
ideału. Jest oczywiste, że triumf spełnienia kładzie kres dążeniu, a jest ono 
wartością samą w sobie.

Czy nie taki wydaje się głęboki sens mitu opowiadającego dramatyczną histo-
rię ojca i syna, których losy, początkowo zbieżne, dramatycznie się rozchodzą? 
Ojciec spokojnie kontynuuje swój umiarkowany lot i dociera do celu, podczas 
gdy zachłyśnięty wolnością syn przekracza dozwolone granice i ginie. Historię 
Ikara streszczać więc może metafora niepohamowanego dążenia, w euforii 
i zachwycie, ku temu, co niemożliwe i zabronione, za cenę klęski i ostatecznej 
zguby. Droga prowadzi od mroku i zamknięcia do światła i ekstazy w momencie 
wzlotu i z powrotem, do fi nalnego upadku w mrok. Ale też – powtórzę – me-
taforyczna opowieść o odmowie zgody na płaskość bytu potocznego, mimo iż 
cena owej odmowy jest znana. 

W wypowiedziach protagonistów Gautiera znamiennie często występują 
zdania przeczące, a także przeczące spójniki wykluczające – ani..., ani...:

42 Paul Bénichou, L’École du désenchantement. Saint-Beuve, Nodier, Musset, Nerval, Gautier, 
Paris, Gallimard, 1992, s. 531.

43 „[…] divorce […] de l’idéal et du réel […]”; René Jasinski, Les Années romantiques de 
Th éophile Gautier, Paris, Librairie Vuibert, 1929, s. 306.

44 „L’impossible m’a toujours plu […]. Tout ce que je peux faire n’a pas le moindre attrait 
pour moi […]” (155, 156).
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[…] równa aleja lub skalista ścieżka tak samo wiodą mnie ku przepaści. Gdy chcę 
wzlecieć, powietrze wokół mnie gęstnieje i trwam z rozpostartymi skrzydłami, nie 
mogąc ich złożyć. Nie mogę ani chodzić, ani lecieć, niebo wzywa mnie, gdy jestem na 
ziemi, a ziemia, gdy wznoszę się ku niebu; w górze akwilon wyrywa mi pióra; na dole 
kamienie ranią mi stopy. Mam stopy zbyt wrażliwe, by stąpać po szklanych odłamkach 
rzeczywistości, a rozpiętość skrzydeł zbyt małą, by wzlecieć ponad wszystkim i unieść 
się, zataczając kręgi, w głąb błękitu […]45.

Scena ta skonstruowana jest na dwóch poziomach. Analiza pierwszego poziomu 
pozwala odtworzyć rodzaj szkicu przedstawiającego istotę ludzką przygotowującą 
się do wzlotu: to nieruchoma sylwetka zastygła z rozpostartymi skrzydłami, niby 
ramionami rozłożonymi na kształt krzyża. Ogarnięty pragnieniem lotu człowiek 
mający miast skrzydeł zwyczajne ramiona nie wzbije się w powietrze. Poziom 
drugi to metaforyczne wyobrażenie sytuacji egzystencjalnej: oto człowiek uwię-
ziony w hipotetycznej przestrzeni nieskończonej, między dwoma absolutami, 
ziemią i niebem. Ziemia, żywioł chtoniczny, zadaje mu rany („kamienie ranią mi 
stopy”); niebo, żywioł uraniczny, odpycha tego, kto ku niemu zmierza („akwilon 
wyrywa mi pióra”). To, co na górze, i to, co na dole, trwa w odwiecznym kon-
fl ikcie, solidarnie skierowane przeciw człowiekowi, zawieszonemu pośrodku 
i daremnie karmiącemu się fantazmatem ornitomorfi cznym. Solidarność obu 
żywiołów współtworzy siłę, skutecznie unicestwiającą ludzkie zamiary: żywioły 
zadają ból i łamią skrzydła, próba lotu kończy się upadkiem, ziemia rzuca pod 
stopy człowieka ostre kamienie, czyniąc jego „byt poziomy” nieznośnym, zaś 
niebo śle wichry, niby posłańców, których zadaniem jest uniemożliwienie ode-
rwania się od ziemi i wzbicie ponad nią. Usiłowanie lotu musi przemienić się 
w bolesny upadek, agresywny pakt żywiołów wymierzony przeciw zuchwałym 
ludzkim zamiarom uderza w kondycję ludzką w samej jej istocie. Gautier pro-
ponuje wyobrażenie człowieka absurdalnie skrzydlatego jako więźnia materii, 
tworzy groteskowo pteromorfi czny portret ni to człowieka, ni to anioła, ni to 
ptaka: „[…] i trwam z rozpostartymi skrzydłami...”.

Analizując przyczyny i przejawy rozczarowania w literaturze romantycznej, 
Bénichou zauważa, iż tworzą one „obraz podwójnej negacji”, i dodaje: „Obraz ten 
[…] mówi […] o udręczającej ziemi, o wrogim niebie, co stanowi dramatyczny 
wyraz Ideału nieosiągalnego, a właściwie nieistniejącego”46. Nie przynależąc 

45 „[…] l’allée unie, le sentier rocailleux me conduisent également à l’abîme. Si je veux 
prendre mon essor, l’air se condense autour de moi, et je reste pris, les ailes étendues, sans les 
pouvoir renfermer. Je ne puis ni marcher ni voler; le ciel m’attire quand je suis sur terre, la terre 
quand je suis au ciel; en haut, l’aquilon m’arrache les plumes; en bas, les cailloux m’off ensent 
les pieds. J’ai les plantes trop tendres pour cheminer sur les tessons de verre de […] la réalité: 
l’envergure trop étroite pour planer au-dessus des choses, et m’élever, de cercle en cercle, dans 
l’azur profond […]” (249).

46 „Cette image […] dit […] la terre opprimante, le ciel ennemi, fi gure dramatique de l’Idéal 
non accessible, autant dire non existant”; P. Bénichou, L’École..., op. cit., s. 530.
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w pełni do „bytu poziomego”, bohater gautierowski nie dysponuje skuteczną 
umiejętnością wzlotu, trwa więc w zawieszeniu między skończonością bytu 
i nieskończonością absolutu, między materią i duchem. Wzlot nie jawi się jako 
zamiar, pozostaje w sferze intencji, jest jałowym pragnieniem, natomiast upa-
dek, przeczuwany jako nieuchronny, wydaje się pozbawiony wielkości i piękna. 
Nieudany wzlot, marny upadek... 

Panna de Maupin to wyraz takiego nieustającego i niedającego się zaspo-
koić pragnienia wzlotu. Powracające deklaracje i aluzje ikaryjskie przesycają 
narrację, metafory zbudowane wokół wyobrażeń ptaka w locie pojawiają się 
w rozmaitych kontekstach. Szczególnie wyraziście wyobraźnia pteromorfi czna 
rysuje się w długiej apostrofi e skierowanej do ptaków, włączonej do komentarza 
sztuki Szekspira Jak wam się podoba. Bohaterowie powieści wystawiają tę sztukę 
w trakcie amatorskiego przedstawienia teatralnego, grają w niej „[…] wszystkie 
te urocze typy, tak sztuczne a tak prawdziwe, które na wielobarwnych skrzydłach 
szaleństwa wznoszą się ponad pospolitą rzeczywistość”47. D’Albert relacjonuje 
przedstawienie w jednym ze swoich listów do Silvia, a wspomniana apostrofa do 
ptaków poprzedza zaledwie o pół strony cytowany wyżej fragment, w którym 
mowa jest o nieprzystawalności człowieka i żywiołów przyrody. 

Oto fragmenty apostrofy do ptaków:

Ptaki niebieskie, niech każdy z was, jaskółka i orzeł, koliber i ptak roc, pożyczy mi 
jedno swoje pióro, tak bym mógł z nich zrobić sobie parę skrzydeł i wznieść się, szyb-
kim i wysokim lotem, ku nieznanym ziemiom, tam, gdzie nie znalazłbym niczego, co 
przypominałoby mi siedziby śmiertelników, gdzie mógłbym zapomnieć o tym, że ja to 
ja […], dalej niż Ameryka, dalej niż Afryka, dalej niż Azja, dalej niż najdalsza wyspa 
świata, przez ocean lodowaty […], unoszony tym nieuchwytnym promieniem, który 
unosi boskie dzieła poetów i typy najdoskonalszego piękna48.

Ten ptasi fantazmat swój walor symboliczny zawdzięcza znakowi równości, jaki 
d’Albert stawia między ornitomorfi zmem i wymiarem duchowym marzenia, 
między „powietrzną radością” tożsamą z doznaniem wolności i posiadaniem 
skrzydeł, jak o tym piszą G. Bachelard49 i G. Durand: „Marzenie o skrzydłach 
i lataniu to symboliczne wyobrażenie bezpośredniego kontaktu z materią 

47 „[…] tous ces types charmants, si faux et si vrais, qui sur les ailes bigarrées de la folie, 
s’élèvent au-dessus de la grossière réalité” (247).

48 „Oiseaux du ciel, prêtez-moi chacun une plume, l’hirondelle comme l’aigle, le colibri 
comme l’oiseau roc, afi n que je m’en fasse une paire d’ailes pour voler haut et vite par des régions 
inconnues, où je ne retrouve rien qui rappelle à mon souvenir la cité des vivants, où je puisse 
oublier que je suis moi […], plus loin que l’Amérique, plus loin que l’Afrique, plus loin que l’Asie, 
plus loin que la dernière île du monde, par l’océan de glace […], dans l’impalpable rayon où 
s’envolent les divines créations des poètes et les types de la suprême beauté” (248). 

49 „[…] la joie aérienne [qui] est liberté”; G. Bachelard, L’air et les songes, Paris, José Corti, 
1990, s. 156.
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powietrzną, z powietrzem, lub z eterem, substancją par excellence niebiańską”50. 
W tekstach Gautiera dusza zawsze jest skrzydlata, nic więc dziwnego, że pod-
stawowym elementem marzenia o metamorfozie są w gautierowskim świecie 
wyobraźni powietrznej skrzydła; są one zbudowane z piór pochodzących od 
czterech różnych gatunków ptaków. Idealne skrzydło miałoby subtelność 
właściwą jaskółce, ptakowi o smukłej i delikatnej sylwetce, który niemal nie 
dotyka ziemi, lecz tylko zniża się i natychmiast wzlatuje, nie muskając ziem-
skiego pyłu. Zwiastunka wiosny i symbol jej cyklicznego powrotu, jaskółka, 
w locie przypomina strzałę, skierowaną prosto ku niebu i wkrótce ginącą 
z oczu. Zaskakujące jest, że Durand nie umieszcza jaskółki wśród ptaków 
o symbolice wyraźnie – jak pisze – „odzwierzęconej” („désanimalisée”), takich 
jak skowronek, orzeł, kruk, kogut, sęp i gołębica51; również Bachelard nie po-
święca jej uwagi, na korzyść skowronka – nieobecnego u Gautiera. Natomiast 
w apostrofi e oczywista wydaje się obecność orła, „wysłannika woli wyższej”52, 
uosobienia nieograniczonej wolności i mocy, z całą jego bogatą symboliką: 
solarną, królewską i ojcowską. Wyobrażeniu orła w tekście Gautiera nie należy 
jednak przypisywać znaczeń tak skomplikowanych, jak to ma miejsce w twór-
czości poetyckiej Hugo. Skrzydło, o jakim marzy d’Albert, oprócz jaskółczej 
chyżości i orlej potęgi musiałoby mieć także nieważkość piór kolibra, ptaka 
z egzotycznych krain, łatwo wyobrażanego na podobieństwo motyla lub kwiatu, 
niesłychanie lekkiego i jak one wielobarwnego. Wreszcie „roc”, tajemniczy, 
wielki ptak z legend wschodnich, który spada w głąb przepastnych dolin, 
skrzydłami zbiera znajdujące się na dnie diamenty i inne drogie kamienie, 
następnie unosi je na szczyt najwyższej góry, do gniazda, gdzie na ten mineralny 
pokarm czekają pisklęta. Baśniowy „roc” nie podlega prawom ciążenia, ma 
nieograniczoną zdolność wznoszenia się i spadania, nie potrzebuje żadnych 
punktów odniesienia w przestrzeni53, jest wolny i silny. Połączone atrybuty 
wymienionych ptaków, zwłaszcza ich umiejętność błyskawicznego, lekkiego 
wzbijania się w słoneczną jasność i pokonywania siły ciążenia, współtworzą 
izomorfi zm ascensyjny, a więc zespół cech, którymi żywi się symboliczna 
wyobraźnia generująca obrazy lotu. Człowiek wyposażony w takie idealne 
skrzydła mógłby zerwać więzy skazujące go na poziomy, materialny byt, na 
egzystencję zwykłą i pospolitą. Poczwórne skrzydło doskonałe mogłoby ponieść 
ludzką istotę skrzydlatą w poczwórną dal („dalej niż Ameryka, Afryka, Azja 
i ultima thule...”), nie tylko poza granice znanego świata, lecz w ogóle poza 

50 „La rêverie de l’aile, de l’envol, est expérience imaginaire de la matière aérienne, de l’air 
– ou de l’éther! – substance céleste par excellence”; G. Durand, Les Structures..., op. cit., s. 147.

51 Zob. G. Durand, Les Structures..., op. cit., s. 145.
52 „messager de la volonté d’en haut”; ibidem, s. 146.
53 Na temat związków wyobraźni przestrzennej, światła i słońca zob. artykuł Hélène Legendre 

de Koninck, „Espace, lumière, soleil: les fi gure du vol”, w: Diogène, no 160, Paris, 1992.
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wszelkie granice wyobraźni, tam, gdzie jasność („nieuchwytny promień”), 
poezja („boskie dzieła poetów”) oraz piękno. 

W tych fragmentach nie pojawia się imię Ikara. Natomiast pojawia się 
ono mniej więcej w dwadzieścia lat po ukazaniu się powieści, w artykułach 
i utworach poetyckich, gdzie Gautier czyni z niego metaforę romantycznego 
„ja” wzlatującego „ponad poziomy”, podczas gdy dramatyczny wymiar śmier-
telnego upadku zostaje zminimalizowany. Oto fragment recenzji Gautiera 
z przedstawienia sztuki Chatterton Alfreda de Vigny (1857); Gautier wspo-
mina w niej literacką atmosferę lat trzydziestych, kiedy francuski romantyzm 
osiągał apogeum:

Los Ikara nikogo nie przerażał. Skrzydeł, skrzydeł! – wołano zewsząd – nawet gdybyśmy 
musieli spaść do morza! Żeby spaść z nieba, trzeba najpierw tam się wznieść, bodaj na 
chwilę, co jest piękniejsze od czołgania się przez całe życie po ziemi54.

W tym tekście, opublikowanym pod koniec lat pięćdziesiątych XIX wieku, 
trudno dopatrywać się wielkiej oryginalności, cytowany fragment odsyła do 
wspomnień i dotyczy doświadczeń literackich pokolenia poprzedniego, które 
ikarianizm uprawiało na różne sposoby, doświadczając ekstazy wzlotu i mro-
ku upadku. Jednak upadek romantyczny zawsze wydaje się w takim samym 
stopniu ważny jak wzlot, a to ze względu na ostentacyjną pogardę dla wszelkiej 
potocznej zwykłości, utożsamianej z „czołganiem się”, niegodnym człowieka, 
gdyż przeczącym idei wzniosłości. Komentując metamorfozy tego mitu w dobie 
romantyzmu, M. Dancourt zauważa:

W romantyzmie francuskim postaci Ikara nie wyobrażają bladzi suchotniczy poeci wydani 
na pastwę choroby wieku, lecz entuzjastyczni członkowie ugrupowania Jeunes-France, 
identyfi kujący się z innymi ofi arami Upadku: Szatanem i Prometeuszem, Orfeuszem 
i Faustem, postaciami modelowymi dla tych, którzy dążą do przekraczania granic, 
ponosząc ryzyko klęski i rozpadu55.

54 „Le sort d’Icare n’eff rayait personne. Des ailes! des ailes! s’écriait-on de toutes parts, 
dussions-nous tomber dans la mer! Pour tomber du ciel, il faut y être monté, ne fût-ce qu’un 
instant, et cela est plus beau que de ramper toute sa vie sur la terre”; Le Moniteur Universel, 
14 décembre 1857.

55 „Dans le romantisme français, l’image d’Icare vient fi gurer non pas les pâles poètes poitri-
naires en proie au mal du siècle, mais les Jeunes-France passionnés qui vouaient leurs vie d’artiste 
à d’autres héros de la Chute, Satan et Prométhée, Orphée et Faust, modèles pour qui cherche 
à passer des frontières au risque de s’y briser”; M. Dancourt, Dédale et Icare..., op. cit., s. 103. 
M. Dancourt komentuje także kwestię „[…] artysty, który spada z wyżyn swojego marzenia...”; 
(„[…] l’artiste, tombé du haut de son rêve...”); s. 103–106. W podobnym duchu pisze M. Voisin, 
w cytowanym już studium Le Soleil..., podczas gdy P. Bénichou konsekwentnie podkreśla aspekt 
pesymistyczny wszelkiego wzlotu, zawsze zakończonego stwierdzeniem nieosiągalności celu 
(L’École..., op. cit., s. 554).
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Oryginalności Gautiera upatrywać należy między innymi w tym, iż w jego dziele 
stykają się dwie tendencje: fascynacja pięknem idealnym, skrywającym się in 
excelsis, w najwyższych i nieosiągalnych sferach bytu (jak w poezji Baudelaire’a), 
oraz nieodłączna od fascynacji obawa, że osiągnięcie granic absolutu obnaży 
ostateczną nicość wszystkiego (jak w poezji Hugo lub Nervala). Innymi słowy, 
euforia romantycznego Ikara kontynuującego swój zakazany lot splata się nie 
tylko z perwersyjną rozkoszą wywołaną perspektywą klęski, lecz także ze stwier-
dzeniem niezdolności do wzlotu, co już bliskie dekadenckiej delectatio morosa. 
Poryw entuzjastyczny, ale jałowy; wzlot euforyczny, lecz przemieniony w upadek: 
oto dwa wektory działań daremnych i mimo daremności nieustannie na nowo 
podejmowanych. Przegrana rodzi tyleż skarg, ile momentów uniesień, co Bénichou 
komentuje następująco: „Z tego punktu widzenia bezsiła i klęska mogą stać się 
znamionami wyjątkowości nowej rasy umysłów, z dala od pospolitości […]”56. 
Nie jest to oczywiście postawa wyjątkowa, Gautier dzieli ją z niejednym twórcą 
swojej epoki; mit może służyć jako pojemna metafora, dotycząca bardzo wielu 
obsesji, niepokojów, dążeń i aporii, z którymi zmagają się kolejne pokolenia. 

W powieści Gautiera z wielką częstotliwością powraca przymiotnik „nie-
możliwy” oraz rzeczownik „niemożliwość”, towarzysząc z reguły określeniom 
tematyzującym interesujące mnie zagadnienie, a mianowicie rzeczownikom: 
„wzlot”, „poryw”, „skrzydła”, „klęska” oraz formom czasownikowym: „chcieć” 
(najczęściej w trybie warunkowym) i „móc” (w formie negatywnej). Oto przy-
kłady retoryki, zarazem aporycznej i aleatorycznej, współtworzącej obrazy, które 
odsyłają do istoty mitu Ikara, do tego, o czym ów mit opowiada i co wyjaśnia. 
Kiedy kawaler d’Albert wyznaje: „[…] nie wiedziałem, czego pragnę. – To tak, 
jakby chcieć patrzeć gołym okiem na słońce, dotykać płomienia.[…] Nie móc 
osiągnąć tej doskonałości […]! Chciałbym tego, co jest niemożliwe i co nigdy 
nie będzie możliwe”57, wyznanie to należy do negatywnego, pesymistycznego 
wariantu ikarianizmu, gdzie świadomość klęski wynika ze świadomości bez-
siły i całkowitej jałowości zamierzeń. Fantazmaty d’Alberta przybierają kształt 
emblematycznych fi gur wzlotu, to jest wyobrażeń orła („patrzeć w słońce...”), 
Ikara lub Prometeusza („dotknąć płomienia...”), a także Faetona lub Iksjona, 
mitycznych postaci, których los podporządkowany jest spełnieniu jednego tylko 
marzenia: zdobycia tego, co niemożliwe i co – w kategoriach absolutu – podle-
ga najwyższemu wymiarowi kary. Młody człowiek lekceważy racje ojcowskie, 
wybiera własną drogę i stawia czoła potęgom uranicznym (heliomorfi cznym), 

56 „Vus sous cet angle, impuissance et échec peuvent être les signes d’excellence d’une nouvelle 
race d’esprits, séparés du vulgaire […]”; P. Bénichou, L’École..., op. cit., s. 531.

57 „[…] je ne savais ce que je demandais. – C’est vouloir regarder le soleil sans paupières, 
c’est vouloir toucher la fl amme. […] Ne pouvoir s’assimiler cette perfection […]! Je voudrais ce 
qui ne se peut et ne se pourra jamais” (192).
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jego lot w regiony zakazane naraża go na gniew bóstwa i skazuje na śmierć: 
żadna żywa istota ziemska nie zniesie ognia słonecznego. 

Gautier obdarza swoich bohaterów szczególnym zmysłem przenikliwo-
ści i umiejętności samoosądu, o czym podstawowa wykładnia mitu milczy. 
Protagonista wie, że odnalezienie absolutu jest z punktu widzenia kondycji 
ludzkiej niemożliwe; zagadnienia ontologiczne, dotyczące pojęć możliwości 
i niemożliwości, rzeczywistości i ideału, powracają wielokrotnie. Przybierając 
zabarwienie przede wszystkim estetyczne, zakresy tych pojęć zazębiają się i łączą 
w pary tak mocno, że stają się niemal swoimi synonimami. Wartościowe staje 
się pragnienie samo w sobie, przedmiot pożądania pozostaje nieobecny, tylko 
wówczas bowiem zachowuje ono swój charakter absolutny. D’Albert z pełną 
świadomością mówi o „[…] uporczywym dążeniu oczu […] mojej duszy ku 
przedmiotowi niewidzialnemu”58 oraz o „dotykaniu płomienia”. Obydwa prag-
nienia – nazwiemy je stosownie wzrokowe („skopijne”, „scopique”) i dotykowe 
(„taktylne”, „tactile”) – odnoszą się do fenomenu ascensyjności, ich sens nabie-
ra wagi tylko za pośrednictwem dynamicznej wyobraźni, generującej obrazy 
wznoszenia się lub wzlatywania. Istotna jest aktywność śmiałka, dla którego 
osiągnąć cel znaczy samodzielnie zdobyć to, czym dysponować miałyby tyl-
ko instancje najwyższe; nie sposób przecenić tutaj metafory słońca, zarazem 
nieosiągalnego celu i potężnej siły wymierzającej karę. Postulowane „dążenie 
wzwyż” stanowiłoby zatem przeciwwagę dla wysiłków jałowych: dynamika 
wzlotu zakłada wyobrażenia siły, nie słabości. „Wznoszenie się i moc są zatem 
synonimami” – deklaruje G. Durand59, podkreślając związek symboliki ascen-
syjnej i emblematycznych znaków potęgi: „[…] wszystkie symbole ascensyjne 
wydają się naznaczone troską o odzyskanie utraconej mocy oraz tonusu, zde-
gradowanego przez upadek”60. 

W Fajdrosie Platon mówi o „sile skrzydeł” i ich naturalnych, boskich 
przymiotach: 

Dusza doskonała jest i skrzydlata […]. Przyrodzoną mają skrzydła siłę, to, co ciężkie, 
podnosić w górę, w niebo, gdzie bogów rodzina mieszka. Żadne ciało nie ma w sobie 
tyle boskiego pierwiastka, co skrzydła. A boski pierwiastek – to piękno, dobro, rozum 
i wszystkie tym podobne rzeczy61.

Następne zdanie Platona brzmi: „Takim pokarmem się żywią i z niego rosną 
najszybciej pióra duszy, a od bezeceństwa i zła marnieją i nikną […] Toteż 

58 „Cette tension acharnée de l’œil de mon âme vers un objet invisible” (98).
59 „Élévation et puissance sont en eff et synonymes”; G. Durand, Les Structures..., op. cit., s. 151.
60 „[…] les symboles ascensionnels nous apparaissent tous marqués par le soucis de la 

reconquête d’une puissance perdue, d’un tonus dégradé par la chute”; ibidem, s. 162.
61 Platon, Fajdros, 246c–246e, w: idem, Fajdros, przeł. oraz wstępem, objaśnieniami 

i ilustracjami opatrzył W. Witwicki, Warszawa, PWN, 1958, 246c–246e.
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słusznie jedynie dusza fi lozofa ma skrzydła”62. Czerpiąc dość dowolnie z myśli 
platońskiej, romantyczna myśl (i wyobraźnia symboliczna) przenosi atrybuty 
fi lozofa (mędrca) na poetę, artystę w ogóle.

D’Albert marzy o naśladowaniu gestów i czynów człowieka, uskrzydlonego 
na wzór doskonałej platońskiej duszy i zdolnego wznieść się aż do Słońca przez 
wielkie „S”, symbolu zakazu, fi guracji bóstwa strzegącego tajemnicy władzy 
transcendentnej i stawiającego tamę ludzkim czynom nadmiernie śmiałym. 
Impulsy i fantazmaty gautierowskiego protagonisty byłyby zatem utożsamialne 
z wyobrażeniem Ikara-marzyciela, który przez swój niepokorny lot pragnie 
poznać istotę „boskiego pierwiastka i wszystkich temu podobnych rzeczy”, nie 
czekając, aż zostaną mu one objawione, to jest zesłane przez instancje wyższe. 
Marzyciel większą wagę przywiązuje do pragnienia wzlotu niż do groźby upadku, 
bardziej ekscytuje go marzenie o nieosiągalnym, niż poraża – lub zachwyca? – 
perspektywa klęski. To niewątpliwie jeden z symptomów postawy romantycznej63.

W Pannie de Maupin chodzi o coś jeszcze innego. Protagonista, postulujący 
wzlot ku wartościom absolutnym, ukazany jest w portrecie podwójnym, jako 
poeta, artysta i adept piękna doskonałego oraz kochanek, adept równie dosko-
nałej miłości. Wypowiedzi d’Alberta to wykładnia takiego systemu wartości, 
który zakłada równoważność wysublimowanych doświadczeń erotycznych 
i estetycznych, prowadzących do doznań o charakterze absolutnym. Uroda 
kochanki d’Alberta, Różyczki, jej pełna emocjonalna i erotyczna dyspozycyjność 
wprawdzie dostarcza bohaterowi wielu satysfakcji, należy jednak do zwykłego 
porządku rzeczy, brak jej pierwiastka transcendentnego. Toteż kawaler d’Albert 
nie jest w Różyczce zakochany:

Przy boku Różyczki zaznaję spokoju i tego leniwego dobrego samopoczucia, które wy-
nika z zaspokojenia zmysłów. Ale nic poza tym […]; Różyczka jest niezła; nawet może 
uchodzić za piękną, ale daleka od tego, by urzeczywistniać moje marzenie64. 

Absolut może zatem objawić się i przez kontakt z doskonałością dzieła sztuki, 
i dzięki relacji z ukochaną kobietą, której cielesna uroda, dorównując arcydziełom 
sztuki malarskiej lub rzeźbiarskiej, mogłaby nadać marzeniu kształt rzeczywisty. 
Takie piękno idealne odnajduje bohater w osobie androginicznej Magdaleny 
de Maupin, występującej już to w przebraniu kawalera Teodora de Sérannes:

62 Ibidem (246e–249c). 
63 Oczywiście, rozwinięcie zasygnalizowanego wyżej kontekstu baudelaire’owskiego rzuciłoby 

na mit Ikara światło nieco odmienne, bliskie wariantu dekadenckiego, takiego, w którym 
śmiertelny upadek, końcowa faza opowieści mitycznej, nabiera znaczenia o wiele większego 
niż euforyczny wzlot fazy pierwszej. 

64 „J’éprouve à coté de Rosette ce calme plat et cette espèce de bien-être paresseux qui résulte 
de la satisfaction des sens, mais rien de plus […]”; „Rosette n’est pas mal; elle peut passer pour 
belle, mais elle est loin de réaliser ce que je rêve […]” (148; 150).
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Tak oto nareszcie zrealizował się jeden z tych rodzajów urody, o jakich marzyłem […]!; 
Jest rzeczywiście doskonały […]; piękny jak kobieta […] blady, lecz ową bladością zło-
cistą, pełną siły i życia […] prosty i wąski nos nadawał profi lowi wyraz cudownej dumy 
i żywości, a skóra była tak delikatna, że […] pozwalała, by przenikało przez nią światło 
[…] usta […] wygięte w kącikach, jak […] na obrazach dawnych włoskich mistrzów 
[…] co nadawało mu jakiś wyraz cudownie pogardliwy […]; Z tymi długimi włosami 
[…] marmurową szyją […] pięknymi dłońmi […] wyglądał […] jak najpiękniejsza 
z kobiet […]65.

już to w roli Rozalindy w sztuce Szekspira Jak wam się podoba:

Stanął lub stanęła […] w progu drzwi […] można ją było wziąć raczej za cudowne dzie-
ło pędzla niż za ludzką istotę z krwi i kości. […] nigdy nie widziałem niczego równie 
pięknego; najdoskonalszy marmur nawet nie przybliża się do tej pysznej doskonałości. 
[…] Naprawdę sądzę, że powinienem zostać rzeźbiarzem […]66.

Tym sposobem estetyzacja erotyki i erotyzacja estetyki gwarantuje doskona-
łość jednej i drugiej; dla bohatera gautierowskiego refl eksje dotyczące doznań 
miłosnych i refl eksje na temat piękna w dziele sztuki są tożsame. Poszukiwanie 
piękna w obu sferach jednocześnie okazuje się źródłem rozkoszy o wiele żyw-
szym niż sama euforia lub sama rozkosz (wzlot...)67. Doznania euforyczne 
zagrożone niepowodzeniem (upadkiem...) nie tylko nie tracą intensywności, 
lecz przeciwnie: zyskują jeszcze większą. D’Albert poddaje nieustannej ana-
lizie naturę swojej wizji absolutu, co wyrażają powracające obrazy wzlotu 
zagrożonego klęską – gdyż taka jest cena fuzji erotyki i estetyki. Nieustannie 
dąży też do samopoznania i samookreślenia, do skonstruowania autoportretu, 
rozpoznawalnego także w portretach obu związanych z nim kobiet: Magdaleny 
i Różyczki, pełniących tutaj metaforyczną funkcję lustra, już to antytetycznego, 
już to komplementarnego. Ukazuje ono autoportret człowieka uwięzionego 
w masce Narcyza i skupionego na bezlitosnej autocenzurze, możliwej dzięki 
ironicznemu dystansowi, który „Narcyz” wobec siebie zachowuje:

65 „Voilà donc enfi n un des types de beauté que je rêvais réalisé […]! (159); Il est vraiment 
parfait […]; beau comme une femme […] pâle, mais d’une pâleur dorée, pleine de force et de 
vie […] son nez droit et mince donnait à son profi l une fi erté et une vigueur merveilleuses, et la 
chair en était si fi ne que […] elle laissait transpercer la lumière; sa bouche […] était arquée à ses 
coins comme […] dans les tableaux des vieux maîtres italiens […] ce qui lui donnait quelque 
chose d’adorablement dédaigneux […] (162–163); Avec ses longs cheveux […] ce cou de marbre 
[…] ces belles mains […] il avait l’air […] de la plus belle des femmes […]” (198–199).

66 „Il, ou plutôt elle […] resta […] sur le seuil de la porte […] on l’eût plutôt pris pour une 
production merveilleuse du pinceau que pour une créature humaine faite de chair et d’os. […] 
jamais je n’ai rien vu de si beau; le marbre le plus élevé n’approche pas de cette exquise perfection. 
[…] Je crois décidément qu’il faut que je me fasse sculpteur […]” (264–265).

67  Zob na ten temat: Rosemary Lloyd, „Le prisme du désir dans les romans de Gautier”, 
w: Relire Th éophile Gautier. Le plaisir du texte, op. cit., zwłaszcza s. 208.
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Pozostaję tym, kim byłem, to znaczy osobnikiem bardzo znudzonym i nudnym, który 
bardzo mi się nie podoba. […]; Bardzo często godzinami wpatruję się w siebie w lu-
strze, z niewyobrażalnym skupieniem i uwagą […]; Być może też, nie znajdując na 
tym świecie niczego godnego mojej miłości, ostatecznie będę uwielbiał sam siebie, jak 
nieodżałowanej a smutnej pamięci Narcyz68.

Aktywna wyobraźnia podsuwa pokusę podjęcia niebezpiecznej gry, w trakcie 
której człowiek uwalnia się od stanu autokontemplacji, gotów do przekraczania 
wszelkich wytyczonych granic. Spojrzenie Narcyza staje się wówczas spojrzeniem 
Ikara, systematycznie odrzucającego kontakt z tym, co dostępne i namacalne; 
spojrzenie to zamyka się na zwykłą postać świata, lecz otwiera na każdą nie-
zwykłość i każde nieprawdopodobieństwo. Ten, który wzbił się w przestworza, 
nie uniknie strącenia w dół, to jest śmiertelnego upadku, a jego oko nie uniknie 
oślepienia. Słowo „upadek” („la chute”), włożone w usta protagonisty, pojawia 
się od pierwszych stron powieści; wypowiada je d’Albert w opozycji do wyraże-
nia „poryw” ewentualnie: „wzlot” („élan”). Abstrakcyjny sens tego pojęcia jest 
w kontekście powieści Mademoiselle de Maupin oczywisty, lecz tekst Gautiera 
odnosi je także do konkretnego obrazu ciała wzlatującego ponad ziemię i gwał-
townie spadającego, coraz niżej i niżej:

Miewam nawroty i popadam w moje dawne niepokoje. […] to te nieuzasadnione uniesie-
nia i bezcelowe wzloty; […] nikt nie miał większych aspiracji niż ja i mocniej nie zaznał 
porywów ku pięknu, nikt też bardziej uparcie nie usiłował rozwinąć skrzydeł; lecz każda 
próba pogłębiała mój upadek, a to, co miało mnie uratować, okazało się moją zgubą69.

Poryw, rozpostarte skrzydła, upadek: oto trzy etapy elementarnej sytuacji 
ikaryjskiej, trzy decydujące momenty wpisane w mit, który, w sposób bardziej 
lub mniej metaforyczny, z tekstu promieniuje nieustannie. Obrazy literackie 
odsyłają do hipotetycznego egzystencjalnego doświadczenia pierwotnego, 
głęboko zanurzonego w przeszłości: człowiek rozpościera ramiona-skrzydła, 
by wzlecieć jak najwyżej, aż po kres możliwości, gdyż ufa, iż tam odnajdzie 
idealne piękno osób i rzeczy. A także dlatego, że to, co w bliskim zasięgu 
dostępne, nie tylko go nie pociąga, lecz nudzi i odstręcza. Piękno, zamknięte 
w dziele sztuki lub w doskonałym ludzkim ciele, jest przez d’Alberta w masce 

68 „Je suis toujours ce que j’étais, c’est-à-dire quelqu’un de très ennuyé et de très ennuyeux, 
qui me déplaît fort. […]”; „Bien des fois je me regarde, des heures entières, dans le miroir avec 
une fi xité et une attention inimaginables […]”; „Peut-être aussi que, ne trouvant rien en ce 
monde qui soit digne de mon amour, je fi nirai par m’y adorer moi-même, comme feu Narcisse 
d’égoïste mémoire” (111; 152; 98).

69 „J’ai des rechutes et je retombe dans mes anciennes agitations. […] ces tourbillons sans 
motifs et ces élans sans but”; „[…] personne n’a eu plus d’aspirations et d’élans vers le beau que 
moi, personne n’a essayé plus opiniâtrement de déployer ses ailes; mais chaque tentative a rendu 
ma chute plus profonde, et ce qui devait me sauver m’a perdu” (63; 158).
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narcystycznego Ikara zawsze kojarzone z promienną, słoneczną świetlistością, 
spowinowaconą z wyobrażeniem wzlotu. Doznanie piękna bohater pojmuje 
nie tylko jako antytezę upadku, lecz także jako element doznania absolutnej 
prawdy, dostępnej jedynie bogom (lub Bogu). Prawda jest zakazana, tak jak 
piękno – nieosiągalne, o czym bohater wie doskonale: „[…] prawdopodobnie 
nigdy go nie spotkam”70. Izomorfi a łączy zatem absolut, jako przedmiot upor-
czywego pragnienia d’Alberta-Narcyza-Ikara, z doświadczeniami i doznaniami 
przestrzenno-egzystencjalnymi i chromatycznymi, takimi jak podniebny lot, 
lekkość bytu, błękit, złocista biel. Ikar i Narcyz, człowiek zdumiony niepochwyt-
nością własnego obrazu – obydwa te mity podlegają wzajemnemu przyciąganiu, 
przewagę zdobywa już to (znarcyzowany) ikarianizm, już to (zikarianizowany) 
narcyzm, przy czym podstawowe znaczenia metaforyczne mitemów zatracają 
swą wyrazistość, choć nie zanikają zupełnie.

Krytyka gautierowska od dawna zwraca uwagę na obecność mitu Narcyza 
w twórczości Gautiera: Marie-Claude Schapira omawia „spojrzenie Narcyza”71, 
Max Milner komentuje „spojrzenie zakazane”72, P. Bénichou oświadcza: „Lecz 
Gautier […] jest Narcyzem […] gdy staje się głównym przedmiotem swojej 
uwagi”73, zaś B. Schlossman, komentując Mademoiselle..., zauważa, iż „[…] 
Narcyz Gautiera od samego początku jest porwany przez wirujący krąg toż-
samości, którymi powieść jest naznaczona […]”74. Moim zdaniem, właśnie 
jeden z tych kręgów sygnalizuje latentną obecność mitemu ikaryjskiego, nie-
zależnie od rozsianych w tekście powieści aluzji narcystycznych w rodzaju: 
„Próżne wysiłki, ani na minutę nie mogłem opuścić samego siebie”75. Poczucie 
klęski istnienia d’Albert komentuje za pomocą frazeologii dotyczącej sytuacji 
lotu niemożliwego: „Jestem więźniem samego siebie i wszelka ucieczka jest 
niemożliwa: więzień pragnie się wyrwać […]”76. Tak oto d’Albert w pozie i ko-
stiumie Narcyza marzy, by uciec od siebie, stłuc nieznośne lustro odsyłające 

70 „La beauté […] je ne la rencontrerai probablement jamais” (149).
71 Marie-Claude Schapira, Le regard de Narcisse. Romans et nouvelles de Th éophile Gautier, 

Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1984.
72 Max Milner, On est prié de fermer les yeux. Le regard interdit, Paris, Gallimard, 1991.
73 „Mais Gautier est […] Narcisse, en tant qu’il est […] l’objet principal de son attention”; 

P. Bénichou, L’École..., op. cit., s. 533.
74 „[…] le Narcisse de Gautier est pris dès le départ dans le tourbillon des identités qui 

marque le roman […]”; Beryl Schlossman, „Mademoiselle de Maupin en noir et blanc; le deuil, 
la mélancolie et le cygne”, w: Relire Th éophile Gautier..., op. cit., s. 186.

75 „J’ai beau faire, je n’ai pu sortir de moi une minute” (111). Obecnością mitu Narcyza 
zajmuję się szerzej w artykule „Narcyz romantyczny, czyli co można zobaczyć w zwierciadle”, 
w: Oblicza Narcyza. Obecność autora w dziele, pod red. Marii Cieśli-Korytowskiej, Kraków, Wyd. 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008, s. 147–165.

76 „Je suis prisonnier de moi-même et toute évasion est impossible: le prisonnier veut 
s’échapper […]” (111).



40 Gautierowskie marzenia melancholijne 

mu jego własny obraz. Ale ten sam d’Albert w masce Ikara wie, że warunkiem 
owej ucieczki jest lot, wyobrażany za pośrednictwem skrzydeł, symboliczne 
remedium przeciwko zamknięciu, emblematyczny znak zwycięstwa ducha 
nad materią.

Paolo Tortonese zauważa, w zbliżonym kontekście: „Coś między d’Albertem 
i otaczającym go światem nie funkcjonuje właściwie”77. W powieści Gautiera 
komentarz na temat owej skazy, wpisanej w istotę bytu protagonisty, wypo-
wiada Różyczka, jego rzeczywista, dostępna kochanka, nie świetlisty fantom:

Coś, co nie jest ani z tego świata, ani na tym świecie, pociąga go i wzywa niepowstrzy-
manie […] jak heliotrop w piwnicy, obraca się on w kierunku słońca, którego nie widzi. 
– […] dusza przypomina sobie, że miała skrzydła, a teraz ma tylko stopy78.

Powstaje prosty obraz, oparty na dwóch rzeczownikach – pierwszy z nich 
to piwnica, zamknięte, nisko usytuowane pomieszczenie; drugi – zamknięty 
w jej wnętrzu kwiat, mały heliotrop, metafora uwięzionej duszy d’Alberta. 
Piwnica: „podstawowe zagłębienie”79, znajdujące się w każdej ludzkiej siedzibie, 
wyobrażonej jako wznosząca się pionowo budowla naziemna, przeciwwaga 
dla strychu lub poddasza. Jako przestrzeń położona najniżej, jest dla światła 
słonecznego niedostępna; tam, pisze Bachelard, „mrok trwa dzień i noc”80. 
Związana z piwnicą symbolika katamorfi czna bliska jest oczywiście labiryn-
towi, wyobrażonemu jako mroczne i podziemne więzienie. W takiej głębi, 
w ciemnościach i z dala od słońca, heliotrop marnieje. Podobnie d’Albert 
nie ceni związku z Różyczką, realnego, zamkniętego na impulsy z zewnątrz, 
kobieco-macierzyńskiego – i marnieje. Natomiast całym swoim jestestwem 
zwraca się w stronę panny de Maupin, androginicznej amazonki przybywają-
cej znikąd, na białym koniu i w męskim przebraniu, jako kawaler Teodor de 
Sérannes, promieniejący dwuznaczną urodą młody mężczyzna, uosobienie 
piękna idealnego, olśniewającego jak słońce i jak ono niedostępnego. Także 
w momencie, kiedy, w roli i kostiumie szekspirowskiej Rozalindy, Magdalena 
de Maupin alias Teodor ukazuje się niby heliomorfi czny fantazmat d’Alberta: 
„Jasny promień oświetlał ją od stóp do głów […] lśniła, jakby światło ema-
nowało z niej samej”81.

77 „Quelque chose ne fonctionne pas entre d’Albert et le monde qui l’entoure”; P. Tortonese, 
La vie extérieure..., op. cit., s. 20.

78 „Quelque chose l’attire et l’appelle invinciblement qui n’est pas de ce monde ni en ce monde 
[…] comme l’héliotrope dans une cave, il se tord pour se tourner vers le soleil qu’il ne voit pas. 
– [son] âme se souvient qu’elle a eu des ailes, et qui n’a plus que des pieds” (169).

79 „le creux fondamental”; G. Durand, Les Structures..., op. cit., s. 276.
80 „les ténèbres demeurent jour et nuit”; G. Bachelard, La poétique de l’espace, Paris, Quadrige/

PUF, 7e éd., 1998, s. 36.
81 „Un vif rayon l’éclairait de la tête aux pieds […] elle étincelait comme si la lumière fut 

émanée d’elle […]” (264).
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Kwiat zamknięty w podziemiu czyni wysiłki, by zbliżyć się do niewidzialnego 
dlań słońca, jak gdyby jego pamięć zachowywała obraz słońca, podobny w tym 
do platońskiej duszy pamiętającej o utraconych skrzydłach... To anamnezyjne 
pokrewieństwo pozwala wyjaśnić efekt izomorfi i, która łączy heliotropizm 
rośliny i bezskrzydłej duszy d’Alberta, jednakowo tęskniących za utraconą sło-
neczną siedzibą. D’Albert podejmuje metaforę platońską, którą posługuje się 
wcześniej Różyczka, rozwija i odmienia jej sens. Dokonuje się to w momencie, 
kiedy za sprawą namiętności do Magdaleny autokontemplacja ustępuje miejsca 
intensywnemu wrażeniu uwolnienia i przebudzenia z długotrwałego letargu; 
nagle ruch, światło, dźwięk, kolory i kształty zyskują niezwykłą intensywność. 
Euforyczne przebudzenie przybiera postać niemal mistycznego zmartwych-
wstania, łączącego sacrum i profanum:

Ach! teraz żyję – dotychczas byłem tylko trupem: oto wyzwoliłem się z całunu, wyciągam 
z głębi grobu dwie chude ręce ku słońcu; nie jestem już upiornie siny. Krew krąży żwawo 
w moich żyłach. Trwająca wokół przerażająca cisza została przerwana. Ciążące nad czołem 
ciężkie i czarne sklepienie rozświetliło się. Słyszę szepty tysięcy tajemniczych głosów; urocze 
gwiazdy migoczą nade mną […] cicho śmieją się do mnie stokrotki, a dzwonki szepczą 
moje imię […], rozumiem mowę róż i słowików […] to miłość sprawiła, że otwarły się 
moje oczy […]. W głąb mojej pieczary, w której moja dusza, skulona i na poły uśpiona, 
dygotała z zimna, zstąpiła miłość; wzięła ją za rękę i poprowadziła stromymi i wąskimi 
schodami, prowadzącymi na zewnątrz. Wszystkie wrota więzienne stanęły otworem, i ta 
biedna Psyche po raz pierwszy wydobyła się ze mnie. Życie moje zostało odmienione82.

Obraz może wydawać się banalny: przywrócone do życia ciało prostuje się, 
wstaje z martwych, podczas gdy dusza wynurza się z ciemności i wstępuje po 
schodach; człowiek odmieniony za sprawą miłości chłonie świat całą swoją 
istotą. Wyobrażenie zmartwychwstania stapia się w jedno z wniebowstąpieniem, 
zwarta i ciemna przestrzeń, nagle rozjaśniona blaskiem gwiazd, przemienia 
się, rozbrzmiewa harmonijnymi dźwiękami, otwiera i łączy z ziemią, pokrytą 
białoróżowymi kwiatami niby gwiazdami. Kiedy wrażenia d’Alberta przejdą 
z tego stadium przestrzenno-zmysłowej projekcji fantazmatu do rzeczywistego 

82 „Ah! je vis maintenant; jusqu’à présent je n’avais été qu’un mort: me voilà débarrassé 
du linceul, et je tends hors de la fosse mes deux maigres mains vers le soleil; ma couleur 
bleue de spectre m’a quitté. Mon sang circule rapidement dans mes veines. L’eff rayant silence 
qui régnait autour de moi est rompu à la fi n. La voûte opaque et noire qui me pesait sur le 
front s’est illuminée. Mille voix mystérieuses me chuchotent à l’oreille; de charmantes étoiles 
scintillent au-dessus de moi […] les marguerites me rient […] et les clochettes murmurent 
mon nom […], j’entends la langue des roses et des rossignols […] c’est l’amour qui m’a dessillé 
les yeux […]. – L’amour est descendu au fond du caveau où transissait mon âme accroupie 
et somnolente; il l’a prise par le bout de la main et lui a fait monter l’escalier roide et étroit 
qui menait au dehors. Toutes les portes de la prison étaient crochetées, et pour la première 
fois cette pauvre Psyché est sortie du moi où elle était enfermée. Une autre vie est devenue 
la mienne” (214–215).
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doświadczenia, rozkosz zmysłowa stopi się w jedno z doznaniami estetycz-
nymi, a wrażenie spełnienia osiągnie diapazon rozkoszy absolutnej: „Ujrzał 
przed sobą namacalną i skrystalizowaną, mglistą chimerę, tę, którą tylekroć na 
próżno usiłował zatrzymać w locie”83. Mimo to ekstaza zamienia się w klęskę, 
Magdalena nagle znika, na powrót przemieniając się w nieuchwytną złudę, 
ideał niedościgły i tym bardziej pożądany. On zaś sam staje się na powrót 
baudelaire’owskim Ikarem o strzaskanych skrzydłach – tych, które wcześniej 
obejmowały chmurę-chimerę.

W zakończeniu powieści narrator głos oddaje chimerze. W liście pożegnal-
nym, jedynym, jaki kieruje do d’Alberta, Magdalena opowiada się po stronie 
marzenia przeciwko rzeczywistości, codzienności i rutynie, przeciwko „domowej 
bawełnianej szlafmycy”: 

[…] z pewnością miałabym okazję zobaczyć cię w domowej bawełnianej szlafmycy lub 
w jakiejś innej komicznej codziennej sytuacji. […] zauważyłabym, że kiepsko wyglądasz 
w tym ubraniu […] twoja miłość wkrótce umarłaby z nudów […] na zawsze pozostanę 
czymś upragnionym, do czego chętnie twoja fantazja będzie powracała […]84. 

Istnieje jednak w powieści także inna wypowiedź, umieszczona w tekście niemal 
na początku, w rozdziale drugim, choć z powodzeniem mogłaby znaleźć się na 
jej końcu. D’Albert mógłby posłużyć się nią po to, by oznajmić ostateczny ko-
niec euforycznej sceny i powrót pospolitości lub brzydoty, od których ucieczka 
pozostaje marzeniem: 

Kurtyna znów opada, nie widać już niczego – spojrzenie kieruje się […] ku tej biednej, 
nagiej i wyblakłej ziemi […], na twoją duszę, jałową skałę, na której nic nie kiełkuje, na 
wszystkie nieszczęścia bytu. Ach! gdybyśmy tylko mogli wzlecieć, gdyby stopnie tych 
ognistych schodów nie paliły nam stóp […]85.

Jeśli dusza człowieka romantycznego jest skałą, marzenie o przemianie w isto-
tę skrzydlatą pozostanie absurdem. Ale także jednym z żywotnych impulsów 
dynamicznej wyobraźni symbolicznej. 

83 „Il voyait là, palpable et cristallisée, la nuageuse chimère qu’il avait tant de fois vainement 
essayé d’arrêter dans son vol” (370).

84 „[…] j’aurais sans doute eu l’occasion de vous voir en bonnet de coton ou dans quelque 
situation domestique ridicule et bouff onne […] je me serais aperçue que votre habit vous allait 
mal […]. Votre amour eut été bientôt mort d’ennui […] je serai toujours pour vous quelque 
chose de désirable où votre fantaisie aimera à revenir […]” (374–375).

85 „Le battant retombe; vous ne voyez plus rien – et vos yeux se baissent […] sur cette pauvre 
terre décharnée et pâle […], sur votre âme, rocher aride où rien ne germe, sur toutes les misères 
et toutes les infortunes de la réalité. Ah! du moins, si nous pouvions voler jusque-là, si les degrés 
de cet escalier de feu ne nous brûlaient pas les pieds […]” (85).



Suknia Rozalindy: 

kto jest kim, czyli Szekspir po francusku

Wiele jest przykrych spraw […] ale najbardziej przykrą rzeczą na ziemi, w piekle i w niebie 
jest z całą pewnością tragedia, chyba że byłby to dramat albo komedia […]. Ale istnieje 
taki teatr, który kocham: fantastyczny, ekstrawagancki, niemożliwy […]. W teatrze tym, 
[…] który powinien być odgrywany przy świetle księżyca, istnieje pewna sztuka, która 
mnie szczególnie zachwyca […] Jak się państwu podoba […]86.

To fragment jednego z listów kawalera d’Albert do Silvia, enigmatycznego od-
biorcy, zresztą postaci jedynie nominalnej; bywa, że imię to pojawia się dopiero 
w drugiej połowie lub pod koniec listu. Oto początek tego listu:

Teodorze – Rozalindo – gdyż nie wiem, jakim imieniem cię nazwać – właśnie cię spotka-
łem, i oto piszę. – Jakże chciałbym poznać twoje kobiece imię! […] O Rozalindo! kocham 
cię, uwielbiam […]. Znam cię dopiero od trzech miesięcy, ale kocham znacznie dłużej. 
[…] Ileż to razy pojawiałaś mi się, w oknie tajemniczego zamku […] O Rozalindo! […] 
Teodorze! […] Czy jesteś wygnanym z nieba Apollonem, czy jasną Afrodytą wynurzającą 
się z łona morza […] o piękny młodzieńcze […]!87

Kilkakrotnie wzmiankowana w powieści komedia Szekspirowska, analizowa-
na w kontekście wyobraźni pteromorfi cznej i androginicznego ideału piękna, 
skłania mnie do podjęcia tej ostatniej kwestii. Cytowany fragment listu odsyła 
czytelnika do momentu, w którym d’Albert, nadawca, jeszcze nie wie, kim jest 

86 „Beaucoup de choses sont ennuyeuses […] mais ce qu’il y a de plus ennuyeux sur terre, en 
enfer et au ciel, c’est assurément une tragédie, à moins que ce ne soit un drame ou une comédie 
[…]. Mais il est un théâtre que j’aime, c’est le théâtre fantastique, extravagant, impossible […]. 
Dans ce théâtre […] qui doit être joué au clair de lune, il est une pièce qui me ravit principalement 
[…] Comme il vous plaira […]” (241–242, 247).

87 „Th éodore – Rosalinde – car je ne sais de quel nom vous appeler – je viens de vous voir 
tout à l’heure, et je vous écris. – Que je voudrais savoir votre nom de femme! […] Ô Rosalinde! 
je vous aime, je vous adore […] Il n’y a guère que trois mois que je vous connais, mais je vous 
aime depuis bien longtemps. […] Que de fois vous m’êtes apparue – à la fenêtre du château 
mystérieux […]. Ô Rosalinde! […] ô Th éodore! […] êtes-vous Apollon chassé du ciel, ou la 
blanche Aphrodite sortant du sein de la mer? […] ô beau jeune homme […]!” (317–318; 320).
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ów codziennie widywany, idealnie piękny i wzbudzający pożądanie młodzieniec, 
przedstawiający się jako Teodor de Sérannes, w amatorskim przedstawieniu gra-
jący rolę Rozalindy w sztuce Szekspira (d’Albert gra Orlanda). Lecz w powieści 
Gautiera chodzi o coś więcej niż o wymianę listów i zamianę stroju kobiecego na 
męski, zarówno w życiu, jak i w teatrze. Jak się okazuje, w przypadku panny de 
Maupin ukrycie własnej płci pod przebraniem to nie krótkotrwały kaprys, lecz 
bunt i swoista prowokacja; powrotu do stanu sprzed eksperymentu nie będzie. 
Konsekwencją przebrania okaże się odkrycie zaskakującej prawdy dotyczącej jej 
samej; rzecz się ma podobnie w odniesieniu do jej dwojga partnerów, d’Alberta 
i Różyczki. W sztuce Szekspira, kiedy Rozalinda ostatecznie porzuca męskie 
przebranie, wszystko, to jest wydarzenia i uczucia, wraca na swoje miejsce, 
do, jak może się wydawać (ale nie musi!), kolein jednoznacznych. Również 
u Szekspira jednoznaczność ta jest wątpliwa, co widać szczególnie wyraźnie 
w scenie drugiej aktu trzeciego, gdy Orlando zaleca się do Rozalindy w męskim 
przebraniu: „Gdzie mieszkasz, przystojny chłopcze? […] Uwierz mi, piękny 
chłopcze […] Z całego serca, miły chłopcze”88. Ostatecznie jednak Hymen 
może połączyć pary (heteroseksualne), pełne nadziei na szczęśliwy i naturalny 
ciąg dalszy wydarzeń. Takie jednoznaczne odczytanie Jak wam się podoba jest, 
powtórzmy, możliwe, lecz niejedyne, gdyby widzowi podobało się inaczej89. 
Otóż, o ile można uznać, że szekspirowska Rozalinda, ostatecznie rezygnując 
z męskiego przebrania przezwycięża pokusę dwuznaczności, o tyle bohaterka 
powieści Gautiera suknię kobiecą przywdziewa tylko raz, jako kostium szeks-
pirowskiej Rozalindy, na potrzeby przedstawienia teatralnego, traktowanego 
przez kilkoro znudzonych libertynów jako doraźne lekarstwo na nudę. I właś-
nie ukazanie się Magdaleny w tym stroju – dla jej płci rzekomo właściwym, 
gdyż ujawniającym jednoznaczną tożsamość biologiczną – wywołuje wstrząs, 
odmieniający życie emocjonalne pozostałych postaci uwikłanych w związek 
z nią/nim. Wszelako dla samej Magdaleny kobiecy strój Rozalindy i takież 
zachowanie to tylko teatralna rola, a więc pozór („le paraître”), nie egzystencja 
właściwa („l’être”) – ze wszystkimi tego konsekwencjami. Bowiem Magdalena, 
tytułowa panna de Maupin, „w życiu” uchodzi za kawalera Teodora de Sérannes, 
który w sztuce Szekspira gra Rozalindę, która uchodzi za pasterza Ganimeda... 
Sposób, w jaki szekspirowskie imborglio przenika do równie złożonej tkanki 
powieści francuskiego romantyka, sprawia, że ujawnianie się tożsamości płciowej 
bohaterki przybiera formę gry luster. Odbijają się w nich byty podwójne także 

88 William Szekspir, Jak wam się podoba, przełożył Stanisław Barańczak, Poznań,  „W drodze”, 
1993, s. 80, 82, 84.

89 Znakomite studium Jana Kotta Płeć Rozalindy, zamieszczone w zbiorze pod tym samym 
tytułem, Kraków, Wyd. Literackie, 1992, omawiane tu zagadnienia słusznie odnosi do francuskiej 
literatury XIX-wiecznej.
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kilku innych postaci, w szczególności zaś – ujawnia się androginiczna natura 
bohaterki eponimicznej90.

Oprócz listów-zwierzeń w utworze występuje zwykła narracja trzecioosobowa 
oraz, dwukrotnie, forma dialogowa, podobna tej, jaką stosuje na przykład Denis 
Diderot w utworze Kubuś Fatalista i jego pan (1765–80). Gautier wprowadza 
ją również do dwóch opowiadań z tego samego okresu twórczości: Celle-ci et 
celle-là oraz Le Bol de punch. Ta złożona budowa powieści ma swój odpowiednik 
w złożoności struktury głębokiej dzieła, co szczególnie uwydatnia specyfi czna 
konfi guracja dwóch elementów przestrzennych: zamku oraz teatru, ściśle z sobą 
powiązanych91. W diegezie zamek zajmuje pozycję centralną: tam właśnie usy-
tuowana jest akcja powieści Gautiera. Osiąga ona apogeum w momencie, kiedy 
Różyczka oraz jej arystokratyczni goście – w tym d’Albert, jej dotychczasowy 
kochanek oraz jeden z jej gości, tajemniczy kawaler Teodor de Sérannes – znu-
dzeni rozrywkami bukolicznymi, a także zasmuceni nadchodzącym schyłkiem 
lata postanawiają wystawić w zamku, własnymi siłami i na własny użytek Jak 
wam się podoba. Teatralizacja powieści wyraża się w formie wieloaspektowej gry 
intertekstualnej: komedia Szekspira, streszczana, komentowana i interpretowana, 
zostaje w dyskurs powieściowy bezpośrednio wpisana, to jest mise en abyme92. 
To jednak nie wszystko: utwór Gautiera nosi także znamiona XVIII-wiecznej 
epistolarnej powieści libertyńskiej, co ujawniają listy protagonistów. Te pisane 
przez Magdalenę nie tylko przedstawiają jej własną wersję wydarzeń i ich in-
terpretację, lecz także tworzą portret nadawczyni. Wreszcie powieść wykazuje 
odległe pokrewieństwa z romansem pikarejskim, gdyż panna de Maupin może 
przypominać awanturniczą pícarę, żeński odpowiednik postaci pícara, obecnego 
w literaturze europejskiej, mutatis mutandis, co najmniej od połowy XVI wieku93. 
Magdalena odrzuca perspektywę konwencjonalnej egzystencji oraz takiegoż 
małżeństwa i wybiera ryzykowne życie nieosiadłe. Odmiennie niż w tradycji 
pikarejskiej, czyni to nie z musu (jest bogatą dziedziczką z warstwy wyższej), 

90 Na ten temat zob. szczególnie: Frédéric Monneyron, L’Androgyne romantique. Du mythe 
au mythe littéraire, Grenoble, Ellug, 1994; Pascale Auraix-Jonchière, „Le dévoilement inutile: 
enjeux sociopoétique de la fi gure de l’androgyne dans Mademoiselle de Maupin de Th éophile 
Gautier”, w: Romantisme, no 158, 2012, s. 97–109. 

91 Na temat współwystępowania tych dwóch elementów w literaturze zob. R. Chambers, 
„Mademoiselle de Maupin (1835): le château de songe”, w: R. Chambers, La Comédie au château, 
Paris, José Corti, 1971. W odniesieniu do prozy romantycznej zob. także mój artykuł: Barbara 
Sosień, „Derrière la porte du château: sur deux images théâtralisantes”, w: L’espace, théâtralité 
et l’imaginaire, études de l’Équipe de Recherche sur l’Imaginaire symbolique, textes réunis par 
B. Sosień, Kraków, Abrys, 1998. 

92 Zob. M. Eigeldinger, „L’intertextualité dans les récits de Gautier”, w: M. Eigeldinger, 
Mythologie et intertextualité, op. cit.

93 Zob. na ten temat: Francisco Rico Manrigue, Th e Spanish picaresque novel and the point 
of view, trad. Ch. Davis with H. Sieber, Cambridge, Cambridge Univeristy Press, 2009.
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lecz z wyboru. Dzięki temu, krok po kroku, dostępuje swoistej inicjacji: w mę-
skim przebraniu, konno przemieszcza się po kraju i już to zadowala postojami 
w przydrożnych oberżach, już to akceptuje zaproszenie do wiejskich posiadłości 
lub zamków, wyzwala silne namiętności, powoduje konfl ikty, odbywa zwycięskie 
pojedynki na szpady, salwuje się ucieczką, pomaga w ucieczce innej młodej 
desperatce, która odtąd, w przebraniu pazia, towarzyszy jej niby sobowtór, 
itp. Natomiast protagonista męski, d’Albert, to przede wszystkim konglomerat 
odzwierciedlający poglądy estetyczne Gautiera, jego porte-parole. Do pewnego 
stopnia także alter ego autora, podówczas młodego twórcy, wprawdzie od kilku lat 
już wybitnie aktywnego, lecz debiutującego jako powieściopisarz; są to poglądy 
zarazem romantyczne, preparnasistowskie i predekadenckie. Wyrażone są na 
wielu różnych poziomach twórczości; jak o tym była mowa, łączy je specyfi czny 
pankalizm, w powieści bowiem mocno artykułowane jest obsesyjne pragnienie 
obecności piękna we wszystkich przejawach bytu. 

Od momentu, w którym do zamku Różyczki przybywa kawaler Teodor de 
Sérannes, wydarzenia (w fabule ważące niewiele), zachowania, cechy postaci 
i zachodzące między nimi relacje (ważące o wiele więcej) nabierają znaczenia 
i wyrazistości, emocje zaś okazują się trudne do opanowania i do ujawnienia. 
Jak powiedziano wyżej, punktem kulminacyjnym okazuje się, w ostatnich 
partiach powieści, wystawienie Jak wam się podoba, ściślej próba generalna 
przedstawienia. Włączenie sztuki Szekspira do toku powieściowego zgodnie 
ze strategią mise en abyme pełni, co staram się wykazać, znaczącą funkcję 
strukturalną i semantyczną.

Fragment listu relacjonującego tę okoliczność i komentującego rolę Rozalindy, 
w przebraniu uroczego Ganimeda przemierzającej Las Ardeński, poprzedza 
obszerne wyznanie, w którym d’Albert przedstawia swój „teatr marzeń”. Wedle 
d’Alberta spektakl idealny winien być wolny od wszelkich konwencji i sytuować 
się na pograniczu różnorodnych tradycji i estetyk. Powinien łączyć i mieszać 
style, a nade wszystko – unikać dosłowności, nie dbać o koloryt lokalny, o na-
śladowanie rzeczywistości, o wyraziste przesłanie, o krytykę obyczajów, o wy-
mowę ideologiczną lub moralizatorską, o logiczne następstwo wypowiadanych 
kwestii, o adekwatność gry aktorskiej itd. Ustami d’Alberta Gautier przedstawia 
całkowicie subiektywną, poetycką wizję eklektycznego teatru synkretycznego, 
w którym miejsce naczelne przypadałoby kostiumom, dekoracjom i scenografi i 
w ogóle. W idealnym teatrze gautierowskim dominowałyby barwy nasycone 
i kontrastowe: zieleń, błękit i ultramaryna, żółć i czerwień, rozświetlone jasnym 
blaskiem i stanowiące tło dla fantastycznej architektury pełnej wieżyczek, kopuł 
i arkad, wpisanej w łagodny pejzaż podgórski i jeziorny. Współaktorami i widzami 
w takiej idealnej sztuce, niczego nieilustrującej dosłownie, nieprzedstawiającej 
żadnej ideologii, ponadczasowej i odgrywanej z nonszalancją, jakby we śnie, 
byłyby owady, zwierzęta, ptaki i rośliny:
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Robaczki świętojańskie zastępują tam kinkiety; skarabeusz […] stoi przy pulpicie […] 
kurtyna ze skrzydeł motyla […] idzie do góry […]. Dekoracje nie przypominają żad-
nej znanej dekoracji […] wszędzie pełno dziwnych i osobliwych kolorów […]. Grzyb 
patrzy na przedstawienie w kapeluszu na głowie […] fi ołek […] wspina się na paluszki 
[…] i otwiera niebieskie oczy, żeby popatrzeć na mijających go bohaterów sztuki […]. 
Postaci nie przynależą do żadnego miejsca ani czasu […] Mają kostiumy najbardziej 
fantastyczne i ekstrawaganckie […]. Wszystko zawiązuje się i rozwiązuje z cudowną 
niefrasobliwością: skutki nie mają przyczyny, przyczyny nie mają skutków […]94.

D’Albert przedstawia obszerne projekty inscenizacyjne, formułuje uwagi doty-
czące niemal wszystkich poziomów sztuki teatralnej, poczynając od szczegółów 
scenografi i i charakterystyki kostiumów, z odwołaniami do XVII-wiecznych 
rycin Stefano della Bella i Romeyna de Hooghe, nie szczędzi szczegółowych 
spostrzeżeń na temat idealnego warsztatu aktorskiego i repertuaru, aż po 
bezpośrednie odniesienia do postaci z różnych sztuk Szekspirowskich. Przede 
wszystkim, choć nie tylko, tych z Jak wam się podoba, według Gautiera stano-
wiącej model nec plus ultra teatru doskonałego:

Postacie nie pochodzą z żadnej epoki ani z żadnego kraju […] Jakże wszystko, co 
mówią, jest zabawne i urocze! […] ośla głowa Bottoma jest równie mile widziana jak 
płowowłosa głowa Ariela […]; Perdita, Rozalinda, Celia, Pandarus, Parolles, Sylwiusz, 
Leander i inni […] Ach, synu dzielnego rycerza Rolanda de Bois […] Rozalinda ofi a-
ruje ci swój łańcuszek; biedny jesteś, ale kochany […] mroczne Ardeny otwierają swe 
liściaste ramiona […] by cię przyjąć i ukryć […]95.

Sztuka wystawiana jest, co wydaje się oczywiste, we francuskim przekładzie, 
aczkolwiek tej kwestii Gautier nie porusza. Wiadomo natomiast, że mieszkań-
cy zamku z zapałem uczą się ról, przymierzają kostiumy, angażują w zażarte 
dyskusje, a dekoracje przygotowuje pewien goszczący w zamku utalentowany 
malarz amator. D’Albert, pełniący również funkcję reżysera spektaklu, tak oto 
pisze do swojego korespondenta:

94 „Des vers luisants y tiennent lieu de quinquets; un scarabée […] est placé au pupitre 
[…] un rideau d’ailes de papillon […] se lève […]. Les décorations ne ressemblent à aucune 
décoration connue […] tout est plein de couleurs bizarres et singulières […]. Le champignon 
regarde la comédie son chapeau sur la tête […] la violette […] se dresse sur la pointe des ses 
petits pieds […] et ouvre ses prunelles bleues, afi n de voir passer les héros […]. Les personnages 
ne sont d’aucun temps ni d’aucun pays […]. Leurs habits sont les plus extravagants et les plus 
fantastiques du monde […]. Tout se noue et se dénoue avec une insouciance admirable: les eff ets 
n’ont point de cause, et les causes n’ont point d’eff ets […]” (242–246).

95 „Les personnages ne sont d’aucun temps ni d’aucun pays […] Comme ce qu’ils débitent est 
amusant et charmant! […] la tête d’âne de Bottom est aussi bien venue que la tête blonde d’Ariel 
[…]; Perdita, Rosalinde, Célie, Pandarus, Parolles, Silvio, Léandre et les autres […] Ô jeune fi ls 
du brave chevalier Rowland des Bois […] Rosalinde te donne la chaîne de son cou; tu es pauvre, 
mais tu es aimé […] les noires Ardennes ouvrent, pour te recevoir et te cacher, leurs grands bras 
de feuillage […]” (244–248).
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Scenę teatralną urządzono w oranżerii […]. Ja gram Orlanda […] Rozalindę miała grać 
Różyczka […] ale nie chciała przebierać się za mężczyznę […] Teodor […] zgodził się 
ją zastąpić, gdyż Rozalinda jest prawie cały czas w męskim przebraniu, z wyjątkiem 
aktu pierwszego, w którym występuje jako kobieta. […] Nasz młody malarz dokonał 
cudów […] las mieni się kolorami, od szmaragdowej zieleni do purpury […]; niebo 
[…] przechodzi od najdelikatniejszego błękitu do najbardziej płomienistej barwy […]96.

Na scenie w zamkowej oranżerii ukażą się zatem Rozalinda, Febe i Orlando, 
grani przez troje głównych bohaterów powieści: Teodora, Różyczkę i d’Alberta. 
Pozostałym postaciom ze sztuki Gautier poświęca mniej uwagi, aczkolwiek wy-
mienia kilka „wdzięcznych postaci” („gracieuses fi gures”), bytujących w tajem-
niczym szekspirowskim świecie teatralnym, zawieszonym między jawą a snem: 
Celię-Alienę, Sylwiusza, Jakuba, Lakmusa, Anielkę... D’Albert wyznaje, iż wiele 
kwestii szekspirowskich jest mu bliskich, zwłaszcza tych, które wypowiada 
melancholijny Jakub: „[…] wydaje ci się, że to ty sam mówisz, że rozbłysła 
i objawiła się twoja najbardziej tajemna i niejasna, ukryta w sercu myśl”97. 
Aczkolwiek, przyznaje z humorem, reżyser teatralny nie ma czasu na oddawanie 
się melancholii.

Protagoniści utworu Gautiera uświadamiają sobie, iż wcielając się w szekspi-
rowskie postacie, odgrywają swoją własną historię, a sytuacje i wypowiadane przez 
nich kwestie mają wagę wyznania najbardziej osobistych tajemnic i pragnień: 

Wszystko to niezwykle nas interesowało i zajmowało: była to w pewnym sensie inna 
sztuka w sztuce, dramat niedostrzegalny i obcy innym widzom, a który odgrywaliśmy 
dla nas samych i który, ukryty w symbolicznych słowach, streszczał całe nasze życie 
i wyrażał nasze najskrytsze żądze98.

Funkcję katalizatora, sprzyjającego ujawnieniu tożsamości i skrywanych prag-
nień, pełni więc sam fakt wpisania tej właśnie sztuki angielskiego dramaturga 
elżbietańskiego w tkankę francuskiej powieści romantycznej; takie międzyga-
tunkowe interferencje nie są w literaturze rzadkością. O wiele ważniejszy jest 
jednak inny fakt: kostium teatralny nie skrywa osobowości tego, kto go nosi, lecz 

96 „Le théâtre est dressé dans l’orangerie […]. C’est moi qui fais Orlando […] Rosette devait 
jouer Rosalinde […] mais elle n’a pas voulu se travestir en homme […] Th éodore […] s’est off ert 
pour la remplacer, attendu que Rosalinde est presque toujours en cavalier, excepté au premier 
acte, où elle est en femme. […] Notre jeune peintre a vraiment fait des merveilles […] la forêt 
varie depuis le vert de l’émeraude jusqu’à la pourpre […]; le ciel […] passe du bleu le plus tendre 
aux couleurs les plus ardentes […]” (253–254).

97 „[…] il vous semble que c’est vous-même qui parlez, et que la pensée la plus secrète et la 
plus obscure de votre cœur se révèle et s’illumine”.

98 „Tout cela nous a extrêmement intéressés et occupés: c’était en quelque sorte une autre 
pièce dans la pièce, un drame invisible et inconnu aux autres spectateurs que nous jouions pour 
nous seuls, et qui, sous des paroles symboliques, résumait notre vie complète et exprimait nos 
plus cachés désirs” (276).
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przeciwnie, ujawnia zaskakującą wszystkich prawdę. Rola Rozalindy, przemierza-
jącej Las Ardeński w przebraniu pięknego Ganimeda po to, by zaznać swobody 
i doświadczyć prawdziwej miłości, nie tylko ujawnia głęboką androginiczność 
grającego/grającej tę rolę Teodora-Magdaleny, lecz także podaje w wątpliwość 
jednoznaczność płciowości dwojga pozostałych bohaterów powieści. Przede 
wszystkim jednak ukazanie się Teodora alias panny de Maupin w sukni Rozalindy 
(u Szekspira w scenie drugiej aktu pierwszego) wprawia w zachwyt i zdumienie 
zgromadzoną w zamku widownię, a porusza do głębi d’Alberta i Różyczkę w ro-
lach Orlanda i Febe. U Gautiera sytuacja przedstawia się następująco:

Teodor pojawia się na próbie generalnej z opóźnieniem, każe na siebie długo 
czekać, co tworzy rodzaj dramatycznego suspensu. Wreszcie słychać z daleka 
odgłos jego kroków, następnie drzwi powoli się otwierają, ukazuje się... kto 
właściwie? Widok Teodora w kostiumie Rozalindy wyrywa zgromadzonym 
okrzyk zachwytu; d’Albertowi wszystkie obecne na sali damy wydają się „odra-
żająco brzydkie” („d’une laideur révoltante”; 263). Różyczka-Febe – od dawna 
zakochana w Teodorze (u Szekspira Rozalinda-Ganimed to dla Febe „słodki 
młodzieniec...”) i cierpiąca z powodu jego/jej powściągliwości – blednie i słab-
nie, nagle pojmując, iż oto namiętnie kocha kobietę. Zaś d’Albert na widok 
doskonałości urody Teodora w sukni Rozalindy doznaje wstrząsu i olśnienia, 
gdyż właśnie takiego piękna od dawna i bezskutecznie poszukiwał w ludzkich 
istotach, a znajdował je tylko w dziełach sztuki. Pojawiająca się na scenie „zjawa” 
jaśnieje niby wielka gwiazda, a sam jej widok przynosi melancholikowi ulgę, 
eliminuje lęki i przywraca wolę istnienia: 

[…] uwielbiana a na próżno poszukiwana zjawa była tutaj, żywa […] w strugach jasnego 
światła […]. Czułem ogromną błogość, jak gdyby zdjęto mi z piersi ciężar wielki jak 
góra albo dwie góry […]. Poczułem, że znika przerażenie i wstręt, jaki miałem sam do 
siebie […]. Oświetlał ją jasny promień […] w mroku korytarza […] jaśniała, jak gdyby 
światło emanowało od niej samej […]99.

