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O nowelach w³oskich Dmitrija Mierie¿kowskiego
Justyna Tymieniecka-Suchanek

Kopiuj mistrzów, dopóki sam nie zostaniesz mistrzem
Stefan ¯eromski: Aforystykon

Dmitrij Mierie¿kowski nie zas³yn¹³ jako autor tzw. ma³ej prozy. Co wiêcej, krót-
ka forma narracyjna (mam na my�li nowelê) nie by³a jego szczególnie siln¹ stro-
n¹. W dorobku znajduje siê bodaj jedyny zbiór nowel z okresu wczesnej twórczo-
�ci. W sk³ad tego niewielkiego zbioru figuruj¹cego pod nazw¹ Èòàëüÿíñêèå
íîâåëëû1 wesz³o siedem nowel: Ñâÿòîé Ñàòèð. Ôëîðåíòèíñêàÿ ëåãåíäà
[�wiêty Satyr. Florencka legenda], Ðûöàðü çà ïðÿëêîé. Íîâåëëà XV âåêà
[Rycerz przy ko³owrotku. Nowela XV wieku], Ëþáîâü ñèëüíåå ñìåðòè [Mi-
³o�æ silniejsza od �mierci], Íàóêà ëþáâè [Nauka mi³o�ci], Æåëåçíîå êîëüöî.
Íîâåëëà XV âåêà [¯elazna obr¹czka. Nowela XV wieku], Ïðåâðàùåíèå.
Ôëîðåíòèíñêàÿ íîâåëëà XV âåêà [Przemiana. Nowela florencka XV wie-
ku], Ìèêåëàíäæåëî [Michelangelo]. Utwory te powsta³y w latach 1895�
1902, a ich pierwodruki � z wyj¹tkiem tekstu Michelangelo, który zosta³ w³¹-
czony do zbioru nowelistycznego opublikowanego nak³adem Wydawnictwa �Skor-
pion�, ukaza³y siê w czasopismach: �Ñåâåðíûé âåñòíèê�, �Íèâà� i �Âñåìèðíàÿ
èëëþñòðàöèÿ�.

W�ród wymienionych nowel nie ma utworów nowatorskich i w pe³ni samo-
dzielnych na miarê rosyjskich mistrzów krótkiej formy. Warto jednak odnotowaæ,
¿e fascynacja odmiennymi kulturami ujawniona we wczesnej twórczo�ci proza-
torskiej Mierie¿kowskiego (w gatunku, do którego pisarz w³a�ciwie nie powróci),
nie opu�ci go ju¿ nigdy. Chcia³abym uczyniæ tematem niniejszego tekstu w³a�nie
nowelistykê Mierie¿kowskiego dlatego, ¿e nowele w³oskie � gatunkowy �ende-

1 Ä.Ñ. Ì å ð å æ ê î â ñ ê è é: Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â ÷åòûð¸õ òîìàõ. T. 4. Ìîñêâà 1990,
s. 369�521. Wszystkie cytaty pochodz¹ z tego wydania, stronê zamieszczam w tek�cie. Nowe-
le w³oskie zosta³y niedawno ponownie opublikowane: Ä.Ñ. Ì å ð å æ ê î â ñ ê è é: Äàíòå: Ðîìàí
è íîâåëëû. Ìîñêâà 2005.
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mit� w twórczo�ci autora powie�ci, dramatów, poezji, eseistyki i krytyki literac-
kiej � wskazuj¹ jeden z kierunków kulturowych zainteresowañ i literackich in-
spiracji m³odego pisarza. Ponadto okres ich powstawania, gatunkowa i literacka
proweniencja, miejsce akcji (W³ochy, g³ównie Florencja), jednolity styl narracji
(g³ównie trzecioosobowej), podobieñstwo ideowo-tematycznych za³o¿eñ i roz-
wi¹zañ kompozycyjnych (kompozycja zamkniêta) oraz koncentracja wokó³ okre-
�lonej anegdoty (motywu) pozwalaj¹ uznaæ te utwory za swoisty cykl literacki,
charakteryzuj¹cy siê kompozycj¹ swobodnego uk³adu (cykl lu�ny). Zaznaczmy,
¿e cykle stanowi¹ pewn¹ prawid³owo�æ w twórczo�ci powie�ciowej i eseistycz-
nej Mierie¿kowskiego, w�ród nich warto wskazaæ choæby trylogie (np. Õðèñòîñ
è Àíòèõðèñò, Öàðñòâî Çâåðÿ, Ëèöà îò ñâÿòûõ îò Èèñóñà ê íàì, Ðåôîð-
ìàòîðû) i dylogie (np. Ðîæäåíèå áîãîâ. Òóòàíêàìîí íà Êðèòå, Ìåññèÿ;
Äàíòå, Íàïîëåîí).

Geneza nowel w³oskich wi¹¿e siê zapewne z pierwszym wyjazdem zagra-
nicznym pisarza w 1891 roku do W³och (d³ugo mieszka³ w Rzymie, we Floren-
cji, na Sycylii)2. �róde³ fascynacji Itali¹ nale¿y te¿ szukaæ w typowym dla litera-
tury prze³omu XIX i XX wieku zjawisku stylizacji3 � w tym czasie indywidualnej
twórczo�ci wielu pisarzy towarzyszy³a zakrojona na szerok¹ skalê wymiana war-
to�ci literackich, tak by³o np. w przypadku Michai³a Kuzmina4 czy Walerija Briu-
sowa5.

Ogl¹danie �wiata przez pryzmat mniej lub bardziej oddalonych kulturowo i tem-
poralnie epok i stylów stanowi zasadniczy fenomen sztuki pisarskiej Mierie¿kow-
skiego, a w nowelach w³oskich wyra¿a siê wprost. Tu � jak siê zdaje, pod wp³y-
wem pierwszej lektury � stylizacja obejmuje niemal wszystkie p³aszczyzny tek-
stu: gatunkow¹, kompozycyjn¹, jêzykow¹. W rezultacie mamy klasyczn¹ postaæ
noweli, ukszta³towanej we W³oszech w epoce renesansu, w XIV�XVI wieku,
doskonalonej pod piórem mistrzów gatunku, takich jak: Matteo Bandello, Franco
Sacchetti, Tommaso Guardati (Masuccio Salernitiano), Giambatista Giraldi, Gian

2 Z podró¿¹ do W³och wi¹¿e siê g³ównie geneza powstania powie�ci o Leonardzie da Vinci,
do której Mierie¿kowski zbiera³ materia³. Pierwszym miastem, odwiedzonym przez pisarza nie-
przypadkowo by³a Wenecja. Zob. Ñ. Ï î â à ð ö î â: �Ëþäè ðàçíûõ ìå÷òàíèé� (×åõîâ è Ìåðåæ-
êîâñêèé). �Âîïðîñû ëèòåðàòóðû� 1988, ¹ 6, s. 160.

3 Æ. Ç ¸ ë ü ä õ å é è - Ä å à ê: Ê ïðîáëåìèå ñòèëèçàöèè â ðóññêîé ïðîçå íà÷àëà ÕÕ âåêà.
�Hungaro-Slawica� 1978, s. 389�402; Í. Á à ð ê î â ñ ê à ÿ: Ñòèëü è ñòèëèçàöèÿ â ìîäåð-
íèñòñêîé ïðîçå íà÷àëà ÕÕ âåêà. Â: Ëèòåðàòóðà. Ñòèëü. Ñòèëåâûå çàêîíîìåðíîñòè ðóñ-
ñêîé ëèòåðàòóðû ÕÕ âåêà (1900�1930 ãã.). Påä. Â.Â. Ý é ä è í î â à. Åêàòåðèíáóðã 1996;
S. B a l b u s: Stylizacja i zjawiska pokrewne w procesie historycznoliterackim. �Pamiêtnik Literac-
ki� 1983, z. 2.

