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O PISANIU I CZYTANIU UTWORÓW ALEGORYCZNYCH

Ostatnimi laty  alegoria nie cieszyła się tzw. dobrą prasą. Niemal każda 
wzmianka o niej we współczesnych pracach krytycznych jest zazwyczaj 
zarazem uszczypliwa i powierzchowna, padają takie określenia, jak: 
„sztuczność”, „chłodne abstrakcje” , „zimne alegoryczne koncepty” , „nudne 
m oralizatorstw o”, „konwencjonalne i bezkrwiste personifikacje” . Mało te
go, sam term in pojawia się często po prostu jako pejoratyw ny ; tak  np. 
powiada recenzent: „Książka nigdzie nie w y r a d z a  s i ę  w  alegorię, ale 
p r z e c i w n i e ,  jest bogatym i w yrazistym  dziełem wyobraźni”. W resz
cie — stosuje się to słowo całkiem przypadkowo do tych rzeczy, które 
wcale nie są alegoriami, ale akurat zaw ierają jakąś naukę religijną lub mo
ralną, która się krytykow i nie podoba albo której nie zrozumiał. Gdy 
C. S. Lewis ogłosił powieść Perelandra (wznowioną później pod tytułem  
Voyage to Venus), która jest fantazją z gatunku zwanego dzisiaj „space- 
-fiction”, gdzie wprost opowiada o początkach rozumnego życia na owej 
planecie i o tym, jak przybysz z Ziemi zapobiegał nowemu „upadkowi 
człowieka”, dla uniknięcia nieporozumień napisał w przedmowie: „Wszyst
kie postaci ludzkie w  tej książce są czysto fikcyjne i żadna z nich nie jest 
alegoryczna”. Mimo to pewien recenzent, opisawszy najpierw  podróż kos
miczną, na zakończenie stw ierdził brutalnie: „Odtąd zaczyna się alegoria” . 
Czyli postanawiając odłożyć książkę do niewłaściwej przegródki, uznał, że 
o dziele tego rodzaju nic pożytecznego nie da się powiedzieć.

Otóż skoro cały dział litera tu ry  został tak jednogłośnie i jak gdyby 
autom atycznie skazany za tę tylko zbrodnię, że jest sobą, i wykluczony 
z pola uwagi poważnej krytyki, to niezbyt ryzykowne jest przypuszczenie,
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że po prostu zapomnieliśmy, jak obcować z takim i utworam i. Jest w na j
wyższym stopniu nieprawdopodobne, oględnie mówiąc, by gatunek, k tóry 
w przeszłości wydał takie uznane arcydzieła, jak  Boska Komedia, The 
Faerie 'Queene i The Pilgrim’s Progress, był całkowicie bezwartościowy. 
Nie wydaje się także, aby gatunek, który przez tyle stuleci zażywał popu
larności, nie odpowiadał żadnej zasadniczej potrzebie ludzkiej natury. 
Znacznie łatwiej przypuścić, że straciliśm y z nim  kontakt i już nie pa
miętamy, jak  się gra w tę konkretną grę literacką — jaki jest jej zamysł 
i jakie są jej reguły — i dlatego nie potrafim y stwierdzić, co tu  jest 
dobrze, a co źle zrobione i o co tu  w  ogóle chodzi. Jesteśm y w takiej samej 
sytuacji, jak Am erykanin, który nie mając pojęcia o krykiećie, został 
zasadzony w pawilonie u Lorda, gdzie się toczy testmecz. Jedyne w ra
żenie, jakie pewno stam tąd wyniesie, to to, że gra jest powolna i sztywna, 
ani trochę niepodobna do baseballu. Będzie miał bardzo mgliste pojęcie 
o tym, co tam  wszyscy tak  usilnie starają się robić, a subtelniejsze ele
m enty gry um kną m u całkowicie.

Tak samo z alegorią. Większość z nas, oczywiście, nieco więcej umie 
niż recenzent powieści dra Lewisa: wiemy, że alegoria to opowieść, która 
mówi jedno, a znaczy co innego — gdy tu taj akurat dr Lewis m iał na 
myśli dokładnie to, co powiedział, ani mniej, ani więcej. Ale i tak  prze
cież dziwimy się, dlaczego jakiś pisarz m iałby w ybrać tę tak  bardzo na
szym zdaniem okrężną drogę wypowiedzi. Ponadto cała spraw a zaciemnia 
się przez liczne dywagacje o m itach i symbolach, wyobraźni i fantazji, 
postaciach i archetypach itd., które gm atwają tem at i u trudniają  dostrze
żenie lasu spoza drzew.

Najprościej chyba zacząć od stwierdzenia, że alegoria jest to odrębna 
form a literacka, której cel i metoda polega na udram atyzowaniu doświad
czeń psychicznych, tak aby stały się żywsze i lepiej dawały się pojąć. 
Dwie inne form y literackie, które są właściwie tym  samym, to przypo
wieść i bajka. Każda z nich opowiada pewną historię dosłowną i kom plet
ną, która jednak zarazem ukazuje pewne podobieństwo do przeżyć ducho
wych lub psychicznych, tak że może służyć do oznaczenia lub interpretacji 
owego doświadczenia; historia zaś opowiadana jest nie dla niej samej, lecz 
ze względu na to, co oznacza. Zasadą takich opowieści jest zawsze uświa
domienie sobie p o d o b i e ń s t w a  między dwoma doświadczeniami, 
z których jedno jest znajome, a drugie nie, tak  że można się posłużyć 
jednym, aby rzucić światło na drugie. „Do czego p o d o b n e  jest króle
stwo Boże i z czym bym mógł je p o r ó w n a ć ? ” [Łuk. 13, 18]. „Inną 
przypowieść powiedział im: p o d o b n e  jest królestwo niebieskie do 
kwasu, który wziąwszy skryła niewiasta w trzy m iary mąki, aż zakwasiło 
się wszystko” [Mat. 13, 33]. Zwykle opowiadanie jest bardziej złożone, 
jak  np. w przypowieści o siewcy: następuje po sobie szereg wydarzeń,



z których każde można interpretować, odnosząc je do rzeczywistego (tzn. 
przenośnego) sensu; obydwa ciągi pozostają jednak przez cały czas od
rębne i równoległe — odpowiadają sobie w kolejnych punktach, ale nigdy 
na siebie nie zachodzą.

W bajce, k tóra zwykle opowiada na pozór o zwierzętach, ale napraw dę 
mówi o ludziach, sens przenośny z reguły zawiera umieszczony na końcu 
zwięzły morał:

Myszy odbyły zebranie, aby uradzić, jak najlepiej uchronić się przed kotem. 
Młoda myszka zaproponowała, aby kotu przywiązać dzwonek; będzie wtedy sły
chać, że kot się zbliża. „Bardzo pięknie”, powiedziała na to stara mysz, „ale kto 
to zrobi?”

M o r a ł :  łatwo mówić, trudno zrobić.

Obie te form y narracji przenośnej są, jak wiadomo, bardzo stare — 
starsze niż alegoria, której cechą wyróżniającą jest to, że osoby wystę
pujące w opowiadaniu dosłownym są u o s o b i o n y m i  a b s t r a k c j a 
mi .  Oto krótka opowiastka znajdująca się jakby w pół drogi, na płocią 
oddzielającym bajkę od alegorii:

Ogień, Woda i Dobre Imię wybrali się razem w  podróż. Zanim wyruszyli, 
postanowili się umówić, w jaki sposób się odnajdą, gdyby ich coś rozdzieliło. 
Ogień powiedział: „Znajdziecie mnie tam, gdzie ujrzycie dym”. Woda powie
działa: „Tam, gdzie trawa będzie najzieleńsza, tam i ja będę”. Lecz Dobre Imię 
powiedziało: „Baczcie, abyście mnie nie zgubili, bo niełatwo jest odzyskać utra
cone dobre im ię”.

Trzeci uczestnik rozmowy różni się wyraźnie od pozostałych. Ogień 
i Woda to konkretne rzeczy, jakkolwiek upersonifikowane, natom iast Dobre 
Imię nie jest w  ogóle r z e c z ą ,  jest to upostaciowana abstrakcja.

Ponieważ w łaśnie tego rodzaju personifikacje są charakterystyczne dla 
alegorii, jest dość jasne, że mogła się ona pojawić dopiero w zaawanso
wanej kulturze: w  takiej, w której ludzie już się nauczyli myśleć za po
mocą pojęć abstrakcyjnych.

Dopiero pod panowaniem  Augusta, pod koniec okresu, który oznacza
m y „p.n.e.”, zaczynamy dostrzegać, że coś bardzo szczególnego dzieje się 
z owymi bóstwami olimpijskimi, które Rzymianie przejęli od Greków. 
Nie są to już w  pełni dookreślone, samowystarczalne, nadludzkie osobi
stości, żyjące sobie pospołu, mające swoje doznania, interesy i przygody, 
a także raczej mało budujące sprawki miłosne, lecz zaczynają przemieniać 
się w  abstrakty. M ars np. był wprawdzie w dawnych czasach patronem  
wojny, ale wcale nie był po prostu i wyłącznie W ojną: miał czas i ochotę 
na zajmowanie się innym i sprawami. Miał przygodę miłosną z Wenus; 
a gdy W ulkan; jej mąż, przyłapał ich i zarzucił sieć na występną parę 
i zaciągnął oboje przed oblicze innych bogów, wiele było wesołości na 
wysokim Olimpie. Jeśli M ars w trącał się do w ojny między ludźmi, to po 
to, aby pomóc jednej lub drugiej stronie z pobudek osobistych, aby po



mścić krzywdę albo wesprzeć jakiegoś bohatera, którem u sprzyjał. Ale 
w  Tebaidzie Statiusa, utworze napisanym  na początku ery chrześcijań
skiej, Mars spełnia całkiem inną funkcję. Jowisz chce, aby w ybuchła w oj
na, by ukarać miasto Teby; wysyła więc Marsa, nakazując m u ją  roz
niecić. Mars czyni to, a po wykonaniu rozkazu odchodzi, aby wywoływać 
w ojny gdzie indziej. Jowisz postępuje tu  nadal jak mitologiczne bóstwo: 
m a powody osobiste, aby się obrazić na Teby. Ale M arsa Teby nic nie 
obchodzą: istnieje on ty llp  po to, aby wzniecać w ojny na rozkaz losu. 
Przestał być bogiem wojny, stał się upostaciowaniem W ojowania. W dal
szym ciągu poematu cechy na pół boskie wcielają się w osobne postacie, 
by odgrywać takie role, jakie dawniej graliby tacy lub inni bogowie. Na
rodziła się alegoria.

