
Wstęp

Walerij Briusow był i jest nadal uważany za jednego z „najbardziej wykształconych” 
Rosjan epoki symbolizmu1, a  jednocześnie za jedną z  najbardziej zagadkowych 
oraz intrygujących postaci na panteonie literackim i kulturowym przełomu XIX 
i  XX wieku. Dziś jest postrzegany jako twórca, który nie tylko budował nowy 
status poety w Rosji, ale wręcz wykreował jego nowe oblicze, nową osobowość2. 
I  więcej: dzięki niespotykanej sile przemieniania życia i  dusz ludzkich stworzył 
swego czasu „nowy typ wykształconego Rosjanina”3. Zapewne dlatego on sam 
i jego niezwykle bogata i różnorodna spuścizna literacka od początku ubiegłego 
stulecia po dzień dzisiejszy przyciąga uwagę badaczy i  krytyków. Sądzą oni, że 
tego, czego symbolista dokonał w  swoim dość burzliwym i na swój sposób bar-
wnym życiu, wystarczyłoby dla dziesiątka świetnych poetów4. I  choć mogłoby 
się wydawać, że o W. Briusowie powiedziano i napisano już wszystko, to jednak 
wciąż są podejmowane próby odkrywania go na nowo, zgłębiania tych tajników 
jego twórczości, które jeszcze nie zostały dostrzeżone i  poznane, wydobywania 
tych pokładów sensów i znaczeń, które ciągle jeszcze leżą gdzieś w głębinach jego 
dzieł i  czekają na wnikliwe spojrzenie badaczy. Z  pewnością ma rację Jewgieni-
ja Iwanowa, gdy twierdzi, że, czytając utwory W.  Briusowa, „na każdym kroku 
odkrywamy coś nowego i niezwykłego”5.

Prezentowana książka jest kolejną próbą rozwiązania „zagadki” pisarza, prze-
de wszystkim przez deszyfrację semantyki oraz określenie roli mitycznych kobiet 
w  jego liryce. Postacie te, choć dotychczas nie przyciągały w  takim stopniu 
uwagi badaczy poezji symbolisty jak mityczni i  historyczni męscy bohaterowie, 

1 К.  Мочульский, Валерий Брюсов, [в:] eго же, А.  Блок, А.  Белый, В.  Брюсов, сост., 
предисл. и коммент. В. Крейд, Москва 1997, с. 391.

2 Zob. О. Клинг, В. Я. Брюсов: от идеи жизнетворчества к пересозданию действительнос-
ти и творческой личности в духе большевизма, [в:] Брюсовские чтения 2013 года, ред. Г. Гас-
парян и др., Ереван 2014, с. 148.

3 Л. Пумпянский, Памяти В. Я. Брюсова, [в:] eго же, Классическая традиция. Собрание 
трудов по истории русской литературы, Москва 2000, с. 530.

4 Zob. М. Орлова, От составителя, [в:] В. Брюсов, Письма неофициального корреспон-
дента. Письма к жене (август 1914 – май 1915), общая ред., сост., подгот. текста, предисл.  
и коммент. М. Орловa, Москва 2015, с. 3.

5 Е. Иванова, Путеводитель по судьбе поэта, [в:] Валерий Брюсов. Дневники. Автобиогра-
фическая проза. Письма, сост. Е. Иванова, Москва 2002, с. 17. Przekład mój – A. G.
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to niewątpliwie stanowią interesujące zjawisko. Łączą one w sobie nie tylko dwa 
ważne elementy jego życia i twórczości: kult starożytności oraz kult kobiecości, cha-
rakterystyczny dla całego rosyjskiego symbolizmu6, ale także wiążą się – w moim 
przekonaniu – ze specyficzną samoidentyfikacją poety. Bohaterki mitów pojawiają 
się w spuściźnie literackiej autora Ognistego anioła stosunkowo często, zwłaszcza 
w  jego liryce, co, jak się wydaje, jest uwarunkowane dwiema przyczynami. Po 
pierwsze jest to związane z ważnym miejscem, które zajmowała poezja w myśle-
niu W. Briusowa7 oraz w symbolistycznej hierarchii sztuk. Twórca niejednokrot-
nie wyznawał, że poezja jest dla niego najwyższą świętością. Wymownym świa-
dectwem może być fragment listu do Niny Pietrowskiej z 10 czerwca 1906 roku: 

