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Conni-Kay Jørgensen, duński badacz literatury włoskiej, poszukując materiałów,
które umożliwiłyby mu ustalenie związków między myślą Giambattisty Vica
a twórczością Cesarego Pavese, odkrył, że w archiwum tego drugiego oprócz wydania Nauki nowej w jej najbardziej znanej, ostatecznej redakcji z roku 1744,
znajdowała się również wersja pierwotna z roku 17251, a obydwa egzemplarze
usiane zostały licznymi podkreśleniami i komentarzami na marginesach2. Pavese
był wiernym, oddanym i skrupulatnym czytelnikiem tego dzieła. Ślady tej fascynacji są dość oczywiste: oprócz odręcznych notatek kreślonych wprost na kartach
Vikiańskiego opus magnum świadczą o niej wpisy w dziennikach, eseje i utwory
literackie, w których wizja świata, stosunki między rzeczami wyrastają wprost
z dzieł neapolitańskiego filozofa. Nawet jeśli Jørgensen odmawia Pavesiańskiej
interpretacji Nauki nowej szczególnej filozoficznej oryginalności3, nie zmienia to
faktu, że jest sprawą ciekawą, w jaki sposób pisarz aplikował przyswojone idee
w swoich utworach i jakie obszary myśli Vica najbardziej go zajmowały. Ostatecznie to nie Pavese-filozof, lecz Pavese-artysta stanowi obiekt naszego zainteresowania oraz to, w jaki sposób jego pisarstwo wchłaniało treści zaczerpnięte z La
scienza nuova.
1

W tekście tym, w ślad za powszechną praktyką włoską, pierwsze wydanie z 1725 roku nazywane jest Pierwszą nauką nową (Scienza nuova prima), a trzecie, pośmiertne, z 1744 roku Drugą
nauką nową (Scienza nuova seconda).
2 C.-K. Jørgensen, Materiali intorno all’eredità vichiana nel Novecento letterario italiano,
Appendice al volume L’eredità vichiana nel Novecento letterario. Pavese, Savinio, Levi, Gadda,
Napoli 2007, http://www.ispf-lab.cnr.it/article/Strumenti_Eredita_Vichiana [dostęp: 12.12.2013].
3 Ibidem.
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Wszelkie rozważania na ten temat dotykają zagadnienia mitu. Dostęp do edycji obu wydań Nauki nowej z adnotacjami Pavesego pozwala na wyjście ponad
poziom paraleli najbardziej ewidentnych i wskazanie na związki bardziej subtelne. Materiał, jaki należałoby poddać analizie, jest zbyt obszerny, by w wyczerpującym stopniu wskazać tu wszelkie możliwe związki między tym, co frapowało
Pavesego w lekturze Vica, a tym, jaki wpływ miało to na jego twórczość; do których z tych oznaczonych jako ważne fragmentów jeszcze się odnosił, a do których
nie wracał; jak wyglądał proces transpozycji myśli filozofa na literacką materię.
Zagadnień jest zbyt wiele i zbyt są obszerne. Trzeba się zatem będzie ograniczyć
do kilku uwag najbardziej podstawowych i zasygnalizowania, że nowe dostępne
materiały mogą badaczom wskazywać ścieżki dotychczas nieuczęszczane.
Tym, co uderza w pobieżnej nawet analizie Pavesiańskiego egzemplarza Nauki nowej z roku 1725, jest to, że pisarz znajduje w niej stwierdzenia dotyczące
tematów będących jego własnymi, najbardziej osobistymi obsesjami, motywami,
do których uporczywie powracał, które głęboko przejmowały go, nurtowały, nie
dawały spokoju. Przez to, że odczytanie było tak emocjonalne, osobiste (a przez
to współczesne), lektura ta pozostała dla niego niezwykle żywa. Podkreślenia zostały poczynione tam, gdzie mowa o słowie, języku poezji, heroizmie, boskości i teraźniejszości. Pavese zaznaczał te fragmenty, w których mowa o zagadnieniach stanowiących trzon jego własnych rozmyślań. Czy znajdował w nich
odpowiedzi na nurtujące go pytania, czy potwierdzenie własnych przeczuć, czy
raczej uderzyły go tak silnie, że część z nich przyjął później jako własne — nie
jest łatwo powiedzieć. Istotę tej relacji z Vikiem stanowi bliskie powinowactwo,
jakie zawiązało się pomiędzy dwoma umysłami, które dzieliło dwieście lat. Powinowactwo tak silne, że niepomijane nawet w bardziej zwięzłych opracowaniach dotyczących Pavesego. Alija Dukanović we wstępie do polskiego wydania
dzienników pisarza wymienia najistotniejsze poglądy przejęte od Vica. Lista ta
pokrywa się zasadniczo z tym, co autora Praca męczy frapowało w tekście Nauki
nowej — hasła wywoławcze pozostają te same (mit, przekonanie o historycznej
konieczności poezji)4. Badacze, poszukując nawiązań i zapożyczeń, czynili to
tam, gdzie należało. Tropy były oczywiście czytelne, ale kiedy konfrontuje się je
z tym, w jaki sposób Pavese czytał Vica, widoczne staje się, które motywy nie zostały tak dobrze rozpoznane, z jaką konsekwencją podążał za jednymi, inne ignorując. Dukanović postawiła tezę bardzo zdecydowaną: „myśl Vikiańska zaważyła
na ukształtowaniu się całej fizjonomii intelektualnej Pavesego”5. Nie będzie moją
ambicją udowadnianie tutaj prawdziwości tego spostrzeżenia, chciałbym jednak,
by to stwierdzenie, rażące może swoją kategorycznością, pozostało w tle dalszych
rozważań.
4

