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SZTUKA JAKO WYTWÓR KULTURY W REFLEKSJI 
ESTETYCZNEJ KONSTANTEGO BATIUSZKOWA

Konstanty Batiuszkow żył, by posłużyć się wyrażeniem Wissariona Bielińskiego, 
w „dziwnym czasie”, okresie współistnienia wielu nurtów artystycznych i orientacji 
estetycznych, kiedy nie nastąpiła właściwa dla porządku historycznego zamiana ról, 
a więc nie doszło do załamania się starych struktur wypieranych przez nowe1. Trudno 
ów czas, tzn. początek XIX wieku nazywać okresem niezdecydowania, mówić należy 
raczej o w miarę harmonijnej koegzystencji kilku stowarzyszeń (Moskiewskie Przyja
cielskie Stowarzyszenie Literackie, Petersburskie Wolne Stowarzyszenie Miłośników 
Literatury, Nauk i Sztuk Pięknych, w drugim dziesięcioleciu powstają ugrupowania 
względem siebie antagonisty czne: Biesiada Miłośników Słowa Rosyjskiego -  1811— 
-1816 i Arzamas — 1815—1818)2, wzajemnym przyglądaniu się twórców i teoretyzo
waniu na temat sztuki. Na arbitralne rozstrzygnięcia w obrębie estetyki jest, co prawda, 
za wcześnie, ale dają się zauważyć próby stworzenia takiego systemu, w którym pod
stawowym zjawiskiem stanie się sytuacja estetyczna z jej kardynalnymi czynnikami: 
artystą, dziełem sztuki, odbiorcą i wartością estetyczną jako nadrzędną wobec pozo
stałych. Nie mniej istotnymi okażą się czynniki pochodne, tzn. przeżycie estetyczne, 
osobowość twórcza, przedmiot estetyczny czy założenie artystyczne .

Jeżeli przyjąć, iż zadaniem estetyki jako odrębnej dyscypliny filozoficznej jest ana
liza sytuacji estetycznej, wzajemnych związków i zależności, jakie zachodzą między 
jej poszczególnymi elementami, oraz nowych zjawisk i faktów, jakie w wyniku tych 
oddziaływań i przekształceń powstają4, to można zaryzykować stwierdzenie, że Kon
stanty Batiuszkow — dzięki swojej niewielkiej objętościowo, ale interesującej spuściź- 
nie teoretycznej — daje się poznać jako inicjator zagadnień ważnych nie tylko dla do-

1 Cyt. za В.А. Кошелев, Наука из жизни стихотворца [w:] К.Н. Батюшков, Нечто о поэте 
и поэзии, Москва 1985, s. 21.

2 Por. B. Mucha, Studia nad życiem literackim w Rosji (lata 1801-1825), Kraków 1981, s. 12—24.
3 Pojęcie „sytuacja estetyczna” i jej rozumienie przyjmuję za M. Gołaszewską. Por. M. Gołaszewska, 

Estetyka i  antyestetyka, Warszawa 1984, s. 23—24.
4 Ibidem, s. 24—25.
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piero raczkującej estetyki rosyjskiej swojego czasu. Tym, co czyni refleksję estetyczną 
twórcy nadal frapującą, jest nie tyle jej nieortodoksyjność, wyraźne wahanie w formu
łowaniu sądów ostatecznych, niepewność czy nawet sprzeczność w przedkładanych 
propozycjach, co koresponduje z kondycją estetyki dzisiejszej, ile jej bardzo wyraźne 
ukierunkowanie na kontekst społeczno-kulturowy, który stanie się punktem odniesienia 
dla większości stawianych przez Batiuszkowa pytań: o istotę sztuki (Об искусстве 
писать), o osobowość twórcy (Нечто о поэте и поэзии, Чужое: мое сокровище,
0  характере Ломоносова, Петрарка), o charakter przeżycia estetycznego wycho
dzącego od sensów słownych (Ариост и Тасс, Вечер у  Кантемира, Речь о влиянии 
легкой поэзии на язык).