[…] я притворяюсь, что для меня не много значат стихи, поэзия, искус-
ство. Я боюсь показаться смешным, высказываясь до конца. Но перед 
Тобой я не боюсь показаться смешным, Тебе я могу сказать, что и говорил 
уже: поэзия для меня – все! Вся моя жизнь подчинена только служению ей;  
я живу, поскольку она во мне живет, и когда она погаснет во мне, умру. Во 
имя ее я, не задумываясь, принесу в жертву все: свое счастье, свою любовь, 
самого себя8. 

Tego rodzaju wypowiedzi, jakich w dziedzictwie epistolarnym W. Briusowa 
można znaleźć niemało, dowodzą niewątpliwie, że poezja była dla niego wyjątko-
wą i doskonałą dziedziną twórczości, która w odległej przyszłości miałaby wyprzeć 
prozę9. W artykule Ремесло поэта z 1918 roku symbolista podkreślał, że doce-
niana była ona już w starożytności, co z punktu widzenia przedsięwziętych badań 
nie pozostaje bez znaczenia: „Стих – одно из явлений, занимающее не малое 

6 O roli kobiety i pierwiastka kobiecego w kulturze rosyjskiej XX wieku zob. na przykład:  
О. Рябов, Русская философия женственности (XI–XX века), Иваново 1999, c. 121–213; М. Цим-
борска-Лебода, Женщина в аспекте культурной памяти и культурных ролей, [in:] Frauen 
in der Kultur, hrsg. Ch. Engel, R. Reck, Innsbruck 2000, p. 179–190; M. Rzeczycka, Fenomen So-
fii – Wiecznej Kobiecości w prozie powieściowej symbolistów rosyjskich, Gdańsk 2002.

7 Siergiej Szerwinski uważał, że W. Briusow zaistniał w rosyjskiej świadomości społecznej przede 
wszystkim jako poeta. „Деятельность его была исключительно многогранна – pisze krytyk – но 
он сам признавал себя в первую очередь поэтом”. С. Шервинский, Валерий Брюсов, „Литера-
турное наследство”, т. 85: Валерий Брюсов, ред. В. Щербина и др., Москва 1976, с. 8.

8 Валерий Брюсов, Нина Петровская. Переписка: 1904–1913, вступ. статьи, подгот. 
текста и коммент Н. Богомолов, А. Лавров, Москва 2004, с. 195.

9 Н. Ашукин, Urbi et Orbi (прим.), [в:] В. Брюсов, Собрание сочинений в семи томах,  
т. I: Стихотворения. Поэмы 1892–1909, ред. П. Антокольский и др., Москва 1973, с. 605. Dalej 
wszystkie cytaty z tego wydania znajdują się w tekście. W nawiasie po skrócie Собр. соч. podany 
jest tom oraz numer strony.
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место в духовной жизни человечества. […] Эллада и Рим, создатели всей 
нашей европейской цивилизации, высоко чтили стих […]” (Собр. соч. III: 459). 
Obecne w spuściźnie literackiej W. Briusowa cykle poetyckie poświęcone postaciom 
antycznym i mitologicznym, takie jak: Правда вечная кумиров, Шаги Афродиты, 
Образы святые, Завес веков, Перед тобою я stanowią swoistą kontynuację dzieła 
starożytnych; mogą one wskazywać na to, że ich autor, przynajmniej w niektórych 
okresach działalności literackiej, traktował swoją twórczość jako powinność (долг) 
współczesnego poety wobec antyku. W przedmowie do antologii Сны Человече-
ства z 1916 roku wyznawał: 

Мне хотелось бы […] слагать стихи не так именно, как слагали их перво-
бытные люди, поэты восточной и античной древности […], но так, ка к 
они хотели слагать стих и. В обладании всеми теми средствами, какие 
дает техника современной поэзии, я хотел бы дос ка зат ь то, что они 
порывались выразить… Мне хотелось бы перенять не столько внешно-
сти различных образов лирики, сколько их дух…10

Wydaje się, że ten zamysł w dużym stopniu symbolista zrealizował; czytając jego 
utwory poetyckie nietrudno dostrzec, że w wielu z nich uobecnia się duch liryki 
antycznej, duch mitologii i duch antyku w ogóle. Chociaż od razu trzeba zaznaczyć, 
że stosunek W. Briusowa do materii literackiej czasów starożytnych jest daleki od 
formalnej i semantycznej ortodoksji.