A. Dukanović, Wstęp, [w:] C. Pavese, Rzemiosło życia, przeł. A. Dukanović, Warszawa 1972,

s. 30.
5

Ibidem.
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Sam Pavese, gdy pisze o Vicu w Rzemiośle życia, umieszcza jego nazwisko gdzieś w sferze archetypu, intuicji, widzi go jakby poza historią. Pisząc
o rustykalności, wyodrębniając ją jako rzeczywistość temporalną przeciwstawną prehistorii — sferze pierwotnej, oderwanej od konkretnego czasu, umieszcza
XVIII-wiecznego filozofa właśnie w tej drugiej, zestawiając go (jakby należał do
rzeczy z tego samego porządku) z „krwią na płotach i bruzdach”6. Traktuje go tak,
jakby jego myśl nie narodziła się w danym momencie i do niego nie należała, ale
znajdowała się u progu czasu razem z tym, co pierwotne i pojmowane uczuciem.
Ona sama staje się mityczna. Uwydatnia to również fakt, że w tym samym wpisie
z 3 czerwca 1943 roku zestawiona i zespolona jest z obrazem dzieciństwa — okresu, w którym na rzeczach i miejscach odciska się „pieczęć mitycznej tajemnicy”7.
Dla Pavesego Vico jest nawet bardziej poetą niż filozofem. Dociekając na kartach
Rzemiosła życia istoty włoskiej poezji, wśród przykładów najbardziej dla niej reprezentatywnych obok pieśni Dantego Alighieri, noweli Giovanniego Boccaccia,
Zibaldona Giacomo Leopardiego umieszcza aforyzmy z Nauki nowej8. W innym
miejscu nazywa jej autora po prostu pisarzem9.
Znane jest zdanie Pavesego, że „cała poezja rodzi się z mitu”10. Należałoby się
wystrzegać zbyt pochopnego utożsamiania tych dwóch sfer w jego myśleniu i mówieniu o „poetyckości mitu”11. Gilbert Bosetti postuluje rozgraniczanie w czytaniu autora Tra donne sole tego, co nazywa „mitycznym” i „poetyckim”12. I jedno,
i drugie wywodzi od autora Nauki nowej. Dla Pavesego nie tylko dzieło Vica jest
mityczne i poetyckie — to on zasiał ziarno, z którego wyrosły jego własne definicje. Są to kategorie i wybitnie Vikiańskie, i wybitnie Pavesiańskie, sztandarowe
dla obu. Pierwsza z nich jest rozumiana jako to, co w Seconda scienza nuova nazywa się gli universali fantastici13 — uniwersalia fantastyczne, coś, co jest przekładalne bezpośrednio, powszechnie zrozumiałe. To, co poetyckie, z kolei jest
związane z tym, co specyficzne dla danego języka i kultury, w związku z czym