Jeśli Teodor istotnie jest kobietą, miłosny pociąg do niego już nie wydaje się 
d’Albertowi sprzeczny z naturą, zgoła potworny. Oto wybrane fragmenty tej partii 
tekstu (w powieści jest to najdłuższy rozdział); emocjonalnym zwierzeniom 
d’Alberta towarzyszą dygresje, drobiazgowa, malarsko-portretowa hipotypoza 
sąsiaduje ze szczegółowymi relacjami dotyczącymi sposobu, w jaki bohaterowie 

99 „[…] le fantôme adoré et vainement poursuivi était là, vivant […] inondé des fl ots d’une 
blanche lumière […]. J’éprouvais une sensation de bien-être énorme, comme si l’on m’eût ôté 
une montagne ou deux de dessus la poitrine [...]. Je sentis s’évanouir l’horreur que j’avais de 
moi-même […]. Un vif rayon l’éclairait […] sur le fond sombre du corridor […] elle étincelait 
comme si la lumière fût émanée d’elle […]” (263–264). To u Gautiera motyw powracający; por. 
zwłaszcza pojawienie się Klarimondy w kościele, w opowiadaniu Zakochana zmarła: „[…] 
zdawało się, że oświetla ją światło własne, że raczej przynosi jasność, niż ją odbiera” („[…] elle 
semblait éclairée d’elle-même et donner plutôt le jour que le recevoir”; La Morte..., op. cit., s. 77). 
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interpretują tekst Szekspira, nadając mu znaczenia prywatne, wydobywając 
dwuznaczności i podteksty, formułując sentencyjne wnioski itd.:

Jej obfi te ciemne włosy, przeplecione sznurami wielkich pereł, opadały w naturalnych 
splotach […] miał odkryte ramiona i pierś […]. Suknia […] mieniła się kolorami, 
błękitna w świetle, złota w cieniu […] szkarłatne pończochy miłośnie otulały nader 
zgrabną nóżkę […] ramiona […] wspaniałe jak polerowane srebro […] dłonie […] 
bawiły się wielkim wachlarzem z kolorowych piór […] i wszyscy nuże […] wypytywać, 
czy to możliwe, by był to on, Teodor de Sérannes [...] ten zaciekły pojedynkowicz. […] 
Ach, jaka piękna ta Rozalinda! […] Orlando był mną przynajmniej w takim samym 
stopniu, w jakim ja byłem Orlandem […] Teodor […] ciało ma kobiece, lecz umysł 
niezaprzeczalnie męski100.

Jak wiadomo, Szekspirowska Rozalinda ostatecznie rezygnuje z męskiego 
przebrania, przezwycięża pokusę dwuznaczności i poślubia Orlanda. Mimo to, 
wypowiadając przedostatnie zdanie Epilogu, bohaterka mówi o sobie prowo-
kująco i w trybie warunkowym: „Gdybym sama była kobietą, dałabym całusa 
każdemu, kto ma ładną brodę, gładką cerę i przyjemny oddech”101; otóż owo 
„gdybym...” pozostaje w zawieszeniu, wszak nie o całus tu chodzi. Natomiast 
bohaterka Gautiera odrzuca wszelką konwencję, trybu warunkowego nie uznaje, 
lecz ostatecznie rozpoznaje swoją bezwarunkową androginię. Gautier ma bowiem 
w zanadrzu fi nał zaskakujący, od modelu szekspirowskiego odmienny i taki, na 
jaki pozwalają prawidła powieściowej konwencji, znacznie bardziej pojemne od 
tych, które rządzą teatrem. Nawet choćby był to teatr szekspirowski, a więc, jak 
chce Gautier, cudownie wolny, „fantastyczny” i „ekstrawagancki”. Mianowicie 
proponuje (podobnie jak Szekspir!) dwa zakończenia swojej historii, to jest 
dwa wydarzenia następujące wkrótce po wystawieniu sztuki, poza przestrzenią 
teatru, lecz nadal w przestrzeni zamku. 

Pierwszy epizod dzieli się na dwie sceny: w pierwszej z nich rzekomy Teodor 
ponownie ukazuje się d’Albertowi w kostiumie Rozalindy: „[…] tak piękna 
i promienna, że rozjaśniała cały pokój – ze sznurami pereł we włosach […]”102; 
nazywa go Orlandem; przybiera pozę nagiej antycznej bogini. Erotyka i estetyka, 

100 „Ses grands cheveux bruns, entremêlés de cordons de grosses perles, tombaient en 
boucles naturelles […] ses épaules et sa poitrine étaient découvertes […]. Sa robe était […] de 
couleur changeante, azur dans la lumière, or dans l’ombre […] des bas de soie écarlate se collaient 
amoureusement autour de la jambe la mieux tournée […] ses bras […] splendides comme de 
l’argent poli […] ses mains […] balançaient […] un grand éventail de plumes bigarrées […] et 
chacun de […] se demander s’il était bien possible que ce fût lui, Th éodore de Sérannes […] 
le damné duelliste. […] Oh! la belle Rosalinde! […]. Orlando était moi au moins autant que 
j’étais Orlando […] Th éodore […] ses traits et son corps sont […] de femme, mais son esprit 
est incontestablement celui d’un homme” (264–265; 267).

101 W. Szekspir, Jak wam się podoba, op. cit., s. 145.
102 „[…] si belle et si radieuse qu’elle éclairait toute la chambre – avec ses cordons de perles 

dans les cheveux […]” (364).
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dotąd bezowocnie postulowane, łączą się w miłosnym akcie, spełnionym i do-
skonale heteroseksualnym: „D’Albert w uniesieniu, zachwycony, oszołomiony, 
pragnął, by noc ta trwała czterdzieści osiem godzin, jak ta, kiedy poczęty został 
Herkules”103. W scenie drugiej noc miłosna Teodora/Rozalindy przenosi się 
do sypialni Różyczki (Febe!): w tym miejscu narracja, już to pierwszo-, już to 
trzecioosobowa, rezygnuje ze wszystkich stosowanych uprzednio form, opo-
wieść przybiera formę relacji streszczającej okoliczności niewyjaśnione; żadni 
świadkowie głosu zabrać nie mogą. Z tym wyjątkiem, że – niczym poszlaka 
w śledztwie – jedna drobna okoliczność dostarczyć może ważnego dowodu: 
nazajutrz w łóżku Różyczki pokojówka znajduje dwie perły, takie, jakie zdobiły 
włosy Teodora, kiedy grał Rozalindę. Wypada zgodzić się z komentarzem R. 
Chambersa:

[…] jest rzeczą ważną, że suknia Rozalindy ujawnia kobiecość Magdaleny, lecz waż-
niejszy jest fakt, że rola Rozalindy ujawnia charakter trwale ambiwalentny i podwójny, 
syntetyczny byt Magdaleny-Teodora104.

Zauważmy: byt – nie grę, nie rolę teatralną.
Podwójna noc miłosna przynosi spełnienie erotycznych i estetycznych fan-

tazmatów Gautierowskich bohaterów, Gautier nie proponuje jednak żadnego 
happy endu, choćby najbardziej umownego, dwuznacznego i kruchego: dla jego 
protagonistów jest to bowiem noc jedyna i więcej się nie zdarzy. Następnego 
dnia panna de Maupin znika o brzasku, by nie pojawić się już nigdy w świecie 
d’Alberta i Różyczki, ani jako Teodor, ani jako Rozalinda, ani jako Ganimed. 
Decyzję tę podejmuje w obawie przed niszczącym działaniem bytu potocznego, 
przed unicestwiającą marzenia rzeczywistością. Chętnie godzi się też, by jedynym 
śladem jej istnienia pozostał list pożegnalny, który kieruje do d’Alberta/Orlanda, 
kochanka jednej nocy: „[…] spal ten list […], a pomyślisz, że miałeś piękny sen 
[…]. Wizja zniknęła przed świtem, w porze, kiedy sny wracają do siebie, przez 
bramę z rogu lub z kości słoniowej”105. List można spalić, by nie pozostał żaden 
ślad egzystencji pięknego Teodora/panny de Maupin, wzbudzającej wielkie 
namiętności, niepochwytnej androgyne. W ten sposób Magdalena przyznaje 
sobie status ułudy, chimery, ulotnej zjawy, pewna tylko tego, iż jej androginicz-
na natura do bytu realnego przystawać nie może. Ucieczka w marzenie i we 
wspomnienie „snu jednej nocy” to jedyny sposób na to, by androgyne zyskała 

103 „D’Albert était ravi, éperdu, transporté, et aurait voulu que cette nuit durât quarante-huit 
heures, comme celle où fut conçu Hercule” (371).

104 „[…] il importe que la robe de Rosalinde révèle la féminité de Madeleine, mais il importe 
davantage que le rôle de Rosalinde révèle le caractère indissolublement ambivalent et double, 
l’être synthétique de Madeleine-Th éodore”; R. Chambers, La Comédie au château, op. cit., s. 107.

105 „[…] brûlez cette lettre […] et vous croirez avoir fait un beau rêve […]. La vision s’est évanouie 
avant le jour, à l’heure où les songes rentrent chez eux par la porte de corne ou d’ivoire” (375).
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właściwy status, stając się emblematyczną, a więc niezniszczalną fi gurą miłości 
i piękna. Symbolem pragnienia niemożliwego do zaspokojenia, a tym samym 
niezniszczalnego: „Twoje nieugaszone pragnienie znowu rozpostrze skrzydła, 
by ku mnie wzlecieć; na zawsze pozostanę dla ciebie czymś upragnionym, do 
czego twoja fantazja z upodobaniem będzie powracać […]”106. Zauważmy: 
miłosną tęsknotę i pożądanie piękna absolutnego (androginicznego!) wyraża 
obraz lotu z rozpostartymi skrzydłami, co implikuje przemieszczanie się wzwyż, 
w stronę światła.

Zadając pytanie o płeć Rozalindy, Jan Kott wiedział doskonale, iż w przypadku 
powieści Gautiera nie o postać idzie, lecz o osobę, która ją odgrywa na scenie. 
O pannę de Maupin, uosabiającą jedną z XIX-wiecznych wersji wywodzącego 
się z mroku dziejów, stale żywego mitu boskiej androginii.

106 „Votre désir inassouvi ouvrira encore ses ailes pour voler à moi; je serai pour vous quelque 
chose de désirable où votre fantaisie aimera à revenir […]” (375).



Z zamku na deski teatralne – 

i z powrotem

Gautier rozpoczął pracę nad powieścią Capitaine Fracasse w roku 1838 i pozwolił 
jej dojrzewać przez ćwierć wieku. Krytyka zwykła widzieć w tym utworze coś 
w rodzaju opus magnum, wieńczącego „wieloletnią twórczą przygodę”, wedle 
określenia J.C. Brunona107. Nie był to jednak łabędzi śpiew, skoro po 1863 roku 
ukazało się jeszcze kilka tekstów, w tym metafi zyczno-swedenborgowska powieść 
Spirite. W ten sposób, razem z wcześniejszą o trzydzieści lat Panną de Maupin, 
powstał tryptyk powieściowy: jego poszczególne skrzydła wiele łączy, wiele dzieli. 

Przestrzeń Kapitana Fracasse’a wyznaczają dwa miejsca: zamek i teatr. W wy-
obraźni symbolicznej zamek oznacza przede wszystkim punkt stały, w wyraź-
nej opozycji do teatru, zwłaszcza kiedy, jak w utworze Gautiera, jest to teatr 
wędrowny. Refl eksja dotycząca sposobu obecności i wyobrażenia melancholii 
w powieści pozwala uchwycić specyfi czny związek między zamkiem i tego ro-
dzaju teatrem. Melancholia przenika imaginarium i dyskurs gautierowski tak 
intensywnie, słowo powraca z tak wielką częstotliwością i odnosi się do tylu 
warstw utworu, że czytelnika dziwi niebieskie, a nie czarne słońce, wymalowane 
na szyldzie nędznej oberży, w której zatrzymuje się trupa wędrownych kome-
diantów. Błękit na malowidle sprawia wrażenie przypadkowe i w najmniejszym 
stopniu niedostosowane do realiów: „Z jakiego powodu na szyld zajazdu wybrano 
błękitne słońce? […] Malarz, autor tego malunku, nie miał już na palecie żadnej 
innej farby oprócz niebieskiej […]”108. Tak samo zaskakuje herb protagonisty, 
barona de Sigognac, przedstawiający „trzy złote bociany na lazurowym polu”, 
umieszczony u wejścia do jego nędznego, walącego się zamku. 

107 „[...] l’aboutissement d’une longue aventure créatrice”; Jean-Claude Brunon, „Le décor 
mythique du Capitaine Fracasse”, w: Bulletin de la Société Th éophile Gautier, no 10, 1988, s. 67–80.

108 Przekład mój, B.S.; „Quelle raison avait fait choisir le soleil bleu pour montre de cette 
hôtellerie? […] Le peintre qui avait tracé cette image ne possédait plus sur sa palette que du 
bleu […]”; Th éophile Gautier, Le Capitaine Fracasse, Paris, Gallimard, 1961, s. 65–81. Cytowane 
fragmenty oryginału odsyłają do tego wydania. Liczby w nawiasach będą oznaczały stronę. Istnieją 
także wydania polskich przekładów, np. Wojciecha Natansona (Nasza Księgarnia, kilkanaście 
wydań (wersja skrócona)) czy Władysława Bogusławskiego (Kraków, Zielona Sowa, 2003).
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Akcja powieści obejmuje około półtora roku; doświadczenia głównego boha-
tera podczas wędrówki, miłość, pojedynki, przygody o zabarwieniu pikarejskim, 
nietrudno streścić, należy jednak zachować ostrożność, by nie zakwalifi kować, 
utworu do gatunku Bildungsroman. Baron de Sigognac wegetuje w starym, zruj-
nowanym gaskońskim zamku; opuszcza go, daje się porwać przygodzie teatralnej, 
w trakcie której napotyka inne zamki, pojawiające się w różnych momentach 
fabuły i decydujące o jej biegu; wygrywa i przegrywa, zanim w końcu porzuci 
teatralne deski i powróci do swojego zamku. W ten sposób koło się zamyka, 
dwa fi lary wyznaczające bieg spraw Sigognaca – zamek i teatr – rozdzielają się 
i każdy wraca na swoje dawne miejsce.

Jednak streszczenie takie byłoby fałszywe. Od samego początku intrygi 
wtargnięcie żywiołu teatralnego w życie zamku inicjuje subtelną grę wzajem-
nych relacji, wydarzenia zaczynają się rozwijać w rytm przemieszczeń trupy 
aktorskiej, dyskusji o repertuarze, wystawianych sztuk, odgrywanych ról, prób, 
przywdziewanych kostiumów i przybieranych póz. Rodzą się też perypetie 
i pojawiają postacie pozateatralne, mające decydujące znaczenie dla dynamiki 
i kształtu akcji, katalizujące zachowania protagonistów, wreszcie pozwalające 
ujawnić ich nieuświadomione impulsy i pragnienia. Okazuje się, że podstawą 
relacji między tym, co zamkowe, a tym, co teatralne, nie jest antyteza, lecz 
inwersja: teatralność, oczywista w przypadku aktorów zawodowych lub amato-
rów chwilowo wciągniętych w orbitę teatru, przejawia się także w odniesieniu 
do pozostałych, nieteatralnych postaci należących do świata przedstawionego 
powieści.

Potwierdzają to liczne epizody; jeden z nich to szczególnie wyrazista ilu-
stracja owej teatralizacji życia. Oto niejaki Augustyn jest bandytą łupiącym 
lub mordującym podróżnych; gdy na jego trasie pojawia się wóz wędrownych 
komediantów, sporządza i stosownie ustawia kukły sztucznych bandytów, 
uzbrojonych w fałszywą broń i, niby reżyser teatralny, inscenizuje zasadzkę: 
niewiele brakuje, by fortel się powiódł. Jednak napadnięci aktorzy demaskują 
i unieszkodliwiają Augustyna, lecz w uznaniu dla jego talentu teatralnego pusz-
czają go wolno. Podobną strategią nie gardzą również wielcy panowie: młody 
diuk de Vallombreuse, dzięki wyrafi nowanym zasadzkom, w których kostium, 
gest i słowo tworzą istne teatralne arcydzieło, działa skutecznie: dokonuje mi-
strzowskiego porwania aktorki Izabeli na oczach innych komediantów. Wreszcie 
– last but not least – teatr dosięgnie kapitana Fracasse’a, kiedy ten, porzuciwszy 
karierę aktorską i powróciwszy do rodowej siedziby jako baron de Sigognac, 
zatrudni w swoim zamku na wygodnej synekurze dwóch emerytowanych akto-
rów i swoich dawnych towarzyszy, a panią na zamku Sigognac zostaje Izabela, 
eksaktorka, z urodzenia na poły arystokratka...

A więc z zamku do teatru i z powrotem: koło się zamyka. Podwójną egzy-
stencję Sigognaca stosowniej wyobraża jednak raczej spirala niż koło, i to spirala 
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podwójna, skoro obydwa elementy nie tylko się zazębiają, lecz współokreślają 
i wzajemnie do siebie odsyłają. Rodzi się subtelny i niejednoznaczny związek 
osmotyczny między trwałym bytem zamkowym i złudną egzystencją teatralną. 
Relacje te, natury antytetycznej (zamek w opozycji do teatru) lub inwersyjnej 
(universum zamkowe ulega teatralizacji, teatr przechwytuje to, co właściwe 
egzystencji zamkowej, „kastelizuje się”...), wciągają protagonistę ruchem wa-
hadłowym już to w orbitę zamku, już to w orbitę teatru. Denominatorem 
wspólnym tej oscylacji jest melancholia, obecna w obydwóch frakcjach spiralnie 
ukształtowanego powieściowego universum.

Bywa ona przez fi kcję powieściową po prostu tematyzowana, innym razem 
– poszczególne partie tekstu stanowią jej fi gurację; dlatego też określenie tych 
relacji jako wpisanie melancholii w tkankę powieści wydaje się równie właściwe 
jak „melancholizacja”. Melancholia naznacza swym piętnem nie tylko postać 
Sigognaca, lecz także, implicytnie lub eksplicytnie, inne komponenty świata 
powieściowego: postacie męskie i żeńskie, zwierzęta, roślinność, miejsca, 
krajobrazy, niektóre hipo- i interteksty, architekturę, dzieła sztuki, zwykłe 
przedmioty itd. Niektóre z nich bezpośrednio odsyłają do wyobrażeń me-
lancholii, takich, jakie ikonografi a na przestrzeni wieków przekazywała. I tak 
nazwisko Dürera pojawia się już w pierwszym rozdziale powieści, w związku 
z portretem protagonisty. I tu Gautier sprawia niespodziankę: nie odwołuje się 
do słynnego miedziorytu Melencolia I, na którym widnieje siedząca skrzydlata 
postać, z głową wspartą na ręce, w otoczeniu symbolicznych przedmiotów, 
lecz do innego miedziorytu, zatytułowanego Ritter, Tod und Teufel (Rycerz, 
Śmierć i Diabeł, 1513), nieco wcześniejszego od słynnej Melancholii i mniej 
znanego. Oto fragment powieści: „[…] było to […] widowisko dość grotesko-
wo melancholijne, kiedy młody baron jechał w swoich starych ubraniach, na 
starym koniu, w towarzystwie starego psa, jak ów rycerz Śmierci na rycinie 
Albrechta Dürera”109.

W powieści rzeczownik „melancholia” i przymiotnik „melancholijny” 
pojawiają się ponaddwudziestokrotnie, w rozmaitych kontekstach i znacze-
niach. Jak skądinąd wiadomo, to najprawdopodobniej Gautier przyczynił się 
do romantycznej kariery tego pojęcia i motywu, wplatając go do epickiego 
wiersza zatytułowanego Mélancholia i wchodzącego w skład obszernego 
poematu La Comédie de la mort (1834), zanim rycina Dürera i jej rozmaite 
warianty weszła na trwałe do literackiego obiegu. Gautier zalicza Dürera do 
„grotesques”, owych kontrowersyjnych dawnych mistrzów, w XIX wieku za-
pomnianych lub niecenionych poetów, malarzy, rytowników i rysowników, 

109 „[…] c’était […] un spectacle assez grotesquement mélancolique que de voir passer le 
jeune Baron dans ses vieux habits, sur son vieux cheval, accompagné de son vieux chien, comme 
ce chevalier de la Mort de la gravure d’Albert Dürer” (27).
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w tym Jacques’a Callota, Rembrandta van Rijn lub Abrahama Bosse, o któ-
rych twórczości pisał wielokrotnie110. Niezwykle interesujące jest, że w swo-
jej Melancholii Gautier z centralną postacią wyobrażoną na miedziorycie 
utożsamia Dürera i pisze: „[…] z sercem w wyniosłym smutku pogrążonym 
/ Siebie przedstawiłeś w swojej Melancholii”111. Gautier z rozmachem stosu-
je hipotypozę, umieszczając w wierszu szczegółowy opis ryciny, z siedzącą 
postacią centralną, z wyliczaniem przedmiotów, nie pomijając ani psa, ani 
unoszącego się ponad jakąś wieżą czy basztą nietoperza, ani domniemanego 
czarnego słońca; brakuje jedynie pajęczyny112. 

Mniej więcej w połowie dyskursu powieściowego Gautier wprowadza pasaż 
na poły oniryczny, na poły mnemoniczny, którego niejeden szczegół mógłby 
wskazywać na powinowactwo nervalowskie. Baron Sigognac przygotowuje 
się do debiutu aktorskiego w roli kapitana Fracasse’a, lecz dając upust marzy-
cielstwu, pozwala, by na poły oniryczna wizja przeniosła go do opuszczonego 
zamku, cudownie odrestaurowanego, z czułą Izabelą jako narzeczoną u boku. 
Nagle na idylliczną scenę nakłada się inna, o wiele bardziej znacząca: nieocze-
kiwanie przed zamkiem pojawia się piękna młoda arystokratka, szlachetna 
panna Jolanta de Foix, w stroju, który „powiewał jak skrzydło”113. Przypomina 
Dianę łowczynię, nadjeżdża na porywistym rumaku, wspaniała, promienna, 
pogardliwie wyniosła, po czym znika natychmiast: „[…] im bardziej się w nią 
wpatrywał, tym bardziej zjawa zacierała się i bladła. Stawała się przezroczysta 
jak cień […] znikała jak niejasne wspomnienie”114; Sigognac – podobnie jak 
wielu bohaterów gautierowskich – doznaje olśnienia „jak ci, którzy wpatrują 
się w słońce”115. Kiedy amazonka zniknie, niby zgasła gwiazda lub zaćmione 
słońce, melancholia zawładnie baronem i wyda go na pastwę bezsilnej nostalgii 
i jałowego pragnienia. Następny pasaż przynosi migawkowy portret Sigognaca, 

110 Chodzi przede wszystkim o zbiór artykułów Les Grotesques (1834–44). W swoich tekstach 
krytycznych Gautier odrzucał wszelki normatywizm dotyczący literatury i sztuki, w centrum 
uwagi umieszczając samą tkankę dzieła, otwartą na interpretacje. Jego koncepcja „grotesque(s)” 
jest oryginalna i zupełnie odmienna od hugoliańskiej idei „wzniosłości i groteski”. Według 
M. Lavaud Gautier to w krytyce XIX-wiecznej „cenny hapax”; zob. Martine Lavaud, „À propos 
des »Grotesques«: Gautier et échec littéraire”, w: Cahiers de l’Association internationale des études 
françaises, no 55, 2003, s. 441–458.

111 Przekład fi lologiczny mój, B.S.; „[…] le cœur inondé d’une austère tristesse / Tu t’es peint, 
ô Dürer, dans ta Mélancolie”; Melancholia, w: La Comédie de la mort, Bruxelles, Laurent, 1838.

112 Rezygnując z uwag na temat ewentualnych pokrewieństw między tekstami Gautiera 
i twórczością Nervala, pragnę jedynie zauważyć, że rycina Dürera komentowana przez Gautiera 
pełni przede wszystkim funkcję estetyczną, podczas gdy Nerval tematyzuje ten motyw z punktu 
widzenia erotyczno-symbolicznego.

113 „[…] la jupe de velours s’enfl ait comme une aile” (270).
114 „[…] plus il la regardait, plus la vision pâlissait et se décolorait. Elle prenait des diaphanéités 

d’ombre […] s’évanouissait comme un souvenir confus […]” (270).
115 „comme ceux qui contemplent le soleil” (271).
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jeden z wielu w tekście; wyobrażenie melancholii jest w nim uderzające, nie 
brakuje nawet znamiennego pochylenia głowy:

Baron […] ponury, senny, odrętwiały […] z sercem przepojonym żółcią i gorzkim 
smutkiem, wracał do zamku, blady, przybity jak ktoś, kto właśnie wstał po chorobie, 
i trwał w milczeniu przez wiele godzin, siedząc z głową na ręce wspartą, w kącie przy 
kominku116. 

Postać Jolanty katalizuje wiele obrazów melancholii w powieści; piękna dama 
pojawia się jaśniejąca i nagle znika, pozostawiając wrażenie, że ciemności 
zapadły na zawsze, a strata jest bezpowrotna. Odczucie klęski i utraty jest 
niezmiernie dotkliwe, panna de Foix przedstawiona jest niby bóstwo obja-
wiające się w nagłej epifanii i pozostawiające po sobie pustkę. Tak się dzieje 
w trakcie wielkiego przedstawienia teatralnego, odgrywanego przez trupę 
teatralną, z Sigognakiem w groteskowej roli fanfarona: obecność Jolanty na 
widowni wstrząsa nim do głębi. Jej ubiór, włosy, oczy i cała postać olśniewa, 
blask łączy się z chłodnymi barwami zieleni, bieli i błękitu – świetlista natura 
tej damy wydaje się selenomorfi czna, nie heliomorfi czna. Publiczność na sali 
i aktor widzą tylko ją:

[…] widownię oślepiło to piękno […]. Baron nagle doznał olśnienia; światła rozjarzyły 
się niczym słońca, potem, zdawało mu się, poczerniały na jakimś świetlistym tle. […] 
tak jakby go poraził piorun […]. Spostrzegł Jolantę de Foix, spokojną i promienną […] 
trwał tak, oszołomiony i osłupiały […]. Nieszczęsny Sigognac w rozpaczy […] rzucał jej 
pod nogi swoją godność, szlachectwo, szacunek do siebie, pamięć o przodkach […]117.

Postać Jolanty jako taka do świata melancholii nie należy, lecz stanowi jedno 
z jej źródeł, skoro samą swoją obecnością paraliżuje mężczyznę i pozbawia 
poczucia wartości, niezależnie od tego, czy w danym momencie jest on cząst-
ką zamku czy teatru. Choć nie uosabia gwiazdy umarłej, jak nervalowska 
Aurelia, sprawia jednak, że bohater Gautiera staje się podobnie „mroczny” 
i „niepocieszony” jak El Desdichado, emblematyczny podmiot liryczny z so-
netu Nervala. Mutatis mutandis, baron mógłby nosić miano „pana Gaskonii 
o zniesionej wieży”:

116 „Le baron […] morne, somnolant, inanimé […] le cœur enfi ellé d’une amère tristesse, 
[…] revenait au château, pâle, défait, abattu, comme un homme qui relève de maladie, et il restait 
silencieux des heures entières, assis, le menton dans la main, à l’angle de la cheminée” (271).

117 „[…] la salle entière était éblouie de cette beauté (274). Tout à coup, le Baron eut un 
éblouissement; les lumières s’élargirent comme des soleils, puis lui semblèrent devenues noires 
sur un fond lumineux […]. On eût dit qu’une foudre invisible l’avait frappé […]. Il venait 
d’apercevoir Yolande de Foix, tranquille et radieuse […] il restait là éperdu, béant, stupide. […] 
Le malheureux Sigognac au désespoir […] jetait à ses pieds dignité, noblesse, respect de soi, 
souvenir des ancêtres […]” (276–277).
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Ja – mroczny, ja – wdowiec, mnie – nikt ulżyć nie może, 
Ja książę Akwitanii o zniesionej wieży;
Jedyna gwiazda zgasła, w lutni gwiazdozbiorze
Melancholia i Czarne Słońce moje leży118.

Powracam do podstawowej przestrzeni powieści, to jest do zamku i jego pana, 
gdzie z obrazem domostwa i człowiekiem współwegetuje stary sługa Piotr 
i troje zwierząt: kot Belzebub, pies Miraut oraz koń Bayard, a wszyscy czterej 
naśladują, najlepiej jak potrafi ą, wynędzniałego pana i zrujnowaną szlachecką 
siedzibę. Wegetują w relacji niemal lustrzanej, w której materia nieożywiona 
przekazuje żywym istotom obraz upadku. Albowiem prawda o zrujnowanym 
zamku (narrator mówi wręcz o „melancholijnej samotności zamku” – „la 
mélancolique solitude du château”; 28–29) i prawda o melancholijnym, żyją-
cym w nędzy jego panu jest tą samą prawdą. Widziany z daleka, zamek spra-
wia wrażenie „przyzwoitego domostwa” („demeure convenable”; 13), którym 
jednak nie jest, co okazuje się przy bliższym kontakcie119. Podobnie wieśniacy, 
gdy z daleka pozdrawiają pana na tych włościach, nie zbliżają się do barona na 
tyle blisko, by zauważyć jego „posępny wygląd i obojętny smutek” („son corps 
morne et cette tristesse indolente”; 56). Zamek, który jeszcze nie runął, lecz 
już stał się siedzibą sów i pająków – i baron, jeszcze młody i zdrowy, lecz już 
gasnący w „głębokiej atonii” („atonie profonde”; 56): dwie odbijające się w sobie 
egzystencje melancholijne.

Wyobraźnia symboliczna chętnie sytuuje zamek wysoko, nad polami i łąkami, 
na szczycie góry lub na zboczu wzgórza. Tak też jest w przypadku zamku de 
Sigognac, położonego „Na zboczu jednego z tych nagich wzgórz […]” („Sur le 
revers d’une de ces collines décharnées […]”; 14); to incipit powieści. W prze-
ciwieństwie do bytu potocznego budynek tego rodzaju nie jest siedzibą jak 
inne, z racji swojej funkcji i roli ma strzec i służyć schronieniem tym, którzy 
znajdują się w jego wnętrzu, za fosą i murami. Kojarzony z panowaniem i władzą 
(także przemocą), zamek winien gwarantować trwanie, znaczyć i symbolizo-
wać pewność bytu. Otóż tak właśnie w przypadku rozpadającego się zamku de 
Sigognac nie jest.

118 „Je suis le ténébreux – le veuf – l’inconsolé, / Le prince d’Aquitaine à la tour abolie: / 
Ma seule étoile est morte – et mon luth constellé / Porte le Soleil noir de la Mélancolie”; G. de 
Nerval, El Desdichado, w: G. de Nerval, Œuvres complètes, III, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, 
Gallimard, 1993, s. 645. Przekład Adam Ważyk, w: Jerzy Lisowski, Antologia poezji francuskiej, 
t. 3, Warszawa, Czytelnik, 2000, s. 241–243.

119 Pięknie pisze na ten temat Ruggero Campagnoli w artykule „L’abord du château de 
Sigognac”, w: Bulletin de la Société Th éophile Gautier, no 4, 1982, s. 311–318. Zob także: „Ô saisons, 
ô châteaux”. Châteaux et littérature des Lumières à l’aube de la Modernité (1764–1914), études 
réunies et présentées par P. Auraix-Jonchière, Clermont-Ferrand, Presse Universitaires Blaise-
-Pascal, 2004.
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Pojawienie się aktorów skłania barona do porzucenia zamku wraz z jego 
mieszkańcami i przyłączenia się do wędrownej trupy: paradoksalnie, wybie-
rając niepewną karierę artystyczną i włączając się w egzystencję par excellence 
niestabilną, Sigognac zetknie się z rzeczywistością, stanie świadkiem lub uczest-
nikiem wydarzeń przekraczających swoją intensywnością jego dotychczasowe 
doświadczenia. Albowiem pozorna lekkość komedianckiego bytu nie jest mniej 
niepewna niż wegetacja w zamkowej ruinie; co więcej, zamieniając rozpadające 
się ubranie po ojcu-szlachcicu na teatralny kostium, młody baron alias kapitan 
Fracasse odnajduje swoje prawdziwe „ja”, swoją tożsamość pozorną, zawieszo-
ną między bytem zamkowym również pozornym, gdyż skazanym na niebyt, 
a prawdziwą egzystencją teatralną żywiącą się ułudą. Mikrokosmos teatralny 
pozwala komediantom na swobodne poruszanie się po obu stronach labilnej 
granicy między „l’être” i „le paraître”; zawód Tespisa wyzwala zachowania, słowa 
i reakcje, świadomie lub podświadomie tłumione, niekiedy nigdy nieujawnia-
ne120. Aktorzy Gautiera znają dobrze swoją kondycję egzystencjalną, na przykład 
jeden z nich wypowiada następującą myśl: „[…] skoro teatr jest obrazem życia, 
życie musi być do niego podobne jak oryginał do portretu”121. 

Istotnie, bohater Gautiera w kostiumie aktorskim stwierdza, że jest tym, kim 
się wydaje. Na temat jednego z jego portretów pisano wiele, szczególnie przy 
okazji studiów dotyczących symbolicznych wyobrażeń oka, poetyki spojrzenia 
i mitu Narcyza122; przywołuję go tylko pokrótce. 

Sigognac wkłada stosowne dla aktora ubranie, przegląda się w lustrze z sa-
tysfakcją, a po chwilowym zdumieniu – nie wie bowiem, czy ten przedmiot 
wykonany przez człowieka ze szkła i metalu może ukazywać prawdę – nie 
wątpi o swojej tożsamości i w radosnym uniesieniu stwierdza, że nareszcie 
wygląda dokładnie tak, jak w swoich snach. Aktorskie przebranie (choć jeszcze 
nie prawdziwy kostium do roli), a więc pozór, „le paraître”, znacznie bardziej 
odpowiada jego głębokiemu „ja” niż tak zwana rzeczywistość, „l’être”. Odbijając 
postać w aktorskim stroju, lustro ujawnia prawdę, którą doświadczenie potoczne 
zdeformowało lub skazało na niebyt:

Sigognac zobaczył w lustrze odbicie, które zrazu wziął za należące do kogoś innego, tak 
bardzo było odmienne od jego własnego. Nie wątpił: to był na pewno on, nie Sigognac 
wychudły, żałosny i niemal śmieszny, gdyż nędzny, lecz Sigognac młody, elegancki, 
wspaniały […]. Nieznana istota, dotąd uwięziona w skorupie zniszczenia i nędzy, uwol-
niła się nagle i zalśniła w czystym świetle […]. Sigognac zobaczył siebie takim, jakim 

120 Na ten temat zob. R. Lloyd, „Le prisme du désir […]”, w: Relire..., op. cit.
121 „[…] puisque le théâtre est l’image de la vie, la vie doit lui ressembler comme un original 

à son portrait” (436). 
122 Zob. m.in.: Max Milner, On est prié..., op. cit.; M. Milner, „Narcisse maléfi que: le thème du 

miroir chez Th éophile Gautier”, w: Isis, Narcisse, Psyché. Entre Lumières et Romantisme, études 
réunies par P. Auraix-Jonchière, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise-Pascal, 2000.
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sam sobie ukazywał się niekiedy we śnie, zarazem aktor i widz jakiejś cudownej sztuki, 
odgrywanej w jego zamku odbudowanym i upiększonym przez architektów ze snu123.

Bohater odnosi wrażenie, że dzięki teatrowi pozwolił, by ujawniło się jego 
prawdziwe „ja”, dotąd uwięzione w nieprzyjaznym świecie rzeczywistym, czyli 
„zamkowym”. Jeśli Yves Bonnefoy ma słuszność, utrzymując, że cechą melan-
cholii jest „[…] lubić pewien obraz świata, wiedząc, że jest to jedynie obraz”124, 
to jest również prawdą, że sprawcą opisanej sytuacji jest narcystyczne „ja” 
melancholijne Sigognaca, skwapliwie akceptujące iluzję. Co się tyczy zamku 
– nadal przy założeniu, że jest on lustrzanym sobowtórem barona – również 
i on dzięki sile iluzji odzyskuje w marzeniu Sigognaca utraconą świetność. Czy 
jednak marzenie dysponuje mocą przekształcania się w sprawdzalną, namacalną 
i trwałą rzeczywistość? Gdyby tak było, powieściowy happy end wydawałby 
się mniej podejrzany: koniec nędzy, zmartwychwstanie zamku, poślubienie 
Izabeli, a przede wszystkim kres prześladowczych działań młodego diuka de 
Vallombreuse, przemienionych w braterską przyjaźń i hojność... Nie jest bez 
znaczenia, że wspomniane działania diuka, niegodziwości, ekscesy, nagłe prze-
miany w najmniejszym stopniu melancholią naznaczone nie są.

Jak wspomniano, przed przybyciem wozu Tespisa pełnego komediantów 
zamek gasnął wraz ze swoim panem, w rytmie powolnym: „[…] trup przeszłości 
powoli opadał niby pył w tych salach, do których czas teraźniejszy nie zaglądał 
[…] kołysały się uśpione lata […] samotność, nędza i opuszczenie”125. Krok 
melancholii zawsze jest ciężki, jak niebo w jednym ze Spleenów Baudelaire’a126. 
Niemieckie „Langeweile” i „Schwermut” ciąży bardziej niż „nuda” i „ennui”; 
klepsydra melancholii nie zna lekkości ani przyspieszenia. Melancholik nie po-
dejmuje żadnego trudu, nie popełnia samobójstwa, ponieważ zabić się znaczy 
podjąć decyzję i ją zrealizować, a mundus melancolicus wyborów i decyzji nie 

123 „[…] Sigognac aperçut dans le miroir une image qu’il prit d’abord pour celle d’une autre 
personne, tant elle diff érait de la sienne. Involontairement il tourna la tête et regarda par-dessus 
son épaule pour voir s’il n’y avait pas par hasard quelqu’un derrière lui-même. L’image imita son 
mouvement. Plus de doute, c’était bien lui-même: non plus le Sigognac hâve, triste, lamentable, 
presque ridicule à force de misère, mais un Sigognac jeune, élégant, superbe […]. L’être inconnu, 
prisonnier dans cette enveloppe de délabrement, s’était dégagé soudain et rayonnait sous la pure 
lumière […]. Sigognac se voyait tel qu’il s’était quelquefois apparu en rêve, acteur et spectateur 
d’une action imaginaire se passant dans son château rebâti et orné par les habiles architectes 
du songe […]” (110). 

124 „[…] aimer une image du monde dont on sait qu’elle n’est qu’une image”; Yves Bonnefoy, 
L’imaginaire métaphysique, Paris, Seuil, 2006, s. 34.

125 „[…] c’était le cadavre du passé qui tombait lentement en poudre dans ces salles où le 
présent ne mettait pas le pied, c’étaient les années endormies […] qui se berçaient […] la solitude, 
la misère et l’abandon […]” (21–22).

126 „Kiedy niebo, jak ciężka z ołowiu pokrywa...”, przekład Bolesław Wieniawa-Długoszowski, 
w: Kwiaty zła, op. cit., s. 203; „Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle...”; ibidem, s. 202.
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zna. Tak też w powieści Gautiera: do momentu wizyty aktorów narracja przed-
stawia protagonistę w stanie bezczynności lub w geście na wpół zatrzymanym, 
co nie wynika z żadnej przyczyny somatycznej, słabości czy choroby:

Aczkolwiek zręczny i budowy raczej silnej niż słabej, młody baron poruszał się z powolną 
apatycznością, jak ktoś, kto zrezygnował z życia. Gesty miał niemrawe, wygląd bierny 
[…], było mu obojętne, czy jest tu czy gdzie indziej, wychodzi czy wraca127.

Stan, w którym wszelka aktywność zamiera, ledwie zostanie podjęta, termi-
nologia psycho-medyczna określa mianem inhibicji, a nowoczesność post-
gautierowska i postbaudelaire’owska nazywa „upodobaniem nicości” („goût du 
néant”). Podobnym brakiem intensywności i blokadą emocjonalną występującą 
na przemian z nadaktywnością odznacza się kawaler d’Albert, literacki przo-
dek Sigognaca; była o tym mowa. Za objaw nadaktywności można zapewne 
uznać czyny, które ten ostatni podejmuje w trakcie swojej wędrownej przygody 
teatralnej, z Gaskonii do Paryża i zamku Vallombreuse i z powrotem: długie 
i wyczerpujące marsze, udział w porwaniach, ucieczki, pościgi, pojedynki, ciosy 
zadawane lub otrzymane itd. Stanowią one także cząstkę cygańskiego trybu 
życia, wynikają z teatralnego emploi, a także ze stłumionych cech charakteru 
barona, nagle pobudzonego do działania.

Oczywiście, na pozór melancholia Sigognaca miałaby przyczyny obiektywne, 
wynikające z okoliczności zewnętrznych: materialna ruina, nędza, upokorzenie, 
wstyd, zimno i głód dotkliwe także dla pozostałych mieszkańców zamku. Tym 
bardziej że w powieści epitet „melancholijny” i czasownik „melancholizować” 
oznacza często stan zwykłego, przelotnego smutku, dotykającego nie tylko 
protagonistę: „[…] melancholijna samotność zamku; młody baron […] miał 
[...] wiele powodów do melancholii; melancholijna i czuła litość; melancholi-
zować się (sic!) w mroku, matce czarnych humorów; lektura i haft  są zajęciami 
melancholijnymi”, itd.128 Melancholia oplata więc świat Sigognaca niby czarną 
nicią, przemieszcza się i tka swoją pajęczynę nie tylko wokół niego, lecz także 
wokół kilku innych postaci; dotyczy to zwłaszcza aktorów: Izabeli i Matamora129.

127 „Quoique agile et d’une constitution plutôt robuste que faible, le jeune Baron se mouvait 
avec une lenteur apathique, comme quelqu’un qui a donné sa démission de la vie. Son geste 
était endormi et mort, sa contenance inerte […], il lui était parfaitement égal d’être ici ou là, 
parti ou revenu” (26).

128  „[…] la mélancolique solitude du château; Le jeune Baron […] avait […] bien des motifs de 
mélancolie; une tendre et mélancolique pitié; se mélancolier (sic!) dans l’ombre, mère des humeurs 
noires; la lecture et la broderie sont des passe-temps mélancoliques” (28; 30; 265; 354; 486).

129 Na uwagę zasługuje nazwisko bohatera: Sigognac oraz jego herb szlachecki, trzy złote 
bociany („trois cigognes d’or”) na lazurowym tle. Otóż bardziej symbolicznie adekwatny byłby 
występujący pojedynczo, samotny bocian czarny, według ornitologów ptak delikatny, występujący 
rzadko, milczący, nieśmiały i, w przeciwieństwie do bociana białego (a zapewne i złotego!), 
unikający ludzkich siedzib.
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Otóż ani bieda, ani utrata rodziców, ani cierpienia miłosne nie wyjaśniają 
źródeł żadnej melancholii; także daremna namiętność, jaką w Sigognacu wzbu-
dza piękna Jolanta, jest jednym z jej symptomów, nie przyczyną. Sigognac jest 
ofi arą pecha, co stwierdza bez zdziwienia i bez emocji: „[…] ja z natury nie mam 
szczęścia. Moim narodzinom patronował pech i złośliwe garbate czarownice”130. 
Nie chodzi bowiem o sytuację przejściową, lecz o trwałe piętno: o żałobę, przy-
gnębienie i poczucie utraty bez przyczyny131. Mówiąc metaforycznie, nawet jeśli 
w zamku Sigognaca straż pełni melancholia, strzegąc „tego grobowca” („ce tom-
beau”), którego brama jest „w ewidentnie złym humorze” („évidente mauvaise 
humeur”; 15), gdzie drzemią pająki, a dwudziestopięcioletniego pana na zamku 
można by wziąć „za jego własnego przodka” („pour son propre aïeul”; 27) – nie 
oznacza to, że z tego upadku się zrodziła, lecz że tutaj znalazła schronienie.

Z Paryża Sigognac pisze piękny list, adresując go do Piotra, starego mistrza 
fechtunku, obecnie jedynego służącego, który na zamku pozostał. Jak z tonu 
listu wynika, jego nadawca wie, iż melancholii nie uleczy aktywne, wystarczająco 
syte i pełne mocnych doznań życie, jakie w tej chwili wiedzie. Jego jedynym 
uczuciem żywszym i sprawiającym przyjemność jest tęsknota za porzuconym 
zamkiem i jego mieszkańcami:

Często myślę […] o tym biednym starym zamku […] gdzie spędziłem smutną młodość. 
[…] marzenie to sprawia mi jakąś melancholijną przyjemność […] czy te dzielne zwie-
rzęta […] jeszcze żyją, czy wygląda na to, że pamiętają o mnie i tęsknią?132

W zakończeniu listu Sigognac czyni aluzje do swojej prawdopodobnej klęski, 
z nonszalancją przewiduje powrót i swoją rychłą śmierć w nędzy „[…] w gro-
bowcu moich dziadów jest jeszcze jedno wolne miejsce...”133.

Melancholia nie bierze pod uwagę kondycji materialnej swoich ofi ar. Bandyta 
Augustyn, jego mała wspólniczka Chiquita, najemny zabójca Lampourde i inni 
bezdomni nędzarze tego rodzaju melancholii nie znają: działają, zabijają lub dają 
się zabić, lecz żyją intensywnie i bynajmniej nie wegetują. Są jednak w powieści 
dwie, albo nawet trzy postacie, które z Sigognakiem melancholię dzielą: Izabela, 
żeński sobowtór barona, oraz aktor Matamor, jego sobowtór męski. Trzecia po-
stać to król Ludwik XIII, należący do planu historycznego zarysowanego przez 

130 „[…] naturellement je n’ai point de bonheur. Le guignon et les méchantes fées bossues 
présidèrent à ma nativité” (438).

131 Problem jest znany, literatura przedmiotu od czasów Freuda, Mélanie Klein – ogromna 
(R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, J. Kristeva; prace M. Bieńczyka, W. Bałusa, M.P. Markowskiego...). 
Zwracam uwagę na znakomite, stosunkowo nowe studium francuskiego hellenisty: Jackie Pigeaud, 
Melancholia. Le malaise de l’individu, Paris, Payot, 2008.

132 „Je pense souvent […] à ce pauvre vieux château […] où j’ai passé ma triste jeunesse. […] 
cette rêverie me cause une sorte de plaisir mélancolique […] ces braves bêtes […] vivent-elles 
encore, et paraissent-elles se souvenir de moi et me regretter?” (297).

133 „[…] il y a encore pour moi une place vide dans le caveau de mes pères” (297).
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Gautiera tylko powierzchownie (wydarzenia rozgrywają się w okresie jego pano-
wania, w latach czterdziestych XVII wieku); natomiast świetny literacki portret 
króla przypomina płótna pędzla Philippe’a de Champaigne’a. Szczegółowy opis 
(ekphrasis) podkreśla malujący się na twarzy smutek monarchy, jego „głęboką 
niechęć do życia” („dégoût profond de la vie”; 313), brak ożywienia, „nieule-
czalne hiszpańskie przygnębienie”, to jest znudzenie („son incurable ennui, 
un ennui espagnol”; 313). Narrator czyni też aluzje do podobieństwa do króla 
hiszpańskiego, Filipa II, któremu tradycja przypisuje podobnie introwertyczne 
usposobienie. Sigognac widzi oblicze królewskie przez jedną krótką chwilę, 
w momencie przejazdu króla przez Paryż: czy nie dostrzega w niej swojego 
własnego odbicia, twarzy sobowtóra...?

Ujrzał […] tylko twarz smutną, mizerną, znudzoną, cierpiącą […] wyglądającą niemal 
biednie, […] ubranego w strój ciemny, jakby żałobny, zdającego się nie dostrzegać świata 
zewnętrznego, pogrążonego w jakichś ponurych rozmyślaniach134.

Scena rozgrywa się w sercu ruchliwego i hałaśliwego miasta, lecz jest bezgłośna, 
królewski orszak natychmiast znika, „jak nagłe olśnienie” („comme une éblouis-
sement”; 313), podobne do tych, które spadały na barona przy spotkaniach 
z Jolantą, kiedy skupiona na jednym punkcie percepcja protagonisty izolowała go 
od otaczającego świata, na jedną krótką chwilę przenosząc w obszary odmienne, 
za cenę tym głębszej rozpaczy. Jednak, choć symptomatyczne, w organizacji 
universum melancholijnego powieści to spotkanie z quasi-sobowtórem nie 
odgrywa istotnej roli. Inaczej w przypadku relacji Sigognac–Izabela i Sigognac–
Matamor: ujawnione na skutek wtargnięcia komediantów do zamku, ich trzy 
wzajemne melancholie spotykają się, wzajemnie zastępują lub uzupełniają, 
w dynamicznym procesie przyciągania i/lub utożsamiania.

Miejsce, jakie w dyskursie powieściowym narrator przeznacza na pre-
zentację postaci Izabeli, jest stosunkowo skromne. Baron zaledwie zauważa 
dziewczynę, małomówną, ubraną na szaro; bezosobowe „nie olśniewała”, 
którym narrator zamyka portret literacki młodej aktorki, należałoby odczytać 
jako: „nie olśniła Sigognaca”. Więź, jaka między nimi niebawem powstanie, 
wynika z pewnego rodzaju siostrzano-braterskiego podobieństwa, Izabela 
chętnie mówi o spotkaniu „bratnich dusz”, okazuje wrażliwość na mroczną 
atmosferę zamku, wzrusza się nieśmiałymi gestami galanterii jego pana itp. 
Izabela odgaduje i akceptuje melancholię Sigognaca, wreszcie – jak wyzna-
je – kocha go właśnie ze względu na jego smutek, a nawet, jak mówi niemal 
wprost, fakt, że jest „nieszczęśliwy” (warto zauważyć, że w języku francuskim 

134 „[…] il n’avait vu […] qu’une fi gure triste, chétive, ennuyée, souff reteuse […] presque 
pauvre d’aspect, [...] dans un costume sombre comme le deuil, et ne paraissant pas s’apercevoir 
du monde extérieur, occupée qu’elle était de quelque lugubre rêverie” (313).
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epitet ten może oznaczać także po prostu biedę, brak środków materialnych): 
„[…] odczułam wobec pana melancholijną litość. Szczęście mnie nie pociąga, 
jego blask – przeraża. Gdyby był pan szczęśliwy, przestraszyłby mnie pan”135. 
Oprócz słów narrator dysponuje również melancholijnym portretem tego 
żeńskiego sobowtóra barona; nie brak w nim inwariantów ikonografi cznego 
modelu melancholii: pozy, gestu, rekwizytu:

[…] wróciła do przerwanej lektury, chociaż książka wcale jej nie interesowała; po 
kilku stronach […] włożyła między strony zakładkę i odłożyła książkę na stół […]. 
Z głową opartą na ręce, z zagubionym w dali spojrzeniem, jak zwykle dała się ponieść 
marzeniom […]136.

Skoro tak, porządek rzeczy dyktowanych przez melancholię sprawia, że Izabela 
odpycha diuka de Vallombreuse, pięknego, bogatego, jaśniejącego, złego, lecz 
nie nieszczęśliwego arystokratę, podobnego do Jolanty de Foix.

Co się tyczy aktora Matamora, jest to niewątpliwie postać w powieści przed-
stawiona najlepiej. Okazuje się również najbardziej melancholijna, jednak nie 
z racji dramatycznych okoliczności śmierci, lecz z powodu cech, w jakie została 
wyposażona, i symbolicznych znaczeń, do jakich odsyła. Ograniczam się do 
przedstawienia jedynie kilku. 

Już pierwszy portret Matamora przypomina techniki rytownicze Abrahama 
Bosse lub Jacques’a Callota (w przedmowie do pierwszego wydania Gautier 
wymienia te nazwiska)137; jest niesłychanie szczegółowy. Najpierw niezwykła 
chudość aktora, jego cecha zawodowa: Matamor jest „chudy, wybladły, czarny 
i suchy jak wisielec w lecie […] skóra przypominała przylepiony do kości 
pergamin”138, zawodowe też są pozy, jakie przyjmuje na scenie i poza sceną: 
porusza się „geometrycznie”, „[…] kroczył złamany jak cyrkiel, z głową od-
rzuconą do tyłu, pięścią wspartą o bok i ręką na koszu szpady”139. Zasnąwszy 
w fotelu, owinięty szarą peleryną, podobny jest – pisze Gautier – do „śledzia 
zawiniętego w papier” („un hareng dans du papier”; 47). Wreszcie, zamar-
złszy na śniegu w trakcie marszu, zostaje odnaleziony w pozie tragicznej 
i groteskowej:

135 „[…] je me suis senti une tendre et mélancolique pitié à votre endroit. Le bonheur ne me 
séduit pas, son éclat m’eff arouche. Heureux, vous m’auriez fait peur” (265).

136 „[…] elle reprit sa lecture interrompue, bien que le livre ne l’intéressât guère; au bout 
de quelques pages […] elle mit le signet entre les pages et reposa le volume sur la table [...]. La 
tête appuyée sur la main, le regard perdu dans l’espace, elle se laissa aller à la pente habituelle 
de sa rêverie […]” (487).

137 Chodzi przede wszystkim o serie Callota: Pantalone i Fracasso.
138 „maigre, hâve, noir et sec comme un pendu d’été […] sa peau semblait un parchemin 

collé sur les os” (42).
139 [...] il marchait fendu comme un compas, la tête rejetée en arrière, le poing sur la hanche 

et la main à la coquille de l’épée” (42).
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Ogromny rapier […] tworzył z jego piersią dziwny kąt […]. Był woskowo blady. Nos 
[…] lśnił jak kość mątwy; skóra na skroniach była napięta […] spod tej bladej twarzy 
wyłaniała się już trupia czaszka, wyrzeźbiona chudością […]140.

Jak śledź, jak mątwa... W związku z wyobraźnią ichtiologiczną Durand komentuje 
przedstawienia postaci będących w połowie rybą, w połowie innym zwierzęciem 
albo istotą ludzką i odsyła do symbolicznych struktur podświadomości, ze wska-
zaniem na rytuały lunarne141. Narrator znajduje dla portretowych opisów postaci 
Matamora rozmaite inne wyobrażenia półwcieleń zoo- i ornitomorfi cznych; 
wybiera na przykład czaplę, której pozę komediant przyjmuje we śnie, stojąc 
na jednej nodze, drugą podkulając, itp. Symbolicznie Matamor wyobrażałby 
więc istotę zatrzymaną w pół drogi między inwolucją i ewolucją osobowości, 
a jednocześnie dążącą do dematerializacji i sublimacji bytu, w służbie sztuki 
i zgodnie ze swoim głębokim „ja” melancholijnym. Ten komediant na scenie 
wcielający się w groteskowego Waligórę („Tranche-montagne”), w zabijakę, 
żołnierza samochwała, poza sceną niemal nic nie je, nie mówi, nie zdradza 
się też ze swoim uczuciem do Izabeli. To zgodne z regułą: melancholikowi, 
zamkniętemu w swojej skorupie niekomunikowalności, komunikacja słowna 
przychodzi z trudem.

Zimowy krajobraz wiejski, przez który trupa aktorska podąża w trakcie 
śnieżnej zawieruchy, w lodowatym wietrze, tworzy dla melancholii ramę dosko-
nałą. Gautier, uzdolniony malarsko, znający techniki rysownicze i rytownicze, 
a zapewne także nowoczesną technikę dagerotypu, wkomponowuje w dyskurs 
coś na kształt sekwencji malarskiej. Co więcej, sposób organizacji przestrzeni 
w tej sekwencji ośmiela czytelnika do tego, by dostrzec w niej jak gdyby efekt 
pracy obiektywu o zmiennej ogniskowej, pozwalającego zatrzeć albo wyostrzyć 
kontury, podkreślić plan bliższy, zmniejszać lub dowolnie powiększać wyrazi-
stość pierwszego, drugiego lub trzeciego planu. Oto przykład:

Okolica, przez którą szli, nie nadawała się do tego, by rozproszyć melancholię. Na 
pierwszym planie gięły się konwulsyjne sylwetki jakichś starych, poskręcanych wiązów 
[…], których czarne gałęzie […] rysowały się na szarożółtym tle niskiego nieba […] 
które przepuszczało tylko trochę sinej jasności; na drugim rozciągały się nieuprawne 
równiny […] nagie pagórki […]. Rów ściekowy przecinał ziemię jak długa blizna. […] 

140 „Son immense rapière […] faisait avec son buste un angle bizarre […]. Il était d’un blanc 
de cire. Le nez […] luisait comme un os de seiche; la peau se tendait sur les tempes […] la tête 
de mort sculptée par la maigreur apparaissait déjà à travers ce visage pâle […]” (158).

141 G. Durand, Les Structures..., op. cit., s. 245. W Ikonologii Cesare Ripy niezmiernie 
interesujący jest komentarz dotyczący emblematycznych znaczeń dwóch rycin: Acedia et 
Mélancolie . Mianowicie ryba, którą trzyma Acedia, to torpeda, rodzaj drętwy, „ryby elektrycznej”, 
jej dotyk poraża i uniemożliwia wszelką aktywność. W przedstawieniach grafi cznych drętwa 
bywa mylona z sepią. Zob. także: Anne Larue, L’autre mélancolie. Acedia, ou les chambres de 
l’esprit, Hermann, 2001.
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Wieś […] ukazywała oczom tylko monotonię, biedę i smutek. […] Jej prawdziwymi 
mieszkankami wydawały się sroki […] obojętne na nędzę biednego świata142.

Śnieżny całun pokryje ziemię, w której zostaje zakopany padły z zimna i gło-
du koń z zaprzęgu wozu Tespisa, niemal niewidoczny na ziemi, gdyż chudy 
i płaski „jak papierowa wycinanka” („comme une découpure de papier”; 176). 
Matamor spocznie na skraju drogi, w samotnym grobie; jego zamarznięte zwło-
ki zachowają kształt teatralny, przypominający „owiniętą zielonym płótnem 
rusznicę” („une arquebuse enveloppée de serge verte”; 165), albo absurdalny 
melancholijny cyrkiel (notabene, na rycinie Dürera w prawej ręce „anioła” tkwi 
właśnie wielki cyrkiel). Znikając ze świata, Matamor odstępuje swoje miejsce 
baronowi de Sigognac, który Matamora zastępuje jako kapitan Fracasse; spirala 
melancholii kręci się dalej.

Na deskach teatralnych, w kostiumie teatralnym, z atrapą rapiera u boku, 
baron de Sigognac prezentuje się lepiej, niż kiedykolwiek prezentował się w sza-
tach odziedziczonych po ojcu, w rodowym zamku. Wkładając komediancki 
kostium, rozpoczyna grę toczącą się między tym, co jest, i tym, co się wydaje, 
że jest; pod tą maską chroni się jego naturalna melancholia. Maska i kostium: 
przebranie Arlekina o czarnej twarzy, pobielona twarz Pierrota lub Gilles’a, 
sztuczny nos i takiż rapier kapitana Fracasse’a wydają się możliwymi wariantami 
portretu melancholii, romantycznej, nowoczesnej lub ponowoczesnej, która 
nie zna swoich źródeł, podobnie jak nie zna lekarstwa – i chyba nie pragnie 
go znaleźć. Być może napis na hiszpańskim nożu Chiquity, małej szlachetnej 
Cyganki, o której już wspominałam, mówi prawdę: „Quando esta vívora pica, no 
hay remedio en la botica”? („Kiedy ukąsi ta żmija, lekarstwa w aptece nie ma”).

142 „Le paysage qu’on traversait n’était guère propre à dissiper la mélancolie. Au premier 
plan se tordaient les squelettes convulsifs de quelques vieux ormes tourmentés, […] dont les 
branchages noires […] se détaillaient sur un ciel gris jaune très bas […] qui ne laissait fi ltrer qu’un 
jour livide; au second, s’étendaient des plaines dépouillées de cultures […] des collines pelées 
[…]. Cette campagne […] ne présentait […] que monotonie, pauvreté et tristesse. […] Les pies 
[…] en paraissaient les véritables habitants […], insensibles à la misère du pauvre monde” (153).



II 

Nervalowskie 

fantazmaty przestrzenne





W podziemiach, na ziemi, ponad ziemią

W perspektywie symbolicznej wyobraźni przestrzennej labirynt należy do po-
rządku nocnego, jego symbolikę można określić jako katamorfi czną. Oczywiście, 
wiele znaczeń symbolicznych łączy wyobrażenie labiryntu z wyobrażeniem piekła, 
lecz zakresy semantyczne obydwu pojęć są wystarczająco odległe, by udało się 
uniknąć pokusy łatwego ich utożsamiania. Tymczasem lektura tekstów Gérarda 
de Nervala pozwala ujawnić istniejące między nimi powinowactwa. Nerval nadaje 
obrazom labiryntu i piekła znaczenia zbliżone, wymiennie stosuje ich atrybuty, 
swobodnie wplata imiona emblematycznych postaci mitycznych, odnosząc je do 
symboliki już to piekła, już to labiryntu. Dzieje się tak nie tylko w obrębie tekstów 
fi kcjonalnych Nervala, lecz także w paratekstach, wstępach lub dedykacjach. 
W końcowej partii wstępu do zbioru opowiadań Córki ognia (Les Filles du Feu, 
1854), zadedykowanego Aleksandrowi Dumasowi, Nerval posługuje się obra-
zami i pojęciami metaforycznymi właściwymi topice odsyłającej do symboliki 
jednocześnie infernalnej i labiryntowej. Czyni to w celu wyjaśnienia koncepcji 
własnej twórczości, w której podstawową rolę – jak oznajmia – odgrywa mate-
ria oniryczna. Wplecione w ów paratekst autokomentarze Nervala odnoszą się 
do wyobrażeń kata- i nyktomorfi cznych; zarysowuje się w nich mit kreteński, 
sygnalizowany przy pomocy odległych aluzji, mitemów i mitologemów:

[…] zabrałem się do tłumaczenia wszystkich moich snów […] w nocy mojego przeznaczenia 
[…] w moim piekle zalśnił boski promień, pochwyciłem tę nić Ariadny i odtąd wszystkie 
wizje stały się niebiańskie. Pewnego dnia napiszę historię tego zstąpienia do piekieł […]143.

Imię Ariadny pojawia się w tym tekście Nervala w krótkim rozbłysku, niby owa 
zbawcza nić, która pozwoliła Tezeuszowi (tutaj domniemanemu, gdyż wprost 
nienazwanemu) odnaleźć drogę do światła. Metaforyczne wyznanie, iż dzięki 

143  „[…] je me suis mis à traduire tous mes rêves […] dans la nuit de ma destinée […] 
un rayon divin a lui dans mon enfer, j’ai saisi le fi l d’Ariane, et dès lors toutes mes visions sont 
devenues célestes. Quelque jour j’écrirai l’histoire de cette descente aux enfers […]”; G. de Nerval, 
Filles du feu, w: Œuvres complètes, red. Jean Guillaume et Claude Pichois, t. III, Paris, Gallimard, 
Bibliothèque de la Pléiade, 1983–93, s. 458. Wszystkie cytaty francuskie z dzieł Nervala odsyłają 
do tego wydania; cyfry rzymskie oznaczają tom, arabskie – stronę. Jeśli nie zaznaczono inaczej, 
cytowane teksty Nervala podaję w przekładzie własnym, B.S.
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owej nici – może złotej, może czerwonej jak krew zabitego Minotaura? – udało 
się uchwycić sens wizji sennych, pozwala także dotrzeć do źródeł onirycznego 
„ja” poety, tutaj utożsamianego z Tezeuszem, bohaterem katabazy. Dzięki zstą-
pieniu w głąb, pokonaniu podziemnych sił ciemności, a następnie wynurzeniu 
z mroku bohater-narrator doznaje czegoś na kształt samopoznania.

W wizjach tych różnica między wyobrażeniem zstąpienia do piekieł, zejścia 
do labiryntu i spadania w głąb ziemi ulega zatarciu w wyniku specyfi cznej fuzji 
obrazów labiryntowych i infernalnych. Obrazy te, bliskie fi guracjom mitycznego 
labiryntu, skonstruowanego przez Dedala, a przemierzonego przez Tezeusza, 
postępującego za wiodącą go nicią, pozostają w związku z tą tradycją literacką, 
w której rolę nadrzędną odgrywa oniryczna wizja zstąpienia do piekieł, w przy-
padku Nervala – metaforycznego „piekła własnego” („mon enfer”).

Z punktu widzenia chronologii twórczości Nervala zamiar opowiedzenia 
„historii zejścia do piekieł” zostaje zrealizowany niebawem: Aurélia, ostatni 
i najważniejszy tekst, ukazuje się drukiem na początku 1855 roku, czyli w rok 
po zbiorze Córki ognia, poprzedzonym zadedykowaną Aleksandrowi Dumasowi 
przedmową144. Oto ostatnie zdanie Aurelii: „Czuję się jednak szczęśliwy, że pew-
ne doświadczenia zostały mi dane, i porównuję serię moich doświadczeń do 
tego, co starożytni nazywali zejściem do piekieł”145. Do kontekstu mitycznego 
i do wizji dantejskich Nervalowski system aluzji, kryptocytatów oraz mniej 
lub bardziej wyraźnie słyszalnych „głosów skądinąd”, odsyła bezpośrednio, 
niekiedy dosłownie. Obecne w tekście atrybuty antycznych podziemi i obrazy 
chrześcijańskiego piekła współtworzą konstelację obrazów, zbudowaną z wielu 
łatwo rozróżnialnych mitemów. Na utwór Dantego jako źródło inspiracji Nerval 
wskazuje w jednym z początkowych akapitów Aurelii, cytując Boską komedię 
w kontekście Memorabiliów Swedenborga i Złotego osła Apulejusza. Również 
końcowe partie Aurelii noszą tytuł Mémorables.

Swedenborg nazywał te wizje Memorabiliami; zawdzięczał je bardziej marzeniu niż 
snom; poetyckie modele owych studiów duszy ludzkiej stanowią Złoty osioł Apulejusza 
i Boska komedia Dantego. […] Zapisuję tutaj, pod tytułem Memorabilia, wrażenia, jakie 
pozostawiły mi moje liczne sny […]146.

144 1 stycznia 1855, pod tytułem Aurélia ou le Rêve et la Vie, w czasopiśmie La Revue de Paris. 
Tak zwana Część druga (Seconde partie) została dołączona do pierwszej w wydaniu z 15 lutego, 
to jest pośmiertnie, w tym samym czasopiśmie. W związku z tymi okolicznościami istnieje wiele 
nierozstrzygniętych wątpliwości dotyczących kształtu rękopisu lub rękopisów, prawdopodobnie 
nieukończonych. Zob. Jean Guillaume, G. de Nerval, Œuvres..., op. cit., Notice, A., (II, 1325–1330).

145 „[…] je me sens heureux des convictions que j’ai acquises et je compare cette série d’épreuves 
que j’ai traversées à ce qui, pour les anciens, représentait l’idée d’une descente aux enfers” (III, 750).

146 „Swedenborg appelait ces visions Memorabilia; ils les devait à la rêverie plus souvent 
qu’au sommeil; L’Âne d’or d’Apulée, La Divine Comédie de Dante, sont les modèles poétiques de 
ces études de l’âme humaine. […] J’inscris ici, sous le titre des Mémorables, les impressions de 
plusieurs rêves […]” (III, 695; 745).
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Aurelia przynosi warianty dynamicznych obrazów zstępowania, spadania, błą-
dzenia bohatera-narratora w podziemiach, rozbłyskujących nagłym światłem. 
Przemieszcza się on w przestrzeniach, którym stosunkowo łatwo przypisać 
prawdopodobne odpowiedniki w rzeczywistości potocznej lub w obszarach 
niedefi niowalnych, do których dociera się, powoli zstępując lub nagle w ich głąb 
spadając, schodząc lub wchodząc. W sensie dosłownym i przenośnym, fi zycznym 
i psychicznym, bohater nervalowski błądzi w poczuciu zagubienia i zagrożenia, 
doznaje olśnienia lub staje twarzą w twarz ze śmiercią147. Doświadczenia te, 
prezentowane jako oniryczne lub halucynacyjne, tekst Aurelii określa mianem 
„serii prób”. Tworzą one etapy w procesie duchowego wyzwalania „ja” protago-
nisty, przedstawianym jako powolne uwalnianie się z więzów bytu materialnego 
i traktowanym jako sublimacja warunkująca próby transfi guracji lub inicjacji. 
Kulminacją tego procesu jest scena wniebowzięcia, otwierająca drugi fragment 
Memorabiliów. Bohater-narrator w podniebnym cwale, w towarzystwie trojga 
innych jeźdźców, u boku „zwycięskiego Mesjasza”, zmierza wprost ku otwartym 
bramom nowej Jerozolimy w potokach jasnego światła: „Pędziliśmy ku trium-
fowi, a nieprzyjaciele nasi byli u naszych stóp”148. 

Aurelię, jak większość utworów Nervala, można również traktować jako spe-
cyfi czną rekonstrukcję wrażeń z lektur: pisarstwo Nervala to doskonała ilustracja 
tezy, iż literatura żywi się literaturą, głosy dobiegające skądinąd milkną rzadko, 
a obrazy układające się w sceny – powracają. We wspomnianej dedykacji do 
Dumasa czytamy: „W gruncie rzeczy wymyślać to tyle, co przypominać sobie 
[…]. Byłby to sen Scypiona, wizja Tassa lub Boska komedia Dantego, gdybym 
potrafi ł skupić moje wspomnienia na jednym tylko arcydziele”149. Otóż właśnie 
wspomnienia Nervala wydają się na skupienie szczególnie niepodatne, liczne 
reminiscencje lekturowe odsyłają nie tylko do równie licznej ilości (hipo)teks-
tów, lecz także do wydarzeń, snów i wizji na jawie, ocenianych przez otoczenie 
(ale nie przez podmiot ich doznający!) jako patologiczne. Ponieważ jednak cała 
owa złożona „materia nervalowska” poddana zostaje ścisłym rygorom narracji, 
pokusa interpretacji tekstów Nervala jako zapisu symptomów choroby psychicz-
nej winna odsunąć się na daleki plan lub zaniknąć. Ponadto – jak w przypadku 
wszystkich dzieł wybitnych, w szczególności romantycznych – wewnętrznej 
konstrukcji nervalowskiego świata wyobrażeń rygory racjonalne nie dotyczą, 
poszczególne mitemy występują nierzadko w funkcji niezależnej od znaczeń 

147 Na temat objawień oblicza śmierci w literaturze, zwłaszcza poezji, zob. Pierre Brunel, 
Baudelaire et le „puits des magies”, Paris, José Corti, coll. „Les Essais”, 2003, premier essai: Nekuiai.

148 Przekład Julia Hartwig, w: J. Lisowski, Antologia..., op. cit., t. 3, s. 263; „Nous volions au 
triomphe et nos ennemis étaient à nos pieds” (III, 747).

149 „Inventer au fond c’est se ressouvenir […]. Ce serait le songe de Scipion, la vision du 
Tasse, ou la Divine Comédie du Dante, si j’étais parvenu à concentrer mes souvenirs en un chef-
d’œuvre” (III, 451).



72 Nervalowskie fantazmaty przestrzenne 

pierwotnych. Oderwane od owych znaczeń, tworzą nowe, pulsujące własnym 
rytmem połączenia i układy znaczeń, czyli właśnie strukturę mityczną.

W micie Ikara labirynt, budowlę wzniesioną na powierzchni ziemi, choć także 
zagłębioną w jej wnętrzu, można uznać za podstawowy mitem przestrzenny. 
To on wyznacza, w sensie dosłownym, punkt wyjścia, inicjuje dramatyczną 
przygodę ojca i syna. Zgodnie z antyczną tradycją i mityczną symboliką dzieło 
Dedala wyobrażane jest jako rozległa konstrukcja o krętych przejściach, z pozo-
ru pozbawiona wyjścia. Mityczne podziemia symboliczne nierzadko skrywają 
tajemnice, których odkrycie staje się celem ludzkich działań, doświadczeniem 
niekiedy zbawiennym, niekiedy zgubnym, ponieważ niedostępne wnętrza służyć 
mogą za schronienie potworom, najczęściej zwierzokształtnym, człowiekowi 
nieprzyjaznym. Owidiusz mówi o kreteńskim labiryncie „zwodnicza budowla”, 
fallacita tecti; jak wiadomo, ów, jak chce polski przekład, „obłędny gmach” służy 
za kryjówkę Minotaurowi150. We wspomnianym już studium M. Dancourt zwraca 
uwagę na symboliczny wymiar wspomnianych elementów mitu, odnosząc je 
do sfery intelektualnej: „W przestrzeni symbolicznej labiryntu aspekt fi zyczny 
i zwierzęcy uosabiany przez Minotaura znajduje się na tym samym poziomie 
co procesy mentalne”151. Dodajmy: również procesy emocjonalne lub instynkty, 
jeżeli uznać, że uwięziony w głębi labiryntu Minotaur reprezentuje mroczne siły 
i równie mroczne skrywane popędy. Wrażenie zamknięcia, ciemność, ciasne 
korytarze, przejścia wąskie jak skręcone wnętrzności, przyprawiające o zawrót 
głowy zakręty, wrażenie ustawicznego powracania do punktu wyjścia, przesuwa-
jące się cienie, niewyraźne szmery, niezrozumiałe dźwięki, klaustrofobiczny lęk 
– oto idealne, „wirtualne” wyobrażenie labiryntu. Także tego zaprojektowanego 
przez Dedala jako podziemny schron dla Minotaura na Krecie – wyspie, którą 
Dedal wraz z Ikarem opuszczają w okolicznościach dramatycznych. 

W twórczości Nervala specyfi cznej labiryntyzacji, ujawniającej wiele ze wspo-
mnianych aspektów, podlegają zarówno podziemne przestrzenie oniryczne, jak 
i miejskie lub wiejskie tereny wędrówek dziennych. Pół wieku temu J.P. Richard 
zawarł w pytaniu refl eksję: „[…] czyż labirynt nie jest właśnie jednym z naj-
bardziej obsesyjnych, najbardziej złowróżbnych miejsc nervalowskich?”152. 

150 „[…] potwór niesłychany […] / Minos w obłędnym gmachu zamknąć go zamyśla. / 
Pierwszy mistrz budownictwa Dedal plan zakryśla, / Przejścia, zwroty, zakręty w różne daje 
strony / I wprawia w obłąkanie umysł odurzony”; Owidiusz, Przemiany (Metamorfozy), przekład 
B. Kiciński, Kraków, Zielona Sowa, 2002, Księga ósma, w. 156, 159–162, s. 181. 

151 „Dans l’espace symbolique du labyrinthe, l’aspect viscéral incarné par le Minotaure est 
de plain-pied avec les processus mentaux”; M. Dancourt, Dédale et Icare..., op. cit., s. 170. Na 
temat aspektu zwierzęcego w micie labiryntu zob. szczególnie: André Siganos, Le Minotaure et 
son mythe, Paris, PUF, 1993.

152 „[…] l’un des lieux nervaliens les plus obsessionnels, les plus maléfi ques, n’est-ce pas 
justement le labyrinthe?”; Jean-Pierre Richard, Poésie et profondeur, Paris, Seuil, coll. „Pierres 
vives”, 1955, s. 23.
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Równie ważne są też pytania inne, dotyczące relacji między zwykłą wędrówką 
lub przechadzką („fl ânerie”), które tekst Nervala relacjonuje jako czynności 
nieoniryczne, a przemieszczaniem się onirycznym, w trakcie którego podmiot 
wizji sennej doznaje bardziej lub mniej traumatycznego nagłego upadku lub 
też trwającego w czasie spadania, z narastającym poczuciem uwięzienia i zagu-
bienia w ciemnościach. W Aurelii tego rodzaju kinetyczne doznania spacjalne 
wydają się swoim własnym przeciwieństwem, spadanie nosi wszelkie znamiona 
wznoszenia się. Ponadto, w tym i wielu innych tekstach Nervala, wydarzenia 
i przeżycia na jawie, które nazwać można pierwszą, dzienną fazą doświadcze-
nia labiryntowego, noszą w sobie zarodki fazy drugiej, nocnej. Jawa kształtuje 
się niby zbiór prodromów wizji onirycznych, wypełnionych zdarzeniami lub 
zjawiskami, z natury rzeczy umykającymi prawidłom i osądom racjonalnym. 
O sensie głębokim obu faz decyduje dynamika wyobraźni katamorfi cznej, 
upadek nie następuje gwałtownie, lecz jest poprzedzony przemieszczaniem 
się w przestrzeni, z pozoru neutralnym, niezależnie od jego „jawności” lub 
przynależności do świata onirycznego. Bohater może więc doświadczać przy-
krości spadania albo wprost i osobiście, albo być mimowolnym i biernym 
świadkiem niewytłumaczalnego upadku innej osoby. Otóż w wielu tekstach 
elementy reprezentacji świata przedstawionego (wyobrażenia miejsc, sytuacji, 
wydarzeń...) układają się w sekwencje obrazów prefi gurujących nie spadanie 
w głąb ziemskiej czeluści, lecz tylko potencjalne zagrożenie upadkiem do 
wody, a w następstwie – śmierci akwatycznej. Takiej, jaka stała się udziałem 
mitycznego Ikara.