4 B. S t e m p c z y ñ s k a: Stylizacja w prozie Michai³a Kuzmina. W: Dziesiêæ wieków zwi¹zków
Wschodniej S³owiañszczyzny z kultur¹ Zachodu. Red. J. B o r s u k i e w i c z. Cz. 1. Lublin 1990,
s. 365�375.

5 Ì.Þ. Æ è ë ê è í: Â. ß. Áðþñîâ è Ý. À. Ïî. Ñòèëèçàöèÿ â íîâåëëå �Òåïåðü, êîãäà ÿ ïðî-
ñíóëñÿ...�. Â: Ñóäüáà æàíðà â ëèòåðàòóðíîì ïðîöåññå. Ðåä. Í.Â. Ä ó ë î â à. Èðêóòñê 1996.
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Francesco Straparola6. Zbiór nowel Mierie¿kowskiego jest w gruncie rzeczy wtór-
n¹ artystyczn¹ kompilacj¹ utworów lub pomys³ów w³oskich autorów, którzy sami
czerpali z ró¿nych �róde³, czego dowodem jest anonimowa seria krótkich opowie�ci
zatytu³owanych Novellino i jej niejednorodna geneza siêgaj¹ca Biblii i legend an-
tycznych oraz tekstów rodzimych, francuskich, prowansalskich i ³aciñskich.

Twórczo�æ nowelistów w³oskich by³a prawdziw¹ kopalni¹ tematów nie tylko
dla Mierie¿kowskiego, ale tak¿e dla innych pisarzy, w tym dla samego Williama
Szekspira, który, pisz¹c Romeo i Juliê, wykorzysta³ prastary motyw z noweli Lu-
igiego da Porta Historia niedawno odkryta o dwojgu szlachetnych oblubieñ-
cach7. Mierie¿kowski nie ukrywa³ �róde³ inspiracji swych pierwszych prób pro-
zatorskich, o czym �wiadcz¹ chocia¿by podtytu³y nowel. I tak, Rycerz przy ko-
³owrotku to nie tyle parafraza noweli Cudowna krotochwila uczyniona przez
pewn¹ niewiastê dwóm baronom wêgierskim, której autorem jest Matteo Ban-
dello, ile jej wolny przek³ad. Podobnie ma siê rzecz z Przemian¹, która jest nieco
skrócon¹ wersj¹ utworu Antonia Manettiego Nowela o snycerzu, co go zwali
Grubym8. Z kolei �wiêty Satyr Mierie¿kowskiego bardziej przypomina jeden
z utworów Anatola France�a pod tym samym tytu³em ni¿ autentyczn¹ legendê
florenck¹. Gdyby nie fakt, ¿e nowela zosta³a przez pisarza opatrzona informacj¹
Èç À. Ôðàíöà, mo¿na by mu zarzuciæ plagiat, utwór ten bowiem nie tyle nawi¹-
zuje do prozy pisarza francuskiego, ile jest dok³adnym t³umaczeniem jego opowia-
dania o wczesnym renesansie pod tym samym tytu³em9. W innych nowelach
z omawianego zbioru Mierie¿kowskiego równie¿ odnajdujemy pomys³y zaczerp-
niête z utworów w³oskich autorów � w postaci okre�lonych w¹tków, motywów,
epizodów, sytuacji.

W nowelach Mierie¿kowskiego bez w¹tpienia odnajdujemy cechy typowe dla
stylu w³oskiej noweli renesansowej. Najsilniej narzucaj¹cym siê wyrazem tej
stylizacji jest umiarkowane nasycenie jêzyka italianizmami i latynizmami. Bar-
baryzmy owe wystêpuj¹ w wersji oryginalnej i s¹ to zarówno nazwy w³asne
(�Äæîâàííè òîðãîâàë íà Ñòàðîì Ðûíêå � Mercato Vecchio�; �×åðåç íå-
ñêîëüêî ëåò åìó îáåùàëè âûãîäíîå è ïî÷¸òíîå ìåñòî çíàìåíîñöà Ëüíÿíîãî

6 Noweli�ci tamtych czasów du¿o pisali, np. Matteo Bandello w swoim dziele Novelle, bê-
d¹cym zbiorem kilkuset nowel, stworzy³ doskona³y i wiarygodny wizerunek codziennego ¿ycia
i obyczajów epoki; jest to prawdziwa galeria ró¿nych ludzi � od króla przez artystê do kupca,
rzemie�lnika i ch³opa, któr¹ uzupe³niaj¹ opisy miast i wsi. Kolejny pisarz to Franco Sacchetti. Jego
najwa¿niejsze dzie³o to zbiór Trecento novelle, z których zachowa³o siê ponad dwie�cie nowel za-
wieraj¹cych facecje i anegdoty z czternastowiecznego ¿ycia w³oskiego. Tommaso Guardati za� pisa³
nowele realistyczne i antyklerykalne. Zob. M. B r a h m e r: Wstêp. W: Dawna nowela w³oska. Wybór
J. G a ³ u s z k a. Warszawa 1969.

7 Zob. J. G a ³ u s z k a: Pos³owie. W: L. P o r t o: Romeo i Julia. Warszawa 1963, s. 51�56.
8 Zob. Dawna nowela w³oska..., s. 121�151, s. 257�272.
9 Zob. A. F r a n c e: �wiêty Satyr. T³um. J. R o g o z i ñ s k i. W: A. F r a n c e: Opowiadania. Wy-

boru dokona³ J. A d a m s k i, wstêpem opatrzy³ J. R o g o z i ñ s k i,  prze³. E. B ¹ k o w s k a [i in.].
Warszawa 1957, s. 281�303.
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Öåõà � èìåíèòîãî ôëîðåíòèíñêîãî Arte di Lana�; �Â òîðæåñòâåííîé è ìðà÷-
íîé çàëå, âî Äâîðöå øåñòíàäöàòè (Palazzo de sedici), ïàïà, [...] ñèäåë ïîä
òðèóìôàëüíûì áàëäàõèíîì [...]�), jak i pospolite (�Óñòðîåíî áûëî òîðæåñ-
òâåííîå öåðêîâíîå øåñòâèå ïî óëèöàì ñ ïåíèåì æàëîáíûõ miserere�; �Íî
íå îäíà äèàëåêòèêà, à âåñü êðóã ÷åëîâå÷åñêèõ çíàíèé, trivium è quadrivium,
áûë ó ìåññåðà Ôàáðèöèî, êàê íà ëàäîíè�; �Îáìàíûâàåò ïðîñòîäóøíûõ, [...]
íî ýòî fortunato garzone [...] óäèâèòåëüíî ëîâêî óñòðàèâàåò ñâîè äåëà�), jak
i cytaty zaczerpniête z dzie³ Cycerona, Petrarki (�Morte bella pareva nel suo bel
viso�) i innych autorów, b¹d� wyrazy pospolite w formie fonetycznie zrusyfiko-
wanej (ôðà, áîòòåãà, ìåññåð, ìîíà, àëüáåðãî, ïîäåñò, ý÷åëåíöà, äîãàíüåðû,
öîêêîëè, áîðão). Te obce wtrêty leksykalne tworz¹ klimat epoki. Stylizacja histo-
ryczna, a raczej lingwistyczna, sprowadzaj¹ca siê do maniery pisarskiej polegaj¹-
cej na ukazaniu odleg³ej epoki za pomoc¹ �rodków jêzykowych, sprawia, ¿e czy-
telnik przenosi siê w �wiat obcej kultury, w �rodowisko ludzi innego pokroju, oby-
czajów i odmiennej mentalno�ci. W tworzeniu tej iluzji pisarz siêga po postaci
historyczne, architekturê, znane zabytki, a wiêc po wszystko to, co tworzy barw-
ny koloryt epoki. W stylizacji lingwistycznej zachowuje jednak umiar i pow�ci¹-
gliwo�æ. Sam bowiem jêzyk nowel jest w niewielkim stopniu archaizowany, mo¿e
raczej wystylizowany na mowê dawnych czasów. Archaizacja nie opiera siê tu-
taj na zjawiskach sk³adniowych, a wiêc inwersjach, niewspó³czesnym szyku, prze-
suniêciu orzeczenia na koniec zdania lub na pozycjê inicjaln¹, zabiegi jêzykowe
sprowadzaj¹ siê jedynie do stosowania przestarza³ej leksyki (np. ìîëâèòü, ïà÷å,
íàìåäíè, èáî, îáèòåëü, èçâîëèòü, ÷åëî, âîèñòèíó).