W pozostawionej przez Batiuszkowa, jak sam określał, „małej filozofii” koncepcja 
dzieła sztuki, mimo iż pierwszorzędna dla wszelkich tego typu rozważań, zostaje 
sprzężona i podporządkowana koncepcji osobowości twórczej, której prymat tym bar
dziej zdumiewa, gdy uwzględni się charakterystyczne dla pisarza dążenie do tworzenia 
swojego wizerunku jako poety „mało znaczącego”, posiadającego „mały rozum, małe 
serduszko” i „maleńką muzę”. Jako dyletant mógł on -  jak zauważa krytyka -  zdobyć 
się na daleko idącą niezależność wobec kierunków literackich epoki (klasycyzm, sen
tymentalizm), programów działających stowarzyszeń (Batiuszkow był członkiem 
Arzamasu) i atmosfery prestiżowych salonów (zwłaszcza petersburskiego salonu dy
rektora Cesarskiej Biblioteki Publicznej -  Aleksego Olenina)5. Mógł zatem w pełni 
samodzielnie prezentować swoje poglądy, poglądy człowieka o skomplikowanej psy
chice, niezwyczajnej wrażliwości, nieudanym życiu osobistym, podatnego na chorobę 
psychiczną, która uniemożliwi mu tworzenie przez ostatnich trzydzieści lat życia.

Pozostając w sferze oddziaływań propozycji Mikołaja Karamzina, Mikołaja Mu- 
rawjowa i pro-Winckelmannowskiej orientacji salonu Aleksego Olenina, Batiuszkow 
buduje swoją „małą filozofię” na podłożu i w odniesieniu do estetyki renesansu oraz 
angielskiego sensualizmu6. Sprzeczności w wypowiadanych przez Batiuszkowa sądach 
wynikać mogą nie tyle z niesprecyzowania i dostatecznego przemyślenia przedkłada
nych kwestii, ile właśnie z próby przeniesienia na grunt rosyjski estetyki renesansowej, 
dostosowania jej do czasów sobie współczesnych, jeszcze przed wykrystalizowaniem 
się estetyki romantyzmu, ale w momencie, kiedy najistotniejsze stały się dylematy: 
obiektywny -  subiektywny charakter piękna, osobowość twórcy -  osobowość odbior
cy, wyrażanie -  odtwarzanie rzeczywistości (świata zewnętrznego i świata wewnętrz
nego), wreszcie najbardziej paląca kwestia -  tworzywa sztuki, czyli języka. Bez więk
szego ryzyka można wysunąć tezę, iż Konstanty Batiuszkow wypełnia „puste miejsce”, 
ewidentną lukę w teorii poezji, brak rosyjskiego renesansu w praktyce literackiej
1 refleksji teoretycznej.

Nie bez powodu ideałem twórcy stają się poeci renesansu włoskiego: Dante Ali
ghieri, Francesco Petrarka i Torquato Tasso, którzy -  zdaniem twórcy -  posiadają 
szczególną zdolność przeżywania i wywoływania doznań estetycznych u odbiorców. 
Funkcją poety jest bowiem, co przypomina myśl niektórych włoskich teoretyków (np.

5 Por. В.А. Кошелев, s. 15.
6 Por. А.С. Батюшкова, Эстетические взгляды К.Н. Батюшкова, Автореферат дисс. на соиск. 

ученой степени кандид. философск. наук, Москва 1989, s. 10.
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Patricia), wyrażanie, a nie naśladowanie7. I nawet jeśli próbę utożsamienia poezji 
z ekspresją modyfikuje Batiuszkow poprzez koncepcję stworzenia „nauki z życia twór
cy” („наука из жизни стихотворца”), nie pozostaje to w sprzeczności z renesanso
wym poglądem na problem naśladowania i fikcji, choć oczywiście stanie się pułapką 
nierozwiązanego dylematu. Sztuka, w przekonaniu Batiuszkowa, wymaga całkowitego 
zaangażowania artysty, pełnego oddania i absolutnej szczerości:

„Надобно, чтобы вся жизнь, все тайные помышления, все пристрастия клонились 
к одному предмету, и сей предмет должен быть -  Искусство. Поэзия, осмелюсь сказать, 
требует всего человека. (...)