Noce październikowe (Nuits d’Octobre, 1852) Nervala zawierają kilka szcze-
gólnych modulacji symbolicznego wyobrażenia labiryntu; implicite, pojawia 
się tutaj motyw „śmierci przez wodę”153. Oprócz warstwy symbolicznej, o czym 
niżej, Noce... zawierają elementy quasi-realistycznego reportażu, a także autoiro-
nicznego pastiszu. Tekst wykazuje liczne analogie z innymi utworami Nervala, 
w szczególności wydaje się zapowiadać zbiór Córki ognia, ponadto niektóre 
elementy (motywy, obrazy, całe sytuacje...) powracają w zbiorze, zatytułowanym 
Przechadzki i wspomnienia (Promenades et souvenirs, 1854). Istotne wydaje się 
to, iż Noce... zajmują miejsce pośrednie między Sylwią (Sylvie), opowiadaniem 
wchodzącym w skład Córek..., a Aurelią. Główna akcja Sylwii umieszczona jest 
w Valois, historycznej krainie położonej w niewielkiej odległości na północ 
od Paryża154. Jak wspomniano, fi kcyjna scena Aurelii jest przede wszystkim 

153 Por. mój artykuł „De la promenade à  la noyade: sur quelques maléfi ces des eaux 
romantiques”, w: „In aqua scribis”. Le thème de l’eau dans la littérature, Gdańsk, Wyd. Uniwersytetu 
Gdańskiego, 2005.

154 Analiza organizacji czasowo-przestrzennej Sylwii (i nie tylko) to druga ze słynnych 
„przechadzek po lesie” Umberto Eco; nosi tytuł Lasy w Loisy. Por. U. Eco, Sześć przechadzek po 
lesie fi kcji, przełożył Jerzy Jarniewicz, Kraków, Znak, 1996.
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wizyjna, oniryczna lub halucynacyjna, a jej główne elementy należy odnosić 
do nocnego i katamorfi cznego porządku wyobrażeń. Natomiast główne wątki 
i postacie opowiadania Sylwia można zaliczyć przede wszystkim do porządku 
dziennego, z przewagą symboliki wstępującej, niezależnie od dyskretnych 
zwiastunów kata- i nyktomorfi cznych. Konstrukcyjną, tematyczną i symbo-
liczną dominantą jest tutaj retrospekcyjna mnemoniczność, natomiast warstwa 
oniryczna właściwie samodzielnie nie występuje. Zastępuje ją specyfi czny 
stan pośredni między jawą i snem, generujący większość wydarzeń będących 
przedmiotem narracji.

Nie inaczej, a w każdym razie porównywalnie, w Nocach... Paryska przechadz-
ka protagonisty, ściślej jego nocna włóczęga po mieście, wynika początkowo 
z okoliczności przedstawionych jako prawdopodobne, anegdotyczne i banalne. 
Narrator informuje, iż oto zamierza odbyć niedaleką podróż w kierunku Valois, 
w celu rzekomo reporterskim, lecz spóźnia się na „omnibus” do Meaux, niewiel-
kiego miasta położonego na wschód od Paryża, nad Marną. W perspektywie 
ma kilka godzin oczekiwania: 

[…] postanowiłem po prostu pojechać do Meaux. […] Spóźniam się na omnibus 
o trzeciej. […] nie mogąc wyjechać, uznaję, że nie ma po co wracać do domu […] 
spóźniłem się na omnibus dwukrotnie – pierwszy odjazd jest dopiero o siódmej rano; 
co robić do tego czasu?155

Na to pytanie tekst przynosi prostą odpowiedź: „fl âner”, zabić czas, spaceru-
jąc w nocy po Paryżu. W trakcie „fl ânerie”, czyli włóczęgi trwającej do świtu, 
w oczekiwaniu na następny środek transportu, spóźniony „fl âneur” zagłębia się 
w miejskie labirynty, odwiedza miejsca nocnych rozrywek, rozmaite tawerny 
i spelunki, z trudem umyka przed zatrzymaniem przez straż miejską, wreszcie 
nad ranem opuszcza Paryż, dociera do Meaux, ówcześnie położonego na trasie 
wiodącej do Valois, tam spędza noc w areszcie... Paryż przedstawia się tu zrazu 
jako miejsce realne, ze szczegółami topografi cznymi, których nagromadzenie 
ma uprawdopodobnić nocne przygody bohatera. Trasa wędrówek wiedzie od 
przedmieść północnych w stronę paryskich Hal, to jest mniej więcej ku po-
łudniowi, w stronę Sekwany, nieco na zachód. W pobliżu Hal rytm ten ulega 
zakłóceniu, kierunku nie wyznacza już żaden racjonalny cel; przypadkowości, 
kolistości i meandryczności przemieszczeń odpowiada nieciągły sposób pro-
wadzenia dyskursu, kapryśnie „rapsodycznego”, ze zmieniającą się stylistyką 
i tonacją. Utwór podzielony jest na dwadzieścia sześć rozdziałów, lub raczej 
epizodów pseudoreportażowych, w znacznym stopniu od siebie niezależnych, 

155 Przekład mój, B.S.; „[…] j’avais formé le projet d’un simple voyage à Meaux. […] Je 
manque l’omnibus de trois heures. […] ne pouvant partir, je trouve inutile de rentrer chez moi 
[…] j’ai manqué deux fois les omnibus – le premier départ […] n’est qu’à 7 heures du matin; 
que faire jusque-là?” (III, 313).
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choć respektujących pewną chronologiczną ciągłość relacji i przestrzenną 
konsekwencję. Mimo zmienności tematyki, wyznaczanej rytmem wędrówki, 
fragmenty te tworzą wrażenie spójności, co gwarantuje obecność narratora, nie 
tylko obserwatora i świadka, lecz również aktywnego uczestnika rozmaitych 
incydentów. W partiach końcowych narrator staje się podmiotem doznań oni-
rycznych, koszmarnych i absurdalnych; jednocześnie znaki rzekomej reprezen-
tacji świata zewnętrznego przekształcają się w znaki wewnętrznej, subiektywnej 
autoreprezentacji. Jak wspomniałam, trasa nocnego spaceru prowadzi ruchem 
spirali pionowej w kierunku Hal. Ruch ten staje się już to dośrodkowy, już to 
odśrodkowy, protagonista krąży, zatacza koła, większe lub mniejsze, jak gdyby 
przyciągany i odpychany jakąś tajemną siłą.

Z punktu widzenia topografi i traktowanej realistycznie przemieszczania 
te dokonują się zrazu banalnie, na powierzchni substancji miejskiej, a więc 
na płaszczyźnie poziomej, tak, jak mógłby poruszać się po mieście zbierający 
materiał reporter lub turysta spragniony mocnych doznań w nocnym Paryżu. 
Spacer ten przywodzi na myśl mechaniczne ruchy nakręcanej dziecinnej 
zabawki, tak zwanego bąka krążącego wokół swojej osi, już to oddalającego 
się, już to przybliżającego do centrum, w tym przypadku – do Hal. Wkrótce 
ten krążący ruch przestaje wystarczać, pojawia się pokusa zejścia w dół, 
jak gdyby istota prawdziwego Paryża skrywała się pod jego powierzchnią. 
Nocny spacerowicz („noctambule”) zamiar swój formułuje jasno: „A teraz 
zagłębmy się jeszcze bardziej w splątane kręgi paryskiego piekła”156. Ross 
Chambers, w studium poświęconym tematyce i poetyce podróży u Nervala, 
zwraca uwagę na dychotomiczny podział ról, w zależności od topografi i: ma 
na myśli nocne zstępowanie bohatera do paryskich „piekieł”, podczas gdy jego 
przygody dzienne dokonują się poza Paryżem, po drodze do Valois i na jego 
(labiryntowym) terenie, gdzie bohater zostaje za drobne uchybienie admini-
stracyjne zatrzymany i zamknięty w miejskim areszcie157. Przemieszczanie 
się w paryskich podziemiach nie ma nic wspólnego z penetrowaniem szlaku 
paryskich kanałów ani szukaniem przygód w katakumbach. Tekst Nervala 
nie wskazuje na ewentualne bezpośrednie związki z Tajemnicami Paryża 
Eugène’a Sue (Les Mystères de Paris, 1851), ani tym bardziej, biorąc pod uwagę 
chronologię, z Nędznikami Victora Hugo (Les Misérables, 1862), romantycz-
nymi powieściami, w których losy bohaterów zależą od ich kontaktu z owy-
mi niebezpiecznymi podziemiami, mogącymi służyć za kryjówkę lub trasę 
ucieczki, ale także stać się pułapką. Natomiast pewien rodzaj szczególnego 

156 „Et maintenant, plongeons-nous plus profondément encore dans les cercles inextricables 
de l’enfer parisien” (III, 321). 

157 „[…] Paris nocturne, où s’accomplit une descente aux enfers urbains des plus caractéristiques 
[qui] s’oppose à un Valois diurne, lieu labyrinthique de retards et d’arrestations […]”; R. Chambers, 
Gérard de Nerval et la poétique du voyage, Paris, José Corti, 1969, s. 315.
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powinowactwa łączy Nervalowskie Noce... z Nocami paryskimi Rétifa de la 
Bretonne (Nuits de Paris, 1788–89)158.

Istota Nocy... skrywa się pod warstwą efektownych i pseudoreporterskich 
„obrazków z życia”, traktowanych przez narratora z autoironicznym dystansem, 
przede wszystkim służących za pożywkę dla literackiego pastiszu, właściwie 
autopastiszu. Decydujące znaczenie ma narastająca atmosfera niepokoju, 
wyrażana w opisach stanów świadomości (oraz podświadomości), świadczą-
cych coraz dobitniej o bezsile podmiotu wypowiedzi wobec postępującego 
poczucia „zbaczania z kursu”, być może także w związku z nękającą pisarza 
świadomością nawracających i narastających zaburzeń psychicznych. Claude 
Pichois dostrzega tu „[…] zew przepaści”, „wszechobecny lęk”159, swoiste 
prodromy tych elementów, które wkrótce ujawnią się z całą mocą w najważ-
niejszych tekstach Nervala. Podziemie, podobnie jak przepaść, jednocześnie 
pociąga i przeraża, rodzi strach gotowy zamienić się w paniczny lęk przed 
pogrążeniem w ciemnej głębi, gdzie mogą czaić się moce wrogie i wydające 
wyroki potępienia na zbyt śmiałego wędrowca. Treść relacjonowanych wyda-
rzeń zmierza w rejony coraz bardziej mroczne, zrodzone z wyobraźni kata-
morfi cznej. O podmiotach wyrażonych przez rzeczowniki „kręgi” („cercles”) 
i „piekło” („enfer”) orzekają powtarzające się czasowniki, takie jak „zanurzyć 
[się]” lub „zagłębić” („[se] plonger”), „zejść”, „zstąpić” („descendre”), co jaw-
nie odsyła do rejestru dantejskiego i labiryntowego160. To właśnie paryskie 
Hale, nazywane przez narratora wymiennie czyśćcem, piekłem, labiryntem 
i wnętrznościami („entrailles”) miasta, decydują o wymiarze przestrzennym 
tekstu. Hale targowe, wypełnione dobrami jadalnymi, stanowią tutaj fi gurację 
schronienia, obietnicę ucieczki, są niby łono gigantycznej matki karmicielki. 
Miejsca takie należą oczywiście do nocnego porządku wyobraźni symbo-
licznej, wartościowanego pozytywnie, szczególnie za sprawą ich konstrukcji 

158 Utwory Rétifa, napisane w nowatorskiej formie reportażowej o charakterze realistycznym, 
przedstawiają serię scen z życia ludu paryskiego w okresie tuż przed i w trakcie rewolucji 
francuskiej. Rétif tworzy obrazy Paryża widzianego oczyma pisarza-nocnego wędrowca. Nerval 
jest autorem zbeletryzowanej pseudoautobiografi i Rétifa: Les Confi dences de Nicolas (1850), 
utworu wchodzącego w skład zbioru Les Illuminés (1852). Zob. wydanie polskie: G. de Nerval, 
Zwierzenia Mikołaja Restifa, przekład Adam Ważyk, Warszawa, Czytelnik, 1970. Pisarstwo 
o charakterze zbliżonym, lecz mniej autobiografi cznym, a bardziej kronikarskim, uprawia pod 
koniec XVIII w. również Louis-Sébastien Mercier (1740–1814): Tableau de Paris, 1781–88; Obraz 
Paryża, przekład Anna Tatarkiewicz, Warszawa, PIW, 1959.

159 „l’attirance du gouff re”, „la peur [qui] est partout” (III, 1092).
160 Komentując te zjawiska w prozie Nervala, Gabrielle Chamarat-Malandain mówi 

o „otwieraniu się znaczeń”, gdy „[…] na nocną paryską podróż nałoży się […] mistyczna 
Podróż [tak w oryginale] wizjonera”; „l’ouverture de sens” „[…] au voyage dans le centre de 
Paris la nuit se substitue […] le Voyage mystique du visionnaire”; G. Chamarat-Malandain, 
„Dante et Diderot dans Les Nuits d’Octobre”, w: L’Imaginaire nervalien. L’espace de l’Italie, 
Perugia, Edizioni Scientifi che Italiane, 1988, s. 94–95.
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architektonicznej, tworzącej opiekuńczy, bezpieczny krąg, nawet jeśli nie są 
dosłownie zbudowane w formie kolistej. Nerval przydaje im także drugie 
znaczenie, wyobraża je jako kręgi niedające się rozdzielić, wplecione jeden 
w drugi („cercles inextricables”). Symbolika idealnej cyrkularności „gastrono-
micznej” i macierzyńskiej ulega zatem osłabieniu, na plan pierwszy wysuwają 
się konotacje infernalne. W Nocach... określenia Hal pojawiają się wymiennie, 
narrator waha się między „czyśćcem” („purgatoire”) i „piekłem” („enfer”). 
Co znamienne, to ostatnie określenie występuje z większą częstotliwością: 
„[…] splątane kręgi paryskiego piekła […]. To nie jest piekło; to co najwyżej 
czyściec […]. Wyrywam się z tego piekła w momencie aresztowania […]. To 
on, to ten, co z piekła powraca...”161.

W niebezpiecznych miejscach stolicy nocny wędrowiec spotyka istoty osob-
liwe, wyłaniające się z mroku podobnie jak te, o których mówią pierwsze zdania 
Aurelii: „Jest to jakby niewyraźnie widoczny tunel, który rozświetla się z wolna, 
a z ciemności wyłaniają się blade, nieruchome i poważne postacie, zamieszkujące 
otchłań”162. Nocne miasto w narracji Nervala jest usytuowane jak gdyby pod 
powierzchnią stolicy dziennej, istniejącej w utworze jedynie w domyśle, ponieważ 
tekst ani razu nie ukazuje Paryża jako miasta żyjącego zwyczajnym, dziennym 
rytmem, a nocą pogrążonego w spoczynku. W pieśni X Piekła Dante mówi 
o mieście Lucyfera (Disa) „niecna kraina nędzarzy”163 – mieszkańcy nocnego 
Paryża są im podobni. To różni drobni handlarze, restauratorzy, gałganiarze, 
bezdomni, pijacy, strażnicy miejscy, a także kobiety rozmaitych profesji, spra-
wiające wrażenie już to bohaterek Dantego, już to czarownic z Fausta Goethego. 
Jedna z nich, śpiewaczka, prefi guruje wiele innych obecnych w prozie Nervala 
młodych dziewcząt, co dotyczy szczególnie Adrianny z opowiadania Sylwia, która 

[…] głosem świeżym i przejmującym […] zaśpiewała starą romancę, pełną melancholii 
i miłości […]. W miarę jak śpiewała, cień schodził z wysokich drzew, i tylko na nią, 
oddzieloną od naszego zasłuchanego kręgu, padało światło wschodzącego księżyca. […] 
Myśleliśmy, że jesteśmy w raju […]. Adrianna […] przypominała Beatrycze Dantego 
[…] (11–12)164. 

161 „[…] les cercles inextricables de l’enfer parisien […]. Ceci n’est pas là l’enfer; c’est tout au 
plus le purgatoire […]. Je m’élance de cet enfer au moment d’une arrestation […], Voilà, voilà 
celui qui vient de l’enfer” (III, 328; 335; 336).

162 Przekład Joanna Guze, w: G. de Nerval, Córki ognia, Kraków, Ofi cyna Literacka, 1993, 
s. 50. Jeżeli tekst odsyła do tego przekładu, liczby w nawiasach oznaczają numer strony; „C’est 
un souterrain vague qui s’éclaire peu à peu, et où se dégagent de l’ombre et de la nuit les pâles 
fi gures gravement immobiles qui habitent le séjour des limbes” (III, 695).

163 Dante Alighieri, Boska komedia, przekład Edward Porębowicz, przypisami i posłowiem 
opatrzyła Maria Maślanka-Soro, Kraków, Zielona Sowa, 2003, Piekło, Księga X, wers 5. Oczywiście, 
„nędza” nie oznacza u Dantego biedy materialnej.

164 „[…] d’une voix fraîche et pénétrante, légèrement voilée, […] elle chanta une de ces 
anciennes romances pleines de mélancolie et d’amour […]. À mesure qu’elle chantait, l’ombre 
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W Nocach... Nerval znajduje dla swojej ulicznej śpiewaczki kontekst pokrewny, 
a jednak mocno odmienny od tego, w którym ukazuje się Adrianna. Przede 
wszystkim głos dziewczyny nie rozbrzmiewa tutaj w idealnym krajobrazie wiej-
skim, u stóp pięknego starego zamku i w zapadającym powoli letnim zmierzchu, 
lecz w obskurnym nocnym lokalu dla biedaków, w dzielnicy Hal. Mimo to rysuje 
się tutaj dość wyraźnie pewna aluzyjna „dantejskość”, co zdaniem B. Tritsmansa, 
nadaje fragmentowi „[…] wartość w pewnym sensie eschatologiczną, zapowia-
dającą koniec świata”165. Oto fragment: 

Ach, dziewczyno o głosie srebrzystym! […] Śpiewasz na skraju otchłani […]. Obym 
mógł zachować wspomnienie twojego głosu, tak czystego […]! Żegnaj, żegnaj, na zawsze 
żegnaj!... Przypominasz złotego serafi na Dantego, rozsiewającego ostatnie odpryski 
poezji wśród mrocznych kręgów, których olbrzymia spirala zwęża się ku dołowi, ku 
owej czarnej studni, gdzie tkwi przykuty łańcuchami Lucyfer […]. A teraz mijajcie nas, 
pary zakochanych, uśmiechnięte lub skarżące się boleśnie […]. Wirujące kręgi, które 
tworzycie, powoli nikną we mgle... Może przechodzi koło nas Pia, albo Francesca...166

Aluzje do Boskiej komedii, aczkolwiek stosowane z ogromną dowolnością, są 
tu wyraźne. Nerval posługuje się elementami utworu Dantego niby potężnym 
hipotekstem, repertuarem znaczeń symbolicznych oraz odniesień religijnych 
i mitycznych, które dla niego stanowią żywotną tkankę bytu literackiego. 
Cytowane fragmenty znaczą przede wszystkim ze względu na obecność sym-
bolicznych wyobrażeń, konstytutywnych dla przestrzeni kata-, nykto- i tana-
tomorfi cznych: otchłań, przepaść, mroczne kręgi, spirala zwężająca się niby 
ogromny lej, czarna studnia, Lucyfer, wiry, mgły... „Noktambulik”167 nie odrzuca 
ewentualności, że paryski podziemny świat, po którym krąży, jest może pie-
kłem, może labiryntem bez wyjścia. Tymczasem, o świcie, udaje mu się miasto 

descendait des grands arbres, et le clair de lune naissant tombait sur elle seule, isolée de notre 
cercle attentif. […] Nous pensions être en paradis […]. Adrienne […] ressemblait à la Béatrice 
de Dante […]” (S., III, 541).

165 „[…] une valeur en quelque sorte eschatologique […]: elle annonce la fi n du monde”; 
Bruno Tritsmans, Impasses narratives dans „Les Nuits d’Octobre” de Gérard de Nerval, Neohelicon, 
Acta comparationis litterarum universarium, no 1, Budapest, 1993.

166 „Ô jeune fi lle à la voix perlée! […] Tu chantes au bord des abîmes […]. Puissé-je 
conserver le souvenir de ta voix si pure […]! Adieu, adieu, et pour jamais adieu!... Tu ressembles 
au séraphin doré du Dante, qui répand un dernier éclair de poésie sur les cercles ténébreux 
– dont la spirale immense se rétrécit toujours, pour aboutir à ce puits sombre où Lucifer est 
enchainé […]. Et maintenant passez autour de nous, couples souriants ou plaintifs […]. Les 
tourbillons que vous formez s’eff acent peu à peu dans la brume... La Pia, la Francesca passent 
peut-être à nos côtés...” (NO, III, 326). Podkreślenia Nervala; złoty serafi n w tekście Dantego 
nie występuje nigdzie; chodzi o Pię dei Tolomei oraz Francescę da Rimini, jak je przedstawił 
Dante w Boskiej komedii.

167 Wyrażenia „noktambulik” nie używam tu w notowanym przez Słownik języka polskiego 
znaczeniu „lunatyk”, lecz w sensie bliższym francuskiemu – na określenie nocnego spacerowicza, 
obserwatora, poszukiwacza mocnych wrażeń i rozrywek itp.
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opuścić, a jeszcze wcześniej wymknąć z pułapki, jaką okazuje się szynk Paula 
Niquet. W tym podejrzanym lokalu, odwiedzanym przez paryżan wiodących 
egzystencję nocną i nie zawsze zgodną z prawem, w brudnym, wilgotnym 
pomieszczeniu o nagich, wysokich ścianach, nocny wędrowiec doznaje klau-
strofobicznego lęku, lecz wykazuje także pewnego rodzaju heliotropizm, kiedy 
błyskawicznie reaguje na pojawienie się w ciemnym lokalu światła słonecznego: 
„Słońce zaczyna przebijać się przez górny witraż sali, rozjaśniają się drzwi. 
Umykam z tego piekła w momencie aresztowania i z rozkoszą wdycham zapach 
kwiatów złożonych w stosy na chodniku ulicy aux Fers”168. Tak oto noktam-
bulizm zamienia się w poranną przygodę, ciemność – w jasność, przy czym 
nagromadzenie banalnych szczegółów, pospolitych okoliczności i komplikacji 
podróżnych można uznać za część pararealistycznego żartu literackiego, jakim 
ten utwór do pewnego stopnia jest.

Ważniejszy jednak wydaje się fakt, iż bezpośrednim następstwem niby-
-realizmu Nocy... jest oniryczna sekwencja, bliska tym, które będą stanowiły 
podstawową tkankę tekstu Aurelii. Rozdział nosi tytuł Meaux, jego podtytuł 
brzmi: „To on, to ten, co z piekła powraca”169 – kolejna aluzja słowna do 
„dantejskiej” wędrówki po Paryżu. Właśnie w Meaux umysł reportera-turysty 
produkuje dwuetapową wizję senną, której relacja zajmuje kolejne dwa roz-
działy. Fragmenty te pojawiają się nieoczekiwanie, w kontekście okoliczności 
relacjonowanych w sygnalizowanej już poetyce parareportażu, zgodnie z którą 
dbałość o szczegóły ma na celu gwarantować autentyczność relacjonowanych 
okoliczności. Podróżny odnotowuje więc mijane „zielone pola”, podziwia 
„urocze brzegi Marny”, „długie kurtyny topoli”, wreszcie przybywa do celu, 
gdzie wita go „rzęsista ulewa” itd. Droga do hotelu, w którym spędzi noc, 
prowadzi przez stary most na Marnie, tu nazwany mostem Przęsłowym („Pont 
des Arches”); dowiadujemy się, że przejście przez ten most wywołuje w umy-
śle podróżnika nieokreślony niepokój170. Oto cytowany in extenso fragment 
pierwszej części snu:

168 „Le soleil commence à percer le vitrage supérieur de la salle, la porte s’éclaire. Je m’élance 
de cet enfer au moment d’une arrestation, et je respire avec bonheur le parfum de fl eurs entassées 
sur le trottoir de la rue aux Fers” (III, 335). Szynk Paula Niquet rzeczywiście istniał w Paryżu, 
przy ulicy des Fers (obecnie: rue Berger), był miejscem spotkań świata przestępczego Paryża, 
w latach 40.–60. XIX wieku chętnie odwiedzanym także przez paryską bohemę.

169 Ów podtytuł jest kryptocytatem z zakończenia jambicznego wiersza Auguste’a Barbiera, 
poświęconego Dantemu. Zob. OC, III, 1108, przyp. 2, s. 336; por. supra, przyp. 21, s. 9.

170 „Umysł mój, zapewne nadmiernie pobudzony […] na widok mostu Przęsłowego, przez 
który musiałem przejść, udając się do hotelu […]”; „Mon esprit, surexcité sans doute […] par 
l’aspect du pont des Arches qu’il fallut traverser pour me rendre à l’hôtel […]”; OC, III, 337. 
Chodzi o stary Pont du Marché, o wielkich, kamiennych przęsłach. Most istnieje nadal; jeszcze 
w XX w. działało tam kilka młynów, w rzece obracały się wielkie koła.
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Korytarze – niekończące się korytarze! schody – schody, po których się wchodzi, którymi 
się schodzi, znów wchodzi, a które zanurzone są w czarnej wodzie poruszanej kołami pod 
ogromnymi przęsłami mostu... przez jakieś splątane konstrukcje! Wchodzić, schodzić 
lub przemierzać korytarze – i tak przez całą wieczność... czy to może męka, na którą 
zostałem skazany za moje przewinienia? To już wolałbym żyć!!! Przeciwnie – właśnie 
ktoś rozbija mi czaszkę potężnymi ciosami młota; co to oznacza?171

To nie relacja z wydarzeń związanych z nocną włóczęgą na jawie, jak w Paryżu, 
lecz koszmar senny, w trakcie którego śniący widzi siebie błądzącego w górę 
i w dół, zamkniętego w podziemnej czeluści, może już nieżywego („[…] wolałbym 
żyć!!!”), następnie atakowanego nagłymi ciosami w głowę... Korytarze i schody, 
przedstawione w ciągu anaforycznych obrazów, następują w rytmie wyznaczonym 
wędrówką śniącego, posuwającego się już to wzdłuż linii prostej, mniej więcej 
poziomo, już to ruchem wzwyż i w dół, być może spiralnie: „korytarze [...], ko-
rytarze […], schody, schody […], korytarze […]”. Ponieważ tekst nie precyzuje 
konfi guracji elementów architektury, wyobraźnia czytelnika może nimi dyspono-
wać i dowolnie wypełniać luki w obrazowaniu przestrzeni. Natomiast wydaje się 
pewne, że układ jej ma charakter labiryntowy, wymusza błądzenia i nieustanny 
powrót na to samo miejsce. Podobnie jak piekło, labirynt to męka powtarzających 
się czynności, nieustannie i bez nadziei na odmianę, w ciemnościach.

Dość oczywisty, choć nie bezpośredni, wydaje się związek takiego wyob-
rażania przestrzeni ze słynnymi rycinami Piranesiego. W studium na temat 
poezji romantycznej i jej związków z architektonicznymi wizjami Piranesiego 
G. Poulet zwraca uwagę na porównywalne efekty czasoprzestrzenne: „od-
kształcanie przestrzeni normalnej za pomocą jej rozszerzenia”; „odmienność 
przestrzeni”; „monstrualne rozszerzanie się trwania”172 itd. Tworząc obrazy 
wznoszenia się i spadania, romantyczna (i w ogóle XIX-wieczna) wyobraźnia 
przestrzenna nader chętnie posługuje się aluzjami do architektury, wkraczając 
w rejony materii nieożywionej – w „kamienny świat”, „univers de pierre”173, 
w którym, za sprawą izomorfi cznych podobieństw, wyobrażenia schodów, spirali 
i labiryntu łączą się z sobą. U Nervala obrazowanie podziemnego onirycznego 
labiryntu przypomina miejsca tortur, ulokowane w głębi jakiejś ogromnej bu-
dowli o skomplikowanej architekturze (jak u Piranesiego), gdzie pod wielkimi 

171 „Des corridors – des corridors sans fi n! des escaliers – des escaliers où l’on monte, où l’on 
descend, où l’on remonte, et dont le bas trempe toujours dans une eau noire agitée par des roues, 
sous d’immenses arches de pont... à travers des charpentes inextricables! Monter, descendre, 
ou parcourir les corridors – et cela pendant plusieurs éternités... serait-ce la peine à laquelle je 
serais condamné pour mes fautes? J’aimerais mieux vivre!!! Au contraire – voilà qu’on me brise 
la tête à grands coups de marteau; qu’est-ce que cela veut dire? (III, 337–338).

172 „déformation par extension de l’espace normal”; „altération de l’espace”; „dilatation 
monstrueuse de la durée”; Georges Poulet, Trois essais de mythologie romantique, Paris, José 
Corti, 1986, s. 142–143. 

173 Ibidem, s. 176.
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sklepieniami dostrzec można w mroku ogromne koła, zwodzone lub zerwane 
mosty, podesty, drabiny, schody i zarys ginących w mroku niby-rusztowań. Sens 
doświadczenia onirycznego przedstawiony zostaje w terminach sugerujących 
wieczne potępienie, karę z przyczyn nieznanych: „i tak przez całą wieczność 
[…] może to kara […]?”.

Omawiając zawartość onirycznych obrazów labiryntu, Bachelard pyta: „Jak 
przedstawić ów stan trwogi, w którym pogrąża nas przebywanie w jakimś pejzażu 
skalistym, […] o długich i wąskich podziemnych korytarzach?”174. Krajobraz 
z sennego koszmaru nervalowskiego trudno uznać za skalisty, lecz stanem do-
minującym w onirycznej przygodzie bohatera-narratora Nocy... jest przerażenie, 
niedający się pokonać lęk paraliżujący ewentualny impuls przekształcenia do-
świadczenia samotnej, podziemnej wędrówki w próbę inicjacyjną, prowadzącą 
do wtajemniczenia. Dramatyczne zdanie wykrzyknikowe „To już wolałbym 
żyć!!!” może sugerować, iż podmiotem wypowiedzi nie jest zwykły śpiący, drę-
czony koszmarami, lecz żywy trup („mort-vivant”), ogarnięty paniką z powodu 
wieczystych mąk, na jakie, być może, został po śmierci skazany. Doświadczenie 
katamorfi czne nie przekształca się w próbę inicjacyjną, lecz nabiera zabarwienia 
eschatologicznego. Wędrówka wydaje się nie mieć końca, nie pojawia się żadne 
światło, nic i nikt nie zapowiada kresu udręki i wyjścia z ciemności. Koszmar 
protagonisty nie powiela zatem przygody Orfeusza, który powraca ze świata 
podziemnego bogatszy o doświadczenie rzeczy ostatecznych – niezależnie od 
tego, co i jak wiele utracił, a co ewentualnie zyskał w królestwie zmarłych, pie-
kle lub labiryncie. W sonecie El Desdichado, w ostatnich wierszach końcowej 
tercyny, Nerval zamieszcza aluzję do tego właśnie aspektu mitu Orfeusza:

Zwycięsko dwakroć zszedłem Acheron podziemny
Modulując na przemian Orfeusza lirą
Westchnienie ciche świętej i krzyk dziwożony175.

Schody: „noctambule” wydany na pastwę koszmarów sennych skazany jest na 
tortury zmuszające go do nieustannego pokonywania niekończących się scho-
dów, zanurzonych w czarnej wodzie, która kłębi się pod stopami, wprawiana 
w ruch za pomocą urządzenia składającego się z ogromnych kół. Usytuowane 
pod wielkimi przęsłami mostu, koła te przypominają perpetuum mobile, wkom-
ponowane w skomplikowaną konstrukcję. Podziemne schody i przejścia grożące 

174 „Comment alors rendre compte de cet état de frayeur où nous plonge le séjour dans un 
pays rocheux […] aux longs et étroits couloirs souterrains?”; G. Bachelard, La terre et les rêveries 
du repos, Paris, José Corti, 1964, s. 225.

175 G. de Nerval, El Desdichado, w: J. Lisowski, Antologia..., op. cit., t. 3, s. 243, przekład 
Adam Ważyk; „Et j’ai deux fois vainqueur traversé l’Achéron: / Modulant tour à tour sur la lyre 
d’Orphée / Les soupirs de la sainte et les cris de la fée” (III, 645). „Dziwożona”: w oryginale fée, 
znaczy wróżka, ewentualnie czarodziejka.
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śmiertelnym upadkiem do wody to oczywiste zaprzeczenie wyobrażeń wstępu-
jących, a w perspektywie – negacja mitu Ikara w jego fazie początkowej, kiedy 
podziemny labirynt skazuje wprawdzie na mękę zamknięcia, nie wyklucza jednak 
ucieczki drogą powietrzną, zaś śmierć akwatyczna wydaje się tylko odległym, 
mglistym niebezpieczeństwem. Wędrówka po labiryncie, jaką we śnie odbywa 
bohater Nervala, nabiera charakteru podwójnie katamorfi cznego, skoro wę-
drowcowi grozi nie tylko upadek w głąb ciemności tellurycznych, lecz właśnie 
„śmierć przez wodę”, eliotowska „Death by Water”, agresywny żywioł będący 
„[…] zaproszeniem do śmierci szczególnej”176, jaką jest utonięcie, przypadkowe 
lub samobójcze. Ciemna, niespokojna woda tuż pod stopami znamionuje czas 
zatrzymany, wyzbyty przyszłości, jest kresem wszystkiego, symbolem nocy 
i śmierci177. Wedle Duranda „[…] woda jest epifanią nieszczęścia, jakie przynosi 
czas, jest ostateczną klepsydrą. Ten rozwój w czasie obciążony jest przerażeniem, 
jest samą ekspresją przerażenia”178. Upadek, czarna woda, podziemne korytarze: 
oto triada wyobrażeń ilustrujących pradawne lęki, te, których „[…] człowiek 
doznaje w obliczu śmierci i upływu czasu”179. Człowiek wpada do wody i tonie, 
jak ptak w Jeziorze Stymfalijskim, ugodzony strzałą Herkulesa; nawiązując do 
tego mitu, Bachelard posługuje się określeniem „woda stymfalizowana”.

Następny rozdział Nocy... nosi tytuł Chœur des gnomes (Chór karzełków). 
Na jego treść składa się relacja drugiej części wizji sennej; koszmar pojawia się 
więc w dwóch odsłonach. Odsłona druga przybiera formę zbiorowego mono-
logu, chóralnej wypowiedzi, śpiewanej przez tytułowe karzełki. Wyobraźnia 
symboliczna nierzadko zaludnia przestrzenie podziemne istotami nadmiernie 
małymi lub olbrzymimi, antropo- lub zoomorfi cznymi; bywają wrogie lub 
co najmniej nieufne i najczęściej budzą lęk. W Nocach... zminiaturyzowany, 
„zguliweryzowany”, jak proponuje nazwać takie zjawiska Durand180, zostaje 
fantazmat, którego karzełki są jedynie emblematami. Fantazmat ten wyraża 

176 „[…] invitation à une mort spéciale […]”; G. Bachelard, L’eau..., op. cit., s. 68.
177 W odniesieniu do twórczości E.A. Poe Bachelard pisze o wodach „atramentowych” jako 

o emblematach śmierci, o czarnej wodzie zapraszającej do śmierci; zob. G. Bachelard, L’eau et les 
rêves, Paris, José Corti, 1942, s. 57–84. Jak pisze Jean Libis: „Wydaje się, że wszelka woda czarna 
i cicha zmierza w kierunku jakiegoś czarnego jądra, epicentrum nocy, koncentracji melancholii” 
(„Il semble que toute eau sombre et silencieuse converge vers quelque noyau noir, épicentre de 
nuit, concentration de mélancolie”); Jean Libis, L’Eau et la mort, Dijon, Éditions Universitaires 
de Dijon, coll. „Figures libres”, 1993, s. 75. 

178 „[…] l’eau est épiphanie du malheur du temps, elle est clepsydre défi nitive. Ce devenir 
est chargé d’eff roi, il est l’expression même de l’eff roi”; G. Durand, Les Structures..., op. cit., s. 104.

179 „la chute”, „l’eff roi labyrinthique”, „l’eau noire” [forment] „le triple témoignage de l’attitude 
angoissée de l’homme devant la mort et devant le temps”; ibidem, s. 132–133.

180 Terminami „gulliverisation” i „gulliveriser” posługuje się G. Durand, przedstawiając 
schematy „guliweryzującej inwersji”, w kontekście psychoanalizy jungowskiej. Zob. G. Durand, 
Les Structures..., op. cit., s. 241.
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się w formie rozbudowanego koszmaru, w trakcie którego śniący poddany 
jest chirurgicznemu zabiegowi trepanacji czaszki, co zapowiadają końcowe 
partie wizji poprzedniej: „właśnie ktoś rozbija mi czaszkę...”. Chóralny śpiew 
karzełków-chirurgów dotyczy tej właśnie operacji, gdyż to karzełki dokonują 
trepanacji, zgodnie, metodycznie i rytmicznie, w takt pieśni. Podobnie jak 
krasnoludki z baśni o śpiącej królewnie (w wersji Disnejowskiej) nerva-
lowskie gnomy wykazują żwawą energię, posługują się sprzętem górniczo-
-chirurgicznym, a także foluszniczym – i nie przestają śpiewać przy pracy. 
Oto fragment ich piosenki: 

Korzystajmy z jego snu! […] Pracujmy, bracia, aż do świtu, aż do piania koguta […]. 
Pracujmy, bracia, pracujmy, póki śpi. Najpierw odkręćmy mu głowę – potem, uderzając 
delikatnie młoteczkami – tak, młoteczkami – […] oderwiemy ścianki tej fi lozofi cznej – 
i dziwacznej – czaszki. […] Oczyśćmy najpierw przód czaszki i potylicę […]. Pracujmy, 
bracia, pracujmy; czyścimy czaszkę. […] Tylko uważajmy, żeby się nie obudził, zanim 
skończymy robotę. […] Bogowie nieśmiertelni! rusza się […]. Umocujmy czaszkę 
ostatnim obrotem w foluszu – tak, w foluszu. – Kogut pieje – zegar bije... Dla niego 
skończy się to tylko bólem głowy […]181.

Makabryczny, groteskowo-ironiczny sen urywa się o świcie, jak gdyby chodziło 
o siłę diabelską lub czary, których moc z nastaniem dnia słabnie, a wreszcie 
zamiera. Jednak dopóki trwa, śniący, pozbawiony możliwości reakcji niby 
pacjent poddany narkozie, pozostaje we władzy koszmaru, zatem analizować 
jego traumatyzującej zawartości nie może. Nie poszukuje sensu przeżyć ani 
ich nie interpretuje, poprzestając na relacjonowaniu treści materii onirycznej. 
Jednak, dystansując się od swojego śniącego „nie-ja”, radzi mu/sobie: „Lepiej 
całkiem się obudzić”; zaś o działalności karzełków mówi w trybie autoironicz-
nym: „Ach, te małe łobuziaki, które demontowały mi głowę, a potem pozwalały 
sobie umocowywać kawałki czaszki, waląc młotkami! – O, kogut pieje...! A więc 
jestem na wsi!”182.

Sen, noc i ciemność powołują do istnienia miniaturowe istoty, owych chirur-
gów uzbrojonych w narzędzia i podejmujących agresywne działania zagrażające 

181 „Profi tons de son sommeil […] travaillons frères – jusqu’au point du jour, jusqu’au chant 
du coq […]. Travaillons, frères, travaillons pendant qu’il dort. Commençons par lui dévisser 
la tête – puis, à petits coups de marteaux, oui, de marteaux – […] nous descellerons les parois 
de ce crâne philosophique – et biscornu! […] Nettoyons d’abord le sinciput et l’occiput […]. 
Travaillons, frères, travaillons; la boîte osseuse se nettoie. […] Prenons garde seulement qu’il 
ne s’éveille avant que notre tâche soit fi nie. […] Dieux immortels! il fait un mouvement […]. 
Raff ermissons la boîte avec un dernier coup de foulon – oui, de foulon. – Le coq chante – l’heure 
sonne... Il en est quitte pour un mal de tête […]” (III, 338–339).

182 „Ces petits drôles! qui me démontaient la tête – et qui se permettaient après de rajuster les 
morceaux du crâne avec de grands coups de leurs petits marteaux! – Tiens! un coq qui chante...! 
Je suis donc à la campagne!” (III, 339–340).
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tożsamości śpiącego, bezsilnego wobec potęgi onirycznej wizji. W Nocach... 
pora na przyznanie wizjom na jawie, halucynacjom i snom statusu objawienia 
prawd istotnych jeszcze nie nadchodzi, choć wydaje się bliska, skoro ostrzegaw-
cze symptomy dezintegracji bytu zaczynają się mnożyć. Kwestia, czy terenem 
działania gnomów jest wnętrze ziemi czy raczej wnętrze mózgu przymusowego 
pacjenta, pozostaje tutaj otwarta; pytania dotyczące labilności granic między 
doznaniami jawy i snu lub ich współwystępowania w opowiadaniach ze zbio-
ru Córki ognia będą powracały wielokrotnie. Albowiem twórczość Nervala, 
zwłaszcza Aurelia, ale także mniej znane opowiadanie Pandora, niektóre sonety 
ze zbioru Chimery oraz Podróż na Wschód (Voyage en Orient), przynosi w tej 
materii odpowiedzi wielorakie i niejednoznaczne183.

W latach sześćdziesiątych, kładąc podwaliny pod badania twórczości Nervala, 
J. Richer pisał o Nocach... jako o przedsionku („vestibule”), humorystycznym 
wstępie („introduction”) lub preludium („prélude”) prowadzącym w stronę zejścia 
do piekieł, które, jego zdaniem, w pełni ukazuje dopiero tekst Aurelii184. Trudno 
się z tym nie zgodzić, jak wspomniano, tekst Aurelii uznać można za realizację 
zamiaru sformułowanego w przedmowie do Córek ognia, a zaczynającego się od 
deklaracji: „Pewnego dnia napiszę...” itd. Aurelia to długie, rozbudowane i wielo-
wątkowe opowiadanie, ściślej – dwuczęściowy „récit”, w którego części pierwszej 
dominują wizje oniryczne o charakterze katamorfi cznym. Incipit opowiadania 
przynosi formułę mającą tutaj walor romantycznej deklaracji: „Sen jest drugim 
życiem” (50)185 – po czym mowa jest o fenomenie snu, tym znamiennego, że w jego 
początkowej fazie śniący doświadcza samoistnego, powolnego, lecz konsekwent-
nego rozświetlania mrocznych przestrzeni, jak gdyby substancja nocna zatracała 
swą gęstość, jednocześnie otwierając się wzwyż: „[…] tunel […] rozświetla się 
z wolna, z mroku i ciemności wyłaniają się blade, poważne i nieruchome postacie 
zamieszkujące otchłań. Potem obraz nabiera kształtu, nowe światło go rozjaśnia 
i wydobywa dziwaczne zjawy; świat Duchów otwiera się dla nas” (50)186. Obraz 

183 W związku z tematyką podróży na Wschód zob. szczególnie: Sophie Basch, Les Sublimes 
Portes. D’Alexandrie à Venise, parcours dans l’Orient romanesque, Paris, Honoré Champion, 
2004; Jean-Marie Carré, Voyageurs et écrivains français en Égypte, Genève, Slatkine, 2006; Sarga 
Moussa, Sylvain Venayre (sous la direction de), Le voyage et la mémoire au XIX siècle, Paris, 
Créaphis, 2011. 

184 „[…] comme le vestibule de la descente aux enfers; […] véritable introduction humoristique 
à la descente aux enfers d’Aurélia […] comme le prélude au récit des »descentes aux enfers« qui 
seront relatés dans Aurélia”; Jean Richer, Nerval. Expérience et création, Paris, Hachette, 1963, 
s. 401–404.

185 „Le rêve est une seconde vie” (III, 695).
186 „[…] un souterrain vague […] s’éclaire peu à peu […] se dégagent, de l’ombre et de la nuit 

les pâles fi gures gravement immobiles qui habitent le séjour des limbes. Puis le tableau se forme, 
une clarté nouvelle illumine et fait jouer ces apparitions bizarres; le monde des Esprits s’ouvre 
pour nous” (III, 695). W przekładzie brak fragmentu „fait jouer”, dosłownie: „nakazuje grać”, 
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podziemnego świata wynurzającego się z ciemności i jaśniejącego blaskiem od-
powiada, mutatis mutandis, obrazowi promienia lub nici rozbłyskującej w pod-
ziemnej głębi labiryntu; łącząca je izomorfi a jest uderzająca. To za sprawą owego 
blasku w ciemnościach antytetyczna opozycja dnia i nocy traci na sile i wykazuje 
skłonność do przemienienia się w odwracalne współistnienie: chodzi o inwersję, 
jak ją rozumie G. Durand. Pierwszą z serii wizji sennych Aurelii określają sytua-
cje związane z przemieszczaniem się protagonisty, błądzeniem w przestrzeniach 
podziemnych i spadaniem – podobnie jak ma to miejsce w Nocach... i w wielu 
innych utworach Nervala. Najczęściej błądzenie dotyczy bezpośrednio podmiotu 
wypowiedzi: „Błąkałem się po wielkim budynku […]. Gubiłem się raz po raz 
w długich korytarzach […]” (53)187. Natomiast upadek odnosi się wprawdzie 
do innej osoby, lecz staje przedmiotem uważnej, rodzącej lęk obserwacji: „Istota 
niezwykłych rozmiarów […] unosiła się z trudem w powietrzu […] i spadła […]. 
Obudziłem się nagle, krzycząc z przerażenia” (53)188. Tę sekwencję oniryczną 
poprzedzają uściślenia dotyczące momentu i okoliczności jej wystąpienia, mia-
nowicie narrator sygnalizuje pewien incydent należący do jawy, a mający miejsce 
na paryskiej ulicy, podczas powrotu z nocnego spaceru:

Pewnego wieczora, kiedy szedłem około północy przedmieściem, gdzie znajdowało się 
moje mieszkanie, spojrzawszy przypadkiem w górę, zauważyłem numer domu […]. Była 
to liczba moich lat. Natychmiast spuściłem wzrok i zobaczyłem trupiobladą kobietę 
o zapadniętych oczach i rysach Aurelii. Powiedziałem sobie: To zapowiedź jej śmierci 
albo mojej! […] W nocy miałem sen […] (52–53)189.

Związek między nocnym spacerem po mieście, numerem mijanego domu oraz 
wiekiem i wyglądem napotkanej nieznajomej układa się w system niejasnych 
znaków, których sens bohater odkrywa stopniowo, ustalając punkty styczne 
między tymi wydarzeniami i niedawnymi dotkliwymi przeżyciami osobisty-
mi. Znaki te tworzą pomost między tym, co da się przedstawić jako pewna 

to jest „uruchamia”, co eliminuje efekt teatralizacji. Początkowe zdania Aurelii mogą bowiem 
przypominać początek spektaklu teatralnego: podniesienie kurtyny, rozjaśnienie sceny, ukazanie 
się aktorów itd. O tym i innych aspektach teatralizacji w twórczości Nervala pisałam kilkakrotnie. 
Zob. szczególnie: „Sylvie”: le théâtre et la vie, w: Nerval et le théâtre, „Cahiers de la Société Gérard 
de Nerval”, Bourg-en-Bresse, 1986, nr 9, s. 48–55; Trois fi lles du feu ou l’impossibilité de vivre hors 
du théâtre, w: Nerval. Une poétique de rêve, Paris–Genève, Champion-Slatkine, 1989, s. 165–171. 

187 „J’errais dans un vaste édifi ce […]. Je me perdais plusieurs fois dans les longs corridors 
[…]” (III, 698).

188 „Un être d’une grandeur démesurée voltigeait péniblement […] tomba enfi n […]. Je ne 
pus m’empêcher de pousser des cris d’eff roi […]” (III, 698).

189 „Un soir, vers minuit, je remontais un faubourg […] levant les yeux […] je remarquai 
le numéro d’une maison […]. Ce nombre était celui de mon âge. Aussitôt, en baissant les yeux, 
je vis devant moi une femme au teint blême, aux yeux caves, qui me semblait avoir les traits 
d’Aurélia. Je me dis: c’est sa mort ou la mienne qui m’est annoncée! […] Cette nuit-là, je fi s un 
rêve […]” (III, 697–698). Podkreślenie w tekście pochodzi od Nervala.
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„realność”, a zawartością obrazów, które pojawią się w kolejnej wizji sennej. 
A zatem bohater śni, że błąka się po jakimś budynku, samotny w tłumie osób, 
których czynności i zachowania pozostają dla niego niejasne, choć zrazu nie 
wydają się szczególnie niepokojące: 

Błąkałem się po wielkim budynku złożonym z wielu sal, z których jedne przeznaczone 
były na naukę, inne na rozmowy i dyskusje fi lozofi czne […]. Na lekcjach przerabiano 
autorów greckich i łacińskich […]. Przeszedłem do sali […] wyszedłem, żeby wynająć 
pokój w czymś na kształt hotelu o ogromnych schodach, pełnym zaaferowanych po-
dróżnych. Gubiłem się raz po raz w długich korytarzach, a kiedy przecinałem jedną 
z głównych galerii, zaskoczył mnie dziwny widok (53)190.

Wielka budowla, korytarze, schody, galerie i plątanina przejść pozwalają uznać 
tę przestrzeń z wizji sennej za kolejną fi gurację labiryntu, owego miejsca zagad-
kowego i, jak to formułuje F. Frontisi-Ducroux, „[…] zaledwie materialnego”, 
takiego, które „jawi się przede wszystkim jako przestrzenna ekspresja pojęcia 
aporii, problemu nierozwiązywalnego, sytuacji szczególnie niebezpiecznej”191. 
Ale, powtórzmy, w początkowych sekwencjach Aurelii błądzenie i zagubienie 
w pomieszczeniach labiryntowych nie rodzi poczucia zagrożenia, budzi jedynie 
ciekawość. Sen przemieni się w koszmar dopiero wówczas, gdy uwagę onirycz-
nego wędrowca przykuje zjawisko rzeczywiście nieoczekiwane i niewytłuma-
czalne. Oto ów „dziwny widok”:

Istota niezwykłych rozmiarów, mężczyzna czy kobieta – nie wiem – unosiła się z trudem 
w powietrzu, jakby walcząc z grubą warstwą chmur. Zabrakło jej wreszcie sił i odde-
chu, i spadła na sam środek mrocznego podwórza, zaczepiając się skrzydłami o dach 
i balustradę. […] Była cała w odcieniach czerwieni, a jej skrzydła mieniły się tysiącem 
refl eksów. W długiej szacie o fałdach antycznych przypominała Anioła z Melancholii 
Albrechta Dürera. Obudziłem się nagle, krzycząc z przerażenia (53)192.

190 „J’errais dans un vaste édifi ce composé de plusieurs salles, dont les unes étaient consacrées 
à l’étude, d’autres à la conversation ou aux discussions philosophiques. […] Les leçons continuaient 
sur les auteurs grecs et latins […]. Je passai dans une autre salle […] puis j’en sortis pour chercher 
ma chambre dans une sorte d’hôtellerie aux escaliers immenses, pleine de voyageurs aff airés. 
Je me perdis plusieurs fois dans les longs corridors, et, en traversant une des galeries centrales, 
je fus frappé d’un spectacle étrange” (III, 702). W całym tekście Aurelii obydwa te komponenty 
scen onirycznych, przemieszczanie się z miejsca na miejsce, błądzenie w labiryncie i spadanie 
w ciemność, postrzegane jako unoszenie się, zazębiają się z sobą i współokreślają topografi ę 
przestrzenną. Odnosi się to zarówno do wydarzeń na jawie, jak i do snów.

191 „[…] à peine matériel […] [labyrinthe] apparaît surtout comme l’expression spatiale de 
la notion d’aporie, de problème insoluble, de situation particulièrement périlleuse”; Françoise 
Frontisi-Ducroux, Dédale. Mythologie de l’artisan en Grèce ancienne, Paris, Maspéro, 1975, s. 142.

192 „Un être d’une grandeur démesurée – homme ou femme, je ne sais – voltigeait péniblement 
au-dessus de l’espace et semblait se débattre parmi des nuages épais. Manquant d’haleine et de force, 
il tomba enfi n au milieu de la cour obscure, accrochant et froissant ses ailes le long des toits et des 
balustres. […] Il était coloré de teintes vermeilles, et ses ailes brillaient de mille refl ets changeants. 
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Narrator zachowuje najwyższą ostrożność i nie nazywa po prostu aniołem 
owej skrzydlatej istoty, nagle skądś wyłonionej i z przyczyn nieodgadnionych 
spadającej w mrok. Stwierdza natomiast, iż przypomina ona postać anioła 
z ryciny Dürera, a więc nie osobę, lecz dzieło sztuki. Pamięć, powołująca 
do bytu (onirycznego!) sceny i obrazy, ma wprawdzie z natury rzeczy cha-
rakter subiektywny, lecz może odsyłać do obiektywnego faktu kulturowego. 
W omawianym tekście faktem tym jest skrzydlata centralna postać ze znanego 
dzieła malarskiego, w wizji sennej przedstawiona w sytuacji zaprzeczającej 
podstawowym funkcjom, by nie rzec obowiązkom anioła, zapisanym w wie-
lowiekowej tradycji wyobraźni. Angelokształtna, niema zjawa nie jest tutaj 
posłańcem dobrej nowiny, niczego nie oznajmia ani przed niczym nie prze-
strzega, nad nikim nie czuwa, a jej ciężki, niezdarny lot kończy się upadkiem. 
Z uszkodzonymi skrzydłami, pozbawiony swoich atrybutów, nervalowski anioł 
milczy, a wkrótce nieruchomieje, nie wznosi się ponownie, lecz, zaczepiwszy 
skrzydłami o „dach i balustradę”, tkwi bezsilnie, wielki, nieporadny, uwię-
ziony w miejscu ciasnym i ciemnym. Przestrzeń ta stanowi część składową 
tej, po której błądzi tam i z powrotem protagonista, a którą przedstawia jako 
zamknięty, niepokojąco dziwny obszar, budowlę na poły labiryntową, na 
poły więzienną.

Topografi ę pierwszych onirycznych scen w Aurelii określa zatem poruszanie 
się bohatera w przestrzeni paralabiryntowej; przemieszczaniu towarzyszy obawa 
przed zabłądzeniem, upadkiem w dół i zagubieniem w ciemnościach. Błądzenie 
i upadek postrzegane są i relacjonowane w kategoriach przeciwstawnych: nie 
tylko schodzenie (zakładające ruch umiarkowanie powolny), lecz także spadanie 
w mrok (zakładające ruch przyśpieszony, niekiedy gwałtowny) wyobrażone są 
jako wstępowanie lub wznoszenie się ku światłu: przestrzenie katamorfi czne stają 
się zarazem przestrzeniami wstępującymi (ascensyjnymi). Przybierają postać 
krajobrazów odwracalnych, w obrębie których mroczne przepaści okazują się 
jednocześnie jasnymi, otwartymi wyżynami.

Bezpośrednia konfrontacja protagonisty z universum podległym takiemu 
dynamizmowi dokonuje się, począwszy od rozdziału IV pierwszej części Aurelii. 
Jak poprzednio, relacja dotyczy wizji sennej, w trakcie której śniący odnosi 
wrażenie spadania. Bohater-narrator zachowuje wprawdzie narracyjny dystans 
do przedstawianych doznań i obrazów ze snu („wydało mi się, że...”; „czułem, 
jak...” itp.), lecz owa rama modalna tylko nieznacznie osłabia dramatyzm doznań 
i nie ingeruje w struktury głębokie obrazowania:

Tymczasem noc gęstniała z wolna i formy, dźwięki, poczucie miejsca mieszały się 
w moim sennym umyśle; wydało mi się, że wpadłem w otchłań [tu raczej: w przepaść; 

Vêtu d’une robe longue à plis antiques, il ressemblait à l’Ange de la Mélancolie d’Albrecht Dürer 
– je ne pus m’empêcher de pousser des cris d’eff roi qui me réveillèrent en sursaut” (III, 702–703).
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B.S.] biegnącą poprzez cały świat. Czułem, jak […] unosi mnie rzeka roztopionego 
metalu, a tysiące jej podobnych […] przecinało wnętrze ziemi jak statki [ściśle: naczy-
nia krwionośne; B.S.], jak żyły wijące się pośród płatów mózgu. Wszystkie toczyły się, 
krążyły, drgały […] (57)193. 

W przeciwieństwie do wizji poprzedniej, w której śniący jest jedynie biernym 
świadkiem spadania Dürerowskiego anioła, obecna scena dotyczy bezpośrednio 
jego samego i jest przezeń aktywnie przeżywana: to on sam leci w dół, nie kto 
inny. Spadanie dokonuje się we wnętrzu kuli ziemskiej, poprzecinanej dziwną 
metaliczną substancją, płynną i niby rzeka ujętą w koryta przypominające 
mózgowe naczynia krwionośne („vaisseaux et veines”), uformowane na kształt 
labiryntu encefalicznego. Durand określa wszelkie oniryczne spadanie, a więc 
także upadek („chute”) jako „[…] koszmarny sen kończący się nierzadko wizją 
scen piekielnych”194, jednak w tekście Nervala ta narzucająca się negatywna 
konotacja zostaje zrazu osłabiona, następnie zanika całkowicie. Spadanie 
okazuje się łagodne, „bezbolesne” („sans souff rance”), nie towarzyszy mu lęk, 
zaburzenia w percepcji przestrzeni i doznań zmysłowych nie przemieniają się 
w niebezpieczny upadek. Komentując symbolikę wyobrażeń wertykalności, 
Durand zwraca uwagę na zjawisko „porywu odwracalnego”. Czyni to, uciekając 
się, podobnie jak Bachelard, do obrazowych sformułowań poetyckich, tutaj 
przekonujących, choć niezupełnie zgodnych z prawami fi zyki – chyba żeby 
chodziło tylko o promień światła: „[…] strzale odpowiada promień, promień 
jest odwróconą strzałą, skoro zniżając się, potrafi  zachować szybkość i prosty 
kierunek”195. Euforycznej radości wzlotu, jaką może symbolicznie wyobrażać 
wzlatująca strzała, odpowiada doznanie spadania pozytywnego – pod warun-
kiem, że dokonuje się ono ze znaczną szybkością, na wzór padającego z góry 
świetlistego promienia. W omawianym epizodzie ciemność, początkowo 
intensywna, zdaje się jednoznacznie określać czas wydarzeń: to jeden z wielu 
romantycznych „nokturnów”, scen nocnych, dodatkowo udramatyzowany 
doznaniem upadku. 

Gdy w jądrze ciemności pojawia się jasność, podziemny labirynt nie tylko 
rozświetla się, lecz także otwiera w głąb i wzwyż. Wówczas upadek traci drama-
tyczną siłę, okazuje się łagodnym zstępowaniem, a następnie – wstępowaniem... 

193 „Cependant la nuit s’épaississait peu à peu et les aspects, les sons et les sentiments des 
lieux se confondaient dans mon esprit somnolent; je crus tomber dans un abîme qui traversait 
le globe. Je me sentais emporté […] par un courant de métal fondu et mille fl euves pareils […] 
sillonnaient le sein de la terre comme les vaisseaux et les veines serpentant parmi les lobes du 
cerveau. Tous coulaient, circulaient et vibraient […]” (III, 702–703).

194 „[…] cauchemar qui aboutit souvent à la vision de scènes infernales”; G. Durand, Les 
Structures..., op. cit., s. 123.

195 „[…] à la fl èche répond le rayon, le rayon est fl èche inversée puisque dans la descente il 
sait garder vitesse et droiture”; ibidem, s. 148.
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Również i w tym przypadku mają zastosowanie antropologiczne interpretacje 
Duranda, porządkujące świat wyobrażeń i wyjaśniające zjawisko inwersji:

[…] celem […] nie będzie już wspinaczka na szczyt, lecz przeniknięcie do środka, […] 
ta droga ku środkowi będzie jednocześnie, albo naprzemiennie drogą najłatwiejszą, 
najprzystępniejszą i jakby zachowującą ślad entuzjazmu towarzyszącego wznoszeniu 
się, lecz także ścieżką trudną, meandryczną i labiryntową […]196.

Bohater nervalowski tylko z pozoru spada w ciemną przepaść, w istocie do-
ciera do świetlistego jądra głębiny. Rozjaśniona we wnętrzu globu przestrzeń 
otwiera się przed nim, wydaje się harmonijna, przyjazna, pozbawiona zagrożeń 
właściwych katamorfi cznym i nocnym wyobrażeniom labiryntowym: „Białawe 
światło przenikało do mnie powoli, aż zobaczyłem nowy horyzont, niby ogromną 
kopułę, a na tym horyzoncie wyspy otoczone świetlistymi falami. Znajdowałem 
się na brzegu, w bezsłonecznej jasności […] (57)197. Eksplorując obszary mroku, 
bohater nervalowski podejmuje trud przenikania do istoty nocy i snu samotnie, 
niby osierocony syn, w świecie pozbawionym boskiego pierwiastka solarnego 
(ojcowskiego): bez wsparcia. Ale słońce nie wydaje się konieczne, skoro może 
je zastąpić jasność, która – emanując z samego jądra materii, nie z wysokości 
niebios – gwarantuje możliwość bytu bezsłonecznego. Jak zobaczymy, w części 
drugiej Aurelii, w halucynacyjnych wizjach na jawie słońce ukaże się na powrót, 
lecz będzie czarne, zaćmione i zapowiadające kosmiczną katastrofę. 

Stopniowo wędrowiec odzyskuje świadomość układu przestrzeni, zrazu 
zakłóconą. Spadanie w głąb globu nie upośledza przenikliwości spojrzenia, 
skoro wzrok rejestruje obecność światła i wysp ukazujących się pod horyzontem 
uformowanym jak kopuła: podziemny krajobraz otwiera się na oścież. Na tę 
cechę krajobrazu romantycznego zwraca uwagę J.P. Charcosset: „[…] zawsze 
chodzi właśnie o otwarcie. Odkrycie krajobrazu zawsze sprawia wrażenie prze-
budzenia – jakby oczy nasze wreszcie przejrzały, jakby rzeczywiście otwarło 
się nasze spojrzenie”198. W onirycznym podziemnym pejzażu nervalowskim 

196 G. Durand, Zstępowanie i puchar, przekład Krystyna Falicka, w: Potęga świata wyobrażeń, 
czyli archetypologia według Gilberta Duranda, pod redakcją K. Falickiej, Lublin, Wyd. Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej, 2002, s. 97–98; „[…] le but […] ne sera plus l’ascension du sommet mais 
la pénétration du centre […] ce chemin vers le centre sera à la fois, ou alternativement, la voie la 
plus facile, la plus accessible et comme conservant un accent de l’enthousiasme ascensionnel, mais 
aussi le sentier diffi  cile, méandreux et labyrinthique […]”; G. Durand, Les Structures..., op. cit., s. 226.

197 „Une clarté blanchâtre s’infi ltrait peu à peu dans ces conduits et je vis enfi n s’élargir, ainsi 
qu’une vaste coupole, un horizon nouveau où se traçaient des îles entourées des fl ots lumineux. 
Je me trouvai sur une côte éclairée de ce jour sans soleil […]” (III, 703).

198 „[…] il s’agit bien en chaque cas d’une ouverture. La découverte du paysage fait toujours 
l’eff et d’un éveil – comme si nos yeux enfi n si dessillaient, comme si eff ectivement notre regard 
s’ouvrait”; Jean-Pierre Charcosset, „Paysage grandeur nature”, w: Revue des Sciences Humaines, 
no 1, 1988, s. 59.
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światło, w estetyce romantycznej rywalizujące z rysunkiem, nie jest ani zwy-
czajnie białe, ani nieruchome. Jest specyfi cznie „białawe”, a więc tylko częś-
ciowo przejrzyste, srebrzyste, ewentualnie złotawe. Jego intensywność wzrasta 
i maleje, pulsuje, jakby właśnie dopiero powstawało. Podobną labilność barw 
spotykamy w poezji Nervala, a także w prozie innych francuskich pisarzy 
epoki, gdzie hipotypoza stosowana jest z upodobaniem i nierzadko. Dotyczy 
to szczególnie koloru czerwonego, zwłaszcza w odniesieniu do efektów zacho-
dzącego słońca nad starymi zamkami, z „czerwonawymi witrażami” w oknach, 
ceglano-kamiennymi murami lub kopułami pokrytymi lśniącą miedzią itp. 
Budowle te wpisane są w opisy krajobrazu niezwykle dyskretnie, cienką kres-
ką, często tworząc efekt jak gdyby zawieszenia między światem rzeczywistym, 
umykającym technikom pisarstwa realistycznego, i światem niematerialnym, 
„duchowym”, równie niełatwo poddającym się opisom mimetycznym. Krótki 
wiersz Nervala zatytułowany Fantazja (Fantaisie, 1832) to jedna z możliwych 
krystalizacji takiego wizyjnego obrazu: 

[…] I zda mi się, że widzę (taka czaru władza!)
Stok zielony, od blasków zachodu graniasty,

Widzę zamek ceglany, o węgłach z kamienia,
O malowanych witrażach, co krwawo się palą
W okolu wielkich parków […]199.

Ale w komentowanej partii tekstu Aurelii hipotypoza nie służy reprezentacji 
zamku, lecz okolicy wiejskiej, rozciągającej się pod „ogromną kopułą”, nie ma też 
mowy o kolorze, a jedynie o białawym świetle, białawej („blanchâtre”) jasności, 
której źródło pozostaje nieznane. Tekst Nervala nie bardziej dba o zobrazowanie 
owego źródła – a mamy tu do czynienia z literackim krajobrazem – niż malarz 
pejzażysta na swoim płótnie. Bohater nervalowski śni, że znalazł się wewnątrz 
tego pejzażu, przypominającego realistyczno-sielankowy landszaft . Wędruje 
przezeń w towarzystwie starego wieśniaka, w którym rozpoznaje jednego ze 
swoich przodków, enigmatycznego „malarza fl amandzkiego”, „wuja”, który 
wystąpił już we wcześniejszej fazie snu:

Starzec porzucił swoją pracę i towarzyszył mi aż do pobliskiego domu. Otaczający 
nas pejzaż przypominał mi Flandrię francuską, gdzie żyli moi krewni i gdzie są po-
chowani; pole z kępami drzew u skraju lasu, w pobliżu jezioro, rzeka z jej miejscem 

199 Przełożył Miriam, w: J. Lisowski, Antologia..., op. cit., t. 3, s. 255; „[…] et je crois voir 
s’étendre / Un coteau vert, que le couchant jaunit, // Puis un château de brique à coins de 
pierre, / Aux vitraux teints de rougeâtres couleurs, / Ceint de grands parcs […]”; (I, 339). 
W podobny sposób, zwłaszcza ze względu na kolorystykę, przedstawiane są zamki w prozie 
Th éophile’a Gautiera, np. w Pannie de Maupin, także u George Sand, np. w powieści Le Château 
des Désertes (1851). 
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dla praczek, wieś z biegnącą w górę ulicą, wzgórza z ciemnego piaskowca, wrzos 
i janowiec na nich […] (58)200.

Szczegóły opisu pojawiają się w porządku, w jakim mogłoby je zarejestrować 
oko patrzącego, od najbliższego do najdalszego planu widoku poczynając, a więc 
kolejno: dom, pole, drzewa, las, jezioro, rzeka, wieś, ulica, wzgórza, wrzosy, 
janowce... Widok ten pozbawiony jest koloru; brak informacji dotyczących 
gamy chromatycznej jest uderzający: barwy krajobrazu występują jedynie in 
absentia, wpisane w opisową warstwę nominalną, wywołującą arbitralne sko-
jarzenia: płowe pola, zieleń drzew, żółć janowców, fi olet wrzosów, błękit jeziora 
lub rzeki... Podobnie fantomatycznie przedstawia się anonimowy przewodnik 
wędrowca, ów stary wuj, tutaj określony jako „wieśniak”, o którego wyglądzie 
zewnętrznym nie wiadomo nic. Ta czarno-biała grafi ka rozświetlona jasnością 
autonomiczną dobrze koresponduje z rysunkami Bresdina, niekiedy zamiesz-
czanymi jako ilustracje do francuskich wydań Aurelii201.

Jeśli enigmatyczną jasność („clarté”) odczytać jako rozświetlające tę scenerię 
światło („lumière”), wówczas symbolika omawianej sekwencji usytuowałaby się 
w obrębie porządku dziennego wyobrażeń, w durandowskim „régime diurne”, 
nie „nocturne”. Inwersja to czy antyteza? Głębokie znaczenia symboliczne tych 
sekwencji odnosić należy do wyobrażeń kojarzących jasność z wznoszeniem 
się i otwieraniem przestrzeni, nie ze spadaniem. Teoretyzując ten typ obra-
zowania, Durand proponuje następujący komentarz: „[…] duch poszukuje 
swego światła w samym sercu nocy, upadek eufemizuje się w schodzenie, 
a przepaść staje się tylko pucharem […]”202. Tak oto kraina podziemna nie 
jest bezdnią, przeciwnie, może przypominać puchar względnie czarę, nakry-
tą od góry drugą czarą, odwróconą i nazwaną tutaj kopułą, a wyobrażającą, 
przypominam, „nowy horyzont”: „[…] wydało mi się, że wpadam w otchłań 
[…] zobaczyłem nowy horyzont, niby ogromną kopułę […]”(57). Bezbarwna 
i przezroczysta, lecz przesycona światłem przestrzeń, do której dociera się, 
spadając w głąb ziemi, stanowi zaprzeczenie obrazowania katamorfi czne-
go, krajobraz ukazuje się od strony jasnego rewersu „ascensyjnego”. Z tej 

200 „Le vieillard quitta son travail et m’accompagna jusqu’à une maison qui s’élevait près de 
là. Le paysage qui nous entourait me rappelait celui d’un pays de la Flandre française où mes 
parents avaient vécu et où se trouvaient leur tombes: le champ entouré de bosquets à la lisière du 
bois, le lac voisin, la rivière et le lavoir, le village et sa rue qui monte, les collines de grès sombre 
et leurs touff es de bruyère […]” (III, 703).

201 Rodolphe Bresdin (1822–1885), francuski grafi k samouk (sepia, tusz, piórko), ilustrator. 
Mam na myśli przede wszystkim jego akwafortę La Cité lointaine (1868), znajdującą się, według 
moich informacji, w muzeum w Chicago. 

202 G. Durand, Zstępowanie i puchar, w: Potęga świata..., op. cit., s. 96; „[…] c’est au sein de 
la nuit même que l’esprit quête sa lumière et la chute s’euphémise en descente et le gouff re se 
minimise en coupe […]”; G. Durand, Les Structures..., op. cit., s. 224.
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przyczyny bohater, mimo iż spadł w chtoniczną głębinę, nie musi błądzić po 
omacku: jego wzrok, prowadzony jasnością, zanurza się w otwartej przestrzeni 
i swobodnie przesuwa wzdłuż wznoszących się linii. Parafrazując schematy 
bachelardowsko-durandowskie, dotyczące symboliki światła i barw, zgodnie 
z którymi „[…] to samo działanie ludzkiego umysłu kieruje nas ku światłu 
i ku wysokości […]”, podczas gdy „kolor zanika, w miarę jak osobnik wznosi 
się w marzeniu sennym […]”203, powiemy, że w Aurelii proces ten dokonuje 
się po prostu w wyniku onirycznego zstępowania w dół. Lecz w twórczości 
Nervala nic nie jest „po prostu”; czasowniki ruchu określające topografi ę prze-
strzeni onirycznych odsyłają do wektorów skierowanych nie tylko wertykalnie 
(w górę i w dół) i horyzontalnie (w poprzek), ale też do wnętrza i na zewnątrz. 
Zakłócenie dynamiki przestrzennej i fi guratywności materii onirycznej są 
z sobą skorelowane. W związku z tym J.N. Illouz mówi o „takiej organizacji 
przestrzeni onirycznej [która] likwiduje punkty odniesienia przestrzenności 
dostępnej postrzeganiu […]”204.

Niby adept wiedzy tajemnej poddany procesowi inicjacyjnemu, wędrowiec 
przemierza podziemia w towarzystwie przewodnika i kieruje się ku jasnym 
wyżynom. Wkrótce ukazuje się przed nim miasto, do którego można dotrzeć, 
wspinając się coraz wyżej, aż na „zawrotne wysokości”:

Czy zaszedłem zbyt daleko na tych zawrotnych wysokościach? […] znalazłem się na 
ulicach ludnego i nieznanego miasta. Zauważyłem, że jest położone na wzniesieniach; 
nad nimi wyrastała gęsto zamieszkała góra. […] Mój przewodnik prowadził mnie stro-
mymi i hałaśliwymi ulicami, gdzie słychać było odgłosy rozmaitych prac. Potem szliśmy 
długim ciągiem schodów. U ich szczytu odsłaniał się widok […] (60)205. 

Wkrótce zawrotne okazuje się wznoszenie, nie spadanie, tempo marszu ulega 
więc zwolnieniu, staje się regularne, wymuszone wysiłkiem wspinaczki po stro-
miznach ulic i schodów. Z ich szczytu widać rozległą panoramę, uroczy krajobraz 
ukazujący miasto, utopijne i uchroniczne, i jego idealnych mieszkańców206. 
Wzrok wędrowca rejestruje szczegóły krajobrazu i architektury, skupia się na 

203 G. Durand, Symbole związane ze światłem i barwami, w: Potęga świata..., op. cit., s. 74. 
„[…] c’est la même opération de l’esprit humain qui nous porte vers la lumière et vers la hauteur”; 
G. Bachelard, L’air..., op. cit., s. 55.

204 „Une telle organisation de l’espace onirique supprime les repères de la spatialité perceptive 
[…]”; J.N. Illouz, Nerval, le „rêveur en prose”. Imaginaire et écriture, Paris, PUF, 1997, s. 152.

205 „Étais-je allé trop loin dans ces hauteurs qui donnent le vertige? […] Je me vis errant dans 
les rues d’une cité très populeuse et inconnue. Je remarquai qu’elle était bossuée de collines et 
dominée par un mont tout couvert d’habitations. […] Mon guide me fît gravir des rues escarpées 
et bruyantes où retentissaient les bruits divers de l’industrie. Nous montâmes encore par de 
longues séries d’escaliers, au delà desquels la vue se découvrit” (III, 705).

206 Na utopijną symbolikę tej wizji zwróciła uwagę G. Malandain; G. Chamarat-Malandain, 
Nerval, Réalisme et invention, Orléans, Paradigme, 1997, s. 131–142. 
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lekkich, przejrzystych konstrukcjach tego niemal napowietrznego miasta-oazy, 
wyłonionego ze snu o spadaniu:

[…] tu i ówdzie tarasy z rozpiętymi na kratach roślinami, gdzie indziej ogródki; dachy, 
pawilony o lekkiej konstrukcji malowane i rzeźbione […]; perspektywy złączone pas-
mami pnącej się zieleni, urzekające oko i zachwycające duszę, niby rozkoszna oaza […] 
ustronie, drogie ptakom, kwiatom, powietrzu i światłu (60)207.

Świetliste miasto, stworzone przez harmonijne połączenie działalności arty-
stycznej i użytecznej, wznosi się pionowo i jest łatwo dostępne, niezamknięte 
żadnymi murami, jak gdyby zawieszone w powietrzu wbrew prawom ciążenia. 
Przestrzeń wypełniają obrazy o symbolice ascensyjnej i uranicznej, a ptaki 
i kwiaty, powietrze i jasność układają się w izomorfi czne pary należące do ży-
wiołu powietrznego. Ich obecność w tekście to kolejna symboliczna emanacja 
pragnienia wzlotu, być może też – na płaszczyźnie psychologicznej – znak dą-
żenia do opanowania prymitywnego lęku przed upadkiem. Dematerializująca 
nieobecność kolorów w krajobrazie czarno-białym zostaje teraz złagodzona 
obecnością zieleni, wijącej się niby długa nić między konstrukcjami i łączącej 
ich elementy. Owe „pasma pnącej się zieleni” nie tylko działają jak przyno-
szące ukojenie symbole fuzji elementów przeciwstawnych (dołu z górą, ziemi 
z niebem...), lecz przede wszystkim stanowią negację kamiennej jałowości 
góry: lithos pokonany zostaje przez aktywny bios. W związku z tym jeden 
z komentatorów Nervala mówi (aczkolwiek nie bez pewnej nadinterpretacji) 
o „[…] roślinnej eksplozji otwierającej się na napowietrzną radość, na wzlot 
ptaków, owadów i kwiatów”208. 