W dawne czasy przenosi siê czytelnik nowel Mierie¿kowskiego g³ównie za
spraw¹ fabu³y. Przyjrzyjmy siê wiêc bli¿ej kolejnym utworom i spróbujmy odpo-
wiedzieæ na pytanie: co je ³¹czy z klasyczn¹ nowel¹ renesansow¹?10 Mierie¿kow-
ski, podobnie jak Giovanni Boccaccio, w nowelach opisuje czê�ciej sytuacje �miesz-
ne ni¿ dramatyczne. Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e Dekameron (1353), który sta³ siê
wzorem dla nowelistów w ró¿nych krajach, dostarczaj¹c im pomys³ów, równie¿
dla Mierie¿kowskiego by³ �ród³em inspiracji. Zacznijmy od nowel bogatych w fa-
cecje i anegdoty. Nowele te utrzymane s¹ w tonie ¿artobliwym, ich akcja opie-
ra siê na komizmie sytuacyjnym, tematem s¹ epizody z ¿ycia jednej postaci,

10 Wiedzê o noweli renesansowej czerpiê z: G. B o c c a c c i o: Dekameron. T³um. E. B o y é.
Przedmowa M. B r a h m e r. Warszawa 1971; S. ¯ a k: Nowela � opowiadanie (ewolucja gatunku);
A. K r a w c z y k: �wiat nowel Giovanni Boccaccia �Sokó³�, �Trzy pier�cienie�. W: Nowela � opo-
wiadanie. Red. S. ¯ a k. Kielce 1994; J. H e i s t e i n: Historia literatury w³oskiej. Zarys. Wroc³aw
1987, s. 28�115, P. S a l w a: Historie zmy�lone � historie prawdziwe. Ideologia i polityka w dawnej
noweli toskañskiej. Warszawa 2000. Zob. równie¿: S. S t a b r y ³ a: Funkcja noweli w strukturze ga-
tunków literatury rzymskiej. Warszawa 1974; Nowela � opowiadanie � gawêda. Interpretacje ma-
³ych form narracyjnych. Red. K. B a r t o s z y ñ s k i, M. J a s i ñ s k a - Wo j t k o w s k a, S. S a w i c -
k i. Warszawa 1979. Por. has³a: Anegdota, Facecja, Krotochwila, Nowela, Opowiadanie, ¯art
w: S³ownik terminów literackich. Red. J. S ³ a w i ñ s k i. Wroc³aw 1988.
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a wieñczy je dowcipna pointa. Zilustrujmy humorystyczny wyd�wiêk nowel, pre-
zentuj¹c streszczenia poszczególnych utworów.

W noweli Rycerz przy ko³owrotku (1895) akcja rozgrywa siê w zimowej
scenerii. W czasie polowania baron Ulryk znajduje schronienie w zamku Arnol-
da, z którym nie tylko siê zaprzyja�nia, ale bierze za ¿onê jego siostrê. Ma³¿onko-
wie przenosz¹ siê do Bohemii, gdzie bohater przyjmuje intratn¹ posadê u króla
wêgierskiego Macieja i w ten sposób ratuje siebie oraz Dianorê przed gro¿¹c¹
im ruin¹ finansow¹. Po zakoñczeniu s³u¿by Ulryk bierze udzia³ w przyjêciu wy-
danym przez Beatrycze. Kiedy rozmowa toczy siê na tematy mi³osne, jeden z jej
uczestników dowodzi, ¿e wszystkie przedstawicielki p³ci piêknej s¹ istotami nie-
moralnymi. Wypowiedziana opinia staje siê pretekstem do zak³adu o wierno�æ ko-
biety: dwaj mê¿czy�ni zak³adaj¹ siê z Ulrykiem o to, ¿e uwiod¹ jego ¿onê. Ulryk,
pewny wygranej, podpisuje zak³ad z polskim rycerzem W³adys³awem i wêgier-
skim baronem � Albertem. Pierwszy do Dianory wyrusza Albert. Jednak kobie-
ta, zorientowawszy siê, ¿e baron ma haniebne zamiary, wyznacza mu schadzkê
w baszcie zamku, gdzie zostaje podstêpem uwiêziony. Albert dowiaduje siê od
s³u¿¹cej Barbary, ¿e otrzyma dobre jad³o, je�li bêdzie prz¹�æ na ko³owrotku. Im
wiêcej uprzêdzie, tym smaczniejszy zje obiad. Po paru dniach g³odówki upoko-
rzony zabiera siê do pracy, a nastêpnie przyznaje siê Barbarze do zak³adu. Dia-
nora, uprzedzona o wszystkim przez s³u¿¹c¹, czeka na przybycie W³adys³awa, któ-
rego spotyka ten sam co Alberta los, Polak zostaje zmuszony do robienia na dru-
tach poñczoch z nici, które sporz¹dzi³ na wrzecionie jego konkurent. Kiedy m¹¿
wraca do wiernej Dianory, ta chwali siê, w jaki sposób ukara³a zalotników. Zgod-
nie z zak³adem Ulryk ma prawo zaj¹æ ich maj¹tki, jednak z tego rezygnuje.
W zamian oczekuje zado�æuczynienia, wystawiaj¹c mê¿czyzn na po�miewisko:
Albert tañczy na balu w poñczochach zrobionych przez rycerza, który po tym,
jak okaza³o siê, ¿e nie ma maj¹tku, ucieka ze wstydu do Wenecji.

Akcja utworu Nauka mi³o�ci (1896) toczy siê w Bolonii. Na tutejszym uni-
wersytecie rozpoczynaj¹ studia prawnicze dwaj kuzyni z Rzymu. Bucciolo otrzy-
muje licencjat z prawa kanonicznego wcze�niej od Pietra studiuj¹cego prawo cy-
wilne, ale za namow¹ kuzyna postanawia pozostaæ w mie�cie. Bucciolo udaje siê
do profesora dialektyki � Fabricia, ¿eby pobieraæ u niego lekcje... mi³o�ci. Obu-
rzony profesor przystaje jednak na propozycjê m³odzieñca, traktuj¹c tê naukê ¿ar-
tobliwie i bawi¹c siê kosztem Bucciola, który ca³¹ rzecz traktuje powa¿nie. Pro-
fesor stawia przed studentem ró¿ne zadania do wykonania, a nastêpnie ka¿e mu
zdawaæ z nich relacje, w duchu na�miewaj¹c siê z niego. Wypatrzyæ atrakcyjn¹
kobietê, ustaliæ jej miejsce zamieszkania, przes³aæ wybrance prezenty i czekaæ na
odpowied�, podj¹æ pierwsz¹ próbê uwiedzenia � oto, jakie �lekcje� ma do odro-
bienia Bucciolo. Kiedy Fabricio odkrywa, ¿e obiektem zainteresowania Bucciola
jest ¿ona profesora � Giovanna, sprawa przybiera zupe³nie inny obrót. Okazuje
siê, ¿e to student bawi siê nie�wiadomie kosztem nauczyciela. Wynikaj¹ z tego
ca³kiem zabawne sytuacje, gdy profesor chce przy³apaæ ¿onê na gor¹cym uczyn-
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ku ze swoim studentem, który nie wie, ¿e mê¿em rogaczem jest jego nauczyciel.
Bucciolo nadal zdaje profesorowi relacje z ka¿dego mi³osnego spotkania, a ten
w�cieka siê, bo za ka¿dym razem zostaje przez Giovannê i jej kochanka wystrych-
niêty na dudka. ¯ona wypiera siê zdrady, wmawiaj¹c wszystkim, ¿e jej m¹¿ po-
pad³ w ob³êd. Sprawa staje siê jasna dla Bucciola, gdy rzekomo chorego Fabricia
odwiedzaj¹ w domu studenci.