6

C. Pavese, Rzemiosło…, s. 345.
C. Pavese, O micie, symbolu i o czymś innym, [w:] idem, Dialogi z Leukoteą, przeł. S. Kasprzysiak, Warszawa 1975, s. 147.
8 C. Pavese, Rzemiosło…, s. 360.
9 Ibidem. W wywiadzie radiowym, udzielonym 12 czerwca 1950 roku, wymieniał wśród
ulubionych pisarzy Vica w towarzystwie Homera, Platona, Sofoklesa, Herodota i Szekspira. Zob.
C. Pavese, Intervista alla radio, http://www.classicitaliani.it/pavese/Pavese_intervista_radio.htm
[dostęp: 12.12.2013].
10 C. Pavese, Due poetiche in La letteratura americana e altri saggi, Torino 1962, s. 355, cyt.
za: G. Bosetti, Addenda sur la mythopoïétique de Pavese et sur sa poétique, „Chroniques italiennes”
2001, nr 4, s. 32.
11 G. Bosetti, op. cit., s. 32.
12 Ibidem, s. 33.
13 Zob. A. Ghezzi, Life, Destiny, and Death in Cesare Pavese’s Dialoghi con Leucò, „South
Atlantic Bulletin” 45, 1980, nr 1, s. 32.
7
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pozostaje nieprzekładalne14. Poezja staje się dostępna poza obszarem, na jakim
wyrosła, jedynie dzięki pracy tłumacza, który będzie potrafił nie tylko dokonać
przekładu z jednego języka na inny, lecz także znaleźć wyrażenia ekwiwalentne
doskonale zrozumiałe w kulturze, której poetycki utwór ma zostać przysposobiony. Mityczne jest uniwersalne i takiej adaptacyjnej pracy nie wymaga. Przez swój
walor sakralny pozostaje w sferze tajemnicy. To, co poetyckie, daje przez słowo
wyraz temu, co mityczne, a przez to — jak mówi Bosetti — staje się „dobrze
powiedzianym” — bene dictus, czyli też „błogosławionym”, bo świętość obecna
jest tak samo w micie, jak w języku15. Pierwszy musi być przecież wyśpiewany
i wyrecytowany. Ten sam autor pisze, że w poznaniu świata charakterystycznym
dla wieku poezji, gdy ludzkość nie operowała jeszcze kategoriami racjonalnymi,
Pavese dostrzega poznanie właściwe dzieciom. Tylko w dzieciństwie człowiek
współczesny miał według niego dysponować podobnie naiwną wrażliwością otwierającą go na nadprzyrodzone. Dlatego w eseju Mit16 cytuje słowa z Nauki
nowej:
Pierwotni ludzie, niby dzieci rodzaju ludzkiego, nie umiejąc tworzyć zrozumiałych uogólnień
rzeczowych, musieli w sposób naturalny zmyślać postacie poetyckie, czyli fantastyczne rodzaje
lub uniwersalia17.