Reagujemy na to w sposób naturalny uwagą, że to wielka szkoda. Mito
logiczny Mars jest znacznie bardziej malowniczy i poetycki niż abstrakcja 
zwana Wojowaniem. Ale ludzkie um ysły nie mogą się żywić samą malow- 
niczością i poetyckością. W czasach Cesarstwa starzy bogowie um ierali; ich 
um ieranie trwało już od wielu lat. Nie można już było mówić o ludzkich 
przeznaczeniach i postępkach w słowach właściwych Olimpijczykom. 
W istocie powstawał wśród Rzymian nowy rodzaj świadomości m oralnej.

Grecy, nieuleczalni racjonaliści, w swojej filozofii zawsze skłonni byli 
uznawać, że na to, aby b y ć  dobrym, wystarczy z n a ć  dobro. Tak jak  
niektórzy nowsi myśliciele, hołdowali w zasadzie poglądowi, że wszelkie 
złe skłonności można uleczyć przez wychowanie. Ale w owym okresie 
kryzysu i zamętu Rzymianie, zawsze nieuleczalnie moralni, odkrywali 
w  sobie samych w ew nętrzny rozdźwięk między wiedzą a uczynkami, co 
nazywamy „rozdwojeniem woli”, a czasem „poczuciem grzechu” . Z bo
lesną pewnością, jaką dają własne przeżycia, wiedzieli, co znaczy powie
dzenie: „Widzę i uznaję dobro, ale idę za złem” . W tej rozterce nie mogły 
im pomóc ani pradaw ne kulty  Rzymu, ani nowsi bogowie Grecji. Zwrócili 
się do m isteriów Wschodu, ofiarowujących uwolnienie i w ybaw ienie od 
samego siebie i połączenie z Jedynym . Chrześcijaństwo, pojaw iając się, 
rzec można, dosłownie we właściwym „momencie psychologicznym”, 
z owym „rozdwojeniem woli” stanowiącym samo jądro jego koncepcji 
p a tu ry  ludzkiej, odpowiadało ich sytuacji. Ale chrześcijaństwo tej sytuacji 
nie wprowadziło, ona była już dana.

Nie powinno więc dziwić, że gdy człowiek uświadomił sobie ostro swój 
w ew nętrzny konflikt, zaczął poszukiwać literackiego sposobu w yrażania 
nowych uczuć. Odczuwał teraz życie jako walkę nie tyle z siłami zewnę
trznym i, ile pomiędzy siłami działającymi w ew nątrz niego · samego ; zaczął 
więc personifikować te siły i dramatyzować konflikt. Środkiem w ypow ie
dzi poetyckiej staje się alegoria; a alegorie tego okresu przeważnie przy
bierają postać psychomachii, walki toczonej w ew nątrz pomiędzy Przy



warami a Cnotami. Tradycja psychomachii okazała się niezm iernie trw ała 
i żywotna: w istocie tak  przeniknęła nasz codzienny język, że nie możemy 
się bez niej obejść. Gdy używamy takich wyrażeń, jak np.: „był rozdarty 
pomiędzy chciwością a strachem ” lub „ciekawość pokonała w nim poczucie 
przyzwoitości”, to tworzym y psychomachię — alegoryczną bitw ę między 
upostaciowanymi cechami charakteru. Możemy sobie mówić w chwilach 
namysłu, że abstrakcje takie, jak „strach” czy „ciekawość” nie m ają nie
zależnego bytu, lecz są tylko rzeczywiste osoby, które boją się lub byw ają 
ciekawskie; bardzo trudno jest jednak nie mówić albo naw et nie myśleć 
tak, jakby nasza osobowość była polem bitw y między emocjami różnymi 
od nas samych i silniejszymi od nas samych.

Istnieją oczywiście pewne trudności techniczne związane z pisaniem  
psychomachii na większą skalę. Uosobione cechy, nie mając istnienia oso
bowego poza jakościami, które uosabiają, muszą być dość ograniczone 
w  swoich poczynaniach i rozmowach. Jest to słabość wszelkiej alegorii, 
która daje powód zarzutom „chłodu” i „sztuczności” i do pewnego stopnia 
je usprawiedliw ia; zobaczymy później, jak  wielcy mistrzowie alegorii da
wali sobie z tym  radę. Co więcej, wojna jest zajęciem świetnie odpowia
dającym takim  przywarom , jak Gniew, Zazdrość i Okrucieństwo, i takim  
cnotom, jak Odwaga, Męstwo, Lojalność itp., ale byw ają także inne ce
chy — zwłaszcza takie łagodne cnoty chrześcijańskie, jak  Cierpliwość, 
Uległość, Pokora, Litość itd., którym  rzemiosło wojenne zgoła nie przy
stoi. Niektóre np. utarczki u Prudencjusza wychodzą dosyć groteskowo. 
Trzeba było znaleźć dla alegorii inne odpowiednie tem aty — np. epitha- 
lamion, czyli M ałżeństwo pomiędzy w ybranym i cnotami, z których każdej 
towarzyszy stosowny orszak, i inne. Z pewnością te wczesne eksperym enty 
wydadzą się nam bardzo nudne w czytaniu i wzdychać będziemy za w ie
lostronnie ludzkimi cechami dawnych bogów. Ale dla autorów, pionierów 
gatunku, alegoria nie była nudną konwencją — była nowym i podnieca
jącym środkiem eksploracji nie odkrytych obszarów duszy, kluczem do 
pierwszych w rót psychologii analitycznej.

Służyła też alegoria do czegoś innego. Stała się narzędziem in terp re
towania nie tylko teraźniejszości, ale także przeszłości. Dzięki niej pobożni 
poganie mogli znaleźć możliwy do zaakceptowania sens dla tych opowieści 
mitologicznych, które szokowały myślących ludzi swoją niemoralnością 
i brakiem konsekwencji; pobożni zaś chrześcijanie mogli podobnie uporać 
się z mitycznymi i historycznym i fragm entam i Starego Testam entu. Tak 
odczytywane dawne opowieści jaśniały nowym blaskiem. W istocie alego
ryczna in terpretacja Pisma świętego cieszyła się zadziwiająco długim ży
wotem; nowoczesna teologia znalazła lepsze sposoby obchodzenia się z m i
tami religijnymi, ale niewiele jest osób w  moim wieku, wychowanych 
na słuchaniu kazań, którym  nie byłyby znajome ćwiczenia duchowe tego



rodzaju. To prawda, że te interpretacje bywały nieraz w złym guście 
i nieprzekonujące, ale nie należy sądzić żadnej form y literackiej po tym, 
co ucierpiała z rąk  bigotów pragnących zbudowania. Gdy jednak ktoś 
upierać się będzie przy alegorycznej wykładni jakiejś historii napisanej 
zrazu nie z tym  zamiarem, to muszą pojawić się momenty, kiedy in ter
pretacja stanie się naciągnięta i n ienaturalna. Mimo to ów proceder alego- 
ryzacji, by tak  rzec, wstecznej musiał być wielce pomocny tym, którzy 
pisali oryginalne alegorie dla ich własnych zalet: poszerzał on pole ekspe
rym entu i podsuwał większą różnorodność fabuł dosłownych m ających 
unieść sensy alegoryczne.

Z tego, cośmy powiedzieli, powinno wynikać, że alegoria jako moda 
literacka towarzyszyć będzie wszelkim głębokim przem ianom  w psycho
logicznych postawach człowieka. W istocie, okazuje się, że tak  właśnie 
się dzieje. Złoty wiek alegorii w Europie nastał jednocześnie z owym 
niezwykłym przełomem psychologicznym, jaki wywołało w XII w. od
krycie miłości romantycznej.