Przemiana (1897) to nowela, której akcja toczy siê we florenckim �rodowi-
sku artystów w 1409 roku. Jej autor opowiada o tym, jak znany architekt Filippo
Brunellesco podczas kolacji u Tommasa Pecoriego namówi³ przyjació³ do sp³ata-
nia figla poczciwemu snycerzowi Manetto Ammannatiniemu o przezwisku Dry-
blas. Przyjaciele maj¹ ¿al do Manetta, ¿e ten z powodu melancholii unika ich to-
warzystwa. Postanawiaj¹ daæ mu nauczkê. Filippo proponuje, by wmówiæ Dry-
blasowi, ¿e nie jest Manettem, lecz kim� innym, co nie jest takie trudne, gdy¿ sny-
cerz uchodzi za dziwaka. Przyjaciele przygotowuj¹ plan zrêcznej mistyfikacji, ma-
j¹cej na celu zasugerowanie Dryblasowi, ¿e sta³ siê Matteem. Ka¿de kolejne zda-
rzenie poci¹ga za sob¹ nastêpne, tworz¹c splot komicznych sytuacji. Dryblas s³y-
szy zza drzwi swojego mieszkania �w³asny� g³os (Filippo udaje Manetta), b³¹ka
siê po mie�cie, gdzie spotyka Donatella bior¹cego Manetta za Mattea, a potem
� wierzyciela prawdziwego Mattea, który wsadza go do wiêzienia. Po rozmo-
wie z kolejnym uczestnikiem spisku � Giovannim � Dryblas jest tak sko³owany,
¿e zaczyna wierzyæ w to, i¿ jest Matteem. W wiêzieniu Manetto zwierza siê
z metamorfozy by³emu sêdziemu, który utwierdza go w przekonaniu, ¿e takie rzeczy
siê zdarzaj¹. Nastêpnie bracia prawdziwego Mattea sp³acaj¹ d³ug �brata�, dziêki
czemu Manetto wychodzi na wolno�æ. Wieczorem organizuj¹ u siebie w domu
spotkanie z ksiêdzem, ¿eby pomóg³ Matteemu, któremu po pobycie w wiêzieniu
wydaje siê, ¿e nie jest sob¹. Po rozmowie z ksiêdzem Matteo jest jeszcze bar-
dziej zdezorientowany. Podczas kolacji przyjaciele podaj¹ Dryblasowi �rodek na-
senny, po czym przenosz¹ go w nocy do domu, gdzie rano Manetto z rado�ci¹
odkrywa, ¿e jest u siebie. Po tych prze¿yciach Dryblas postanawia skorzystaæ
z dawnej oferty przyjaciela i wyrusza na Wêgry. Tam wzbogaca siê, ¿eni siê, zy-
skuje s³awê i odnosi sukces. Po kilku latach powraca do Florencji i opowiada Fi-
lippo o cudownej przemianie, która na zawsze wyleczy³a go z melancholii.

Bohaterk¹ noweli ¯elazna obr¹czka (1897) jest Violanta, któr¹ ojciec, Re-
nato, chce wydaæ za Kataloñczyka � Roberta. Córka zgadza siê na �oglêdziny�
przysz³ego wybranka, obserwuje go podczas uczty, dochodz¹c do wniosku, ¿e jest
skner¹. Odrzuca wiêc kandydata, poniewa¿ jest przekonana, ¿e nie ma wiêksze-
go nieszczê�cia dla bia³og³owy ni¿ bogaty i sk¹py m¹¿. Renato, ¿egnaj¹c Rober-
ta, zdradza mu, co by³o przyczyn¹ odmowy Violanty. Robert nie daje za wygran¹
i powraca w przebraniu wêdrownego kupca. Skrywaj¹c swoje hiszpañskie po-
chodzenie, nawi¹zuje z pozoru przypadkow¹ znajomo�æ z Weronik¹, s³u¿¹c¹ Vio-
lanty. Pod byle pretekstem zwierza siê prostej dziewczynie, ¿e ma bardzo cenn¹
rzecz nie do sprzedania. Weronika opowie�ci¹ o brylancie rozpala ciekawo�æ
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Violanty, która za po�rednictwem s³u¿¹cej targuje siê o kamieñ. Kupiec zgadza
siê pokazaæ Violancie brylant, ale stawia ultimatum: dziewczyna otrzyma brylant
na w³asno�æ, pod warunkiem ¿e zap³aci za niego poca³unkiem, a do �mierci bê-
dzie nosiæ na palcu ¿elazn¹ obr¹czkê. Mimo oburzenia zuchwa³o�ci¹ kupca Vio-
lanta wkrótce zgadza siê na propozycjê. Upragnione bogactwo zostaje przez ni¹
znienawidzone. Dziewczyna przyznaje siê, ¿e obr¹czka jako talizman ma wiêk-
sz¹ moc, ni¿ przypuszcza³a, bo po³¹czy³a ich na zawsze. Kupiec zgadza siê poj¹æ
j¹ za ¿onê, ale uprzedza, ¿e, bêd¹c ma³¿onk¹ biedaka, musi znosiæ niedogodno�ci
i poni¿enia. Robert przybywa z Violant¹ do Barcelony. Tutaj namawia j¹ do kra-
dzie¿y i jako nekromanta w czarnej masce demaskuje ¿onê, nara¿aj¹c j¹ na wstyd
i hañbê. Ka¿e jej dokonaæ kradzie¿y równie¿ na dworze, gdzie ma odbyæ siê we-
sele hrabiego kataloñskiego i córki króla aragoñskiego. Zamiast narzeczonych po-
jawia siê rycerz, w którym Violanta rozpoznaje Roberta. Zwalnia on j¹ z przysiê-
gi i pozwala dokonaæ wyboru � tym razem dziewczyna decyduje siê go po�lubiæ
z w³asnej woli. W streszczonym utworze odnajdujemy motyw zemsty z noweli
Filiberto mi³uje pani¹ Ziliê, która za poca³unek ka¿e mu udawaæ niemowê
przez d³ugi czas, za co spotyka j¹ od zakochanego zemsta Mattea Bandella.
W zakoñczeniu ¯elaznej obr¹czki pisarz wykorzysta³ typowy dla noweli rene-
sansowej chwyt � narrator zwraca siê nie do czytelnika, lecz do okre�lonego
grona s³uchaczy:

Òðóáû è ëèòàâðû ãðÿíóëè åù¸ òîðæåñòâåííåå, ãðàô êàòàëîíñêèé âçÿë ñâîþ ñóïðóãó
çà ðóêó, ïîâ¸ë å¸ íà ïðèãîòîâëåííûé ïðåñòîë, è ñåðäöà èõ ñîåäèíèëèñü â òàêîì áëà-
æåíñòâå, êàêîãî ìû è âàì ïîæåëàåì âî âåêè âåêîâ, ëþáåçíûå ñëóøàòåëè, áëàãîðîä-
íåéøèå äàìû è ðûöàðè.

s. 413

Zaprezentowane nowele w dowcipny i ¿artobliwy sposób pokazuj¹, jak boha-
ter radzi sobie sprytem i pos³uguje siê fortelem, aby wyj�æ obronn¹ rêk¹ z trudnej
sytuacji, o�mieszyæ czyje� zakusy i zachcianki, zadrwiæ z g³upoty, daæ nauczkê
przyjacielowi odludkowi lub wybrednej i rozpieszczonej pannie, zdobyæ podstêpem
ukochan¹ kobietê. Szczery �miech towarzyszy czytelnikowi zw³aszcza podczas
lektury Przemiany, która zosta³a oparta na przys³owiowej florenckiej beffie �
zabieg ten polega na zrobieniu kawa³u i zastosowaniu z³o�liwego podstêpu, wszyst-
ko odbywa siê w gronie przyjació³. W ten sposób czêsto bawili siê znani arty�ci,
jak ci, o których mowa w Przemianie, gdzie historycznymi postaciami s¹ np. rze�-
biarz Donatello oraz znany architekt i rze�biarz Filippo Brunellesco.