Взгляни на жизнь некоторых стихотворцев, которых имена столь любезны сердцу 
нашему. Гораций, Катулл и Овидий так жили, как писали, Тибул не обманывал ни себя, ни 
других (...). Петрарка точно стоял, опершись на скалу Воклюзскую, погруженный в глу
бокую задумчивость, когда вылетали из уст его гармонические стихи: (Нечто о поэте 
и поэзии)8.

Sott’un gran sasso”
(... )

Jednak dar wyrażania uczuć i myśli, nieposkromiona ludzka namiętność (casus Pe- 
trarki), wzbogacona o niepomierną twórczą wyobraźnię (Wasilij Żukowski), musi 
podlegać kodyfikacji w imię hasła: Talis hominibus fuit oratio, qualis vita:

„Я желаю -  пускай назовут странным мое желание! -  желаю, чтобы поэту предписали 
особенный образ жизни, пиитическую диэтику; одним словом, чтобы сделали науку из 
жизни стихотворца. (... )

Первое правило сей жизни должно быть: живи, как пишешь, и пиши как живешь. (... ) 
Иначе все отголоски лиры твоей будут фальшивы” (Нечто о поэте и поэзии, s. 130).

Stąd już niedaleko do podstawowego pytania o kulturowe i historyczne uwarunko
wania osobowości twórcy oraz przeżycia estetycznego w akcie tworzenia i odbioru, 
którym to zagadnieniom poświęca poeta najwięcej miejsca w swoich pracach. Co 
prawda, Batiuszkow nie ma wątpliwości, iż najwartościowsze dzieła sztuki nie są wła
snością jednego narodu, tworząc kulturowy zrąb całej ludzkości („...ибо счастливые 
произведения творческого ума не принадлежат одному народу исключительно, 
но делаются достоянием всего человечества” -  Речь о влиянии легкой поэзии на 
язык, s. 160), lecz przy określaniu uwarunkowań przeżycia estetycznego stawia pod- 
miotowi-odbiorcy kilka wymagań, spośród których najważniejszym kwalifikatorem 
okazują się jego predyspozycje intelektualne:

„Человек, который занимается словесностью, имеет во со раз более мыслей и вос
поминаний, нежели политик, министр, генерал” (Из записных книжек, s. 182).

Za istotny czynnik uznaje Batiuszkow również specyficzną wrażliwość estetyczną, 
z którą człowiek przychodzi na świat, w tym sensie jest więc ona niezależna od kon

7 Por. A. Kuczyńska, Człowiek i  świat. Wątki antropologiczne w poetykach renesansu włoskiego, War
szawa 1976, s. 130.

8 К.Н. Батюшков, Нечто о поэте и поэзии, Москва 1985, s. 130. Wszystkie cytaty z dzieł krytycz
nych K. Batiuszkowa zaczerpnięte zostały z wyżej wymienionego wydania, ze wskazaniem strony w tek
ście.
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tekstu kulturowego. Typ estetycznego kontaktu ze światem wyznacza jednak pamięć 
afektywna, działająca dzięki wrażeniu zmysłowemu, toteż znak pamięciowy przywo
łujący wspomnienia, na którego ważność zwracał uwagę w Wyznaniach Jean Jacques 
Rousseau, powraca pod piórem Batiuszkowa w postaci koniecznego warunku przeży
cia estetycznego:

„Если бы мы знали подробно обстоятельства жизни великих писателей, то без сом
нения могли бы найти в их творениях следы первых, всегда сильных ощущений. Сердце 
имеет свою особенную память” (Нечто о поэте и поэзии, s. 132-133).