Drugi powód zainteresowania mitycznymi bohaterkami może się wiązać ze wspo-
mnianym szczególnym statusem i rolą kobiet w życiu symbolisty, co znalazło swoje 
odzwierciedlenie w jego dziełach. Wypada zgodzić się z opinią tych badaczy, którzy 
uważają, że w jego poezji pojawia się „в праздничном великолепии обобщенный 
образ женщины” i że „женщина воспета поэтом во всем могуществе ее сексу-
альной власти […]”11. Interesujące i poniekąd polemiczne względem przytoczonego 
sądu S. Szerwinskiego jest stanowisko Aleksandra Ławrowa, wedle którego dla poezji 
autora Me eum esse typowy jest tradycyjny i zarazem symboliczny wizerunek kobiety 
jako „kapłanki miłości”12. „Жрица любви” – pisał Władysław Chodasiewicz – излю-
бленное слово Брюсова. Но ведь лицо у жрицы закрыто, человеческого 
лица у нее и нет. Одну жрицу можно заменить другой, «обряд» останется тот же”13.  

10 Zob. А. Ильинский, Литературное наследство Валерия Брюсова, „Литературное на-
следство”, т. 27–28, отв. pед. П. Лебедев-Полянский, Москва 1937, с. 462. Wyróżnienie autora.

11 Tamże, s. 15.
12 А. Лавров, Русские символисты. Этюды и разыскания, Москва 2007, c. 161.
13 В. Ходасевич, Некрополь. Воспоминания, Москва 1991, с. 28.
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Przytoczone, w pewnej mierze sprzeczne wypowiedzi świadczą o tym, że obraz 
kobiety – w tym również mitycznej – w liryce symbolisty nie jest jednoznaczny, a jego 
zbadanie wymaga głębokiego i wnikliwego spojrzenia na spuściznę literacką, a także 
na biografię W. Briusowa. To właśnie ona (a w szczególności jego relacje z kobieta-
mi) w wielu przypadkach stanowi klucz do zrozumienia dzieł poety, jak również do 
odkodowywania znaczeń i symboli uobecnionych w nich postaci. 

Przywołując w swoich utworach mityczne figury kobiece i wzbogacając je 
o nowe sensy, pisarz świadomie podejmował modernistyczny dialog z tradycją anty-
czną oraz kulturową w szerokim znaczeniu słowa. Jego liryka, będąca – by odwołać 
się do przedstawiciela czołowych teoretyków kierunku – wspomnieniem o antyku: 
o jego mitach i poezji14, staje się więc, ujmując rzecz w perspektywie bachtinow-
skiej, nieodłączną częścią całości kultury15. To implikuje czy wręcz narzuca okre-
ślone podejście badawcze: uwzględniające owe związki z kontekstem kulturowym 
poprzez konfrontację tekstów W. Briusowa z innymi tekstami kultury. Mając na 
względzie szczególną misję nadaną przez symbolistów słowu nasyconemu „energią 
symboliczną”, które, jako kontynuacja czy też echo słowa mitycznego, służy upa-
miętnieniu „tajemnej więzi wszystkiego, co istnieje” (сокровенной связи сущего)16, 
nie sposób badać poezji W. Briusowa w oderwaniu od tradycji. Należy pamiętać, 
że charakter symboliczny dzieła oznacza także jego mitologizację17. A „mit oraz 
tekst poetycki, przywołujący jego obecność – jak pisze Maria Cymborska-Lebo-
da – narzuca odbiorcy rodzaj interpretacji”. Taki tekst i obecny w nim mit należy 
czytać „na poziomie nieuwarunkowanego znaczenia”, „na poziomie myślenia właś-
ciwego mowie symbolicznej”18. Dlatego też najbardziej przydatnym narzędziem do 
interpretacji tego typu utworów stały się założenia hermeneutyki filozoficznej, która 
sama w sobie, stanowiąc funkcję ciągłości historycznej19, jest nastawiona na ujawnia-
nie i badanie związków z kontekstem kulturowym i historycznym. Hermeneutycz-
na, wieloaspektowa interpretacja poszczególnych tekstów poetyckich W. Briusowa, 
włączająca podejście mitopoetyckie20, a także uwzględniająca Bachtinowską teorię 

14 Вяч. Иванов, Две стихии в современном символизме, [в:] Литературные манифесты. 
От символизма до „Октября”, сост. Н. Бродский и Н. Сидоров, Москва 2001, с. 92.