Tak dziś przywykliśmy uznawać za rzecz oczywistą, że rom antyczna 
miłość między kobietą a mężczyzną jest jedną z najw ażniejszych i uświę
conych spraw w życiu, że trudno nam uwierzyć, iż przed XII w. taka myśl 
nigdy nikomu nie przyszła do głowy — a gdyby przyszła, uznana by zo
stała nie tylko za niemoralną, ale wręcz za śmieszną. To, że ludzie zako
chiwali się, i to z nader kłopotliwymi skutkami, było oczywiście faktem, 
którego nikt i w  żadnym stuleciu nie mógł nie dostrzec, ale nie zwykło 
się za to ich podziwiać. Przeciwnie, namiętność, w odróżnieniu od przy
zwoitego afektu małżeńskiego, zawsze uchodziła za coś złego, i to zarówno 
u mężczyzn, jak i u kobiet — zwłaszcza jednak u mężczyzn, ponieważ 
obalała w nich niepodległy rozum, kazała im postępować jak  szaleńcom 
i (co gorsza) sprawiała, że podporządkowywali się kaprysom  płci pośled
niejszej. Pod tym  względem poganie i chrześcijanie byli zgodni. Namiętne 
uwielbienie dla kobiety było słabością i czymś gorszym jeszcze. Owidiusz 
napisał na ten tem at satyrę pt. Sztuka kochania, w której pastw i się nad 
niem ądrym  kochankiem, dobrowolnym niewolnikiem kobiety, i doradza 
mu złośliwie, w jaki sposób najlepiej wystawić się na powszechne pośmie
wisko :

Gdyby ci rozkazano, żebyś czekał na Forum, to zawsze przychodź wcześniej, 
niż naznaczono, a odchodź bardzo późno. Jeżeli ci powie, żebyś przybył gdzie na 
schadzkę, to rzucaj wszystko i pędź, a tłum niech nie będzie przeszkodą w twej 
drodze. Jeżeli wracając z uczty do domu, zawoła na niewolnika — ty go zastąp. 
Jeżeli będzie na wsi, a powie „przybywaj”, to gdyby nie było powozu, wędruj 
piechotą. <[Kunszt miłosny.] Ars Amatoria  II 223. [Tłum. J. Rościszewski. War
szawa 1922])

I tak  dalej.
Jednocześnie kaznodzieje chrześcijańscy niezmordowanie przestrzegali



młodzieńców przed chytrością kobiet i sidłami miłości. Co prawda, nie 
byli całkiem zgodni co do tego, czy przyjemności płci są złem same w so
bie. Płeć jako taka nie mogła właściwie być złem, ponieważ została usta
nowiona przez Boga, ale też trzeba się z nią pogodzić chyba tylko jako 
z czymś koniecznym dla podtrzym ania gatunku, nie zaś cieszyć się nią — 
to bowiem stawiałoby nas na równi ze zwierzętami. Niektórzy teologowie 
wyznawali mniej ponury pogląd, że rozkosze miłości nie są naganne, jeśli 
ograniczają się do zmysłów i nie biorą góry nad rozsądkiem. Wszyscy jed
nak zgadzali się, że namiętność, która ogarnia duszę i ciało, czyniąc czło
wieka obojętnym  na wszystkie inne ziemskie (a także nadprzyrodzone) 
sprawy, jest czymś całkowicie złym i haniebnym . Każdy zaś człowiek 
świecki, szlachcic czy prostak, uznając małżeństwo za rzecz korzystną, 
a rozpustę za rzecz wybaczalną, zgodziłby się bez zastrzeżeń z Ojcami 
Kościoła, że samo wyobrażenie mężczyzny leżącego plackiem w uwielbie
niu u stóp młodej kobiety jest głupie, poniżające i stanowi odwrócenie 
właściwego porządku rzeczy.

A potem — praw ie nie do w iary — począł się wśród trubadurów  Pro
w ansji i wyśpiewał sobie drogę przez Europę we wszystkich językach 
romańskich nowy kult miłości dworskiej. Nie możemy się tu  zatrzymać, 
by zbadać, co go powołało do życia; wystarczy, że się pojawił, rozprze
strzenił się jak  pożar i pozostał, zmieniając całe oblicze ludzkiego życia, 
dokonawszy jednej z bardzo nielicznych prawdziwych rewolucji społecz
nych w historii. K ult ten wyrósł z głębokich przemian psychologicznych, 
które domagały się poetyckiego wyrazu, zarejestrow ał je i dzięki tem u 
pomógł im dojrzeć. Pisarze zajęli się badaniem i analizą tego całkowicie 
nowego doświadczenia wewnętrznego, alegoria zaś, która już raz okazała 
się przydatna w duchowym laboratorium , znów została zaprzęgnięta do 
roboty. Jak na ironię, Sztukę  kochania Owidiusza, napisaną jako satyra, 
uznano za poważny podręcznik poprawnego postępowania dla zakocha
nych; dysponując taką pomocą, poeci dworni w net opracowali pełne za
sady sztuki i nauki namiętności miłosnej. Całe poematy poświęcano roz
prawom przed Sądem Miłości, gdzie subtelności postępowania miłosnego 
roztrząsano z rów ną powagą dzieląc włos na czworo, jak to bywa w zwyk
łych sądach. Pow stał też ry tuał okazywania ubóstwienia swej damie, tak 
niebezpiecznie i skandalicznie podobny do nabożeństw przepisanych przez 
Kościół, że pojaw iły się oskarżenia o bluźnierstwo.

Poeci nie ograniczali się bynajm niej do dydaktyzmu, nie lekceważyli 
wcale obowiązku opowiadania interesujących fabuł. M ateriałem  literackim, 
którym  dysponowali do tego celu, była bogata spuścizna cudownych wy
darzeń i przygód, którą nazywam y „m aterią B rytanii” [matter of Britain], 
albo częściej „romansem arturiańskim ”. Takie historie, jak  o Tristanie 
j Izoldzie lub o Owenie, traktujące o miłosnych napojach czy o porwą-



niach i uratow aniach uciśnionych pań, dawały właśnie taki m ateriał, jaki 
był potrzebny. Opowiadania te bez ceregieli modernizowano, poszerzano 
i wzbogacano zależnie od potrzeby, tak  by stały się nośnikami nowych 
i modnych idei. Przeważnie poeta zadowalał się samym przedstawieniem  
fabuły, lecz ilekroć opisywana postać musiała wybierać między dwoma 
możliwymi sposobami działania, pojawia się tendencja do alegoryzacji. 
Tak więc w Romansie o Lancelocie Chrétiena de Troyes bohater traci 
konia; jeśli chce mieć wieści o swej pani, królowej Ginewrze, musi się 
zgodzić na to, aby go powieziono na zwykłym wózku. Lancelot waha się 
przez chwilę, zanim wsiądzie na ten nierycerski i niegodny pojazd, a jego 
wahanie przybiera postać debaty między Miłością a Rozumem:

Rozum, który nie tak sądzi, jak Miłość, / prosi go, by nie wsiadał, i prze
strzega go, / karcąc i napominając, / że nigdy nic takiego nie powinien czynić, 
skąd by wstyd lub hańba mogła wyniknąć. / Rozum usta zamieszkuje, a nie 
serce, / i to go ośmiela do surowych słów. / Lecz miłość przebywa wewnątrz / 
jego serca, rozkazuje więc i powiada, / że winien natychmiast wsiadać na wó
zek. / Tak chce Miłość; tak więc być musi; / bo wcale on nie dba o wstyd, / 
gdy taki jest rozkaz i wola miłości. (Rycerz z  wózkiem, 369)

Rzecz ciekawa, że Tristan Tomasza Anglo-Normana, w którym  poeta 
w długich fragm entach dokonuje bezpośredniej analizy psychologicznej, 
niemal wcale nie odwołując się do alegorii, nigdy nie osiągnął znaczniej
szej popularności w swoich czasach. Nam podejście Tomasza wydaje się 
bardziej „nowoczesne” i bezpośrednie niż metoda Chrétiena, ale współ
czesnym wydawało się ono pewnie ciemne i niedość dramatyczne, skoro 
brakło tam  owych personifikacji przez nas napiętnowanych jako nudne 
i nierzeczywiste. W istocie Tomasz wyprzedzał swój czas, ponieważ m ię
dzy XII a XIV w. alegoria szykowała się do zajęcia swego miejsca jako 
dom inująca form a literacka.

Tak więc od romansów przygodowych z alegorycznymi fragm entam i 
przechodzimy do utworów zaplanowanych od początku do końca jako ale
gorie. Niektóre są alegoriami miłości dwornej, inne są alegoriami religij
nymi, jeszcze inne to ogromne i chaotyczne kompendia traktujące 
o wszystkim, co człowiek wykształcony wiedzieć powinien. Na szczęście 
jeden z najlepszych i najdonioślejszych przykładów czystej formy alego
rycznej jest nam bardzo dogodnie udostępniony, przełożył go bowiem dla 
nas Chaucer. Jest to pierwsza część Roman de la Rose, utw oru napisanego 
przez Guillaum e’a de Lorris około połowy XIII wieku. Jego sens alego
ryczny jest najprostszy z możliwych: jest to opowieść o tym, jak  młodzie
niec zakochał się w dziewczynie. W w arstw ie d o s ł o w n e j  opowieści 
dziewczyna w ogóle się nie pojawia; zostaje nam  przedstawiona tylko 
poprzez alegoryczne postacie, które obrazują różne aspekty jej charak
teru. Jedyna postać ludzka w utworze to sam Kochanek. Podobnie jak



wiele innych alegorii średniowiecznych, opowieść przybiera formę snu 
opowiedzianego nam  przez śniącego. Kochankowi śni się zatem, że budzi 
się właśnie pewnego pięknego majowego poranka, „w porze miłości i we
sela, które wszystko jasną barw ą radości obdarza.”