Materiał uchwycony przez zmysły, a trwający dzięki pamięci, ma niepowtarzalną, 
czysto indywidualną naturę. Na potwierdzenie tego przytacza Batiuszkow historię 
z życia Rousseau, który pamięta początek pieśni śpiewanej przez ciotkę, Ariosta po
wracającego do zakodowanego w wyobraźni obrazu rąk pewnej młodej kobiety, wy
szywającej nicią srebrną tkaninę, czy Wergiliusza opiewającego swą młodość. Moc 
talentu daje możliwość przechodzenia, przenoszenia się obrazu do umysłu odbiorcy. 
Dzięki natomiast sile empatii, współodczuwania („чувствовать себя в другом”
-  według terminologii Michaiła Murawjowa), można osiągnąć pożądaną bliskość do
znań estetycznych, niemal pełną tożsamość z Innym poprzez wejście w jego świat.

Tak zamanifestowany pogląd to potwierdzenie tezy, iż artysta zdolny jest do prze
kraczania naturalnych barier i granic natury psychicznej oraz kulturowej. Idea empatii 
znana teoretykom XVII wieku (T. Hobbes, A. Smith), szczególnie istotna dla twórców 
romantyzmu (zwłaszcza niemieckiego -  J.G. Herder, Novalis), a teoretycznie opraco
wana na większą skalę dopiero na przełomie XIX i XX wieku (H. Lotze, Th. Lipps, 
E. Titchener), stanie się dla Batiuszkowa przyczyną nieustannej udręki i powodem 
nierozwiązanego dylematu. Empatia bowiem, dając szansę na przeniknięcie w ducha 
innej epoki jako jedna z metod „wejścia w kulturę”9, oznacza wyzbycie się siebie, tzn. 
rezygnację z własnej kulturowej tożsamości, a to wydaje się Batiuszkowowi warun
kiem wielce pożądanym, lecz trudnym do spełnienia. W spuściźnie twórcy -  zarówno 
teoretycznej, jak i literackiej -  na pierwszy plan wysuwa się sprawa porozumienia 
i bliskości z drugim człowiekiem, co uznać należy za bezpośredni wpływ konwencji 
sentymentalistycznej z jej uporczywymi poszukiwaniami sposobów i dróg kontaktu 
międzyludzkiego. W tej części rozważań Batiuszkow nie wychodzi poza nieco naiwny 
dyskurs sentymentalistów, popadając w łzawą tonację z przymieszką słów-kluczy
-  uczucie i serce:

„(...) если бы нашел сердце, способное чувствовать вполне то, что я чувствую; если бы мог 
передать ему все тайны помышления, всю свежесть моего мечтания и заставить в нем тре
петать те же струны, которые издали голос в моем сердце. Где сыскать сердце, готовое 
разделить с нами все чувства и ощущения наши?” (Нечто о поэте и поэзии, s. 129).

Jednak już ustosunkowując się do kulturowych uwarunkowań sztuki, nabiera śmia
łości, a język jego wypowiedzi staje się żywszy, bardziej świeży, niekiedy dosadny. 
Artysta, w myśl idei poety umiejący przeniknąć w inną kulturę, okazuje się uwikłany 
w sytuację etniczną, społeczną i historyczną, a jako taki może tworzyć wyłącznie

9 Por. А.С. Батюшкова, s. 21.
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w zgodzie ze swoim doświadczeniem plemiennym. Historyczność i etniczność są do
meną alienacji, ale też i wartości zróżnicowania wynikającej z klimatyczno-geogra- 
ficznych uwarunkowań, które z kolei oddziałują na zawarty w dziele obraz świata, ze 
swej natury osobisty i indywidualny. Wybór perspektywy świata nie należy wyłącznie 
do decyzji twórcy, określają go bowiem historyczne formy myślenia i estetyka rodzi
mej przyrody („Климат, вид неба, воды и земли -  все действует на душу поэта, 
отверстую для впечатлений” -  Нечто о поэте и поэзии, s. 133).