Dalej przywołuje jeszcze ustęp wcześniejszy „prawda poetycka jest metafizyczna, w porównaniu z nią prawda fizyczna, nie będąc z nią zgodna, musi zostać
uznana za fałsz”, czyli ujmując rzecz inaczej — prawda mitu jest wiarygodniejsza
niż prawda historyczna18. Vico był dla Pavesego autorytetem, który tłumaczył
pewne zjawiska w dziedzinie mentalności prymitywnej jaśniej, w sposób bardziej
doń przemawiający niż dyskusje współczesnych mu etnografów. Jego rozumowanie jawiło mu się jako najtrafniejsze.
Mimo podobnego oglądu rzeczy, dziecko i poeta różnią się zasadniczo: ten
drugi jest kimś, kto pisząc, dokonuje procesu racjonalizacji, podczas gdy dziecko
należy jeszcze do świata prepoetyckiego19. Poezja żywi się mitem czy — jak sprecyzuje Pavese — jego „ziarnami”20. Jednocześnie zabijając w nim to, co religijne,
odbiera mu jego właściwe życie czegoś utajonego, czego nie należy wyjaśniać,
jeśli ma pozostać tym, czym jest. Nie należy jednak rezygnować z sięgania do
niego w procesie twórczym z obawy przed utratą i nawet mimo iż autor Pięknego
14

Ibidem.
Zob. ibidem.
16 Pavese zajmował się głównie literaturą piękną i krytyką literacką, rzadko poruszając zagadnienia historyczne i etnologiczne. Tłumaczy to specyficzny ton Mitu, którego świadom był też
redaktor jego polskiej edycji, czemu dał wyraz, dodając podtytuł: Szkice literackie. To jedyne wśród
jego pism — tak naprawdę to zbiór artykułów — podejmujących refleksję historyczno-kulturalną.
17 C. Pavese, Mit, [w:] idem, Dialogi…, s. 183.
18 Zob. A. Dukanović, op. cit., s. 30
19 G. Bosetti, op. cit., s. 37.
20 C. Pavese, Mit…, s. 187.
15
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lata stwierdza kategorycznie, że „poezja jest czymś zupełnie innym”21. To z tej
przyczyny, że skoro mit istnieje poza czasem, jest powtarzającym się w nieskończoność wydarzeniem pojedynczym22, ustalonym wzorcem faktu23, nie można go
reprodukować w konkretnym czasie historycznym. Pomiędzy jego a poezji sposobem istnienia zachodzi fundamentalna sprzeczność. Związki mitu z twórczością
mają przy tym charakter złożony24. Proces jego racjonalizacji Pavese widzi jako
destrukcję, która nie ma na celu jego całkowitego rozkładu. Jest to proces pozytywny — nie ma doprowadzić do zastąpienia go panowaniem racjonalności, ale
przez sublimację dotrzeć do tego, co w nim życiodajne, a dla poety inspirujące.
Dlatego też Costantino Esposito jeden z rozdziałów swojej pracy o autorze Notte
di festa mógł zatytułować Mit: język rzeczywistości25. Nie jest bowiem mit czyhającym na rozum zagrożeniem czy czymś całkowicie wyrugowanym z rzeczywistości. Jest jednym z jej konstytutywnych składników. W związkach ludzi z nim
Pavese upatruje relacji świadczącej o ich wyjątkowej pozycji. Mit daje człowiekowi siłę do działania, łączy go z wiecznością i osadza w pewnym porządku. Pisarz
nie obawia się regresu do, jak to nazywa, „naiwności barbarzyństwa”26, która za
obiektywnie prawdziwe brała wytwory fantazji, gdyż wierzy, iż raz ten etap przezwyciężywszy, nie jest już możliwe, by postrzegać rzeczy w ten sposób. Esposito
wiąże początki zainteresowania Pavesego mitem z intrygującą go tajemniczością
samej rzeczywistości. Z mitem wiązał on szansę na jej zgłębienie. Dlatego stał
się w końcu dla niego „uprzywilejowanym narzędziem” poznania27. Trzeba mit
z rzeczywistością „zderzać”, a nie „przechowywać ostrożnie jak w wacie”28. Nie
należy tylko zajmować się mitami już raz wyjaśnionymi — podejmowanie takich
prób jest pustą, czczą zabawką niegodną poety ani teoretyka.
Gdy Pavese mówi o jasnych obrazach i zrozumiałych pojęciach, jakimi należy objaśniać to, co tajemnicze, podąża za zaznaczonym przez siebie w Seconda
scienza nuova fragmentem:
Wielka poezja miała trzy zadania: tworzyć wzniosłe baśnie, dostępne pospolitemu rozumieniu;
wstrząsać do głębi […] nauczyć pospólstwo, by postępowało cnotliwie, jak poeci czynili w stosunku do siebie samych […]29.