M yje ręce i ubiera się, spinając rękawy srebrną spinką, a potem idzie 
zabawiać się na łące „miękkiej, słodkiej i zielonej”, przez którą przepływa 
czysty strum ień. Dochodzi wreszcie do ogrodu nad brzegiem strumienia, 
pełnego pięknych drzew, na których śpiewają ptaki, a otoczonego wyso
kimi m uram i. Ogród ten reprezentuje życie dworskie, a na zewnętrznych 
m urach wymalowane są obrazy tych cech, które czynią człowdeka niezdat
nym  do tego rodzaju życia — występki takie, jak  Nienawiść, Zbrodnia 
i „Podłość” (oznaczająca Nieokrzesanie), Chciwość i Skąpstwo (bowiem 
dworak musi lekko wydawać pieniądze), Zawiść i P ruderia — a także 
Strapienie, Starość i Ubóstwo, bo te są niechętnie widziane tam, gdzie 
bawi się szlachetna młodzież. Kochanek oczywiście pragnie się dostać do 
tego uroczego miejsca, znajduje furtkę i puka raz po raz. Wreszcie drzwi 
otw iera w ytw orna pani Lenistwo. Jest pięknie ubrana i wygląda na osobę 
nienaw ykłą do pracy, bowiem — powiada poeta — gdy uczesze włosy 
i u trefi się doskonale, „nazywa to dniem przepracow anym ” („Thenne had 
she don al hir journé”). Lenistwo inform uje Kochanka, że ogród należy 
do Lorda Radości i że ten, na jego usilne błagania, pozwala mu wejść. 
Miejsce jest tak urocze, tak  pełne ptasich trelów, że wydaje mu się po
dobne do raju  na ziemi; znajduje tu  też zacną kompanię oddaną tańcom — 
Grzeczność, która pozdrawia go, gdy się przybliżył, i Radość ze swą panią 
Zadowoleniem; Piękno i Bogactwo ze swymi kochankami; Szeroki Gest, 
Swobodę i Młodość, a pośród nich widzi samego Boga Miłości z jego 
giermkiem Słodką Buzią, który niesie jego łuk i strzały. Brak nam czasu, 
by czytać opisy wszystkich tych miłych postaci, ani też wielu drzew 
i świeżych kwiatów zdobiących ogród, który Śniący zaczyna teraz zwie
dzać. W krótce dociera do fontanny, na której dnie leżą dwa kryształowe 
głazy. A jest to kryształ magiczny, albowiem spoglądając weń, widzi się 
odbity w nim cały ogród i wszystko, co w nim się znajduje. Spostrzega 
więc gazon pełen róż, który tak  go pociąga, że wyrusza natychm iast na 
jego poszukiwanie. Gdy tam  dochodzi, powiada: „Słodka woń tych róż 
dosięgła mnie do głębi serca, gdy mnie całego odurzyła” .

Jedna zwłaszcza róża — na pół otw arty  purpurow y pączek — ogarnia 
go żądzą, by ją zerwać. Ale klomb różany jest otoczony gęstym i cier
nistym  żywopłotem, on zaś nie wie, jak  się zbliżyć do róży. Tymczasem 
Bóg Miłości śledził go przÆ  cały czas z ukrycia, z łukiem  w ręku. Gdy 
widzi żądzę Kochanka skupioną na Róży,



Wziął strzałę ostro wecowaną, / a gdy na łuk ją nałożył, / napiął aż do 
swego ucha / mocny łuk i wielce twardy / i strzelił do mnie tak cudownie 
zręcznie, / że grot przez oko do serca / przeszył mnie i utkwił głęboko.

Strzała nazywa się Piękność, a za nią bóg wystrzelił cztery następne: 
Prostotę, Dworność, Towarzystwo i wreszcie Uprzejm e Oblicze,

Które się żadną miarą nie zgodzi, / aby jakiś miłośnik pożałował, / że służy 
swemu uczuciu z całego serca / i na przekór wszelkim nieszczęściom, jakie się 
mogą przydarzyć.

Tak trafiony Kochanek we śnie poddaje się Miłości, k tóra go do służby 
zobowiązuje i poucza — w przemowie znacznej długości — o wszelkich 
obowiązkach miłośnika.

Do tego m omentu łatwo jest śledzić alegorię. Młody człowiek udaje 
się na dwór i wiedzie tam  żywot wesoły i beztroski. Jest dosyć śmiały, by 
zajrzeć w  oczy pani (epizod z kryształowymi głazami w  fontannie), i do
strzega w nich obietnicę dalszych rozkoszy (gazon różany). Szczególnie 
czuje, że byłoby wspaniale zdobyć miłość damy (Róży). Bawiąc się lekko
myślnie tym i nadziejami, zakochuje się głęboko i prawdziwie.

Teraz przechodzimy do czegoś znacznie bardziej subtelnego. Gdy tra 
fiony w serce Kochanek spogląda tęsknie poza żywopłot, podchodzi doń 
wesoły młodzieniec imieniem Bialacoil (Łaskawe Przyjęcie) i oznajmia, 
że jeśli będzie się on zachowywać jak  gentleman, ów chętnie przepro
wadzi go przez żywopłot, by bliżej przyjrzał się Róży, i wszelkie odda m u 
usługi, jakie będą w jego mocy. Ten uprzejm y młodzian obrazuje pierw 
szą z osobistych zalet pani. Tutaj też zaczynamy pojmować korzyści chwy
tów alegorycznych, choć bowiem natychm iast czujemy, co Bialacoil rep re
zentuje, trudno by nam przyszło to powiedzieć bez m nóstwa niezręcznych 
omówień. Jest on, rzec można, instynktem  pani, aby być łaskawą dla lu
dzi: sądzi ona, że to miło ze strony Śniącego, iż tak  jaw nie ją  sobie upo
dobał, i dlatego uprzejm ie przyjm uje jego względy — jednym  słowem 
okazuje mu „Łaskawe Przyjęcie”, Bialacoil. Alegoria, k tóra w ydaje się 
drogą najbardziej okrężną, najszybciej, jak  widzicie, wiedzie w tych spra
wach do celu.

A więc Bialacoil przeprowadza Kochanka przez żywopłot. Nie może, 
jak wyjaśnia, tyle dlań uczynić, ile by pragnął, z obawy przed trzem a 
strażnikami, których Czystość postawiła na straży klombu. Pierw szy z nich 
to Wstydliwość, córka Rozumu i W ystępku; tu  także ta  parantela w ydaje 
się bardzo ściśle przekazywać nasz dziwnie dwuznaczny stosunek do 
skromności w sprawach płci. Pozostali strażnicy to Malebouche (Obmo
wa) — obawa przed oszkalowaniem, oraz Niebezpieczeństwo — o tym  
więcej za chwilę. Mimo to udaje się Bialacoilowi ofiarować Kochankowi — 
nie Różę, lecz listek, który rósł w jej pobliżu: to znaczy, że Pani obdarza 
go jakąś łaską albo znakiem sympatii lub współczucia. Ośmiela to Kochan-



ka do pytania, czy może zerwać różę. Na to jednak biednego Bialacoila 
ogarnia przerażenie, a z traw y, gdzie był przyczajony, powstaje Niebez
pieczeństwo — ohydny czarnogęby parobas, który przepędza Bialacoila 
i wyrzuca Kochanka z powrotem poza żywopłot. W istocie młodzieniec 
na zbyt wiele sobie pozwolił: dziewczyna jest zaszokowana i obrażona, 
odtrąca go więc z tą  prym ityw ną ostrością i brutalnością, jaką łatwo obu
dzić w każdej kobiecie nagłym, bezpośrednim natarciem, na które jej 
uprzejmość bynajm niej nie zezwalała.

Rzecz prosta, to dopiero początek historii, która wkrótce bardziej się 
skomplikuje. Rozum na próżno stara  się odwieść Kochanka od jego zaku
sów; Wenus (namiętność fizyczna) wstawia się za nim, by podkopać opór 
Pani; budzi się Podejrzliwość (Zazdrość); wokół klombu zostaje zbudo
w any mur, a Bialacoila w trącają do lochu. Guillaume de Lorris nie ukoń
czył swego poem atu; został on uzupełniony później i ponad m iarę rozbu
dowany przez Jeana  de Meung — poetę o znacznie większym talencie, 
lecz znacznie mniejszej zręczności w posługiwaniu się alegorią. Jednakże 
przedstaw iony fragm ent pokazuje, jak subtelnym  i precyzyjnym  in stru 
m entem  może być alegoria we właściwych rękach. Na uwagę zasługuje 
także niezm ierna czystość form y: nie ma tu  pomieszania figur i tego, co 
one reprezentują — żadne postacie z krw i i kości nie przeszkadzają uoso
bionym abstrakcjom, które odgryw ają wszystkie role w tym  maleńkim 
dramacie.

Przypom inają się nam  tu taj dwie przestrogi, jakich udzielił Dante na 
tem at właściwego sposobu czytania i pisania alegorii. Broniąc alegorycz
nej m etody traktow ania miłości w swoim wczesnym utworze Vita Nuova, 
powiada, że

mogłaby tu żywić wątpliwości osoba godna tego, aby jej rzecz wyjaśnić, a mo
głaby się dziwić, iż przedstawiam tutaj Amora, jakby był istotą żywą, to jest 
substancją nie tylko intelektualną, ale substancją cielesną. Co zaprawdę jest 
fałszywe, gdyż Amor sam nie jest substancją, ale przypadłością w  substancji. 
[Zycie Nowe, XXV, tłum. E. Porębowicz. Warszawa 1960, s. 43]

A następnie powiada, że ci, co piszą alegorie, nie powinni

przemawiać bez uzasadnienia wewnętrznego, gdyż wyszłoby na wstyd temu, kto 
by składał rymy pod szatą figury albo barwy retorycznej, a zapytany nie umiał 
wyłuszczyć prawdziwego, w  nich ukrytego znaczenia. [Ibidem , s. 45]

To znaczy, że nie wolno nam dać się zwieść własnej elokwencji ku 
temu, abyśmy przypisywali abstrakcjom  ten rodzaj realności, jaki przy
sługuje prawdziwym  osobom. Musimy także zadbać o to, by sensy do
słowne i przenośne dawały się tak  rozdzielić, aby stanowiły dwie niezależ
ne opowieści, które m ają sobie odpowiadać w każdym punkcie, ale każda 
z osobna ma pozostać spójna i kompletna.