Podziemny krajobraz wznosi się nieustannie. Powyżej miasta, zbudowa-
nego na wzgórzach, ukazuje się jego druga część, jeszcze bardziej górzysta. 
Wędrowiec postępuje za swym przewodnikiem, pełniącym niejako funkcję 
mistagoga: początkowo określany jako „starzec” lub „wuj”, następnie duch 
(„esprit”), przybiera ostatecznie postać młodego człowieka („jeune homme”), 
łączą go więc z bohaterem głębokie więzi naturalne i duchowe. Ten zaś nadal 
występuje w roli adepta poddanego inicjacji: próbę stanowi niebezpieczna droga 
przez ciemność ku światłu. Droga pnie się w górę, lecz idący odnosi wrażenie 
zapadania się, jak gdyby ziemia usuwała mu się spod nóg, podczas gdy teren, 

207 „Çà et là, des terrasses revêtues de treillages, des jardinets ménagés sur quelques espaces 
aplatis, des toits, des pavillons légèrement construits, peints et sculptés [...]; des perspectives 
reliées par de longues traînées de verdures grimpantes séduisaient l’œil et plaisaient à l’esprit 
comme l’aspect d’une oasis délicieuse […] retraite aimée des oiseaux, des fl eurs, de l’air pur et 
de la clarté” (III, 706).

208 „[…] l’explosion végétale qui débouche sur une joie aérienne, sur un envol d’oiseaux, 
d’insectes et de fl eurs”; J.P. Richard, „Géographie magique de Nerval”, w: Poésie et profondeur, 
op. cit., s. 42.
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choć postrzegany jako górzysty, wydaje się niestabilny, wznosi się i opada, choć 
pozostaje jasny, lekki i jakby niematerialny:

Postępując za przewodnikiem, zszedłem teraz do jednego z tych wysokich domostw, 
których złączone dachy wyglądały osobliwie. Moje stopy jakby zanurzały się w archi-
tektonicznych warstwach kolejnych epok. Za widmami jednych budowli wciąż kryły 
się inne […] wszystko […] było żywe, powietrzne, świetliste (60)209.

Zjawiska te, szczególnie zstępowanie wzwyż („zszedłem teraz do jednego z tych 
wysokich domostw”), niezgodne z zasadami dynamiki, są skutkiem swobodnych 
procesów onirycznych, generujących obrazowanie symboliczne. To sposób 
myślenia nieobcy Bachelardowi, analizującemu specyfi kę marzenia na jawie 
(lub marzenia sennego) jednocześnie wstępującego i zstępującego. Nie inaczej 
w prozie Nervala, którego wyobraźnia, niezależna od perspektywy racjonalnej, 
stanowi ekspresję marzenia (snu) o uwolnieniu od ograniczeń grawitacyjnych 
i przestrzennych. Zakłada też możliwość postawienia znaku równości mię-
dzy doświadczeniami katamorfi cznymi i ascensyjnymi. Te ostatnie nabierają 
szczególnego znaczenia ze względu na uderzające podobieństwo zachodzące 
między onirycznym miastem w Aurelii i przedstawieniem greckiej wyspy Syros, 
zamieszczonym w pierwszej części Podróży na Wschód.

Relacja z pobytu na wyspie ma pozory relacji naocznej, w guście romantycz-
nego „opisania podróży”, pełnej erudycyjnych i quasi-realistycznych szczegółów, 
z widoczną troską o reporterski autentyzm, znany z Nocy październikowych. 
Nerval istotnie odbył podróż przez archipelag Cyklad, lecz Syry nie zwiedził, 
a na ląd zszedł tylko z powodu przesiadki na inny statek210. W Aurelii czytamy, 
że górskie miasto podziemne jest „[…] położone na wzniesieniach; nad nimi 
wyrastała […] góra”, a niektórzy jego mieszkańcy przypominają „[…] ludy z […] 
gór lub rzadko odwiedzanych wysp” (60)211. A oto fragment zamieszczonego 
w Podróży... opisu Syry, który Nerval mógł znać z relacji podróżników, a także 
dzięki popularnym rycinom. Podobieństwo greckiej wyspy do miasta z omó-
wionej wyżej onirycznej wizji w Aurelii jest niewątpliwe:

[…] to dziwne miasto, zbudowane na schodach i podzielone na dwie części, z jedną 
ciągnącą się wzdłuż morskiego brzegu (nowe miasto), podczas gdy druga (stare miasto) 

209 „[…] je descendis, suivant mon guide, dans une de ces hautes habitations dont les toits 
réunies présentaient cet aspect étrange. Il me semblait que mes pieds s’enfonçaient dans les 
couches successives des édifi ces de diff érents âges. Ces fantômes de constructions en découvraient 
toujours d’autres […] c’était aéré, vivant, traversé de mille jeux de la lumière” (III, 706).

210 Wyspie i podróży romantycznej poświęcony jest mój artykuł: „Wyspa Syros: jawa czy sen? 
Francuski romantyk na Cykladach”, w: Archipelagi wyobraźni. Z dziejów toposu wyspy w kręgu 
literatur romańskich, pod redakcją Ewy Łukaszyk, Kraków, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
2007, s. 81–97. 

211 „[cité] bossuée de collines et dominée par un mont […]” (III, 705); „[…] peuples de […] 
montagnes ou de certaines îles peu fréquentées par les étrangers” (III, 706).
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znajduje się na wierzchołku góry w kształcie głowy cukru, na którą trzeba się wdrapać 
[…] i ukształtowana jest jak ostry szczyt piramidy […]212.

Stare miasto to „miasto górne”, nad którym wznoszą się jeszcze dwa inne szczyty, 
dokąd można się wspiąć wąską i krętą ulicą: „Górne miasto z piętra na piętro 
wspina się na chmurę”213. Syra ma przywodzić na myśl latającą wyspę z powie-
ści Swift a; Nerval sugeruje to podobieństwo bezpośrednio, odwołując się do 
kultury literackiej odbiorcy: „Któż nie pamięta miasta Laputy u poczciwego 
Swift a, zawieszonej w powietrzu […]. To właśnie dokładny portret starej Syry 
[…]”214. Wyobraźnię uraniczną (niebo, chmura, powietrze...) wspiera żywioł 
akwatyczny i chtoniczny, chodzi bowiem o wyspę górzystą, zamieszkałą po 
sam szczyt. Nawet jeśli liczne XIX-wieczne relacje z podróży zbanalizowały 
egzotykę takich wysp, w tekście Nervala emblematycznego znaczenia Syry 
nic nie osłabia. Topografi czna odrębność tworów wyspowych generuje wiele 
rozmaitych obrazów archetypowych; insularna wyobraźnia Nervala karmi się 
przede wszystkim obrazami idyllicznego spokoju, zielonego raju i utopijnej 
doskonałości: „[…] wyspa izoluje się i zamyka sama na sobie, w swej opie-
kuńczej kolistości” – pisze Bachelard215. Podobne wrażenie sprawia miasto, 
pozbawione żywych barw, świetliste i biało-zielone, pokrewne wyobrażeniom 
rajskich wysp szczęśliwych, obecnych w wielu kulturach i wierzeniach. W tek-
ście Nervala wszechobecna biel uderza, ubrani na biało mieszkańcy sprawiają 
wrażenie zjaw, niezależnie od komentarza, iż jest to tylko złudzenie wzrokowe, 
ponieważ „w rzeczywistości” ubrania ich są wielobarwne, jak o tym informuje 
jeden z mieszkańców. Do rzeczywistości, na którą się powołuje fantomatyczny 
przewodnik, nie ma dostępu, gdyż prawda, jaką dysponują mieszkańcy ideal-
nej niby-wyspy, pozostaje poza zasięgiem doświadczeń bohatera. Dostęp do 
prawdziwego wtajemniczenia pozostaje zamknięty, odgrodzony symboliczną 
bielą, niematerialnym blaskiem i światłem:

Wyglądało na to, że nie chciano dopuścić mnie do tutejszych tajemnic. […] było to za-
pewne złudzenie mego oka […] przewodnik zaczął rysować ich stroje, barwiąc je żywymi 

212 „[…] cette ville bizarre, bâtie en escalier et divisée en deux cités, l’une bordant la mer (la 
neuve), et l’autre (la cité vieille) couronnant la pointe d’une montagne en pain de sucre, qu’il faut 
gravir […] semblait former la pointe d’une construction pyramidale […]” (II, 251). 

213 Nerval parafrazuje tutaj fragment wiersza V. Hugo Le feu du ciel, ze zbioru Les Orientales: 
„Voilà que deux cités, étranges, inconnues, / Et d’étage en étage escaladant les nues / Apparaissent 
[…]”, w: V. Hugo, Œuvres complètes, Poésies I, Paris, Robert Laff ont, coll. „Bouquins”, 1985, 
s. 422; „Oto dwa miasta, dziwne i nieznane, / Co z piętra na piętro na chmury ze wznoszą / 
Ukazują się […]”.

214 „Qui ne se souvient de la ville de Laputa du bon Swift , suspendue dans l’air […]. Voilà 
exactement le portrait de Syra la vieille” (II, 251–252).

215 „[…] l’île s’isole et se referme sur elle-même, dans sa rondeur protectrice”; G. Bachelard, 
La Poétique de l’espace, op. cit., s. 214. 
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kolorami: w ten sposób dawał mi do zrozumienia, jakie są naprawdę. Zdumiewająca 
mnie białość pochodziła może ze szczególnego blasku, z gry świateł stapiającej kolory 
pryzmatu […]. Była to jakby pierwotna i niebiańska rodzina (61)216.

Obecność podziemnej wyspy w tekście Aurelii ma charakter niejawny, nie te-
matyzuje całości, lecz pełni funkcję pomocniczą w stosunku do archetypowego 
obrazu góry (również podziemnej) – a ten jest znacznie bardziej wyrazisty 
i dominujący. W obszarze wyobraźni symbolicznej obrazy orografi czne wpi-
sane są w porządek dzienny, solarny i męski; w obrazowaniu przestrzennym 
góra pełni zazwyczaj funkcję łącznika między wyobrażeniami horyzontalności 
i wertykalności. Ponadto, w większości systemów religijnych, w wizjach oni-
rycznych, relacjach halucynacyjnych, w języku poezji i sztuki w ogóle, góra 
stanowi część podstawowej topiki sakralnej. „Dla każdego, kto swoje marzenia 
czerpie wprost z natury, najmniejszy pagórek jest wzgórzem natchnionym” – 
zauważa Bachelard217. Durand zwraca przy tym uwagę na symbolikę seksual-
ną, męską i uraniczną góry, w metafi zyce i kulturze chińskiej odpowiadającą 
pierwiastkowi jang: „Góra […] to sursum Yang, z czym kojarzone jest pojęcie 
nasłonecznienia i powietrznego tchnienia”218. Żeński pierwiastek jin, ze swą 
symboliką akwatyczną, odnosiłby się wówczas do wyspy, bardziej (wyspa Syra 
na Morzu Egejskim) lub mniej (Aurelia) wyraźnie współistniejącej z obrazem 
góry. Durand wielokrotnie podkreśla wyspowość jako mityczny obraz kobiecości 
idealnej, jednocześnie dziewiczej i macierzyńskiej219.

W utworach Nervala geografi czna konfi guracja przestrzenna nie jest syme-
tryczna, skoro, jak wspomniano wyżej, zarówno w Aurelii, jak i w Podróży... 
przeważa górski (męski), nie zaś wyspowy (żeński) charakter przedstawianych 
miejsc. Ujmując rzecz z perspektywy symbolicznych znaczeń wyobraźni, powie-
my, że pierwiastek żeński jest tu zbyt słaby i pasywny, by móc skutecznie pełnić 

216 „Il semblait qu’on eût voulu m’empêcher de pénétrer le mystère de ces retraites. […] il 
paraît que c’était une illusion de ma vue […] mon guide se mit à dessiner leur costume qu’il 
téignit de couleurs vives, me faisant comprendre qu’ils étaient ainsi en realité. La blancheur qui 
m’étonnait provenait peut-être d’un éclat particulier, d’un jeu de lumière où se confondaient les 
teintes ordinaires du prisme […]. C’était comme une famille primitive et céleste […]” (III, 707).

217 „La moindre colline, pour qui prend ses rêves dans la nature, est inspirée”; G. Bachelard, 
La terre..., op. cit., s. 384. Nietrudno zauważyć tutaj aluzję do tytułu słynnej powieści M. Barrèsa 
Natchnione wzgórze (La Colline inspirée, 1913).

218 „La montagne […] c’est le sursum yang, auquel s’associent l’idée d’ensoleillement et celle 
de courant aérien […]”; G. Durand, Les Structures..., op. cit., s. 142–143.

219 Zdaniem G. Duranda, wyspa – podobnie jak ogród, las, a także... katedra – stanowi 
izomorfi czny wariant archetypu żeńskiej intymności, wyobrażanej jako emblemat („engramme”) 
marzenia o powrocie do macierzyńskiego łona; zob. G. Durand, Les Structures..., op. cit., s. 280–285 
oraz: idem, Symbole intymności, w: Potęga świata..., op. cit., s. 136. Zob. także: Jean-Jacques 
Wunenburger, „Rêveries insulaires”, w: J.J. Wunenburger, La vie des images, Strasbourg, Presses 
Universitaires de Strasbourg, 1995, s. 80–90.
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symboliczną funkcję matczynego łona, schronienia lub oazy. Bohater nervalowski 
nie zdoła więc dotrzeć do tajemnicy górskiej krainy ze snu, przypominającej wyspę 
i jak ona wyobrażonej niby niedostępny raj, nie nawiąże trwałego kontaktu z wid-
mowymi mieszkańcami; odchodzi, a wizja rozwiewa się w nicości. Konieczność 
powrotu do rzeczywistości, świadomość rozdźwięku między doznaniami snu 
i jawą, a zwłaszcza poczucie utraty tego, co upragnione, staje się źródłem cier-
pienia; Foucault mówi o „niewyczerpanym potencjale zranień”220. Rzeczywistość 
to „życie”, powrót do niego napawa niechęcią, podziemna i napowietrzna kraina, 
rozpoznana jako „ojczyzna mistyczna”, natychmiast umyka w przeszłość i rodzi 
tęsknotę: „[…] w tej ojczyźnie mistycznej, której rąbek ujrzałem. Jakie szczęście 
w tym znajdowałem! […] Z łagodną melancholią czekałem godzin nocy” (62)221. 
Melancholia, jakkolwiek łagodne byłyby jej objawy, karmi się przede wszystkim 
doznaniem nieodwołalnej „straty” i nieustającej „żałoby” – by odwołać się do 
ustaleń i rozróżnień Z. Freuda. W kontekście twórczości Nervala szczególnie 
trafne wydaje się jedno ze sformułowań M. Bieńczyka: „[…] dotknięty melan-
cholią […] Nie wie [natomiast], nawet gdy zna obiekt straty, co w nim utracił, 
i jego praca żałoby nie może się dokonać”222. 

Mniej więcej w połowie pierwszej części Aurelii kolejna sekwencja onirycz-
na okaże się kluczowa dla interpretacji wielu polimorfi cznych warstw utworu. 
Niezależnie od uderzająco rygorystycznej składni wszystko w tym fragmencie 
wydaje się wieloznaczne: wewnętrzna struktura dyskursu, jego kompozycja, 
system odniesień i aluzji, by ograniczyć się do kwestii z pozoru najprostszych. 
Wprawdzie nie pojawiają się tutaj podziemne obrazy labiryntu ani piekła, nie-
mniej organizacja przestrzenna snu, przechodząc od schematów ascensyjnych do 
katamorfi cznych, sytuuje imaginarium między porządkiem dziennym i nocnym. 
Scena umiejscowiona jest początkowo w jasnym i obszernym wnętrzu bliżej 
nieokreślonego domostwa, następnie w otwartej przestrzeni ogrodu, który osta-
tecznie okazuje się opuszczonym cmentarzem; oto kolejne przemieszczanie się 
od wnętrza do zewnątrz i zanurzanie w ciemności. Wnętrze jaśnieje niezwykłym 
blaskiem, lecz poza nim wszystko ulega stopniowej metamorfozie. Kwitnący 
ogród i obfi cie owocujący sad staje się najpierw parkiem, na poły przykry-
tym kopułą rozpiętych na stelażach winorośli, następnie terenem zdziczałym, 
zarosłym chwastami, bez wyznaczonych ścieżek, by ostatecznie przemienić 

220 Zob. Michel Foucault, Nietzsche, Freud, Marks, tłum. K. Matuszewski, w: „Literatura na 
Świecie”, nr 6 (203), 1988, s. 255: „[…] Freud, Nietzsche i Marks, wikłając nas w zadanie interpretacji, 
która zastanawia się wciąż nad sobą samą, wznieśli wokół nas, i dla nas, te zwierciadła, skąd 
docierają obrazy o niewyczerpanym potencjale zranień kształtujących nasz narcyzm dzisiejszy”. 

221 „[…] cette patrie mystique que j’avais entrevue – Quel bonheur je trouvai d’abord dans 
cette conviction! […] J’attendais […] la nuit dans une douce mélancolie” (III, 708).

222 Marek Bieńczyk, Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty, Warszawa, Wyd. Sic!, 
2000, s. 16.
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się w cmentarz, po którym trudno się poruszać wśród kolczastych zarośli, 
powalonych murów i posągów. Podobnie jak w poprzedniej, podziemnej wizji 
światło, w pierwszej części snu wyjątkowo silne i „trzykroć wspanialsze od […] 
naturalnego” (62)223, stopniowo zanika i gaśnie: nastaje noc. Część drugą wizji 
otwierają uwagi na temat własności światła w marzeniach sennych; narrator, 
posługując się ogólnikowymi stwierdzeniami, podejmuje wątek nieobecności 
słońca: „Każdy wie, że w snach nie widzi się nigdy słońca, choć często ma się 
poczucie znacznie większej jasności. Przedmioty i ciała świecą same z siebie” 
(63)224. Każdy; nigdy; często: gdyby iść tropem dramatycznej biografi i pisarza 
(walka z nawrotami choroby psychicznej) i tam szukać klucza do interpreta-
cji – co część krytyki nervalowskiej uprawiała do niedawna225 – pletoryczne 
uogólnienia mogłyby zostać uznane za przejawy dążenia do zminimalizowania 
wagi niepokojących doznań jednostkowych, za heroiczną próbę udowodnienia 
sobie i innym zdrowia, „normalności”, odpowiedzialności, sprawności twórczej 
itd. Dzięki włączeniu owych niezwykłych doznań do rejestru doświadczeń po-
tocznych ich ewentualne cechy patologiczne mogą tracić znaczenie negatywne, 
naznaczające bohatera-narratora piętnem choroby psychicznej. Otóż określenia 
„choroba” lub „cierpienie” („maladie”, „mal”) w utworach Nervala pojawiają się 
rzadko, podczas gdy uderza częstotliwość wyrażeń: „sen”, „marzenie”, „wizja” 
itp. („rêve”, „songe”, „sommeil”, „vision”). Rzeczownik „sen” występuje w tek-
ście Aurelii aż dwudziestotrzykrotnie, w podtytule opowiadania zaś połączony 
zostaje spójnikiem ze słowem „życie”: Aurélia ou Le rêve et la vie (Aurelia, czyli 
Sen i życie)226. Tożsamość pisarza jawiłaby się wówczas jako wytwór sił dzia-
łających równolegle, efekt połączenia tego, co w akcie pisarskim jest zapisem 
niezawisłych obszarów wizji, onirycznych lub halucynacyjnych, niezależnych 
od tego, co cogito i ratio potrafi ą kontrolować.

W ogrodzie pojawia się tajemnicza piękna dama; nagle jej postać zaczyna 
ogromnieć w promieniu wspomnianego samorodnego światła i stapiać się z roś-
linnością parku, podczas gdy zarys twarzy i ramion odbija się na chmurach227. 

223 „[…] trois fois plus brillant que le jour naturel” (III, 708).
224 „Chacun sait que dans les rêves on ne voit jamais le soleil, bien qu’on ait souvent la 

perception d’une clarté beaucoup plus vive. Les objects et les corps sont lumineux par eux-
mêmes” (III, 709).

225 Zob. obszerne studium biografi czne Claude’a Pichois i Michela Brixa Gérard de Nerval, 
Paris, Fayard, 1995. Autorzy przekonująco ustalają proporcje między egzegezą a danymi 
biografi cznymi, opartymi na aktualnych źródłach.

226 Nie wszystkie edycje Aurelii zachowują ten podtytuł.
227 Scena ta przypomina nieco tzw. efekt Brockenu, zjawisko atmosferyczno-optyczne 

występujące w górach, zwłaszcza na szczytach, kiedy obserwujący widzi swój cień pozornie 
wyolbrzymiony na położonej niżej chmurze-ekranie, często w otoczce świetlistej glorii. 
Ch. Baudelaire poświęcił mu jeden ze swoich tekstów wchodzących w skład zbioru Sztuczne 
raje (Paradis artifi ciels).
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Wkrótce znika, a w mroku wypełniającym przestrzeń rozbrzmiewają tajemnicze 
głosy oznajmiające, że „Świat jest w ciemnościach!” (64)228. Tak więc sen zostaje 
ujęty w ramę utworzoną ze znaczeń wobec siebie komplementarnych, następnie 
przemienionych w swoje przeciwieństwa. Początkowej świetlistości domostwa 
i ogrodu, w którym pomiędzy wysokimi drzewami („topole, akacje i sosny”; 63) 
porusza się różnobarwna i rozświetlona sylwetka „wysokiej pani”, odpowiada 
narastający mrok i ruina starego cmentarza, niby synekdochy zapadających 
wokół ciemności. Takim oto sposobem obrazy uszeregowane antytetycznie 
okazują się swoimi nierozerwalnie połączonymi odwrotnościami. Brak słońca 
sprawia, że wszystkie kolory gasną, bogata roślinność zdziczałego ogrodu przy-
pomina bezbarwną akwafortę, podobną do tej z niedawnego opisu wiejskiego 
krajobrazu onirycznego. Tło rysunku, ubarwionego jedną tylko, biało-czarną 
plamą winogron, wypełniają winnice, pnącza, kwiaty, wysokie trawy i wielkie 
drzewa owocowe – bez żadnej informacji chromatycznej:

Byłem w niewielkim parku, gdzie ciągnęły się szpalery winorośli […] z ciężkimi kiściami 
zielonych [białych; B.S.] i czarnych gron […]. Zaledwie można tu było dostrzec ślady 
dawnych alei […] powojnik, chmiel, wiciokrzew, jaśmin, bluszcz kokornak rozrosły się 
bujnie, rozciągając [się] między drzewami jak liany. Gałęzie pochylały się ku ziemi pod 
ciężarem owoców […] (63)229.

Dopiero w związku z obecnością damy w opisie pojawia się kolor, w ogrodzie 
nagle rozbłyskuje światło, chmury zabarwiają się na czerwono, ona zaś sama 
przemienia się i wtapia w otoczenie, tworząc z ogrodem jedność, zanim rozpłynie 
się w przestrzeni niebios. Bohater nadaremno usiłuje ją zatrzymać: „Och, nie 
uciekaj! – zawołałem – bo natura umiera razem z tobą!” (63)230. 

Komentując funkcjonowanie symboli inwersji w nocnym porządku obrazów, 
Durand zauważa, iż „[…] wielobarwność wiąże się bezpośrednio w układach 
nocnych z opisem kobiecości macierzyńskiej, z pozytywną waloryzacją kobiety, 
przyrody, środka, płodności. […] Barwa, jak noc, odsyła więc zawsze do pewnego 
rodzaju substancjalnej kobiecości231. W twórczości Nervala z całą pewnością 
chodzi o synkretyczny obraz kobiety, jednocześnie Izydy, Matki Boskiej, pani 

228 „L’univers est dans la nuit!” (III, 710).
229 „Je me vis dans un petit parc où se prolongeaient des treilles […] chargés de lourdes 

grappes de raisins blancs et noirs […]. On y apercevait à peine la trace d’anciennes allées […] 
des plantes épars de clématites, de houblon, de chèvrefeuille, de jasmin, de lierre, d’aristoloche 
étendaient entre des arbres d’une croissance vigoureuse leurs longues traînées de lianes” (III, 709).

230 „Oh! ne fuis pas! m’écriai-je, car la nature meurt avec toi!” (III, 710).
231 Zstępowanie i puchar, w: Potęga świata..., op. cit., przekład K. Falicka, s. 118; „[…] la 

multicoloration […] liée directement dans les constellations nocturnes à l’engramme de la féminité 
maternelle, à la valorisation positive de la femme, de la nature, du centre, de la fécondité. […] 
La couleur, comme la nuit, nous renvoie donc toujours à une sorte de féminité substantielle”; 
G. Durand, Les Structures..., op. cit., s. 253.
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przyrody, Persefony, utożsamianej z boginią odradzającego się życia. Jej znik-
nięcie sprowadza ciemność, jej powrót przywraca życie, kładzie kres ciemnoś-
ciom i ratuje człowieka od zatraty. W takiej roli, zstępując z wielkiej świetlistej 
gwiazdy (lub może nią będąc), kobieta ukazuje się w innym śnie, wyjaśnia sens 
przebytych prób, oznajmia ich kres i przynosi ukojenie:

[…] bogini z moich snów ukazała się uśmiechnięta […]. Zstąpiła pomiędzy nas, a łąki 
okrywały się zielenią, kwiaty i liście znaczyły jej krok... Powiedziała do mnie: „Próba, 
której byłeś poddany, dobiegła kresu […]” (95)232. 

U Nervala światło emanujące z fantazmatycznych postaci i onirycznych prze-
strzeni nie odsyła do żadnego zjawiska powtarzalnego, sprawdzalnego i racjo-
nalnie wyjaśnialnego, jest bowiem światłem samym w sobie233. Jego pojawianie 
się, wzmacnianie lub zanikanie, pozostaje niezależne od empirii, dlatego pur-
purowy blask chmur gaśnie nie z powodu zapadającego zmierzchu, lecz wiąże 
się z momentem, w którym postać kobieca, rozpłynąwszy się w roślinności 
i ogromniejąc aż do chmur, przemieni się w popiersie nagrobne, leżące pod 
cmentarnym murem. Zniknięcie damy, jej przeobrażenie, śmierć przyrody 
i mrok tworzą całość i osaczają wędrowca, z wysiłkiem torującego sobie drogę 
we wrogim pejzażu:

[…] „natura umiera razem z tobą!” […] z trudem przesuwałem się wśród jeżyn, chcąc 
pochwycić wymykający mi się ogromny cień, ale natknąłem się na fragment zniszczo-
nego muru, u którego stóp leżało popiersie kobiece. […] byłem przeświadczony, że to 
ona... […] Rozglądając się dookoła, zobaczyłem, że ogród przemienił się w cmentarz. 
A głosy mówiły: „Świat jest w ciemności!” (64)234.

Znika nie tylko przewodniczka, która wiodła wędrowca w stronę światła, lecz 
także nadzieja na odnalezienie utraconej harmonii, co zdawały się obiecywać 
wizje z pierwszych snów katamorfi cznych. Utrata, nieobecność, zniknięcie: 
tylko kolor czarny wydaje się stosowny do obrazowania zjawisk negatywnych, 
z wolna obejmujących w posiadanie świat Nervala. Zanim w krajobrazach 
Aurelii (w części drugiej) pojawi się słońce zaćmione lub czarne, tak częste 
w wyobrażeniach melancholijnych, natura ujawni stronę wrogą człowieko-
wi, niegościnną i nieżyczliwą, za pośrednictwem jeszcze innych mrocznych 

232 „[…] la divinité de mes rêves m’apparut souriante […]. Elle marcha entre nous deux, et 
les prés verdissaient, les fl eurs et les feuillages s’élevaient de terre sur la trace de ses pas... Elle me 
dit: L’épreuve à laquelle tu étais soumis est venue à son terme […]” (A., II, VI, 745).

233 Por. na ten temat: J.N. Illouz, Nerval, le „rêveur en prose”, op. cit.: „L’image cesse cette 
fois d’être un simple refl et pour devenir à elle seule la réalité même de ce qu’elle imagine”, s. 147.

234 „[…] la nature meurt avec toi! […] je marchais péniblement à travers les ronces comme 
pour saisir l’ombre agrandie qui m’échappait, mais je me heurtai à un pan de mur dégradé […] 
j’eus la persuasion que c’était le sien […] portant les yeux autour de moi je vis que le jardin avait 
pris l’aspect d’un cimetière. Des voix disaient: L’Univers est dans la nuit!” (III, 710).
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zjawisk zachodzących w przyrodzie, zwiastujących rychły kataklizm. Należy 
do nich obraz słońca o czarnych promieniach występujący w literaturze także 
niezależnie od metaforyki melancholicznej, jak to ma miejsce na przykład we 
fragmencie wiersza V. Hugo Usta ciemności: „Straszliwe czarne słońce, skąd 
noc promieniuje”235. W ostatnim (dziesiątym) rozdziale części pierwszej Aurelii 
zwiastuny te odnoszą się do bliżej nieokreślonej przeszłości, są świadectwem 
czasu minionego, tak, jak jawi się on narratorowi. Sekwencja oniryczna nastę-
puje po serii koszmarów sennych, w których bohater doświadcza rozdwojenia 
jaźni, traci ukochaną, zagraża mu wrogi sobowtór, działający „w mroku i nocy”, 
co potęguje rozpacz i mękę z powodu nieadekwatności języka, niezdolnego 
do nazwania tego stanu: „Jak oddać dziwną rozpacz, do której przywiodły 
mnie z wolna te myśli? […]” (70)236. Marzenia senne wypełniają się teraz 
„postaciami dziwacznymi i ulotnymi” („fi gures grimaçantes et fugitives”), 
o których narrator może jedynie „dać pojęcie” , lecz wyrazić ich wprost nie 
potrafi , skoro wymykają się racjonalnej percepcji. Sekwencja oniryczna 
zbudowana jest z ciągu dynamicznych scen, od pionowego ześlizgiwania się 
w głąb ziemi począwszy:

Czułem, że ześlizguję się po napiętym, nieskończenie długim sznurze. Ziemię, przecinaną 
kolorowymi żyłami roztopionych metali (wizja już mi znana), rozjaśniał z wolna ogień 
płonący w jej wnętrzu, a białość jego stapiała się z tonami wiśniowymi na obrzeżach (71)237.

Mimo braku słońca zstępowanie w mrok (nie upadek) nie przeraża, gdyż doko-
nuje się w miejscu oświetlonym czerwono-białym ogniem płonącym wewnątrz 
ziemi, a sposób przemieszczania się – powolny zjazd po linie w dół – łagodzi 
ewentualny wstrząs upadku. Podziemny świat i tym razem przypomina odwró-
coną czarę, z unoszącymi się niby-chmurami; niżej widać coś w rodzaju plaży 
porosłej żółtozielonkawymi, zeschniętymi trzcinami. Teren zachowuje ślady 
obecności słońca, teraz niedostrzegalnego, lecz niegdyś aktywnego: „Potem 
ujrzałem rozległą, falistą plażę, całą pokrytą rodzajem zielonkawych trzcin, 
zżółkłych u skrajów i jakby wyschłych od słońca, ale słońca nie widziałem, tak 

235 „Un aff reux soleil noir d’où rayonne la nuit”; V. Hugo, Ce que dit la Bouche d’Ombre, 
w: V. Hugo, Les Contemplations, Poésie II, Paris, s. 538 (por. w przekładzie Z. Bieńkowskiego: 
„[…] słońce ciemności, czarne źródło nocy”, w: Victor Hugo, Liryki i poematy, op. cit., s. 77).

236 „Comment peindre l’étrange désespoir où ces idées me réduisirent peu à peu?” (III, 718). 
W oryginale dosłownie: „odmalować” („peindre”), nie: „oddać” („rendre”); istotnie chodzi 
o stworzenie „wyobrażenia”, nie o ogólnikowe, bezbarwne i zużyte „oddanie” doznań, myśli 
i (auto)refl eksji.

237 „Je me sentais glisser comme sur un fi l tendu dont la longueur était infi nie. La terre, 
traversée de veines colorées de métaux en fusion, comme je l’avais vue déjà, s’éclaircissait peu 
à peu par l’épanouissement du feu central dont la blancheur se fondait avec les teintes cerise qui 
coloraient les fl ans de l’orbe intérieur” (III, 718).
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jak zawsze [nigdy] poprzednio” (71)238. Miejsce zgasłego lub nigdy nieistniejącego 
słońca zajmuje ów słabnący ogień, być może niegdyś heliomorfi czny, obecnie 
wulkanomorfi czny, ale przede wszystkim – jak o tym informuje tekst – pocho-
dzący z głębi ziemi. Jego stopniowe zamieranie odbiera wnętrzu ziemi moc, 
czyni ją bezpłodną i nieprzyjazną, lecz zagrożenie takie, rzecz szczególna, nie 
niepokoi ani bohatera-narratora, ani widmowych mieszkańców podziemnego 
świata. Nadto, mimo aluzyjnej obecności „plaży” i „trzcin”, nic w tym krajobra-
zie nie wskazuje na aktualną obecność wodnego żywiołu. Wokół przechodnia, 
podążającego drogą wzwyż, nie ku światłu jednak, lecz w stronę ciemności, 
przestrzeń mrocznieje i zamyka się: „Na stoku, którym zacząłem się wspinać, 
stał zamek; na stoku przeciwległym rozciągało się ogromne miasto. Kiedym 
szedł, ściemniło się […]” (71). Lakoniczność opisu, jak zwykle w tekstach 
Nervala stapiającego się z narracją, przynosi jeszcze jeden ascetyczny element 
krajobrazu. Po raz kolejny przypomina on czarno-białą grafi kę: na wprost siebie 
wznoszą się dwie konstrukcje, zamek i miasto; są ogromne i ciemne, podobnie 
jak wiodące w dół schody. Mimo przyjaznych, rozbłyskujących w ciemności 
świateł domostw miejskich dominujący w pejzażu zamek wydaje się symboli-
zować raczej zagrożenie lub przemoc niż schronienie i opiekę239.

Na tym etapie doświadczenia onirycznego powolne zamieranie ognia, nie-
gdyś – jak czytamy – żywo płonącego w podziemnych przestrzeniach, napawa 
większym lękiem niż po wielekroć stwierdzany brak słońca. Skoro rejony 
uraniczne nie gwarantują światła i ciepła, pozostaje nadzieja na odnalezienie 
życiodajnych źródeł w obszarach chtonicznych, w głębinach, nie na wysokoś-
ciach240. Ciemne schody prowadzą wędrowca do miejsca, w którym staje się 
on świadkiem działań, mimo wszystko nadal świadczących o potędze owego 
ognia podziemnego: robotnicy lepią z gliny egzotyczne zwierzę przypominające 
wielką lamę. Pod wpływem ognia przenikającego ciało zwierzęcia sztuczny 
twór nabiera pozorów życia: „[…] mamy tu pierwotny ogień […]. Ongi sięgał 
aż do powierzchni ziemi, ale źródła jego wyschły” – pada wyjaśnienie (71)241. 
Podobna informacja padła wcześniej z ust przewodnika („starca”), wyjaśnia-
jącego zasadę funkcjonowania materialnego świata podziemnego, do którego 
sen przeniósł protagonistę, a który funkcjonuje tylko dzięki obecności „ognia 

238 „J’arrivai en vue d’une vaste plage montueuse et toute couverte d’une espèce de roseaux de 
teinte verdâtre, jaunis aux extrémités comme si les feux du soleil les eussent en partie desséchés, 
mais je ne n’ai pas vu du soleil plus que les autres fois” (A., I, X, 718).

239 „Un château dominait la côte que je me mis à gravir. Sur l’autre versant, je vis s’étendre 
une ville immense. Pendant que j’avais traversé la montagne, la nuit était venue […]” (A., I, X, 
718). Właśnie ten fragment tekstu bywa ilustrowany grafi kami R. Bresdina.

240 Tym kwestiom w literaturze poświęcone jest znane studium: Hélène Tuzet, Cosmos et 
l’imagination, Paris, José Corti, 1965, zwłaszcza strony 461 i następne.

241 „[…] nous avons ici […] le feu primitif […]. Jadis, il s’élançait jusqu’à la surface de la 
terre, mais les sources se sont taries” (III, 719).
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centralnego”. Otóż, wedle interpretacji P. Diela, ogień, symbol intelektu, stano-
wi formę niedoskonałą prawdziwego, „duchowego” światła242, pochodzącego 
z wyżyn. W Aurelii ogień podziemny wprawdzie płonie, lecz nie jest dość 
potężny na to, by ożywić wytwór ludzkich rąk, jego moc jest ograniczona, jak 
gdyby tylko „techniczna”, a jego sprawność – rzemieślnicza, nie artystyczna 
i nie boska. Toteż zwierzokształtny twór z metalu i ognia nie zyska bytu praw-
dziwego i nigdy nie wzleci: „[…] brak mu […] skrzydeł” – stwierdza bohater. 
„Jeżeli ogień zostaje oddzielony od światła, a intelektem nie rządzi jasnowi-
dzący duch, [ogień] ulega oślepieniu […]. Cokolwiek stworzy […] człowiek 
[…] nie okaże się […] pożyteczne, lecz szkodliwe i niebezpieczne” – konty-
nuuje myśl P. Diel243. Być może enigmatyczną winę protagonisty, pojawiającą 
się wielokrotnie w tym i w innych utworach w formie aluzyjnej, należałoby 
rozumieć jako znaną bohaterom romantycznym pokusę, by uzurpować sobie 
boską potęgę, popełniając lucyferyczny błąd pychy, który zasługuje na karę 
najwyższą: strącenie w przepaść i ciemność.

Wyraźnie, choć nieco odmiennie, dialektyka słonecznego światła i tellurycz-
nego ognia rysuje się w Podróży na Wschód. Odrębną część Podróży... stanowi 
Historia królowej poranka i Solimana, księcia geniuszy (Histoire de la reine du 
matin et de Soliman, prince des génies). Trzej protagoniści historii to biblijny 
król Izraela Salomon, nazwany przez Nervala z arabska Solimanem, i królowa 
Saby, występująca pod imieniem Balkis (również zgodnie z tradycją arabską), 
oraz Adoniram, artysta architekt, budowniczy pałacu królewskiego i świątyni 
jerozolimskiej, literacki odpowiednik Hirama, o którym Biblia kilkakrotnie 
wspomina. Podczas wytopu metali, koniecznego do wykonania ogromnej spi-
żowej misy ofi arnej, mającej stanowić część wyposażenia świątyni wznoszonej 
na rozkaz Salomona, na skutek zdrady współpracowników Adonirama dochodzi 
do dramatycznej katastrofy. Adoniram ponosi klęskę, dotyka go niełaska króla, 
lecz w tym samym momencie zostaje w sposób cudowny przeniesiony w głąb 
ziemi, w ponadczasowy świat genezyjski. Przewodnikiem i informatorem 
Adonirama w podziemnym świecie jest Tubal-Kain, potomek Kaina, mistrz 
kowalstwa, metali i ognia, który w podziemnym świecie płonie nieustannie. To 
ogień pierwotny, potężny i jasny, jedyne, jak dowiaduje się Adoniram, prawdziwe 
źródło życia i światła. Wyjawiając wielkie tajemnice genezyjskie, kainita oznajmia 

242 Oto ów fragment: „[…] ogień-intelekt, niższa forma ducha-światła. […] Tytanowi nie uda 
się przynieść z Olimpu światła, […] w zasięgu Tytana pozostaje tylko ogień w postaci utylitarnej 
[…]”; Paul Diel, Le Symbolisme dans la mythologie grecque, Paris, Payot, 1966, s. 236 („[…] le 
feu-intellect, forme inférieure de l’esprit-lumière. […] Le titan ne réussira pas à rapporter la 
lumière de l’Olympe […] seul le feu, l’esprit sous sa forme utilitaire, est à la portée du Titan […]”).

243 „Si le feu est séparé de la lumière, si l’intellect n’est pas guidé par l’esprit clairvoyant […] 
il s’aveugle […]. l’homme […] tout ce qu’il créera […] s’avérera […] non plus utile mais néfaste 
et dangereux”; ibidem, s. 240.
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także, iż zwyczajne ziemskie słońce jest w porównaniu z owym podziemnym 
ogniem „blade i pozbawione ciepła”, przypomina „kiepski piec, który nie miałby 
dość siły nawet na ugotowanie jednego jajka”244. Jak Anchizes Eneaszowi lub 
Wergiliusz Dantemu, Tubal-Kain wskazuje w podziemiach drogę Adoniramowi, 
rozpoznając w nim swojego potomka i, podobnie jak on, „syna ognia”. 

Sanktuarium ognia mieści się w głębi przypominającej swą budową podzie-
mie z onirycznej wędrówki bohatera Aurelii. Adoniram doświadcza spadania 
w tę czeluść nie we śnie, lecz na jawie: ziemia otwiera się pod nim i nad nim 
zamyka. Nieskończenie wysoko, na kształt olbrzymiej świetlistej kopuły (znanej 
z Aurelii) wznosi się sklepienie: „[…] niby ogromne niebo, skąd spływały […] 
potoki białego i lazurowego światła, które spadając w dół, mieniło się tęczowymi 
blaskami”245. Pochodzenie ognia i blasku nie jest więc uraniczne i heliomorfi cz-
ne, lecz chtoniczne, jednakże – odmiennie niż w Aurelii – jego moc wydaje się 
niewyczerpana, gdyż serce ziemi pulsuje nieustannie:

[…] wstępowali w głębokie obszary ciemności i ciszy […] głuche, regularne, powtarza-
jące się uderzenia zapowiadały bliskie sąsiedztwo serca świata; Adoniram słyszał, jak 
bije z coraz większą siłą […] zdumiewała go ta wędrówka przez bezkresne przestrzenie 
[…] ta jasność, ta niebiańska kopuła we wnętrznościach ziemi zdumiewa go […]. „To 
sanktuarium ognia – rzekł do niego Tubal-Kain – stąd pochodzi ziemskie ciepło […]”246.

Tubal-Kain, zwany również „księciem duchów ognia” („prince des esprits du 
feu”; II, 728), tłumaczy swojemu potomkowi, iż życie na ziemi bierze początek 
w tej ogromnej podziemnej kuźni, powstaje ze stopu nieustannie odradzających 
się metali, za sprawą owego pierwotnego ognia silniejszego od słońca. Wyjaśnia 
też, że istniejąca niegdyś więź świata naziemnego i podziemnego oraz har-
monia wszystkich żywiołów została przerwana z woli Adonai, twórcy słabych 
istot ludzkich „ulepionych z błota” („Il a crée l’homme de boue”; II, 721). Z tej 
przyczyny ogień płonący we wnętrzu ziemi będzie jednak stopniowo zamierał 
i wkrótce, jak oznajmia potomek Kaina,

[…] ziemia umrze, jak i jej mieszkańcy. Już się starzeje; coraz większy chłód ją przenika; 
zniknęły całe gatunki zwierząt i roślin […] długość życia się skraca […] szpik ziemi 

244 Przekład mój, B.S.; „pâle et sans chaleur”; „[…] un fourneau manqué qui n’aurait même 
pas la force de cuire un œuf ” (II, 720). Przekład Jadwigi Dmochowskiej nie zamieszcza Historii 
królowej poranka... Zob. Gérard de Nerval, Podróż na Wschód, przełożyła Jadwiga Dmochowska, 
wybór i wstęp Marcina Czerwińskiego, Warszawa, Czytelnik, 1967.

245 „comme un ciel immense d’où se précipitaient, […] des torrents d’une lumière blanche, 
azurée, et qui s’irise en tombant sur le sol”; idem.

246 „[…] ils avançaient dans la profonde région du silence et de la nuit […] des battements 
sourds, réguliers, périodiques, annonçaient le voisinage du cœur du monde; Adoniram le sentait 
battre avec une force croissante […] il s’étonnait d’errer parmi des espaces infi nis […] cette clarté, 
cette coupole céleste dans les entrailles de la terre l’étonne […]. C’est le sanctuaire de feu, lui dit 
Tubal-Kaïn; de là provient la chaleur de la terre” (II, 719–720). 
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zamarza i wysycha […]. Nawet samo słońce blednie; za pięć lub sześć tysięcy lat będzie 
musiało zgasnąć […]247 .

Skierowane do Adonirama słowa powitania, wypowiedziane przez samego 
Kaina, tragicznego buntownika-bratobójcy, zdają się przepowiadać los sa-
motnego artysty romantycznego, na jakiego upozowany jest Adoniram. Słowa 
„Niechaj sen i śmierć będą z tobą, mój synu!”248 to zapowiedź rychłej śmierci 
architekta, skrytobójczo zgładzonego z rąk zdradzieckich towarzyszy. Zanim 
jednak to nastąpi, dopuszczony do wielkich tajemnic genezyjskich Adoniram 
rozpoznaje siebie jako „syna ognia podziemnego”, potomka rasy zbuntowanej 
i wyklętej. Jak widać, i tym razem Nerval tworzy postać pseudobiblijnego artysty 
w ścisłym związku z wielokrotnie sygnalizowaną tutaj zasadą odwrócenia po-
rządku przestrzennego. Adoniram-kainita przechodzi inicjację w podziemnym 
„niebie na opak” i tam zdobywa wiedzę tajemną, zyskuje świadomość i siłę, 
wreszcie odczuwa dumę z powodu odkrytych więzi z rasą niepokornych i los 
swój akceptuje. Sposób, w jaki narracja przedstawia jego powrót na ziemię, 
przypomina inne relacje odnoszące się do przemieszczania bohaterów wizji 
przestrzennych w tekstach Nervala. Podobnie też cała przygoda pozostaje poza 
ludzkim doświadczeniem wymiaru czasowo-przestrzennego: Adoniram staje 
się cząstką wszechświata, rządzonego prawidłami odmiennymi od ziemskich:

[…] Adoniram poczuł, że został uniesiony wzwyż; ogród metali, iskrzące się kwiaty, 
świetliste drzewa, […] błyszczące złotem i srebrem […] strumienie zlały się razem 
i utworzyły pod jego stopami smugę świata, rzekę ognia o bystrym nurcie. Pojął, że 
mknie w przestrzeni z prędkością gwiazdy. Stopniowo wszystko ciemniało, na moment, 
niby nieruchoma planeta pośród mrocznego nieba, ukazała mu się siedziba przodków, 
zimny wiatr uderzył go w twarz, poczuł wstrząs, spojrzał wokół i zobaczył, że leży na 
piasku […]249.

Wątpliwości dotyczące natury powiązań między sferą oniryczną i sferą rze-
czywistą wkrótce zanikają. Adoniram odrzuca domniemanie, iż jego przeżycie 
mogło być tylko złudą, i dostrzega związek między doświadczeniem katabazy 
i wydarzeniami na jawie. Przede wszystkim zaś rozumie, że jego klęska jako 

247 „[…] la terre mourra comme ses habitants. Elle vieillit déjà; la fraîcheur la pénètre de plus 
en plus; des espèces entières d’animaux et de plantes ont disparu; […] la durée de la vie s’abrège 
[…] la terre, […] se congèle et se dessèche […]. Le soleil lui-même pâlit; il doit s’éteindre dans 
cinq ou six milliers d’années” (II, 721–722).

248 „Que le sommeil et la mort soient avec toi, mon fi ls!” (II, 723). 
249 „[…] Adoniram se sentit soulevé; le jardin des métaux, ses fl eurs étincelantes, ses arbres de 

lumière, […] les ruisseaux éclatants d’or, d’argent […] se confondirent sous ses pieds en un large 
sillon de lumière, en un rapide fl euve de feu. Il comprit qu’il fi lait dans l’espace avec la rapidité 
d’une étoile. Tout s’obscurcit graduellement: le domaine de ses aïeux lui apparut un instant tel 
qu’une planète immobile au milieu d’un ciel assombri, un vent frais frappa son visage, il ressentit 
une secousse, jeta les yeux autour de lui, et se trouva couché sur le sable […]” (II, 730).
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projektodawcy i wykonawcy projektu, łączącego techniczny rozmach z arty-
styczną wizją, zaplanowanego jako demonstracja geniuszu twórczego, grozi mu 
utratą honoru, wzgardą i odepchnięciem, co upodabnia jego los do losu innych 
kainitów. A także do losu romantycznych geniuszy w ogóle.

Zachodzi tu zjawisko podobne do tego, które bohater-narrator Aurelii określa 
jako „rozprzestrzenianie się snu w życiu realnym” (70)250, a co stanowi jeden 
z podstawowych wyznaczników całej twórczości Nervala. Owo rozprzestrze-
nianie się, lub raczej „wlewanie się snu w życie realne”, jak trafniej proponuje 
przekład L. Choromańskiego, nabiera tutaj znaczenia niemal dosłownego: 
Adoniram otrzymuje od Tubal-Kaina wielki żelazny młot. Młot nie znika z na-
staniem dnia, lecz pozostaje w dłoni ziemskiego właściciela i skutecznie pomaga 
zminimalizować rozmiary jego klęski. Narzędzie to pochodzi z podziemnych 
kuźni Kaina, z zaświatów lub ze snu, lecz okazuje się materialnym przedmiotem, 
którym można posługiwać się również na jawie. Tak właśnie czyni Adoniram: 
„[…] schylił się i podniósł ciężki, lecz doskonale leżący w dłoni młot […] ptaki 
uleciały […] na odgłos huku młota Adonirama, który, raz po raz uderzając 
w brzegi czary, samotnie zakłócał głęboką ciszę […]”251.

Historię spotkania królowej Saby, króla Salomona i Adonirama umieszcza 
autor oczywiście w Jerozolimie. Wiele opisów i szczegółów topografi cznych 
dotyczących tego wydarzenia, na poły biblijnego, na poły mitycznego, można 
odnieść do stanu wiedzy obiektywnej, jaką Nerval dysponował przed swoją 
podróżą na Wschód lub jaką ewentualnie zdobył w jej trakcie, by uczynić z niej 
tworzywo swojej „opowieści wschodniej” – co było i jest nadal przedmiotem 
badań. Jednak od tej warstwy romantycznego orientalizmu epizod odnoszący się 
do spotkania protagonisty z duchami przodków w podziemnych głębinach należy 
oddzielić. Struktura przestrzenna epizodu wykazuje wielkie podobieństwo do 
innych tekstów, nie tylko Nervalowskich, zasilanych oniryzmem mnemonicznym, 
to jest pamięcią snów lub wizji na jawie. Pamięć taka sięga poza doświadczenia 
bytu potocznego, często generuje czasoprzestrzeń tanatomorfi czną, wypełnioną 
przedmiotami lub postaciami postrzeganymi jako widma, duchy lub zjawy. Nie 
oznacza to, że narracja zawsze i bezpośrednio w fabule dostarcza informacji 
o śmierci postaci, jakkolwiek liczne byłyby sygnały potencjalnej dekompozycji 
świata i jak silne poczucie rozpadu osobowości bohatera-narratora. Zauważmy, 
że tylko eponimiczna Aurelia okazuje się protagonistką nieżyjącą, a rewelacja 

250 „épanchement du songe dans la vie réelle” (III, 699). Zarys tej tematyki, kluczowej dla 
interpretacji tego aspektu prozy Nervala, wielokrotnie analizowanej i komentowanej, także 
w podręcznikach historii literatury i w związku ze zjawiskiem fantastyki romantycznej, w tym 
fragmencie Podróży... pojawia się marginesowo, jedynie jako zapowiedź.

251 „[…] il se baissa et ramassa un marteau pesant, mais parfaitement équilibré pour la main 
[…] les oiseaux […] prirent la fuite au bruit du marteau d’Adoniram, qui, frappant à coups 
redoublés sur les bords de la vasque, troublait seul le profond silence […]” (II, 731).
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o śmierci Adrianny w opowiadaniu Sylwia pojawia się dopiero w ostatnim zda-
niu tekstu, zaś śmierć Adonirama, mimo całego jej dramatyzmu, ma znaczenie 
o wiele mniejsze niż komentowane wyżej doświadczenie katabazy. 

Spotkanie z ukrytym we wnętrzu ziemi ogniem pozwala bohaterowi odzy-
skać źródła tożsamości (tak Adoniram) lub zyskać, choćby chwilowo, na taką 
możliwość nadzieję (tak protagonista Aurelii). Ponadto w przypadku Adonirama 
rodzi ono zachwyt potęgą tego żywiołu, niezależnego od ustalonego porządku 
kosmiczno-boskiego, podczas gdy bohater tekstu drugiego ma do czynienia 
jedynie z bladą repliką takiego ognia. W obu jednak przypadkach zasadnicze 
znaczenie ma pochodzenie ognia: materialne, antysłoneczne i „antyduchowe”, 
pozbawione pierwiastka sublimującego, co usprawiedliwia jego zastosowanie 
utylitarne. Właściwości tak pojętego ognia mogą okazać się mało przyjazne; 
podobną interpretację symbolicznych znaczeń proponuje P. Diel: 

[…] pozytywne znaczenie [ognia] przystaje tylko do symbolu „ognia olimpijskiego”. 
[…] Jeżeli ogień zostanie oddzielony od światła, jeżeli intelektem nie kieruje duchowa 
przenikliwość, [człowiek] traci zdolność przewidywania […] ślepnie […]. Nie wie, lecz 
tylko sobie wyobraża, co mogłoby być dla niego naprawdę pożyteczne […]252.

Istotnie, jak już o tym wspomniałam, w podziemnym świecie Aurelii jego 
technicznie sprawni mieszkańcy-inżynierowie, posługując się gliną, metalami 
i ogniem, konstruują sztuczną lamę. Ogień krążący w ciele tego monstrum i jego 
wspaniałe skrzydła nie wystarczają, by ożyło i mogło wzbić się w powietrze, 
skoro tajemnica bytu tkwi – pogląd Nervala wydaje się w tym względzie jas-
ny – w elemencie duchowym, tutaj nieobecnym. Z powodu braku równowagi 
między żywiołem ognia, wyobrażanym jako produkt gęstych, nieprzenikalnych 
dla światła, podziemnych ciemności, a żywiołem powietrza, dostępnym dla 
światła zrodzonego in excelsis, stwór będzie zawsze tkwił nieruchomo w pod-
ziemnym labiryncie.

W części drugiej Aurelii, z wyjątkiem dwóch sekwencji o charakterze oni-
rycznym, wyobraźnia przestrzenna żywi się przede wszystkim halucynacjami, 
wizjami na jawie, odmiennie też przedstawia się status narratora. Wizje są 
wynikiem przemieszczeń się, czyli długich spacerów po Paryżu, w trakcie któ-
rych, podobnie jak w Nocach..., wzrok wędrowca przykuwają przede wszystkim 
zjawiska ukazujące się na fi rmamencie niebieskim, które według niego stanowią 
prodromy końca czasów, przewidzianego w Apokalipsie świętego Jana: niebo, 
słońce, księżyc i gwiazdy, wszelkie źródła jasności zostają przemienione. Zanim 
kosmogoniczne halucynacje zdominują czasowy i przestrzenny wymiar tej części 

252 „[…] ce sens positif adhère uniquement au symbole ‘feu de l’Olympe’. […] Si le feu est 
séparé de la lumière, si intellect n’est pas guidé par l’esprit clairvoyant, il perd sa lucidité prévoyante, 
il s’aveugle […]. L’homme ne sait plus – il s’imagine seulement – ce qui pourrait être vraiment 
utile […]”; P. Diel, Le Symbolisme..., op. cit., s. 237–238.
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tekstu, jedna jeszcze wizja senna wraz z onirycznym pejzażem zasługuje na 
uwagę. Wędrowiec błądzi po pustkowiu, z najwyższym trudem znajduje drogę 
w labiryncie wznoszących się stromo, kamienistych lub zarośniętych kolczastą 
roślinnością ścieżek, przez las, w zapadającym mroku. W ciemnościach roz-
brzmiewają „głosy” (czyje...?) potwierdzające utratę ukochanej kobiety253, jej 
porwanie przez zagadkowych nocnych jeźdźców254, może śmierć; nieprzyjazny 
charakter tej przestrzeni jest niewątpliwy. Kolejna gwałtowna scena rozgrywa 
się w świetle nagłej błyskawicy, w noc bezgwiezdną i bezksiężycową; obydwie 
sekwencje tworzą całość, która może wydawać się odbiciem metamorfozy 
w ogrodzie z części pierwszej, symetrycznym, chociaż zniekształconym: „Jest 
stracona dla mnie i stracona dla wszystkich...! Zdawało mi się, że widzę ją 
w mgnieniu błyskawicy, bladą, umierającą, uprowadzaną przez mrocznych 
jeźdźców...” (79)255.

W paryskich wizyjnych pejzażach Aurelii licznie występują znaki odnoszące 
się do organizacji czasoprzestrzennej świata przedstawionego. Narracja przynosi 
wiele informacji chronologicznych, z pozorami dbałości o ścisłość i logiczną 
linearność: „następnej nocy”; „dziesięć lat później”; „następnej niedzieli”; „po 
miesiącu” itp. Uściślenia te mają wartość wyłącznie subiektywną, autorefe-
rencyjną, gdyż nie odsyłają do żadnego rzeczywistego punktu odniesienia. 
Każdy z nich, jak formułuje G. Chamarat-Malandain, to tylko „[…] znak […] 
temporalności czysto narracyjnej”256. Również jedynie narracyjna okazuje 
się warstwa przestrzenna, zbudowana z informacji uściślających nazwy ulic, 
placów, mostów, miejsc publicznych itd. Na tej siatce topografi cznej narrator 
rozpina coś na kształt mapy Paryża z lat czterdziestych i pięćdziesiątych XIX 
wieku. Ilustracyjny ład tego niemal turystycznego planu kontrastuje z narasta-
jącą percepcyjną i emocjonalną destabilizacją narratora, który swoje wędrówki 
relacjonuje w rytmie coraz mniej regularnym, coraz bardziej rwanym. 

253 Motto drugiej części Aurelii brzmi: „Eurydyko! Eurydyko!” („Eurydice! Eurydice!”; 722). 
To fragment słynnej arii z trzeciego aktu opery Glucka Orfeusz, zaczynającej się od słów: „J’ai 
perdu mon Eurydice / Réponds-moi, quel supplice!” (libretto francuskie: Pierre-Louis Moline, 
1774); („Utraciłem moją Eurydykę / Odpowiedz! Co za męka!”). Zob. P. Brunel, „Le mythe 
d’Orphée dans Aurélia”, w: Nerval. Une poétique de rêve, Paris–Genève, Champion-Slatkine, 1989.

254 Podobnie w przekładzie-adaptacji Lenory (1770) G.A. Bürgera: „We śnie ujrzała 
narzeczonego, / Jak przechodził mimo, umierający i blady!” („Elle a vu passer dans un rêve, / 
Pâle et mourant, son fi ancé!”). Nerval przełożył Lenorę dwukrotnie, prozą (1829) i wierszem 
(1830). Ten folklorystyczny wątek stał się w dobie romantyzmu niesłychanie popularny w całej 
Europie (A. Mickiewicz, ballada Ucieczka), także w muzyce i malarstwie (np. obrazy Daniela 
Chodowieckiego, Louisa Boulangera, Wilhelma Volkharta, Ary Scheff era...).

255 „Elle est perdue pour moi et pour tous!... Il me semblait la voir comme à la lueur d’un 
éclair, pâle et mourante, entraînée par de sombres cavaliers...” (III, 728).

256 „[…] signe […] d’une temporalité purement narrative”; G. Chamarat-Malandain, Nerval, 
réalisme et invention, Orléans, Paradigmes, 1997, s. 127.
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Żaden przechodzień nie zauważa tego, co przykuwa uwagę narratora-fl âneura, 
samotnego w ludnym mieście, nie udają się też próby powiązania jednostkowych 
doznań „samotnego wędrowca” z potocznymi doświadczeniami innych osób: 
jego percepcja czasu i przestrzeni miejskich pozostaje nie tylko odmienna, 
lecz przede wszystkim – niekomunikowalna. Podobnie jak w Nocach..., pierw-
sza deambulacja, generująca eschatologiczną wizję miasta, bierze początek 
w okolicach Montmartre, zakreśla łuk, schodząc od ówczesnej rogatki Clichy 
na północy w stronę Pól Elizejskich, następnie w kierunku Luwru i Hal, tak 
zwanego serca Paryża, które ćwierć wieku później Zola w swojej powieści słusz-
nie nazwie „brzuchem Paryża” (Ventre de Paris, 1873). Dynamika wznoszenia 
się ku światłu i zagłębiania w ciemnościach, decydująca dla dotychczasowej 
topografi i onirycznych wędrówek, zanika; nic też nie wskazuje na naturalne 
różnice w rzeźbie terenu, jak gdyby cały Paryż, łącznie ze wzgórzem Montmartre, 
rozciągał się w jednej płaszczyźnie. Kiedy narracja informuje o wędrówce przez 
plac Concorde, w stronę Sekwany lub Luwru, nazwy te, o pustym brzmieniu, 
mają wartość czysto nominalną. Podobnie jak inne, tak i ten tekst przynosi 
najpierw coś w rodzaju prolegomenów do doznań apokaliptycznych: narrator 
przytacza rozmaite psychologiczne incydenty, opisuje niepokojące symptomy, 
na czele z dominującym poczuciem winy, zatraty osobowości, całkowitego wy-
czerpania, rozpaczy i bezsiły. Rozpadające się narracyjne „ja” projektuje swoje 
poczucie zagubienia i przeczucie bliskiej śmierci na otoczenie; samobójczy 
impuls podmiotu (paryskiego wędrowca) przenosi się na przedmiot (miasto). 
W efekcie tego zakłócenia harmonii między bytem jednostkowym i uniwersalnym 
powstają wyobrażenia świata zmierzającego ku zatracie; poczucie postępującej 
dezintegracji podmiotu mówiącego pozostaje w korelacji z narastającymi świa-
dectwami rychłego rozpadu wszechświata:

Na placu Concorde przyszło mi do głowy, żeby się zabić. Kilka razy schodziłem ku 
Sekwanie, ale coś wzbraniało mi wykonać mój zamiar. […] Zrozumiałem, że wypełnił 
się czas i jesteśmy u końca świata, zapowiedzianego w Apokalipsie św. Jana (84)257. 

Wprawdzie plac, rzeka i ulica to elementy ważne dla uwiarygodnienia danych 
niesionych przez hipotypozę, ale skoro, jak wspomniano, za ich „realistyczny-
mi” toponimami nie kryje się żaden byt, kształt ani kolor, realistyczny obraz 
miasta nie powstaje. Paryż Nervala, przebiegany tam i z powrotem pośpiesz-
nie, nie poddaje się żadnym zabiegom mimetycznym. Paryskie topoï w tekście 
mogą wprawdzie potwierdzać pewne tropy autobiografi czne (lub, co bardziej 
pewne, prowadzić tropem fałszywym, narracja zastawia na tropicieli biografi i 

257 „Arrivé sur la place de la Concorde, ma pensée était de me détruire. À plusieurs reprises, 
je me dirigeai vers la Seine, mais quelque chose m’empêchait d’accomplir mon dessein. […] Je 
crus que les temps étaient accomplis, et que nous touchions à la fi n du monde annoncée dans 
l’Apocalypse de saint Jean” (III, 734).
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wyrafi nowane sidła...)258, jednak przede wszystkim ważą o tyle, o ile pośredniczą 
w komunikowaniu znaków przepowiadających kosmiczną katastrofę. Znaki 
te, odnotowane przez fl âneura w banalny niedzielny wieczór, a więc na jawie, 
dotyczą ciał niebieskich, gwiazd, słońca i księżyca. Gwiazdom, symbolizującym 
kosmiczny ład, którego gwarantem jest ich kolisty ruch, grozi zgaśnięcie lub 
upadek; najpierw zakłóceniu ulega intensywność ich światła, następnie zostaje 
naruszony rytm, w jakim się poruszają. Czytamy: „Gwiazdy świeciły na fi rma-
mencie. Nagle wydało mi się, że wszystkie zgasły […]. [Gwiazdy] zwiększały się 
i malały kolejno” (84–85)259. Narastające symptomy katastrofy tworzą konfi gu-
rację, której poszczególne elementy w rzeczy samej odpowiadają schematowi 
Apokalipsy; przytaczam ów fragment niemal w całości:

Zdawało mi się, że na pustym niebie widzę czarne słońce i kulę czerwoną od krwi nad 
Tuileriami. Powiedziałem do siebie: „Zaczyna się wieczna noc i będzie to noc straszna. 
Co stanie się, kiedy ludzie zobaczą, że nie ma już słońca?”. Zawróciłem na ulicę Saint-
-Honoré, współczując spóźnionym wieśniakom. Znalazłszy się przy Luwrze, skierowa-
łem się na plac, gdzie czekał mnie dziwny widok. Poprzez pędzone wiatrem chmury 
ujrzałem kilka księżyców sunących z wielką szybkością. Pomyślałem, że ziemia wyszła 
z orbity i błąka się po fi rmamencie jak okręt pozbawiony masztów, to zbliżając się do 
gwiazd, to oddalając od nich, gdy one zwiększały się i malały kolejno. Przez dwie lub 
trzy godziny obserwowałem to zamieszanie na niebie, potem ruszyłem w stronę Hal. 
Wieśniacy znosili tu swoje towary, a ja mówiłem sobie: „Jakie będzie ich zdumienie, 
kiedy zobaczą, że wciąż jest noc...” (84–85)260.

A oto odpowiednie fragmenty Apokalipsy świętego Jana: 

1) I ujrzałem: gdy otworzył pieczęć szóstą, stało się wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało 
się czarne jak włosienny wór, a cały księżyc stał się jak krew. I gwiazdy spadły z nieba 
na ziemię, podobnie jak drzewo fi gowe wstrząsane silnym wiatrem zrzuca na ziemię 
swe niedojrzałe owoce (Ap 6, 12–14).

258 „Co się tyczy egzegezy, jedno jest pewne: Nerval nie chciał autobiografi i” („Pour l’exégèse, 
un point est sûr: Nerval ne voulait pas d’autobiographie”; 1353) – czytamy w przypisach do Aurelii 
w wydaniu Plejady, na którym się opieram (1993). Podzielam ten punkt widzenia. 

259 „Les étoiles brillaient dans le fi rmament. Tout à coup, il me sembla qu’elles venaient de 
s’éteindre à la fois. […]. [Elles] grandissaient ou diminuaient tour à tour” (III, 734).

260 „Je croyais voir un soleil noir dans le ciel désert et un globe rouge de sang au-dessus des 
Tuileries. Je me dis: La nuit éternelle commence, et elle va être terrible. Que va-t-il arriver quand 
les hommes s’apercevront qu’il n’y a pas de soleil? Je revins par la rue Saint-Honoré, et je plaignais 
les paysans attardés que je rencontrais. Arrivé vers le Louvre, je marchais jusqu’à la place, et, 
là, un spectacle étrange m’attendait. À travers des nuages rapidement chassés par le vent je vis 
plusieurs lunes qui passaient avec une grande rapidité. Je pensais que la terre était sortie de 
son orbite et qu’elle errait dans le fi rmament comme un vaisseau démâté, se rapprochant ou 
s’éloignant des étoiles qui grandissaient ou diminuaient tour à tour. Pendant deux ou trois heures, 
je contemplais ce désordre et je fi nis par me diriger du côté des Halles. Les paysans apportaient 
leurs denrées et je me disais: quel sera leur étonnement en voyant la nuit se prolonger...” (III, 734).
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2) I czwarty anioł zatrąbił: i została rażona trzecia część słońca i trzecia część księżyca, 
i trzecia część gwiazd, tak iż zaćmiła  się trzecia ich część i dzień nie jaśniał w trzeciej 
swej części, i noc – podobnie (Ap 8, 12).

Przekonany o nieuniknionym rozpadzie swojej osobowości, w poczuciu osa-
czenia nieprzyjaznymi okolicznościami i dramatycznymi splotami wydarzeń, 
bohater odnosi wrażenie, że znalazł się niby w oku cyklonu, w centrum właśnie 
rozpoczynającego się końca świata. Na niebie, które nie tworzy już stabilnej 
i jaśniejącej kopuły, dostrzega wyraźne oznaki zagłady; rozrywane wstrząsami, 
wyzbyte pierwiastka duchowego, jest puste, skoro jasne słońce zostało zastąpione 
słońcem czarnym, emblematem nicości i śmierci. Pozbawioną sternika i dryfu-
jącą ziemię czeka zatrata: „[…] błąka się po fi rmamencie jak okręt pozbawiony 
masztów”. W apokaliptycznej wizji śmierć słońca nie dziwi tym bardziej, że 
uprzednio w tekście Aurelii wielokrotnie bywało ono ukryte, niedostrzegalne, 
wówczas jednak fakt ten nie przerażał i znajdował wyjaśnienie: „[…] w snach 
nigdy nie widać słońca […]”. Tak więc nie jest ono czarne, lecz niewidoczne.

Obraz czarnego słońca pojawia się w kilku innych tekstach Nervala, w Podróży 
na Wschód i oczywiście w cytowanym już sonecie El Desdichado. W Podróży... 
aluzja stanowi część opisu wschodu słońca w Egipcie: „Czarne słońce melan-
cholii zsyłające ponure promienie na czoło marzącego anioła Albrechta Dürera, 
wstaje czasem i nad jasnymi równinami dorzecza Nilu […]”261. W sonecie obraz 
pojawia się w trzecim i czwartym wersie pierwszego tetrastychu, w towarzy-
stwie „martwej gwiazdy” („étoile […] morte”) i „gwiaździstej lutni” („luth 
constellé”), i jest zdefi niowane jako „czarne słońce Melancholii” („le Soleil noir 
de la Mélancolie”). Oto ten fragment:

Jedyna gwiazda zgasła, w lutni gwiazdozbiorze
Melancholia i Czarne Słońce moje leży262.

Przypominam: w relacji na temat snu o spadającym aniele Nerval łączy tę postać 
z tytułem ryciny Dürera, nie ze słońcem, jednak i w Podróży..., i w sonecie słowo 
„Melancholia”, oderwane od tytułu dzieła Dürera, zostaje wprowadzone w obszar 
semantyczny czarnego słońca i współtworzy z nim metaforyczny obraz, wkrótce 
na trwałe zakorzeniony w romantycznym obrazowaniu, retoryce i symbolice. 
W ostatnim półwieczu „czarne słońce melancholii” stało się konceptem inter-
pretacyjnym, obecnym w wielu komentarzach i w odniesieniu do wielu różnych 

261 G. de Nerval, Podróż na Wschód, op. cit., s. 65; „Le soleil noir de la Mélancolie qui verse 
des rayons obscurs sur le front de l’ange rêveur d’Albert Dürer, se lève aussi parfois aux plaines 
lumineuses du Nil […]” (II, 301).

262 Przekład Adam Ważyk, w: J. Lisowski, Antologia..., op. cit., t. 3, s. 241; „Ma seule étoile est 
morte – et mon luth constellé / Porte le Soleil noir de la Mélancolie” (III, 645; ortografi a zgodna 
z cytowanym wydaniem).
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zjawisk literackich i artystycznych, także w kontekstach psychomedycznych. Idąc 
tropem interpretacji metaforyczno-symbolicznej, powiemy, iż podmiot liryczny 
sonetu, eponimiczny El Desdichado poszukujący sposobu na określenie swojej 
tożsamości, jest rozpoznawalny dzięki wzmiance o czarnym słońcu umieszczo-
nym na lutni, niby znak herbowy jednego z „tych, co nigdy nie odnajdą straty”. 
Otóż w twórczości Nervala strata odnosi się w pierwszej kolejności do podmiotu 
opowiadania i należy ją rozumieć przede wszystkim jako utratę poczucia auto-
nomii własnego „ja”, ściśle powiązanego z bytem lub niebytem ciał kosmicznych.

Nazajutrz po halucynacyjnej wizji apokaliptycznej bohater stwierdza nie 
bez zdumienia, że słońce istnieje nadal, jednak wydaje się zamierające, zimne 
i bezbarwne: „[…] zużywało swoją własną substancję”263. Podobnie w korespon-
dencji Nervala z czasów pracy nad tekstem Aurelii czytamy: „Żywię się moją 
własną substancją i nie odradzam się”264. Czy więc stygmaty agonii w stopniu 
jednakowym naznaczają poetę, istotę ludzką, nic nieznaczącą w kosmosie, 
i słońce, władcę tegoż kosmosu? Nerval wielokrotnie próbuje uchwycić naturę 
mistycznych analogii między zmierzającymi do kresu ciałami niebieskimi 
i poczuciem dezintegracji własnego „ja”. Nervalowski obraz słońca ciemnego 
– jeśli nie czarnego – byłby więc częścią pewnego systemu, na który składa się 
tworzywo oniryczne, mnemoniczne oraz symboliczna wyobraźnia kosmiczna265, 
dyktująca obrazy ogarniającej cały wszechświat katastrofy. 

W krajobrazie Aurelii jego uderzającą właściwością jest niezwykła szybkość 
zjawisk kosmicznych, owo „zamieszanie na niebie” („désordre”), odnoszące się 
do zdestabilizowanej ziemi, chmur i księżyca, w szczególności do „kilku księ-
życów sunących z wielką szybkością”. Księżyc, symbol pierwiastka kobiecego, 
gwarantującego cykliczną regenerację impulsu życiowego, symbol miary czasu266, 
by ograniczyć się do kilku z bardzo licznych, złożonych symbolicznych znaczeń, 
zostaje w paryskiej wizji zmultiplikowany, rozbity na „kilka księżyców” i pod-
dany gwałtownemu ruchowi: księżyce przemieszczają się po niebie z niezwykłą 
szybkością. Miara czasu zostaje zaburzona, a wpisany w lunarną symbolikę obraz 
kobiecości – zniszczony przez rozproszenie. Na pytanie, czy może być inaczej tam, 
gdzie zaćmione lub niewidzialne słońce nie obdarza księżyca blaskiem, logika 
symbolicznego świata wyobrażeń odpowiada przecząco: gdy słońce ciemnieje, 
księżyc traci swą moc, zaś jednoczesne zaćmienie obu ciał niebieskich należy 
uznać za objaw agonii symbolicznej pary hierogamicznej Słońce/Księżyc. 

263 Przekład mój, B.S.; brak w przekładzie J. Guze; „[…] il usait de sa propre substance et, 
en eff et, je le trouvais froid et décoloré” (III, 735).

264 „Je me nourris de ma propre substance et ne me renouvelle pas” (III, 834) (list do 
Georges’a Bella).

265 Zob. na ten temat H. Tuzet, Le Cosmos..., op. cit., zwłaszcza rozdziały XII i XIII.
266 W związku z tym G. Durand pisze o symbolice księżyca jako „epifanii czasu” („épiphanie 

du temps”), „pierwotnej mierze czasu” („première mesure du temps”); G. Durand, Les Structures..., 
op. cit., s. 11. 
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Czytamy u Blake’a: „Słońce było czarne, a księżyc jak zbędna kula toczył 
się po niebie”267; „[…] Duchy […] zadrżały na swoim Globie, krwawym 
globie. […] niebiosa wypełniły się krwią […]”268. Wizja Blake’a nie ukazuje 
czerwonego księżyca, tylko „krwawy glob” („orbitę”?); u Nervala niebo, 
wstrząsane paroksyzmami, barwią te same dwa kolory, czerwony i czarny. 
Czerni, w melancholijnym krajobrazie romantycznym oczywistej, towa-
rzyszy niepokojąca czerwień: czy należy ją przypisać księżycowi? Zapewne 
tak, skoro autor Apokalipsy przepowiada słońce „czarne jak włosienny wór” 
oraz księżyc „jak krew”, a Joel prorokuje: „Gdy przyjdzie dzień Pański, dzień 
wielki i straszny, słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew” (Jl 3, 4). 
Paralelizmy wydają się wyraźne: księżyc Nervala występuje w towarzystwie 
poczerniałego słońca; wkrótce absurdalnie zmultiplikowany, przypomina 
tymczasem złowróżbną kulę ciężką od krwi, co odsyła do wyobrażeń kobie-
cości w ogóle, szczególnie kobiecości zranionej, cierpiącej. Takie zbliżenie 
między solarnym pierwiastkiem męskim i lunarnym pierwiastkiem żeńskim 
to ekspresja lęku wobec zagrożenia destablizacją ładu w przyrodzie. Miejsce 
nieba, ustabilizowanego dzięki stałej obecności jedynej „pani Luny” jaś-
niejącej światłem odbitym od jedynego, potężnego Słońca, zajmuje groźne 
niebo z wieloma przemieszczającymi się gwałtownie księżycami, z krwawą 
kulą obok czarnego słońca. Jak wiadomo antropologom, w wielu kulturach 
pierwotnych zaćmienia Księżyca traktowane są jako rezultat pożarcia lub 
ugryzienia (sic!) przez Słońce – ale też odwrotnie. Durand zwraca uwagę na 
aspekt antropofagiczny księżyca, skądinąd uważanego za krainę zmarłych 
(tak jest np. u Dantego, w Raju, w Pieśni II); otóż w niektórych wierzeniach 
ludowych jego strona niewidoczna wyposażona jest w ogromne usta, które 
wsysają przelewaną na ziemi krew. Pisze Durand:

Dla współczesnego chłopa nie ma nic bardziej przerażającego od słynnego czerwone-
go lub rudego księżyca, palącego mocniej niż tropikalne słońce. […] jak więc widać, 
przypisywanie księżycowi, zwłaszcza czarnemu, mocy przynoszenia nieszczęścia jest 
rzeczą normalną […] śmiertelny (sic!) temat księżyca łączy się ściśle z kobiecością269.