21

Ibidem, s. 152.
Ibidem, s. 183.
23 Ibidem, s. 149.
24 Zob. C. Tenuta, Modernita tra arcaico e mito. Note jesiane sui moderni Carlo Levi e Cesare
Pavese, http://www.italianisti.it/upload/userfiles/files/Tenuta%20Carlo.pdf [dostęp: 12.12.2013].
25 C. Esposito, Il mito e l’attesa in Cesare Pavese, Firenze 2006, s. 2: Mito: linguagio della
realtà”. Tam, gdzie tłumaczenie jest mojego autorstwa, umieszczam w przypisie tekst oryginału.
26 C. Pavese, Mit…, s. 152.
27 C. Esposito, Il mito…., s. 2: „ lo strumento privilegiato per cercare di comprendere la realtà”.
28 C. Pavese, Mit…, s. 187.
29 G. Vico, Nauka nowa, przeł. J. Jakubowicz, Warszawa 1966, s. 168.
22
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Podobnie też widzi rolę poety. Kiedy jest się postawionym w sytuacji niewdzięcznej, bo paradoksalnej, tego, kto musi odrzeć mit z tego, co jest „objawieniem absolutnym, chwilą bez czasu”30, by mógł należeć do historii, czyli zaprzeczył samemu sobie. Dobrze, aby był poeta tym, kto — jak chce Vico — pozostaje
w „głębokiej niewiedzy”31. To stan idealny, ale kondycja nowożytnego poety jest
inna niż dziecka czy człowieka prymitywnego i może on go doświadczyć tylko
u progu procesu twórczego (Pavese nazywa to „prześwitującymi błyskami”32).
Wówczas jednak, gdy dzieło ma przyjąć formy czytelne, komunikowalne, wkradają się w nie procesy rozumowe wywołujące u artysty uczucie cierpienia powodowanego stratą, jakiej doświadczył, odzierając tajemnicę z tajemniczości33.
Autor Nocy świętego Rocha nie upierał się przy tym, iż dostęp do doświadczenia mitycznego jest przywilejem zarezerwowanym dla grupy „geniuszy rodu
ludzkiego”34: poetów i — w mniejszym stopniu — intelektualistów. Jest to czymś
zgoła powszechnym, nieobcym tym, którzy potrafią zdobyć się na dziecięcą prostoduszność. Pavese jednak z niepokojem przyglądał się otaczającej go rzeczywistości, w której zdolność ta zanikała. Widział ją więc raczej jako potencjalną niż faktyczną. Zagadnienie to poruszył w artykule Discussioni etnologiche35.
Przywołuje w nim dwie opinie: etnologa Ernesta de Martino oraz pisarza Franca
Fortiniego. Pierwszy z nich twierdzi, że nauka taka jak etnologia może się w pełni rozwijać jedynie w społeczeństwie socjalistycznym, gdzie ludowi, wcześniej
podległemu, przywrócona zostaje „dawna autentyczność instytucji i wartości”36.
Drugiego z kolei niepokoi powszechne zainteresowanie wszystkim, co prelogiczne, związane z „mentalnością prymitywną”37. Upatruje w tym zagrożenia,
gdyż dopiero co upadły faszyzm również odwoływał się do tego, co ludowe,
i do irracjonalnych instynktów. Obawia się nowej formy fanatyzmu wyrosłej na
podobnym gruncie. Pavesego cieszy, że myśliciele związani z ruchem socjalistycznym przejawiają zainteresowanie myślą mityczną i uspokaja Fortiniego, zauważając, że ze wzrostem znaczenia etnologii związana jest jedynie chęć czysto
naukowego poznania. Jeżeli on sam miałby wskazywać źródła swoich lęków, to
tkwiłyby one raczej właśnie w groźbie scjentystycznego redukcjonizmu38, który
uniemożliwiłby dostrzeżenie istoty takich zjawisk, jak mit, magia czy „mistycz30