15 M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, przekł. D. Ulicka, oprac. przekładu i wstęp E. Cza-
plejewicz, Warszawa 1986, s. 487.

16 Вяч. Иванов, Заветы символизма, [в:] Литературные манифесты…, с. 100–101.
17 Zob. P. Tillich, Symbol religijny, przekł. M. B. Fedewicz, [w:] Symbole i symbolika, wybór i wstęp 

M. Głowiński, Warszawa 1990, s. 161.
18 M. Cymborska-Leboda, Mit i przetrwanie mitu, „Język Polski w Szkole” 1998, nr 4, s. 23.
19 P. Ricoeur, Egzegeza i hermeneutyka. Zarys wniosków, przekł. S. Cichowicz, „Pamiętnik Li-

teracki” 1980, z. 3, s. 318.
20 Zob. И. Смирнов, Место „мифопоэтического” подхода к литературному произведе-
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dialogu, winna posłużyć określeniu charakteru dialogicznych relacji jego poezji 
z tradycją kulturową, uchwyceniu ciągłości tej tradycji oraz – dzięki umieszczeniu 
poszczególnych dzieł w kontekście literackim, kulturowym, mitologicznym – dotar-
ciu do ich głębokich pokładów sensów i dostrzeżeniu „ogromnych rozmiarów 
rezonansu znaczeniowego”21. Zwielokrotnione owym rezonansem znaczenie, jak 
pisał Northrop Frye, polega bowiem na tym, że dzieło literackie łączy w sobie echa 
wielu innych dzieł, przez co włącza się w całość literatury22. Jego poznanie musi być 
zatem, jak chce M. Bachtin, poznaniem dialogowym, podczas którego konieczna 
jest konfrontacja z innymi tekstami; one bowiem stanowią o jego „życiu”23. Wyko-
rzystanie w toku interpretacji założeń teorii dialogu, jak również mitografii Karla 
Kerényiego i mitokrytyki Gilberta Duranda24 winno posłużyć nie tylko ujawnieniu 
sensu poszczególnych utworów W. Briusowa, lecz także jego pogłębieniu z pomocą 
innych sensów, poprzez „rozwinięcie dalekich kontekstów”25. Jednak badanie poezji 
autora Chefs d’oeuvre byłoby niemożliwe poza szeroko pojętym kontekstem epoki, 
uwzględniającym również punkty styczne mitopoetyki W. Briusowa z psychologią 
głębi Сarla Gustawa Junga26. Okazała się ona metodologicznie cenna zwłaszcza 
w kontekście rozważań nad psychologicznym znaczeniem mitu.

Mając na uwadze akcentowany przez krytyków fakt, że „поразительная цель-
ность всего творчества Брюсова […] заключается […] в строгом единстве 

нию среди других толкований текста (о стихотворении Маяковского „Вот как я сделался 
собакой”), [в:] Миф. Фольклор. Литература, отв. ред. В. Базанов, Ленинград 1978, с. 186–203.

21 N. Frye, Mit, fikcja i przemieszczenie, przekł. E. Muskat-Tabakowska, „Pamiętnik Literacki” 
1969, z. 2, s. 301.

22 Tamże.
23 M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej…, s. 512.
24 Należy wspomnieć, że zainteresowanie mitem nie słabnie również w XXI wieku. W ostatnim 

czasie, zwłaszcza na kanwie francuskiego literaturoznawstwa, pojawiło się wiele publikacji poświę-
conych badaniom nad mitami literackimi. W większości bazują one jednak na dokonaniach mito-
krytyki G. Duranda i innych myślicieli. Przegląd współczesnych francuskich teorii mitu zawiera 
książka Marcina Klika. Niestety, nie obejmuje ona badań najnowszych (po 2010 roku). Zob. M. Klik, 
Teorie mitu. Współczesne literaturoznawstwo francuskie (1969–2010), Warszawa 2016.