Sam Dante był naturalnie największym  ze wszystkich autorów ale
gorycznych, ale stanowi on przypadek szczególny. W Boskiej Kom edii w y
myślił metodę tak  indywidualną, że nikomu nie udało się napraw dę użyć 
jej ponownie na w ielką skalę. W szystkie postacie u niego w  istocie repre
zentują „cechy osobowości”, jednakże Dante posłużył się nie upostacio
wanymi abstrakcjami, lecz rzeczywistymi postaciami historycznym i lub 
mitologicznymi, które tak  są przedstawione, by mogły stanowić naturalne 
symbole owych cech. Tak więc różne rodzaje Dumy znajdują odbicie nie 
w postaciach damy imieniem „Superbia” czy olbrzym a imieniem „Orgo- 
glio”, ale w takich osobach, jak Kapaneos, Farinata, Um berto Aldobran- 
desco, m alarz Oderisi, Provenzano Salvani. Tak więc za jednym  zama
chem Dante obala przeszkody, które u trudniają  obcowanie z abstrakcją 
i zachowanie jej, oraz odzyskuje coś ze swobody, jaką dawało mitologiczne 
traktow anie bogów. Jednakże Komedia, choć tak przepojona symboliką 
i osadzona w wielkiej symbolicznej konstrukcji, daje się interpretow ać 
alegorycznie na co najm niej trzech poziomach, przy czym przedstaw ienia 
i to, co przedstawiane, nigdy na siebie nie zachodzą. Nikomu jednak nie 
udało się dotąd napiąć łuku Dantego, łatwiej zaś badać czysty, klasyczny 
kształt alegorii w dżiełach m niejszych mistrzów. Zauważmy jeszcze tylko, 
że dla swej opowieści dosłownej Dante w ybrał schemat, który m iał się 
stać bardzo popularny i nader płodny — schemat podróży lub pielgrzymki.

Alegoria stała się dom inującą form ą literacką w XIV wieku. Niemal 
wszystko, co dowolny pisarz chciał powiedzieć na dowolny tem at, było 
wtłaczane do jednego worka alegorycznego romansu. Podobnie w  XIX w. 
rozmaite poglądy dowolnego autora na życie w ogóle niemal autom atycz
nie wydobywały się z jego głowy w  formie powieści sentym entalnej; 
o czymkolwiek książka była naprawdę, u d a w a ł a ,  że jest historią sen
tym entalną o Jasiu i Małgosi. Ilekroć jakaś form a literacka zdobyła taką 
dominującą pozycję, powstaje wielka liczba dzieł, czasem złych, czasem 
dobrych, a przeważnie średnich; klasyczny kształt takiej formy zostaje 
wypaczony, niemal pęka pod naporem  zawartości, której już nie może 
pomieścić.

W czasie gdy docieramy do Faerie Queene Spensera, alegoria musiała 
już pomieścić w sobie tyle, ile mogła unieść, i zaczynała po trosze wycho
dzić z mody. Spenser wiedział o tym, co poświadcza rozmyślne używanie 
archaizowanego języka. Dla celów fabuły dosłownej posłużył się starym i 
romansami z kręgu A rtura  — nie w  ich w ersji XII-wiecznej, ale w fan
tastycznej transform acji, jakiej uległy w rękach Boiarda i Ariosta, gdzie 
przygody piętrzą się jedne na drugich, a poszczególne opowieści splatają 
się ze sobą w  sposób pozwalający na niezm ierne bogactwo opisu i różno
rodność szczegółów. Metoda Spensera jest autentycznie alegoryczna, a czę
stokroć alegorie zaw ierają się jedne w drugich — jak wówczas, gdy Dom



Almy przedstaw ia nam skończony alegoryczny obraz ludzkiego ciała włą
czony w  alegorię Umiarkowania, która stanowi tem at Księgi Drugiej. 
Spenser posplatał także z alegorią m oralną pasma alegorii politycznej — 
samo zaś słowo „posplatał” ma wskazywać, że czysta form a alegorii traci 
już swoją klarowność. Nie można oddzielić zapożyczeń poetyckich od sen
su politycznego The Faerie Queene i przedstawić go jako zwartej i kom
pletnej całości; pojawia się on tylko fragm entarycznie, a poziomy in ter
pretacji m ieszają się ze sobą. Nie zawsze też możliwe jest jasne odróżnie
nie osób i uosobień, przenośni i rzeczy upostaciowanych. Czy np. Sir 
Guy on jest człowiekiem odznaczającym się umiarkowaniem, czy um iarko
waniem  samym jako zaletą człowieka? Towarzyszący mu pielgrzym z pal
m ą [jako symbolem, że odbył pielgrzym kę do Ziemi Świętej — przyp. 
tłum.] z pewnością zdaje się być raczej jakością niż osobą, gdy jednak 
nagle Guyon posługuje się żelazną kłódką, skoblem i setką żelaznych łań
cuchów, aby zakuć w nie Okazję i Gniew, nie możemy się nadziwić, skąd 
te przedm ioty w  rękach rycerza i pielgrzym a w ędrujących pieszo przez 
niezamieszkany kraj: alegoria wkracza tu  do opowieści dosłownej, a w y
nik jest niepokojący. Nawet nie dlatego, by takie rzeczy m iały nam psuć 
przyjemność lektury, dopóki pam iętam y, że prawdziwy i ważny jest sens 
alegoryczny. Ale gdy próbujem y zapomnieć o alegorii i czytać w nasta
wieniu na fabułę, czyli na to, co się zwykle nazywa „poezją”, to odczuje
m y lekki niepokój z powodu takich nieścisłości, który nigdy nie daje znać
0 sobie ani przy czytaniu Boskiej K om edii czy Roman de la Rose, ani gdy 
m am y do czynienia z nieodpowiedzialnym fantazjowaniem  tego typu, co 
w Orlandzie szalonym. U Spensera kw iat alegorii rozchylił się do końca
1 płatki zaczęły już opadać, choć zapach i piękno są nadal niezrównane. 
Potem  konsekwentnie prowadzona alegoria zanika jako gatunek narracyj
ny, choć w wielu m oralitetach udaje się czystej formie alegorycznej utrzy
mać na scenie do zadziwiająco późnych czasów: Everyman, m oralitet 
z końca w. XV, jest równie „czystym ” tekstem  .alegorycznym, jak Roman  
de la Rose 350 lat wcześniej, a uosobione cechy ludzkie są tam  ukazane 
w sposób równie ludzki, choć może nie tak  samo subtelny. „Cóż to!”, woła 
Piękność, przerażona i zaskoczona tym, że towarzyszy Everymanowi [Każ
demu] w podróży, która kończy się u grobu, „Czyżby tu  m iała sczeznąć?” , 
a gdy upewnia się, że tak  jest w istocie, dodaje śpiesznie: „Wszystko to 
przekreślę; żegnaj, na św. Jana! Biorę nogi za pas i zmykam ”. Natomiast 
Siła gra rolę rozumnego przyjaciela: „Tak, dość daleko cię doprowadzi
łam; pojmuję, żeś dosyć stary, aby pielgrzymkę zakończyć; żałuję, żem 
dotąd doszła” .

W zasadzie w XVI i XVII w. ludzie dostatecznie jasno uświadomili 
sobie własne procesy umysłowe, aby móc je przedstawiać wprost, bez 
alegorycznych uproszczeń. Była jednak jedna dziedzina życia psychiczne-



go, w której ludzie prości, a czasem także wykształceni, potrzebowali po
mocy, aby móc zrozumieć sami siebie.

Za sprawą wielkiego przew rotu teologicznego, którego ośrodkiem  była 
Genewa, dokonało się przesunięcie obszaru wrażliwego przeżycia religij
nego z konfrontacji z transcendentnym  Bogiem na działania Ducha we
w nątrz duszy. Jak  zawsze, silne poczucie grzechu — żywa świadomość 
rozdwojonej osobowości — domagało się jakiejś udram atyzowanej 
formy wyrazu. W Anglii ostra świadomość tego wewnętrznego kryzysu, 
zrodzona z walk i prześladowań drugiej połowy w. XVII, w ydała owoc 
w postaci dzieł Johna Bunyana, zwłaszcza The Holy War i The Pilgrim’s 
Progress.

Trudno określić, na jakich „wzorach” opierał się Bunyan, pisząc te  
książki. Stwierdzenie, że pogrążony był w Biblii, nie w yjaśnia niczego, 
albowiem Biblia, choć obfituje w m ity  i przypowieści, praw ie wcale nie 
zawiera alegorii. Można wątpić, czy Bunyan czytał kiedykolwiek poemat 
alegoryczny albo czy oglądał m oralitet — ale gdyby te utw ory nigdy nie 
istniały, jego książki byłyby inne. Są tam  bowiem wszystkie cechy zna
mienne dla gatunku: uosobienia, pielgrzym ka lub psychomachia, „debaty” 
pomiędzy abstrakcjam i, schemat m arzenia sennego. Zapewne tradycje w y
powiedzi alegorycznej, zakorzenione od pokoleń w  um ysłach ludzkich, były 
przekazywane od kaznodziei do kaznodziei. The Holy War jest równie 
klasycznie „czysta” w formie, jak  Rom an de la Rose', The Pilgrim ’s Pro
gress należy do „mieszanego” typu spenserowskiego, gdyż są tam  momen
ty (np. fragm ent z Mr. G reatheartem , czyli W ielkodusznym lub In terp re
tatorem), gdzie nie możemy mieć całkowitej pewności, czy m am y do 
czynienia z osobami, czy z abstrakcjam i, a także takie (np. męczeństwo 
W iernego na Jarm arku  Próżności), gdzie dochodzi do pewnego pomiesza
nia poziomu dosłownego i alegorycznego.