C. Pavese, Mit…, s. 188.
G. Vico, op. cit., s. 168.
32 C. Pavese, Mit…, s. 189.
33 Zob. ibidem, s. 186–191.
34 Ibidem, s. 190.
35 C. Pavese, Discussioni etnologiche, [w:] idem, Saggi literari, Torino 1968, s. 323–324.
Artykuł pierwotnie został opublikowany w piśmie „Cultura e Realtà” 1950, nr 1.
36 Ibidem, s. 323: „l’arcaica originalità”.
37 Ibidem: „mentalità primitive”.
38 Pavese daje w omawianym tekście wyraz obawie przed zdominowaniem myśli humanistycznej przez, jak to nazywa w dziennikach, „materializm mechanistyczny” ślepy na sprawy ducha.
31
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ne uczestnictwo”39. Krytyczny namysł zabija nie tylko mit, ale również poezję.
Nieosiągalnym wzorcem pozostaje autor czasów pierwotnych, jakim go widział
Vico, nieświadomy i, mówiąc już językiem Pavesiego, powracający do obrazu
ogarniającego całość jego doświadczenia. Inspirująca moc tego obrazu gaśnie,
gdy ją sobie uzmysłowić i próbować intelektualnie spożytkować. Dlatego bycie
poetą to zadanie niemal niewykonalne. Wymaga prób zbliżania się do pierwotnej
umysłowości, co jest skazane na niepowodzenie, bo dostęp do niej jest już zamknięty. Trzeba próbować racjonalizować coś, czego racjonalnie oddać się nie
da, postępując przy tym jak najmniej racjonalnie, uśmiercać coś, by mogło to być
ocalone od zatracenia.
W Nauce nowej nie pojawia się słowo „mit”. Zaledwie kilkakrotnie można
się natknąć na i mitologi, mitolodzy, badacze mitologii, oraz la mitologia czy
w liczbie mnogiej le mitologie — mitologia, mitologie. Właściwe zrozumienie,
czym one są, nastręcza niejakich problemów. Można przyjąć, że określają sposób
myślenia w kategoriach mitycznych, cały zespół poglądów związanych ze specyficznym oglądem rzeczywistości ludzi starożytnych, a także wielkie narracje
heroiczne, to, co w dziele mitologia istorica nazywa się mitologią historyczną.
Definicja jednoznaczna jest trudna do uchwycenia.
Niełatwo przychodzi akceptowanie paradoksów, ale wytyczanie prostej ścieżki przez gąszcz splątanych, sprzecznych nierzadko myśli Vica byłoby gestem
tyleż brutalnym, ile poznawczo jałowym. Trzeba usiłować wyjaśniać, łatwo nie
ujednolicać. Błędem byłaby prosta próba syntezy. Pochopne prześlizgnięcie się
ponad pewnymi pęknięciami w jego wywodzie może wcale nie przybliżać nas
do jego zrozumienia i trzeba po prostu pogodzić się z tym, że w jednym miejscu
pisze tak: „Starożytna historia rzymska […] jest kontynuacją mitologii historycznej, zawartej w wielu różnorodnych baśniach greckich”40, natomiast w innym, że
to „mitologie były […] naturalnym językiem baśni”41. W pierwszym przypadku
mitologia jest tym, co w baśni się uobecnia, czymś, co poznajemy za jej pomocą, tym, o czym ona nas informuje; w drugim zaś — pierwotną materią, z której
kształtuje się baśnie, ich językiem. Istnieje uprzednio w stosunku do niej w jakiejś
już wyrażalnej formie. Żeby zrozumieć stosunki, w jakich pozostają z sobą le mitologie i le favole, trzeba spróbować określić, czym jest baśń czy bajka, o której
mowa.