Pozosta³e trzy nowele s¹ utrzymane w tonie pe³nym powagi. Przy czym dwie
z nich Mi³o�æ silniejsza od �mierci i �wiêty Satyr, które powsta³y najwcze�niej,
sytuuj¹ siê w nurcie prozy fantastycznej z dominuj¹cym motywem zacierania gra-
nicy miêdzy ¿yciem i �mierci¹. Fabu³a koncentruje siê wokó³ tego, co tajemnicze,
nieznane i nadprzyrodzone.
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Tre�ci¹ noweli Mi³o�æ silniejsza od �mierci (1895) jest historia cudem ura-
towanej od �mierci Ginavry, zakochanej w rze�biarzu Antoniu Rondinellim. Po
�mierci ojca dziewczyn¹ i jej matk¹ opiekuje siê wuj Matteo. Ginavra zosta³a zmu-
szona przez swego wuja, który przej¹³ interes nie¿yj¹cego brata Giovanniego, do
�lubu ze starszym od niej mê¿czyzn¹ Franceskiem z rodu Agolanti. Matteo, wy-
korzystuj¹c finansow¹ zale¿no�æ matki Ginevry, sprawia, ¿e ta namawia córkê
do wyj�cia za m¹¿ za sekretarza florenckiego urzêdu � Franceska. Ginavra umie-
ra tu¿ po ceremonii za�lubin i jedynie stara niania jest przekonana, ¿e dziewczyna
zapad³a w �pi¹czkê. Gdy modl¹cy siê nad grobem dominikanin Mariano widzi
dziewczynê siedz¹c¹ w trumnie, przera¿ony ucieka, a ona wêdruje samotnie noc¹
po pogr¹¿onej we �nie i ogarniêtej d¿um¹ Florencji, stukaj¹c do drzwi swoich bli-
skich. Nikt nie chce jej wpu�ciæ. Wszyscy s¹ przekonani, ¿e to duch martwej
dziewczyny. Jedynie Antonio uznaje j¹ za ¿yw¹ i ka¿e uczniowi Bartolino przyj¹æ
pod swój dach zmarzniêt¹ i wycieñczon¹ Ginavrê.

Utwór �wiêty Satyr (1895) to opowie�æ o tragicznym losie mnicha, który pad³
ofiar¹ tajemniczej przepowiedni. Pewnego dnia Mino przychodzi na pogañski gro-
bowiec �w. Satyra, staj¹c siê �wiadkiem dziwnego zjawiska: nagie nimfy tañcz¹
z m³odzieñcem o ko�lich nogach. Nagle jedna z nich spostrzega mnicha i infor-
muje pozosta³e, ¿e obserwuje je cz³owiek. Piêkne nimfy o imionach Mnais, Aglae,
Neera, Melibea zbli¿aj¹ siê do Mina, zamieniaj¹c siê w obrzydliwe wied�my, któ-
re strasz¹ go wyrwaniem serca. Tym razem mnichowi udaje siê unikn¹æ �mierci,
ale nie kary. Zostaje wych³ostany za podgl¹danie. Nimfy mami¹ Mina, ale wi-
dz¹c jego pogardê, znikaj¹ we wnêtrzu grobowca. Nazajutrz Mino nie mo¿e so-
bie znale�æ miejsca. Szuka informacji na temat tajemniczego grobu. Tymczasem
dochodzi do kolejnego spotkania, tym razem z samym Satyrem, którego Mino spo-
strzega w lesie. Mnich dowiaduje siê, ¿e rogaty starzec z brod¹ i kopytami to
ostatni z plemienia Satyr (urodzony przed powstaniem rodu ludzkiego), który te-
raz jest widmem. Mnicha intryguje fakt, ¿e Satyra uznano za �wiêtego. Satyr za-
spokaja jego ciekawo�æ i snuje opowie�æ o tym, jak pogodzi³ siê z upadkiem wiel-
kich bogów, jak �wiadczy³ us³ugi wys³annikom Galilejczyka, jak zosta³ ochrzczony
i pochowany. Mnich wraca do celi i opisuje wszystko, co widzia³ i s³ysza³, wyja-
�niaj¹c cuda zgodnie z zasadami scholastyki. Podczas drzemki jedna z wied�m
grozi, ¿e je�li mnich zdradzi ich tajemnice, zostanie uduszony. Mimo to francisz-
kanin zanosi notatki biskupowi, za którego zgod¹ grobowiec zostaje otwarty i po-
�wiêcony. Mino �ni, ¿e wied�my wyrywaj¹ mu z zemsty serce, a o �wicie rze-
czywi�cie umiera.

Nowelê Michelangelo (1902) otwiera wiersz pod tym samym tytu³em, opu-
blikowany wcze�niej w zbiorze utworów poetyckich Mierie¿kowskiego, powsta-
³ych w latach 1881�1901. Wiersz, stanowi¹cy ho³d z³o¿ony geniuszowi artysty,
okre�la jednoznacznie stosunek pisarza do g³ównego bohatera. Opowiedziana
w noweli historia nosi znamiona autentyzmu i w du¿ej mierze jest osnuta na fak-
tach historycznych. Sposób zaprezentowania tytu³owego bohatera przywodzi na
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my�l powie�æ Karela Schulza Kamieñ i cierpienie (1941). Akcja noweli Mie-
rie¿kowskiego toczy siê g³ównie w Rzymie, s¹ te¿ sceny we Florencji i w Bolonii
rozgrywaj¹ce siê z udzia³em historycznych postaci. G³ównym tematem utworu jest
praca Micha³a Anio³a w Watykanie, trwaj¹ca od 1506 roku a¿ do �mierci mala-
rza, tj. do 1564 roku. S¹ to najwa¿niejsze epizody niemal z ca³ego ¿ycia artysty,
u³o¿one w sposób chronologiczny, tworz¹ce zamkniêt¹ ca³o�æ. A zatem akcja
utworu rozci¹ga siê na do�æ d³ugi czas. Pomiêdzy poszczególnymi zdarzeniami
nastêpuj¹ okresy, o których czytelnik zostaje poinformowany w sposób lakonicz-
ny za pomoc¹ skrótów. Up³yw czasu sygnalizuj¹ bardzo dok³adne lub ogólnikowe
sformu³owania (�×åðåç òðèäöàòü ëåò ïîñëå ýòîãî ðàçãîâîðà, 24 îêòÿáðÿ 1542
ãîäà, èç Ðèìà Áóîíàððîòè [...] ïèñàë [...]�; �Ìíîãî ëåò ïðîøëî ñ òåõ ïîð,
êàê Áóîíàððîòè îêîí÷èë ïîòîëîê Ñèêñòèíñêîé êàïåëëû�).