The Holy War nigdy nie cieszyła się takim  prestiżem, ani nie darzono 
jej tak ciepłymi uczuciami jak The Pilgrim ’s Progress, ale sądzę, że po
chodzi to nie tyle z surowości jej form y, co z oczywistego faktu, że wojna, 
zwłaszcza zaś wojna oblężnicza, nie może dostarczyć takiej rozmaitości 
zabawnych wydarzeń, jak podróż. Psychomachia, choć stanowi narzucają
cy się mechanizm dla analizy rozdwojonej woli, nigdy na dłuższą m etę nie 
okazała się zadowalającym schematem. Ale w  jednej i w drugiej książce 
jednakowo wspaniale błyszczy talen t Bunyana jako poety alegoryczne
go — jego geniusz obdarzania abstrakcji dosadnym dowcipem i przekonu
jącym człowieczeństwem. Weźmy dla przykładu obronę Mr. Incredulity 
[Niedowiarstwo], gdy staje on przed sądem jako jeniec w ojenny za sta
wianie oporu siłom boskiego Króla Shaddaia. Incredulity nie jest rdzen
nym  mieszkańcem państw a Mansoul [Dusza Ludzka], ale należy do sił



okupacyjnych Diabolusa osadzonych tam , gdy Diabolus jako pierwszy 
zagarnął miasto.

Na to powiedział Incredulity: „Nie znam Shaddaia; miłuję mego dawnego 
księcia; miałem za swój obowiązek dochować wierności, komum ją powinien, 
i czynić co w mej mocy, by zawładnąć umysłami ludzi z Mansoul, tak aby
z całej siły opierali się obcym i cudzoziemcom i przeciw nim, jak mogli, tak
walczyli. Ani też dotąd, ani potem nie zmienię poglądu z lęku, że mnie co złego 
spotka, choć wy teraz zawładnęliście tym miejscem i do was należy władza”.

Obrona zostaje odrzucona, ale jest to obrona istoty ludzkiej, a nie 
chłodnego, abstrakcyjnego konceptu; w iele podobnych słyszeliśmy podczas 
niedawnych procesów wojennych.

Bunyan był ostatnim  z wielkich angielskich pisarzy alegorycznych, 
należących do wielkiej tradycji. Po nim  nastąpiło półtora wieku racjona
lizmu i zdrowego rozsądku, um ysłu zintegrowanego i wszechwładzy edu
kacji. Jeśli naw et byli tacy ludzie, jak  W illiam Blake, i takie grupy, jak
romantycy, świadomi swoich w ew nętrznych rozterek, to ich protesty nie
były wypowiadape w  form ie alegorii, ale w  utw orach symbolicznych, pro
roczych, albo w prost jako wykłady argum entów.

Jednakże pod koniec XIX w. poczucie duchowego pęknięcia i niepew
ności, wytworzone przez niepokojące, nowe poglądy naukowe na tem at 
miejsca człowieka w przyrodzie, wywołało nową próbę stworzenia alegorii 
na wielką skalę — Idylls of the King [Idylle królewskie] Tennysona. Jest 
to niezm iernie ciekawy utwór, potraktow any z absurdalną beztroską przez 
XX-wiecznych krytyków, którzy ignorując jego zamysł alegoryczny i nic 
nie wiedząc o formie alegorycznej jako takiej, do której odnoszą się mimo 
to wzgardliwie, konsekwentnie oceniali zalety tego cyklu poematów jako 
wady i odpowiednio do tego dyskwalifikowali go.

W istocie Tennyson bywa bardzo nieporadny i nierówny pod wzglę
dem techniki alegorycznej. Częściowo jest tak dlatego, że tymczasem sztu
ka pisania i czytania alegorii została zapomniana, a częściowo dlatego, 
że Idylle  powstawały na przestrzeni ponad 40 lat, a pierwszych kilka na
pisał autor bez żadnej określonej intencji alegorycznej. Dopiero z biegiem 
czasu Tennyson zdał sobie w  pełni sprawę, że pisze, jak  powiada w De
dykacji, alegorię „zmysłów w walce z duszą” . Ogólnie biorąc, Tennyson 
jest najsłabszy, gdy po prostu przepisuje M alory’ego *, a najlepszy, gdy 
umyślnie rozwija alegorię według w łasnych pomysłów. Najlepsza zarówno 
jako utw ór poetycki, jak i jako alegoria, jest pierwsza idylla, The Corning 
of Arthur, otw ierająca cykl, ale napisana jako jedna z ostatnich.

Podobnie jak Dante (którego znał dobrze) Tennyson postanowił nie po
sługiwać się upostaciowanymi abstrakcjam i, lecz znanymi z tradycji oso-

* [Sir Thomas M a l o r y  (zm. 1471), autor poematu Le Morte Darthur, opartego 
na wzorach francuskich — przyp. tłum.]

14 — Pam iętnik Literacki 1975, z. 3



bami, które mogły stać się symbolami owych abstrakcji; podobnie jak 
XII-wieczni romansopisarze i jak  Spenser, na m ateriał w arstw y dosłownej 
opowieści w ybrał „m aterię b ry ty jską”. W yśmiewano go za to, że rycerzy 
króla A rtura  zamienił na „wiktoriańskie panie i panów ” — ale w tym  
rację miał Tennyson, a nie jego krytycy. Autor alegorii musi pisać o pro
blemach sobie współczesnych: Tennyson postępuje z postaciami z kręgu 
A rtura tak samo, jak  romansopisarze, którzy czynili z nich średniowiecz
nych czcicieli miłości dwornej, i tak  samo, jak  Spenser, kiedy robił z nich 
ludzi epoki elżbietańskiej, obrońców moralności protestanckiej. Żaden pi
sarz nie może zresztą w pełni przejąć umysłowości innej epoki — a gdy
by mu się to udało, produkowałby jedynie pastisze. Król Lear Szekspira, 
jakkolwiek go pokażemy na scenie, nie jest legendarnym  królem z ludo
wego podania, lecz złożonym człowiekiem renesansu.

Niezbyt m ądre są też pogardliwe uwagi o tym, jak  to „ledwie sapie 
Tennysona król bez zmazy” (Graham Hough, The Last Romantics). Król 
A rtu r może się nam wydać niezbyt miłą postacią — ale też bynajm niej 
nie wydawał się miły Ginewrze i o tym  właśnie mówi alegoria. Bowiem 
obrazem centralnym , wokół którego zbudowany jest cały poemat, jest 
małżeństwo A rtura  z Ginewrą. Wywód sprowadza się do tego, że dopóki 
Dusza (Artur) nie odzyska uległości Serca (Ginewry), dopóty nie może 
skutecznie sprawować władzy nad natu rą  ludzką (Logres), kraina bowiem 
będzie „zdradzana przez to, co w niej fałszywe” . W ina jest w istocie po 
stronie Ginewry, ale potrzeba mimo to, aby jej zdrada nie była zwykłą 
podłością. Jest w Arturze, jak  zresztą we wszelkiej postawie idealistycz
nej, coś, co łacno może zmierzić niesforne serce. Prawdziw y błąd Tenny
sona polegał tu  na tym, że w pewnym momencie nie uniknął pułapki, ja
ka czyha na każdego autora alegorii, mianowicie pomieszał poziom prze
nośny opowieści z dosłownym. Związki między A rturem  i G inewrą jako 
mężczyzną i kobietą stanowią jedynie obraz związków pomiędzy duszą 
a sercem, ale w idylli pt. Guinevere poeta popełnił niezręczność, trak tu 
jąc problem tak, jakby n a p r a w d ę  chodziło tu  o zagadnienie etyki 
seksualnej — o to, czy człowiek piastujący stanowisko publiczne ma pra
wo otwarcie wybaczyć żonie wiarołomstwo. Trudno jednak pojąć, w jaki 
sposób Dusza m iałaby publicznie potępić Serce w  imię tego, by świecić 
dobrym przykładem  — chyba że w  ram ach dualistycznego i ascetycznego 
światopoglądu, którego zwolennikiem Tennyson bynajm niej nie był. Nie 
twierdzę, że nie dałoby się tutaj obronić interpretacji alegorycznej, ale 
trzeba by na to sporo pomysłowości, a i tak  byłoby to naciągnięte i nie
naturalne. Cały ton tego fragm entu świadczy raczej o tym, że Tennyson 
w obliczu wydarzeń dosłownych, których opis znalazł u M alory’ego, od
sunął na dalszy plan swoją główną alegorię i zapędził się w rozważania 
na inny tem at — jak wybaczyć grzesznikowi, a jednocześnie nie tylko po



tępić grzech, lecz jasno okazać, że się to czyni. Nie sądzę, by trafne było 
piętnowanie A rtu ra  jako pedanta i hipokryty: troszczy się on (podczas gdy 
my dzisiaj chyba zbyt mało się troszczymy) o utrzym anie publicznych 
norm  postępowania, nie powinniśmy więc zbywać tego bardzo konkretne
go dylem atu, rzucając epitety takie, jak „pedant” i „świętoszek” . Ale trze
ba jednak powiedzieć, by uniknąć jednostronności, że ta  opowieść w  uję
ciu Tennysona nie całkiem pasuje do zasadniczej alegorycznej struktury  
poem atu jako całości.