25 M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej…, s. 510.
26 Pragnę jednak zaznaczyć, że w żadnej z wypowiedzi poety nie natknęłam się na jakąkolwiek 

informację, mogącą świadczyć o tym, że W. Briusow znał C. G. Junga. Można zatem, z dość dużą 
dozą pewności, przypuszczać, że psychoanaliza szwajcarskiego uczonego była mu obca. Zwłaszcza 
że Wiaczesław Iwanow, autor Animy, w liście z 1922 roku do Emilija Medtnera przyznawał się do 
braku wiedzy na temat C. G. Junga i jego psychologicznej szkoły. М. Цимборска-Лебода, Меж-
ду метафорой и метафизикой: о концептуализации личности в поэзии Вячеслава Иванова 
(душа – дух – сердце), [в:] Вячеслав Иванов. Исследования и материалы II, отв. ред. Н. Грякало-
ва, А. Шишкин, Санкт-Петербург 2016, с. 198. Niezależnie od tego, da się niewątpliwie zauważyć 
pewne znaczące paralele pomiędzy myślą Wiacz. Iwanowa i C. G. Junga. Zob. А. Эткинд, Вячеслав 
Иванов и психоанализ, „Cahiers du Monde russe” 1994, vol. 35, p. 225–234.
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его поэтического творчества и его теоретической доктрины; его лирика, 
драма и его философия искусства совпадают”27, w procesie interpretacji utwo-
rów poetyckich symbolisty wielokrotnie odwołuję się do jego eseistyki i nieco rza-
dziej do listów, dzienników, utworów epickich oraz dramatycznych. Zawarte w nich 
motywy, sądy, przemyślenia często stanowią bowiem klucz interpretacyjny i rzucają 
nowe światło na analizowane kwestie lub wręcz zupełnie zmieniają perspektywę 
badawczą.

Jak już zasygnalizowałam, stań badań nad życiem i spuścizną literacką W. Briu-
sowa jest niezwykle bogaty i  rozległy. Światowym centrum briusoznawstwa jest 
Erywań. Tamtejszy uniwersytet nieprzerwanie od roku 1962 organizuje cykliczne 
międzynarodowe konferencje briusowowskie, przyciągające uczonych z całej Euro-
py i nie tylko. W grudniu 2016 roku przedsięwzięcie to zostało zrealizowane już po 
raz szesnasty. Rezultatem tych spotkań są niezwykle cenne publikacje: trzynaście 
obszernych tomów pod wspólnym tytułem Брюсовские чтения, wydawanych 
kolejno w latach: 1962, 1963, 1966, 1971, 1973, 1980, 1983, 1986, 1996, 2002, 2006, 
2010, 2013 oraz monografia Избранное opublikowana w 1998 roku. O randze, jaką 
zajmowała twórczość W.  Briusowa w  XX-wiecznym literaturoznawstwie świad-
czy ponadto fakt, że rezultaty badań nad jego wczesnymi (młodzieńczymi) dzie-
łami stanowią pokaźną część 27 i 28 tomu Литературное наследство, tom 85,  
w całości poświęcony poecie, jest zaś wydaniem jubileuszowym związanym z setną 
rocznicą urodzin pisarza. W  jego skład wchodzą unikatowe, niepublikowane 
wcześniej materiały z  archiwum W.  Briusowa (wiersze, epika, krytyka litera-
cka i  teatralna, prace redakcyjne, dziedzictwo epistolarne i  memuarystyczne). 
Z monografii zbiorowych, będących rezultatem studiów nad różnymi aspektami 
twórczości symbolisty, należy wymienić wydawane w Stawropolu tomy: В. Брю-
сов и  литература конца XIX–XX века (1979 rok), Валерий Брюсов. Пробле-
мы мастерства (1983 rok) oraz Валерий Брюсов. Исследования и материалы 
(1986 rok) zawierające bardzo różnorodne tematycznie i metodologicznie artykuły 
wybitnych oraz mniej znanych briusoznawców, jak również unikatowe materiały 
archiwalne. Jeśli zaś chodzi o najnowsze publikacje tego typu, to warto odnotować 
monografie: В. Я. Брюсов и русский модернизм (ред.-сост. О. Лекманов), wyda-
ną w 2004 roku, jak i Неизвестный Брюсов. Публикации и републикации (ред.  
С. Золян и др.), która ukazała się w roku 2005. 