Utwór opowiada o tym, jak papie¿ Juliusz II zleci³ Micha³owi Anio³owi budo-
wê swego nagrobka. Prace nad tym kolosalnym dzie³em rzeczywi�cie trwa³y kil-
kadziesi¹t lat, ale nigdy nie zosta³o ono ukoñczone � przeszkod¹ by³a podjêta przez
papie¿a budowa nowej Bazyliki �w. Piotra w Watykanie, któr¹ zaprojektowa³ inny
malarz i architekt � Bramante. On te¿ jest w utworze Mierie¿kowskiego wro-
giem Micha³a Anio³a. Kiedy Juliusz II zamawia u Anio³a wykonanie grobowca,
Bramante za wszelk¹ cenê stara siê przeszkodziæ w realizacji budowy mauzo-
leum � knuje intrygi, maj¹c na celu sk³ócenie papie¿a z artyst¹. Najpierw przy-
czyn¹ konfliktu s¹ pieni¹dze, pó�niej trudno�ci w ukoñczeniu grobowca, wreszcie
prace malarskie. Sytuacja zmusza artystê do wyjazdu. Po trzech miesi¹cach do
urzêdu we Florencji przys³ano bullê papiesk¹, g³osz¹c¹, ¿e Micha³ Anio³ zbyt po-
chopnie opu�ci³ Rzym, ale je�li powróci, zostanie ³askawie przyjêty. Po jakim� czasie
artysta decyduje siê na powrót do Rzymu w charakterze pos³añca republiki Flo-
rencji. Spotkanie papie¿a z Buonarrotim ma miejsce w Bolonii. Tutaj Juliusz II
zleca arty�cie wykonanie swojej statui, a wkrótce � z inicjatywy Bramantego �
wykonanie fresków. Chc¹c sk³óciæ papie¿a z Micha³em Anio³em, Bramante liczy
na to, ¿e odmawiaj¹c, artysta narazi siê Juliuszowi, a przyjmuj¹c i wykonuj¹c zle-
cenie, znajdzie siê w cieniu talentu Rafaela. Poniewa¿ Buonarrotiemu nie udaje
siê przekonaæ papie¿a, ¿eby zleci³ Rafaelowi wykonanie fresków, sam rozpoczy-
na prace malarskie w Kaplicy Sykstyñskiej. Papie¿ krytykuje przesadn¹ dok³ad-
no�æ artysty i ponagla go. Na tym tle dochodzi do nastêpnego konfliktu. Najwa¿-
niejszy wiêc w¹tek noweli Michelangelo dotyczy relacji miêdzy Juliuszem II i ar-
tyst¹, a g³ówny motyw stanowi budowa grobowca. Tu¿ przed �mierci¹ Juliusz II
wznawia próbê jego ukoñczenia, ale kolejny papie¿, Leon X, ka¿e Buonarrotiemu
przerwaæ pracê � wysy³a artystê do Florencji, by tam wykona³ on projekt fasa-
dy ko�cio³a San Lorenzo. Micha³ Anio³ z ¿alem porzuca prace nad grobowcem.
Po �mierci Leona X wrogowie malarza oskar¿aj¹ go, ¿e rzekomo przyj¹³ zap³a-
tê za nieukoñczone dzie³o. Artysta w jednym z listów podkre�la, ¿e przyczyn¹
nieporozumieñ miêdzy nim a Juliuszem II by³a zawi�æ Bramantego i Rafaela.
W rezultacie papie¿ porzuca prace nad grobowcem. Nieukoñczony grobowiec do

2 Rusycystyczne Studia..., T. 20
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dzisiaj funkcjonuje w potocznej �wiadomo�ci jako �z³owieszczy pomnik�, który, we-
d³ug s³ów Buonarrotiego, by³ �tragedi¹ jego ¿ycia, a mo¿e te¿ tragedi¹ Odrodze-
nia i katolicyzmu�11.

Michelangelo ró¿ni siê znacznie od pozosta³ych nowel. Utwór sk³ada siê z dwu-
dziestu jeden rozdzia³ów, a akcja obejmuje � z przerwami � kilkadziesi¹t lat.
Wprawdzie fabu³a opiera siê na g³ównym w¹tku, ale prócz niego s¹ równie¿ inne
w¹tki i epizody, np. problemy rodzinne artysty, spotkanie po wielu latach z uko-
chan¹ kobiet¹, spór z pisarzem i publicyst¹ weneckim Pietrem Aretinem, choro-
ba i �mieræ artysty. Zasadnicza ró¿nica pomiêdzy t¹ nowel¹ a pozosta³ymi spro-
wadza siê nie tyle do struktury tekstu, ile do kreacji tytu³owego bohatera. Narra-
tor Michelangela � podobnie jak w nowelach w³oskich � nie zosta³ przez au-
tora bli¿ej okre�lony. Jakkolwiek jest wszechwiedz¹cy, nie ujawnia siê i nie uczest-
niczy w wydarzeniach. Jednak tylko w tym jednym utworze koncentruje siê na
reakcjach bohatera i drobiazgowej analizie jego stanów psychicznych. Utwór cha-
rakteryzuje siê psychologiczn¹ g³êbi¹ g³ównego bohatera, postaci tragicznej, cz³o-
wieka udrêczonego, nieszczê�liwego i samotnego, cz³owieka, który pod koniec ¿ycia
przyznaje siê do klêski na niwie artystycznej, uznaj¹c swoj¹ sztukê, choæ odda-
wa³ siê jej bez reszty, za oszustwo. Narrator wielokrotnie ukazuje stan wewnêtrzny
bohatera za pomoc¹ zachodz¹cych zmian w jego wygl¹dzie zewnêtrznym, mimiki
i gestów. Ilustruje prze¿ycia artysty, prezentuj¹c jego my�li lub przedstawiaj¹c stany
emocjonalne g³ównej postaci; pos³uguje siê przy tym mow¹ pozornie zale¿n¹, np.:

Êîãäà æå ñõîäèë, òî, ïîíóðèâ ãîëîâó, óãðþìûé è îäèíîêèé, ñïåøèë ïî âåñåëûì óëèöàì
Ðèìà è ÷óâñòâîâàë ñ îòâðàùåíèåì íà ñâîåì èçìîæäåííîì ëèöå ëþáîïûòíûå âçîðû
ëþäåé. Åìó ÷óäèëîñü, ÷òî îí äîëæåí êàçàòüñÿ âûõîäöåì èç ìîãèëû. Ïîâñåäíåâíûå
÷åëîâå÷åñêèå ëèöà áûëè åìó, ïðîòèâíåå è íåíàâèñòíåå, ÷åì êîãäà-ëèáî. Çàâèäåâ èçäàëè
çíàêîìîãî, îí îáõîäèë åãî, ÷òîáû íå âñòðåòèòü. Åãî ìó÷èëî âå÷íîå ïîäîçðåíèå, ÷òî çà
íèì ïîäñìàòðèâàþò âðàãè, ïîäîñëàííûå Áðàìàíòå. Íà âåæëèâûå ïîêëîíû äðóçåé îí
íå îòâå÷àë è îòâåðòûâàëñÿ. Òîãäà â ñàìîì äåëå â ãîðîäå ñòàëè ãîâîðèòü, è äî ïàïû
äîøëè ñëóõè, ÷òî Ìèêåëàíäæåëî íå â ñâîåì óìå, ÷òî îí ñòðàäàåò ÷åðíîé ìåëàíõîëèåé.

s. 478

W nowelach w³oskich Mierie¿kowskiego, podobnie jak w �wiecie Boccaccia,
mi³o�æ zajmuje miejsce bardzo uprzywilejowane. Dzieje siê tak nie tylko w nowe-
lach mi³osnych (Rycerz przy ko³owrotku, Mi³o�æ silniejsza od �mierci, Nauka
mi³o�ci, ¯elazna obr¹czka), ale równie¿ w tych, w których dominuje inny temat.
Mi³o�æ odgrywa rolê szczególn¹, nadaj¹c sens ludzkiemu istnieniu. Przypomnijmy
choæby niegasn¹ce uczucie Micha³a Anio³a do Victorii (Michelangelo), �lub
Manetta z piêkn¹ Wêgierk¹ jako jeden z rezultatów cudownej metamorfozy bohatera
(Przemiana), smutek mnicha wywo³any wspomnieniem pewnej damy florenckiej,
któr¹ w m³odo�ci, zanim zosta³ franciszkaninem, darzy³ uczuciem (�wiêty Satyr).