Z drugiej strony w The Coming of Arthur  długi wywód o pochodzeniu 
A rtura — czy jest on

dzieckiem bezwstydu, / Czy zrodzony jako pogrobowiec Gorloisa, / Czy jako syn
Uthera zrodzony przedwcześnie —

stanowi doskonały, pełen wyobraźni przekład na język tradycyjnej deba
ty  alegorycznej rozterek serca wzbudzonych przez teorię ewolucji. Czym 
jest dusza? Czy jest niebiańskiego pochodzenia, czy rozwinęła się z in
stynktów  zwierzęcych, albo czy jest latoroślą samoułudy? Czy ma jakieś 
prawo, by sprawować rządy nad całą na tu rą  ludzką, czy też jest to czy
sta uzurpacja? Spór kończy opowieść M erlina o cudownym przybyciu 
A rtu ra  do Tintagel: burza, okręt jak  skrzydlaty smok, gołe niemowlę nie
sione do brzegu w wirze ognia i wody — „i natychm iast potem zapanował 
spokój, / Czyste niebo i gwiazdy” .

Tennyson jest zbyt uczciwym pisarzem, by dawać odpowiedź na pyta
nie, które sam zadał; pozwala się jej tylko domyślać. Merlin, który symbo
lizuje intelekt, tej odpowiedzi nie wymówi: „Gdzie jest ten, kto wie? / 
Z głębiny na głębinę zmierza” .

Cała ta  idylla jest doskonałym przykładem utw oru alegorycznego, pre
cyzyjnym, subtelnym  i na najwyższym poziomie sprawności technicznej. 
Równie dobre, choć nie tak bogate w znaczenia alegoryczne, są idylle
0 Lancelocie i Elaine (Lancelot and Elaine) i o świętym Graalu (The Holy 
Grail), trak tu jące o zgubnych skutkach idealizmu, który nie znajduje dla 
siebie przeciwwagi: z jednej strony mam y ucieczkę w egotyczne rojenia
1 emocje, z drugiej wzlot ku nazbyt uduchowionej religii.

W ybrałam  The Idylls of the King, jako utw ór reprezentujący tę epo
kę, z dwóch powodów. Po pierwsze, ponieważ rzeczy m ają się tu  prosto 
i nie m usim y się wdawać, jak np. omawiając Peer Gynta, w rozważania
0 mitach, obrazowaniu i symbolice. Po drugie, ponieważ sam poemat
1 jego obecny status jasno pokazują, co się dzieje, kiedy cała sfera lite
rackich przyzwyczajeń związana z czytaniem i pisaniem alegorii idzie 
w zapomnienie. Sam Tennyson porusza się niepewnie, rzadko wie dokład
nie, jakiego rodzaju poem at pisze, ani też nie jest pewien, czy nie musi 
się usprawiedliwiać, że w ogóle upraw ia alegorię. Dla krytyków  zaś i ich



zdolności do oceny stan taki okazał się zgubny, ponieważ zbyt mało w ie
dząc o alegorii lub zbyt wzgardliwe mając wobec niej nastawienie, aby ją 
brać poważnie, krytycy opierali swoje sądy na całkowicie chybionych k ry 
teriach. Doszliśmy już bowiem do okresu, kiedy w ystarczy nazwać utw ór 
alegorią, aby go tym  samym potępić bez potrzeby dalszego uzasadnienia. 
Tak np. w  niedawnej publikacji cytuje się Yeatsa, k tóry powiedział:

Czuję, że chociaż kocham symbolizm, który czasem bywa jedynym stosow
nym środkiem wypowiedzenia tajemnicy życia bezcielesnego, to jednak nudzi · 
mnie po prostu alegoria, płód — jak mówił Blake — „cór pamięci”, i to poczęty 
chłodno, nie w magicznym transie.

Autor książki kom entuje:

Symbolizm jest jedynym możliwym wyrazem pewnej inaczej niewyrażalnej 
duchowej esencji, gdy tymczasem alegoria jest a r b i t r a l n y m  p r z e k ł a 
d e m  j a k i e j ś  z a s a d y  j u ż  z n a n e j ,  czegoś, co j u ż  z o s t a ł o  w y r a 
ż o n e  n a  i n n y  s p o s ó b .  (Graham Hough, The Last Romantics, s. 228)

Jak  widzieliśmy, jest to historycznie całkowicie fałszywe. W rękach 
czeladnika alegoria (podobnie zresztą jak symbol) może zostać użyta, by 
na nią przełożyć coś już znanego, ale zawsze r o d z i  s i ę  ona jako w y
siłek wyrażenia czegoś, dla czego dotąd nie wynaleziono języka.

Jeśli o tym  pamiętam y, łatwo nam przystać na to, że symbolizm w y
pływa z głębszych i bardziej prym ityw nych pokładów duszy i w nich 
znajduje oddźwięk; w  istocie powiedzieliśmy już na początku, że alegoria 
nie jest form ą pierw otną i że pierwotne um ysły nie potrafią jej wytwo
rzyć.

r- Jeśli jest coś z praw dy w twierdzeniu, którego dotąd broniliśmy, że i silna i 
niepokojąca świadomość psychicznego rozdwojenia na ogół prowadzi 

do powstania formy alegorycznej, to co mamy powiedzieć o naszych włas
nych czasach? Widzieliśmy bowiem, że alegoria jako form a literacka jest 
w pogardzie i nie cieszy się zrozumieniem — a jednak przenigdy nie było 
okresu, w którym  by nasze poczucie rozdwojonej psychiki było równie 
ostre. Czyż więc nie powinniśmy być świadkami szybkiego odrodzenia ale
gorii? Dlaczego trw a w m artwocie w tych właśnie warunkach, które po
w inny ją powołać do życia?

Odpowiedź jest, całkiem po prostu, taka, że oto j e s t e ś m y  świad
kami odrodzenia alegorii, choć nastąpiło ono nie tam, gdzie przywykliśm y 
się go spodziewać. Zm artwychwstanie nastąpiło rzeczywiście, zanim jeszcze 
krytycy zdążyli się uporać z pogrzebem, a jego sprawcam i byli nie poeci, 
lecz psychoanalitycy, zwłaszcza ze szkoły Freudowskiej. Nie mam tu  na 
myśli dziwacznych, a czasem opacznych sposobów, w  jakie w ykorzystują 
oni pierwotne mity, ale interesujące słownictwo, jakim  poczuli się zmu
szeni posługiwać dla wysłowienia swoich eksperym entalnych wniosków na



tem at psychologii nieświadomości. Nie jest to słownictwo naukowe, lecz 
poetyckie, i narzuca ono poetycką i zgoła z literackim  zmyśleniem zwią
zaną formę całej prezentacji ich przedmiotu.

Prof. J. C. Flügel stw ierdza:
Koncepcja umysłu (u Freuda) jest zasadniczo dynamiczna. Uważa on dąż

ności i zachowania konatywne (by użyć powszechnie przyjętego terminu psy
chologicznego) za realną funkcję umysłu, a opozycję między różnymi jego 
częściami można, jego zdaniem, wyrazić najlepiej jako konflikt pomiędzy prze
ciwstawnymi tendencjami umysłowymi, czyli „pragnieniami”. ( Outline of Modern 
Knowledge, s. 375)

Jest to dosyć jasne. Podobnie jak  pionierscy eksploratorzy świado
mości, tak  też pionierski odkrywca nieświadomości potrafi myśleć sku
tecznie i wypowiadać się jedynie w kategoriach psychomachii. Ten chwyt 
podjęli i zastosowali także jego następcy, Adler i Jung. W „konflikcie” 
bierze udział cały orszak uosobionych abstrakcji; niektóre są nowe, inne 
już znamy pod innym i imionami: Libido (które pod niektórym i względami 
ściśle odpowiada średniowiecznemu Kupidowi), Cenzor (który u Dantego 
zasiada na Progu do wywyższenia, lecz u Freuda na niższym progu świa
domości), Eros i Agape (znów ścisłe odpowiedniki W enus i Amora), Wola 
Życia, Wola Śmierci i Wola Mocy (które stanowią jakby grupę rodzinną, 
podobnie jak  u Spensera Sansfoy, Sansloy i Sansjoy, choć oczywiście brak 
tu  jakichkolwiek podobieństw) oraz inna zespolona ze sobą trójca, Ego, 
Super-Ego i Id. Napaść niecnych Pragnień na Pałac Świadomości, ich 
spotkanie z Cenzorem, który stanowczo zabrania im w stępu i za karę 
więzi je w lochach poniżej Progu, ich ucieczka w przebraniu przez bram ę 
z kości słoniowej do Ogrodu Snów, diabelskie figle, jakie płatają sza
cownym mieszkańcom, Umysłowi i Zachowaniu, a wreszcie długotrwałe 
zabiegi, za pomocą których dobrzy czarodzieje, Analiza, Przeniesienie 
i Sublimacja, dem askują je, naw racają i w  końcu poddają nadzorowi 
Świadomości oraz zmuszają je do przysięgi na wierność Osobie (zintegro
wanej osobowości), to wspaniały epizod, godzien ozdobić karty  każdej 
alegorii. W istocie j e s t  to alegoria, z całą właściwą jej rozświetlającą 
siłą przekonywania i z niektórym i jej niebezpieczeństwami. Główne z nich, 
na które dobitnie wskazywał Dante, polega na tym, że możemy się dać 
zwieść i wziąć praw dę poetycką za konkretną rzeczywistość. Autor już 
raz cytowany stwierdził, mówiąc o „nieświadomej moralności”, która godzi 
nas z przyjętym i świadomymi normami myślenia i postępowania:

Tę moralność uznaje się (teraz) za określony byt w  obrębie umysłu i nazywa 
się go Super-Ego. Cenzor działa jak gdyby na zlecenie Super-Ego.