Daremny pozostaje trud przekraczania granic nieprzekraczalnych, próby odczuwa
nia „siebie w Innym” i tworzenia wizerunku kultury, z której się nie wyrosło. I mimo iż 
Batiuszkow znajduje przykłady genialnych przeistoczeń (np. Tasso), nie opuszcza go 
w zasadzie nigdy wątpliwość, który ze sposobów prezentowania świata należy walory
zować dodatnio: osobniczy, tzn. etniczny, ale jeszcze nie subiektywny, niemożliwy do 
zaistnienia w oderwaniu o wyznaczników kulturowo-historycznych, czy obiektywny, 
ogólny i powszechny, typowy dla kultury renesansu.

Problem nierozwiązany ideowo nabiera jasności na stylistyczno-językowym po
ziomie opisu dzieła literackiego. Językowi, a właściwie stosunkowi mowy do konkret
nego etnicznego języka, oddaje twórca większą część swojej planowanej pracy, której 
konspekt wszedł do dziennika Чужое: мое сокровище! Zwracając się do wirtualnego 
odbiorcy, przedstawia pisarz ambitny projekt opisu kondycji literatury rosyjskiej od 
momentu jej narodzin do czasów sobie współczesnych. Chce ponadto pisać w sposób 
jasny i zwięzły, jak to określa humorystycznie, nie zaczynać od jaj Ledy, lecz obierając 
za punkt wyjścia język rosyjski, jego historię („1. О славенском языке. Опять не 
начинать от Сима, Хама и Афета! А с Библии, которую мы, по привычке, зовем 
славенскою. О русском языке. 2. О языке во времена некоторых князей и царей. 
Влияние (пагубное) татар. 3. О языке во времена Петра I” -  Чужое: мое сокро
вищ! s. 195) i podatność na wpływy ze strony innych języków, środowisk artystycz
nych oraz elit intelektualnych:

„(...) Борьба старых нравов с новыми, старого языка с новым. Влияние искусств, наук, 
роскоши, двора и женщин на литературу. (...)

Словесность надлежит разделить на эпохи.
I Ломоносова.
II Фонвизина.
III Державина.
IV Карамзина.
V До времен наших.
Сии эпохи должны быть ясными точками. Потом: не должно из виду упускать действие 

иностранных языков на наш язык. Переводы ученых с греческого и латинского. Что заняли 
мы у французов, и какое действие имели переводы романов Вольтера и проч.

(...) Что всего свойственнее русским? Богатство и бедность языка. Может ли процветать 
язык без философии и почему может, но не долго? Влияние церковного языка на 
гражданский и гражданского на духовное красноречие. Все сии вопросы требуют ясного 
разрешения и должны быть размещены по приличным местам” (Чужое: мое сокровище! 
s. 196-197).

Odkrycie i nobilitacja języka jako przedmiotu analizy wpisuje się w nurt poszuki
wań sentymentalizmu, który -  jak inne kierunki oświecenia -  aprobowały przekonanie 
o skuteczności słowa jako środka oddziaływania na ludzką świadomość. Sztuka zatem
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posiada moc kształtotwórczą i może dać wymierny efekt w postaci duchowego odro
dzenia społeczeństwa rosyjskiego. Jednocześnie sztuka słowa, której tworzywem jest 
język, ma, a przynajmniej powinna mieć, charakter narodowy, stanowi, co nieuniknio
ne, twór kultury rodzimej, ale w jej najlepszych, najbardziej dojrzałych przejawach. 
Pierwszym i najważniejszym zadaniem stojącym przed sztuką słowa jest właściwe 
wyrażenie-wysłowienie tego, co niejasne i nienazwane, wypływające z serca, a więc 
stymulowane przez głębokie przeżycie, mające swoje źródło w emocji, wzruszeniu, 
wspomnieniu, zawsze implikowanych kulturowo. Język dopiero w pewnym momencie 
swego rozwoju uzyskuje zdolność do wyrażania myśli i doznań, do komunikowania 
sensu. Ów pożądany poziom osiągnie język, tworzywo literatury rosyjskiej, dopiero po 
wyjściu ze stanu niemowlęctwa, ale bez utraty swych narodowych korzeni:

„Справедливо: русский язык в младенчестве; но он богат, выразителен, как язык ла
тинский, и со временем будет точен и ясен, как язык остроумного Фонтенеля и глубоко
мысленного Монтескье” (Вечер у  Кантемира, s. 168).

Nobilitacja języka narodowego dokonuje się więc bardziej w duchu renesansu niż 
w zgodzie z kształtującym się kanonem romantyzmu. Podstawową odmienność obu ujęć 
można dostrzec już w samym punkcie wyjścia. Batiuszkow zabiega bowiem o utwo
rzenie języka harmonijnego, oczyszczonego z wszelkich dialektyzmów i, jak pisze, bar
barzyńskich naleciałości, zwłaszcza na poziomie fonetycznym:

„(...) И язык-то сам по себе плоховат, грубенек, пахнет татарщиной. Что за Ы? Что за Щ? 
Что за Ш, ШИЙ, ЩИЙ, ПРИ, ТРЫ? О варвары! А писатели? Но бог с ними! Извини, что 
я сержусь на русский народ и на его наречие. Я сию минуту читал Ариоста, дышал чистым 
воздухом Флоренции, наслаждался музыкальными звуками авзонийского языка и говорил 
с тенями Данта, Тасса и сладостного Петрарка, из уст которого что слово, то блаженство” 
(Н.И. Гнедичу, 27 ноября—5 декабря 1811, s. 252).

Nieustannie powołuje się poeta na autorytet twórców i filozofów francuskiego (Mi
chel Montaigne) i włoskiego renesansu; zwłaszcza postać Dantego ma tu pierwszo
rzędne znaczenie jako autora słynnego traktatu De vulgari eloquentia, pisanego po 
łacinie, ale omawiającego problem języka włoskiego funkcjonującego w owym czasie 
w dwóch wariantach: vulgari locutio -  języka powszechnie używanego i locutio se- 
condaria — języka opartego na określonych regułach gramatycznych10. Autor Boskiej 
komedii, oceniając negatywnie dialekty, którymi mówiono w różnych regionach 
Włoch, występuje z koncepcją stworzenia języka ogólnowłoskiego — volgare illustre, 
języka elity włoskiej, wysublimowanego i „wybornego” fonetycznie, utworzonego ze 
słów, jak pisze poeta, uczesanych lub szorstkich, jakby wypolerowanych, po których 
pozostaje w ustach pewna słodkość (np. amore, donna, disio, virtute, donare, letitia, 
salute)11.

Batiuszkow wymaga od twórcy analogicznej zdolności odczuwania piękna, połą
czonej z umiejętnością odnajdywania tkwiącej u podstaw każdego języka harmonii,

10 Por. K. Morawski, Wstęp [w:] Dante Alighieri, Boska komedia, wybór, przekł. E. Porębowicz, Wro
cław 1986, s. XLVIII—LI.