11 J. K l a c z k o: Wieczory florenckie. Juliusz II. Warszawa 1965, s. 166.
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Bohaterowie Mierie¿kowskiego nie podlegaj¹ jednoznacznej ocenie. Czytel-
nik mo¿e wy�miewaæ siê z Fabricia jako rogacza, ale mo¿e tak¿e mu wspó³czuæ;
mo¿e byæ pe³en uznania dla przebieg³o�ci jego ¿ony, ale ma te¿ prawo j¹ oskar-
¿aæ (Nauka mi³o�ci). Mo¿e obawiaæ siê o zachwianie równowagi psychicznej
Mattea, ale jednocze�nie �mieje siê z jego naiwno�ci (Przemiana). Z jednej stro-
ny, dziwi siê Violancie, ¿e mimo upokorzenia wychodzi za m¹¿ za Roberta,
a z drugiej � cieszy siê z pomy�lnego zakoñczenia (¯elazna obr¹czka). Podob-
nie sprzeczne uczucia rodzi w nas postawa Ulryka, który za³o¿y³ siê o cnotê Dia-
nory, a ona sama budzi podziw swym sprytem i dochowaniem wierno�ci (Rycerz
przy ko³owrotku). Narrator nie podporz¹dkowa³ wiêc �wiata przedstawionego
za³o¿onym wnioskom moralistycznym, pozostawiaj¹c ocenê czytelnikom.

Utwory Mierie¿kowskiego spe³niaj¹ podstawowe warunki gatunku w³oskiej
noweli renesansowej. Charakteryzuj¹ siê ¿yw¹, szybko zmieniaj¹c¹ siê akcj¹
i skondensowan¹ tre�ci¹. Fabu³a, z wyj¹tkiem noweli Michelangelo, obejmuje
krótki wycinek czasowy i ma zwart¹, dramatyczn¹ konstrukcjê. Jednow¹tkowa
akcja skupia siê wokó³ centralnego motywu (sokó³ w noweli12). Przejrzysto�æ fa-
bu³y, motywy spoiste i motyw soko³a � to elementy przyjête z noweli klasycz-
nej. Sokó³ charakteryzuje siê skomponowaniem noweli opartej na motywie domi-
nuj¹cym, który nabiera wa¿nego znaczenia symbolicznego. W noweli ¯elazna ob-
r¹czka symboliczny staje siê tytu³owy pier�cieñ. To nie tylko tytu³, to rzeczywi-
�cie najistotniejszy motyw utworu, decyduj¹cy o przebiegu fabu³y. W zwi¹zku
z obr¹czk¹, a raczej z jej powodu Violanta podejmuje decyzjê, która ma istotny
wp³yw na przebieg zdarzeñ. To samo mo¿na powiedzieæ o nagrobku z noweli Mi-
chelangelo, poniewa¿ od jego budowy zaczyna siê akcja utworu i motyw ten stale
powraca, symbolizuj¹c trud artysty i nieszczê�cia jego ¿ycia. Wielce wymowne
s¹ tutaj s³owa Micha³a Anio³a, który mawia³: �ëþäè, âñþ æèçíü èìåþùèå äåëî
ñ êàìíÿìè, ïîä êîíåö ñàìè êàìåíåþò� (s. 489). W ka¿dej noweli Mierie¿kow-
skiego jest taki sokó³ � centralny motyw � zwa¿ywszy, ¿e mo¿e nim byæ nie
tylko przedmiot, ale równie¿ sytuacja, prze¿ycie, a wiêc jakie� zdarzenie. Nie ma
w tych nowelach d³u¿yzn narracyjnych, informacji niepotrzebnych, dygresji wstrzy-
muj¹cych rozwój wydarzeñ � wszystko sensownie mie�ci siê w systemie fa-
bularnym. Ponadto nowele charakteryzuj¹ siê takimi cechami, jak: kompozycja za-
mkniêta, zwarto�æ konstrukcji, dynamizm polegaj¹cy na stopniowaniu napiêcia
od samego pocz¹tku do punktu kulminacyjnego, który zbiega siê zwykle z roz-
wi¹zaniem, zakoñczenia s¹ na ogó³ pomy�lne (z wyj¹tkiem �wiêtego Satyra;
w Michelangelo �mieræ jest naturalnym koñcem d³ugiej drogi ¿yciowej starego
artysty), opowie�ci z regu³y zamyka zrêcznie przygotowana pointa. Mo¿na zauwa-
¿yæ równie¿ dba³o�æ o prawdopodobieñstwo relacjonowanych zdarzeñ, zdecydo-
wan¹ przewagê motywacji realistycznej (poza �wiêtym Satyrem), zainteresowa-
nie zjawiskami obyczajowymi i psychologicznymi, ¿ywo�æ dialogów oraz wyrazi-

12 Zob. Soko³a teoria. W: S³ownik terminów literackich..., s. 475.
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sto�æ postaci. Utwory Mierie¿kowskiego prezentuj¹ typ lektury lekkiej i rozryw-
kowej, utrzymanej w konwencji noweli anegdotycznej. Zachowana jest jej struk-
tura, ale jednocze�nie � jak w przypadku noweli Michelangelo � rozbudowa-
ne zostaj¹ opisy, spiêtrzone w¹tki, wprowadzone postaci drugoplanowe i epizo-
dyczne, uwaga koncentruje siê na rysunku psychologicznym tytu³owego boha-
tera.

Rodzi siê pytanie: czy w przypadku omówionych utworów Mierie¿kowskiego
mamy do czynienia ze �wiadomym kszta³towaniem dzie³a wed³ug cech stylu no-
weli renesansowej? Wydawa³oby siê, ¿e gatunkowa przemiana nowelistyki pisa-
rza polega przede wszystkim na stylizacji, ale czy rzeczywi�cie mo¿na te utwory
uznaæ za s t y l i z o w a n e  na w³osk¹ nowelê renesansow¹. Jakkolwiek s³uszne
jest twierdzenie, ¿e napisane w latach 1895�1897 nowele XV wieku nale¿y uznaæ
za swoiste laboratorium przysz³ych powie�ci historycznych Mierie¿kowskiego, to
opinia o pionierskim na gruncie rosyjskim zastosowaniu przez pisarza �chwytu sty-
lizacji bezpo�redniej� wydaje siê nieco przesadzona13. Wewnêtrzna struktura tek-
stu stylizowanego powinna charakteryzowaæ siê pewnym rozd�wiêkiem (bez nie-
go tekst by³by epigoñski), polegaj¹cym na dysonansie miêdzy (w tym przypadku)
modernistyczn¹ wizj¹ �wiata obecn¹ w utworze a dawnym wizerunkiem epoki,
który utwór ten kreuje. W tek�cie stylizowanym � zgodnie z za³o¿eniem Stani-
s³awa Balbusa � winny �cieraæ siê z sob¹ dwie grupy elementów14. Jedna gru-
pa elementów ewokuje wzorzec i identyfikuje siê z nim, a druga grupa � s³u¿y
odró¿nieniu od wzorca i przywo³aniu systemu macierzystego wypowiedzi. W utwo-
rach Dmitrija Mierie¿kowskiego nie ma owego rozd�wiêku z uwagi na brak tej
ostatniej grupy. Na pró¿no doszukiwaæ siê jakiegokolwiek g³osu pisarskiego z prze-
³omu XIX i XX wieku. Nie mo¿na przecie¿ przyj¹æ, ¿e namalowany w wieku XIX
obraz ukazuj¹cy fragment z ¿ycia XV wieku jest stylizacj¹, je�li brak w nim od-
niesieñ do epoki, w której powsta³. Dzie³o takie bêdzie jedynie kopi¹, byæ mo¿e
ca³kiem dobr¹, ale tylko kopi¹. Nowele w³oskie Mierie¿kowskiego, choæ odbiega-
j¹ nieco od pierwowzorów za spraw¹ drobnych zmian w wydarzeniach (np. Ma-
netto z Przemiany nie dowiedzia³ siê, ¿e jego przygoda by³a wynikiem kawa³u),
imionach postaci (np. w Rycerzu przy ko³owrotku Dianora mia³a na imiê Bar-
bara), chronologii narracji czy szczegó³ach fabularnych, s¹ jedynie wolnym t³u-
maczeniem nowel w³oskich b¹d� ich imitacj¹, na�ladowaniem, parafraz¹, a nie sty-
lizacj¹; pisarz rosyjski nie mówi w³asnym g³osem, nie ujawnia stopniowo na ró¿-
nych poziomach tekstu wzorca, w którym pobrzmiewa³oby echo obcego krêgu
kulturowego. Mierie¿kowski zachowuje dystans wobec wzorca, nie prowadzi
z nim ideowego dialogu, a wiêc obcowanie pisarza z wzorcem nie wykracza poza
zwyk³¹ formê zabawy i gry z dawnymi konwencjami literackimi. Byæ mo¿e z uwa-

13 Áèáëèîòåêà èñòîðèè ðóññêîé ôèëîñîôèè è êóëüòóðû. �Äîì À. Ô. Ëîñåâà�. B: http://lo-
sev-libraryru/indexphp?pid=2089 [strona wygas³a].