Niedbałe użycie filozoficznego term inu „byt” nie powinno nas zwo
dzić — a nie zwiedzie nas, jeśli mamy wprawę w interpretow aniu ale
gorii — i skłaniać do przypuszczenia, że Super-Ego lub jakakolwiek inna



upostaciowana cecha napraw dę jest b y t e m ,  tzn. obiektem istniejącym  
niezależnie.

Co zaprawdę jest fałszywe, gdyż Amor (lub jakakolwiek inna personifikacja) 
nie jest substancją, ale przypadłością w substancji.

Jeśli o tym  pam iętam y i nie przypisujem y samoistnej, obiektyw nej 
i demonicznej egzystencji każdej spośród złożonych czynności jednostko
wej psychiki, możemy łatwo przyjąć te nowoczesne alegorie jako obrazy 
pom agające nam pojąć nasze wew nętrzne kłopoty. Jeśli o tym  zapomnimy, 
to te alegorie nowoczesnej psychologii staną się czymś równie stereotypo
w ym  i nierealnym , jak hipostazy dawniejszej psychologii władz, albo też 
czymś tak niebezpiecznym dla osobowości, jak  m anichejski dualizm m aterii 
i ducha.

Byłoby dziwne, gdyby aparat alegoryczny nowej psychologii nie zna
lazł sobie mimo wszystko drogi do literatury . W rzeczywistości znalazł ją. 
Sporo nowoczesnych utworów poetyckich i prozatorskich jakby drażni się 
z nam i dzięki pozorom, że ukryw a jakiś sens alegoryczny, ale okazuje się, 
że bardzo nam jest trudno „zdjąć takie przebranie ze słów, tak  aby od
k ry ły  swoje rzeczywiste znaczenie”, jak  powiedział Dante. Przede wszyst
kim obrazy nie m ają tradycyjnego charakteru, ani też autor z reguły nam  
nie pomaga, dając swoim postaciom imiona znaczące, jak  to czynili dawni 
alegoryści, nazywając swe personifikacje np. Bialacoil, Duessa czy Giant 
Despair (Olbrzym Rozpacz); nie posługują się naw et otwarcie alegorycz
nym i figuram i psychoanalityków. Co więcej, zarówno sami pisarze, jak 
i ich panegiryści, starają  się unikać etykiety „alegoria”, jakby to było 
słowo nieprzyzwoite, wolą zaś w yrażenia takie, jak „m it” lub „symbol”, 
k tóre właściwie użyte znaczą coś innego.

W ybitnym  nowoczesnym pisarzem alegorycznym był Franz Kafka, 
zm arły w r. 1924, którego weźmiemy tu  za przykład. Jego dwie najdłuż
sze i najważniejsze powieści, Proces i Zamek, to próby znalezienia zado
walającego w yrazu alegorycznego dla ludzkiego poczucia pozostawania 
w  zasięgu jakiejś poza człowiekiem mieszczącej się potęgi. Człowiek od
czuwa mgliście, że potęga ta  domaga się od niego pełnej uległości, i rości 
sobie prawo do ferowania absolutnych wyroków o jego myślach i uczyn
kach; on jednak nie potrafi zrozumieć tych roszczeń ani wartości, wedle 
których jest sądzony. Nie może nigdy nawiązać bezpośredniego kontaktu 
z tą  potęgą, a wszyscy pośrednicy, którzy obiecują pokazać drogę porozu
m ienia z nią, prowadzą go tylko w labirynty  nonsensu, frustracji, bezładu 
i zwykłych brudów. Jednakże przym us znalezienia drogi i ustanow ienia 
kontaktu  trw a uporczywie i uniemożliwia gładkie przystosowanie do zwy
czajnego życia. Cały czas przew ija się sugestia, że właśnie wola czło
wieka, by zintelektualizować swoją sytuację i usprawiedliw ić siebie, stoi



mu na drodze do powodzenia. Obie książki autor pozostawił nie ukończo
ne; nie podaje też żadnego rozwiązania dla tej rozdzierającej serce ta
jemnicy.

Klucza do enigm atycznych pism Kafki dostarczył H erbert Tauber 
(Franz Kafka: A n  Interpretation of his Works). Być może, nie jest to 
klucz kompletny, tu  i ówdzie może być błędny (ostatecznie już 600 lat 
zmagamy się z problemem Dantego i wciąż się błąkamy!) — dla nas 
wszakże ważne jest, że trak tu je  się tu  otwarcie książki Kafki jako alego
rie. Tauber powiada:

Kafka korzysta z dawnych praw licencji poetyckiej, posługując się kraj
obrazami jako symbolami stanów umysłu, domami i pokojami jako symbolami 
osobowości, ludźmi i zwierzętami, by symbolizowały aspekty swoich własnych 
jaźni, a nawet Los przedstawia jako funkcję charakteru.

I ciągnie dalej:

Wszystkie te cechy, szczególnie sławione przez surrealistów jako nowe od
krycia i stosowane przez nich w  polemice świadomie zwróconej przeciw „sta
remu” światu realnemu, dają się odnaleźć w  dziele Kafki.

Moglibyśmy dodać, że chociaż cech tych nie można znaleźć w po
wieści „realistycznej” , to jednak tak  dalece nie stanowią one nowego od
krycia, że znaleźć je można u wszystkich alegorystów, poczynając od 
pierwszego stulecia naszej ery. Każdy utw ór narracyjny, k tóry personifi- 
kuje „stany um ysłu” i „aspekty jaźni”, jest w istocie alegorią, niezależnie 
od tego, czy ponadto posługuje się również m item  i symbolem.

Jak  sądzę, trzy  są główne błędy, których trzeba się wystrzegać przy 
lekturze utworów alegorycznych. Pierw szy to drobiazgowe domaganie się 
przenośnego sensu dla każdego słowa w tekście, naw et dla tych fragm en
tów, których oczywista rola polega na tym, żeby nadać żywość i prawdo
podobieństwo opowieści dosłownej. Gdy Dante powiada, że zrobił nie 
więcej niż trzy kroki, żeby kogoś dogonić, to wcale nie trzeba przywiązy
wać alegorycznego znaczenia do liczby trzy, ani też nadawać alegoryczne
go znaczenia każdemu krokowi z osobna; nie ma też sensu odnajdywanie 
określonych znaczeń dla każdego drzewa rosnącego w ogrodzie Guillaum e’a 
de Lorris. Płaska dosłowność tego rodzaju, w  której znajdywało spore 
upodobanie w ielu kom entatorów średniowiecznych i niektórzy nowocześni, 
jest w znacznym stopniu przyczyną zniechęcenia i irytacji, jakie samo sło
wo „alegoria” wzbudza obecnie w umysłach. Zdrowy rozsądek i wrażli
wość na poetycką ekspresję zwykle podpowiedzą nam, czy m am y do czy
nienia z wypowiedzią przenośną, czy z czystym ozdobnikiem; słuszna w y
daje się zasada, wedle której należy przyjąć, że wszelkie znaczenie, które 
wydaje się naciągnięte lub arbitralne, prawdopodobnie jest niezgodne 
z intencjam i autora.



Drugi błąd polega na mieszaniu sensu alegorycznego z dosłownym. 
Czasem, jak  widzieliśmy, ten błąd może popełniać autor, ale również czy
telnik może się przed nim nie ustrzec. Nieco w praw y w czytaniu wielkich 
mistrzów form y alegorycznej wkrótce pozwoli nam nie dać się zwodzić 
fałszywym tropom, a także w ypatryw ać miejsc, gdzie sam autor przy
padkiem  przeciął w łasny ślad.

Trzeci błąd jest znacznie bardziej podstawowy i stanowi niezawodną 
receptę na znękanie ciała i irytację umysłu. Mam na myśli bardzo roz
powszechnione przekonanie, że najlepszym  sposobem przyjem nej lek tu ry  
utworów alegorycznych jest czytanie dla „poezji”, czyli dla w arstw y do
słownej, bez troszczenia się o to, co ona ma znaczyć. Jest to dokładne 
przeciwieństwo prawdy. Gdybyśmy czytali np. Piekło Dantego jako opis 
dosłownych m ąk w fizycznym piekle, to zapewne poczulibyśmy zamęt 
w głowie i niechęć, zanim byśmy dobrnęli do połowy, wcale już nie w  na
stroju, żeby docenić rzadkie momenty czystej liryki. Ale jeśli po trak tu 
jem y ten  poemat przede wszystkim jako wniknięcie w nieskończone mo
żliwości zła, które czai się w psychice, to odkryjem y jego nieoczekiwaną 
ważkość dla położenia ludzkiego i jego zbijającą z tropu przenikliwość. 
Dotyczy to nie tylko utworów tak  surowych i poważnych, jak  Piekło, ale 
także takich, które, jak  Powieść o Róży  i The Faerie Queene, są wesoło 
zdobione „w zręczne i miłe pięknostki” ; dopiero gdy pojmujem y, o co tu 
w  ogóle chodzi, możemy odnaleźć inteligentną przyjemność w tysiącznych 
urokach towarzyszących ważnym przenośniom utw oru i wzm agających ich 
siłę. Tak bowiem jesteśm y zbudowani, że w krótce nas nużą ozdoby nie 
służące niczemu innemu, a nawet piękno, jeśli nie odwołuje się do serca 
lub rozumu.

Przełożył Piotr Graff