267 Przekład mój, B.S.; „Th e sun was black & the moon rolld a useless globe thro heaven”; 
Vala. Night the Seventh, w: William Blake, Th e Complete Poetry and Prose of William Blake, edited 
by David V. Erdman, with a new foreword and commentary by Harold Bloom, University of 
California Press, 2008, s. 364. 

268 Przekład jw.; „the Spirits / […] shudderd in their Orb: an orb of blood! […] / & the 
heavens were fi lld with blood”. Vala. Night the First, w: William Blake, Th e Complete Poetry and 
Prose of William Blake, op. cit., s. 307.

269 „Rien n’est plus redoutable pour le paysan contemporain que la fameuse ‘lune rouge’ ou 
‘lune rousse’ plus brûlante que le soleil des tropiques. […] il est donc normal de voir attribuer 
à la lune, et spécialement à la lune noire, une puissance maléfi que […] le thème mortel de la 
lune se marie étroitement à la féminité”; G. Durand, Les Structures..., op. cit., s. 112; zob także: 
ibidem, s. 93; 112–114.
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W tekście Aurelii wyobrażenia selenomorfi cznej kobiecości macierzyńskiej 
rysują się dyskretniej niż wyobrażenia dotyczące heliomorfi cznych fi guracji 
ojcowskich, niemniej są wyraziste na tyle, by symetria stała się zauważalna. 
Na niebie, przez które przelatują liczne księżyce, kula „czerwona od krwi” 
zapowiada nadejście wiecznej nocy; tymczasem samotny, pojedynczy, jakby 
zraniony księżyc wydaje się „porażony piorunem Wszechmocnego”270 i umiera: 
„Księżyc na nowiu, blady, rozdarty, zmniejszał się co wieczór i wkrótce miał 
zniknąć; może nie zobaczymy go już na niebie! A przecież zdawał się ucieczką 
[…]” (92)271. Narracja kilkakrotnie, przed apokaliptyczną wizją i tuż po niej, 
przedstawia portret kobiety cierpiącej, ofi ary porwania i przemocy ze strony 
mężczyzny lub mężczyzn. Wreszcie ta specyfi czna mater dolorosa przedstawiona 
zostaje jako ofi ara jakiejś krwawej zbrodni, ukazującej się w koszmarnych snach: 

Widzę tylko na zalewanym wodą szczycie porzuconą kobietę z rozpuszczonym włosem, 
która krzyczy, walcząc ze śmiercią. […] Czy została uratowana? Nie wiem. (67); Wszędzie 
umierało, płakało i gasło cierpiące wyobrażenie Wielkiej Matki. (68); Wyraźny, wibrujący 
krzyk kobiety, rozdzierająco bolesny, przebudził mnie nagle. (72–73); „Cóż ona, zwyciężona, 
uciemiężona, może uczynić dla swoich dzieci?” (92); Na wprost ujrzałem namalowane ciało 
ogromnej kobiety, ale różne jego części były przebite [raczej: pocięte; B.S.] jak szablą; na 
innych ścianach kobiety […] jawiły się w krwawym pomieszaniu członków i głów (94)272.

Zasadniczą opozycję między lunarnym „demonem niestabilności” i solarną 
stabilnością zauważa i podkreśla Durand, pisząc:

Księżyc jest nierozerwalnie połączony ze śmiercią i kobiecością […]. Podczas gdy 
słońce pozostaje niezmiennie takie samo i, z wyjątkiem nieczęstych zaćmień, jedynie 
na krótko znika z ludzkiego pejzażu, księżyc to ciało niebieskie, które rośnie, maleje, 
znika, kapryśne i, jak się wydaje, podległe zmianom, które przynosi czas i śmierć273.

270 Przekład mój, B.S.; „[…] cet astre avait reçu un coup de foudre du Tout-Puissant” (III, 738).
271 „Pâle et déchiré, le croissant de la lune s’amincissait tous les soirs et allait bientôt disparaître; 

peut-être ne devions-nous plus le voir au ciel! Cependant il me semblait que cet astre était le 
refuge […]” (III, 741).

272 „[…] je vois encore debout, sur un pic baignée des eaux, une femme abandonnée […] 
qui crie les cheveux épars, se débattant contre la mort. […] Fut-elle sauvée? Je l’ignore (III, 
714); Partout mourait, pleurait, languissait l’image souff rante de la Mère éternelle (III, 715); Le 
cri d’une femme, distinct et vibrant, empreint d’une douleur déchirante, me réveilla (III, 720); 
Que peut-elle, vaincue, opprimée peut-être, pour ses pauvres enfants? (III, 741); Le corps d’une 
femme gigantesque était peint en face de moi; […] ses diverses parties étaient tranchées comme 
par le sabre; d’autres femmes […] présentaient sur les murs un fouillis sanglant de membres et 
de têtes […]” (III, 744).

273 „La lune est indissolublement conjointe à la mort et à la féminité […]. Alors que le soleil 
reste semblable à lui-même, sauf lors de rares éclipses, alors qu’il ne s’absente qu’un court laps 
de temps du paysage humain, la lune, elle, est un astre qui croît, qui décroît, disparaît, un astre 
capricieux qui semble soumis à la temporalité et à la mort”; G. Durand, Les Structures..., op. 
cit., s. 111.
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Czy spójność universum zależy od trwałości tej opozycji, od komplementar-
ności wykluczającej utożsamienie? Zapewne tak; otóż u Nervala właśnie owa 
komplementarność zostaje podana w wątpliwość, o czym świadczy powracająca 
groźba destabilizacji pierwiastka solarnego i groźba chaosu.

Jeśli cechą lunarnej kobiecości jest cykliczny powrót, unicestwienie może 
zostać zanegowane; tak też się stanie i w tym przypadku, zgodnie z immanentnym 
polimorfi zmem symboliki kobiecej. Możliwość takiej zbawiennej reintegracji, 
dzięki której rozpad zostanie powstrzymany, pojawia się w dwóch scenach epi-
fanicznych, w końcowych partiach Aurelii. Pierwsza z nich to niemal lustrzane 
odbicie sytuacji z części pierwszej, mającej za tło ogród-cmentarz, z końcowym 
efektem „parawidma Brockenu”. Teraz kobieca zjawa ukazująca się w pejzażu 
przypominającym jardin de délices przemawia nieledwie językiem Objawienia, 
uznając swoją wielopostaciowość za pozytywny przejaw wielości w jedności 
i afi rmując swoją boską naturę: „Jestem Maria, jestem twoja matka, jestem ta, 
którą kochałeś pod rozmaitymi postaciami […] wkrótce zobaczysz mnie taką, 
jaka jestem […] ogarnęło mnie cudowne upojenie” (87)274. Sen czy, jak pro-
ponuje polski przekład, „cudowne widzenie” odsyła do ikonografi i maryjnej, 
postać kobieca ukazuje się na tle obłoków, zza których wyłania się – dosłownie 
– „verger délicieux”, hortus deliciarum, rajski ogród, zanurzony w łagodnym 
świetle, w harmonijnej przestrzeni będącej zaprzeczeniem chaosu. 

Następuje seria widzeń na jawie, zdominowanych przez obrazy zamknięcia 
usytuowane w skalnych grotach, w konstrukcjach podziemnych lub w równie 
klaustrofobicznej wieży, wynurzającej się z wnętrza ziemi, sięgającej nieba 
i wymuszającej na uwięzionym nieustanne wspinanie się i schodzenie w dół. 
Nakłada się na nie kolejny „cudowny sen” i kolejna epifania. Podobnie jak 
uprzednio, kobieca zjawa należy do świata symboli uranicznych (obłoki, świat-
ło...), jednak tym razem przybywa z przestrzeni gwiezdnej, jakby była przede 
wszystkim jedną z najjaśniej świecących gwiazd, a dla protagonisty – jedyną 
Gwiazdą żywą. I podobnie jak jej wcześniejszy avatar także i ta uśmiechnięta 
„bogini ze [z moich] snów” („divinité de mes rêves”), ukazująca się „w stroju 
niemal indyjskim” („dans un costume presque indien”)275 jest przede wszyst-
kim bóstwem chtonicznym, Persefoną powracającą z podziemnych ciemności 
na ziemię, przynoszącą wiosnę i przywracającą życie: „[…] łąki okrywały się 
zielenią, kwiaty i liście znaczyły jej krok”276. Jest jednym z bóstw, których kult 
w starożytności wiązał się ściśle z fazami księżyca; chodzi tutaj szczególnie o kult 
płodności i misteria eleuzyjskie, obchodzone na wiosnę i jesienią po księżycowej 

274 „Je suis la même que Marie, la même que ta mère, la même aussi que sous toutes les 
formes tu as toujours aimées. […] je me sentais plongé dans une ivresse charmante” (III, 736).

275 Przekład mój, B.S.; w tłumaczeniu J. Guze fragmentu tego brak.
276 „[…] les prés verdissaient, les fl eurs et les feuillages s’élevaient sur la trace de ses pas” 

(III, 745).
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pełni. Związek z kalendarzem świąt chrześcijańskich jest oczywisty: Wielkanoc 
obchodzi się na wiosnę, w pierwszą niedzielę po pełni Księżyca, a dogmatowi 
o zmartwychwstaniu Boga i zwycięstwie nad śmiercią towarzyszy niezliczona 
ilość drobnych gestów i rytuałów odsyłających do archetypowych źródeł, mi-
temów i mitologemów.

Analiza wyobraźni przestrzenno-kosmicznej w tekście Nervala pozwala na 
próbę określenia istoty związków między symboliką lunarną i solarną, w na-
szej perspektywie mającą znaczenie fundamentalne: chodzi nie tyle o zjawisko 
odwracalności („retournement”) obrazów i ich znaczeń, ile o bardziej jaskrawą 
coincidentiam oppositoris. Po jednej stronie Księżyc, Luna [ona]: projekcja obrazu 
matki lub kochanki; pożądanej lub martwej; jedynej lub mnogiej; świetlistej lub 
bladej... Po drugiej Słońce, Sol [on]: próba utożsamienia podmiotu dyskursu 
z czarnym słońcem melancholii, o czym już była mowa, splata się z utożsamia-
niem słońca niewidocznego, czarnego i zanikającego z obrazem ojca, którego 
nieobecność i obojętność destabilizuje porządek rzeczy. Twórczość Nervala 
dostarcza pewnych aluzji do biologicznego ojca pisarza; wiadomo, że był nim 
Étienne Labrunie, wojskowy lekarz napoleoński, który zapewne nie potrafi ł 
zaakceptować neurotycznego syna-pisarza. Tego rodzaju napomknienia współ-
tworzą ogromną, mitogenną sieć wątków biografi cznych, która niejednego 
badacza zawiodła na manowce interpretacji. Ale niezależnie od pożądanego 
w takich kwestiach dystansu nietrudno tutaj dostrzec obraz-cień ojca, który nie 
chroni ani nie wspiera osieroconego przez matkę syna, przeciwnie, odpycha go 
lub rani. Oto kilka okoliczności biografi cznych.

Doktor Labrunie spędził kilka lat z dala od syna, wówczas małego dziecka, 
podobnie jak matka, towarzysząca mężowi w wyprawie napoleońskiej do 
Niemiec i Rosji, przez Polskę i Litwę. Pani Labrunie zmarła „w dalekim kraju”; 
czy rzeczywiście spoczywa w Głogowie, jak pisze Nerval...? Poniższy fragment 
prozy (Promenades et souvenirs, Wpomnienia i przechadzki, 1854–55) traktuję 
jako literacki materiał badawczy, nie dowodowy:

[…] leży pochowana bardzo daleko stąd, na zimnym Śląsku, na katolickim cmentarzu 
w Głogowie. Zmarła w wieku dwudziestu pięciu lat z powodu wojennych trudów […]. 
Później mój ojciec [...] zgubił jej listy i biżuterię w falach Berezyny […]. Nigdy nie 
widziałem matki […]277.

Śmierć matki niczym ostateczne, nieodwołalne zaćmienie Księżyca...? Ojciec 
jako (pośredni) sprawca...? Komentatorzy dzieła Nervala zwracają uwagę na 
powracający motyw córki lub matki cierpiącej z powodu ojca lub męża. Peter 

277 Przekład mój, B.S.; „[elle] est ensevelie bien loin de là, dans la froide Silésie, au cimetière 
catholique polonais de Gross-Glogau. Elle est morte à vingt-cinq ans des fatigues de la guerre 
[…] Mon père […] perdit plus tard ses lettres et ses bijoux dans les fl ots de la Bérésina […]. Je 
n’ai jamais vu ma mère […]” (III, 680).
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Dayan mówi o „[…] agresywnej postawie Boga wobec Księżyca”, o „micie 
[w którym] postacią centralną […] jest kobieta zagrożona lub cierpiąca pod 
władzą mężczyzny […] nie dość delikatnego, bardziej płomiennego […]”278. 
Natomiast A. Fonyi, analizując związki między strukturą narracji i „tworzy-
wem psychotycznym” w dyskursie nervalowskim, sięga jeszcze głębiej: „Zatem 
na początku było zniszczenie matki. […] Zniszczenia nie dokonuje się drogą 
gwałtu […] lecz przez pokawałkowanie […]”279. Inny fragment Wspomnień... 
uzupełnia obraz traumatycznego doznania: to opowieść o spotkaniu z ojcem po 
wieloletniej nieobecności, powracającym z wojny, w poszarzałym mundurze: 
„[…] uścisnął mnie tak gwałtownie, że zawołałem: »Ojcze! to boli!«”280. Także 
później syn nie doświadcza ojcowskiego ciepła, ponawiane próby kontaktu 
kończą się fi askiem. W Aurelii wzmianki na ten temat wiążą się bezpośrednio 
z obrazami gorączkowego przemieszczania się po Paryżu, w rytmie kolejnych 
halucynacji apokaliptycznych; nieobecność ojca lub jego zły humor przyczynia 
się do narastania poczucia odepchnięcia i zagrożenia. Interesująca jest próba 
zestawienia eufonicznej gry francuskich znaczeń: ojciec, doktor Labrunie 
i „Słońce pociemniałe” („Soleil rembruni”) – czy to nie fi guracja terminu pa-
ter absconditus, odpowiadającego pascalowskiemu „Dieu caché”, Bóg ukryty? 
Symboliczne znaczenia triady: Ojciec/Słońce/Bóg splatają się z sobą wedle 
pewnej specyfi cznej konsekwencji: kiedy Słońce czernieje, a Księżyc zanika, 
traumatogenna relacja między ojcem i synem generuje wszechobecne obrazy 
tanatomorfi czne. A skoro tak, z konfi guracji złowróżbnych sygnałów pochodzą-
cych od zdestabilizowanych żywiołów kosmicznych (zauważalnych tylko przez 
protagonistę) i z ich przystawalności do zjawisk banalnych rodzi się przekonanie 
o nieuchronności katastrofy globalnej.

Nazajutrz po apokaliptycznej halucynacji jej świadka zaskakuje dochodzący 
skądś chóralny śpiew z powtarzającym się refrenem: „Chryste...! […]” „Ale 
Chrystusa już nie ma – mówiłem sobie; nie wiedzą o tym jeszcze”281 – czytamy. 
W sonetach ze zbioru Chimery podobna niewiedza i obojętność uczniów po-
głębiają cierpienia Syna Bożego w Ogrojcu; metafi zyczna samotność paryskiego 

278 „de l’agressivité de Dieu envers la Lune et du mythe [où] la fi gure centrale […] c’est la 
femme tantôt menacée, tantôt souff rant aux mains de l’Homme […] moins doux, plus brûlant 
[…]”; Peter Dayan, Nerval et ses pères. Portrait en trois volets avec deux gonds et un cadenas, 
Genève, Droz, 1992, s. 123.

279 „Au commencement donc, était la destruction de la mère. […] La destruction ne s’accomplit 
pas par le viol, sur le mode génital, mais par morcellement […]”; Antonia Fonyi, „Histoires d’un 
amour erratique. Matériau psychotiques et errances narratives dans le récit nervalien”, w: Gérard 
de Nerval. „Les Filles du feu”, „Aurélia”, Paris, SEDES, coll. „Romantisme”, 1997, s. 164–165.

280 Przekład mój, B.S.; „[il] m’embrassa avec une telle eff usion, que je m’écriai: Mon père! tu 
me fais mal” (II, 681).

281 „Christe! Christe! Christe! [...] Mais le Christ n’est plus! me disais-je; ils ne le savent pas 
encore” (III, 734).
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wędrowcy odsyła wprost do samotności Jezusa, który u cytowanego przez Nervala 
Jean-Paula Richtera stwierdza i oznajmia nieistnienie Boga i swoje osierocenie. 

W Aurelii kolejnych rewelacji o pustym niebie i końcu świata nie podziela 
nikt, a bohater-narrator dostaje się do kliniki psychiatrycznej. Tekst wzmiankuje 
na temat trzech takich pobytów, czyni to ze znaną już czytelnikowi drobiaz-
gowością, po raz kolejny kusząc perspektywą interpretacji autobiografi cznej. 
Zatem fl âneur-wizjoner zostaje trzykrotnie izolowany, zamykany, przywią-
zywany, odziany w kaft an bezpieczeństwa lub w inny sposób zniewalany. 
Budynek otaczają wysokie mury, jego pokój to „cela”, towarzyszami są „chorzy”, 
„szaleńcy”, „więźniowie”, „wariaci”; z celi, wyjątkowo wyposażonej w okno, 
z daleka i niewyraźnie, widać ulicę. Niegdyś dynamikę wyobrażeń i stanów 
emocjonalnych bohater-narrator czerpał z otwartych przestrzeni ulic, placów 
oraz z widzialnego zewsząd nieba, wchodząc, schodząc, skręcając, kierując 
się ku... itd. Obecnie widok bawiących się w kółko dzieci został zastąpiony 
widokiem na „spacerniak”, po którym krążą umysłowo chorzy. Są też mury 
pokryte graffi  ti; wśród nich „[…] księżyc z geometrycznie narysowanymi oczami 
i ustami” („[…] la lune avec des yeux et une bouche tracés géométriquement”; 
III, 738), obok „trupia czaszka […] wyżłobiona w gipsie” (przekład mój, B.S.; 
„une tête de mort […] creusée dans le plâtre”) – symboliczne fi guracje snów 
i swobodnych mistycznych wizji, zdegradowane, zastąpione wytworami prze-
bywających w zamknięciu chorych.

W tym i w innych tekstach pomieszczenia zamknięte, takie jak zamki, klasz-
tory, podziemia, piramidy lub groty, rozmaite mury i zasłony, mają nie tylko 
negatywne konotacje, bywają również ostoją i schronieniem. Otwarta prze-
strzeń wchodzi w szczególne relacje z przestrzenią zamkniętą, z uświadomienia 
zamknięcia rodzi się fundamentalne dążenie do wydobycia się na wolność. 
Zamknięcie, rzeczywiste lub wyobrażone, modyfi kuje subiektywne poczucie 
czasu, może go zawieszać lub przyspieszać, a nade wszystko – stymulować dy-
namikę właściwości imaginacyjnych. Ten specyfi czny aspekt pojmowania bytu 
przez romantyków jest wyraźnie obecny na przykład w twórczości Novalisa, 
wskazującego tajemniczą „drogę do wnętrza” i piszącego w roku 1798: „Świat 
zewnętrzny jest to świat cienia, rzuca cień na królestwo światła […] wieczność 
znajduje się w nas samych albo nigdzie”282. Jedna z ostatnich scen wizyjnych 
Aurelii, o wyraźnie psychotycznym charakterze, rzuca istotne światło na spo-
sób, w jaki podmiot wypowiedzi postrzega przestrzenie zamknięte i otwarte 

282 Novalis, Blüthenstaub (Kwietny pył), „Athenaeum”, Berlin, Ersten Bandes Erstes Stück, 
1798; przekład mój, B.S., z wydania francuskiego: Novalis, Petits écrits, traduction G. Bianquis, 
Paris, Aubier, 1947, s. 35 i 37. Powinowactwa między twórczością Novalisa i Nervala to problem 
bardzo obszerny, mam na myśli szczególnie Hymny do Nocy (Hymnen an die Nacht, 1800). Na 
temat nocy i światła w romantyzmie niemieckim zob. Alain Montandon, Les yeux de la nuit, 
Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise-Pascal, 2010.
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i wiąże je z sobą. W ataku szaleństwa, zakłócając spokój współmieszkańców 
kliniki, bohater zostaje odizolowany i zamknięty w podziemnym pomiesz-
czeniu specjalnym, stając się więźniem podwójnym. Ta zmiana organizacji 
przestrzeni dookolnej (miejsce odosobnione w odosobnionym, zamknięcie 
w zamknięciu) zostaje odnotowana w kategoriach całkowicie subiektywnych. 
Mowa jest o trzech kolejnych wnętrzach, przy czym żadne z trzech miejsc nie 
pozostaje w logicznym związku ze światem zewnętrznym, ale każde przystaje 
do skomplikowanej siatki wyobrażeń, w której uwięziona jest osobowość bo-
hatera nervalowskiego: 1) „[…] wydawało mi się, że znalazłem się w jakiejś 
jakby orientalnej altanie”; 2) „wydawało mi się, że rozpoznaję głębokie groty 
Ellory”; 3) „zdało mi się […] że znajduję się wewnątrz wielkiej trupiarni”283. 
Dynamika tej przestrzennej triady prowadzi w głąb, od lekkiej, ażurowej kon-
strukcji, powiększonej lustrzanymi ścianami i rozjaśnianej światłem księżyca 
(ponownie!), przez podziemne indyjskie groty, z wyrzeźbionymi w skale dzie-
siątkami świątyń, które bohater-narrator rozpoznaje na zasadzie palingenezy: 
„Mieszkałem tu już w jakimś poprzednim istnieniu” (94)284, aż do trupiarni lub 
kostnicy, ze wspomnianym już malowidłem przedstawiającym kobiece ciało 
pocięte szablą, a także innymi, wyobrażającymi „krwawą plątaninę członków 
i głów”285 kobiecych. Byłby to zatem powrót motywu zniszczenia obrazu matki 
– lub matek – przez pokawałkowanie, o którym wspomina A. Fonyi. Narrator-
-wizjoner pozwala, by te krwawe sceny przesuwały się przed jego spojrzeniem 
pozbawionym emocji, acz nie bez ciekawości „technicznej”: „Zbadałem wszyst-
kie kąty i stwierdziłem […]. Poprzez kraty widziałem […] w świetle księżyca. 
[…] dziwne obrazy” (94)286. Halucynacja, zrodzona z zakłóceń psychicznych, 
jest, podobnie jak sen, niewątpliwie „drugim życiem”, o czym informuje słynny 
incipit tekstu Aurelii – a tylko ono zasługuje na to, by przekształcić się w rze-
czywistość literacką. Bohater nie zamierza umknąć wizjom ani snom, podobnie 
jak nie planuje ucieczki z rzeczywistych „obiektów strzeżonych”. Przeciwnie, 
kilkakrotnie mowa jest o „szczęśliwym śnie” („ce rêve si heureux”, III, 710), 
„cudownym śnie” („rêve délicieux”, III, 745), „słodkim śnie” („rêve bien doux”, 
III, 747), niezależnie od jego traumatycznej zawartości, traktowanej nie tylko 
jako mistyczna próba, lecz jako jedyny prawdziwy klucz do poznania istoty 
wszystkiego i do samowiedzy.

283 Przekład mój, B.S.; 1) „je me croyais enfermé dans uns sorte de kiosque oriental”; 2) „je 
croyais reconnaître les profondes grottes d’Ellorah”; 3) „je crus […] me trouver au milieu d’un 
vaste charnier” (III, 743). Chodzi o kompleks jaskiń (kilkadziesiąt skalnych grot) w Ellorze 
w Indiach (Bengal Zachodni), mieszczących świątynie buddyjskie, hinduistyczne i dżinijskie. 

284 „J’avais séjourné là dans quelque autre existence” (III, 743).
285 Przekład mój, B.S.; „un fouillis sanglant de membres et de têtes […]” (III, 744). 
286 „J’en sondais tous les angles et je vis […] éclairé par la lune au travers des treillages […] 

des images bizarres” (III, 743).
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Klasyczna krytyka upatrywała w Aurelii przede wszystkim zapis „zanurzania 
się w królestwach wewnętrznych”287, nowsza skłonna jest widzieć w tym tekście 
raczej „wynurzanie się” z owych królestw: „Aurelia świadczy o udanej próbie 
wyjścia z „piekieł” i o opanowaniu niezbędnych do jej realizacji środków wyra-
zu; sny są do niej kluczem, przestrzeń wrotami, które trzeba otworzyć” – pisze 
jeden z współczesnych badaczy288. Takiego klucza dostarcza ostatni, z pozoru 
autonomiczny fragment, a ściślej kilka fragmentów tekstu zatytułowanego 
Mémorables289. Narrator defi niuje tę końcową partię jako „wrażenia” („impres-
sions”), ze snów (lub: z marzeń, jeśli uwzględnić drugie możliwe znaczenie 
rzeczownika „rêve” w języku francuskim), które to sny/marzenia – jak infor-
muje – postanowił wcielić do swojej relacji. W gruncie rzeczy część tę można 
uznać za rodzaj epilogu wizji, onirycznych lub na jawie, z których zbudowany 
jest cały tekst Aurelii. Memorabilia – dla wygody przyjmujemy tę łacińską wersję 
tytułu – mają konstrukcję nieciągłą, fragmentaryczną, poszczególne sekcje zbu-
dowane są z krótkich sekwencji; w sekcji pierwszej można ich wyróżnić mniej 
więcej piętnaście. Układają się one w rodzaj rytualnego zaśpiewu, w którym 
ślady opisowości zacierają się, ustępując miejsca serii obrazów symbolicznych, 
o znaczeniu czysto poetyckim, bez bezpośredniego odpowiednika w rzeczywi-
stości natychmiastowo dostępnej i weryfi kowalnej: „Pod tytułem Memorabilia 
zapisuję tutaj wrażenia z wielu snów, jakie nastąpiły po tym, który właśnie 
przytoczyłem”290. Czynność „zapisywania” lub „wpisywania” (w oryginale 
„inscrire” znaczy także: „wpisywać”) należy do świadomych działań na jawie, 
dlatego komunikat skierowany do czytelnika należy odczytać jako informację 
o realizowanym właśnie zamiarze wpisania do tekstu serii snów (wizji), które 
narratora nawiedzały niedawno291.

Na poziomie obrazowania w Memorabiliach wspomniany wyżej efekt 
„wynurzania się” przedstawia się następująco: przestrzeń dana jest jako ca-
łość ponad- lub pozaczasowa („atemporel”) oraz ponad-/pozaprzestrzenna 

287 „[…] plongée aux royaumes intérieurs”; Albert Béguin, Gérard de Nerval. Poésie et 
mystique, Paris, Stock, 1936, s. 35.

288 „[…] Aurélia est le témoin d’une tentative réussie de sortir des ‘enfers’ et de s’approprier 
les moyens d’expression nécessaire à cette réalisation; les rêves en sont la clef, l’espace la porte 
à ouvrir”; O. Bivort, La Topographie des rêves..., op. cit., s. 131.

289 W niektórych wydaniach: Memorabilia, w innych bez tego śródtytułu; tak w wydaniu 
Plejady, na którym się opieram. 

290 Przekład mój, B.S.; „J’inscris ici, sous le titre de Mémorables, les impressions de plusieurs 
rêves qui suivirent celui que je viens de rapporter” (III, 745).

291 Studia i rozprawy na temat nieciągłości i ponowoczesności rozpatrują również strukturę 
Memorabiliów jako znak „ponowoczesności”. Zob. np.: Poétique de la discontinuité de 1870 à nos 
jours, Études rassemblées et présentées par Isabelle Chol, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires 
Blaise-Pascal, 2004; Dagmar Wieser, Nerval, une poétique de deuil à l’âge romantique, Genève, 
Droz, 2004. 
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(„aspatial”), to jest taka, w której wertykalność spotyka się z horyzontalnością, 
a to, co zamknięte, przylega do otwartego. Dokonuje się to za sprawą nowego 
elementu, łączącego przeciwieństwa topografi czne, górski szczyt i podziemną 
grotę: w Memorabiliach elementem tym jest dźwięk, ściślej – śpiew. Dźwiękowy 
impuls nadchodzi ze świetlistej góry i natychmiast znajduje odpowiedź w pieś-
ni, dobiegającej z mrocznych grot i rozlegającej się pod jasnymi szczytami. 
Kolejna odpowiedniość realizuje się dzięki wymianie spojrzeń między dwoma 
punktami oft almomorfi cznymi, migoczącymi i przyciągającymi się w prze-
strzeni: gwiazdą i „himalajskim kwiatkiem” („petite fl eur d’hymalaya”; III, 
746; ortografi a oryginalna), dalej utożsamianym z niezapominajką. Następnie 
podwójny, błękitno-srebrny obraz, zrodzony z koniunkcji górskiego kwiatu 
i gwiazdy (spotkania elementu chtonicznego z uranicznym) przybiera postać 
podwójnej perły, srebrnej i złotej: „Srebrna perła połyskiwała na piasku; perła 
złota iskrzyła się na niebie”292. Kwiat, gwiazda i perła: w akcie kosmiczno-
-alchemicznej genesis elementy fi tomorfi czne, syderyczne i biomineralne 
zostają połączone; srebro, płynny ogień pochodzenia chtonicznego, zaślubia 
złoto, płynny ogień uraniczny.

Z takich dynamicznych scen genezyjskich rodzą się efekty kalejdoskopowe, 
każde kolejne zdanie to nowa konfi guracja, natychmiast ustępująca miejsca 
następnej, przestrzennej lub dźwiękowej. Niektóre z nich powracają tylko 
nieznacznie zmienione, oto fragment: „Na szczycie błękitniejącej góry urodził 
się drobny kwiatek – Nie zapomnij o mnie! – Migotliwe spojrzenie gwiazdy 
zatrzymało się na nim przez chwilę i rozbrzmiała odpowiedź w słodkim, ob-
cym języku: Myosotis!”293. Aczkolwiek Nerval nie czyni bezpośredniej aluzji 
do strzały ani do promienia, kontekst symboliczno-wyobrażeniowy zezwala 
na kolejne przywołanie jednej z formuł Duranda: „[…] dzięki utożsamieniu 
z promieniem strzała łączy symbolikę czystości z symboliką światła, prosty 
kierunek i nagłość ruchu zawsze będą szły w parze z iluminacją”294. Oczywiście 
nie chodzi tu o językową lub botaniczną ścisłość, ponieważ w języku greckim 
myosotis nie znaczy „nie zapomnij o mnie”, lecz „mysie uszko”, Nerval po-
zostaje jednak wierny tradycji, wspólnej wielu kulturom i językom, zgodnie 
z którą niebieski kwiatek w kształcie gwiazdki, nazwany niezapominajką 
lub podobnie, zdaje się zwracać do patrzącego nań z prośbą, by ten o nim 

292 Memorabilia w przekładzie J. Hartwig, w: J. Lisowski, Antologia..., op. cit., t. 3, s. 261; „Une 
perle d’argent brillait dans le sable; une perle d’or étincelait au ciel” (III, 46).

293 Ibidem, s. 265; „Sur la cime d’un mont bleuâtre une petite fl eur est née – Ne m’oubliez pas! 
– Le regard chatoyant d’une étoile s’est fi xé un instant sur elle, et une réponse s’est fait entendre 
dans un doux langage étranger – Myosotis!” (III, 747).

294 „[…] par son assimilation au rayon, la fl èche joint les symboles de la pureté à ceux de la 
lumière, la rectitude et la soudaineté vont toujours aller de pair avec l’illumination”; G. Durand, 
Les Structures..., op. cit., s. 148.
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nie zapomniał295: „ne m’oubliez pas”; „Vergissmeinnicht”; „forget-me-not”; 
„niézabudka”; „nomeolvides”... 

Tak więc do obrazowania w Memorabiliach Nerval wprowadza swoiste udźwię-
kowienie: w momencie pojawienia się Myosotis harmonia dźwięków ogarnia 
wszechświat. Wcześniej, na szczytach owerniackich, pasterze intonują pieśń – ma-
ryjną...? kolędową...? – którą podejmują „korybanci”, opuszczając swoje „tajemne 
groty” („grottes secrètes”). Lecz na baczniejszą uwagę zasługuje wzmianka o pieśni 
innej, ludowej, świeckiej, a i zapewne dawnej, której cztery pierwsze wersy tworzą 
dźwiękową ramę przestrzenną: „Tam w górze, pod szczytami, szczęśliwie płynie 
czas – wolnego śpiew słowika – napełnia szczęściem nas”296. Obrazy, połączone 
dyskretnym izomorfi zmem, formują coś w rodzaju ciągu konstelacji: szczyty 
górskie, w twórczości Nervala symbol szlachetności i duchowej wyższości; wzno-
sząca się linia melodyczna znanej pieśni; słowik, dziki – w oryginale dosłownie: 
„sauvage” – ptak niemal niewidoczny w mroku, którego niezwykły śpiew jest tak 
intensywny, że czyni gęstą ciemność niemal przejrzystą, itd.

Wprawdzie w tradycji folklorystycznej słowik bywa kojarzony ze śmiertelnym 
zagrożeniem i przedstawiany w opozycji do skowronka, ptaka porannego, tym 
niemniej może personifi kować wolną powietrzną przestrzeń, jak to ma miejsce 
u G. Bachelarda, który mówi o „pionowej linii [jego] śpiewu” („la verticale du 
chant”)297. W twórczości Nervala śpiew i w ogóle dźwięk ma moc genezyjską, 
za jego sprawą żywioły przyrody, planety i ciała niebieskie powstają z nicości, 
nieskończoność rozbrzmiewa muzyką sfer niebieskich, światło powołuje z mroku 
istnienie, jak gdyby początkowe verbum było śpiewem:

Gwiazda rozbłysła nagle i odkryła mi tajemnicę […] wszystkich światów. […] Z łona 
milczących ciemności rozniosły się dwie nuty […]. Bądź błogosławiona, pierwsza oktawo 
[…]! Góry śpiewają ten hymn dolinom […]. Dreszcz miłości dobywa się z wezbranej 
piersi ziemi, chóralny śpiew gwiazd niesie się w nieskończoność […]298.

295 Podobna więź istnieje między „małym kwiatkiem” i gwiazdą w wierszu Hugo Stella; 
pokrewieństwo z błękitnym kwiatkiem („die blaue Blume”) Novalisa jest oczywiste. Bibliografi a 
przedmiotu jest obszerna; zob. np.: Corinne Bayle, „Nerval et Novalis. Une conjonction poétique 
idéale”, w: Revue d’histoire littéraire de la France, no 4, 2005, s. 850–877; Jean Moncelon, „Vers l’Orient. 
Novalis et Gérard de Nerval”, w: Les Cahiers Boehme-Novalis, La Criée, périodiques en ligne, 2006.

296 Przekład J. Hartwig, op. cit., s. 161; „Là haut, sur les montagnes – le monde y vit content; – le 
Rossignol sauvage – fait mon contentement” (III, 745). Istnieje wiele pieśni na tę samą melodię, 
zaczynających się od tych samych słów, w różnych regionach Francji, a także w Szwajcarii; 
niekiedy rubasznych. O ile mi wiadomo, wersji cytowanej przez Nervala nie udało się dotychczas 
zidentyfi kować. Zob. m.in.: J.N. Illouz, Nerval, „le rêveur en prose”..., op. cit., s. 228–234.

297 Zob. G. Bachelard, L’air..., op. cit., s. 94, 101–102.
298 Przekład J. Hartwig, op. cit., s. 263, 265; „Une étoile a brillé tout à coup et m’a révélé le secret 

[…] des mondes. […] Du sein des ténèbres muettes deux notes ont résonnée […]. Sois bénie, 
ô première octave […]! Les monts le chantent aux vallées […]. Un soupir, un frisson d’amour 
sort du sein gonfl é de la terre, et le chœur des astres se déroule dans l’infi ni […]” (III, 747).
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Otóż w tę sonoryzację universum nervalowskiego, wyobrażonego za pomocą 
kalejdoskopowej dynamiki ascensyjnej, wpisana jest kulminacyjna scena pod-
niebnego – lub „ponadniebnego” – cwału, zarazem apokaliptyczna i triumfalna. 
Skupia ona istotę uprzednich wizji, obecnych nie tylko w Aurelii, lecz także 
w innych tekstach Nervala, a jej bliskie powinowactwo z imaginarium św. Jana, 
z Pieśnią nad pieśniami oraz z retoryką św. Pawła nie ulega wątpliwości299. W po-
tokach światła troje jeźdźców, w tym protagonista i jego anonimowa „wielka 
przyjaciółka”, w towarzystwie „Mesjasza”, zmierza napowietrzną drogą w stronę 
„perłowych bram nowego Jeruzalem” („porte de nacre de la Jérusalem nouvelle”; 
III, 746). Jeśli uznać rację J. Richera, zdaniem którego „[…] Gérard chciał, by 
jego tekst nakreślił wznoszącą się krzywą duchową”300 – w ten sposób właśnie 
linia ta dobiega kresu. Umieszczona w pozaziemskiej nieskończoności, niezwykle 
precyzyjna wizja przedstawia gesty bohaterów i nasycone barwy: karogniady 
koń, biała klacz, srebrzysty czaprak, lśnienie diamentów, czerwień rubinów 
na hiacyntowej szacie Mesjasza... Cwał przemienia się w triumfalny lot dzięki 
obecności „przyjaciółki”, której literacki portret odsyła do wyobrażeń królowej 
Saby, obecnych w innych tekstach Nervala: oczy, włosy, aluzja do „wonności 
Jemenu”, a zwłaszcza obecność legendarnego dudka, ptaka-posłańca, pośred-
nika między światem widzialnym i niewidzialnym, symbolizującego dążenie 
do boskiej doskonałości. Oto fragment tego portretu i sceny z Memorabiliów, 
w twórczości Nervala pełniącej funkcję wielkiej muzycznej cody:

Jej przepastne oczy pożerały przestrzeń, a długie włosy przesycone wonnościami Jemenu 
puszczone były luźno na wiatr. Rozpoznałem boskie rysy ***. […] nieprzyjaciele nasi 
byli u naszych stóp. Dudek wysłannik wskazywał nam drogę […] łuk światła jaśniał 
w boskich rękach Apollyona […]. O, Śmierci, gdzie jest twoje zwycięstwo, skoro zwycięski 
Mesjasz galopował między nami? […] światło zalało nas wszystkich troje301.

We wspomnianej już Podróży na Wschód piękny dudek odgrywa ważną rolę 
jako cudowny towarzysz królowej Saby, postaci będącej w pisarstwie Nervala 

299 Na temat związków apokaliptycznych objawień z tekstem Aurelii zob. Monica Streiff -
-Moretti, „Allégorie et apocalypse dans Aurélia”, w: Gérard de Nerval – „Soleil noir”, Paris, 
SEDES, coll. „Romantisme”, 1997.

300 „Gérard a voulu faire décrire à son récit une courbe spirituelle ascendante”; J. Richer, 
Nerval..., op. cit., s. 490.

301 Przekład J. Hartwig, op. cit., s. 263; „[…] ses grands yeux dévoraient l’espace, et elle faisait 
voler dans l’air sa longue chevelure imprégnée des parfums de l’Yémen. Je reconnus les traits 
divins de ***. […] nos ennemis étaient à nos pieds. La huppe messagère nous guidait au plus 
haut des cieux, et l’arc de lumière éclatait dans les mains divines d’Apollyon […]. Ô Mort, où est 
ta victoire, puisque le Messie vainqueur chevauchait entre nous deux? […] nous fûmes tous les 
trois inondés de lumière” (III, 746). W istniejących wersjach rękopisowych Aurelii znajduje się 
bardzo szczegółowy opis-portret „Królowej Południa” („Reine du Midi”), który może wskazywać 
na królowę Saby lub na Matkę Boską (III, 755).
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jednym z wielkich awatarów fantazmatycznej i polimorfi cznej Kobiety, zmarłej 
Matki, nieobecnej Bogini, Królowej Niebios. Jeśli zaś uznać, że „wielka przyja-
ciółka”, amazonka z Memorabiliów, to jedna z fi guracji Aurelii, wówczas również 
utożsamienie tej postaci z królową Saby okaże się uzasadnione302.

Motyw królowej-jeźdźczyni w symbolicznej wyobraźni nervalowskiej od-
syła także do tekstu Sylwii. Powodowany pragnieniem pogodzenia różnych 
poziomów egzystencji, w tym iluzji (snów) z rzeczywistością, przeszłości 
(wspomnienia o niej) z teraźniejszością, a nade wszystko wyrażając tęsknotę 
za synkretyzmem, bohater-narrator sprowadza paryską aktorkę o imieniu 
Aurelia do Valois, do krainy wspomnień. Próba kończy się niepowodzeniem, 
aktorka kategorycznie odrzuca sugestie dotyczące jej podobieństwa do innych 
osób, rzekomych awatarów, i poza sceną nie godzi się na rolę czyjegokolwiek 
sobowtóra. Godzi się jednak na konną przejażdżkę: Nerval przedstawia portret 
konny pięknej kobiety, helio- i hipomorfi czny ulotny obraz, w którym postać 
kobieca ukazuje się niby nagle rozbłysły promień słońca: „[…] wynająłem 
konie i ruszyliśmy […]. Aurelia w amazonce, z jasnymi włosami na wietrze, 
jechała przez las, jak niegdysiejsza królowa; na jej widok wieśniacy stawali 
olśnieni”303. Podobnie w Podróży na Wschód: w scenie wjazdu królowej Saby 
do Jerozolimy i w momencie jej wyjazdu narrator dwukrotnie prezentuje jej 
portrety konne. Królowa Saby (Balkis) przybywa z wizytą do króla Salomona, 
wjeżdża do miasta wraz ze wschodem słońca, konno, w otoczeniu wielobarw-
nego orszaku: „Nigdy dotąd nie widziano tylu koni […]. Balkis, zsiadłszy 
z konia u wejścia do pałacu, weszła do środka, pokłoniwszy się uprzednio 
promiennemu słońcu, które już wschodziło nad górami Galilei”304. Balkis, niby 
bóstwo solarne, olśniewa tak mocno, że patrzący padają przed nią na twarz, 
nie mogąc znieść bijącego od niej blasku. Symetrycznie, lecz ze znakiem prze-
ciwnym układa się scena jej wyjazdu. To nagła, nocna ucieczka, na czarnym 
koniu, w towarzystwie świty przypominającej pochód demonów nocy: „[…] 
błyskawice rozrywały czarne niebo, rozszalała wichura siekła deszczem góry. 

302 Na temat królowej Saby zob. m.in.: Henri Bonnet, „De L’Histoire de la Reine du Matin 
à Aurélia”, w: Le voyage en Orient, Bourg-en-Bresse, Cahiers Gérard de Nerval, no 8, 1985; 
Stéphane Michaud, Muse et Madone, Paris, Seuil, 1985; Barbara Sosień, „Les visages de la 
reine: sur une variante nervalienne”, w: Jeu de la variante, pod red. A. Bartosza, K. Dybeł 
i P. Tylusa, Kraków, Viridis, 1997; „Le mythe de la reine de Saba réécrit: Nerval et Nodier”, 
w: Quelques aspects de la réécriture, textes réunis par Magdalena Wandzioch, Katowice, Wyd. 
Uniwersytetu Śląskiego, 2008.

303 Przekład J. Guze, Sylwia, w: Córki ognia, op. cit., s. 35; „[…] je louai des chevaux et nous 
prîmes la route […]. Aurélie, en amazone avec ses cheveux blonds fl ottants, traversait la forêt 
comme une reine d’autrefois, et les paysans s’arrêtaient éblouis” (III, 566).

304 „Jamais on n’avait vu tant de chevaux […]. Balkis, touchant terre au vestibule du palais, 
y pénétra après avoir salué le soleil, qui déjà s’élevait radieux sur les montagnes de Galilée” 
(II, 679).
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Arabski rumak, czarny jak grób, czekał, aż księżniczka da hasło do odwrotu”305. 
Okoliczności tej sceny zapowiadają śmierć Adonirama; zabójstwo zostaje do-
konane tej samej nocy. Znaczenia symboliczne wyobrażeń hipomorfi cznych 
ujawniają się tutaj wyraźnie: obecny w wielu wierzeniach czarny wierzchowiec; 
rydwany Hadesa i Posejdona, tak zwany „kompleks Mazepy”; apokaliptyczny 
emblemat śmierci; częste w ikonografi i fantazmatyczne wyobrażenie nocnego 
koszmaru; emblemat gwałtownego seksualnego pożądania itd. Durand pod-
kreśla szczególnie bliską więź istniejącą między wyobrażeniami żałobnego lub 
piekielnego cwału a tematyką ucieczki pojętej jako katastrofa. Cytuje także 
pewien znany wers z poezji V. Hugo: „To czarne konie mrocznego zaprzęgu” 
(„Ce sont les noirs chevaux du chariot de l’ombre”)306. W poemacie Hugo me-
taforyczne wyobrażenie dźwiękowe, to jest rżenie koni z „dzikiego zaprzęgu”, 
okazuje się tożsame z odgłosami rozpętanych żywiołów, huraganu, pioruna, 
górskiej wichury i morskiego sztormu; w sferze sacrum, czarny rumak, wysłannik 
podziemnego świata zmarłych (także psychopompos) to fi gura kratofaniczna, 
znająca drogę wiodącą do i od bóstw podziemnych... Podobnie można też 
odczytać głębokie znaczenie jednego z migawkowych epizodów onirycznych 
w Aurelii, obrazujących nocne porwanie ukochanej kobiety, dokonujące się 
w ciemnościach, a poprzedzone wizją nieprzyjaznego, stromo wznoszącego 
się krajobrazu, z otwierającymi się w dole przepaściami, gotowymi pochłonąć 
ofi ary zadanego gwałtu:

[…] na chropowatym [stromym, B.S.] zboczu usianym głazami, pośrodku lasów […]. 
Stracona! Wokół była głęboka noc […] Otchłań ma swój łup! […] Zdawało mi się, że 
widzę ją w mgnieniu błyskawicy, bladą, umierającą, uprowadzaną przez mrocznych 
jeźdźców... (79)307.

Symbolika tej sceny jest wyraźnie kata- i tanatomorfi czna. Ale, jak wiadomo, 
podstawowe mitemy i mitologemy niesione przez tego rodzaju sceny symboliczne 
niemal zawsze ujawniają swój potencjał antytetyczny, inwersyjny lub synte-
tyczny. Tak się też dzieje w omawianym przypadku. Symbolika hipomorfi czna 
podlega ewolucji, od mroku do jasności, od obrazów selenomorfi cznych do 
heliomorfi cznych; „Rumak Apollina to nic innego jak ujarzmione ciemności” 

305 „[…] le ciel noir était sillonné d’éclairs; les vents déchaînés dispersaient la pluie sur les 
montagnes. Un coursier d’Arabie, noir comme la tombe, attendait la princesse, qui donna le 
signal de la retraite” (II, 761).

306 Cytat pochodzi z poematu Dieu, z części zatytułowanej L’Océan d’en haut; por. V. Hugo, 
Œuvres Complètes, Poésie IV, Paris, Robert Laff ont, 1986, s. 631. Durand błędnie odsyła do 
poematu L’Aigle du casque i do Légende des siècles. Por. G. Durand, Les Structures..., op. cit., s. 78.

307 „[…] une âpre montée semée de roches, au milieu des forêts. […] Elle est perdue! Une 
nuit profonde m’entourait […] L’abîme a reçu sa proie! […] Il me semblait la voir comme à la 
lueur d’un éclair, pâle et mourante, entraînée par de sombres cavaliers...” (III, 728).
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– powiada Durand308. A zatem w Mémorables promiennie biały koń (klacz), 
którego dosiada „grande amie”, odwrotność „czarnego rumaka nocy”, byłby 
zwierzęciem solarnym, obecnością swoją potwierdzającym zwycięstwo światła 
nad ciemnością. A także – na poziomie wyobraźni mitycznej – znakiem po-
wrotu królowej Saby, córy Słońca, jak ono wyłaniającej się z mrocznych głębin 
nocy. Królowa o boskich rysach, matka, siostra lub „grande amie” wskazuje 
drogę w stronę światła. Wspólny lot do „perłowych bram nowego Jeruzalem” 
zatrzymuje się w punkcie apogeum, perygeum nie jest przewidziane, trajektoria 
nieruchomieje.

Tworząc taki obraz, czy raczej taką „sytuację ascensyjną”, przekraczając po-
jęcie trwania i otwierając przestrzeń na nieskończoność, Nerval dotyka istoty 
twórczego aktu poetyckiego. W centrum wizji umieszcza obraz kobiety, gwiazdy 
niegdyś zgasłej lub martwej, ostatecznie przemienionej w promieniejące bó-
stwo solarne, które za sprawą spojrzenia „wielkich oczu” nie tylko nie odpycha 
śmiertelnika, lecz otwiera przed nim nieskończoność.

308 „Le coursier d’Apollon n’est que ténèbres domptées”; G. Durand, Les Structures..., 
op. cit., s. 82.



Szczątki rozbitego świata

Teksty Nervala dostarczają wielu wariantów tematyki rozpryśnięcia, pokawał-
kowania, rozbicia lub degradacji, aż do pletory znaków, form i fi gur należących 
do tego pola semantycznego i wyobrażeniowego. Nerval zapewne wiedział, że 
to cecha wspólna pisarstwa jego epoki, gdy w czerwcu 1854 roku pisał do Liszta 
z Norymbergi: „Uwolniwszy głowę od tej romantycznej stonogi, czuję się zdolny 
do tworzenia jasnych kompozycji”309. Co kryje się za tym optymistycznym tonem? 

Kontekst twórczości Nervala pozwala za romantyczną stonogę uznać mroki, 
w których lęgną się koszmary, halucynacje i obsesje; proces uwalniania się od 
tego rodzaju stonóg jest złożony, a przejście od mrocznej materii oniryczno-
-halucynacyjnej do jasności tekstu literackiego – nieoczywiste, zwykle powolne. 
Gdyby dać wiarę temu, co zdaje się ujawniać prywatna korespondencja Nervala, 
ambicją dyskursu, w szczególności w Aurelii, jest opanowanie mroku szaleń-
stwa i wynurzenie na jasność, co twórczy akt pisarski winien gwarantować. 
Kwestia tych związków zajmowała nervalistów od dawna: gęste mroki wizji 
sennych i/lub halucynacji contra przejrzysta jasność tekstu, by przywołać raz 
jeszcze studium Shoshany Felman, stanowiącego jeden z ważnych elementów 
badań w tym zakresie310. Natomiast Jacques Derrida prawdopodobnie nie ma 
na myśli twórczości Nervala, a w każdym razie nie wprost, kiedy w L’Écriture 
et la diff érence mówi:

Wyrazić szaleństwo, nie wpędzając go gwałtownie do sfery obiektywnej, oznacza ze-
zwolenie na to, by samo się wypowiedziało. Wszelako szaleństwo z natury rzeczy jest 
tym, czego wypowiedzieć się nie da311. 

Lecz poddanie analizie dyskursywnej kwestii, czy i do jakiego stopnia udało 
się Nervalowi szaleństwo zobiektywizować, interesuje nas tutaj marginalnie. 
Istotne jest to, że o specyfi ce świata Nervala decyduje nie tylko ogromna wie-
loznaczność obrazów, lecz także ich niestabilność: teksty te nie ukazują świata 

309 „Une fois ma tête débarrassée de ce mille-pattes romantique, je me sens très propre à des 
compositions claires” (III, 871).

310 Shoshana Felman, La Folie et la chose littéraire, Paris, Seuil, 1978.
311 „Dire la folie sans l’expulser dans l’objectivité, c’est la laisser se dire elle-même. Or la 

folie, c’est par l’essence ce qui ne se dit pas”; Jacques Derrida, L’Écriture et la diff érence, Paris, 
Seuil, 1967, s. 68.
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w trwaniu, lecz w momencie rozpadu. Ten, kto mówi „ja”, stopniowo uświadamia 
sobie swoje zagrożenie, dostrzega, że rozpad dotyczy nie tylko rzeczy, bliskich 
krajobrazów i odległych przestrzeni kosmicznych, ale także tekstu, który w tym 
momencie powstaje. 

Powrócę do metafory romantycznej stonogi, w nervalowskim imaginarium 
zaskakującej i tylko raz obecnej, i to nie w kontekście literackim, lecz w pry-
watnej korespondencji. Czym jest i co może znaczyć obraz stonogi, w języku 
francuskim mającej zresztą tysiąc nóg („mille-pattes”), spokrewnionej (lub 
mylonej) z innymi stawonogami, na przykład z wijami (Myriapoda), to jest 
stawonogami liczącymi (według nazwy) dziesięć tysięcy odnóży, skolopendra-
mi itp.? Gdzie szukać związku między wyobrażeniem tego rodzaju zwierzęcia 
i romantyzmem? I przede wszystkim: co w tym względzie podsuwa wyobraźnia 
symboliczna i jakie generuje obrazy? 

Odpowiedź znaleźć można najpierw w organicznej budowie pierścienio-
wej tego rodzaju zwierząt, co odsyła do wyobrażeń całości rozpadającej się na 
kawałki, odłamki, szczątki. Potencjalne rozkawałkowanie żywego organizmu 
wydaje się niepożądane, a może budzić wstręt. Ponadto niepoliczalna wielość 
odnóży i sposób poruszania się takich stworzeń, ich ruchy pełzające lub szybkie, 
nagłe pojawianie się (rojenie się...) w miejscach ciemnych i wilgotnych, nisko 
położonych lub podziemnych, czynią z nich istoty naznaczone negatywnie, po-
dobnie jak płazy lub gady. Ale nie węże, bowiem stonoga nie podziela z wężem 
jego tajemniczego symbolizmu przemiany w czasie i płodności, lecz stanowi 
do pewnego stopnia jego antytezę, albowiem – w przeciwieństwie do węża – jej 
segmentowość symbolizuje wykluczenie, dysjunkcję, nie koniunkcję. O istocie 
bytu pierścieniowatej stonogi, skolopendry lub wija decyduje fragmentaryczność, 
podczas gdy wąż ma symbolicznie łączyć, co osobne, jak pierścień władcy lub 
ślubna obrączka.

Fragmenty, membra disjecta: odwołanie do romantycznych teorii, zwłaszcza 
niemieckich, jest nieuchronne. Jak wiadomo, fragment, jedna z najważniejszych 
form literackich poddanych teoretyzacji i praktykowanych przez grupę jenajską, 
uznany zostaje za najbardziej jaskrawy i radykalny przejaw nowoczesności, to jest 
romantyzmu: „Fragment jest gatunkiem par excellence romantycznym” – pisze 
Jean-Luc Nancy312. Romantyczny fragment nie może zaświadczać o żadnej niegdyś 
zwartej i doskonałej całości, ponieważ doskonały nie jest. Nie należy też w nim 
widzieć uszkodzonej resztki pochodzącej z jakiejś całości doskonałej, ponieważ 
romantyczna koncepcja świata z trudem dopuszcza mniemanie o jakiejkolwiek 
zwartej całości. Dlatego fragment romantyczny funkcjonuje jako hermetycznie 

312 „[…] Le fragment est bien le genre romantique par excellence”; Philippe Lacoue-Labarthe, 
Jean-Luc Nancy, L’Absolu littéraire. Th éorie de la littérature du romantisme allemand, Paris, Seuil, 
1978, s. 58.
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zamknięty mikrokosmos in se, zminiaturyzowany absolut, cząstka całości również 
fragmentarycznej; zatem nie jest ani resztką, ani odłamkiem, ani szczątkiem.

W zbiorze Athenaeum przytoczono dla ilustracji istoty romantycznego absolutu 
literackiego między innymi ten oto fragment, czyniąc jeża elementem znaczącym 
(„signifi ant”): „Fragment musi, jak niewielkie dzieło sztuki, być całkowicie odcięty 
od otaczającego go świata i jak jeż, doskonały sam w sobie”313. Nie jest jednak 
fragment, wedle jenajskich teoretyków, „utworem samoistnym”, lecz częścią pew-
nego systemu, objawiającego się w trakcie każdorazowej, jednostkowej lektury. 
Zwraca na to uwagę we wstępie do polskiego wyboru Fragmentów M.P. Markowski, 
podkreślając także istotę romantyczności, jaką jest relacyjność, czyli zmienność 
wartości pojęć i idei w zależności od tego, co nazywa „ludzką percepcją”314. 
Fragmentaryczność warunkuje wszak „poezję nieskończoną”, w trakcie stawania 
się, jednocześnie podległą konstrukcji i dekonstrukcji, co decyduje o istocie poiésis. 

Memorabilia, tekst włączony do Aurelii, tak pojętą fragmentaryczność znako-
micie ilustruje. We wspomnianym liście do Liszta Nerval z satysfakcją informuje 
kompozytora o ukończeniu dzieła, nie podając jego tytułu, sygnalizuje jednak 
jego związek z twórczością Jean-Paula Richtera. Pisze mianowicie: „[…] powieść 
wizyjna w stylu Jean-Paula […] wiąże się z nowelą […] (zatytułowaną Sylvie).  
[...] Uważam […] że dla Niemców będzie to bardziej jasne niż dla Francuzów”315. 
Metafora „romantycznej stonogi”, od której właśnie autor listu był się uwolnił, 
pojawia się w zdaniu następnym; i tak oto powstaje peryfrastyczna relacja opowia-
dania ze stawonogiem, a także wskazówka autora dotycząca kontekstu i związku 
z twórczością Jean-Paula316. Badacze dzieła Nervala (i romantyzmu w ogóle) 
doceniają wagę tej „niemieckiej ścieżki” interpretacyjnej także ze względu na 
nieciągłą formę wszelkiego rodzaju utworów zatytułowanych Memorabilia, tym 
więcej, że F. Schlegel pisze o fragmentach jako o pewnym „systemie”, a także 
o połączonym efekcie subiektywizmu i obiektywizmu, niezbędnym dla tegoż 
systemu funkcjonowania.

Otóż Nerval niemal od początku swej twórczości troszczy się o zachowanie 
narracyjnego dystansu, już to zapewniając (ironicznie) o swoim obiektywi-
zmie pisarza „realistycznego”, jak to czyni w Nocach październikowych, już 

313 Fragmenty z „Athenaeum” (206), w: Friedrich Schlegel, Fragmenty, przełożyła Carmen 
Bartl, Kraków, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009, s. 81. 

314 Por. Michał Paweł Markowski, Poiesis. Friedrich Schlegel i egzystencja romantyczna, 
w: Fragmenty..., op. cit., s. VII–LXXI, passim.

315 „[...] roman-vision à la Jean Paul [...] se rattache à une nouvelle [...] (intitulé Sylvie). [...] 
J’estime [...] que cela sera plus claire pour les Allemands que pour les FranÇais”. Nerval w tym 
czasie czynił starania o przekład Sylvie na niemiecki. 

316 Ta ostatnia aluzja nie powinna nervalisty zaskakiwać. Zaskoczyła jednak autora przypisów 
do korespondencji, który spieszy z takim oto wyjaśnieniem: „To zadziwiające sformułowanie 
odnosi się do Aurelii” („Cette étonnante formule désigne Aurélia”). A takie zadziwienie musi 
zadziwić uważnego czytelnika... Zob. III, s. 1450, przyp. do s. 871, nr 4.
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to deklarując zamiar „transkrypcji wrażeń z czasu długotrwałej choroby” 
(50)317, zdecydowany „opanować doznania, zamiast im ulegać”318, przedstawić 
stosowne notatki, przymusić, o ile to możliwe, dyskurs narracyjny do obiek-
tywizmu, wizje porządkować, obserwować, klasyfi kować, zbierać, odtwarzać 
itd. Jeżeli za owoc tego wysiłku uznać Aurelię, Memorabilia – pięć lub sześć 
stron tekstu, zależnie od wydania – prezentują ów owoc skrystalizowany i silnie 
skondensowany. Powstał tekst zbijający z tropu nie ze względu na apokalip-
tyczną zawartość (Apokalipsa według Nervala to zapowiedź odrodzenia, nie 
zniszczenia), lecz właśnie z powodu swojej ontologicznej dysjunkcji, a mimo 
to wewnętrznej spójności.

Narrator informuje więc o swoich działaniach bieżących, mając na celu 
utrwalenie materii onirycznej lub halucynacyjnej, którą dysponuje od niedaw-
na, i wyraźnie troszcząc się o stworzenie wrażenia jej aktualności; przypomnę: 
„[…] zapisuję tutaj wrażenia z wielu snów, jakie nastąpiły po tym, który właśnie 
przytoczyłem”. W tekście głównym Aurelii ramę modalną zapewniają czasow-
niki wyrażające dystans narratora do przedmiotu wypowiedzi, uwypuklając 
jednocześnie charakter subiektywny relacjonowanych doznań: „wydawało mi 
się, że...”; sądziłem, że...”; „przyszło mi na myśl, że...”, itp. W następujących po 
sobie sekwencjach Memorabiliów rama ta zanika całkowicie, nic już nie „wydaje 
się...”, wszystko dane jest naraz, w tym oto momencie i w formie zatomizowanej. 
Czytelnik odnosi wrażenie – a badacz zyskuje pewność – że zdania po sobie 
nie następują, lecz spadają jedno obok drugiego, tłoczą się, wspinają na siebie, 
urwane, krótsze lub dłuższe, porozrywane spacjami, znakami diakrytycznymi, 
przecinkami, pauzami, wielokropkami. Obrazy układają się spiralnie, wzlatują 
lub spadają, rozdzielane wykrzyknikami, pojawiają się i znikają w pulsującym 
i migotliwym rytmie, którego zasada wymyka się poznaniu: 

Wśród szczytów Himalajów urodził się drobny kwiatek – Nie zapomnij o mnie! – 
Migotliwe spojrzenie gwiazdy zatrzymało się na nim przez chwilę i rozbrzmiała od-
powiedź w słodkim obcym języku: Myosotis! […] Ach, jakże piękna jest moja wielka 
przyjaciółka! […] Gwiazda rozbłysła nagle […] Hosanna, chwała na wysokości i pokój 
na ziemi! [...] Myosotis! […] Wąż owijający świat […] rozluźnia uścisk swoich zwojów, 
a jego rozwarta paszcza wdycha kwiat anxioki, kwiat siarkowy – olśniewający kwiat 
słońca […]319.

317 „[…] transcrire les impressions d’une longue maladie” (III, 695).
318 „dominer mes sensations au lieu de les subir” (III, 749). 
319 Przekład J. Hartwig, w: J. Lisowski, Antologia..., op. cit., t. 3, s. 261; „Sur les montagnes de 

l’Himalaya, une petite fl eur est née – Ne m’oubliez pas! – Le regard chatoyant d’une étoile s’est fi xé 
un instant sur elle et une réponse s’est fait entendre dans un doux langage étranger – Myosotis! 
[…] Oh! que ma grande amie est belle! […] Une étoile a brillé tout à coup […]. Hosannah! paix 
à la terre et gloire aux cieux! […] Myosotis! […] Le serpent qui entoure le Monde […] relâche 
ses anneaux, et sa gueule béante aspire la fl eur d’anxoka, la fl eur soufrée – la fl eur éclatante du 
soleil! […]” (III, 747–748).
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Narrator nie dąży do konfrontacji tworzywa wizyjnego z żadną rzeczywistością 
obiektywną, lecz tylko – jak oznajmia – zapisuje lub wpisuje („j’inscris ici...”) 
natychmiastowe wrażenia z mistycznych objawień. Wrażenia-odpryski, które 
wystarczają same w sobie, albowiem nigdy nie należały do żadnego jądra, które 
mogłoby ulec rozbiciu pod działaniem jakiejś siły odśrodkowej. Podejrzliwa 
i niedowierzająca niczemu nowoczesność lub ponowoczesność, odrzucając 
koncept jedności, bez wątpienia znajdzie tutaj miejsce dla siebie. 

W studium na temat utworu poetyckiego Hugo Écoutez. Je suis Jean, ze 
zbioru Contemplations, Yves Vadé zauważa: „[…] »ja« podmiotu wypowiedzi 
oddziela się od centrum i rozprasza w niezliczoności ludzkich bytów i spraw. Ta 
straszliwa decentracja […] odgrywa rolę w dyfrakcji hugoliańskiego podmiotu 
lirycznego”320. Uwagę tę można odnieść niemal in extenso do postawy bohatera 
nervalowskiego, skoro w Promenades et souvenirs czytamy: „[…] świat opustoszał. 
Zamieszkały przez duchy o żałośliwych głosach, wyszeptuje pieśni miłosne nad 
szczątkami mojej nicości”321. Tak więc, zdaje się mówić Nerval, rozszczepienie 
rodzi się we wnętrzu „ja”, unicestwia je i rozprzestrzenia się na zewnątrz, swoją 
nicością zarażając wszystko wokół. Rozpryśnięcie wiedzie od narastającego 
poczucia rozpadania się tożsamości podmiotu wypowiedzi do niepewności, 
która dotyczy wszystkiego, co z założenia winno być trwałe i obiektywnie wery-
fi kowalne: krajobrazów, architektury, przedmiotów materialnych, istot żywych...

Zapowiedzi nieuniknionego rozpadu bytu, podskórne i podstępne znaki roz-
kładu pojawiają się w tekstach poprzedzających Aurelię. W Podróży na Wschód, od 
pierwszego kontaktu z egzotyczną innością orientalną, bohater-narrator rejestruje 
emanujące zewsząd sygnały wyniszczenia, począwszy od greckich archipelagów: 
żegluje przez „morze opustoszałe” („mer déserte”), następnie przemierza obszary 
„nieurodzajnej ziemi” („sol aride”), wszędzie napotyka „jałowe obszary” („lie-
ux stériles”). Powracają obrazy katastrofy minionej, obecnej lub nadchodzącej, 
spowodowanej ogniem słonecznym, z wolna ziemię wypalającym, czyniącym ją 
zwiędłą i jałową („fanée, fl étrie, stérile”). W artykule z 1850 roku, zamieszczonym 
w periodyku „Le National”, Nerval pisze o „[…] zniszczeniu, które powoduje 
wysychanie żywych i płodnych sił ziemi i […] tworzy pustynie piaskowe”322. 
W Aurelii, w jednym z onirycznych krajobrazów ogień, słoneczny lub podziemny, 

320 „[…] le je de l’énonciateur se décentre et se diff racte dans la multiplicité des êtres et 
des choses. Ce terrible décentrement [...] a joué son rôle dans cette diff raction du sujet lyrique 
hugolien”; Yves Vadé, „Hugocentrisme et diff raction du sujet”, w: Le sujet lyrique en question, 
sous la rédaction de Dominique Rabaté, Joelle de Sermet et Y. Vadé, „Modernités 8”, Bordeaux, 
Presses Universitaires de Bordeaux, 1996, s. 96.

321 „[…] le monde est désert. Peuplé de fantômes aux voix plaintives, il murmure des chants 
d’amour sur les débris de mon néant” (III, 685).

322 „[…] cette destruction qui tarit les forces vives et fécondes de la terre et qui […] crée 
des déserts de sable” (II, 1255). 
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ogarnia wszystko mimo bliskiej obecności wody. Spalona roślinność to ślad nie-
dawnej aktywności ognia słonecznego: „[…] ujrzałem rozległą, falistą [raczej: 
pagórkowatą; B.S.] plażę, całą pokrytą rodzajem zielonkawych trzcin, zżółkłych 
u skrajów i jakby wyschłych od słońca” (71)323.

Przybywszy do Egiptu, narrator-podróżnik odnotowuje takie oto wrażenia: 

Egipt to jeden wielki grób […] Aleksandria, ze swoimi ruinami i pagórkami, podsuwa 
oczom groby rozsiane na spopielałej ziemi; […] wszędzie kamień się rozpada, a drewno 
gnije324.

„Drewno gnije”: w świecie Nervala rozpad w przyrodzie jest częściej skutkiem 
działania ognia niż wody, jednak refl eksja nad strukturą wyobraźni symbo-
licznej w opowiadaniu Sylwia pozwala ujawnić jej głęboki związek z żywiołem 
akwatycznym325. Spowodowany podstępnym działaniem wody lub ognia rozpad 
ziemskiej planety zapowiadają dostrzegalne wokół procesy gnilne lub prze-
ciwnie: wysychanie ziemi. Tego rodzaju poglądy Nerval wypowiada także we 
wspomnianej parabiografi i Rétifa de la Bretonne: „[…] planeta zupełnie gnije 
lub wysycha, na koniec pada ofi arą słońca, które ją wypala […]”326. Chodzi 
o katastrofę, która miała już kiedyś miejsce, a której obrazy powracają w kosz-
marnych wizjach apokaliptyczno-kosmogonicznych, wspomagane szczegółami 
topografi cznymi i autoreferencyjnymi. Oto przykład:

[…] w środku Afryki, za Księżycowymi Górami i starożytną Etiopią […]; długo jęczałem 
tam w niewoli […] bezlitosne słońce paliło […]. U stóp drzew, dotkniętych śmiercią 
i jałowością, u ujścia [zamilkłych; B.S.] źródeł, na spalonej trawie, można było zobaczyć 
bezsilne dzieci i wyczerpane blade kobiety (67)327.

Ślady lub zapowiedzi zniszczenia i rozpadu wyłaniają się z wnętrza ziemskiej 
skorupy, zapowiadając nawrót katastrofy, która tym razem dotknie wszystkie pla-
nety. Kiedy poczerniałe słońce stanie się przyczyną upadku, a następnie rozpadu 
księżyca na wiele księżyców pomniejszych, wówczas rozbicie harmonii kosmosu 

323 „J’arrivai en vue d’une vaste plage montueuse et toute couverte d’une espèce de roseau 
verdâtre, jaunis aux extrémités comme si les feux du soleil les eussent en partie desséchés” (III, 718).

324 „L’Egypte est un vaste tombeau […]. Alexandrie, avec ses ruines et ses monticules, off re 
aux yeux des tombeaux épars sur une terre de cendres; […] partout la pierre croule, et le bois 
pourrit” (II, 259; 262).

325 Zajmuję się tą kwestią w artykule „De la promenade à la noyade; sur quelques maléfi ces 
des eaux romantiques”, w: „In aqua scribis”, op. cit. 

326 „la planète se pourrit tout à fait, ou se dessèche, et fi nit par être la proie d’un soleil qui 
la consume” (II, 1071).

327 „[…] dans le centre de l’Afrique, au-delà des montagnes de la Lune et de l’antique Ethiopie 
[…] longtemps j’y avais gémi dans la captivité […] Au pied des arbres frappés de mort et de 
stérilité, aux bouches des sources taries, on voyait sur l’herbe brûlée se fl étrir des enfants et des 
jeunes femmes énervés et sans couleurs” (III, 714).
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sprowadzi ciemność absolutną. Na powierzchni planety widocznymi sygnałami 
tej agonii są ruiny świątyń. W rozdziale siódmym Sylwii, mającym dla struktury 
tematycznej i symbolicznej opowiadania znaczenie kluczowe, w wigilię święte-
go Bartłomieja328, w Châalis, w zrujnowanym opactwie odbywa się amatorskie 
przedstawienie teatralno-muzyczne w wykonaniu pensjonariuszek pobliskiego 
klasztoru. Tematyka odgrywanego misterium odnosi się do świata po wielkiej, 
globalnej katastrofi e, którą komentują ukazujące się z otchłani duchy anielskie:

Rzecz rozgrywała się między aniołami na szczątkach zburzonego świata. Każdy głos 
opiewał wspaniałości zgasłego globu, a anioł śmierci określał powody jego zniszczenia. 
Z otchłani wyłaniał się duch z ognistym mieczem w ręce […] (22–23)329.

W tekście Sylwii wiele jest aluzji do ruin, tych znaków nietrwałości świata 
i fragmentaryczności par excellence, wkomponowanych w mnemoniczne obra-
zy wielokrotnie nawiedzające bohatera-narratora: „Nieukończona budowla 
jest niemal w ruinie […]”; „Tak, ta świątynia się rozpada, jak tyle innych […] 
obojętna przyroda zagarnie teren […]”330 itd. Ze względu na interesującą nas 
perspektywę opactwo w Châalis ma tę przewagę nad innymi ruinami, że nar-
racja opiera strukturę tej części tekstu na technice mise en abyme, w znaczeniu 
dosłownym i przenośnym: tekst przedstawia ruiny opactwa, które pełni funkcję 
sceny teatralnej, na której wystawiany jest pewien utwór wokalny o tematyce 
eschatologicznej: „na szczątkach zburzonego świata […] zgasłego globu” (22); 
(„[…] sur les débris du monde détruit […] de ce globe éteint”; III, 553)... Co wię-
cej, z wnętrza zrujnowanej budowli, z głębokiej mrocznej przepaści (z „abîme”), 
wyłania się świetlista zjawa, śpiewem solowym podobnym do śpiewu ptasiego 
komentująca zstąpienie Chrystusa do piekieł. W roli tej występuje Adrianna, 
młoda zakonnica, osoba nie w pełni należąca do świata rzeczywistego, jaśniejąca 
sztucznym blaskiem: „Nimb ze złoconej tektury na jej anielskiej głowie zdawał 
się nam naturalnym kręgiem światła […]”(23)331. 

Zniszczenie obejmuje rozległe obszary bytu, dotyka roślin, sprawia, że dziczeją 
róże, giną włoskie wawrzyny; rozpad wślizguje się do przedmiotów codziennego 

328 Skojarzenie z masakrą hugenotów 24 sierpnia 1572 roku może wydawać się uprawnione 
i symbolicznie nacechowane, lecz w okolicach tych (Valois) kult świętego Bartłomieja znany 
był już od czasów średniowiecza. 

329 „La scène se passait entre les anges, sur les débris d’un monde détruit. Chaque voix 
chantait une des splendeurs de ce globe éteint, et l’ange de la mort défi nissait les causes de sa 
destruction. […] Un esprit montait de l’abîme, tenant en main l’épée fl amboyante […]” (III, 553).

330 „Cet édifi ce inachevé n’est déjà plus qu’une ruine […]”; „Oui, ce temple tombe comme 
tant d’autres […] la nature indiff érente reprendra le terrain” (III, 557).

331 „Le nimb da carton doré qui ceignait sa tête angélique nous paraissait […] un cercle 
de lumière” (III, 553). Scenie tej poświęcam szczegółową analizę w studium: Barbara Sosień, 
L’Homme romantique et l’espace: sous le signe d’Icare (Gautier et Nerval), Kraków, Księgarnia 
Akademicka, 2004, s. 203–205.
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użytku, przemieniając je w stosy rupieci, gromadzonych na jakimś strychu lub 
niszczejących w rupieciarniach. W Aurelii narracja wyznacza taką rolę pokojowi 
protagonisty w zakładzie dla obłąkanych, przedstawionemu jako „graciarnia 
jak u doktora Faustusa” („capharnaüm comme celui du docteur Faust”; III, 742) 
i opisanemu z niezmierną drobiazgowością. Opis, skupiony na zapełniających 
pokój meblach, przedmiotach, książkach i dziełach sztuki pochodzących z róż-
nych epok i miejsc, nierzadko uszkodzonych lub niekompletnych, pełni funkcję 
zamplifi kowanej synekdochy egzystencji bohatera-narratora, zdestabilizowanej 
i rozproszonej. Świadom zależności między światem zewnętrznym i wnętrzem 
swojego „ja” narrator oznajmia: „[…] ustawiałem to wszystko, przydając […] 
mansardzie dziwacznego wyglądu […] co wcale dobrze oddaje moje dalekie od 
stałości życie” (92–93)332. Co więcej, ta część utworu bezpośrednio poprzedza 
jedną z najbardziej wstrząsających wizji halucynacyjnych (nie onirycznych) 
w Aurelii; relacja jej dotycząca wypełnia akapit następny, przy czym obydwa 
fragmenty są typografi cznie rozdzielone linią wykropkowaną (co respektuje 
większość wydań francuskich). Fragmentaryczność, formalna i dosłowna, zostaje 
stematyzowana i zmetaforyzowana następująco: w pierwszym fragmencie chodzi 
o zgromadzone w pokoju-rupieciarni przedmioty, rozmaite szczątki, resztki, 
pamiątki, podarte lub pokreślone listy. Na końcu pojawia się też informacja 
w funkcji referencyjnej: „oto, co znajduję”:

[…] znalazły się resztki mojej fortuny z rozmaitych okresów, to, co pozostało z kolejnych 
umeblowań, rozproszonych […]. Była to graciarnia jak u doktora Faustusa. […] Z ra-
dością odnalazłem te skromne resztki […] znalazłem […] relikwie z Kairu i Stambułu. 
O szczęście! O smutku śmiertelny! […] te zatarte bruliony, te pomięte listy […]. Wielu 
listów brak, inne są podarte czy pokreślone; oto, co znajduję (93)333.