14 S. B a l b u s: Stylizacja i zjawiska pokrewne..., s. 137�138.
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gi na wtórny i epigoñski charakter nowel w³oskich Mierie¿kowskiego badacze,
omawiaj¹c wczesn¹ twórczo�æ autora Juliana Apostaty, pomijaj¹ w zasadzie mil-
czeniem te utwory15, które warto by³o przypomnieæ, poniewa¿ ogl¹d spu�cizny ro-
syjskiego symbolisty bez uwzglêdnienia w nim m³odzieñczego epizodu nowelistycz-
nego by³by niepe³ny.

Þñòûíà Òûìåíåöêà-Ñóõàíåê

ÎÁ  ÈÒÀËÜßÍÑÊÈÕ  ÍÎÂÅËËÀÕ  ÄÌÈÒÐÈß  ÌÅÐÅÆÊÎÂÑÊÎÃÎ

Ð å ç þ ì å

Íàñòîÿùàÿ ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà èòàëüÿíñêèì íîâåëëàì Äìèòðèÿ Ìåðåæêîâñêîãî. Àâòîð
íà÷èíàåò ñâîè ðàññóæäåíèÿ ñ âîïðîñà ñòèëèçàöèè, íî ïîñëå àíàëèçà îòäåëüíûõ ïðîèçâåäåíèé
ïðèõîäèò ê âûâîäó, ÷òî íåëüçÿ èõ ñ÷èòàòü ñòèëèçàöèåé ïîä èòàëüÿíñêóþ ðåíåññàíñíóþ
íîâåëëó, ïîòîìó ÷òî îíè ÿâëÿþòñÿ ëèøü ïîäðàæàíèåì, èìèòàöèåé, ïàðàôðàçîé èëè ñâîáîäíûì
ïåðåâîäîì íîâåëë èòàëüÿíñêèõ ïèñàòåëåé. Êðîìå òîãî â ïðîèçâåäåíèÿõ Ìåðåæêîâñêîãî íåò
âíóòðåííåãî äèññîíàíñà ìåæäó îáðàçöîì è ðîäíûì êîíòåêñòîì âûñêàçûâàíèÿ â âèäó îòñóò-
ñòâèÿ ýòîãî ïîñëåäíåãî.

Ïî ìíåíèþ àâòîðà âñå � òàêè ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå íà èòàëüÿíñêèå íîâåëëû Ìå-
ðåæêîâñêîãî ïîòîìó, ÷òî îíè îïðåäåëÿþò åãî èíòåðåñ ê êóëüòóðå, ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî
ïèñàòåëü îáðàòèëñÿ ê æàíðó íîâåëëû òîëüêî ðàç â ðàííèé ïåðèîä òâîð÷åñòâà, ÿâëÿþòñÿ
ñâîáîäíûì ëèòåðàòóðíûì öèêëîì, à öèêëè÷íîñòü ñòàíåò ãîñïîäñòâóþùåé ëèòåðàòóðíîé
ôîðìîé íà ïðîòÿæåíèè âñåãî òâîð÷åñòâà ïèñàòåëÿ (òðèëîãèè).

Ãëàâíûå ñëîâà: íîâåëëà, ñòèëèçàöèÿ, èòàëüÿíñêèé, ðåíåññàíñíûé, ìîòèâ

15 Ostatnio N.I. Diewiatajkina wyg³osi³a referat, w którym zestawi³a nowelê Przemiana Mie-
rie¿kowskiego z w³oskim pierwowzorem, ale nowelê XV wieku badaczka traktuje jako pretekst
pisarza do napisania w³asnego utworu. Zob. ß.Ý. À õ à ï ê è í à, Å.Â. Ì à ð ê à ñ î â à: Èñòîðèÿ
è ôèëîëîãèÿ: ïðîáëåìû íàó÷íîé è îáðàçîâàòåëüíîé èíòåãðàöèè íà ðóáåæå òûñÿ÷åëåòèé.
�Âåñòíèê ìîëîäûõ ó÷åíûõ� 2000, nr 2. Podajê wed³ug wersji elektronicznej http://www.
informika.ru/text/magaz/science/vys/PHILOL/NUM_03/4TML/ page078.html [strona wygas³a].
Generalnie nowele w³oskie pomijane s¹ milczeniem. Zob. np.: O. Ì è õ à é ë î â: Ïëåííèê êóëüòó-
ðû (Î Ä.Ñ. Ìåðåæêîâñêîì è åãî ðîìàíàõ). Â: Ä.Ñ. Ì å ð å æ ê î â ñ ê è é: Ñîáðàíèå ñî÷èíå-
íèé â ÷åòûðåõ òîìàõþ. Ò. 1. Ìîñêâà 1990; À.Ì. Â à õ î â ñ ê à ÿ: Ïðîçà Ä.Ñ. Ìåðåæêîâñêîãî
1890-õ�1900-õ ãã.: ñòàíîâëåíèå è õóäîæåñòâåííîå âîïëîùåíèå êîíöåïöèè êóëüòóðû. Ìîñêâà
1996; Î.Â. Ä å ô ü å: Ä. Ìåðåæêîâñêèé: ïðåîäîëåíèå äåêàäàíñà (ðàçäóìèÿ íàä ðîìàíîì î Ëåî-
íàðäî äà Âèí÷è). Ìîñêâà 1996; Ñ.Ï. Á å ë ü÷ å â è ÷ å í: Ïðîáëåìà âçàèìîñâÿçè êóëüòóðû è ðå-
ëèãèè â ôèëîñîôèè Ä.Ñ. Ìåðåæêîâñêîãî. Òâåðü 1999; ß.Â. Ñ à ð û ÷ å â: Ðåëèãèÿ Äìèòðèÿ
Ìåðåæêîâñêîãî. Ëèïåöê 2001.
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Justyna Tymieniecka-Suchanek

ON  ITALIAN   SHORT  STORIES  BY  DMITRIJ  MIERIE¯KOWSKI

S u m m a r y

The article is devoted to the Italian short stories by Dmitrij Mierie¿kowski. In her considera-
tions, the author starts from the problem of stylization, but having analysed given works, she co-
mes to a conclusion that they cannot be treated as Renaissance Italian short story � stylised ones
because they are just an imitation, paraphrase or a free translation of Italian short stories. Besi-
des, the works by Mierie¿kowski lack an internal rift between the model and the primary system
of thought due to the absence of the latter.

According to the author, the short stories by Mierie¿kowski are worth paying attention to for
many reasons. First, they mark a direction of the writer�s cultural interests. Second, they are a rare
genre among his works, and third, they constitute a loose literary series which will become a do-
minating literary form at the turn of his whole literary output (mainly the novel-like trilogies).

Key words: short story, stylization, Italian, Renaissance, motif
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