11 Por. Dante Alighieri, O języku pospolitym, przekł., wstęp i komentarz Wł. Olszaniec, Kęty 2002, 
s. 57.
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którą może oddać, ale też i odebrać jedynie przedstawiciel danej nacji. Jak zaznacza 
poeta, każdy język posiada właściwe sobie połączenia wyrazowe, stąd też wydawałoby 
się dziwne, gdyby Rosjanin, Anglik czy Włoch pisali dla np. „francuskiego ucha” i na 
odwrót (Мысли о литературе, s. 198). Dante proponuje stworzenie języka narodowe
go, percypowanego prawie wyłącznie na płaszczyźnie sensualnej, Batiuszkow -  tkwiąc 
w wirze oświeceniowo-preromantycznych postulatów -  rozmywa konkret renesanso
wej estetyki i posiłkuje się typową dla sentymentalizmu kategorią wdzięku (неизъя
снимая прелесть), która zawiera w sobie enigmatyczne, ale poszerzające sferę odbioru 
pojęcia: delikatności, refleksyjności i głębi sięgającej poziomu duszy (Вечер у  Канте
мира, s. 173).

Spuścizna estetyczna Konstantego Batiuszkowa, mająca często charakter osobiste
go wyznania i zawierająca liczne wątki autobiograficzne, jest próbą ujęcia procesu 
twórczości poetyckiej, który dokonując się w sprzężeniu takich czynników, jak artysta 
-  dzieło -  odbiorca -  wartość estetyczna, musi wpisać się w kontekst kulturowy, zanim 
stanie się własnością całej ludzkości. Organiczna więź pomiędzy twórcą obdarzonym 
talentem, ponadprzeciętną wrażliwością a ojczystą ziemią z jej tradycją i językiem 
owocuje dziełem autentycznie poruszającym, ale tylko odpowiednio przygotowanego 
odbiorcę. Przeżycie estetyczne, podobnie jak i akt twórczy, wymagają spełnienia na 
linii autor -  odbiorca warunku: głębokiej wrażliwości, sensualno-duchowego porozu
mienia oraz rzetelnego wykształcenia, formującego świadomość etyczną i dającego 
wiedzę na temat tworzywa literatury. Pokonać surowość języka rosyjskiego to, według 
Batiuszkowa, dać mu zdolność do wyrażania myśli i uczuć przez twórcę-Rosjanina, 
którego dzieło wpływa na język nowy i jeszcze nie uformowany, a tym samym od
działuje na duchowe odrodzenie narodu. Umiar, harmonię i jasność o wyraźnie rene
sansowym rodowodzie chce Batiuszkow połączyć ze zdroworozsądkowym, w duchu 
oświecenia, spojrzeniem na dzieło, dopełniając swoją teorię elementem zapowiadają
cym estetykę najbliższej przyszłości, najtrudniejszym do pogodzenia z pozostałymi; 
pragnie wyrazić i równocześnie wznieść się ponad („odczuwać siebie w Innym”) zmy- 
słowo-emocjonalny wymiar sztuki, tzn. dać wyraz swojej kulturowej przynależności 
i „wyzbywając się siebie”, przeniknąć w ducha innej nacji. Ideał, albo inaczej utopijna 
wizja poety pozostała projektem niedopracowanym teoretycznie i niezrealizowanym 
w praktyce literackiej, wyraźnie jednak komunikującym, iż świat artysty uformowany 
jest w pojęciach macierzystej odmiany kultury i na tle jej skali wartości. Kultura już 
okrzepła wyłania dzieła naprawdę wybitne i, co zdaje się Batiuszkow przeczuwać, 
dzieła w istotnym znaczeniu metafizyczne.
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Барбара Ставаж, Искусство как продукт культуры в эстетической
мысли Константина Батюшкова

В статье исследуется проблема вклада Константина Батюшкова в формирование русской 
эстетики. Поэт пытается решить важнейшие задачи эстетики своего времени: утверждение 
ясности и краткости литературного образа, очищение русского языка от диалектизмов 
и варваризмов, создание „науки из жизни стихотворца”, которая является важным фактором 
в процессе расширения поэтических возможностей.

Батюшков -  поклонник и продолжатель теоретического и литературного наследия 
итальянского ренессанса, выступает с концепцией искусства как продукта национальной 
культуры, являющейся источником глубокого эстетического переживания, одновременно 
считая важной задачей умение художника проникнуть в дух другой культуры методом 
эмпатии („вживания в образ”).