W drugim fragmencie chodzi również o szczątki, tyle że ludzkie, ukazujące się 
w sinym świetle świtu na malowidle na ścianach izolatki, w której – przypo-
minam – zamknięto bohatera-narratora, jako zbyt hałaśliwego pacjenta kliniki 
psychiatrycznej: „[…] ujrzałem namalowane ciało ogromnej kobiety, ale różne 
jego części były pocięte, jak szablą; na innych ścianach kobiety rozmaitych ras 
[…] jawiły się w krwawym pomieszaniu członków i głów. […] Zniszczyli, po-
siekali na tysiące kawałków wieczny typ piękna […]” (94)334.

332 „Je me suis plu à ranger tout cela, à créer dans la mansarde […] un ensemble bizarre, 
[…] qui résume assez bien mon existence errante” (III, 742).

333 „J’ai trouvé là tous les débris de mes diverses fortunes, les restes confus de plusieurs 
mobiliers dispersés […]. C’était un capharnaüm comme celui du docteur Faust. […] J’ai retrouvé 
avec joie ces humbles restes […] je retrouve […] des reliques du Caire et de Stamboul. O bonheur! 
ô tristesse mortelle! […] ces brouillons eff acés, ces lettres à demi froissées […]. Bien des lettres 
manquent, bien d’autres sont déchirées ou raturées; voici ce que je retrouve” (III, 743).

334 „Je crus alors me trouver au milieu d’un vaste charnier où l’histoire universelle était écrite 
en trais de sang. Le corps d’une femme gigantesque était peint en face de moi; seulement, ses 
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Pokawałkowane ciało nie należy do podmiotu wypowiedzi: to ciało „in-
nego”, lub raczej „innej” lub „innych”: zmultiplikowane ciało Kobiety. Sylwii? 
Adrianny? Aurelii? królowej Saby? Izydy? Matki Boskiej? Eurydyki? Persefony? 
Meluzyny...? Królowej, bogini, czarodziejki czy świętej? Odpowiedź na te pytania, 
przewidywalna, lecz słuszna, powinna brzmieć: chodzi o wszystkie, ale o żadną 
z kobiet szczególnie. Mając jednak na uwadze Nervalowskie: „Ja jestem inny” 
(„Je suis l’autre”), znane, choć mniej słynne od pokrewnego Rimbaudowskiego 
„Ja to ktoś inny” („Je est un autre”), w obrazie rozpryśniętego na kawałki ciała 
można dostrzec fi gurację potencjalnego zagrożenia rozpadu „ja”. Wówczas wizja 
zmasakrowanych kobiecych ciał na ścianie jawi się jako symbolizacja projekcji 
owego zagrożenia na elementy świata otaczającego: na osoby i rzeczy, na bliskie 
otoczenie, odległe krajobrazy i cały kosmos. Przeto wpisana w organizację dys-
kursu fragmentaryczność Memorabiliów okazałaby się uzasadniona i logiczna: 
rozproszonemu „ja” odpowiada rozerwane „ty”, „ona” – oraz rozpryśnięty świat.

W Aurelii fragmentaryczność osiąga swoiste apogeum. Co więcej, tekst 
ukazuje ją od strony quasi-warsztatowej, skoro odnalezienie resztek lub frag-
mentów wspomnień, w formie materialnych przedmiotów (pamiątek) dostarcza 
literackiego tworzywa i staje się impulsem twórczego aktu pisarskiego. W cyto-
wanym liście do Liszta Nerval wyraża nadzieję na zbawienny wpływ pisarstwa, 
które uwalniając od natrętnych wieloczłonowych stonóg, snów i halucynacji, 
wymuszających nieciągłą „écriture”, pozwoli przejść do układania „jasnych 
kompozycji”. Na szczęście dla literatury (gdyż nie dla osoby pisarza) tak się nie 
stało: Aurelia to ostatni tekst Nervala; tak zwana Część druga (prawdopodobnie 
niekompletna) wraz z dołączonymi Memorabiliami ukazała się pośmiertnie.

Niezależnie od komponentu biografi cznego (doświadczenie choroby psychicz-
nej, niestabilna sytuacja osobista i zawodowa itd.) i od kryteriów pozaliterackich 
cechująca pisarstwo Nervala nieciągłość, atemporalność i aspacjalność, widoczna 
szczególnie jaskrawo w odniesieniu do materii halucynacyjnej i onirycznej, to 
immanentne cechy zajmującego nas tutaj oblicza romantyzmu.

Nerval powiesił się w styczniu 1855 roku w centrum Paryża, niedaleko Hal. 
Piętnaście lat później Rimbaudowski Statek pijany formułuje swoje ostatnie 
pragnienie: „O, niech dno me pęknie! Niech pójdę pod morze!” („Oh, que ma 
quille éclate! oh! que j’aille à la mer!”)335.

 ...ale duch nadal wyłania się z przepaści, opiewając wspaniałości zniszczo-
nego świata, na szczątkach nicości człowieka romantycznego.

diverses parties étaient tranchées comme par le sabre; d’autres femmes […] présentaient sur les 
autres murs un fouillis sanglant de membres et de têtes. […] Ils ont peu à peu détruit et tranché 
en mille morceau le type éternel de la beauté […]” (III, 743–744). Por. s. 103, przypis 273 i cytat.

335 Statek pijany, przekład Zenon Przesmycki (Miriam). 





Romantyczne chimery: o kilku sonetach

Chimery (Les Chimères) Nervala to cykl dwunastu sonetów epicko-lirycznych, 
z elementami dramaturgizacji, opublikowany w 1854 roku wraz z siedmioma 
nowelami (opowiadaniami) w zbiorze Córki ognia. W obrębie Chimer osobną 
całość tworzy pięć sonetów zatytułowanych Chrystus w Ogrodzie Oliwnym (Le 
Christ aux Oliviers)336.

Rzeczownik „chimera” i przymiotnik „chimeryczny” nie pojawia się w żad-
nym z sonetów. Natomiast wyraz ten, w liczbie mnogiej, występuje w pierwszym 
zdaniu ostatniego rozdziału noweli Sylwia należącej do tego zbioru. Rozdział ten 
ma charakter konkluzji; oto jego incipit: „Takie oto chimery czarują i zwodzą 
nas u zarania życia. Próbowałem je uchwycić, niezbyt dbając o jakiś porządek, 
lecz wiele serc mnie zrozumie”337. Czytelnikowi, szczególnie przywiązanemu 
do interpretacji uwzględniających relacje między danymi biografi cznymi 
i twórczością, zagadkowy i trudno uchwytny może wydawać się związek mię-
dzy tytułową „chimerycznością” sonetów a zwodniczym działaniem „chimer” 
młodości i specyfi ką nowel, z których najbardziej znana jest właśnie Sylwia338. 
W większości utworów prozą Nervala pierwszoosobowy bohater-narrator 
jawi się jako poszukujący ideału piękna, miłości i prawdy młody człowiek, co 
uzasadnione jest mnemoniczno-retrospektywnym, a także wizyjnym i oni-
rycznym charakterem jego twórczości, o czym była już mowa. Wprawdzie, 
podobnie jak cała twórczość Nervala, także zbiór Córki ognia nosi pewne 
ślady autobiografi czne, lecz są one rozproszone, w tekstach obecne w formie 
szczątkowej, aluzyjnej, przemieszane z materią mnemoniczną i oniryczną, 
z reminiscencjami z lektur i wrażeń z podróży, nierzadko sprzeczne. Trudno 

336 Znaczna część tekstów wchodzących w skład Córek ognia, zarówno prozą, jak i wierszem, 
ukazywała się w druku wcześniej, to jest od lat czterdziestych XIX wieku, szczególnie 
w czasopismach „La Revue des deux mondes”, „Le Mousquetaire”, „La Sylphide”, „L’Artiste”... 

337 „Telles sont les chimères qui charment et égarent au matin de la vie. J’ai essayé de les fi xer 
sans beaucoup d’ordre, mais bien des cœurs me comprendront” (III, 567). 

338 Zob. m.in.: Uri Eisenzweig, L’Espace imaginaire d’un récit: „Sylvie” de Gérard de Nerval, 
Neuchâtel, La Baconnière, 1976; Christopher Prendergast, „Nerval: Th e Madness of Mimesis”, 
w: Th e Order of Mimesis, Cambridge University Press, 1986, s. 148–179; J.N. Illouz, Nerval, le 
„rêveur en prose”, op. cit.
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oczywiście znaleźć kryterium uprawniające do rozstrzygnięcia, czy i w jakim 
ewentualnie stopniu podmiot wypowiedzi może lub nie może z osobą twórcy 
(poety) być identyfi kowany. Pisze Yves Vadé: „[…] wypowiedź liryczna może 
się realizować poprzez rozmaite fi guracje lub pod rozmaitymi maskami […]. 
Rimbauda nie można utożsamiać ze Statkiem pijanym, mimo iż poeta każe mu 
wypowiadać się w pierwszej osobie”339. Nie sposób też twierdzić, iż literatura 
w ogóle, a poezja liryczna w szczególności, sprowadza się do czysto teksto-
wej „gry”, którą w absolutnie bezosobowym, sterylnym świecie tekstualnym 
abstrakcyjny signifi ant prowadzi dialog ze swym partnerem, równie abstrak-
cyjnym signifi é... Vadé jest tego doskonale świadom i nie jest w swoim sądzie 
odosobniony340. Nie zmienia to jednak bezdyskusyjnego faktu, że – co Vadé 
podkreśla – dystans między podmiotem biografi cznym, pisarzem i podmiotem 
lirycznym jest najczęściej ogromny. 

Pozostając przy perspektywie analizy dyskursu poetyckiego, przypomnę, że 
podmiot biografi czny to Gérard Labrunie, jedyny, lecz chyba nielubiany syn 
Étienne’a Labrunie, człowiek samotny, bez stałego źródła utrzymania, niekiedy 
bez adresu, nocny paryski włóczęga, być może alkoholik, podlegający nawrotom 
zaburzeń psychicznych wymagających natychmiastowej interwencji i hospita-
lizacji. Ale także entuzjastyczny i uważny podróżnik, sprawnie organizujący 
wyprawy po Europie oraz Bliskim Wschodzie i bezpiecznie z nich powracają-
cy. Pisarzem jest Gérard de Nerval, autor frapujących tekstów prozą i poezji, 
artykułów prasowych, reportaży, relacji z egzotycznych podróży, dramatów 
i librett operowych, utalentowany tłumacz poezji niemieckiej, w tym Fausta, itd. 
I wreszcie pierwszoosobowy narrator w prozie i podmiot liryczny w poezji: byt 
literacki, a w sonetach – przede wszystkim głos, który mówi „ja”, zwraca się do 
rozmaitych „ty” lub „wy”, a tym samym powołuje do życia „jego”, „ją”, „ich” itd. 
Głos ten może przybierać już to oznajmującą formę czasownikową, niezbędną 
do określenia tożsamości podmiotu: „ja jestem...”, już to, w obrębie tego same-
go utworu, formułować pytania podające w wątpliwość ową autoprezentację 
i afi rmację: „czy jestem...?”; „kim jestem...?”; wreszcie wzywać, domagać się 
odpowiedzi, a nawet pouczać: „Czy znalazłaś...?”; „Bracia, czy znacie nowinę?”; 
„Odpowiedz!”; „Szanuj...!”; „Lękaj się...!” itd. 

Takie i podobne apostrofy rozbrzmiewają w stu sześćdziesięciu ośmiu wersach 
Chimer, szczególnie często w odrębnym podzbiorze zatytułowanym Le Christ 
aux Oliviers (Chrystus w Ogrodzie Oliwnym). Głos nervalowskiego podmiotu 
lirycznego posiłkuje się tutaj wieloma formami wypowiedzi i zwrotów aloku-
cyjnych, obecne są także niemal wszystkie możliwe formy zaimków osobowych. 

339 Y. Vadé, „L’énonciation lyrique dans Les Chimères”, w: Aspects du lyrisme du XVIe au 
XXe siècle. Ronsard, Rousseau, Nerval, Nice, Université de Nice Sophia-Antipolis, 1998, s. 184.

340 Na ten i podobne tematy zob. m.in.: Le sujet lyrique en question, op. cit.
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Obok Jezusa pojawiają się inne postaci znane z tekstów religijnych, mitów, legend 
i historii, na przykład Kain i Jupiter Ammon, Orfeusz, Ikar i Cesarz; Artemis 
i święta Gudula, uczniowie Chrystusa, Bóg Ojciec, Judasz, Piłat... Nazwane 
są także miejsca, krainy geografi czne lub miasta: włoskie morze, Akwitania, 
Acheron, Grecja, Olimp i Jerozolima (Solima) wraz z Górą Oliwną, a także 
bezimienne, przerażające przestrzenie ogarniętego chaosem kosmosu341. Oto 
fragmenty Chimer: 

Zwróć mi grób Wergiliusza, zwróć Italskie Morze,
Ty, któryś mnie w grobowcu pocieszał najszczerzej,
[…]
Amor czy Febus jestem?... Lusignan czy Biron? 
(El Desdichado)342

Wiem, czemu wulkan znów się rozwiera szalony…
Ty go dotknęłaś wczoraj twym stąpaniem zwinnym,
I nagle deszcz popiołów zaćmił nieboskłony.
(Myrtho)343

Człowieku, wolny myślicielu! czy jedynie
Ty myślisz w świecie, gdzie byt każdego zjawiska
Wybucha?
(Wiersze złocone)344

Białe róże, w rozsypkę! Obrażacie nam bogów, 
W rozsypkę, białe widma, z waszych niebios w płomieniach!
– Święta przepaści w oczach moich bardziej święta. 
(Artemis)345

341 W cyklu Le Christ aux Oliviers owe uściślenia topografi czne dostarczają swoistych 
wskazówek inscenizacyjnych. Utwór można uznać za rodzaj poetyckiego dramatu w pięciu 
aktach, z Chrystusem w roli protagonisty; miejscem akcji jest Ogrojec, jej czasem – noc przed 
ukrzyżowaniem. Ten i inne aspekty utworu, tutaj pominięte, omawiam szczegółowo w artykule: 
„Pięć sonetów Nervala Le Christ aux Oliviers. Od naśladowania Jean-Paula do mitu osobistego”, 
w: Prace Komisji Neofi lologicznej PAU, tom III, Kraków, 2001, s. 59–75.

342 Przekład A. Ważyk, w: J. Lisowski, Antologia..., op. cit., t. 3, s. 241; „Dans la nuit du 
tombeau, toi qui m’as consolé / Rends-moi le Pausilippe et la mer d’Italie, / Suis-je Amour ou 
Phébus?... Lusignan ou Biron?” (III, 645).

343 Przekład M. Jastrun, w: ibidem, s. 243; „Je sais pourquoi là-bas le volcan s’est ouvert... / 
C’est qu’hier tu l’avais touché d’un pied agile, / Et des cendres soudain l’horizon s’est couvert” 
(III, 646).

344 Przekład M. Jastrun, w: ibidem, s. 251; „Homme! libre penseur – te crois-tu seul pensant 
/ Dans ce monde, où la vie éclate en toute chose?” (III, 651). 

345 Przekład A. Ważyk, w: ibidem, s. 245; „Roses blanches, tombez! Vous insultez nos dieux! 
/ Tombez fantômes blancs de votre ciel qui brûle: / – La sainte de l’abîme est plus sainte à mes 
yeux!” (III, 648).
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[…] Bracia, jam was oszukał; Otchłań! otchłań! wszędzie!
Czy w ołtarzu ofi ary mej Boga nie będzie?
Boga Nie ma! Bóg umarł! Lecz spali niezmiennie. 
(Chrystus w Ogrodzie Oliwnym)346 

Wygrał los, pomyleniec, ten wzniośle szalony,
Ikar, co w opuszczeniu wzleciał w niebios progi,
Faeton, ugodzony piorunem przez bogi
I Atys przez Cybelę życiu przywrócony.
(Chrystus w Ogrodzie Oliwnym )347

Satysfakcjonującego klucza do refl eksji nad sonetami Nervala nie należy oczywi-
ście szukać w biografi i – co kilkakrotnie podkreślałam; mimo iż dość szczegółowo 
zbadana, pozostawia (na szczęście) wiele niewiadomych. Nie wystarcza także 
zwykła znajomość tekstów i prosta analiza tej twórczości, której wartość kryje 
się w wieloznaczności, przy każdej lekturze ukazującej nowe oblicze. Dotyczy 
to również wszechobecnych autoaluzji i autokomentarzy. W tym względzie 
interesujące światło na specyfi kę sonetów rzuca wspomniany już wstęp Nervala 
do Córek ognia, zadedykowany Dumasowi. Oto, jakimi słowy pisarz zwraca się 
w ostatnim akapicie do kolegi po piórze:

A skoro był pan na tyle nieostrożny, by zacytować jeden z moich sonetów skompono-
wanych w owym stanie marzenia supernaturalistycznego, jak by powiedzieli Niemcy, 
musi pan je usłyszeć wszystkie. – Znajdzie je pan na końcu tego tomu. Nie są one wcale 
bardziej niejasne niż metafi zyka Hegla albo Memorabilia Swedenborga, a straciłyby 
na uroku, gdyby zostały wyjaśnione, jeśli to byłoby możliwe […] ostatnim moim 
szaleństwem będzie prawdopodobnie to, iż uważam się za poetę; uleczyć mnie z tego 
mniemania jest rzeczą krytyki348.

Nerval czyni tu bezpośrednie aluzje do artykułu z grudnia 1853 roku, który 
Dumas poświęcił jego osobie i pisarstwu. Wiedziony szacunkiem do twórczości, 
a także przyjaźnią, sympatią i współczuciem, Dumas nakreślił sylwetkę człowieka 
owładniętego chorobą psychiczną, sporządził literacko-dziennikarski portret 
twórcy utożsamiającego się ze swoimi tworami literackimi, poety prowadzącego 

346 Przekład M. Jastrun, w: ibidem, s. 245; „Frères, je vous trompais: Abîme! abîme! abîme! / 
Le dieu manque à l’autel, où je suis la victime... / Dieu n’est pas! Dieu n’est plus! Mais ils dormaient 
toujours!” (III, 649). 

347 Przekład M. Jastrun, w: ibidem, s. 249; „C’était bien lui, ce fou, cet insensé sublime... / Cet 
Icare oublié qui remontait les cieux, / Ce bel Atys meurtri que Cybèle ranime! / […] /” (III, 650). 

348 „Et puisque vous avez eu l’imprudence de citer un des sonnets composés dans cet état de 
rêverie supernaturaliste, comme diraient les Allemands, il faut que vous les entendiez tous. – Vous 
les trouverez à la fi n du volume. Ils ne sont guère plus obscures que la métaphysique d’Hégel ou 
les Mémorables de Swedenborg, et perdraient de leur charme à être expliqués, si la chose était 
possible […] la dernière folie qui me restera probablement, ce sera de me croire poète: c’est à la 
critique de m’en guérir” (458).
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czytelnika do osobliwej krainy „chimer i halucynacji” (sic!), mającego za muzę 
melancholię itd. Sonet, o którym wspomina Nerval, to znowu, jak łatwo się 
domyślić, cytowany już wielokrotnie El Desdichado, otwierający cykl Chimer, 
utwór w ostatnim półwieczu służący krytyce za rodzaj metodologicznego pola 
doświadczalnego349. Zwłaszcza pierwsze i ostatnie wersy tego olśniewającego 
sonetu odczytywano jako bezpośrednią aluzję Nervala do choroby traktowanej 
przez niego, jak powiedziano wyżej, jako sprzyjający twórczości „stan marzenia 
supernaturalistycznego”. Tak więc to, co dla czytelników (w tym dla Dumasa) 
stanowiło aluzję do obłędu i przymusowego pobytu pisarza w zakładzie za-
mkniętym, bez możliwości reakcji na krążące na zewnątrz opinie i komentarze 
na temat okoliczności oraz skutków tej sytuacji, dla pisarza jest doświadczeniem 
bezcennym. Rodzą się z niego niezwykle dynamiczne obrazy literackie: „[…] 
w nocy mojego przeznaczenia […] w piekle moim rozbłysnął promień […] 
pochwyciłem tę nić Ariadny i odtąd wszystkie moje wizje stały się niebiańskie”350 
– pisze Nerval we wstępie do Córek ognia. Pogrążony w mroku „niepocieszony 
wdowiec” z pierwszego wersu sonetu El Desdichado utożsamia się z Orfeuszem, 
który utracił Eurydykę, ale – uwaga! – z Orfeuszem zwycięskim, skoro zdołał 
dwukrotnie przekroczyć wody Acherontu i powrócić z lirą poetycką w ręku. 
Innymi słowy, podmiot liryczny przemawia głosem poety, który próbę inicjacji 
– a za taką Nerval skłonny jest uznać swój stan – przebył pozytywnie, utratę 
ukochanej („Ja-mroczny, ja-wdowiec... itd.”), rozpacz i poczucie rozpadu „ja” 
przekształcając w twórcze poetyckie działanie. Poeta-Orfeusz zasługuje więc 
na miano zwycięzcy, którym siebie obdarza: „Zwycięsko dwakroć zszedłem 
Acheron podziemny / Modulując na przemian Orfeusza lirą […]”.

Nerval rzuca pewnego rodzaju wyzwanie nie tyle Dumasowi, ile czytelnikom 
i krytyce w ogóle: mianowicie nie tylko godzi się na przyznanie swojej twórczo-
ści statusu poezji niemożliwej do wyjaśnienia, lecz deklaruje zadowolenie z jej 
hermetycznego charakteru. A skoro tak, to nie należy traktować jako przejawu 
patologii klinicznej chimer, halucynacji i melancholii; Dumas wszak przyznaje, że 
to właśnie one współtworzą tę poezję. Należy natomiast wpisać je do poetyckiego 
porządku wyobraźni nervalowskiej, do jego dynamicznej wyobraźni symbolicznej, 
do aktywnego „imaginaire”. Wyobraźnia ta rodzi się ze wspomnianego „marzenia 

349 Mam na myśli szczególnie: Jacques Geninasca, Analyse structurale des „Chimères” de 
Nerval, Neuchâtel, Las Baconnière, 1971; Henri Meschonnic, „Essai sur la poétique de Nerval”, 
w: Pour la poétique, III, Paris, Gallimard, 1973; Kurt Schärer, Pour une poétique des „Chimères” 
de Nerval, Paris, Lettres modernes, 1981; Michaël Riff aterre, Sémiotique de la poésie, Paris, Seuil, 
1983; zob. także Julia Kristeva, „Nerval, El Desdichado”, w: Julia Kristeva, Czarne słońce. Depresja 
i melancholia, przekład Michał Paweł Markowski, Remigiusz Ryziński, Kraków, Universitas, 
2007, s. 139–171. 

350 „[…] dans la nuit de ma destinée […] un rayon a lui dans mon enfer. […] j’ai saisi le fi l 
d’Ariane, et dès lors toutes mes visions sont devenues célestes” (458).
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supernaturalistycznego”, nieodległego, czego twórca jest najoczywiściej świadomy, 
od niemieckiej myśli fi lozofi cznej i od mistyki Swedenborga.

Krytyka, nawet poststrukturalistyczna i antybiografi czna, niegdyś skwapliwie 
głosząca za Rolandem Barthes’em „śmierć autora”, nie lekceważy faktu, że większość 
zawartych w Chimerach sonetów powstała w roku 1841, to jest w okresie, kiedy 
Nerval po raz pierwszy został pacjentem szpitala psychiatrycznego. W korespon-
dencji z tego czasu pojawiają się terminy „teomania” („théomanie”) i „demonoma-
nia” („démonomanie”), co w terminologii ówczesnej medycyny prawdopodobnie 
odpowiadało pewnym objawom schizofrenii. Rzecz znamienna: treść i forma 
niektórych z tych listów zdaje się całkowicie potwierdzać psychiczne zaburzenia 
pisarza, innych – całkowicie im zaprzeczać. Nie można tedy wykluczyć, że Nerval 
uprawiał (zapewne nie tylko w listach) coś w rodzaju literackiej zabawy autote-
matycznej, świadomie rozwijając i amplifi kując sens niektórych swoich metafor, 
sformułowań lub wypowiedzi, uznanych następnie za wytwór szaleństwa. Innymi 
słowy to, co czytelników lub przyjaciół napawało współczuciem lub przerażało, 
a medycyna próbowała leczyć, poeta chciał i potrafi ł traktować jako cenną formę 
poetyckiego natchnienia, żywe źródło twórczości, nad którą jako pisarz panował 
i do której dystans zachowywał. Na poziomie czysto „warsztatowym” świadczą 
o tym między innymi rękopisy sonetów, ich różne wersje, przeróbki, glosy, powtó-
rzenia, modyfi kacje obrazowania i stylistyki w obrębie poszczególnych tetrastychów 
i tercyn, zmiany tytułu, dedykacji itd. 

Spotkanie rygoru formy sonetowej ze swobodnie generowaną wyobraźnią 
symboliczną Nervala staje się źródłem refl eksji Philippe’a Destruela, który 
w artykule pod znamiennym tytułem Nerval: le sonnet au risque de la folie 
(Nerval: sonet za cenę szaleństwa) zauważa, że w tym przypadku sonet staje się 
rodzajem gorsetu, uwypuklającym całe bogactwo nervalowskiego imaginarium 
i jednocześnie utrzymującym je w ryzach351. O istocie i wartości utworu nie 
decyduje jednak wyłącznie konstrukcja owego gorsetu formalnego, budowa 
i kompozycja strof (może z wyjątkiem zawsze obecnej izometrii), lecz niepo-
wtarzalne właściwości wypowiedzi podmiotu lirycznego, owego głosu, który 
jednocześnie tworzy wypowiedź i przez nią jest tworzony. „Kształt sonetu podaje 
się za uniwersalną formę przebiegu jednej wydarzonej i skończonej myśli. Coś 
się dzieje, rysuje, toczy, jawi i narzuca, więc porządkuję i opowiadam; potem 
trochę się zastanawiam i wychodzę z wnioskiem” – twierdzi brawurowo Andrzej 
Sosnowski, współczesny polski poeta i tłumacz352. Czy podobne stwierdzenia 
mogą odnosić się do utworu Nervala Chrystus w Ogrodzie Oliwnym?

351 Philippe Destruel, „Nerval: le sonnet au risque de la folie”, w: Le Sonnet au risque du 
sonnet, sous la rédaction de Bertrand Degott et Pierre Garrigues, L’Harmattan, 2006.

352 Andrzej Sosnowski, Sonet, http://www.nieszufl ada.pl/serio.asp; konsultowane 25 stycznia 
2012.
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Ten poemat narracyjny, zbudowany z pięciu sonetów, układa się w opowieść 
(„récit”) prowadzoną przez anonimowego narratora, z partiami lirycznymi 
i dyskursywnymi; trudno mówić o „jednej skończonej myśli”. Chociaż język 
i styl wydają się tutaj mniej hermetyczne niż w pozostałych utworach wchodzą-
cych w skład Chimer, to fakt, iż granica między wypowiedzią liryczną, narracją 
i dyskursem ulega zatarciu, nie czyni utworu w odbiorze łatwiejszym. Niemal 
niedostrzegalnie narracja trzecioosobowa zamienia się w pierwszoosobową 
i z nią przeplata, zanim w pierwszym czterowierszu ostatniego sonetu nastąpi 
ich specyfi czne utożsamienie, niepewne i enigmatyczne, ale mimo to wyraźne. 
Wypowiedzi dłuższe należą do narratora lub włożone są w usta Chrystusa, 
notabene nazwanego tylko raz, w pierwszym wersie poematu: „Pan” („Seigneur”; 
imię Jezus w utworze nie pojawia się wcale):

Gdy Pan, błagając niebo wątłymi ramiony
Jako czynią poeci, w świętych oliw cieniu
Czuł się dawno zgubiony w swym niemym cierpieniu
I przez swoich niewdzięcznych przyjaciół zdradzony353

– a następnie określanego, niemal w całym utworze, zaimkiem osobowym „on” 
lub za pomocą poetyckich omówień: „Ofi ara, wszystkich wieków godna” („éter-
nelle victime”), „pomyleniec” („fou”) lub „wzniośle szalony” („insensé sublime”).

W piątym i ostatnim sonecie ów „szaleniec” (polskie „pomyleniec” jest 
niewłaściwe) utożsamiony zostaje z Ikarem, Faetonem i Atysem, mitycznymi 
fi guracjami syna przekraczającego nakaz posłuszeństwa wobec ojca i skazanego 
na śmierć mocą boskiej instancji. Tego rodzaju skojarzenia i obrazy, niełatwe 
do zaakceptowania z perspektywy historyczno-religijnej, należą do poetyckiego 
porządku metaforycznego, tego samego, który zapowiadają cytowane wyżej wersy 
początkowe: oto Chrystus w Ogrojcu przechadza się „w świętych oliw cieniu” 
(„sous les arbres sacrés”), pozą i gestem przypominając antycznego poetę. Kolejne 
wypowiadane przez niego apostrofy zwrócone są do uczniów, których Chrystus 
nazywa „Przyjaciółmi” i „Braćmi”; w sonecie trzecim pojawiają się także inni 
adresaci wypowiedzi. Są to abstrakcyjne pojęcia, niejako zastępcze w stosun-
ku do teologicznego pojęcia Boga: Przeznaczenie, Konieczność, Przypadek, 
pierwotna potęga (pisana małą literą), wypowiadane przez podmiot liryczny 
jakby w przyspieszonym rytmie, a następujące po sobie w dwóch pierwszych 
tetrastychach, tuż przed wykrzyknikowym „Ojcze mój!” („Ô mon père!”). To 
dramatyczne wołanie rozlega się w nagłosie pierwszej tercyny; jak wszystkie, 
pozostaje bez odpowiedzi. 

353 „Quand le Seignneur, levant au ciel ses maigres bras / Sous les arbres sacrés, comme font 
les poètes, / Se fut longtemps perdu dans ses douleurs muettes, / Et se jugea trahi par des amis 
ingrats” (III, 645).
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Narrator oddaje głos także innym postaciom, pełniącym w stosunku do 
Chrystusa-protagonisty niejako rolę komparsów, a są nimi przedstawiciele 
władzy: najpierw, w sonecie czwartym, Piłat, powodowany przypadkowym 
odruchem litości, nakazuje strażom sprowadzić „tego szaleńca”, wypowia-
dając jedno krótkie zdanie-rozkaz. Następnie, w sonecie piątym, rzymski 
cesarz, z okrzykiem „Odpowiedz!” („Réponds!”), kieruje natarczywe pytanie 
do Jupitera, by ten wyjaśnił ustami wyroczni, kim jest „[…] ten nowy bóg 
intronizowany na ziemi”, („[…] ce nouveau dieu qu’on impose à la terre”). 
Bogowie jednak milczą, wyrocznia nie znajduje odpowiedzi na to pytanie: 
„Wyrocznia nie zdradziła usty zaklętemi” („Mais l’oracle invoqué pour jamais 
dut se taire”). Wcześniej jednak, w długim dyskursie, wpisanym w cztery 
pierwsze sonety, a liczącym blisko czterdzieści wersów, Chrystus po wiele-
kroć i daremnie zwraca się do uczniów, by dzielić z nimi tragiczną nowinę 
o tym, co odkryła przed nim noc samotności na Górze Oliwnej: Boga nie ma; 
wszechświat, który on, Chrystus, przemierzył i zbadał w podniebnym locie, 
czołem dotykając niebieskiego sklepienia, jest chaosem i nicością. Boskie oko 
zastąpił czarny, bezdenny, wypełniony nocą oczodół; niebo jest puste, zatem 
jego ofi ara – daremna: „[…] w ołtarzu ofi ary mej Boga nie będzie” („Le dieu 
manque à l’autel où je suis la victime”). 

Dyskurs Chrystusa jest monologiem, czymś w rodzaju skonstruowanego 
z wielu pytań solilokwium. Na wszystkie odpowiada nieruchoma cisza: ucznio-
wie nie słuchają i nie słyszą, ponieważ zasnęli354 znużeni oczekiwaniem, Bóg zaś 
niezmiennie milczy, nie reaguje na rozpacz syna i na jego pytanie, bezpośrednie 
i zaskakująco osobiste: „Ojcze mój! czy to jesteś ty, co we mnie jesteś?” („Ô 
mon père! est-toi que je sens en moi-même?”). Również wszystkie inne pytania 
rozbrzmiewają w pustce. W sonecie czwartym Ofi ara (Victime) ostatnią prośbę 
kieruje do Judasza, jedynego człowieka, który – jak czytamy u Nervala – nie spał 
owej nocy w Jerozolimie (w oryginale: „Solyme”). Odpowiedzią jest milczenie 
Judasza i jego zaniechanie działania. Chrystus nazywa go „przyjacielem”355 i na-
kłania do czynu: „Judaszu! – krzyczał – […] / Pośpiesz się, sprzedaj mnie […] / 
Ja cierpię […] przyjacielu! […]”356. Judasz nie tylko nie odpowiada – jak wiemy, 
w poemacie wszystkie pytania pozostają bez odpowiedzi – lecz niezadowolony 
z niekorzystnej transakcji, a pełen wyrzutów sumienia odchodzi, równie nie-
zdolny do czynienia zła, jak obojętny na dobro. Bezmiar obojętności wypełnia 
ten prolog do Pasji, za jaki, w wymiarze religijnym, scena w Ogrodzie Oliwnym 
uchodzi; Nerval kończy ją rozkazem wydanym przez Piłata, już cytowanym: 
„Idźcie szukać /[idźcie po...; B.S.] tego szaleńca!” („Allez chercher ce fou!”).

354 Mt 26, 40, 44; Mk 14, 37; Łk 22, 45. 
355 Zgodnie z ewangelijnym: „Przyjacielu, po coś przyszedł?” (Mt 26, 50).
356 „Judas! – lui cria-t-il […] / Hâte-toi de me vendre […] / Je suis souff rant, ami! […]” (650).



145Romantyczne chimery: o kilku sonetach

Pełny wymiar poetycki nadaje utworowi sonet piąty. W pierwszym tetra-
stychu narrator prezentuje protagonistę, to jest Chrystusa, używając określenia 
„szaleniec” („fou”), wcześniej użytego przez Piłata, wprowadzając jednocześnie 
zaskakujący kontekst mityczny. Tworzą go miana trzech mitologicznych postaci: 
Ikara, Faetona i Atysa. Towarzyszące im kolejne epitety: zapomniany, stracony, 
umęczony, dookreślają postać Chrystusa, wydanego na mękę z boskiego wyroku, 
lecz zmartwychwstałego i wniebowstępującego. Oto ów tetrastych:

Wygrał los, pomyleniec, ten wzniośle szalony
Ikar, co w opuszczeniu wzleciał w niebios progi,
Faeton, ugodzony piorunem przez bogi,
I Atys przez Cybelę życiu przywrócony357.

„Szaleniec”: jego tożsamość daje się uchwycić w kolejnych odbiciach obrazu, 
w którym Chrystus upodobniony zostaje do trzech mitycznych synów, ukara-
nych śmiercią z powodu przekroczenia zakazu, to jest z powodu próby dotarcia 
do tajemnicy boskiego istnienia, może do tajemnicy bytu w ogóle. Odpowiedź 
zna, jak oznajmia ostatni wers poematu, „Ten, co dał duszę tworom z gliny 
ulepionym...”358; czy więc nie Jahwe, Adonai, starotestamentowy Bóg...? On 
jednakże milczy; tymczasem syn, zapomniany i udręczony szaleniec, wznosi 
się – ściślej: „wznosił” („remontait”), powracał do niebios. Czyni to nadal, 
bez końca, jak oznajmiają orzeczenia w czasie „imparfait”, niedokonanej 
formie predykatywnej. Nieustanny wzlot powoduje zakłócenie odwiecznego 
porządku rzeczy i wszechświata: „Wszechświat zgiął się nad osią swej gwiaź-
dzistej drogi”359 i rodzi pytanie o boskość natury owego „zapomnianego Ikara” 
(„Cet Icare oublié”) – w sonecie utożsamionego z Faetonem, nieposłusznym 
synem Heliosa, oraz z Atysem (Attisem), kochankiem bogini Kybele, przez 
nią reanimowanym – na które również odpowiada cisza.

Ale moja refl eksja nad wypowiedzią poetycką nie uprawnia do inter-
pretacji sonetów Nervala w kategoriach dogmatu religijnego, jak to czyni 
jedna z badaczek Chimer360. Jest coś innego: obrazy i sytuacje, decydujące 
o strukturze utworu, wskazują na obecność kilku istotnych paralelizmów. 
Oto protagonista pierwszego sonetu, który można by uznać za pierwszą 
scenę pierwszego aktu dramatu rozpoczynającego się w Getsemani – ów 
Pan („Seigneur”), w błagalnym geście wznoszący ramiona ku milczącemu 
niebu i nadaremnie przemawiający do uczniów, biernych komparsów, wydaje 

357 „C’était bien lui, ce fou, cet insensé sublime... / Cet Icare oublié, qui remontait les cieux, 
/ Ce Phaéton perdu sous la foudre des dieux, / Ce bel Atys meurtri que Cybèle ranime!” (650). 

358 „[…] qui donna l’âme aux enfants du limon” (651).
359 „L’univers étourdi penchait sur ses essieux” (650).
360 Norma Rinsler, w artykule „Gérard de Nerval, Le Christ aux Oliviers”, w: Le rêve et la vie, 

Société des Études Romantiques, Paris, C.D.U.-SEDES, 1986, s. 109–114.
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się tożsamy zarówno z podmiotem lirycznym, jak i z narratorem epickim. 
Liryczno-epicki podmiot prowadzi opowieść o tym, co nie tylko „jawi się 
i narzuca”, jak mówi A. Sosnowski, lecz także zostaje przedstawione jako dy-
namiczna akcja tragiczna. Vadé zauważa i podkreśla, że Chrystus, protagonista 
owej akcji, to w istocie jedna z masek lub kostiumów teatralnych, którymi 
poetyckie „ja” może się w procesie autokreacji posłużyć. To kostium wypo-
życzony od Jean-Paula Richtera i genialnie użyty: jako motto do Chrystusa 
w Ogrodzie Oliwnym Nerval cytuje fragment utworu Jean-Paula Siebenkäs 
(1796) w przekładzie będącym właściwie odrębną wersją i interpretacją: „Bóg 
umarł! Niebo jest puste... / Płaczcie, dzieci, nie macie już ojca!”361. W ory-
ginale niemieckim tytuł rozdziału, z którego został zaczerpnięty ów cytat, 
brzmi: Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott sein 
(dosłownie: Mowa zmarłego Chrystusa ze szczytu świata [o tym], że nie ma 
Boga). Tytuł ten odnosi się do onirycznej poetyckiej wizji, w której ukazuje 
się martwy (nie zmartwychwstały!) Chrystus, rozpaczający z powodu swojej 
śmierci, całkowicie daremnej wobec braku Boga w pustym, opanowanym przez 
chaos wszechświecie, a więc wizji jednoznacznie tragicznej362. W poemacie 
Nervala wizja kosmosu pogrążonego w chaosie, gdyż pozbawionego obecności 
boskiej, pojawia się w sonecie drugim i trzecim. Tę właśnie złą nowinę „Pan” 
przekazuje ludzkości i światu; w obu utworach, niemieckim i francuskim, 
chaos stanowi dowód na nieobecność Boga – a jest to fakt nieskończenie 
tragiczny. W prozie Jean-Paula obraz pustego nieba i wszechświata całkowi-
cie pozbawionego harmonii okazuje się tylko przemijającą oniryczną złudą, 
koszmarem sennym znikającym bez śladu po przebudzeniu. Wraz z powrotem 
jawy wraca zwyczajna rzeczywistość, w której człowiek może odzyskać wiarę 
w boską obecność: przebudzony na łonie przyrody, wśród żyznych pól, przy 
dźwięku wieczornych dzwonów, jean-paulowski narrator z ulgą stwierdza, że 
granica między snem i jawą pozostała nienaruszona, Bóg istnieje, a katastrofa 
kosmiczna i zagłada świata zniknęła wraz ze snem. 

Inaczej niż u Jean-Paula, w twórczości Nervala miejsce tak wyraźnej antytezy 
zajmuje specyfi czna inwersja: sen i jawa są nierozdzielne, niby awers i rewers 
monety, lub wierzch i podszewka tego samego istnienia, bytu niepodzielnego 

361 „Dieu est mort! Le ciel est vide... Pleurez, enfants, vous n’avez plus de père!” (III, 648). 
362 Kwestia związków poezji Nervala z poezją niemiecką w ogóle, a z twórczością Jean-Paula 

w szczególności, była przedmiotem wielu badań, począwszy od wielokrotnie wznawianego 
studium A. Béguin, L’Âme romantique et le rêve, Paris, José Corti, 1937. Zob. m.in.: Claude 
Pichois, L’Image de Jean-Paul dans les lettres françaises, Paris, José Corti, 1963; Georges Gusdorf, 
L’homme romantique, Paris, Payot, 1984; Marco Genzolini, Art et néant: Nerval, interprète de 
la „Rede des Toten Christus […]” de Jean-Paul, Cahiers Gérard de Nerval, no 13, 1990. Zob. 
M. Janion, „Apokalipsa bez zbawienia. Tematy jeanpaulowskie”, w: M. Janion, Żyjąc tracimy 
życie. Niepokojące tematy egzystencji, Warszawa, Wyd. W.A.B., 2001, s. 15–38 (tamże Mowa […] 
Chrystusa […] Jean-Paula, w przekładzie Marii Żmigrodzkiej, s. 15–18).
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a „odwracalnego”. Dlatego poszczególne wypowiedzi, a zwłaszcza dyskurs 
Chrystusa zawierający refl eksję na temat stworzenia, Przeznaczenia, Konieczności 
i Przypadku (pisanych wielką literą: „Destin”, „Necessité”, „Hasard”), wyrażają 
trwogę i rozpacz, która wobec braku perspektywy zbawienia nie zniknie. 

Jedynym działaniem niebudzącym przerażenia pozostaje twórczy akt poe-
tycki: tylko w ponawianym nieustannie poetyckim trudzie lęki, halucynacje 
i chimery ulegają sublimacji, a metafi zyczny walor sonetu ukazuje swoją potęgę.





III

Hugoliańskie 

wizje syntetyczne





Światło w ciemności

Retoryka i metaforyka, decydująca o kształcie dzieła Victora Hugo, odsyła do 
obszarów wyobraźni i symboliki na pozór antytetycznej. Pozór ten jest na tyle 
wyrazisty, że napięcie między tym, co wzniosłe, a tym, co niskie, zwłaszcza 
między światłem i ciemnością, można uznać za nadrzędną cechę wyobraźni 
symbolicznej Hugo. Tym bardziej że obecne w jego utworach fundamentalne 
pytania i odpowiedzi dotyczące bytu ludzkiego, Boga, źródeł dobra i zła mogą 
wydawać się jednoznaczne: po stronie dobra – wzlot, Bóg i fi guracje jasności, 
po stronie zła – upadek, Szatan i fi guracje ciemności. Jednak w istocie większość 
poetyckich wizji Hugo odsyła do obrazów, w których przyczajone w głębinach 
bytu zło wysyła promienie światła, wyobrażone jako „[…] słońce ciemności, 
czarne źródło nocy”363, wytwarzające ciemność promieniującą. Wraz z ewolucją 
światopoglądu i estetyki Hugo zmienia się także sposób traktowania symbo-
liki światła i ciemności: wyraziste antytezy nie służą wyłącznie ukazywaniu 
gwałtownego zderzenia wartości sprzecznych, lecz stają się rodzajem koła ra-
tunkowego, chroniącego przed zacieraniem się konturów zjawisk, nieostrości 
znaczeń i wartości, tego wszystkiego, co Hugo wielokrotnie nazywa „chaosem”. 
Dzięki mocy polaryzowania hugoliańska antyteza (fi gura i koncept) zezwala na 
wyartykułowanie sprzeciwu wobec niebezpieczeństwa pomieszania i bezkształtu, 
wobec wszystkich tych „[…] tropizmów nierozróżnialności”, o których pisze 
J.P. Richard w studium poświęconym fenomenologii „pejzażu” retorycznego 
w literaturze romantycznej364. 

W literackim świecie Hugo manicheistycznym antynomiom, ustępującym 
pola niechętnie i z ociąganiem, towarzyszy równoległy proces prowadzący do 
stopniowej negacji nocy i ciemności, do ich osłabienia i depolaryzacji, w wyniku 

363 „Un aff reux soleil noir d’où rayonne la nuit”; fragment pochodzi z poematu Ce que dit 
la bouche d’ombre, 1854 (Usta ciemności); przekład Z. Bieńkowskiego, w: Victor Hugo, Liryki 
i poematy, op. cit., s. 77. W tłumaczeniu dosłownym: „straszliwe czarne słońce, skąd noc 
promieniuje”. Jeśli nie zaznaczono inaczej, cytowane fragmenty utworów V. Hugo podaję we 
własnym przekładzie fi lologicznym, B.S.

364 „Contre le tropisme d’indistinction, elle [antithèse] rétablit le principe générique de 
polarité”; J.P. Richard, Études sur le romantisme, Paris, Seuil, 1970, s. 208.
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której obrazy nocy zdają się blaknąć, zacierać, zamazywać, jak można zetrzeć 
wypisane na murze nieaktualne hasło. Rzecz uderzająca: w ostatnich wersach 
poematu Hugo La Fin de Satan365 Bóg oznajmia: „I wymazuję noc ponurą, nic 
z niej nie pozostaje. / Szatan umarł; Niebiański Lucyferze, powróć do życia”366. 
Czy więc w wyobraźni symbolicznej i retoryce Hugo rezygnacja z fundamentalnej 
antytezy: Szatan – Bóg (traktowanej przeze mnie w kategoriach estetycznych) 
oznacza dominację jednego z elementów binomu kosztem drugiego? Oczywiście 
nie; obydwa człony traktowane są na równi, drugi to odwrotność pierwszego: nie 
wróg, lecz przeciwnik, niezbędny w strukturze binarnej element równowagi sił.

W wielu tekstach Hugo pochodzących z różnych okresów twórczości, wier-
szem i prozą, kluczowe obrazy i sytuacje ukazują nie tylko światło (i dobro) 
w opozycji do ciemności (i zła), lecz także jasność zrodzoną z mroku, emanu-
jącą występkiem, lecz niezwykle fascynującą; tu właśnie bije potężne źródło 
hugoliańskich antynomii żywych, antytez aktywnych i wielorakich. W L’Homme 
qui rit (1869; Człowiek śmiechu367), najbardziej metafi zycznej powieści Hugo, 
takim szczególnym, dwuznacznym blaskiem jaśnieje Josiane, jedna z dwóch 
głównych postaci kobiecych. Piękna rudowłosa diuszesa Josiane ukazuje się 
Gwynplaine’owi, eponimicznemu bohaterowi powieści, dwukrotnie; pierwszemu 
z tych spotkań poświęcę uwagę nieco później, natomiast drugie ma dla oma-
wianych przeze mnie kwestii znaczenie kapitalne. Gwynplaine, voyeur mimo 
woli, spotyka Josiane we wspaniałej pałacowej alkowie o lustrzanych i srebrnych 
ścianach, gdzie diuszesa spoczywa na łożu, niby czyhająca na zdobycz pajęczyca 
lub morska syrena. Josiane zachwyca i olśniewa pięknem nagiego ciała pod 
przejrzystą szatą, uwodzi słowem, wydaje się przy tym kwintesencją zwierzęcej 
cielesności, zmysłowości, perwersji i zła:

365 Poematy La fi n de Satan (1886; Upadek Szatana) oraz Dieu (1891; Bóg) ukazały się 
pośmiertnie. Nie ma pewności, czy poeta uznawał je za ukończone. Twórczość poetycka Hugo 
ma charakter zarazem ciągły i fragmentaryczny, ustalenie ostatecznej wersji sprawia badaczom 
i wydawcom wiele trudności.

366 „Et j’eff ace la nuit sinistre, et rien n’en reste. / Satan est mort; renais, ô Lucifer céleste!” 
Jeżeli nie zaznaczono inaczej, francuskie cytaty z poezji V. Hugo odsyłają do wydania: Poésie, 
w: Œuvres complètes de Victor Hugo, sous la rédaction de Jacques Seebacher et Guy Rosa, Laff ont, 
coll. „Bouquins”, 1985–1986, tomy I–IV; zob. także supra, przyp. 2. W przekładzie Jerzego 
Parviego drugi wers brzmi: „Szatan sczezł: Lucyferze, wstąp znów na niebiosa!”; polski tytuł 
utworu: Zagłada Szatana, w: Jean Bertrand Barrère, Wiktor Hugo, Człowiek i dzieło, przełożył 
Jerzy Parvi, Warszawa, PIW, 1968 (s. 217).

367 Cytaty z L’Homme qui rit podaję w przekładzie własnym, B.S., na podstawie wydania: 
V. Hugo, L’Homme qui rit, introduction par M. Eigeldinger et Gérald Schaeff er, Paris, Flammarion 
1982, t. I, II. Liczby rzymskie w nawiasach będą oznaczały tom, arabskie – numer strony. Istnieje 
też kilka wydań polskich, w tym np.: 1) W. Hugo, Człowiek śmiechu, przetłumaczył z francuskiego 
Felicyan Faleński, Warszawa–Kraków, Gebethner i Wolff , 1911; 2) W. Hugo, Człowiek śmiechu, 
przełożyła Hanna Szumańska-Grossowa, opracowanie Maciej Żurowski, Warszawa, PIW, 1954.
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Diuszesa! […] gwiazda z głębiny […]. Widać, jak światło drga wokół niej […] to nie 
gwiazda, lecz kometa […] nadchodzi, rośnie, potrząsa swym purpurowym warkoczem, 
staje się olbrzymia. [...] Ach, to straszne, idzie prosto na ciebie […] Przerażające jest to 
zbliżanie się niebios. […] taki nadmiar blasku oślepia; taki nadmiar życia jest śmiercią368.

Josiane, wspaniała niczym kometa atakująca z nieba, przeraża jak wynurzające 
się z podwodnej głębiny bóstwo, ucieleśnia aktywne zło osaczające ofi arę ze 
wszystkich stron, gotowe wessać lub pochłonąć zafascynowanego mężczyznę, 
uległą zdobycz:

Nie miał już żadnej busoli. Otwierało się przed nim coś jak gdyby szczęście nieuniknione, 
niczym katastrofa morska […]. Nieubłagany prąd morski i podwodna skała […] syrena. 
Dno morskiej głębiny ma jakiś magnes. […] Gwynplaine nie wyczuwał już żadnego 
punktu zaczepienia. […] Człowiek może być zbity z tropu podobnie jak statek369. 

Busola; katastrofa; prąd morski i podwodna skała; syrena, morskie dno i statek: 
to Gwynplaine, mężczyzna jest owym statkiem dryfującym, niesterownym 
i bezradnym wobec wciągającej głębiny, otchłani, przepaści, na dnie której 
czeka syrena ofi arująca szczęście, od którego ucieczki nie ma (właśnie tak: 
jest ono „irrémédiable”, takie, na które nie ma lekarstwa), i zgubę. Wszystko 
to reprezentuje naga, wabiąca i mówiąca wprost o swoim pożądaniu diuszesa. 
Wobec zespolonych działań sił kosmicznych i sił natury, do których Hugo 
zalicza seksualność i kobiecość, istota ludzka pozostaje całkowicie bezradna. 

Bezradny jest więc Człowiek śmiechu, nazwany Gwynplaine’em, człowiek 
znikąd, skazany na zgubę nędzarz, celowo i na zawsze groteskowo oszpecony 
jarmarczny komediant, który jako mały bezdomny chłopiec, bliski śmierci 
z zimna i głodu, został przygarnięty przez innego biedaka, wędrownego aktora, 
fi lozofa i mędrca. Nagle i przemocą wyrwany z egzystencji społecznie najniższej, 
młody człowiek zostaje wyniesiony do warstw najwyższych, gdyż, jak mu to 
zostaje oznajmione, rozpoznano w nim arystokratę, lorda Clancharlie, dziedzi-
ca wielkiego rodu. Na planie fabularnym i w znaczeniu dosłownym droga do 
wywyższenia społecznego prowadzi przez doświadczenie będące wywyższenia 
przeciwieństwem. Gwynplaine zostaje siłą sprowadzony do londyńskiego więzie-
nia, miejsca tortur, przerażającego, ciemnego, umiejscowionego w podziemiach 
przypominających studnię bez dna. 

368 „[…] La duchesse! […] une étoile au fond des espaces […]. On distingue un frisson de 
lueur autour d’elle. […] Ce n’est pas l’étoile, c’est la comète. […] marche, grandit, secoue sa chevelure 
de pourpre, devient énorme. […] Ô terreur, il vient à vous! […] Épouvantable approche céleste. 
[…] c’est le trop de lumière, qui est l’aveuglement; c’est l’excès de vie, qui est la mort […]” (II, 212).

369 „De boussole, il n’en avait plus. […] On ne sait quel irrémédiable bonheur s’entrouvrait, 
ressemblant à un naufrage. […] Un courant irresistible, et l’écueil […] la sirène. Un aimant est 
au fond de l’abime. Gwynplaine […] ne sentait plus de point d’attache. […] Un homme peut 
être désemparé comme un navire […]” (211).
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Tajemnicy pochodzenia społecznego protagonisty towarzyszy tajemnica 
druga, dotykająca jego strony afektywnej i erotycznej: równie nagle, w porówny-
walnych, całkowicie zaskakujących i niepojętych okolicznościach, Gwynplaine 
staje wobec pokusy kobiecości i seksualnego pożądania. Jak wiemy, spotkanie 
z Josiane-syreną ma miejsce w zamku, którego architektura przypomina labirynt; 
ta arystokratyczna siedziba rodowa jest dla Gwynplaine’a pułapką. Plątanina 
pomieszczeń i korytarzy zmusza do przemieszczania się instynktownego, 
szukania wyjścia po omacku, w przestrzeni zamkniętej, jednocześnie ciasnej 
i rozległej, gdzie wprawdzie drzwi stoją otworem, są niewidoczne albo zastąpio-
ne miękkimi, ustępującymi kotarami lub tapiseriami, lecz zdają się prowadzić 
donikąd. Wędrowiec instynktownie posuwa się coraz dalej i w głąb, błądząc po 
pałacu bez żadnego punktu orientacyjnego, niemal po omacku, niczym w lesie:

Wszystkie drzwi były otwarte. Ruszył przed siebie na chybił trafi ł […], przez korytarze, 
szukając wyjścia. […] Ta plątanina korytarzy […], sekretnych drzwi, […] musiał błądzić 
wśród nich […]. Zapuszczał się w meandry architektury intymnej […]. Gwynplaine 
szukał wyjścia […]. Nie sposób odnaleźć kierunku […]. Ale poza tym był to labirynt 
[…]. Zdawało się, że coś nie chce go puścić370.

Bardziej niż kapryśna architektura „w stylu włoskim”, według określenia Hugo, 
wabi i napełnia niepokojem owo „coś”, które współistnieje z wnętrzem za-
mku, tworzy dwuznaczny klimat artystycznego wyrafi nowania i wyuzdania, 
efekt połączenia wielkiej ilości ozdób i dekoracji o połyskliwej, aksamitnej lub 
metalicznej teksturze, wypełniających pomieszczenia nawet w najmniejszych 
zakątkach rozbłyskujące refl eksami bijącymi od rżniętych kryształów, emalii, 
pereł i szmaragdów. Gwynplaine kroczy w całkowitej ciszy przez coraz to nowe 
i niekończące się apartamenty, olśniewające blaskiem szlachetnych metali i mi-
nerałów, dobytych z ziemskich lub morskich głębin, wśród złudzeń optycznych, 
zakłócających proporcje przestrzeni. 

Narrator już to przyjmuje punkt widzenia protagonisty, już to czyni wspól-
nikiem jego doświadczenia czytelnika, odbiorcę w ogóle, posługując się fran-
cuską uogólniającą formą bezosobową „on” („my”, „się”...), wahającą się między 
opowieścią („récit”) a wypowiedzią lub komentarzem („discours”):

Nie wiadomo, czy wszystkie te błyszczące szlifowane ścianki, których szmaragdowe szkło 
mieszało się ze złotem wschodzącego słońca […] były mikroskopijnymi lusterkami, 
czy też były to olbrzymie akwamaryny. Wspaniałość, zarazem subtelna i olbrzymia. 
[…] Błąkał się niespokojnie po tym labiryncie, pytając sam siebie, czy może znalazł się 

370 „Toutes les portes étaient ouvertes. Il se mit à marcher au hasard […], de couloir en couloir, 
cherchant la sortie. […] Cet enchevêtrement de corridors […], de portes dérobées […] il était 
forcé d’y errer […]. Il s’engageait dans des méandres d’architecture intime […]. Gwynplaine 
cherchait l’issue […]. Impossible de s’orienter […]. Mais en outre c’était un labyrinthe […]. Cela 
avait l’air de ne pas vouloir le lâcher” (II, 199; 202–203).
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w więzieniu […]. Te pokoje nie miały końca. Było pusto, cicho, wspaniale, strasznie. 
Tak wyobrażamy sobie zaczarowany zamek371. 

Zgodnie ze schematem symboliki inicjacyjnej wędrówka Gwynplaine’a powiela 
motyw trudnego, często niebezpiecznego przedzierania się przez miejsca ta-
jemnicze, mające doprowadzić do mistrza-inicjatora, mężczyzny lub – częściej 
– kobiety. Za jej sprawą adept osiągnie samowiedzę, pokona opór wewnętrzny, 
przerażenie lub pomieszany z zachwytem wstręt. Współczesna psychoanaliza 
interpretuje tego rodzaju fantazmaty jako jeden z ważnych symptomów tłumio-
nego lęku przed ujawnieniem impulsów podświadomościowych372. Mnogość, 
nadmiar form, swoista „gęstość” napotkanych po drodze elementów – obojętne, 
czy jest to gęsty las, kolczaste zarośla, niedostępny zamek na szklanej górze, 
czy też pełne sprzętów i ozdób nieznane wnętrze – przestrzeń dookolna de-
stabilizuje, osacza wędrowca, miesza myśli, wywołuje uczucia dotąd nieznane, 
wzmaga obawę pomieszaną z narastającym doznaniem – lub tylko oczekiwa-
niem – rozkoszy. W kolejnych scenach, skonstruowanych z perspektywy bliskiej 
oniryzmowi i przedstawiających wędrówkę Gwynplaine’a w równie onirycznym, 
jak gdyby spowolnionym rytmie narracyjnym, nietrudno dostrzec fi gurację 
etapów inicjacyjnego aktu seksualnego, w trakcie którego mężczyzna, poznając 
ciało kobiety, poznaje siebie. Szukanie wyjść i wejść do kolejnych pomieszczeń, 
przez „meandry architektury intymnej” (sic!), powolne błądzenie i odkrywanie 
nowych obszarów, przemieszczanie się tam i z powrotem, zachwyt, lęk, chęć 
ucieczki, zagadkowe „coś wspaniałego”, co go zatrzymuje, silne pobudzenie 
wszystkich zmysłów, wzrastająca temperatura otoczenia, zapachy niewidzialnych 
kwiatów – to zarówno elementy obrzędu inicjacyjnego, jak i aktu seksualnego 
jako takiego. Aż do etapu ostatniego, kiedy wędrówka inicjacyjna zbliża się do 
punktu kulminacyjnego:

Znajdował się w wąskim, ciemnym przejściu, zasłoniętym tuż przed nim rozciętą na 
pół zasłoną. Podszedł do tej zasłony, rozsunął ją, wszedł. Wszedł do miejsca nieocze-
kiwanego. Ośmiokątna sala, łukowato sklepiona, bez okien, oświetlona padającym 
z góry światłem […] cała wyłożona […] marmurem w kolorze kwiatu brzoskwini […] 
kadź-wanna z czarnego marmuru […] pachnąca i ciepła woda cicho i powoli wolno 

371 „On ne savait si toutes ces facettes lumineuses, où des verres d’émeraudes s’amalgamaient 
à des ors de soleil levant […] étaient des miroirs microscopiques ou des aigues-marines démesurées. 
Magnifi cence à la fois délicate et énorme […]. Il rôdait dans ce dédale, inquiet, se demandant […] 
s’il était en prison […]. Ces chambres n’en fi nissaient pas. C’était désert, silencieux, splendide, 
sinistre. On se fi gure ainsi les châteaux enchantés”; idem.

372 Sprawom tym poświęcone zostało słynne studium psychoanalityczne: Charles Baudouin, 
Psychanalyse de Victor Hugo, Paris, Armand Colin, 1972. G. Durand powołuje się na prace 
Baudouina wielokrotnie, także w związku z symboliką wyobraźni zstępującej, tellurycznej 
i akwatycznej katabazy. Także współczesna psychokrytyka hugoliańska uznaje prace Baudouina 
za podstawowe.
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wypełniała wannę […]. Z drugiej strony […] osiem małych weneckich luster […]. 
Na wprost Gwynplaine’a, który stanął jak wryty […] coś wspaniałego, naga kobieta373.

W ten oto sposób Gwynplaine – nieświadom celu swojej wędrówki – podąża 
na spotkanie z diuszesą Josiane, wyobrażoną niby spadająca z nieskończonej 
wysokości kometa, ale też niby pierwotne bóstwo wynurzające się z głębiny 
podwójnej, podziemnej i podwodnej: 

Ta istota była tak spokojnie naga, jak gdyby miała prawo do boskiego cynizmu, pewna 
siebie jak olimpijka która stała się córą otchłani […], spoczywała na łożu w swoim 
buduarze tak dumnie, jak Wenus w bezmiarze piany morskiej374. 

Lecz uderzająca antyteza, oparta na zestawieniu w powieści dwóch głównych 
postaci kobiecych: eterycznej Dei (o czym wkrótce będzie mowa) i zmysłowej 
Josiane, w toku narracji wielokrotnie powtarzana i dopowiadana, dotyczy 
przede wszystkim konstrukcji postaci Josiane jako takiej, osobno, niezależnie 
od Dei, umieszczonej na drugim biegunie estetyczno-etycznym. Mianowicie 
diuszesa, jaśniejąca w ciemności własnym oślepiającym blaskiem, sama w sobie 
jest kwintesencją ontologicznej antytezy, dwubiegunowości scalonej w jedno, 
zamalgamatowanej (wśród bardzo licznych, nierzadko drażniących redun-
dancji, Hugo z upodobaniem używa określeń: „amalgame”, „amalgamer”, 
„s’amalgamer”...). Postać ta to swoista wykładnia antynomii immanentnej, 
dotyczącej całego jestestwa; Josiane jest nią naznaczona również zewnętrznie, 
obiektywnie i w sposób dostrzegalny dla wszystkich: ma oczy dwukolorowe, 
jedną tęczówkę niebieską, drugą czarną. Stąd w powieści tak natarczywa 
obecność oksymorogennego połączenia niekompatybilności cech fi zycznych, 
psychicznych i emocjonalnych diuszesy, zarówno tych przedstawionych w par-
tiach opisowych i portretach, jak i tych ujawnianych w jej długim monologu 
(liczącym w wydaniu Eigeldinger-Schaeff er blisko dziesięć stron). Oto wybrane 
fragmenty tej kluczowej sytuacji, skonstruowanej na zasadzie nieledwie sy-
multanicznej: dyskurs będący jednocześnie opisem, opis bliski dyspozycjom 
didaskaliowym, opowieść, która jest solilokwium:

373 „Il était dans une galerie étroite, obscure, fermée à quelques pas devant lui par un rideau 
fendu. Il alla à ce rideau, l’écarta, entra. Il pénétra dans de l’inattendu. Une salle octogone, voûtée 
en anse de panier, sans fenêtres, éclairée d’un jour d’en haut toute revêtue […] de marbre fl eur 
de pêcher […] une vasque-baignoire du marbre noir […] eau odorante et tiède remplissant 
doucement et lentement la cuve […]. De l’autre côté […] huit petites glaces de Venise […] en 
face de Gwynplaine qui s’était arrêté court […] une chose formidable, une femme nue” (II, 204, 
205–206).

374 „Cette créature était nue avec autant de calme que si elle avait droit au cynisme divin, 
elle avait la sécurité d’une olympienne qui se fait fi lle du gouff re […], aussi fi èrement assoupie 
sur ce lit de boudoir que Vénus dans l’immensité de l’écume” (II, 208–209).
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Spojrzała […] swoimi oczami gwiazdy Aldebarana […]. Gwynplaine wpatrywał się w te 
źrenice, niebieską i czarną, zatracając się pod tym podwójnym spojrzeniem, niebiańskim 
i piekielnym […]. Fascynowali się nawzajem, on oszpeceniem, ona urodą, a obydwoje 
– okropnością. […] Gwynplaine […] odsunął się, lecz trzymały go różowe paznokcie 
wbite w ramię. […] Był w jaskini dzikiej kobiety, i sam był dzikim człowiekiem. […] 
„– Kto cię tu wprowadził? […] Nie, nie mów nic. […] Zstępujesz z góry na chmurze 
lub wznosisz się w górę w płomieniu siarki […]. Zasługujesz na to, by przybywać jak 
bogowie. […] Jesteśmy dla siebie stworzeni, Gwynplaine. […] Istnieje między nami 
powinowactwo gwiezdne; obydwoje pochodzimy od nocy”375.

Słowa pełnego pasji monologu Josiane w znacznej części zbudowanego z lawiny 
pytań formułowanych w sposób przypominający strumień (pod)świadomości 
i nieoczekujących odpowiedzi, wstrząsają słuchaczem, brzmią „frenetycznie” 
i czule, a choć wypowiadane są głosem melodyjnym, docierają doń niby odgłos 
burzy („comme une tempête”) lub wulkanu:

„To on. Poznaję go. To potwór z moich snów. […] Cyrkowy komediant wart jest tyle 
samo co lord. […] masz szlachetną postawę, jesteś pięknie zbudowany […]. Nie podoba 
mi się dźwięk twojego głosu. Jest łagodny. […] Śpiewasz tak harmonijnie. Nienawidzę 
tego. Tylko to mi się w tobie nie podoba. […] cała reszta jest wspaniała. W Indiach byłbyś 
bogiem. […] Kocham potwora, kocham histriona. […] Kusi mnie, by spróbować jabłka 
nie z raju, lecz z piekła […] jestem Ewą z przepaści. […] Gwynplaine, oddaję się tobie 
czysta jak płomienny żar […]. – Kocham cię!” – zawołała. I ugryzła go pocałunkiem376.

Tak oto Josiane swoją zmysłową żądzę komunikuje Gwynplaine’owi w stanie 
czystym i bezpośrednio: jest dziewicą i kobietą rozwiązłą, dziką kochanką i czułą 

375 „Elle regarda […] avec ses yeux d’Aldébaran […]. Gwynplaine contemplait cette prunelle 
bleue et cette prunelle noire, éperdu sous la double fi xité de ce regard de ciel et de ce regard 
d’enfer. […] Ils se fascinaient l’un l’autre, lui par la diff ormité, elle par la beauté, tous deux par 
l’horreur. […] Gwynplaine […] recula, mais les ongles roses crispés sur son épaule le tenaient. 
[…] Il était dans l’antre de la femme fauve, homme fauve lui-même. […] – Qui est-ce qui 
t’a introduit? […] Non, ne me le dis pas. […] une descente par les nuées ou une ascension dans 
un fl amboiement de souff re, c’est ainsi que tu arrives. […] Tu mérites d’entrer comme les dieux. 
[…] Gwynplaine, nous sommes fais l’un pour l’autre. […] Il y a entre nous une affi  nité sidérale; 
l’un et l’autre nous sommes de la nuit” (II, 214, 219, 221). Według Hugo seksualizm diuszesy jest 
odbiciem seksualizmu bogów olimpijskich, łączącego gwałtowność z czułością. Zob. G. Schaeff er, 
II, przyp. 228. J. Pascaly, analizując silną polaryzację miłości i seksualności w powieści Hugo, 
zwraca uwagę na dominujące zachowanie Josiane i na odwrócenie ról; Josette Pascaly, „Une 
lecture psychanalytique de L’Homme qui rit”, w: Littérature, no 62, 1986, s. 43.

376 „C’est lui. Je le reconnais. C’est le monstre de mes rêves. […] Un bateleur vaut un lord. […] 
tu as une noble taille, tu es très bien fait. […] Je n’aime pas ton son de voix. Il est doux. […] Tu 
chantes, c’est harmonieux. Je hais cela. C’est la seule chose en toi qui me déplaise. […] tout le reste 
est formidable. […] Dans l’Inde, tu serais dieu. […] J’aime le monstre, et j’aime l’histrion. […] 
Avoir sous la dent la pomme, non du paradis, mais de l’enfer, voilà ce qui me tente […] je suis […] 
Ève du gouff re. […]. Gwynplaine […] je me donne à toi pure comme la braise ardente. […] – Je 
t’aime! cria-t-elle. Et elle le mordit d’un baiser” (II, 216–217, 220).
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bestią, dotyk jej rąk ma brutalną skuteczność szponów drapieżnika i miękkość 
aksamitu. Jej ciało, mimo iż ponad wszelką wątpliwość rzeczywiste i namacal-
nie ludzkie, wydaje się patrzącemu nierealne, kiedy we śnie porusza się niby 
fale w momencie przypływu i odpływu, jak w scenie mitycznej ilustrującej 
narodziny Wenus: 

Stracił oddech. […] Chwilami diuszesa przewracała się miękko na łóżku […] zmieniając 
pozę jak zmieniający kształt obłok. Falowała […]. Jak woda, diuszesa miała w sobie coś 
niepochwytnego. Dziwne, była tu […] a pozostawała nieuchwytną chimerą. Namacalna, 
wydawała się odległa377.

Tekst Hugo w obfi tości dostarcza scen i sytuacji odsyłających do wyobrażeń 
symbolicznych, do których dostęp dają analizy, wspomagane refl eksją psy-
choanalityczną i świadomością antropomitologiczną378. Izomorfi czne związki 
między wyobrażeniami kobiecości a pomieszczeniami „intymnymi”, takimi 
jak niewielkie skalne zagłębienie, grota (skalna, podziemna lub podwodna, 
zwłaszcza morska), wreszcie alkowa, czy bardziej nowocześnie – sypialnia, ry-
sują się wówczas wyraźnie. Durand, powołując się na obserwacje i konstatacje 
etnografi czno-mityczne, podkreśla jedność wyobrażeń groty i tzw. „intymnej 
siedziby”, wartościowanej pozytywnie ze względu na jej funkcję pierwotną. 
Zamieszkiwane przez różnego rodzaju bóstwa kobiece, czarodziejki lub syreny, 
miejsca te sankcjonują seksualność kobiecą jako potencjalne źródło życia, a za-
tem, na skutek owych konotacji macierzyńskich, same pretendują do statusu 
sakralnego: „W wierzeniach ludowych grota traktowana jest jak uniwersalna 
macica, co łączy ją z wielką symboliką procesów dojrzewania”379. Lecz taka 
sakralizacja groty (alkowy) nie uwalnia jej od dwuznaczności, przeciwnie: ambi-
walencja nadal ją „obciąża” – jak to określa Durand, odsyłając do spostrzeżenia 
Bachelarda, wedle którego w każdej „grocie cudownej” pozostają ślady „groty 
przerażającej”380, co sygnalizowano wyżej. Tak więc Człowiek śmiechu w grocie-
-alkowie styka się z dwuznacznościami spotęgowanymi. Jednym z ważnych 
symbolicznych „obciążeń” jest tutaj pierwszoplanowa, by tak rzec, obecność 

377 „Il ne respirait plus. […] Par instants la duchesse se déplaçait mollement sur le lit […] 
changeant d’attitude comme la nuée change de forme. Elle ondulait... […] Comme l’eau, la duchesse 
avait on ne sait quoi d’insaisissable. Chose bizarre à dire, elle était là [...] et elle restait chimérique. 
Palpable, elle semblait lointaine” (II, 206, 210). Gwynplaine jak zahipnotyzowany wpatruje się 
w śpiącą w grocie-alkowie Josiane, w jej ruchy przywodzące na myśl inną mieszkankę groty, tym 
razem dosłownie skalnej i podwodnej: ośmiornicy osaczającej Gilliatta, bohatera powieści Les 
Travailleurs de la mer (Pracownicy morza), pochodzącej z tego samego okresu twórczości Hugo. 

378 Spośród wszystkich pisarzy i poetów francuskich w Les Structures... G. Durand cytuje 
najczęściej nazwisko Hugo (zwykle w formie ogólnej aluzji).

379 „La grotte est considérée par le folklore comme matrice universelle et s’apparente aux 
grands symboles de la maturation”; G. Durand, Les Structures..., op. cit., s. 276.

380 Ibidem, s. 275.
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archetypu kobiecości akwatycznej: zanim przebudzi się i przemówi, Josiane 
ukazuje się niby dziewica czekająca na swojego księcia-potwora. Niczym śpiąca 
królewna, spoczywa w niedostępnej grocie, za zasłoną przejrzystą jak pajęcza 
sieć, „w miejscu, gdzie zazwyczaj jest pająk”381, gdzie słychać tylko szmer wody 
spływającej do wanny-muszli, w której naga Wenus może weźmie kąpiel lub 
z niej się wyłoni. 

Obecność żywiołu wodnego w grocie, żywiole tellurycznym, ma dla hugo-
liańskiej wyobraźni syntetyzującej znaczenie zasadnicze, potwierdza bowiem 
równorzędność żywiołów ziemi i wody jako pierwotnych impulsów życia, 
poczynającego się w najgłębszym wnętrzu ziemi lub w morskiej głębinie. 
„Pierwotnie zasadniczą tajemniczą materią, w głąb której człowiek przenika 
i którą drąży, a która różni się tylko większym oporem, jaki stawia w momen-
cie penetracji, jest ziemia, podobnie jak woda” – zauważa w ślad za Eliadem 
Durand382. Zauważmy: podobnie, nie przeciwstawnie!

W związku z tym Durand powołuje się na oczywistości biblijne: zgodnie ze 
Starym Testamentem pierwsze kształty i formy kosmiczne rodzą się z podziału 
wód, natomiast wszystkie formy żywe wytwarza w swojej głębi ziemia. Walencje 
telluryczne można by zatem uznać za kontynuacje walencji akwatycznych, 
komplementarnie, nie opozycyjnie. Jeśli przypomnimy, że – tym razem zgodnie 
z Nowym Testamentem – Dziewica Maria, Gwiazda morza, rodzi Syna w grocie, 
badacz wyobraźni symbolicznej skwapliwie odnotuje izomorfi ę i „amalgamat”, 
nie rozdźwięk między elementem wodnym i tellurycznym. Istotnie, w wielu 
rytuałach, kultach i religiach świata, w ikonografi cznych przedstawieniach 
bogini, kobiety i macierzyństwa, elementy akwatyczne występują równie często 
jak ich odpowiedniki telluryczne. Taką właśnie symboliczną rolę Hugo wyzna-
cza postaci Josiane: rolę bóstwa stojącego ponad pospolitością, ogniskującego 
i wyrażającego wszelkie sprzeczności właściwe żywiołom przyrody, wpisane 
w kosmiczny rytm natury i przypisywane ludzkiej (kobiecej) naturze. 

Usuwając następnie postać diuszesy z powieściowego scenariusza, Hugo 
wykonuje zabieg drastyczny, w rezultacie którego – w kategoriach wyobraźni 
symbolicznej – Josiane, wspaniała, namiętna i bezlitosna czerwono-srebrna 
„gwiazda z głębiny” – gaśnie. Całkowicie eliminując tę niezwykle wyrazistą postać, 

381 „[…] à l’endroit où est d’ordinaire l’araignée” (II, 206). Symbolika pająka w twórczości 
Hugo przyciąga uwagę badaczy od dawna, tym więcej, że motyw pająka obecny jest w dziele 
grafi cznym Hugo. Zob. szczególnie: Ch. Baudouin, Psychanalyse de Victor Hugo, op. cit., rozdz. 6: 
„Arachné-Ananké”; artykuł Sylvie Ballestra-Puech, „»Car Dieu, de l’araignée, avait fait le soleil«”: 
métamorphoses d’Arachné chez Victor Hugo”, w: Victor Hugo ou les frontières eff acées, sous la 
direction de Dominique Peyrache-Leborgne et Yann Jumelais, Nantes, Éditions Pleins Feux, 
coll. „Horizons comparatistes”, 2002, s. 107–122. 