W toku pisania książki niezwykle przydatne i ważne okazały się wymienione 
w  spisie bibliograficznym prace autorów współczesnych W.  Briusowowi, przede 
wszystkim Władysława Chodasiewicza, Ellisa (Lwa Kobylinskiego), Aleksandra 

27 Эллис, Русские символисты, Томск 1996, c. 110.
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Maleina, Konstantina Moczulskiego, Wiktora Żyrmunskiego, a  także Dmitrija 
Maksimowa – autora dwóch monografii i licznych artykułów o poecie oraz sied-
miotomowego wydania Cобраниe сочинений W. Briusowa. Ich publikacje, jak 
również liczne świadectwa, wspomnienia, listy ludzi z pokolenia i otoczenia sym-
bolisty (Zinaidy Gippius, Andrieja Biełego, Wiaczesława Iwanowa, Niny Pietrow-
skiej i wielu innych) oraz samego W. Briusowa pozwalają postrzegać jego twórczość 
z odmiennej perspektywy niż ta, którą przyjmowali badacze radzieccy, ale i mogą 
przyjąć współcześni; poza tym umożliwiają one spojrzenie niejako „od środka” na 
fenomen Srebrnego wieku.

Życie W. Briusowa oraz jego twórczość (przede wszystkim prozatorska, rzadziej 
poetycka) niejednokrotnie stawała się przedmiotem specjalnych studiów. Ich rezul-
tatem są często bezcenne monografie w całości poświęcone symboliście. Z rosyjsko- 
języcznych należy wymienić: Валерий Брюсов. Очерк творчества Nikołaja Bur-
łakowa z 1975 roku, Валерий Брюсов Michaiła Szapowałowa z 1992 roku oraz 
Брюсов Nikołaja Aszukina i Rema Szczerbakowa (książka opublikowana w serii 
Жизнь замечательных людей w 2006 roku). Najnowszą i najobszerniejszą biogra-
fią poety jest wydana w 2010 roku w Sankt-Petersburgu (niestety, w postaci trudno 
dostępnego wydania upominkowego) monografia autorstwa Wasilija Mołodiakowa 
Валерий Брюсов. Биография. Również znaczące, interesujące i inspirujące są prace 
polskich briusoznawców, przede wszystkim Tadeusza Klimowicza, autora bar-
dzo ważnego studium Motywy twórczości Walerija Briusowa z 1988 roku, a także 
licznych rozdziałów w monografiach i artykułów, do których nierzadko będę się 
odwoływać w  toku rozważań. Badaniami nad prozą (i po części dramaturgią) 
autora Urbi et Orbi oraz jej związkami z tradycją zajmowała się również Justyna 
Tymieniecka-Suchanek. Ich rezultatem jest wydana w 2004 roku książka Proza 
Walerija Briusowa wobec kultury oraz szereg artykułów. Jeśli chodzi o zachodnio-
europejskie studia briusoznawcze, to interesującą i wartą odnotowania pozycją 
w całości poświęconą twórczości (głównie poetyckiej) autora Me eum esse na tle 
symbolizmu jest monografia Joany Grossman Valery Bryusov and the Riddle of 
Russian Decadence z 1985 roku.