382 „Primitivement la terre, comme l’eau est la primordiale matière du mystère, celle que 
l’on pénètre, que l’on creuse et qui se diff érencie simplement par une résistance plus grande à la 
pénétration”; G. Durand, Les Structures..., op. cit., s. 262.
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Hugo zaskakuje czytelnika tym więcej, że na poziomie dyskursu jej dominująca 
podmiotowość długo przyćmiewa inne postacie, w tym Gwynplaine’a. Pod tym 
względem Josiane mogłaby skutecznie rywalizować z Ursusem, aktorem-fi lozofem, 
mentorem i opiekunem pary Gwynplaine-Dea. Ta ostatnia, w fabule obecna od 
początku historii Gwynplaine’a (która jest także jej własną historią), lecz w dys-
kursie istniejąca przede wszystkim z punktu widzenia protagonisty męskiego, na 
planie retorycznym i symbolicznym zajmuje miejsce Josiane jako jej antyteza. 
Natomiast samodzielnym podmiotem wypowiedzi Dea stanie się dopiero pod 
koniec powieści, tuż przed momentem transfi guracji, w wielkiej scenie poprzedza-
jącej agonię, a następnie śmierć, jej i Gwynplaine’a, jak o tym będzie mowa dalej. 

Dea, niewidoma maleńka dziewczynka znaleziona przez małego 
Gwynplaine’a przy martwej matce, na śniegu i mrozie, następnie cyrkowa 
artystka dzieląca z Gwynplaine’em trudy życia wędrownej trupy aktorskiej, to 
jego ukochana, narzeczona i „duchowa” małżonka, uosobienie piękna niemal 
bezcielesnego, eterycznego, sublimacji i angelizacji. To z niej, nie z Josiane, wy-
obraźnia symboliczna Hugo uczyni ostatecznie gwiazdę zaranną, rozświetlającą 
wszystko wokół „gwiazdę morza”, szafarkę dobra i przewodniczkę protagonisty, 
za życia i po śmierci: 

[…] to była Dea; […] poczuł […] jak wzniośle dobro zstępuje do zła […] łagodna, 
świetlista niewidoma […] Gwynplaine […] znów stał się […] dobry i wielki […]. […] 
ona była jasnością, on mroczną głębią […] Dea promieniała jakimś niewypowiedzia-
nym blaskiem gwiazdy morskiej. […] W jej źrenicach była noc i ogień. […] Jej szeroko 
otwarte oczy jaśniały383.

Hugo konstruuje tę postać na zasadzie kontrapunktu wobec postaci diuszesy: 
blada stella maris, gwiazda jaśniejąca w mroku spokojnym, trwałym blaskiem, 
czyli Dea, wobec meteorytu pędzącego wprost na śmiertelnika, gorejącej komety 
pogrążającej wszystko w mroku – czyli Josiane. Kiedy diuszesa ukazuje się po 
raz pierwszy, jako anonimowy widz na spektaklu teatralnym, w którym główne 
role grają Gwynplaine i Dea, Hugo tworzy portret podwójny, przedstawia cechy 
zewnętrzne obu kobiet jednocześnie tak, iż nakładają się na siebie, jak awers 
i rewers, naprzemianlegle, w rytmie litanijnym („ta kobieta miała... / Dea była... 
/ ta kobieta była...”). Zobaczmy:

Jak Dea, ta kobieta miała swój własny blask, ale odmienny. Dea była blada, ta kobieta 
była rumiana. Dea była porankiem, ta kobieta aurorą. Dea była piękna, ta kobieta była 
wspaniała. Dea była niewinnością, czystością, bielą, alabastrem; ta kobieta była purpurą 

383 „[…] c’était Dea; […] il sentit […] la sublime descente du bien sur le mal; […] la douce 
aveugle lumineuse […] Gwynplaine […] redevint […] grand et bon […]. […] elle la clarté, lui le 
gouff re […] Dea resplendissait avec on ne sait quel inexprimable eff et d’étoile de la mer […] Il y 
avait dans ses prunelles du feu, et de la nuit. […] Ses yeux, tout grands ouverts, resplendissaient”; 
ibidem, 72; 343.
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[…]. Bijące od niej promienie przepełniały lożę, a siedziała pośrodku, nieruchomo […] 
jaśniała jak karbunkuł […]. Była panterą, która mogła stać się kotką. […] Nie było w niej 
nic przezroczystego, nieokreślonego, żadnej mgły […]384.

Ostentacyjna i zmysłowa purpura jednej postaci kobiecej jest niezbędna dla 
uwypuklenia bezcielesnej, uduchowionej bieli drugiej; cechy, których nie posiada 
„ta kobieta”, to jest przezroczystość, mglistość, sublimacja, charakteryzują Deę. 
Antyteza, zapewne; ale jednocześnie inwersja. Albowiem, chociaż Hugo rozkłada 
antytezy, ostro je polaryzując (Josiane i Dea na biegunach przeciwległych), nie 
przeszkadza to w koncentrowaniu owych antytez wewnątrz jednego zjawiska 
lub jednego pojęcia. Josiane-kometa, anioł czarny, ma upodobanie do męskich 
sportów, jest silną, władczą, pogardliwą dziewicą; na drugim biegunie Dea, anioł 
biały, ślepa, wątła, chora na serce, bezbronna dziewczyna rozbudza w Gwynplainie 
gwałtowne pożądanie, jest przedmiotem jego fantazmatów na jawie („wiosennych”, 
podkreśla narrator), marzeń o kobiecej nagości i rozkoszy cielesnej: 

Wyobrażał sobie Deę ludzką […] opierał się tej obsesji […] i znów do niej wracał […]. 
Dea była dla niego niczym obłok. Drżąc, rozsuwał ten obłok […]. Był kwiecień […]. 
Dea ciało i płomień. Dea z nagą piersią. […] Miłość Gwynplaine’a do Dei stawała się 
miłością małżeńską. Ta chwila nadeszła. Gwynplaine potrzebował tej kobiety. Kobieta 
była mu potrzebna. […] całe to tajemnicze przebudzenie kwietniowe i majowe […]385.

Od czasów wspomnianego, psychoanalitycznego studium Baudouina krytyka 
zajmuje się dość szczegółowo tym aspektem prozy Hugo, przyczyn sublimacji 
postaci Dei upatrując w strukturze podświadomości poety, naznaczonej śmiercią 
matki. To dyskusyjne, biorąc pod uwagę, że w roku śmierci matki (1821) Hugo 
miał lat dziewiętnaście, mogłoby jednak ewentualnie wskazywać na freudowskie 
podświadomościowe impulsy kazirodcze, traumatyczne doświadczenie straty 
itd. Natomiast z pewnością uprawniona jest interpretacja odsyłająca do fabuły 
powieści: pierwszy i najsilniejszy obraz-wspomnienie Gwynplaine’a to zamar-
znięte ciało matki Dei, trzymającej w martwych ramionach żywe jeszcze dziecko, 
małą Deę. Inny znaczący fakt biografi czny to śmierć dziewiętnastoletniej córki 
Hugo, Leopoldyny, która utonęła w Sekwanie w 1843 roku.

384 „Cette femme, comme Dea, avait sa lueur à elle, mais autre. Dea était pâle, cette femme était 
vermeille. Dea était l’aube, cette femme était l’aurore. Dea était belle, cette femme était superbe. 
Dea était l’innocence, la candeur, la blancheur, l’albâtre; cette femme était la pourpre […]. Son 
irradiation débordait la loge, et elle siégeait au centre, immobile […] elle avait le rayonnement 
supérieur de l’escarboucle […]. C’était la panthère, pouvant être la chatte. […] elle n’avait rien 
de diaphane, rien d’indécis, rien de fl ottant, aucune vapeur […]”; ibidem, 42–44.

385 „Il se fi gurait Dea humaine […] il résistait à cette obsession […] puis il y revenait […]. 
Dea était pour lui un nuage. Frémissant, il écartait ce nuage […]. On était en avril. Dea chair 
et fl amme. Dea gorge nue. […] L’amour de Gwynplaine pour Dea devenait nuptial. Le moment 
était arrivé. Il fallait à Gwynplaine cette femme. Il lui fallai une femme. […] tout ce mystérieux 
éveil d’avril et de mai […]”; ibidem, 59–60.
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Jak pisze J. Pascaly, Gwynplaine’owi i Dei, oprócz bratersko-siostrzanej bliskości, 
nie pozostaje nic innego jak sublimacja rodzącego się pożądania, czemu sprzyja 
systematycznie odgrywany przez oboje spektakl Chaos vaincu (Chaos pokonany)386. 
W ostatniej scenie przedstawienia Dea ukazuje się niby wskazująca drogę w zaświa-
ty zjawa, „[…] dziewica i [...] kapłanka, […] na progu świata nadprzyrodzonego. 
[…] na poły w naszej, na poły w innej jasności”387. Światło od niej emanujące, owa 
gwiezdna jasność bez najmniejszej domieszki żywych barw, to znak zwycięstwa 
ducha nad materią, jej samej zaś przypisana jest rola pośredniczki między przy-
ziemnością i wzniosłością, a także symbolu prometejskiej poezji jasnowidzącej.

Ponadto, miłość Dei i Gwynplaine’a o zniekształconej na zawsze twarzy śmie-
jącego się klauna388 – którego samo pojawienie się wywołuje niepohamowaną 
wesołość patrzących, gdy szlachetne zachowanie i wzniosłe słowa pozostają 
w jaskrawej sprzeczności z jego groteskowym obliczem – jawi się jako dyna-
miczna, aktywna metafora nec plus ultra syntezy groteski z wzniosłością („le 
grotesque et le sublime”). Połączenie to buduje jedną z najważniejszych domi-
nant romantycznej estetyki, brawurowo sformułowanej przez Hugo w słynnej 
programowej Préface do sztuki Cromwell (1829), i jest w jego pisarstwie obecne 
niesłychanie wyraźnie389. Z mocą ujawnia się także w omawianej powieści, lecz 
dotyczy odmiennych rejestrów: „Mieszać górę z dołem to chaos, a ja lubię chaos” 
– mówi do Gwynplaine’a Josiane. Jak wiadomo, wprowadzając określenie „le 
grotesque et le sublime”, Hugo stworzył podwaliny systemu romantycznej estetyki 
i ontologii, systemu wykraczającego poza zagadnienia teatru. Jest on wyraźnie 
obecny również w twórczości Jean-Paula Richtera (zwłaszcza w powieściach: 
Siebenkäs, 1796–1797 i Titan, 1800–1803). Istnieją liczne powinowactwa mię-
dzy koncepcjami Hugo i myślą romantyków niemieckich, także w związku ze 
sprawą teorii wzniosłości390. Richterowski rodowód krytyka przypisuje również 
hugoliańskiej wersji „straszliwego czarnego słońca...”. Bezpośrednio, z imienia 
i nazwiska, przywołuje Hugo postać Jean-Paula w poemacie Dieu, stawiając go 

386 Zob. J. Pascaly, „Une lecture psychanalytique..., op. cit., zwłaszcza s. 37–40. 
387 „[…] la vierge et […] la prêtresse […] sur le seuil du surnaturel […] à moitié dans notre 

lumière et à moitié dans l’autre clarté” (I, 379).
388 W śmiechu opanowującym widownię na widok groteskowej twarzy Gwynplaine’a Anne 

Ubersfeld dostrzega wyraz radości i ulgi z powodu „oswojenia” lęku, jaki budzi to, co wydaje się 
monstrualne: groteska uwalnia od przerażenia potwornością; A. Ubersfeld, „»Chaos vaincu« 
ou la transformation”, w: Revue d’histoire littéraire de la France, janvier/février 1984, s. 67–76. 

389 Z delikatną i złożoną kwestią obecności groteski w twórczości Hugo zmierza się Ewa Maria 
Wierzbowska w studium Groteskowy świat Wiktora Hugo („Katedra Marii Panny w Paryżu”), 
Gdańsk, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 2010.

390 Zob. np.: G. Rosa, „Critique et autocritique dans L’Homme qui rit”, w: „L’Homme qui rit” 
ou la parole-monstre de Victor Hugo, Paris, C.D.U.-SEDES, 1985; Dominique Peyrache-Leborgne, 
Grotesques et arabesques dans le récit romantique. De Jean-Paul à Victor Hugo, Paris, Honoré 
Champion, 2012.
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obok tych wielkich umysłów, które dla swoich dociekań dotyczącym tajemnic 
bytu i istoty Boga znajdują doskonały kształt literacki. Hugo wymienia ich 
imiona od starożytności, z absolutną i zbijającą z tropu dezynwolturą; Jean-
-Paul zajmuje w tym szeregu miejsce trzydzieste drugie, po Heglu, Rabelais’m 
i Szekspirze, ale przed Anaksymenesem i Lockiem, Oto fragment:

A Jean-Paul mówił dalej: – To, co człowiek tak nazwał,
To tylko nikłe światełko nad przeznaczeniem drżące;
Ulotna fosforescencja, co pełga 
Ponad materią, mroczną, niezmierzoną. 
Bóg jest błędnym ognikiem nad światem-cmentarzem391. 

Na takim właśnie biegunie bytu ponadmaterialnego zostaje umieszczona po-
stać, lub raczej cień postaci Dei, niby usytuowanego ponad materią światełka, 
któremu dopiero śmierć pozwoli zajaśnieć pełnym blaskiem. 

Spektakl wystawiany przez trupę Ursusa, z Gwynplaine’em i Deą w rolach 
głównych, wpisany jest w powieść na zasadzie mise en abyme. Scenariusz sym-
bolicznie przedstawia ludzkość na etapie prymitywnego bestialstwa, według 
Hugo tożsamego z chaosem. Dea występuje w roli uduchowionej wybawicielki, 
ludzkość od owego upadku ratującej, gdyż pokonującej chaos drogą uwzniośle-
nia, co narrator interpretuje dosłownie jako „zwycięstwo ducha nad materią” 
(„victoire de l’esprit sur la matière”). Oto obszerny fragment:

[Gwynplaine] rzęził […] człowiek jeszcze słabo różnił się od dzikich bestii […] chaos już 
miał go pochłonąć […] i nagle cisza. Jakiś śpiew w ciemnościach. […] głos […] nagle, 
nie wiadomo skąd i jak, pojawiała się biel. Ta biel była światłem, to światło było kobie-
tą, kobieta była duchem. Dea, spokojna, niewinna, piękna […] pojawiała się otoczona 
świetlistą aureolą. […] To ona była głosem […]. Niewidzialna stawała się widzialna 
[…] śpiewała. Zdawało się, że to śpiewa anioł lub jakiś ptak. […] W miarę jak śpiewała, 
mężczyzna powoli wstawał, podnosił się […] teraz trwał na klęczkach, wyciągając ręce 
w stronę zjawy […]. I kładła mu dłoń na czole. Wówczas rozlegał się inny głos […] był 
to śpiew człowieczy odpowiadający na śpiew gwiezdny392.

391 „Et Jean-Paul a repris: – Ce qu’ainsi l’homme appelle, / C’est la vague lueur qui tremble 
sur le sort / De l’incommensurable et lugubre matière; / Dieu, c’est le feu follet du monde 
cimetière” (P. IV, 558).

392 „Il râlait […] l’homme […] encore à peine distinct des brutes […] le chaos allait résorber 
l’homme […] et tout à coup silence. Un chant dans l’ombre. […] une voix […] subitement, sans 
qu’on sût d’où ni comment, une blancheur surgissait. Cette blancheur était une lumière, cette 
lumière était une femme, cette femme était l’esprit. Dea, calme, candide, belle […] apparaissait 
au centre d’un nimbe. […] La voix, c’était elle. […] D’invisible faite visible […] elle chantait. 
On croyait entendre une chanson d’ange ou un hymne d’oiseau. […]. À mesure qu’elle chantait, 
l’homme se levait de plus en plus […] il était maintenant agenouillé, les mains levées vers la 
vision […]. Et elle lui posait la main sur le front. Alors une autre voix s’élevait […] le chant 
humain répondant au chant sidéral” (I, 376–377). 
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W tym przedstawieniu jarmarcznym niemal bezcielesna Dea odgrywa więc 
tę samą rolę, jaką Hugo wybiera dla niej w jej życiu pozateatralnym: zgodnie ze 
scenariuszem sztuki Dea ratuje Gwynplaine’a przed chaosem, w systemie Hugo 
oznaczającym połączenie ślepego instynktu i brutalnej siły fi zycznej. Hugo 
komponuje tę scenę z elementów połączonych głęboką symboliczną izomorfi ą: 
jasna postać kobieca, białe światło, anielski lub ptasi śpiew współdziałają z sobą, 
objawiają się niespodziewanie i jednocześnie, świadcząc o zwycięstwie czułości 
i miłości nad prawem silniejszego. Metafora gwiazdy czyni z Dei postać wy-
sublimowaną i aktywnie sublimującą. Umierając, gasnąc powoli i świadomie, 
Dea wskazuje Gwynplaine’owi drogę w zaświaty, odchodzi „[…] tam, gdzie 
znajduje się to, co nazywasz gwiazdami […] już się nie rozstajemy, kochamy 
się […] i to jest pan Bóg”393 – mówi z wiarą w moc transcendencji i nadzieją 
na spotkanie z ukochanym. Oraz na nieobecność „kobiety z loży”, jak nazywa 
diuszesę. Po śmierci nadal odgrywa rolę przewodniczki: blask bijący od samot-
nej gwiazdy jaśniejącej na czarnym nocnym niebie Gwynplaine odczytuje jako 
znak jej obecności i wezwanie. Wpatrzony w ten blask pozwala, by pochłonęły 
go fale rzeki Medway, u ujścia do morza, ku któremu kieruje się barka z resztką 
trupy aktorskiej na pokładzie – trupy, która odgrywała zmagania pierwiastka 
materialnego z duchowym.

393 „dans ce que vous appelez les étoiles […] on ne se quitte plus jamais, on s’aime […] et 
c’est cela qui est le bon Dieu” (II, 340).



Synteza mroku i światła

Pytanie o hierarchię ważności obu astralnych postaci kobiecych, Josiane oraz 
Dei, nie powinno prowadzić do odpowiedzi wskazujących na ich antytetyczne 
spolaryzowanie. Hugo nie proponuje prostej dwubiegunowości, lecz postuluje 
wieloznaczność bytu i dążenie do syntezy. Twórczość Hugo, zwłaszcza w okresie 
niemal dwudziestoletniego wygnania i pobytu na anglonormandzkiej wyspie 
Guernesey, wyraża nieufność wobec słów o zbyt ostrych konturach semantycz-
nych, wobec defi nicji rygorystycznych i odsyłających do prawd racjonalnych, ale 
bezradnych w obliczu fundamentalnej, ontologicznej niestabilności wszystkiego. 
Oczywiście, powieść L’Homme qui rit przesycają refl eksje często uproszczone, 
stereotypowe lub zgoła banalne, jak wiele efektownych uogólnień Hugo, lecz 
ich istota dotyka kwestii zasadniczych. Mianowicie Hugo nierzadko wyrażał 
swoje przekonanie o labilności granic konceptów myślowych i o zachodzeniu na 
siebie znaczeń, czego konsekwencją jest nieostrość każdego dyskursu i trudny 
do uniknięcia brak precyzji wypowiedzi. Słowa – pisze Hugo w L’Homme... – nie 
zawsze dostarczają narzędzi właściwych do tego, by wyrazić myśli wykraczające 
poza granice systemów racjonalnych394. 

Jak wykazywałam, symboliczna wyobraźnia przestrzenna Hugo tylko z po-
zoru przeciwstawia obrazowaniu katamorfi cznemu obrazowanie ascensyjne, 
skoro ścisłe rozgraniczanie dynamiki wzlotu i spadania znaczy o wiele mniej 
niż dążąca do syntezy inwersja. Dlatego światło może być postrzegane w kate-
goriach ciemności, jako jej druga strona, równoważna antyteza; mówiąc inaczej, 
jasność i ciemność składają się razem na byt odwracalny. Wiemy też, iż światło 
lub jasność, podstawowy atrybut wyobraźni ascensyjnej, u Hugo towarzyszy 
dynamicznemu procesowi narodzin bytu, co w języku francuskim najtrafniej 
wyraża rzeczownik odczasownikowy „le devenir”, „stawanie się”395. Syntetyczne 
koncepcje i wyobrażenia, zgodnie z którymi obrazy światła rodzą się wewnątrz 

394 „L’inconvénient des mots, c’est d’avoir plus de contour que les idées. Toutes les idées se 
mêlent par les bords; les mots, non […]. L’expression a des frontières, la pensée n’en a pas” (II, 51). 

395 J.P. Richard komentuje efekt mieszania wartości antagonistycznych („mixte”, „mixité”), 
krzyżowania się zjawisk i żywiołów przyrody, dążenia wszystkiego do ostatecznego amalgamatu, 
włączając w to refl eksję na temat specyfi ki hugoliańskiej taksonomii („taxinomie”), układającej się 
w triadę wznoszenia się, schodzenia i stawania: „monter, descendre, devenir”. Zob. J.P. Richard, 
Études sur le romantisme, op. cit., s. 209–210.
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ciemności, nie na biegunie przeciwnym, lecz w samym ich jądrze, pojawiają się 
w twórczości Hugo stosunkowo wcześnie, mniej więcej od lat trzydziestych. Ważną 
wskazówką w tej mierze okazuje się przedmowa do Contemplations, zbioru poezji 
metafi zycznej obejmującego przeszło ćwierćwiecze (1830–56). Hugo uprzedza 
w niej o zmianie tonacji swojej poezji, ewoluującej od mroku do „błękitu lepszej 
egzystencji”. W rzeczywistości jednak czytelnik, nawet bardzo uważny, musi od-
nieść wrażenie, iż poezja ta intensywność swoją zawdzięcza nie tyle ewolucji, ile 
przede wszystkim współistnieniu przeciwieństw. W związku z tym Jean Gaudon 
konstatuje: „[…] tak więc Hugo radośnie akceptuje ich [antytez] skandaliczną 
koegzystencję, co według niego lepiej gwarantuje jedność i dynamikę […], [choć] 
nie zawsze uzyskuje [Hugo] efekt całkowitej jednoczesności […]”396. 

Jeśli nawet biegunowość obrazowania antytetycznego nie zanika całkowicie, 
stopniowo jej miejsce zajmuje depolaryzacja. Wartości ujemne mogą wówczas 
nabrać znaczenia dodatniego, zmienić rejestr i przyporządkowanie: pojęcia, 
takie jak noc, czerń, przepaść, a także zło i śmierć, umieszczone w zdecydowanie 
odmiennym kontekście, tworzą byt odmienny. Niebo, ku któremu w poemacie 
Dieu skierowany zostaje lot, może być – i tak jest – postrzegane i wyobrażane 
jako przepaść, ciemna otchłań, miejsce raczej budzące lęk przed upadkiem niż 
powodujące euforię wzlotu:

W sinej pode mną głębi,
Tak nisko, żem drżał z przerażenia, 
Szczyt jakiś w szczelinie ujrzałem,
Szczyt straszny sterczał z mrocznego jej cienia397.

Otóż w poezji Hugo wyrażenie „głębia”, niekiedy „przepaść”, niezależnie od 
oczywistych konotacji katamorfi cznych, stanowi funkcję wzlotu poety, „pochy-
lonego nad przepaścią nieba” („penché sur l’abîme des cieux”) – a jest to niebo 
wprawdzie usiane mrowiem gwiazd, lecz czarne: „Gwiazd mrowie niebo czarne 
wypełnia”398. Posługując się terminologią zaproponowaną przez G. Duranda 
(lecz nieco odbiegając od proponowanej przez niego interpretacji poezji Hugo), 
powiemy, iż w poezji tej „porządek dzienny obrazu” („régime diurne”) nie 
tylko służy jako narzędzie negacji „porządku nocnego” („régime nocturne”), 
lecz przede wszystkim przeradza się w syntetyczny porządek „dzienno-nocny”. 

396 „[…] Hugo accepte donc joyeusement le scandale de leur coexistence, qui est pour 
lui le meilleur garant de l’unité et du dynamisme […] n’arrive pas toujours à obtenir l’eff et de 
simultanéité absolue […]”; Jean Gaudon, Ambiguïtés hugoliennes, w: Cahiers de l’Association 
internationale des études françaises, no 19, 1967, s. 199.

397 „Et dans la profondeur blême au dessous de moi, / Si bas que tout mon être en haletait 
d’eff roi, / J’aperçus un sommet par cette déchirure. / Ce faîte monstrueux sortait de l’ombre 
obscure”; Les Sept cordes, w: Toute la Lyre (P. IV, 161). 

398 „Les astres fourmillants emplissent le ciel noir”; Les Malheureux, w: Les Contemplations 
(P. II, 464).
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Dzienna świetlistość, zainicjowana w mroku i przepaści, nie traci swoich fun-
damentalnych atrybutów, to znaczy pionowości i wzlotu. Innymi słowy, stra-
tegia decydująca o strukturze hugoliańskiej wyobraźni symbolicznej wynika 
ostatecznie z syntezy będącej fuzją antytezy i inwersji399. 

Dostrzec to można wyraźnie w odniesieniu do znaczeń francuskich określeń 
przepaści: „gouff re” oraz „abîme”, u Hugo niemal synonimicznych. Synonimię 
tę Hugo ekspoloatuje w swoich fantazmatycznych wizjach pletorycznie i do 
przesytu na oznaczenie już to głębiny morskiej, już to górskiej przepaści, już 
to odnosząc ją do całego kosmosu. Ale także – do ludzkiego intelektu, ludzkiej 
psychiki i emocjonalności. Wartość semantyczną obydwu określeń wzmacniają 
przymiotniki uściślające paletę barw, dla poszczególnych obrazów właściwą. 
I tak wszelka głębina lub przepaść to bezdenna otchłań nie tylko czarna, lecz 
także przybierająca barwę niebieską („bleu”) lub siną („blême”); czyhająca niby 
ogromne, rozwarte usta, gotowe wchłonąć i unicestwić każdy byt. W tekstach 
Hugo przestrzeń kosmiczna jawi się nie tylko jako nieokreślona „ślepa siła”, lecz 
także jako niepojęta, niezmierzona głębia, dysponująca wielką siłą przyciągania. 
Trafi ć do niej można na wiele sposobów: spadając w głąb żywiołu tellurycznego 
niby w górską przepaść, zanurzając się jak w morską głębinę, łącząc się z żywiołem 
powietrznym dzięki wzlotowi. Ta ostatnia modalność jest najbardziej interesująca. 

Anne Ubersfeld formułuje rzecz następująco: „Kosmos hugoliański jest prze-
ciwieństwem nieba, do którego należy wchodzić pod górę, przeciwieństwem 
empireum, do którego można się wspiąć”400. Nie tylko z tej przyczyny, że góra 
staje się dołem, to, co małe – wielkim, co poniżone – wywyższonym, i na odwrót. 
Hugo kategorii wyobraźni nie miesza, nie poprzestaje też na zwykłej inwersji, lecz 
je z sobą zderza lub je przekracza, kiedy wyobraża na przykład „Szczyty fal mroku 
w głębi czarnych przepaści” („Les cimes des fl ots d’ombre au fond des gouff res 
noirs”; IV, 607). Żywioł wodny okazuje się wówczas tożsamy z tellurycznym, 
najwyższy szczyt znaczy dno najgłębszej przepaści. Podobnie, tworząc obrazy, 
w których wznoszenie i spadanie są jednoczesne, nie będąc w gruncie rzeczy 
ani jednym, ani drugim, Hugo dokonuje – nadal wedle określenia A. Ubersfeld 
– „eff raction”, to jest włamania do tajemnic kosmosu, do przestrzeni, w odnie-
sieniu do których kategorie ukierunkowania euklidesowego zastosowania mieć 
nie mogą, co astrofi zykom i kosmologom nie od dziś wiadomo.

399 W studium dotyczącym topografi i w romantycznej topice podróżniczej Claude Reichler 
zauważa: „W kontakcie z tellurycznymi głębiami podróżny komunikuje się z »innym światem«, 
w którym panują moce, groźne, pociągające i przerażające („Mis en contact avec les profondeurs 
telluriques, le voyageur se voit ménager une communication avec »l’autre monde«, celui des 
forces redoutables, attirantes et terrifi antes”); Claude Reichler, „Écriture et topographie dans le 
voyage romantique: la fi gure du gouff re”, w: Romantisme, no 69, 1990, s. 7.

400 „Le cosmos hugolien est le contraire du ciel où l’on monte, de l’empyrée que l’on grave par 
ascension”; A. Ubersfeld, „Victor Hugo et le poème du ciel étoilé”, http://groupugo.div.jussieu.fr.
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Ujęcie syntetyczne zawsze powoduje złagodzenie ostrości czarno-białego świa-
ta wyobrażeń i zakłócenie manichejskiego porządku antytetycznego, nierzadko, 
jako się rzekło, uznawanego za cechę dominującą myśli i wyobraźni Hugo. Owa 
ewolucja w kierunku fantazmatycznego, ale zaskakująco nowoczesnego ujęcia 
kosmosu dostrzegalna jest w wielu obszarach twórczości Hugo. W jaki sposób 
pisarstwo Hugo konstruuje poetycką wyobraźnię przestrzenną, systematycznie 
zmierzając ku syntetyzującej koncepcji wszystkiego? Czy jego antytezy i/lub 
inwersje łatwo ustępują miejsca wspomnianym strategiom syntetyzującym? 

Analiza sposobów obrazowania przestrzeni w wybranych tekstach Hugo 
stanowi próbę odpowiedzi na te i podobne pytania401. Przede wszystkim w Dieu, 
wielkim (około 2000 wersów) epickim utworze fi lozofi cznym, metafi zycznym 
i religijnym, pozostawionym w rękopisie i opublikowanym pośmiertnie402. Z tego 
okresu twórczości pochodzą również powieści Hugo: Les Misérables (1862; 
Nędznicy), Les Travailleurs de la mer (1866; Pracownicy morza), analizowana 
powieść L’Homme qui rit (1869), a także zbiory poetyckie, przede wszystkim 
Les Châtiments (1853; Chłosty) i Les Contemplations (1856; Zamyślenia). Dwa 
inne wielkie poematy: La Légende des siècles (1857–1875; Legenda wieków) i La 
Fin de Satan (1854–1886; Upadek Szatana) tworzą wraz z Dieu rodzaj tryptyku 
poetyckiego.

Tytuły dwóch części poematu Dieu: Le seuil du gouff re (Próg przepaści) oraz 
L’Océan d’en haut (Ocean na wysokościach), z podtytułem Ascension dans les 
ténèbres (Wstępowanie w ciemność)403, zapowiadają obrazowanie przestrzenne, 
głównie wertykalne: próg przepaści może oznaczać próg upadku lub wzlotu, 
wzbijania się wzwyż, ewentualnie – wniebowstąpienie. Podtytuł drugi precyzuje 
okoliczności owego przemieszczania, dokonującego się w obszarach mroku, 

401 Od końca XX w. te aspekty stają się przedmiotem zainteresowań badaczy stosunkowo 
rzadko. Na temat kwestii religijnych, fi lozofi cznych i mistycznych w twórczości Hugo zob. 
m.in.: G. Rosa, „Idéologique hugolienne”, w: Recherches en science des textes, Grenoble, Presses 
Universitaires de Grenoble, 1977; P. Bénichou, Les Mages romantiques, Paris, Gallimard, 1988; 
Richard Grant, „Progress, pessimism, and revelation in Victor Hugo’s Dieu”, w: Nineteenth-
-Century French Studies, Nebrasca, Lincoln, vol. 17, 1–2, Fall 1988–89; Danièle Chauvin, „Babel 
et le clairon. L’Histoire et l’eschatologie”, w: Pierre Glaudes (éd. et Introduction), Terreur et 
représentation, Grenoble, Ellug, 1996.

402 Wielki wpływ na pisarstwo Hugo wywarły w tym czasie niezwykle intensywnie przeżywane 
przez poetę doświadczenia spirytystyczne, mianowicie jego i otoczenia systematyczne kontakty 
z „wirującym stolikiem”, zainicjowane na wyspie Jersey, w posiadłości Marine Terrace, trwające 
blisko trzy lata (1853–55). Poemat powstawał od roku 1855; rozpoczęty na Jersey, kontynuowany 
był już na Guernesey. Poszczególne XX-wieczne wydania poematu Dieu różnią się między sobą 
dość wyraźnie.

403 Podtytuł ten nie został zachowany w wydaniu Robert Laff ont, coll. „Bouquins”, na którym 
się opieram. Zamieszczony został natomiast np. w wielotomowym (45 tomów) wydaniu: V. Hugo, 
Œuvre poétique, par Paul Meurice, Gustave Simon et Cécile Daubray, Paris, Paul Ollendorff  et 
Albin Michel, 1904–1952, Section B, [v. 21], XI, 1911.
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w ciemnościach, ewentualnie „w ciemności”: „dans les ténèbres” (odmienności 
składni francuskiej usprawiedliwiają tego rodzaju wahania w przekładzie pol-
skim). Wznoszenie okazuje się samotnym lotem w przestrzeni nieskończonej; 
główny jego aktant, określony jako istota skrzydlata, czy też skrzydlaty byt 
(„être ailé”), łączy funkcję narratora epickiego i podmiotu lirycznego, a także 
uczestnika dialogów, poemat bowiem swobodnie zespala i miksuje gatunki oraz 
poziomy dzieła. Samotny byt unosi się ponad ziemią na ptasią modłę, wyposażony 
w skrzydła określone jako atrybut intelektu – zgodnie z myślą platońską Hugo 
argumentuje: „A ponieważ człowiek myślący ma skrzydła […]” („Et l’homme, 
quand il pense, étant ailé...”). Dynamiczny obraz lotu wynika tutaj z przyczyny 
i porządku wydarzeń, które nastąpią, a także doznań, jakie staną się udziałem 
istoty uskrzydlonej. Oto w miarę jak czarna przepaść („abîme”) wciąga, niemal 
wchłania „byt skrzydlaty”, ciężar jego materialnej substancji maleje, co sprzyja 
kontynuacji lotu wolnego od lęku o upadek i swobodnemu przemieszczaniu się 
w nieskończoności. Niezależnie od pozornego skomplikowania hipotaktyczna 
składnia konsekwentnie rozwija obrazy wznoszenia się wzwyż i w dal, stymuluje 
narodziny serii dynamicznych obrazów lotu, w trakcie którego „ja” poety ulega 
sublimacji i niemal zanika, wchłaniane przez mrok:

[…] a przepaść 
Wciąż mocniej i mocniej w swą noc mnie wciągała 
Jak algę, co nocny ją odpływ porywa
Gdzie punkcik ów czarny zawisł w sinej głębi 
I czułem, jak mnie lot ode mnie samego oddala […]404.

Utwór Hugo być może wyrasta częściowo z inspiracji onirycznych, jest jednak 
przede wszystkim poematem wizyjnym, jakich literatura okresu romantycznego 
zna wiele. W tej poezji świat rzeczy i świat ducha „staje na zrębie”, w przestrze-
ni, w której, podobnie jak w młodszej o niemal półwiecze Odzie do młodości 
Adama Mickiewicza, „Szumią wichry, cieką głębie”. W utworze polskiego poety 
gwiazdy, gotowe na znak rychłego zwycięstwa światła nad mrokiem „błękit 
rozjaśnić” (świecić na dziennym błękicie nieba...?), są zapowiedziane wprost, 
jako niedaleka przyszłość, podczas gdy w poemacie Hugo obrazy syderyczne 
wyłaniają się i skupiają wokół symbolicznego wyobrażenia Gwiazdy jedynej. 
W Dieu obrazy te, apokaliptyczne, kosmo- i teogoniczne, tworzą konfi guracje 
scen silnie udramatyzowanych, wypełnionych monologami pteromorfi cznych, 
kolejno ukazujących się skrzydlatych widm. Owe monologi, ściślej solilokwia, 
powietrznych zjaw stanowią specyfi czne połączenie opowieści („récit”) i wy-
powiedzi („discours”), przy czym obydwa te elementy, które historia i teoria 

404 „[…] l’abîme / M’attirant dans sa nuit toujours de plus en plus / Comme une algue 
qu’entraîne un ténébreux refl ux / Vers ce point noir, planant dans la profondeur blême / Je me 
sentais déjà m’envoler de moi-même […]” (P. IV, 577).
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dyskursu od czasów starożytnych defi niuje i rozróżnia (często kontrowersyjnie), 
są w twórczości poetyckiej „późnego Hugo” nasycone ładunkiem metafi zycznym 
w stopniu niejednakowym. 

Ta specyfi ka retoryczna dotyczy także utworów ze wspomnianego już zbio-
ru Zamyślenia, istotnego dla rozważanych tu kwestii. W Zamyśleniach, gdzie 
nietrudno zauważyć wahanie między rozszczelnionymi granicami „récit” 
i „discours”, wyobraźnia poetycka Hugo posiłkuje się elementami autobiogra-
fi i i wspomnień („Obydwa tomy to dwadzieścia pięć lat. Grande mortalis aevi 
spatium” – pisze Hugo w przedmowie do zbioru405), przy czym poetyckie „ja” 
obejmuje swym zasięgiem i osobę pojedynczego czytelnika, i czytelników w ogó-
le. Co więcej, użycie bezosobowej formy czasownikowej „on” („się”), w wielu 
utworach zbioru występujące równolegle do osobowych form „ja” oraz „wy”, 
granice owego zasięgu zaciera i zarazem nadaje poezji Hugo wymiar uniwer-
salny. Taki najwidoczniej był zamysł poety, skoro w tejże przedmowie czytamy: 
„Czym są Zamyślenia? Są tym, co można by nazwać, gdyby słowo nie brzmiało 
odrobinę pretensjonalnie, Pamiętnikami duszy”406. Nie „mojej duszy”: zaimek 
nieokreślony „une”, zastosowany w oryginale w odniesieniu do „duszy”, odbiera 
wypowiedzi Hugo charakter osobisty i potwierdza uniwersalność przekazu.

Powracam do Dieu. Pytania zadawane przez kolejne zjawy i formułowane 
przez nie odpowiedzi są wieloznaczne, pełne paradoksów, nigdy ostateczne. 
Narrator, skrzydlaty wizjoner i podmiot wypowiedzi, oznajmia, że oto naj-
pierw kieruje się w stronę „abîme d’en haut”, to znaczy ku przepaści, otchłani 
lub głębi, o której wiadomo jedynie, że wyobrażona jest w górze, należy więc 
zmierzać w jej stronę, wzlatując, nie spadając. Przemieszczanie się w głąb tych 
niezmierzonych przestrzeni dokonuje się w ciemnościach, wśród zjawisk-symboli 
obrazujących noc (nyktomorfi cznych) i spadanie (katamorfi cznych). Przepaść, 
najpierw gęsta i bezkresna ciemność („obscurité”), następnie wyobrażana jako 
całun („linceul”; rzadziej: „suaire”) i grób („tombeau”), przeraża, lecz przyciąga, 
a skrzydlaty człowiek podąża ku niej nieskończenie długo:

W tę ciemność dziką, srogą, nieprzeniknioną
Wśród mgieł bezdennych, bezbrzeżnych, pod tym całunem 
Leciałem pośród mgieł i łkania wichru 
Ku przepaści wysokiej, jak mogiła ciemnej 
[…] 
Przekroczyłem wyżyny, mroczne i głębokie407.

405 „Vingt-cinq années sont dans ces deux volumes. Grande mortalis aevi spatium” (P. II, 249).
406 „Qu’est-ce que les Contemplations? C’est ce qu’on pourrait appeler, si le mot n’avait quelque 

prétention, les Mémoires d’une âme” (idem).
407 „Dans cette obscurité fauve, âpre, impénétrable / Dans ces brumes sans fonds, sans bords, 

sous ce linceul / Je volais dans la brume et dans le vent qui pleure / Vers l’abîme d’en haut, obscur 
comme un tombeau / […] / Je franchis ces hauteurs lugubres et profondes” (P. IV, 583; 643).
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Pytanie dotyczące usytuowania owej przestrzeni, nazwanej tu „wysoką przepaś-
cią”, powraca nieustannie: chodzi o górę czy dół...? Pojęcia góry i dołu byłyby 
zasadne oczywiście tylko przy założeniu, że lotem skrzydlatego „ja” rządzą 
jakieś fi zyczne prawidła, nie jest jednak pewne, czy dynamika następujących 
po sobie scen generuje obrazy wzlotu, czy może jednak – spadania? Jeśli owa 
„wysoka przepaść” znajduje się w górze, czy lot w jej kierunku może przypomi-
nać trajektorię wzbijającej się strzały? Jak zauważa (za Bachelardem) Durand, 
wyobrażenie lotu strzały jest odwracalne, gdyż „[…] strzale odpowiada promień, 
promień jest strzałą odwróconą, skoro padając, potrafi  on zachować tempo 
i prosty kierunek”408. Tak oto latający człowiek-strzała stawałby się częścią 
przestrzeni symbolicznej i podlegał prawom jej dynamiki. (W jednym z ostat-
nich fragmentów poematu pojawia się widmo, które okazuje się całunem; ów 
całun obdarza skrzydlatego bohatera-narratora epitetem „drgająca strzała...”). 
Większość znaków generujących przestrzeń w utworze odsyła do wyobraźni 
katamorfi cznej, odpowiedzialnej za obrazy lotu zagrożonego śmiertelnym 
upadkiem w dół i w ciemność. 

Lotowi protagonisty towarzyszą powracające obrazy całunu i mogiły, które, 
wpisane w topografi czną ramę rozpętanych żywiołów, współtworzą symbolikę 
właściwą wyobrażeniom gwałtownej śmierci przez upadek. Lot odbywa się 
przy wtórze łkania wiatru („vent qui pleure”), w przestrzeni bez horyzontu, 
wypełnionej ciemnością jednolitą, zwartą, gęstą, ciężką i całkowicie nieprzej-
rzystą. Człowiek zdolny do myślenia, a więc, zgodnie z poetycką wyobraźnią 
i myślą hugoliańską, również do swobodnego unoszenia się w powietrzu, 
napotka wkrótce inne skrzydlate istoty, niebędące ludźmi i nie zawsze będące 
ptakami. Tymczasem solidarnie wrogie żywioły: mgła, deszcz i wicher tworzą 
coś na kształt muru, nieustępliwą zaporę, nieprzejrzystą i nieprzenikalną dla 
najsłabszego nawet światła.

Podobnie wędrówka samotnego małego Gwynplaine’a przez strome pustkowie 
skalistego półwyspu Portland to trwające nieskończenie długo przebijanie się 
przez „straszliwą ścianę”, którą wokół niego wzniosło życie („La vie […] comme 
une muraille horrible”), przez mur, utworzony przez lodowatą noc, ciemność, 
burzę śnieżną, huragan, przy dochodzącym z dołu akompaniamencie ryku mo-
rza. Chłopiec wdrapuje się lub gwałtownie stacza w dół po nagich nadmorskich 
skałach, bez żadnego punktu orientacyjnego na całkowicie niewidocznym hory-
zoncie, mając za oparcie dla rąk nagie kolczaste gałęzie, dla bosych stóp – ostre 
skały pod śniegiem. Osaczająca dziecko czerń nocy i biel śniegu współtworzą 
krajobraz śmierci, a rytm jego wędrówki wyznacza wchodzenie i schodzenie 

408 „[…] à la fl èche répond le rayon, le rayon est fl èche renversée puisque dans la descente 
il sait garder „vitesse et droiture”; G. Durand, Les Structures..., op. cit., s. 148; por. G. Bachelard, 
L’air..., op. cit., szczególnie rozdz. I i II.
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po stromiznach, tuż nad przepaścią, niewidoczną we mgle, a potem w gęstym 
śniegu. Wkrótce daleko w dole, nad morzem, rozpoczyna się burza śnieżna:

Z dołu dochodził potężny huk morza. [...] Wokół niego życie ukazywało mu się niby 
straszliwa ściana. […] na tej śnieżnej równinie nic nie mogło przypominać dachu jakie-
goś domostwa. [...] Nie było żadnej ścieżki [...] zawiał je śnieg. Instynktownie cały czas 
skręcał na wschód. [...] Jednym z najgroźniejszych zjawisk morskich jest zamieć śnieżna. 
[...] Zamiecie to kryzysy nerwowe i ataki szaleństwa [...] morza. Morze miewa migreny409. 

Niezależnie od szczegółów topografi cznych, meteorologicznych i technicz-
nych, Hugo zawsze nadaje zjawiskom przyrody charakter antropomorfi czny 
i metafi zyczny, szczególnie w odniesieniu do żywiołu morskiego. Żywioły te 
demonstrują intencje człowiekowi wrogie, przyroda przedstawia się jako siła 
pierwotna, niszczący chaos. 

Takie lub podobne obrazy mogą wydawać się mało oryginalne, przesycone 
stereotypami, jakie często towarzyszą literackim wyobrażeniom nieprzyjaznych 
człowiekowi zjawisk meteorologicznych. Lecz idealistyczna romantyczna koncep-
cja przyrody, zrodzona i usystematyzowana w kręgu myśli niemieckiej, ostatecz-
nie odebrała „światom rzeczy”, w tym zjawiskom naturalnym, ich niezależność, 
by zjednoczyć je z jednostkowym doświadczeniem podmiotu literackiego, 
który nie zna ograniczeń: ani poznawczych, ani estetycznych, ani etycznych410. 
Również w dziele Hugo przepaść i ciemność, gwałtowne przypływy i odpływy 
oceanu, huragany lub nawałnice mają znaczenie o tyle, o ile stają się terenem 
działania podmiotu: w Dieu jest nim podmiot skrzydlaty, osobnik pokonujący 
przestrzeń pionowym ruchem wznoszącym. W miarę trwania jego lotu kurtyna 
ciemności opada coraz niżej, jak gdyby kierując się w stronę „przepaści dolnej” 
(„abîme d’en bas”); jednocześnie kurtyna ta unosi się w górę, rozrywa i tworzy 
coś w rodzaju ogromnej kopuły („abîme d’en haut”): to sklepienie, pułap, nie 
zaś dno czegokolwiek. Kopuła, powstała w wyniku cofania się muru ciemności 
ku górze, upodobniona zostaje do odwróconego kielicha, skierowanego czaszą 
w dół. Pokrewieństwo brzmieniowe terminów francuskich: „coupole” – kopuła, 
także sklepienie, i „coupe” – kielich, puchar, pozwoliło Durandowi dostrzec 
wagę tej eufonicznej izomorfi i odnoszącej się do obydwu wyobrażeń: zarówno 

409 „On entendait en bas un grondement immense, qui était la mer. […] La vie lui apparaissait 
de toutes parts autour de lui comme une muraille horrible. […] dans cette plaine de neige, rien qui 
ressemblât à un toit. […]. Pas de sentier […] la neige les avaient eff acés. D’instinct, il continuait 
à dévier vers l’est. […] Un des composés les plus redoutables de la mer, c’est la tourmente de 
neige. […] Les tourmentes sont les crises de nerfs et les accès de délire de la mer. La mer a ses 
migraines” (I, 115–118, 125).

410 G. Gusdorf w L’Homme romantique, op. cit., posługuje się terminem „anthropo-
cosmomorphisme”; koncepcję tę rozwija szczegółowo w studium: Le savoir romantique de la 
nature, Paris, Payot, 1988. Zob także: Jean-Claude Fizaine, „La cuisinière et son maître: religions 
et philosophie chez Victor Hugo”, w: Romantisme, no 50, 1975.
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do kopuły (w górze), jak i do kielicha (w dole)411. Podobnie – niestety bez efektu 
eufonii – przedstawia się w słynnej Mickiewiczowskiej balladzie izomorfi a to-
pografi i krajobrazu nad brzegiem Świtezi, w kształcie zamkniętej szklanej kuli. 
Tafl a jeziora tworzy jedność z nocnym niebem pełnym gwiazd, a to, co na dole, 
wydaje się dublować to, co na górze: „Gwiazdy nad sobą i gwiazdy pod sobą / i dwa 
obaczysz księżyce”; granica oddzielająca fi rmament od ziemi jest niewidoczna:

Niepewny, czyli szklanna spod twej stopy
Do niebios idzie równina,
Czyli też niebo swoje szklanne stropy 
Aż do nóg twoich ugina... 

...a jednolity błękit wypełnia bezkresny jak otchłań horyzont: 

Gdy oko brzegów przeciwnych nie sięga,
Dna nie odróżnia od szczytu,
Zdajesz się wisieć w środku niebokręga,
W jakiejś otchłani błękitu.
(Adam Mickiewicz, Świteź, 1822)

Tym sposobem w poezji antagonistyczne pojęcia wznoszenia się i schodzenia 
w dół tracą swą moc, antyteza zaś wydaje się gotowa ustąpić miejsca inwersji412. 
Mimo iż w początkowej sekwencji lot w stronę „ciemnej przepaści” odbywa się 
„pośród mgieł i łkania wichru”, intensywnie dynamiczne obrazy wyraziście sygna-
lizują ruch wznoszący, przeciwieństwo spadania w mrok. Skoro przemieszczający 
się w tak wyobrażonej przestrzeni człowiek nie spada, lecz wzlatuje, konstelacje 
nocne cofają się przed konstelacjami dziennymi, jak to formułuje G. Durand. 

Jednak w poemacie Hugo proces ten postępuje niezwykle wolno, w miarę 
przemieszczania się skrzydlatego człowieka w przestrzeni i w rytmie jego ko-
lejnych spotkań. Wszystko też wskazuje na to, że koncept „drgającej strzały” 
zostanie zaniechany, lub też, jeśli powróci, będzie trzeba uznać go za przejaw 
ironii lub sarkazmu ze strony wszechwiedzącego, śmiertelnego całunu meta-
fi zycznego, pojawiającego się we wspomnianym wyżej osobnym fragmencie 
poetyckim. Tylko Szatan w twórczości Hugo naprawdę spada do przepaści: 
słynny początek poematu La Fin de Satan wyznacza chronologię, według której 
spadanie to rozpoczęło się przed czterema tysiącami lat: „Od czterech tysięcy 
lat w przepaść spadał”413. U Hugo Szatan dostępuje w końcu przebaczenia, 
antagonista wzlotu i światła staje się na powrót Lucyferem, tym, kim był przed 

411 Była o tym mowa w części II, w związku z analizą onirycznych wizji w Aurelii Nervala. 
Zob. s. 92, przypis 203.

412 Por. G. Durand, Potęga świata..., op. cit., s. 97–116.
413 „Depuis quatre mille ans il tombait dans l’abîme”; V. Hugo, Et nox facta est, w: La Fin de 

Satan, Hors de la Terre I (IV, 3). 
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upadkiem: aniołem światła: „[…] powróć do życia, Niebiański Lucyferze”/ 
Wzbij się z mroku wzwyż, z jutrzenką na czole”414 – mówi do niego Bóg. To coś 
więcej niż inwersja wypierająca prostą antytezę, to, powtórzmy, synteza, efekt 
dynamizmu wyobraźni Hugo. W twórczości Hugo proces ten dotyczy wszyst-
kich poziomów dzieła, mitów, mitemów, mitologemów, systemów religijnych, 
żywiołów przyrody, wszechświata w ogóle. 

Zmierzając się z okrywającymi przestrzeń ciemnościami, podmiot poe-
matu Dieu, skrzydlaty wizjoner, skutecznie pokonuje swoją ludzką kondycję 
istoty biologicznie do lotu nieprzystosowanej. Nie tylko wzlatuje, lecz wznosi 
się wysoko, unoszony na skrzydłach; upadek nie następuje: „Leciałem […] 
przekroczyłem te bezdenne (dosłownie: głębokie) wyżyny”415. Pteromorfi czne 
wyobrażenie poetyckiego „ja” pojawia się u Hugo często, na przykład w wierszu 
Ibo ze zbioru Zamyślenia, gdzie dosłowność metaforycznej autoprezentacji nie 
drażni czytelnika, który hugoliańskie reguły poetyckiej gry akceptuje: 

Ptakiem jestem […] 
Mam skrzydła. Ku szczytowi zmierzam; 
Pewny mój lot;
Mam skrzydła. Przez burzę mnie przeniosą
I w błękit jasny uniosą416.

Ustala się w poezji Hugo ścisły przyczynowo-skutkowy związek między wzlo-
tem, zdolnością do myślenia i osiąganiem celu: myślę, więc mogę osiągnąć cel 
z pozoru nieosiągalny; lecę w przestrzeni bezwymiarowej; mój lot podważa 
antynomię wzlotu i upadku, kwestionuje dychotomię światła i ciemności... 
Wzlotowi, początkowo zanurzonemu w ciemności, lecz zmierzającemu w stronę 
wzmagającej się światłości, upadek nie grozi, a lotu, który będzie trwał nieskoń-
czenie, nie zakłóci nic. Istota poetyckiej wyobraźni symbolicznej Hugo wydaje 
się zrodzona z napięcia między tym, co pochodzi z przeszłości (naznaczonej 
mrokiem i bezruchem, ale też upadkiem), lecz trwa nadal, i tym co nadchodzi, 
co wkrótce zastąpi przeszłość, a co wyraża się w kategoriach jasności, ruchu, 
nade wszystko zaś – właśnie wzlotu: ku szczytowi, w błękit i w dal. 

Znakomitym przykładem poetyckiego obrazowania kosmiczno-przestrzen-
nego, wyrażonego za pomocą następujących po sobie, dynamicznych, sekwen-
cyjnych i zmieniających się w czasie scen, gdzie teatrem jest idealny Kosmos, 
jest utwór Stella ze zbioru Chłosty. Każda z kolejnych scen tego stosunkowo 
krótkiego utworu (42 wersy) czerpie dynamiczną moc ze „stawania się”, po-
wstawania w czasie teraźniejszym. Jak zawsze u Hugo, zjawisko to dotyczy 

414 „[…] renais, ô Lucifer célèste! / Remonte hors de l’ombre avec l’aurore au front!” (IV, 153). 
415 „Je volais […] Je franchis ces hauteurs lugubres et profondes” (IV, 643).
416 „Je suis oiseau […] / J’ai des ailes. J’aspire au faîte; / Mon vol est sûr; / J’ai des ailes pour 

la tempête / Et pour l’azur”; Ibo, w: Les Contemplations (II, 469).
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nie tylko doświadczenia dostępnego bezpośredniemu poznaniu ludzkiemu 
i nie tylko żywiołów przyrody, lecz także całego wszechświata podlegającego 
przemianom, dzięki którym zjawiska antytetyczne i inwersyjne zostają scalone 
w strukturach syntetycznych, gdyż wartości pozornie rozdzielne i antytetyczne 
(góra i dół, jasność i ciemność itp.) okazują się jedynie odwrotnością tej samej, 
niepodzielnej całości. W Stelli elementy świata wyobrażonego, budujące prze-
strzeń powietrzną, wodną lub ziemską, blaskiem zstępującym z góry ogarniane 
stopniowo, współtworzą określony system symboli, obrazujących proces dążenia 
z mroku i głębin ku światłu, lekkości i przejrzystości, w poetyckim świecie Hugo 
konsekwentnie utożsamianych z dobrem i wolnością. Stella ukazuje początek 
tego procesu od momentu, gdy człowiek (poetyckie „ja”) przebudzony powie-
wem wiatru gdzieś nad brzegiem morza, o świcie, otwiera oczy i w blednącym 
mroku, wysoko na niebie, tuż nad sobą, dostrzega tylko jeden jasny punkt: 
Jutrzenkę, gwiazdę zaranną. Oto początek wiersza: 

Nocą nad brzegiem morza snem usnąłem twardym.
[…] w źrenicach otwartych,
Z których marzenie pierzchło, stanęła jutrzenka.
[…] 
Jej blask miał jakby żywą, myślącą naturę: 
[…]
Jeszcze noc panowała pyszna i wyniosła,
Gdy niebiańskim uśmiechem zjaśniały niebiosa, 
Brzask osrebrzył szczyt masztu, którym fale chwiały, 
Okręt był czarny jeszcze, lecz żagiel już biały.
[…]
Ptaki z wielkim przejęciem rozmawiały w gniazdach,
Kwiat mówił mi: „Patrz, wstała siostra moja, gwiazda”417.

Przed blisko półwieczem, analizując tematykę światła w twórczości Hugo, 
Pierre Albouy pisał: „W świecie naszym […] światło toruje sobie drogę przez 
ciemność, a gwiazda kiełkuje w łonie mroku. Hugo starał się wyrazić […] ów 
intymny związek światła i mroku […]”418. 

417 Przekład Z. Bieńkowski, Liryki..., op. cit., s. 39; „Je m’étais endormis la nuit près de la 
grève / […] / J’ouvris les yeux, je vis l’étoile du matin. / […] / C’était une clarté qui pensait, qui 
vivait / […] / Il faisait nuit encore, l’ombre régnait en vain, / Le ciel s’illuminait d’un sourire 
divin, […] / La lueur argentait le haut du mat qui penche, / Le navire était noir, mais la voile 
était blanche / […] / Les oiseaux se parlaient dans les nids; une fl eur / Qui s’éveillait me dit: c’est 
l’étoile ma sœur. / […]” (II, 165).

418 „Dans l’univers […] qui est le nôtre […], la lumière se fraie un chemin à travers les ténèbres 
et l’étoile germe au sein de l’ombre. Cette union intime de la lumière et de l’ombre […], Hugo a pris 
soin de l’exprimer […]”; Pierre Albouy, „Quelques observations sur la lumière dans l’œuvre de 
Victor Hugo”, w: Cahiers de l’Association internationale des études françaises, no 19, 1967, s. 206.





Dążenie do jedni

W większości tekstów pisarza wyobrażenie gwiazdy to najpierw nikły blask, 
wątłe światełko, stopniowo potęgujące się i rozprzestrzeniające, wreszcie ogar-
niające cały horyzont. Nie inaczej w Stelli. Utwór przypomina scenariusz re-
zurekcji światła, której etapy przedstawione zostają niby na ogromnej scenie 
teatralnej, w teatrze bez granic, z Jutrzenką, gwiazdą zaranną, w roli głównej. 
Aktorami są elementy przyrody występujące w nocnym, nadmorskim pejzażu: 
morze, niebo, skały... Jedynym widzem i świadkiem spektaklu, odgrywanego 
na niebie, morzu i lądzie, pozostaje podmiot liryczny. W Stelli każdy nowy 
wers niby kolejna odsłona wprowadza nowe postacie, rozwija nowe sceny, 
projektuje dialogi i monologi. Tuż przed nadejściem świtu zstępujący z góry 
blask powołuje do życia barwy i dźwięki, budzi ptaki, kwiaty i zapachy, torując 
drogę aniołowi Wolności i Światła, uosobienia poezji. Gwiazda, ptaki krążące 
wysoko na niebie lub rozmawiające w swoich gniazdach, stojące na skałach nad-
morskich mewy, a także rozchylający płatki mały kwiat wymieniają spojrzenia 
i pozdrowienia, połączone harmonijną izomorfi ą. Elementy przyrody działają 
solidarnie, towarzysząc przebudzeniu gwiazdy, siostry kwiatu („Kwiat mówił 
mi: »Patrz, wstała siostra moja, gwiazda«”): ten dialog elementów przyrody jest 
możliwy dzięki wzajemnemu przyciąganiu i porozumieniu mrocznej niskości 
ze świetlistą wysokością. Wielkie mewy spoglądają w kierunku gwiazdy tak, 
jakby była roziskrzonym ptakiem; w tym samym czasie ocean niby w miłosnym 
porywie wznosi się w kierunku bijącego od gwiazdy blasku: 

Olbrzymi orzeł morski wisząc nad urwiskiem
Gwiazdę jak ptaka, który nie z piór jest, lecz z iskier,
Oglądał orlim wzrokiem, gdyż tak patrzy orzeł
Do niej jak lud żarliwie podążało morze
Pomrukiwało szeptem patrząc na jej lśnienie419.

419 Przekład Z. Bieńkowski, op. cit., s. 39. W oryg. „goëlands” to „mewy”, nie „olbrzymi orzeł 
morski”; poza tym mewy u Hugo stoją, nie „wiszą”: „Des goëlands debout sur un escarpement, 
/ Attentifs, contemplaient l’étoile gravement / Comme un oiseau céleste et fait d’une étincelle; / 
L’océan, qui ressemble au peuple, allait vers elle, / Et, rugissant tout bas, la regardait briller” (II, 165).
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Dialog trwa do momentu, kiedy gwiazda przemówi, utożsamiając się z „poezją 
gorejącą” („poésie ardente”), płomiennym narzędziem w ręku Boga władnego 
pokonać ciemność:

Jam kamykiem ze złota i ognia. Mną z procy
Rzuca Pan Bóg celując w czarne czoło nocy420.

Jutrzenka-płomienny kamyk jest niby herold obwieszczający wejście wodza lub 
monarchy, ona też zapowiada rychłe nadejście anioła-Wolności („ange Liberté”), 
alias „Olbrzyma-Światła” („Géant Lumière”)421. Motyw wschodzącej nad mo-
rzem gwiazdy zapowiada tendencję, która, począwszy od zbioru Zamyślenia, 
będącego efektem wizji, doświadczeń spirytystycznych i najbardziej osobistych 
wspomnień, okaże się w dziele literackim Hugo dominująca. W wizyjnym wier-
szu Les Malheureux (Nieszczęśliwi, 1855) stojąca u stóp krzyża Maria trzyma 
w ręku jaśniejącą gwiazdę; gdy pełna bólu mater dolorosa uznaje w konającym 
synu zbawcę świata i zaznaje w tym samym momencie „ogromnej radości” 
(„joie immense”), poetyckie universum Hugo podważa jednoznaczność Pasji. 
Oto fragment:

Stała tam ona, matka boleściwa.
Ciemność dzika i ślepa, głucha i straszliwa
Łkała wokół Golgoty.
[…]
– Co w boskich palcach trzymasz? – zapytałem.
[…]
Podniosła swą prawicę, w ciszy ją otwarła 
I gwiazdę zaranną w jej ręce ujrzałem422. 

Tym razem zgodnie z kosmiczną symboliką chrześcijańską Maria, emblematycz-
na fi gura cierpienia spowodowanego męką i śmiercią Syna, staje się Jutrzenką, 
stella matutina, a jako stella maris – światłem wskazującym drogę w ciemności. 

Otóż w Człowieku śmiechu nazwę La Matutina nosi statek baskijskich 
przemytników, porywaczy dzieci. Złocona rzeźba na dziobie ich galeonu 

420 „Je suis le caillou d’or et de feu que Dieu jette, / Comme avec une fronde, au front noir 
de la nuit” (ibidem, II, 165).

421 Interesująco przedstawia się związek Stelli z poematem prozą Arthura Rimbaud Świt 
(L’Aube, 1872). W autorze Stelli Rimbaud uznawał pokrewnego sobie „wizjonera”, jeśli nie 
„jasnowidza”, przedkładającego opowiadanie nad opis tego, co widziane, na jawie lub we śnie; 
jest o tym mowa w słynnym Liście jasnowidza (Lettre du voyant, 1871). Zob. David Ducoff re, 
„Rimbaud conteur: autour d’Aube”, w: Littératures, no 54, Rimbaud dans le texte, études réunies 
et présentées par Yves Reboul, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2006, s. 153–177.

422 „Elle était là debout, la mère douloureuse. / L’obscurité farouche, aveugle, sourde, aff reuse, 
/ pleurait de toutes parts autour du Golgotha. / […] / – Qu’avez-vous donc, lui dis-je, entre vos 
doigts divins? / Elle leva sa droite et l’ouvrit en silence, / Et je vis dans sa main l’étoile du matin” 
(P. II, 460). 
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przedstawia Matkę Boską z Dzieciątkiem oraz klęczącego u ich stóp anioła; 
niżej umieszczono napis: Matutina. Jaśniejąca maryjno-angelicznym bla-
skiem Matutina wypływa z portu na Morzu Północnym w zimowy wieczór, 
w noc i burzę śnieżną. Ścigana prawem załoga usiłuje umknąć, porzucając na 
brzegu swoją zdobycz i ofi arę: Gwynplaine’a, małego chłopca okaleczonego 
przez jednego z nich wyrzeźbionym na twarzy, monstrualnym uśmiechem. 
Jak zawsze, istota symbolicznych znaczeń wyobraźni Hugo kryje się w mi-
sternym – prawda, że aż nazbyt powtarzalnym! – splocie znaczeń dosłownych 
i przenośnych. I żaglowiec ze złoczyńcami na pokładzie, dryfujący w coraz 
większych ciemnościach i wśród ryku huraganu wprost na skały, i chłopiec 
brnący przez skaliste pustkowie, śnieg i noc, pod niebem bez gwiazd zmierzają 
ku śmierci. Zanim La Matutina zniknie w morskich ciemnościach na zawsze, 
jej światełko umieszczone na dziobie obok złotego posągu Matki Boskiej długo 
będzie widoczne w gęstniejącym mroku. 

Hugo tworzy dla tego znikającego światła szczególne ramy narracyjne i na-
syconą znaczeniami symbolikę: mianowicie wykorzystuje motyw żałobnego 
całunu, tym razem przemieszczającego się przez czarne morskie fale, w towa-
rzystwie jaśniejącej gwiazdy:

Chłopiec spojrzał w stronę morza. […] Żadnego światła na ziemi ani na niebie; […]. 
Uciekający galeon był jeszcze widoczny w zatoce […] czarny trójkąt […] Matutina 
umykała pośpiesznie. […] W pewnym momencie zapaliła latarnię na dziobie […]. Ten 
jasny punkt, widoczny z daleka migoczący blask, złowieszczo przylegał do jej wysokiego 
i podłużnego czarnego kształtu. Wyglądało to, jakby środkiem morza kroczył całun 
i jakby ktoś pod nim się poruszał, w ręce trzymając gwiazdę423.

La Matutina rozbije się o skały i zatonie, wraz z nią wszyscy kajający się złoczyń-
cy (czarny całun!), sporządziwszy uprzednio pisemne zeznanie o popełnionej 
niegodziwości i powierzywszy je butelce wrzuconej w morze. 

Na końcu swej życiowej drogi Gwynplaine, podążając za światłem jedynej 
gwiazdy widniejącej na czarnym niebie, a dla niego będącej wezwaniem przysła-
nym z zaświatów przez Deę, odpowiada na ów znak i wybiera śmierć w morzu, 
do ostatka wpatrzony w gwiezdny blask, którego język rozumie, podobnie jak 
rozumieją się wszystkie elementy przyrody w Stelli. To porozumienie za pomocą 
Słowa innego niż zwykły język ludzki, to jeden z istotnych wyznaczników twór-
czości Hugo. Jeden z wielkich poematów zbioru Contemplations, powstałego 

423 „L’enfant se retourna vers la mer. […] Absence de lumière sur la terre comme au ciel; 
[…]. L’ourque était encore visible dans la baie, fuyant […] un triangle noir […]. La Matutina 
fi lait vite. […] À un certain moment, elle alluma son fanal de proue […]. Ce point lumineux, 
scintillation aperçue de loin, adhérait lugubrement à sa haute et longue forme noire. On eût dit 
un linceul debout et en marche au milieu de la mer, sous lequel rôderait quelqu’un qui aurait 
à la main une étoile” (I, 100–101).
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w znacznym stopniu pod wpływem zapisu rozmów odbywanych przez Hugo 
w trakcie seansów spirytystycznych, nosi tytuł Ce que dit la Bouche d’ombre (do-
słownie: Co mówią usta ciemności) i zawiera rodzaj poetyckiego panteistycznego 
credo poety. W incipicie utworu tajemnicza „zjawa” („spectre”; ewentualnie: 
„widmo”), uchwyciwszy poetę ogromną ręką za włosy (sic!), przenosi go na 
wysoką skałę nadmorską. W długim monologu, zbudowanym z dynamicznych 
obrazów, zjawa wyjawia poecie tajemnice stworzenia i wszechświata, zrodzonego 
z panteizmu: ponieważ słowo i śpiew są słyszalnym dowodem przenikającego 
wszystko boskiego pierwiastka, wszystkie żywioły przyrody wyrażają swój byt 
i jego afi rmację słowem śpiewanym: 

Wszystko mówi; wiatr, obłok, zachody i świty,
Źdźbła trawy, kwiaty, ziarna, żywioły i kiełki 
[…]
Czy myślisz, że wiatr morski jest zwykłym fl ecistą?
[…]
Człowiecze, wiesz, dlaczego drzewa,
Fale, kamienie, burze, pustynia i głusza
Mówią? Bo wszystko żyje! We wszystkim jest dusza424.

Człowiek śmiechu rozumie język Dei-gwiazdy morza, wkrótce „Laury-Madonny 
umarłej”; podobnie zrozumiały jest też sens jej hiszpańskiej piosenki, brzmiącej 
„niby śpiew anielski lub ptasi hymn”. Piosenkę Dea wykonuje w trakcie spektaklu 
„Chaos vaincu” i nuci tuż przed śmiercią: „Módl się! Płacz! / Ze słowa / Rodzi 
się Sens / Światło z dźwięku...” 

Ora! Llora! 
De palabra
Nace razon,
De luz el son.

Noche quita te de alli 
El alba canta hallali
Es menester a cielos ir
Y tu que llorabas reir425:

424 Przekład Z. Bieńkowski, Liryki..., op. cit., s. 71–72. „Tout parle; l’air qui passe et l’alcyon 
qui vogue / Le brin d’herbe, la fl eur, le germe, l’élément / […] / prends-tu le vent des mers pour 
un joueur de fl ûte? / […] / Et maintenant, homme, sais-tu pourquoi / Tout parle? Écoute bien. 
C’est que vents, ondes, fl ammes / Arbres, roseaux, rochers tout vit / Tout est plein d’âmes” (P. II, 
534–535).

425 Hugo w przypisie podaje przekład francuski piosenki; należy ona najprawdopodobniej 
do hiszpańskiego folkloru, lecz próba identyfi kacji dotychczas się nie powiodła. Jej fragment 
fi guruje jako motto XI rozdziału powieści Villiers de l’Isle-Adam Éve future (1909), z objaśnieniem 
autora: „Victor Hugo, La Chanson de Dea”. W roku 2011 włączyła ją do swojego repertuaru 
francuska piosenkarka Juliette Noureddine, do muzyki własnej. 
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W Dieu Hugo nie wyobraża nieskończoności jako absolutnej pustki. Przeciwnie, 
aktywną i coraz bardziej jasną przestrzeń zaludnia mnogimi symbolami teriomor-
fi cznymi, co nie dziwi, skoro, jak mówi Durand, „[…] symbolizm zwierzęcy […] 
może […] odsyłać zarówno do waloryzacji negatywnych – tam, gdzie pojawiają 
się gady, szczury, nocne ptaki – jak i pozytywnych […]”426. Tak więc w „wysokiej 
bezdni” poematu Dieu ukazują się kolejno istoty zoomorfi czne, ściślej: ptero-
morfi czne. Wszystkie są uskrzydlone, a przybywają w następującym porządku: 
Nietoperz (La Chauve-souris), Sowa (Le Hibou), Kruk (Le Corbeau), Sęp (Le 
Vautour), Orzeł (L’Aigle), Gryf (Le Griff on), Anioł (L’Ange), wreszcie Światło 
(La Lumière). Kolejność ta pozostaje w bezpośrednim związku ze stopniem 
symboliczno-wyobrażeniowego pokrewieństwa, jakie łączy owe powietrzne 
istoty z ciemnością lub ze światłem. Ciemność, zrazu wypełniająca przestrzeń 
całkowicie, ulega stopniowej metamorfozie, przechodząc od nasyconej i gęstej 
czerni w fazie początkowej do przezroczystego i wszechobecnego światła, które 
zresztą w poetyckim świecie wyobraźni Hugo materią nie jest – natomiast jest 
nią zło. Jak widać, bezwarunkowa jednoznaczność konstatacji w rodzaju: „zło, 
to materia” („Le mal, c’est la matière”) lub: „Ponura zażyłość zła i przepastnej 
głębiny” („Lugubre intimité du mal et de l’abîme”! ) nie przeszkadza pisarzowi 
w deklarowaniu nieufności w stosunku do słów o zbyt ostrych konturach, 
o czym była mowa – a może właśnie ową nieufnosć uzasadnia. Pojawianiu się 
kolejnych zjaw towarzyszy powracający dwuwiersz:

I ujrzałem nad głową jakiś punkcik czarny.
A wyglądał ów punkcik niby owad w mroku427.

Anaforyczny zwrot „I ujrzałem” („Et je vis”) nawiązuje do retoryki Janowej; nie 
tylko w tym utworze dostrzegalny jest związek retoryki Hugo z Apokalipsą428. Jak 
wiemy, w końcowych partiach Apokalipsy, podobnie jak u Hugo, pojawiają się 
świetliste postacie i obiekty, przede wszystkim anioł i gwiazda poranka, a także 
zapowiedź kresu nocy: „[…] bo już nie będzie tam nocy” (Ap 21, 25) i nadejścia 
królestwa światła: „I [odtąd] już nocy nie będzie. / A nie potrzeba im światła 
lampy / i światła słońca, / bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi” (Ap 22, 5). 

W poemacie Hugo protagoniści udramatyzowanych scen w serii rozbu-
dowanych monologów przedstawiają wizję duchowych dziejów ludzkości 
i wszechświata, stopniowo uwalniającego się od groźby pogrążenia w ciem-
ności za sprawą nieustannego sursum dzięki konsekwentnemu i coraz bardziej 

426 G. Durand, Potęga świata..., op. cit., s. 33.
427 „Et je vis au-dessus de ma tête un point noir / Et ce point noir semblait une mouche dans 

l’ombre”; przekład R. Kołoniecki, w: Jean-Bertrand Barrère, Hugo..., op. cit., s. 214 .
428 Zob. D. Chauvin, „Victor Hugo, La légende des siècles, l’Apocalypse et l’Orestie”, w: Victor 

Hugo, La Légende des siècles, Première série, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 
Colloques de la Sorbonne, 2002, s. 65–76.
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doskonałemu dążeniu wszystkiego w stronę światła absolutnego. Miana ośmiu 
skrzydlatych postaci (dwie z nich są nie ptero-, lecz angelokształtne) wyłania-
jących się z rzednącego mroku służą jednocześnie za tytuły kolejnych części 
poematu, a rytm ich pojawiania się wyznacza wspomniany dwuwiersz, rozpo-
czynający się od retorycznego „I ujrzałem...”. Postaciom tym Hugo przypisuje, 
arbitralnie, lecz konsekwentnie, symbolikę poszczególnych (tutaj: ośmiu) sy-
stemów fi lozofi cznych i religijnych. Każdy z nich zostaje określony lakonicz-
nym, symboliczno-metaforycznym łacińskim komentarzem. Oto owe systemy: 
ateizm L’Athéisme (Nihil), sceptycyzm Le Scepticisme (Quid?), manicheizm 
Le Manichéisme (Duplex), pogaństwo Le Paganisme (Multiplex), mozaizm Le 
Mosaïsme (Unus), chrześcijaństwo Le Christianisme (Triplex), racjonalizm Le 
Rationalisme (Homo), Światło (La Lumière), i wreszcie: To, co jeszcze nie nazwane 
(Ce qui n’a pas encore de nom). Jednak ten aspekt utworu, istotny dla badacza 
światopoglądu pisarza, interesuje nas tutaj jedynie marginalnie429. 

Początkowo wszystkie latające zjawy wyobrażone są jako nyktomorfi czne 
i/lub tanatomorfi czne: należą do nocy, prefi gurują lęk i niepewność bytu. 
Porządek, w jakim nadlatują, prowadzi od zupełnego braku jasności do jasnoś-
ci absolutnej, to jest od wszechobecnej ciemności do jej równie absolutnego 
braku. Ostatecznym emblematem jasności okazuje się Światło uskrzydlone, 
zangelizowane, wyobrażone jako esencja duchowości, całkowicie wolnej od 
najdrobniejszego śladu materii. 