Najbardziej cenne z punktu widzenia podjętego tematu badawczego okaza-
ły się książki i artykuły traktujące o różnych aspektach problemu „W. Briusow  
i kultura antyczna”. Wśród nich znajduje się między innymi praca Aleksandra  
Maleina Валерий Яковлевич Брюсов и античный мир. К пятилетней годовщине 
кончины Брюсова (1924–1929) z 1930 roku, publikacje Michaiła Gasparowa Брю-
сов и Античность z 1975 roku, Античность в русской поэзии начала ХХ века 
z 1995 roku, artykuł Konstantina Pietrosowa Эволюция мифологических моти-
вов и образов в поэзии В. Я. Брюсова z 1985 roku, dysertacja Siergieja Changuliana 
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Античность в поэтическом творчестве Валерия Брюсова (дооктябрьский 
период), napisana w 1990 roku oraz jego artykuły: Античность в книге стихов 
Валерия Брюсова «Stephanos» – 1986 rok, Античность в книге стихов Вале-
рия Брюсова «Зеркало теней» – 1992 rok, Опыты Валерия Брюсова в области 
античной метрики и ритмики – 2001 rok. W znacznej większości wymienieni 
badacze stawiają w centrum swojej uwagi problem ewolucji motywów antycznych 
w spuściźnie literackiej poety. M. Gasparow wyodrębnia dwa okresy, w których 
wpływ antyku na światopogląd i pisarstwo symbolisty był najsilniejszy: lata dzie-
więćdziesiąte XIX wieku oraz druga dekada XX wieku. Skupiając się na później-
szym z nich, uczony akcentuje zależność pomiędzy pojawiającymi się w utworach 
W. Briusowa, zwłaszcza prozatorskich, motywami mitologicznymi a dominują-
cym w nich konceptem namiętności. K. Pietrosow wiele uwagi badawczej poświę-
ca ewolucji motywów mitologicznych w poezji autora Urbi et Orbi. Studiom nad 
recepcją antycznych obrazów w jego liryce poświęcona jest wspomniana dyserta-
cja S. Changuliana. Jej autor również koncentruje się na roli dziedzictwa kultury 
antycznej w ewolucji twórczej W. Briusowa, badając style i sposoby odbioru antyku 
w poszczególnych okresach jego pisarstwa. 

W ostatnim czasie w zachodniej rusycystyce pojawiły się publikacje, które sta-
nowią dla literaturoznawców nowe źródło inspiracji. Należą do nich niewątpliwie 
monografie Davida Bethei, który brawurowo rozprawia się z wieloma tradycyjnymi 
sposobami postrzegania literatury rosyjskiej. Jego prace poświęcone Aleksandro-
wi Puszkinowi, Josifowi Brodskiemu i innym twórcom skierowały moją uwagę na 
możliwość rewizji modeli naukowego dyskursu na temat Srebrnego wieku. Lektu-
ra The Superstitious Muse: Thinking Russian Literature Mythopoetically D. Bethei 
zachęciła mnie nie tyle do polemiki z badaczami twórczości W. Briusowa, ile do 
nowego spojrzenia na rolę mitu w jego poezji, a także na sam proces tworzenia mitu 
autorskiego. Kobiece postacie mityczne w odniesieniu do autoidentyfikacji Briu-
sowa są – przynajmniej na pierwszy rzut oka – wyborem nieoczywistym. Jednak 
w toku prowadzonych analiz, to co było początkowo tylko pewną intuicją i roboczą 
hipotezą badawczą, z czasem uzyskało przekonujące dowody. Przedstawienie ich 
jest celem tej książki. 