„W perspektywie »pteropsychologii« ostateczną przyczyną skrzydła, a także 
pióra, jest anielskość” – oznajmia Durand430. W utworze Hugo pojawienie się 
Anioła będącego samą najczystszą światłością („Ange-Lumière”) poprzedzają 
wspomniane rozbudowane monologi sześciu postaci skrzydlatych, od najbardziej 
niedoskonale napowietrznych i niedostatecznie świetlistych poczynając. Tworzą 
one łańcuch pteromorfi cznych mutantów, ukazanych jako wynik specyfi cznej 
„ewolucji”, w trakcie której wykształciły się i udoskonaliły organy niezbędne 
do skutecznego unoszenia się w powietrzu i skutecznego oddalania od mroku, 
równolegle do intensywnego procesu sublimacji materii. Monologowe sceny 
następują w tempie powolnym, wahającym, jak gdyby groźba upadku i powro-
tu ciemności istniała nadal i wstrzymywała dynamikę sublimacji: „Wystarczy 
jedna jedyna czarna plamka […], obecna w marzeniu z całą swą głębią, by po-
grążyć nas w mroku” – powiada Bachelard431. W poemacie taka czarna plamka 
(„point”) ukazuje się uskrzydlonemu podmiotowi lirycznemu sześciokrotnie. 

429 Najnowsze wydania dzieł Hugo (Laff ont/Bompiani) nie uwzględniają ani nazw owych 
systemów, ani określeń łacińskich.

430 „La cause fi nale de l’aile comme de la plume, dans la perspective d’une »ptéropsychologie« 
c’est angélisme”; G. Durand, Les Structures..., op. cit., s. 146.

431 „Une seule tache noire […] dès qu’elle est rêvée dans ses profondeurs, suffi  t à nous mettre 
en situation de ténèbres”; G. Bachelard, La terre..., op. cit., s. 78.
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Rosnąc, ów punkt przemienia się: najpierw wydaje się niewyraźnym symbolem 
sił ciemności, następnie zostaje zidentyfi kowany i nazwany latającym „owadem 
w mroku”, „mouche dans l’ombre”, zanim ostatecznie przybierze formę jednej 
z mówiących istot skrzydlatych. 

Pierwszy z czarnych punktów okazuje się nietoperzem; to on otwiera de-
fi ladę latających zjaw. W systemie symbolicznej wyobraźni hugoliańskiej, 
mało dbałej o naukową precyzję, ssak ten umieszczony zostaje na najniższym 
szczeblu drabiny pteromorfi cznej; nie jest już zwierzęciem ani zwykłą myszą 
(„souris”), lecz jeszcze nie ptakiem, nawet nie ptakiem niedoskonałym. Biblia 
uznaje nietoperza (podobnie jak sępa, kruka i sowę!) za ptaka nieczystego, nie 
nadającego się do spożywania (Lev. 11, 20, Deut. 14, 18). W wielu kulturach 
wyobraźnia ludowa uznaje nietoperza za stworzenie monstrualne, hybrydycz-
ne, formę zatrzymaną w pół drogi między ptakiem, swobodnie unoszącym się 
w powietrzu, a niewielkim ssakiem, gryzoniem uznawanym przez człowieka 
za szkodnika, szczególnie myszą. W poezji nietoperz symbolizuje lot powolny, 
ciężki, bezszelestny i złowróżbny, możliwy dzięki wielkim skrzydłom. Przynależy 
on oczywiście do symboliki nocnej, o konotacjach całkowicie negatywnych. 
Bachelard mówi o nim: „[…] to antytrylogia shelleyowskiej trylogii dźwię-
ku, przejrzystości i lekkości”432; autorzy słownika mitów dopowiadają: „[…] 
pożeracz światła, [nietoperz] jawi się jako substytut bóstw chtonicznych”433. 
Mimo iż w locie przypomina ptaka, nietoperz jest latającym ssakiem, mogącym 
budzić lęk lub nawet wstręt, podobnie jak rozmaite małe gryzonie rojące się 
pod nogami i bezszelestnie umykające w ciemnych, niskich pomieszczeniach, 
w podziemiach lub piwnicach. W rzeczywistości nietoperze chętnie zamiesz-
kują również pomieszczenia usytuowane w górze: wieże, dzwonnice, poddasza, 
opuszczone strychy itd. Nietoperz uaktywnia się wraz z nadejściem zmierzchu, 
dlatego słusznie kojarzony bywa z zapadającym mrokiem. Jest co prawda 
wyposażony w okazałe skrzydła, lecz są one błoniaste (nietoperz należy do 
Chiroptera, rękoskrzydłych...) i mogą wydawać się niedostosowane do szybkiego 
lotu w górę, ku światłu. Interesująco dla nas brzmi informacja zamieszczona 
w znanym francuskim słowniku symboli w haśle poświęconym nietoperzowi, 
nawiązująca do Bachelarda powołującego się na „skrzydlatą kosmologię Victora 
Hugo”: „Z tego względu nietoperz może symbolizować istotę, której ewolucja 
duchowa napotkała przeszkodę; to twór pod względem duchowym nieudany”434. 

432 „[…] l’anti-trilogie de la trilogie shelleyenne du sonore, du diaphane et du léger […]”; 
G. Bachelard, L’air..., op. cit., Paris, José Corti, 1990, s. 89.

433 „[…] dévoreuse de lumière, [elle] apparaît donc comme un substitut de grandes divinités 
chthoniennes”; Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dictionnaire des Symboles, Paris, Robert 
Laff ont/Jupiter, coll. „Bouquins”, 1982, s. 219.

434 „La chauve-souris symboliserait à cet égard un être dont l’évolution spirituelle aurait été 
entravé, un raté d’esprit”; ibidem, s. 220.
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Wprawdzie nietoperz potrafi  wznosić się szybko i bezszelestnie, lecz jego lot, 
często bardziej poziomy niż pionowy, niekiedy nieco ukośny, wydaje się pa-
trzącemu niepewny, jakby wahający. Światło nie ma dostępu do przestrzeni, 
w której Hugo umieszcza nietoperza, do której należy i z której się wyłania; to 
przestrzeń niema, głucha i pusta, na kształt pierwotnego chaosu. Oto fragment 
wypowiedzi nietoperza:

W tej ciemności nikt nie mówi: To ja!
[…]
Czarny zarys niczego, którego nikt nie kończy!
Wszechświat jest monstrualny; niebo to ułuda
[…]
Chaos złożony z nicości; Boga nie ma […]
Wszystko jest tylko czarnym wirem widm szalonych 
Nic nie istnieje; i jakimż słowem wyrazić
To ogromne osłupienie nocy?435

Wszystko, co rodzi się z mroku i chaosu, w miejscu, któremu obcy jest dźwięk 
i kształt, gdzie brak osób i rzeczy, budzi trwogę. Czytamy u Hugo: „czarny zarys 
niczego”, „nic”, „nicość”, „nikt”. I u Duranda: „Noc gromadzi w swojej złowro-
giej substancji wszystkie poprzednie wartości negatywne. Ciemności zawsze 
są chaosem i zgrzytaniem zębów […] z czernią łączy się niepokój, nieczystość 
i hałas”436. 

Na tym etapie „wstępowania w ciemność” skrzydlaty protagonista napotyka 
ciemność przerażającą, gdyż amorfi czną. Taka właśnie semantyka, wskazująca 
na brak określonego kształtu oraz na mrok, obciąża rzeczownik „abîme” i jego 
synonim „gouff re” (przepaść, głębina, bezdenna otchłań), jedno z podstawo-
wych słów kluczy w twórczości Hugo, wielokrotnie używanych na oznaczenie 
symbolicznych przestrzeni. W poemacie Dieu „abîme” rozpościera się niby 
gigantyczna czarna plama wpisana w bezkształtny i przerażający wszechświat. 
Ten antropomorfokosmiczny obszar negacji jest ślepy: „Nie ma źrenicy / Świat 
błądzi po omacku w swym własnym niebycie”437; potęga impulsu richterowskiego 
jest niezaprzeczalna.

435 „Dans cette obscurité, personne ne dit; Moi! / […] / Noire ébauche de rien que personne 
n’achève! / L’univers est un monstre et le ciel est un rêve / […] / Un chaos composé de néants; 
pas de Dieu / […] / Tout n’est qu’un sombre amas d’apparitions folles / Rien n’existe; et comment 
exprimer en paroles / La stupéfaction immense de la nuit?” (P. IV, 624).

436 G. Durand, Potęga świata..., op. cit., s. 49; „[…] La nuit vient ramasser dans sa substance 
maléfi que toutes les valorisations négatives précédentes. Les ténèbres sont toujours chaos et 
grincement de dents”; G. Durand, Les Structures..., op. cit., s. 98–99.

437 „Il n’a pas de prunelle / Le monde est à tâtons dans son propre néant”. Czytelnik tego 
pierwszego fragmentu poematu może odczuwać pokusę skojarzenia takiego obrazu wszechświata 
z zagadnieniem ciemnej materii, przedmiotu badań współczesnej astrofi zyki.
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Drugi czarny punkt napotkany w trakcie lotu w nieskończoności to sowa. 
Wyłania się ona z przestrzeni wprawdzie nadal jednolicie ciemnej, lecz przed-
stawionej jako mniej zwarta, rzednąca; natomiast samą sowę Hugo nazywa 
„duchem przez swoje skrzydła i demonem z powodu szponów” („esprit par 
l’aile et démon par la griff e”). Nie dbając o terminologiczną precyzję ornitolo-
giczną, poeta używa także określeń „puszczyk” lub „puchacz” („chat-huant”, 
„chouette”); zgodnie z wierzeniami, swoim pohukiwaniem rozlegającym się 
w ciemnościach ten nocny ptak zwiastuje nieszczęście. Podobnie jak nietoperz, 
sowa z poematu jest ślepa, natomiast, jak wszystkie inne powietrzne widma 
u Hugo, przemawia chętnie i obfi cie. Zadaje niezliczoną ilość pytań, które 
w świecie wartości niepewnych pozostają bez odpowiedzi. Pyta także o świt, 
o niebo, o niepojęty kosmos:

[…] Kiedy? dlaczego? jak? gdzie?
[…] Kto się narodzi? świt czy noc? […]
Wszystko przede mną gubi się, miesza i mąci
[…] To, co bierzemy za niebo, jest może całunem? […]438

Noc wypełniająca przestrzeń to nadal przeszkoda postrzegana jako „więzienie”, 
ale więzienie o zarysach niepewnych: „chybotliwy karcer”; „drgająca i bez-
kształtna masa” („cachot mouvant”; „masse informe et frémissante”). O takim 
(bez)kształcie przestrzeni można mówić jedynie w terminach wyrażających 
pewną hipotetyczną potencjalność, toteż monolog sowy, zbudowany z supozycji 
i domniemań, daleki jest od wszelkiej aksjologii. Styl wypowiedzi właściwy 
nocnemu ptakowi jest pozbawiony asertywności; na tym etapie doświadcze-
nia, bezosobowa forma używanych przez sowę czasowników jest adekwatna 
do niepewnego charakteru bytu przestrzennego, wynika z niezdecydowania 
podmiotu mówiącego i niedookreślenia jego natury: „wydaje się, że...” („il 
semble que...”); „się boi” („on a peur”); „coś […] jak gdyby...”; („quelque 
chose […] comme...”) itp. Skoro żadnej pewności o niczym mieć nie można, 
nierozstrzygnięta pozostaje także kwestia obecności lub nieobecności Boga. 

Przestrzeń, zamknięta „przeszkodą fatalną” („obstacle fatal”), utworzoną ze 
„smutnego morza” („mer triste”), z „ogromnej mgły” („immense brouillard”), 
rozciąga się pod „ciężkimi chmurami” („nuages lourds”); na falach kładzie się 
„grobowa błyskawica” („éclair sépulcral”). Antropomorfi czny kosmos wysyła 
sygnały, wedle sowy – fałszywe i wrogie: „Niebo jest fałszywe, gwiazda kłamie, 
brzask jest zdrajcą”439. Ponadto świat, do którego sowa należy, pogrążony jest 
w dręczącym łoskocie, spowodowanym galopem „czarnych rumaków rydwanu 

438 „[…] Quand? pourquoi? comment? où? / […] / Qui va naître? est-ce l’aube ou le soir? 
[…] / Tout devant moi se perd, se mêle et se confond / […] /; Ce qu’on prend pour un ciel est 
peut-être un linceul?” (P. IV, 621; 629).

439 „Le ciel est faux, l’astre ment, l’aube est traitre” (P. IV, 637).
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mroku” („noirs chevaux du chariot de l’ombre”). To odległy ślad mitologicz-
nej sceny, kiedy w gwałtownym pędzie pojawiają się rumaki Hadesa, boga-
-porywacza, przybywającego z podziemia w złotym rydwanie i unoszącego 
Persefonę do królestwa mroku. Płonące w ciemnościach oczy sowy nigdzie nie 
dostrzegają żadnej jasności, a z wyjątkiem łoskotu czynionego przez mroczne 
rumaki do uszu sowy nie dociera też żaden inny dźwięk. Milczy także Bóg. 
Ale żółta tęczówka teleskopowych oczu nocnego ptaka rejestruje oznaki ja-
kiegoś bytu domniemanego, całkowicie niepojętego, choć przeczuwanego jako 
spersonalizowany. 

Tymczasem noc zaczyna umykać przez „czarną dziurę jakiejś martwej 
gwiazdy” („par le trou noir de quelque étoile morte”). 

Mimo prodromów kosmicznej katastrofy kosmogonia Hugo nie prowadzi 
do wizji apokaliptycznej, ponieważ obrazy, układające się wzdłuż pionowe-
go wektora skierowanego wzwyż, wiodą mimo wszystko do epifanii boskiej 
światłości. Zabarwienie semantyczne wielu wyrażeń defi niujących zjawi-
ska przyrody i obrazujących przestrzeń ewoluuje. Coraz częściej wyrażenie 
„ciemności” („ténèbres”) ustępuje miejsca wyrażeniom synonimicznym, lecz 
zabarwionym słabiej, takim jak „zmierzch”, „zmrok” („crépuscule”), „cień” 
(„ombre”), które nie tworzą zwartej ściany ciemności. Paralelnie, zjawiska 
meteorologiczne, jak obłok, chmura i mgły, nabierają przejrzystości i tracą na 
ciężarze, co warunkuje potencjalną sublimację. Zarysowuje się też możliwość 
osłabienia czerni absolutnej. Tymczasem żywioły nadal zachowują swą gwał-
towność, właściwą wyobrażeniom kosmogonicznego stawania się. Powstają 
obrazy „rozwścieczonego powietrza”, „dzikiego ognia” i „brutalnej wody...” 
(„air furieux”, „feu féroce”, „eau brutale...”; P. IV, 630). Ścierają się z sobą na 
tle horyzontu, całkowicie zasnutego gęstą i czarną chmurą: „chmura na dole, 
chmura w górze, chmura pośrodku” („nuée en bas, nuée en haut, nuée au 
centre”; P. IV, 634). 

W proponowanym przez Hugo portrecie sowy skrzydła zostają wprawdzie 
wymienione jako atrybut jej duchowości („duch z racji skrzydeł”), lecz wy-
obraźnia, a także ikonografi a, na ogół nie przedstawia sów, puchaczy ani też 
puszczyków w momencie ich wzlotu w jasnym świetle poranka, nie odnotowuje 
także ich śpiewu. W tym przypadku nawet ornitologiczna beztroska poety, na 
ogół wolna od dbałości o realizm mimetyczny, ma swoje granice: Hugo przed-
stawia wizerunek ptaka milczącego, nieruchomego i jak gdyby zatrzymanego 
na pierwszym stopniu symbolicznego ornitomorfi zmu ascendentnego. Taka 
wizja służy wyobrażeniu świata postrzeganego jako antropomorfi czna fi guracja 
głuchoty, niemoty i ślepoty („by zamknęły się oczy...”) – aczkolwiek niełatwo 
czytelnikowi pogodzić się ze ślepotą sowy jako częścią jej emblematycznego 
wyobrażenia:
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Tak, uszy zatkać murem ciszy
[…]
Tak, knebel zachować; tak, przepaskę zachować; […]
Pozwolić, by zamknęły się oczy i słońca zagasły;
Takie jest prawo440.

Latwiej uznać, iż sowa odsyła do imaginarium asolarnego, pozbawionego ele-
mentów duchowej sublimacji. Ponieważ jednak na dalekim tle zasłony z mgieł 
zarysowuje się obecność obszarów jaśniejszych, sowa istnienie świata mniej 
mrocznego przeczuwa, chociaż pozostaje niezdolna do uchwycenia jego kon-
turów. Lecz wedle imaginarium hugoliańskiego nie może być inaczej tam, gdzie 
skrzydła i wszystkie zmysły pozostają niedoskonałe.

Tymczasem skrzydlaty człowiek kontynuuje lot i podąża w ślad za umyka-
jącym czarnym punktem:

Wówczas wznosząc się, wznosząc, wznosząc, wzleciałem
Ku temu punktowi ginącemu we mgle441.

Powyżej nadal rozpościera się „przepaść wysoka” („abîme d’en haut”) i „jak 
grób ciemna” („obscure comme un tombeau”), nietożsama z błękitem, mimo iż 
usytuowana in excelsis. Powracające wyrażenia „abîme” i „gouff re” wyznaczają 
u Hugo topografi ę traumatycznych doświadczeń tanatomorfi cznych, moralno-
-społecznych lub religijnych (lęk przed potępieniem). W ten sposób w poemacie 
wyraża się specyfi ka wyobraźniowości Hugo, polegająca na łagodnym zderzeniu 
porządku antytetycznego z porządkiem inwersji. W wyniku tego zderzenia 
symbolika katabazy wpisuje się w obrazowanie ascensyjne, o znaku przeciwnym. 
Stąd prosta droga do powstania struktur syntetycznych, co Durand próbuje 
zawrzeć w następującej formule: „Wszelka synteza, jak i wszelka dialektyka jest 
z natury rzeczy wieloznaczna”442.

Następuje spotkanie z krukiem, słonecznym ptakiem Apollona, w wierzeniach 
Celtów – posłańcem i ptakiem proroczym; czarny kruk to również „psycho-
pompos”, przewodnik dusz do krainy zmarłych. Podobnie jak nietoperz i sowa, 
kruk jest wytworem ciemności, Durand zalicza go do „ptaków odzwierzęconych” 
(„oiseaux désanimalisés”), stawia obok orła, koguta, sępa i gołębicy; sęp i orzeł 
pojawią się wkrótce w poemacie. Kruk, symbol manichejskiego dualizmu, współ-
tworzy przestrzeń, w której wznoszące się nieustannie światło przeciwstawia się 

440 „Oui, se murer l’oreille avec le mur silence / […] / Oui, garder le baillon; oui, garder le 
bandeau; […] / Laisser les yeux se clore et les soleils s’éteindre; / Telle est la loi” (P. IV, 634).

441 „Alors montant, montant, montant, je m’envolai / Vers ce point qui semblait reculer dans 
la brume” (P. IV, 625).

442 „Toute synthèse comme toute dialectique est consittutionnellement ambiguë”; G. Durand, 
Les Structures..., op. cit., s. 325.
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zapadającym ciemnościom, te zaś usiłują jasność pokonać443; Hugo posługuje 
się tutaj poetyckimi wyobrażeniami Ormuzda i Arymana. 

W przestrzeni zbudowanej wokół postaci kruka obrazy symboliczne poja-
wiają się i znikają w rytmie nieco szybszym niż poprzednio, bardziej płynnym, 
falującym, bez nagłych zwrotów. Mimo iż ściana oddzielająca sferę pozytywną 
od negatywnej, jasność od ciemności, trwa niewzruszenie, konstelacje obrazów 
należące albo do nocnego, albo do dziennego porządku wyobrażeń nieustannie 
wymieniają się rolami. Światło, zasadniczo w ostrej opozycji do zapadających 
ciemności, ma moc otwierania przestrzeni i przesuwania jej wzwyż, ciemność – 
odwrotnie. Dlatego jasny Ormuzd wprawdzie przynosi z sobą „światło” i „lilię”, 
oczywiste emblematy dobra i harmonii, lecz potencjalną harmonię natychmiast 
zakłóca dobiegający z głębokich ciemności gwałtowny krzyk, oznajmiający 
lub przyzywający mrocznego Arymana. Podwójność okazuje się jednocześnie 
antagonistyczna i komplementarna, granice wartości przeciwnych zahaczają 
o siebie, przyciągają się, nie odpychają. To właśnie ma do zakomunikowania 
kruk, kolejny wytwór mroku i protagonista kosmicznego dramatu:

Jest ich dwoje, całun i istota, chmura
I niebo, oko i powieka, mrok i dzień
[…] Dwa kolosy, jeden wzlatuje, drugi pełza,
[…] Mrok krzyczy Aryman, a jasność mówi Ormuzd!444

Przypomnimy, iż w twórczości Hugo obrazy pochodzące z porządku nocnego, 
takie jak całun, chmura, zawsze gotowa zamknąć się powieka, mrok oraz prze-
ciwstawne im obrazy porządku dziennego: czyste niebo, otwarte oko, dzień, ani 
nie wykluczają się w sposób kategoryczny, ani nie zderzają z sobą gwałtownie. 
Następują po sobie, niekiedy przeplatają się, podlegając dynamice podobnej 
do ruchu sinusoidalnego. Takie obrazowanie osłabia manichejskie antytezy, 
jednak ich nie obala; przeciwnie: sugeruje możliwą bliskość obu porządków. 
Zatem – jeśli przyjąć, że pojawienie się Ormuzda „Niesie z sobą jasność, lilię, 
czyste szczęście” („Apporte la clarté, le lys, le bonheur pur”) – te i podobne 
atrybuty symboliki ascensyjnej wkrótce zostaną zdominowane przez symbole 
katamorfi czne, którymi dysponuje Aryman. Nawiedzające nieustannie wszech-
świat katastrofy to, w poetyce Hugo, emanacje posłusznych Arymanowi sił zła; 
kruk wypowiada się w tej kwestii jednoznacznie. 

443 Ani polska, ani francuska frazeologia nie pozostawia tutaj wątpliwości, mówi się wszak: 
„dzień wstaje”, „noc zapada” – w języku francuskim dosłownie: „tombe...”, a więc jeszczej mocniej: 
„upada”, „spada”.

444 „Ils sont deux, le linceul et l’être, la nuée / Et le ciel, la paupière et l’œil, l’ombre et le jour 
/ […] Les deux colosses, l’un planant, l’autre rampant, / […] / L’ombre hurle Arimane et le jour 
dit Ormus!” (P. IV, 639, 641).



189Dążenie do jedni

Kosmogoniczna wyobraźnia hugoliańska nasyca przestrzeń poematu obra-
zami quasi-apokaliptycznych zniszczeń rozgrywających się teraz, w czasie 
teraźniejszym, w trakcie toczącej się wojny żywiołów, która wydaje się nie mieć 
końca, a jednak dobiegnie kresu: 

Pod jego stopami ogród w kostnicę się zmienia;
Wlecze ohydy nieskończonej całun
[…] Na czarnym horyzoncie, mroczny, czarną nocą
Unosi się, razem z maską straszliwą księżyca
[…] Ogień, co wszystko pożera, woda, gdzie wszystko się kłębi,
Lawina i skała, która miażdży statek445.

Zmienny ruch narzuca swoje prawa, dlatego po katastrofi e rozgrywającej się 
w tym właśnie momencie powrót ładu nastąpi niechybnie. Perspektywę powrotu 
harmonii twórczość Hugo przedstawia niemal zawsze za pośrednictwem scen 
obrazujących przebudzenie, odzyskanie wzroku i powrót jasności w całym 
wszechświecie (ukazuje to Stella). Sekwencję mazdaistyczno-manicheistyczną 
zamyka zapowiedź niewyraźnego blasku, migotliwego pełgania, zauważalnego 
w wielkiej dali. Zjawisko przypomina chybotliwe odbicie światła w lustrze, będące 
nie światłem, lecz jego pozorem: to nietrwały poblask („lueur”), jeszcze zbyt 
słaby na to, by trwale rozjaśnić gęste ciemności, rozprzestrzenić się i przeniknąć 
w głąb, ale już sygnalizujący możliwość odmiany. 

Przybycie czwartej skrzydlatej zjawy oznajmia niezmiennie ten sam czarny 
punkt, pociągający skrzydlatego człowieka w głąb nieskończoności; przybyszem 
jest sęp. Przestrzeń do sępa należąca i przez niego relacjonowana to konfi guracja 
losów ludzkich i walki żywiołów, będących echem perfi dnych działań bogów 
z greckiego Panteonu. Żywioły zyskują tutaj wyrazistą psychiczną tożsamość, ich 
działania są od działań ludzkich całkowicie niezależne. Pozostają też nieprzyjazne: 

Rzeki smugami zieleni płynące,
Ludzie i pola, skąd dobiega wrzawa, kłębiące
Chmury […]
Wszystko jest ciemną masą złudnych zjaw
[…] Wszędzie jakowyś chaos, gdzie rządzą potwory
[…] Wszędzie woda i ogień, wicher nieustanny446.

445 „Le jardin à ses pieds se change en ossuaire; / De l’horreur infi nie il traîne le suaire / […] 
Lui, sur l’horizon noir, sinistre, à la nuit brune, / Se dresse avec le masque horrible de la lune, 
/ […] Le feu qui ronge tout, l’eau sur qui tout chavire / L’avalanche, le roc qui brise le navire” 
(P. IV, 639–640).

446 „Fleuves laissant traîner leurs longues barbes, / Hommes et champs d’où sort un bruit 
sourd, tournoiements, / Des nuages […] / Tout est un groupe obscur d’aspects fallacieux; / 
[…] Partout quelque chaos, dont quelque monstre est roi / […] Partout se croisent l’eau, le feu, 
l’autan sans frein” (P. IV, 645).
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Jak dalej oznajmia sęp, o losie świata i ludzkości decydują bogowie uosabiający 
rozmaite oblicza zła – a, jak pamiętamy, według Hugo zło jest najściślej powią-
zane z materią, podobnie jak oceany, mgły, ogień, skały itd. Materia, pisana 
przez Hugo wielką literą i konsekwentnie antropomorfi zowana, nie tylko zło 
produkuje, lecz jest z nim tożsama. Nazwana jest teraz Hydrą, „najczarniejszym 
ze wszystkich bóstw”, emblematem zła odradzającego się nieustannie. Pozostali 
antyczni bogowie z greckiego Panteonu: Jupiter, Cypryda, Febus, Junona, Neptun, 
Mars... (Hugo posługuje się mianami łacińskim, nie greckimi), to mordercy, 
tyrani, oszuści, rozpustnicy, okrutnicy i szaleńcy. Hugo przypisuje antycznym 
bóstwom wszelkie zbrodnie i nieprawości:

Jupiter jest tyranem, Cyprys – kurtyzaną,
Febus – mordercą; Pallada zabija; Junonie
Zabójstwo towarzyszy, o wzroku zastygłym
Sztormem jest Neptun, Mars zgiełkiem bitewnym
[…] 
Wśród bóstw tych złośliwych, Merkury to bóg fałszywy447.

Uosobieniem nocy, czyli zła w czystej postaci, jest Wenus: to ona wydaje świat 
na pastwę swoich dwóch córek, którymi są Pożądliwość i Śmierć... 

W Dieu miana wszystkich antycznych bóstw obciążone są podobnie negatyw-
nymi konotacjami, ich czyny to postępki niecne, spowinowacone ze spadającymi 
na ludzkość klęskami, wywołanymi działaniem żywiołów przyrody. Wedle sfor-
mułowania A. Ubersfeld, Hugo, uprawiający swobodne przechadzki po mitologii, 
stosuje „[…] osobliwą mieszaninę poetyckiego marzenia, przyprawioną humo-
rem i panteistycznym naturalizmem”448. Istotnie, uczłowieczeni i uzwyczajnieni 
greccy bogowie zyskują w niektórych utworach status szczególny, zdarzają im się 
nawet komiczne przygody, jak ta, kiedy Wenus potyka się na stopniach Olimpu 
i upada, ukazując ludziom brzydkie sińce „[…] gdzie indziej niż na twarzy / 
Ludzie wybuchnęli śmiechem” […] – wobec czego bogini postanawia, że odtąd 
będzie można z ziemi oglądać tylko tę właśnie, tylną część jej ciała: księżyc449. 

447 „Jupiter est tyran, Cypris est courtisane; / Phoebus est assassin; Pallas tue; et Junon / à le 
meurtre au regard fi xe pour compagnon / Neptune est la tempête et Mars est la mêlée / […] / 
Parmi les dieux méchants, Mercure est le dieux faux”; (P. IV, 648).

448 „[…] un singulier mélange de rêve poétique assaisonné d’humour et de naturalisme 
panthéiste”; A. Ubersfeld, „Victor Hugo et les dieux de la Grèce”, Communication au groupe 
Hugo, 20 décembre 2003; http://groupugo.div.jussieu.fr. Bogowie greccy to w twórczości Hugo 
żywotne źródło poetyckich obrazów i fi gur, punkt odniesienia jego wyobraźni symbolicznej, 
ideologii, poglądów religijnych itd. Obecność i funkcja mitów greckich w poezji Hugo stanowi 
osobny temat. Zob. fundamentalne w tej dziedzinie studium: Albert Py, Les Mythes grecs dans 
la poésie de Victor Hugo, Genève–Paris, Droz-Minard, 1963. 

449 „[…] Vénus / Tomba, se fi t des bleus ailleurs que sur la face, / Et les hommes en bas 
rirent”; La Lune (P. IV, 454). 



191Dążenie do jedni

Wśród mitologicznych postaci hugoliańskich szczególne miejsce zajmuje 
Satyr, eponimiczny bohater jednego z wielkich poematów wchodzących w skład 
Legendy wieków. Satyr to u Hugo podrzędny i niewiele znaczący mieszkaniec 
Olimpu, lekceważony bożek pomniejszy, brzydki kozłonogi faun, erotoman, 
„złodziej i awanturnik”: „voleur, aventurier”. Przywiedziony przed oblicza 
Olimpijczyków (ściślej: sprowadzony przez Herkulesa „za ucho” i postawiony 
przed Jupiterem; „Hercule […] l’amena devant Jupiter par l’oreille”), zrazu wy-
wołuje powszechny śmiech, lecz wkrótce oczarowuje cały Olimp swoją muzyką 
i pieśnią. W zamian otrzymuje boskie instrumenty muzyczne, gdyż bogowie 
uznają w nim wielkiego artystę grającego na cudownej fl etni Pana, natchnio-
nego poetę śpiewającego przy akompaniamencie liry, równego Orfeuszowi. 
Ponadto łączy go pokrewieństwo z Prometeuszem, kiedy, uwznioślony przez 
swoją sztukę (dosłownie: rozgwieżdżony, gwiaździsty; „étoilé...”), odmieniony 
muzyką i śpiewem, nakłania człowieka do działania: „Przemień się, nuże! stań 
się bardziej duszą! / Chwytaj promień, łap Jutrzenkę, przechwyć ogień”450, 
a trzykrotne wezwanie (chwytaj, łap, przechwyć...) przypomina instrukcję 
obsługi. Z lekcji prometejskiej skuteczności wynika, że czyn Prometeusza nie 
jest nagannym zuchwalstwem, lecz godnym naśladowania sposobem przejęcia 
władzy. Jak rzecz ujmuje Claude Millet, hugoliański Satyr odsłania przed bogami 
to, co nieuchronne: człowiek nauczy się od Herkulesa, jak walczyć z klęskami 
i potworami, od Hermesa – jak się porozumiewać na odległość, od Apollina 
– jak tworzyć harmonię i pokonywać chaos451. Zdobywszy te umiejętności, 
będzie mógł pozbawić bogów władzy i „poskromić zło” („dompter le mal”), 
jak poskramia się dziką bestię. 

W Dieu Hugo zestawia i łączy dwie wielkie postacie mitologiczne: Prometeusza 
i Orfeusza; z połączenia wyłania się oryginalna wersja jednej wspólnej przygody 
heroicznej. Przedstawia ją sęp, ten sam, który, jak chce mit, z rozkazu Zeusa szar-
pie wątrobę przykutego do skały herosa. Prometeusza – opowiada sęp – uwolnił 
Orfeusz, „człowiek gwiaździsty” („homme étoilé”); identycznym epitetem Hugo 
obdarza Satyra, artystę równego bogom. Tym sposobem z Orfeusza, bohatera 
katabazy, zejścia do podziemnego królestwa ciemności w celu odzyskania 
Eurydyki, poeta czyni postać spowinowaconą z Prometeuszem, bohaterem wzlotu 
i wtargnięcia do podniebnego królestwa płomiennej jasności. Przenikanie się 
obu mitów i solidarność jego protagonistów wpisane zostają w doświadczenie 
przestrzeni, pokonanej dzięki zdolności przemieszczania się obydwóch herosów 
w obszarach pozaziemskich. Obydwaj śmiałkowie eksplorują zaświaty, poruszają 

450 „Transfi gure-toi, va! sois de plus en plus âme! / Prends le rayon, saisis l’aube, usurpe le 
feu”; Le Satyre (P. II, 749).

451 Claude Millet, „Bateau à vapeur et aéroscaphe. Les Chimères de l’avenir dans la première 
série de La Légende des siècles”, w: Victor Hugo, science et technique, textes réunis par Claude 
Millet, Lettres Modernes, Paris–Caen, Minard, 1999, s. 121.
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się w przestrzeni, do której prawa geometrii euklidesowej odnosić się nie mogą452. 
Hugoliański Prometeusz „zorfeizowany” i, symetrycznie, Orfeusz „sprometei-
zowany” – to podwójne antropomorfi czne wyobrażenie walki z siłami mroku, 
nakierowanej na działanie utylitarne. Wydobycie się z ciemności, wzniesienie 
i zdobycie światła (ognia) – to czynności symboliczne, przekraczające ludzką 
mierną miarę, do pokonania („poskromienia”) nędzy ziemskiej egzystencji 
niezbędne. Chodzi o to, pisze Hugo, by „uświęcić” ziemię, zmniejszyć dystans, 
dzielący ją od nieba, jak tego dokonał Prometeusz:

Chciał ziemię uświęcić, oczy otworzyć,
Postawić ludzką stopę na drabinie nieba453. 

Ponadto, zdobycie ognia i odwrócenie boskich wyroków oznacza nie pojedyncze, 
lecz zbiorowe zwycięstwo nad ciemnościami, jakkolwiek pozostanie ono aktem 
samotnym jak wszystkie czyny bohaterskie. Jak pisze Raymond Trousson, mitowi 
Prometeusza twórcy cywilizacji, propagatora oświecenia, postępu nauki i techniki 
Hugo nadaje oblicze wizyjne, nadaje mu też głębię (paradoksalnie wiek XVIII, 
w brzmieniu francuskim dosłownie „Siècle des lumières”, wiek świateł, głębi 
tej chyba nie przeczuwał lub nie zauważał...), gdyż jego Prometeusz „wyrywa 
człowieka spod władzy arbitralnych bóstw i ślepego fatum”454. 

Hugoliańskie „wzbicie się” zakłada możliwość wyzwolenia, w znaczeniu 
dosłownym i jednocześnie – jak wszystko u Hugo – metaforycznym. W wizjach 
Hugo wszelkie wyzwolenie uzależnione jest od intensywności, dostępności 
i trwania światła. Dlatego za obrazami płomienia („fl amme”), jasności („clarté”) 
i świtu („aube”) kryją się czynności, by tak rzec, techniczne, gesty podstawowe, 
określane czasownikami: „rozpalić” („allumer”) i „nigdy nie zgasnąć” („ne jamais 
s’éteindre”) – umiejętności, które ludzkość posiadła, jak opowiada i wyjaśnia 
mit, dzięki działaniom Prometeusza. Kiedy Hugo każe sępowi oznajmić:

Prometeusz chciał z tej nocy wyjść
[…] Sprawić, by z czerwia nędznego duch powstał skrzydlaty455,

chodzi nie tylko o pokonanie ciemności, lecz także o zapowiedź kresu wszel-
kiego bytu miernego i nędznego. Bachelard mówi: „Wszystko, co się wznosi, 

452 Kwestie te syntetycznie omawiał przed półwieczem A. Py w: Les mythes grecs..., op. cit.
453 „Il a voulu sacrer la terre, ouvrir les yeux, / Mettre le pied de l’homme à l’échelle des 

cieux” (P. IV, 652).
454 „arrachant l’homme […] aux dieux arbitraires et à l’aveugle fatalité”; Raymond Trousson, 

Le thème de Prométhée dans la littérature européenne, Genève, Droz, 2001 (wyd. 1 1964), s. 365. 
Zob także: Cécile Voisset-Veysseyre, „Albert Camus et Prométhée”, w: Amaltea. Revista de 
mitocrítica, vol. 4/2012, Madrid, Universidad Complutense, 2012, s. 101–111.

455 „Prométhée a voulu sortir de cette nuit / […] Faire du ver rampant jaillir l’esprit ailé” 
(P. IV, 652).
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budzi do życia – stwarza byt […]; wszystko, co się zniża, rozprasza i staje się 
ułudą – tworzy nicość”456. 

Przemiana czarnego punktu w orła uruchamia proces, wkrótce nieodwra-
calny, na mocy którego wszechświat zatraci swoją amorfi czność, wynurzając się 
z ciemności, zanim zostaną one ostatecznie unicestwione. Pierwsze oznaki tego 
procesu pojawiają się opieszale, wyobraźnia Hugo produkuje obrazy powolnego 
„stawania się” światła, nie gwałtownego rozbłysku. W ciemnościach najpierw 
pojawia się „lueur”, wspomniane już niepewne i wahliwe światełko:

Nikły poblask migotał; niezmierzona nieskończoność
Bielała […]
Próżnia mniej była mroczna, a wiatr – mniej złośliwy457.

To zaledwie pewna potencjalność anonsująca początek końca królestwa mroku: 
poblask drga, zwiększa się lub maleje, ponieważ, skoro duchowość pozostaje 
niepewna, wyobraźnia Hugo wyklucza natychmiastowy i absolutny triumf 
jasności. Stopniowo z próżni, nadal miarą ludzką niepojmowalnej, z mroku 
i chaosu wyłania się obraz podwójnego nieba. Poznajemy je z relacji orła:

Ponad niebem błękitnym, ruchomym, drgającym
Kędy tam i na powrót mkną rydwany słońca
Jest niebo nieruchome, wieczne i głębokie.
Tam Bóg żyje458.

Orzeł opowiada: po pierwszym niebie, dostrzegalnym okiem zwykłego śmier-
telnika, przemykają słoneczne rydwany; wyobraźnia mityczna podpowiada, 
że to rydwany boskiego woźnicy Heliosa lub jego zuchwałego syna Faetona. 
Podpowiada też, że kolorystyka tego nieba zapewne nie jest jednolicie niebie-
ska, skoro błękit przecinają złociste rozbłyski owych słonecznych pojazdów. 
Kolorystykę nieba, do pewnego stopnia nadal materialnego, gdyż dostępnego 
ludzkiemu poznaniu zmysłowemu za pomocą barw, można przedstawić, podczas 
gdy niebo drugie, doskonale duchowe, pozostaje poza zasięgiem bezpośredniej 
percepcji zmysłowej. Dlatego Hugo nie znajduje na swojej palecie koloru, który 
orzeł byłby w stanie określić, ani też kształtu, by jego zarys naszkicować, mimo 
iż oko orła do owej przestrzeni idealnej dociera. Orzeł, ptak słoneczny, jedyne 
stworzenie, któremu, zgodnie z tradycyjną symboliką, dozwolone jest patrzeć 
wprost w oblicze słońca, w oblicze Boga, może oznajmić: „Widziałem Boga...” 

456 „Tout ce qui s’élève s’éveille à l’être, participe à l’être […] tout ce qui s’abaisse se disperse 
en vaines ombres, participe au néant”; Gaston Bachelard, L’air..., op. cit., Paris, José Corti, s. 98.

457 „Une vague lueur fl ottait, l’immensité / Blanchissait / […] Le vide était moins sombre, 
le vent moins mauvais” (P. IV, 653).

458 „Au dessus du ciel bleu qui remue et qui tourne / Où les chars du soleil vont, viennent 
et s’en vont / Est le ciel immobile, éternel et profond. / Là, vit Dieu” (P. IV, 658).
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(„J’ai vu Dieu...”). Oto powód, dla którego ów ptak, w sensie symbolicznym 
usytuowany bardzo wysoko w łańcuchu postaci pteromorfi cznych, zostaje przez 
poetę umieszczony w bliskim sąsiedztwie Anioła. Z tej też przyczyny wyobraźnia 
Hugo obdarza orła wieloma cechami „pteromorfi zmu zangelizowanego”. Mimo 
to orzeł nie staje się nosicielem Słowa, jak gdyby cała jego symboliczna siła 
kondensowała się wyłącznie w spojrzeniu, w oku doskonałym, nie w Słowie, 
władnym stwarzać byt. Przemawiając, informuje więc o obrazie, który jego oko 
zarejestrowało:

W głębi oblicze nieznane jaśniało
A ja spojrzałem. Oblicze Bogiem było.
Widziałem Go!
[…]
Powiadam wam, oblicze jego zajaśniało
I ujrzałem ciemne oko jego wpośród gromów
[…]
To on! On, żyjący.
To pośród nocy wielkiej wielkie wschodzące słońce459.

Durand podkreśla „izomorfi zm oka, widzenia, boskiej transcendencji”460. 
W podniebnej przestrzeni po orle ukazuje się gryf. To istota z prastarych 
mitów i legend, połączenie teriomorfi cznych elementów solarnych, lwa i orła: 
„Powietrzne monstrum, / Lew przez swą grzywę i szpony, ptak z powodu 
skrzydła” („Monstre aérien, / Lion par la crinière et l’ongle, oiseau par l’aile”; 
P. IV, 666) – jak przedstawia go poeta. W takiej postaci gryf może symbolicznie 
wyrażać połączenie elementu ziemskiego z niebiańskim (uranicznym) i zapo-
wiadać przejście od zanikającego mroku do nadchodzącej jasności, który to 
proces obejmuje swym zasięgiem cały kosmos:

Konała sroga noc, lecz jej półmrok 
Nadal zakrywał świt widoczny na niebie461.

Prostota tak zaczynającego się obrazu wydaje się stereotypowa: przejście od 
ciemności do światła, następnie swobodne rozlewanie się tegoż światła; żółć 
(„le fi el”) zła zanika, pojawia się miód („le miel”) przebaczenia462 w raju, który 

459 „Au fond resplendissait une face inconnue, / Et moi je regardai. La face, c’était Dieu. / Je 
l’ai vu! / […] / Je vous dis que sa face m’a lui / Et que j’ai vu son œil sombre dans les tonnerres, / 
[…] / C’est lui! C’est le vivant. / C’est dans la grande nuit le grand soleil levant” (P. IV, 658–659).

460 „[…] isomorphie de l’œil, de la vision, de la transcendance divine”; G. Durand, Les 
Structures..., op. cit., s. 170–171). 

461 „L’âpre nuit mourait, mais sa pénombre / Masquait encore le jour qu’on voyait poindre 
aux cieux” (P. IV, 661). 

462 Symbolika antytezy: (żółć) gorycz/(miód) słodycz odnosi się również do apokaliptycznego 
obrazowania w twórczości Williama Blake’a, często zestawianej z poezją Hugo. Zob. D. Chauvin, 
L’œuvre de William Blake. Apocalypse et transfi guration, Grenoble, Ellug, 1992, zwłaszcza s. 37–96.
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jest ulem („ruche”). To moment, kiedy „piękny ogród-Lazur” („le beau jardin 
Azur”) wypełnia całą przestrzeń, a graniczna linia ciemnego horyzontu, dotąd 
tworząca nieustępliwą zaporę, rozpływa się, zaciera lub wypełnia blaskiem. Od 
tego momentu obrazy jasności już z poematu nie znikną, błękit i biel nabiorą 
mocy, potęgując się aż do momentu, gdy antropomorfi czne Światło absolutne 
zajmie miejsce Anioła i ostatecznie zapanuje nad bytem i wszechświatem. 
Zjawisko to poprzedzi bezpośrednio moment epifanii, jakiej dozna człowiek 
skrzydlaty. 

Zanim nadejdzie owa chwila ostateczna i decydująca dla konfi guracji to-
pografi cznej utworu, przestrzeń wyobrażona ulegnie jeszcze jednej metamor-
fozie, przede wszystkim chromatycznej. Czerń cofa się przed nadchodzącym 
złocistym błękitem świtu, z którego wyłania się siódma pteromorfi czna postać, 
wielki Archanioł o podwójnych skrzydłach: jednym białym, drugim czarnym: 

[…] A ów archanioł,
Olbrzymi, nad mym czołem zamyślonym rozpostarł
Skrzydeł oboje, białe zarówno, jak czarne, i patrzył
Okiem zastygłym; na czole anioła dzień, zda się, wstawał;
A skrzydło białe w jutrzence tonęło,
A skrzydło czarne wśród nocy ginęło
W niebie, gdzie lot mój głęboki mnie wiódł463.

Jak wiele symbolicznych gestów, tak i owo dotknięcie anielskimi skrzydłami nie 
poddaje się jednoznacznym interpretacjom. Bachelard pisze: „Niebo, błękitne 
lub złote, w marzeniu bywa tak jednolite, jak gdyby wszystkie kolory zostały 
rozpuszczone w jednej jedynej barwie”464. Ale paleta Hugo nie staje się jedno-
barwna, lecz trójkolorowa, biało-niebiesko-złota. Trójkolor rozpływa się i nasyca 
przestrzeń, w której trwa Anioł o dwojakim skrzydle, zawieszony między prze-
paścią a niebem i jakby znieruchomiały w ekstazie, ze wzrokiem (dosłownie: 
„okiem”) „utkwionym w błękicie”. W tym fragmencie poematu towarzyszące 
lotowi elementy: gwiazda, lilia i świt tworzą zespół narzędzi wspomagających 
dynamikę wyobraźni wznoszącej się, one też determinują powstawanie nowego 
ciągu obrazów konotujących zarazem rozjaśnianie i otwieranie się przestrzeni 
wzwyż. Dynamika tych „narzędzi” ma charakter symultaniczny, nie konseku-
tywny: błękitno-biała gwiazda, lilia, lot gwiaździsty oraz brzask ukazują się 
jednocześnie i są w czasie nierozłączne. 

463 „[…] Et cet archange, / Immense, déployait sur mon front qui rêvait / Deux ailes, l’une 
blanche et l’autre noire, avait / L’œil fi xe, et sur son front le jour semblait éclore; / Et l’aile blanche 
allait se fondre dans l’aurore / Et l’aile noire allait se perdre dans la nuit / Dans ce ciel où mon 
vol profond m’avait conduit” (IV, 667).

464 „Le ciel uni, bleu ou doré, est parfois rêvé dans une telle unité qu’il semble dissoudre 
toutes les couleurs dans sa couleur unitaire”; G. Bachelard, L’air..., op. cit., s. 197.



196 Hugoliańskie wizje syntetyczne 

W świecie poetyckim Hugo tylko taki dynamizm połączonych zjawisk meteo-
rologiczno-chromatycznych jest władny pokonać horyzontalność, przez Hugo 
nieodmiennie traktowaną jako potencjalne zagrożenie upadkiem i triumfem 
ciemności. Nawet błękit, najmniej materialny z kolorów, będzie musiał ostatecz-
nie zaniknąć, wyparty przez białe światło absolutu; jasności przypisywana jest 
moc niwelowania antagonizmów przestrzennych i zażegnania każdej groźby 
konfl iktu między istotami żywymi, żywiołami i ideami. W ostatniej wielkiej 
scenie utworu światło, wyłonione z głębiny i błyskawicznie ogromniejące, okaże 
się jeszcze jednym Aniołem, tym razem jednolicie świetlistym i ognistym:

Jak kiełek zielony z ciemnej ziemi wyrasta,
Z głębiny dzień, promieniejąc, wstawał.
Ku rosnącemu punktowi pomknąłem
Szybszemu niż ptaki wzlatujące z gniazda,
Była to światłość o dwóch skrzydłach białych465.

Przemieniony w czyste światło, Anioł ten przedstawia się niemal amorfi cznie, 
aczkolwiek, jak mówi Hugo, przybiera „kształt ognisty” („forme du feu”). Nie 
doświadczając powolności przemiany, ów Anioł w jednym momencie przeista-
cza się w absolutny, idealnie świetlny byt; światło eksploduje w nagłym błysku 
i z ogromną prędkością. W poezji Hugo rozbłysk ten tożsamy jest z równie 
nagłym wybuchem ognia. Taką właśnie jednoczesność iluminacji i nagłego, 
całkowicie prostego i pionowego ruchu ma zapewne na myśli Durand, kie-
dy pisze: „[…] w parze z iluminacją pójdzie rygorystycznie prosty kierunek 
i natychmiastowość”466.

Rezygnując z fi guratywnego przedstawienia Anioła na korzyść amorfi cznej 
jasności, poeta rezygnuje również z wszelkich aluzji do materialności i wprowadza 
na scenę poetycką koncept duchowości w stanie czystym. Jasność nie podlega 
prawidłom czasowości materialnej, pojawia się nagle, posłuszna formule fi at 
lux! – a im większa natychmiastowość, tym większa w poezji Hugo intensywność 
jasności. Występuje ona teraz w funkcji podwójnej, jako strażniczka objawienia 
ostatecznego i kusicielka, co wyrażają słowa, jakie Hugo wkłada w „usta jasnoś-
ci” – by pozwolić sobie na metaforyczną aluzję in contrario do „ust ciemności”, 
jednej z najbardziej efektownych metafor Hugo. Jasność-strażniczka zwraca się 
do człowieka skrzydlatego docierającego do progu tajemnicy i kieruje ostrze-
żenie mające niemal sens zakazu: 

465 „Comme un vert rejeton sort d’une couche sombre, / Des profondeurs sortait le jour 
éblouissant. / Je me précipitais vers le point grandissant, / Plus prompt que les oiseaux envolés 
hors des branches. / C’était une lumière, avec deux ailes blanches” (IV, 699).

466 „[…] la rectitude et la soudaineté vont aller de pair avec l’illumination”; G. Durand, 
Les Structures..., op. cit., s. 148–149. Anioł-Światłość pełni w utworze Hugo jak gdyby funkcję 
strażnika światłości boskiej, kiedy ostrzega przed pokusą bezpośredniego poznania tej ostatniej.
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Jeśli mi wierzysz,
Odejdź […]
Człowiek od nadmiaru płomienia umiera;
[…] Pragnąc ujrzeć Boga z bliska, zachwiał się Mojżesz […]467.

Oczywiście, wyobraźnia odsyła czytelnika do scen biblijnych, w których za-
kaz oglądania boskiego oblicza powtarza się wielokrotnie, gdzie mowa jest 
o aniele ukazującym się w płomieniach, o Bogu w krzewie ognistym i gdzie 
powiedziane jest:

[Mojżesz] przyszedł do góry Bożej […]. Wtedy ukazał mu się Anioł pański468 w płomie-
niu ognia, ze środka krzewu. […] Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy 
na Boga. (Wj 3, 2–6); I znowu rzekł: „Nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż 
żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu” (Wj 33, 20), 
a także: I powiedziałem: „Biada mi! Jestem zgubiony! […] oczy moje oglądały Króla, 
Pana Zastępów!” (Iz 6, 5).

Z punktu widzenia obrazowania symbolicznego akt spojrzenia rzadko bywa 
neutralny, nieobciążony znaczeniami głębszymi, etycznymi lub religijnymi. 
W interesującym nas przypadku zakaz dotyczący spoglądania w oblicze Boga 
należy rozumieć jako zakaz zbliżania się do źródła boskiej mocy (lub przeciw-
nie: niemocy) i władzy (lub jej braku). W poezji Hugo próba, na którą wysta-
wiony jest Mojżesz, jest porównywalna, mutatis mutandis, z tą, którą ilustruje 
mit Prometeusza. Jednakże tytan romantyczny posuwa się do czynów daleko 
przekraczających działania Mojżesza, świętokradztwo tego ostatniego bowiem 
(spoglądanie prosto w twarz bóstwa) to czyn wprawdzie zuchwały, lecz bierny, 
natomiast kradzież ognia jest działaniem celowym i ryzykownym, ponieważ 
stawką jest próba dorównania bogom. Wieloznaczność i wieloaspektowość mitu 
Prometeusza to emblemat wszelkich twórczych wysiłków ludzkich, w trakcie 
których jednoczesne zaangażowanie sił intelektualnych i odwagi fi zycznej nadaje 
heroicznemu czynowi wymiar pragmatyczny. 

W wersji klasycznej i takichże interpretacjach mit Prometeusza, ukaranego 
buntownika, skupia się na jego czynie (wykroczeniu) i karze, nie uwzględnia 
natomiast etapu przemieszczenia się na szczyt Olimpu, do siedziby bogów. 
Literatura i sztuka chętniej zajmuje się Prometeuszem już po dokonaniu 
czynu, przykutym do skały, ewentualnie wyobraża go z płonącą pochodnią 
w dłoni. Samotny, poddany torturze fi zycznej, spokrewniony z wieloma 

467 „Si tu m’en crois, / Va-t’en. […] / L’homme meurt d’un excès de fl amme intérieure / […] 
En vouloir trop vois Dieu, Moïse chancela […]” (IV, 700).

468 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, Poznań, Wyd. Pallottinum, 
2003. W przypisie czytamy: – „Anioł Jahwe” czy „anioł Boży” zdaje się być samym Jahwe 
ukazującym się człowiekowi (Wj 3, 2). W przekładzie ks. Jakuba Wujka: „I ukazał mu się Pan 
w płomieniu ognistym...”, Wj 3,2, Pismo Święte, Kraków, Wyd. Apostolstwa Modlitwy, 1962.
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innymi fi guracjami istot buntowniczych, w tym, jak widzimy, z Orfeuszem, 
Prometeusz pozostaje zuchwalcem, który bogom wyrwał największy sekret 
i obdarzył nim ludzkość, by dzięki ciepłu i światłu odmienić jej kondycję 
i uczynić możliwym doskonalenie się świata. Są to dwa podstawowe dźwigary 
myśli i wyobraźni Hugo.

Człowiek skrzydlaty podąża dalej; lot pozwala mu uczestniczyć w meta-
morfozie przestrzeni, doświadczyć jej w pełni dzięki jednoczesnemu porusza-
niu się wzwyż i w głąb. W trakcie trwania lotu ciemna i nieprzejrzysta prze-
strzeń przekształca się w jasną, przejrzystą i otwartą. Dlatego wzlot i spadanie, 
wbrew fundamentalnym antagonizmom, mogą okazać się doświadczeniami nie 
tyle odwracalnymi, ile syntetycznie tożsamymi. Poeta, „człowiek z przepaści” 
(„l’homme d’abîme”), jako istota skrzydlata staje się częścią procesu uwalniania 
się od ciemności, w wyniku którego cały kosmos zwrócony zostaje w stronę 
światła, aż do całkowitego triumfu ducha nad materią, czyli, według metafi zyki 
hugoliańskiej, nad złem w ogóle. 

W przedostatnim fragmencie Anioł-Światłość oznajmia kres ciemności: 

Wszystko jest bielą, dobrem, słońcem wstającym, porankiem.
[…] Ciemności? – wśród tych horyzontów, ciemności zniknęły469.

Tak przejawia się triumfująca duchowość, negacja wrogiej materialności świata, 
żywiołów, przestrzeni w ogóle: „Materii wcale nie ma, tylko duch istnieje”470. 
Lecz kiedy pada pytanie o ostateczną tajemnicę bytu, Anioł-Światłość nakazuje 
człowiekowi skrzydlatemu milczenie i drogę do poznania zagradza: „Milcz! […] 
Ślepy, kto mniema, że czytać może, szalony, kto sądzi, że wie!” („Silence! […] 
Aveugle qui croit lire et fou qui croit savoir!”; P. IV, 706). 

Jak wspomniałam, z punktu widzenia kompozycji (a także praktyk edy-
torskich) poemat Dieu uważany jest za utwór niedokończony. Otóż istnieje 
pewien krótki fragment zatytułowany Le Jour (Dzień, oczywiście; ale także: 
Świt, lub Jasność), liczący 45 wersów, w niektórych wydaniach umieszczany na 
końcu poematu471. Niezmiennie ten sam czarny punkt nad głową samotnego 
podniebnego wędrowca nie przemienia się tutaj w ptaka, półptaka, anioła ani 
w żadną żywą istotę, skrzydlatą lub nie. Okazuje się przedmiotem, kawałkiem 
płótna, śmiertelnym całunem („suaire”). W dychotomicznej wyobraźni Hugo 
obraz całunu zawsze odsyła do symboliki negatywnej, konotując obraz ciemności 

469 „Tout est blancheur, vertu, soleil levant, matin / […] Ténèbres, il n’est pas, devant les 
fi rmaments / De ténèbres; […]” (P. IV, 704).

470 Przekład Roman Kołoniecki, w: Jean-Bertrand Barrère, Hugo. Człowiek i dzieło, przełożył 
Jerzy Parvi, Warszawa, PIW, 1968, s. 213; „La matière n’existe pas et l’âme seule existe” (P. IV, 706). 

471 Fragment nie fi guruje w Œuvres Complètes, Poesie I–IV, wyd. Robert Laff ont, na którym 
opieram komentarze i analizy. Cytuję na podstawie: Victor Hugo, Poèmes, choisis et présentés 
par Jean Gaudon, Paris, Flammarion, 1985.
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i aktywnego zła. W tym fragmencie antropomorfi czny całun jest izomorfi czny 
z Tanatosem; tkanina służąca do zakrycia zwłok ujawnia człowiekowi prawdę 
absolutną: to śmierć. Podobnie jak jego antropomorfi czni poprzednicy Całun 
przemawia, kieruje do „przechodnia” („passant” – tak go bowiem nazywa) se-
rię pytań, na koniec wybucha przerażającym śmiechem: „A ów punkt wkrótce 
przybrał kształt całunu / […] / I z tego to całunu śmiech się wydobywał”472. 
Całun odgrywa rolę kusiciela, demagogicznego prowokatora, proponując 
natychmiastowe, absolutne i bezpośrednie przekroczenie wszystkich granic 
ludzkiego doświadczenia. Proponuje wyzwolenie z granic bytu mrocznego, 
który i dla człowieka, i dla ptaka jest więzieniem, czarną siecią: 

Czy chcesz tę czarną i straszliwą sieć przebić
Niby ptak mroku ku prawdzie ulecieć?
[…]
Czy chcesz […] z mroku gałęzi się wyrwać?473

W jednym z ostatnich, anaforycznych pytań skierowanych do „przechodnia” 
pojawia się obraz wycelowanej pionowo w górę strzały, o znanej już symbolice 
podwójnej: „Czy chcesz, strzało drgająca, trafi ć wreszcie do celu?” („Veux-tu, fl èche 
tremblante, atteindre enfi n la cible?”). Przechodzień nazwany strzałą odpowiada 
twierdząco, zostaje więc dopuszczony do epifanii ostatecznej. Jak o tym informują 
ostatnie wersy, tym samym zostają przezeń przekroczone granice życia: 

[...] Poczułem wyraźnie:
Obszar stworzenia drgnął, jak płótna błam trącony.
Wówczas, podniósłszy rękę, rąbkiem swej zasłony
Przykrył ziemię, gdzie rzeczy wszystkie się zatarły,
I palcem dotknął mnie w czoło. I byłem umarły474.

Kiedy Człowiek śmiechu, który nie śmieje się nigdy, zstępuje w czarną przepaść 
wodną, by umrzeć, wokół niego znika wszystko oprócz światła, w którym rozpo-
znaje ukochaną zmarłą Deę. To śmierć, podobnie jak noc, otwiera romantykowi 
dostęp do pełni i przynosi światło prawdziwe – trzeba jednak zezwolić, by całun 
śmierci zakrył wszystko, co ziemskie i materialne. 

A jednak śmiech wydobywający się z całunu zbija z tropu. 

472 „Et ce point noir prit bientôt la forme d’un suaire / […] C’était de ce linceul qu’était sorti 
le rire”; V. Hugo, Poèmes..., op. cit., s. 260. 

473 „Veux-tu, perçant le morne et ténébreux réseau, / T’envoler dans le vrai comme un sinistre 
oiseau?/ […] / Veux-tu […] sortir des branches sombres?”; ibidem, s. 260. 

474 Przekład R. Kołoniecki, w: Jean-Bertrand Barrère, Hugo..., op. cit., s. 212; „Et je senti / Que 
la création tremblait comme une toile. / Alors, levant le bras, et, d’un pan de son voile / Couvrant 
tous les objets terrestres disparus / Il me toucha le front du doigt. / Et je mourus”; ibidem, s. 261.





Zakończenie

Odwracalność wartości sprzecznych to jeden z istotnych elementów romantycznej 
teorii poznania, estetyki i etyki. Pod wpływem niemieckiej fi lozofi i przyrody 
i mitologizującej antropologii francuscy romantycy formułują pytania dotyczące 
antynomii, ujawniają też skłonność antytez do przekształcania się w inwersje 
i zacierania antytetycznych konturów. Postulowana przez postawy racjonalne 
jednoznaczność wszystkiego, uprawniająca do wyraźnych rozgraniczeń, okazuje 
się złudna wobec podejrzenia, następnie przekonania, że prawdziwa natura 
bytu pozostaje ukryta, a ujawnić się może dopiero w konfrontacji ze swoim 
antyświatem: drugą stroną, odbiciem, negatywem, inwersją. 

Lecz inwersja nie wystarcza; literatura romantyczna ujawnia i wyraża prag-
nienie, jeśli nie przymus łączenia przeciwieństw, a więc układania myślenia 
o świecie i wyobrażania go w kategoriach syntetycznych. Romantyzm na wiele 
sposobów ukazuje fundamentalny związek między jednostkowym doświad-
czeniem skończoności bytu ludzkiego a świadomością nieskończoności świata. 
Zadaje też pytania dotyczące właściwości, sensu i granic dychotomii; na drodze 
do ukazania prawdziwego obrazu świata myśl romantyczna odkrywa fascynującą, 
fundamentalną wieloznaczność wszystkiego. Prawda o świecie wydaje się w tej 
perspektywie utkana w równej mierze z ładu i nieładu, z jawy i snu, z weryfi ko-
walnej i obiektywnej rzeczywistości „zewnętrznej” i z nieweryfi kowalnego, su-
biektywnego świata wewnętrznego, z wzniosłości i groteski, z ciemności i światła.

W konsekwencji antropologicznego dualizmu, będącego zapewne odległym 
echem pierwotnego konfl iktu sił kosmicznych, wyobraźnia zwykła umieszczać 
mrok w rejonach niskich, w głębi, światłu przypisując rejony usytuowane na 
wysokości. Myśl romantyczna wyraża tę polaryzację na wiele sposobów, lecz 
ją przekracza, wyobraźnia zaś generuje sytuacje obrazujące odwrócenie po-
rządku przestrzennego i świetlnego (kosmicznego) i torujące drogę do syntezy 
absolutnej. Proces ten ujawniają obrazy i metafory, w których droga do światła 
wymaga zstąpienia w głąb, światło rozbłyskuje w głębi ciemności, noc jaśnieje 
własnym blaskiem, a zanurzenie się w ciemnościach prowadzi do ujawnienia 
prawdy, wyrażanej i wyobrażanej w kategoriach jasności. 

Romantykom zstąpienie w głąb siebie pozwala dotrzeć do istoty zjawi-
ska melancholii, pojmowanej jako uboczny efekt fragmentaryzacji bytu. 
Fragmentaryzacji współodpowiedzialnej za poczucie rozpadu „ja”, niezwykle 
trudnego do wyrażenia językiem jasnego dyskursu, a z upodobaniem kryjącego 
się za obrazami ciemnego podziemia, metaforami czarnych słońc i czarnych 
punktów w nieskończoności. 
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91, 92, 96, 99, 112, 113, 114, 121, 125, 
126, 155, 158, 159, 166, 171, 172, 173, 
181, 182, 184, 187, 194, 196

DÜRER, Albrecht / dürerowski 7, 22, 55, 56, 
66, 86, 87, 88, 111

ECO, Umberto 73
EIGELDINGER, Marc 20, 21, 45, 152, 156
EISENZWEIG, Uri 137
ELIADE, Mircea 159
Eliasz 12, 16
ELIOT, Th omas Stearns / eliotowski 82
Eneasz 104
ERDMAN, David V.113
EUKLIDES / euklidesowy 167, 192
Eurydyka 108, 135, 141, 191
Ewa 157
EZOP / ezopowy 13, 16 

Faeton 12, 13, 16, 34, 140, 143, 145, 193
FALEŃSKI, Felicyan 152
FALICKA, Krystyna 89, 99
Faust 33
Faustus 134
Febe (oryg. Phebe) 48, 49, 51; patrz także 

Różyczka
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Febus 12, 16, 139, 190
FELMAN, Shoshana 127
Filip II 63
FIZAINE, Jean-Claude 172
Foix, Jolanta de (oryg. Yolande de Foix) 56, 

57, 62, 63, 64
FONYI, Antonia 117, 119
FOUCAULT, Michel 97
Fracasse, kapitan (oryg. le capitaine Fracasse) 

54, 56, 59, 66; patrz także Sigognac, de, 
baron

FREUD, Zygmunt / freudowski 62, 97, 161
FRONTISI-DUCROUX, Françoise 86

Ganimed 16, 44, 46, 49, 51
GAUDON, Jean 166, 198
GAUTIER, Th éophile / gautierowski 7, 8, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 
64, 65, 90

GENINASCA, Jacques 141
GENZOLINI, Marco 146
GHEERBRANT, Alain 183
Gilles 66
Gilliatt 158
GLUCK, Christoph Willibald 108
GODARD, Louis 11
GOETHE, Johann Wolfgang von 77 
Graciosa 24
GRANT, Richard 168
Gudula, św. 139
GUILLAUME, Jean 69, 70
GUSDORF, Georges 146, 172
GUZE, Joanna 77, 112, 115, 124
Gwynplaine 152, 153, 154, 155, 156, 157, 

158, 160, 161, 162, 163, 164, 171, 179; 
patrz także Clancharlie, Fermain, lord; 
Człowiek śmiechu

Hades 125, 186
HARTWIG, Julia 71, 121, 122, 123, 130
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich 140, 163
Helios 145, 193
Herkules 51, 82, 191

Hermes 191
Hiram 103; patrz także Adoniram
HOOGHE, Romeyn de 47
HUGO, Léopoldine 161
HUGO, Victor / hugoliański 7, 8, 14, 15, 26, 

32, 34, 56, 75, 95, 101, 122, 125, 131, 151, 
152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 
178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 
194, 195, 196, 197, 198, 199

Hydra 190

Ikar / ikaryjski 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
27, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 72, 
73, 82, 139, 140, 143, 145

Iksjon 34
ILLOUZ, Jean-Nicolas 92, 100, 122, 137
ISLE-ADAM, Villiers de L’ 180
Isnabel 28
Izabela (oryg. Isabelle) 54, 56, 60, 61, 62, 

63, 64, 65
Izyda 99, 135

JACHIMECKA, Zofi a 22
Jahwe 145, 197; patrz także Adonai; Bóg
Jakub (oryg. Jaques) 48
JAN Ewangelista / janowy 107, 109, 110, 

123, 181
JANION, Maria 146
JARNIEWICZ, Jerzy 73 
JASINSKI, René 29
JASTRUN, Mieczysław 139, 140
Jezus 118, 139, 143; patrz także Chrystus; 

Mesjasz; Syn Boży
JOEL 113
Josiane, diuszesa (oryg. la duchesse Josianne) 

152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 
161, 162, 165

Judasz 139, 144
JUNG, Carl Gustav / jungowski 82
Junona 190
Jupiter 144, 190, 191
Jupiter Ammon 139
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Kain 103, 104, 105, 106, 139
Kaliban 12
KICIŃSKI, Bruno 72
Klarimonda (oryg. Clarimonde) 22, 49
KLEIN, Mélanie 62
KLIBANSKY, Raymond 62
KOŁONIECKI, Roman 181, 198, 199
KOTT, Jan 44, 52 
KRISTEVA, Julia 62, 141
Kybele 145; patrz także Cybela

LABRUNIE, Étienne 116, 117, 138
LABRUNIE, Gérard 138; patrz także 

NERVAL, Gérard de
LACOSTE-VEYSSIÈRE, Claudine 11
LACOUE-LABARTHE, Philippe 128
Lakmus (oryg. Touchstone) 48
Lampourde, Jacquemin 62
LARUE, Anne 65
LASSAILLY, Charles 11 
LAUBRIET, Paul 11
LAVAUD, Martine 56
Leander 47
LEGENDRE DE KONINCK, Hélène 32 
LEŚNIEWSKA, Maria 27
LIBIS, Jean 82
LISOWSKI, Jerzy 58, 71, 81, 90, 111, 121, 

130, 139
LISZT, Franz 127, 129, 135
LLOYD, Rosemary 37, 59
LOCKE, John 163
Lucyfer / lucyferyczny 77, 78, 103, 152, 173, 

174; patrz także Dis oraz Szatan
Ludwik XIII 62
Lusignan 139

Malivert, Guy de 19
Maria 115, 159, 178; patrz także Matka Boska
MARKOWSKI, Michał Paweł 62, 129, 141
MARKS, Karol 97
Mars 190
MAŚLANKA-SORO, Maria 77
Matamor (oryg. Matamore) 61, 62, 63, 64, 

65, 66; patrz także Waligóra
Matka Boska 99, 123, 135, 179; patrz także 

Maria

MATUSZEWSKI, Krzysztof 97
Maupin, Magdalena de / panna de (oryg. 

Mademoiselle / Madeleine de Maupin) 
18, 24, 25, 26, 28, 29, 36, 37, 40, 41, 42, 
44, 45, 49, 51, 52; patrz także Sérannes, 
Teodor de; Rozalinda

Meluzyna 135
MERCIER, Louis-Sébastien 76
Merkury 190
MESCHONNIC, Henri 141
Mesjasz 71, 123; patrz także Chrystus; Jezus; 

Syn Boży
MEURICE, Paul 168
MICHAUD, Stéphane 124
MICKIEWICZ, Adam / mickiewiczowski 

108, 169, 173
MILLET, Claude 191
MILNER, Max 39, 59 
Minotaur 70, 72
Miraut 58
MIRIAM [Zenon Przesmycki] 90, 135
Mojżesz 197
MOLINE, Pierre-Louis 108
MONCELON, Jean 122
MONNEYRON, Frédéric 45
MONTANDON, Alain 118

NANCY, Jean-Luc 128
Narcyz / narcystyczny 37, 38, 39, 59
NATANSON, Wojciech 53
Neptun 190
NERVAL, Gérard de / nervalowski 7, 8, 17, 

21, 34, 56, 57, 58, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 
76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 
89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 
119, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 
129, 130, 131, 132, 135, 137, 138, 140, 
141, 142, 144, 145, 146, 173; patrz także 
LABRUNIE, Gérard

NIETZSCHE, Friedrich 97
Niquet, Paul 79
NOUREDDINE, Juliette 180
NOWAK, Andrzej 27
NOVALIS 118, 122
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Oktaw (oryg. Octave) 22
Oktawian (oryg. Octavien) 20 
Onufry (oryg. Onuphrius) 19
Orfeusz 33, 81, 139, 141, 191, 192, 198
Orlando 44, 48, 49, 50, 51; patrz także Albert 

d’, kawaler
Ormuzd 188
OWIDIUSZ 25, 72

Pallada 190
Pandarus 47
PANOFSKY, Erwin 62
Parolles 47
PARVI, Jerzy 152, 198
PASCAL, Blaise / pascalowski 117
PASCALY, Josette 157, 162
PAWEŁ Ewangelista 123
Perdita 47
Persefona 100, 115, 135, 186
PEYRACHE-LEBORGNE, Dominique 162
PICHOIS, Claude 69, 76, 98, 146
Pierrot 66
PIGEAUD, Jackie 62
Pigmalion 18, 19
Piłat 139, 144, 145
Piotr (oryg. Pierre) 58, 62
PIRANESI, Giovanni Battista 80
PLATON / platoński 35, 36, 41, 169
POE, Edgar Allan 82
PORĘBOWICZ, Edward 77
Posejdon 125
POULET, Georges 80
PRENDERGAST, Christopher 137
Prometeusz / prometejski 14, 33, 34, 162, 

191, 192, 197, 198
Psyche 41
PY, Albert 190, 192

RABELAIS, François 163
REICHLER, Claude 167
REMBRANDT 56
RICHARD, Jean-Pierre 72, 93, 151, 165
RICHER, Jean 84, 123
RICHTER, Jean-Paul / jean-paulowski / 

richterowski 118, 129, 146, 162, 163, 184
RICO MANRIQUE, Francisco 45

RIFFATERRE, Michaël 141
RIJN, Rembrandt Harmenszoon van patrz 

REMBRANDT
RIMBAUD, Arthur / rimbaudowski 135, 

138, 178
Rimini, Francesca da 78
RINSLER, Norma 145
RIPA, Cesare 65
Romuald 19, 22
ROSA, Guy 152, 162, 168
Rozalinda (oryg. Rosalind) 37, 40, 43, 44, 46, 

47, 48, 49, 50, 51, 52; patrz także Maupin, 
Magdalena de; Sérannes, Teodor de

Różyczka (oryg. Rosette) 18, 28, 36, 37, 40, 
41, 44, 45, 46, 48, 49, 51; patrz także Febe

RYZIŃSKI, Remigiusz 141

Saby, królowa 103, 106, 123, 124, 126, 135; 
patrz także Balkis

Salomon 103, 106, 124; patrz także Soliman
SAND, George 90
Satyr 191
SAXL, Fritz 62
SCHAEFFER, Gérald 152, 156, 157
SCHAPIRA, Marie-Claude 39
SCHÄRER, Kurt 141
SCHEFFER, Ary 108
SCHLEGEL, Friedrich 129
SCHLOSSMAN, Beryl 39
SCYPION 71
SEEBACHER, Jacques 152
Sérannes, Teodor de (oryg. Th éodore de 

Sérannes) 18, 25, 28, 29, 36, 40, 43, 44, 
45, 46, 48, 49, 50, 51; patrz także Maupin, 
Magdalena de; Rozalinda

SHELLEY, Percy Bysshe / shelleyowski 183
SIEBER, Harry 45
SIGANOS, André 72
Sigognac, de, baron (oryg. le baron de 

Sigognac) 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 66; patrz także Fracasse, kapitan

Silvio 19, 24, 31, 43
SIMON, Gustave 168
Soliman 103; patrz także Salomon
SOSIEŃ, Barbara [odwołania do prac] 19, 39, 

45, 73, 85, 94, 124, 132, 133, 139
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SOSNOWSKI, Andrzej 142, 146
SPOELBERCH DE LOVENJOUL, Charles 

de 12, 13
STREIFF-MORETTI, Monica 123
SUE, Eugène 75
SWEDENBORG / swedenborgowski 53, 70, 

140, 142
SWIFT, Jonathan 95
Sylwia (oryg. Sylvie) 135
Sylwiusz (oryg. Silvius) 47, 48
Syn Boży 117, 159, 178; patrz także Chrystus; 

Jezus; Mesjasz
Szatan 33, 151, 152, 173; patrz także Dis; 

Lucyfer
SZEKSPIR, William / szekspirowski 8, 11, 

12, 31, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 163

SZUMAŃSKA-GROSSOWA, Hanna 152

Tanatos 199
TASSO, Torquato 71
TATARKIEWICZ, Anna 76
Teodor (oryg. Th éodore) 19
Tezeusz 69, 70
Tolomei, Pia dei 78
TORTONESE, Paolo 18, 19, 20, 23, 28, 40
TRITSMANS, Bruno 78
TROUSSON, Raymond 192
Tubal-Kain 103, 104, 106
TUZET, Hélène 102, 112
Tyburcy (oryg. Tiburce) 19

UBERSFELD, Anne 162, 167, 190
Ursus 160, 163

VADÉ, Yves 131, 138, 146
Vallombreuse, de, diuk (oryg. le duc de Vallom-

breuse) 54, 60, 64
VIGNY, Alfred de 33
VIVIER, Robert 13
VOISIN, Marcel 11, 15, 20, 33
VOISSET-VEYSSEYRE, Cécile 192
VOLKHART, Wilhelm 108

Waligóra (oryg. Tranche-montagne) 65; patrz 
także Matamor

WAŻYK, Adam 58, 76, 81, 111, 139
Wenus 156, 158, 159, 190
WERGILIUSZ 104, 139
WIENIAWA-DŁUGOSZOWSKI, Bolesław 

60 
WIERZBOWSKA, Ewa Maria 162
WIESER, Dagmar 120
WITWICKI, Władysław 35
WUJEK, Jakub 197
WUNENBURGER, Jean-Jacques 7, 96 

Zeus 16, 191
ZOLA, Émile 109

ŻMIGRODZKA, Maria 146
ŻUROWSKI, Maciej 152
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