Znamienne jest to, że w wymienionych pozycjach oraz w wielu innych – rów-
nie ważnych i wartościowych – których z oczywistych względów nie sposób tu 
wyliczyć, właściwie pomija się kwestię obecności w spuściźnie poety mitycznych 
kobiet. Wyjątek stanowi rozprawa S.  Changuliana, w  której zajmuje ona nieco 
miejsca. To dodatkowo otwiera pole i uzasadnia potrzebę przeprowadzenia badań 
nad tym tematem, bez wątpienia interesującym i znaczącym. Kolejną motywacją 
może być powtarzalność wspomnianego typu bohaterki w poezji symbolizmu, co 
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pokazuje, że kwestia ta w  odniesieniu do W.  Briusowa nie jest zjawiskiem ode-
rwanym od kontekstu epoki i w pełni wpisuje się w estetykę kierunku. Podobnie 
jak u innych twórców Srebrnego wieku, w dziełach autora Chef d’oeuvre mityczne 
kobiety, będąc ogniwem „kulturowej wspólnoty sensu”, jednocześnie występują 
w roli archetypów poddawanych transformacjom – zgodnie ze światopoglądem 
symbolisty – by w ten sposób stać się „impulsem” dla nowych mitów, wyrażających 
nowe treści. Najbardziej reprezentatywne w tym względzie wydały mi się figury 
Afrodyty, Ariadny oraz mitycznych wieszczek (Sybilli, Kirke, Pytii). Te postacie, 
niemające ze sobą nic (lub bardzo niewiele) wspólnego na gruncie tradycji, w poe-
tyckim myśleniu W. Briusowa spełniają funkcję osobliwą: stają się w większości 
przypadków maskami poety lub personifikacją wartości i  stanów mu bliskich 
(natchnienie poetyckie, poczucie misji, walka z  własnymi słabościami i  namięt-
nościami) i  jednocześnie –  wszystkie są ucieleśnieniem Namiętności. Dlatego 
podjęłam próbę odczytania ich symbolicznej funkcji i spojrzenia na nie jako na 
oddzielne reprezentacje jednego z najważniejszych Briusowowskich archetypów: 
kobiety będącej uosobieniem twórczej siły namiętności. Zadanie to nie było łatwe 
ze względu na cechy osobowości W. Briusowa-mistyfikatora, często uciekającego 
się „do typowej dla symbolizmu arlekinady i maskarady”28. 

* * *
Podstawą niniejszej książki stały się badania prowadzone przeze mnie w  latach 
2009–2016, które znalazły wyraz w następujących publikacjach recenzowanych oraz 
pracach złożonych do druku: Женские мифологические образы в поэзии Валерия 
Брюсова 1900-х годов: Афродита, „Rossica Olomucensia” XLVIII, red. O. Rich-
terem, J. Gregor, Olomouc 2009, s. 357–360; Wizerunek i symboliczny wymiar cie-
lesności kobiecej w poezji Walerija Briusowa. Ciało kobiety mitycznej, [w:] Wielkie 
tematy kultury w literaturach słowiańskich. Ciało, red. A. Matusiak i in., Wrocław 
2011, s.  309–316; Поэзия русских декадентов как голос в  диалоге с  антично-
стью. Стихотворение Валерия Брюсова „В публичном доме”, „Slavia Orientalis” 
2012, nr 3, s. 297–307; Wizerunki kobiet mitycznych w poezji Walerija Briusowa: 
Afrodyta, [w:] Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni 
domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji, red. W. Laszczak, D. Ambro-
ziak, B. Pudełko, K. Wysoczańska-Pająk, Opole 2014, s. 303–312; Мифопоэтиче-
ская традиция в поэзии Валерия Брюсова. Мифические героини как олицет-
ворения страсти: Ариадна и  Афродита, [в:] Брюсовские чтения 2013 года,  

28 Zob. T. Klimowicz, Z problemów arlekinady i maskarady w symbolizmie rosyjskim (Briusow), 
„Slavica Wratislaviensia” 1985, nr XXXVI, s. 31–32.
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ред. Р.  Гаспарян и  др., Ереван 2014, с. 86–99 (książka również w  wersji elek-
tronicznej); Afrodyta i  Ariadna. Miłość a  samotność w  poezji Walerija Briuso-
wa, „Slavia Orientalis” 2015, nr 4, s. 711–727; К проблеме: Брюсов и традиция. 
Мифопоэтический образ Клеопатры в  поэме „Египетские ночи” (w  druku 
w kolejnym tomie serii Брюсовские чтения).

Wymienione prace były prezentowane i dyskutowane na międzynarodowych 
konferencjach naukowych, a  także na zebraniach Zakładu Literatury i Kultury 
Rosyjskiej XX–XXI wieku. Przed włączeniem do książki zostały poddane istot-
nym korektom i uzupełnieniom. Wyrażam wdzięczność Koleżankom z Zakładu 
za dyskusje, inspirujące uwagi i sugestie. Szczególne podziękowania składam Pani 
Profesor Marii Cymborskiej-Lebodzie za niezwykle cenne rady i wskazówki, kon-
struktywną krytykę oraz życzliwość i pomoc, na którą mogłam liczyć na każdym 
etapie pracy nad tą książką. 


	1
	2
	3
	4
	Gozdek-do druku_poprawiony plik