39 Ibidem, s. 324: „partecipazione mistica”. Autorem tego terminu jest Lucien Lévy-Bruhl.
O tym, że Pavese był czytelnikiem jego dzieł, świadczą choćby notatki, jakie poczynił na kartach
Rzemiosła życia oraz wzmianki w listach. Był także zaangażowany w proces edycji jego dzieł we
Włoszech. W jednym z listów pisał: „Odsyłam Ci Lévy-Bruhla, którego już znam. Żona De Martino tłumaczy już to dla nas”. D. Lajolo, An Absurd Vice. A Biography of Cesare Pavese, przeł.
M. i M. Pietralunga, New York 1983, s. 215.
40 G. Vico, op. cit., s. 359.
41 Ibidem, s. 185.
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Zwięźle tłumaczył to sam Vico w Pierwszej nauce nowej z 1725 roku, a Pavese
podkreślił jego słowa:
Znajdujemy więc, iż pierwsze były języki nieme ludów pierwotnych, oznaczało się to u Greków
starożytnych przez słowo μῦθος (muthos), co tłumaczyło się dla nich „bajka”, to jest to, co dla
Rzymian byłoby mutus, dla Włochów fabula („historia”) wciąż oznacza „język” (favella) i bajki
były pierwszymi fas g e n tiu m — mową niezmienną…42.

W Drugiej nauce nowej przedstawia to w ten sposób:
Nazwa „logika” wywodzi się od słowa λόγος (logos), które pierwotnie (i trafnie) znaczyło
„baśń” — favola, a do włoskiego weszło jako „język” — favella. U Greków bajka znaczyła
jeszcze μῦθος skąd wywodzi się łaciński mutus43.

Można zatem utożsamić Vikiańską bajkę z mitem czy mityczną opowieścią.
Wolałbym używać tu tego drugiego określenia, jako że proste podstawienie słowa
„mit” i zastąpienie nim słowa „baśń” doprowadziłoby do powstania takich sformułowań, jak: „mitologia zawiera się w wielu mitach greckich”, co brzmi bardzo
niezręcznie i oddala od zrozumienia tego oraz innych sformułowań, w których
mowa o la favola.
Giuseppe Modica, analizując związki pomiędzy mitem a językiem w Nauce
nowej, dochodzi do wniosku, że „w rzeczywistości [jest on oparty na — K.D.]
zasadniczej tożsamości semantycznej: język to mit i/lub mit to język”44. W cytowanych fragmentach z Vica znajduje się sugestia, że mit wywodzi się od mutus
— niemoty. Pierwszy język nie był jeszcze związany z mową, ale wykorzystywał
gesty, przedmioty „zazwyczaj obdarzone cechami boskimi”45, był to język mitu
czy — jak proponuje Modica — po prostu mit. Problematyczne pozostaje, jak
ten ostatni ma się do języka artykułowanego, w którym baśnie są opowiadane.
Znów trafiamy na sprzeczność, bo już udało się ustalić, że bajkę powinno się
traktować jako synonim mitu, gdy tymczasem widzimy, że ten z kolei może być
uważany także za wyrażenie synonimiczne dla pierwszego, n i em eg o języka. Da
się ją częściowo przezwyciężyć, bo człowiek mógł baśnie przekazywać, zanim
posiadł zdolność mowy, za pomocą pisma, którym posługiwał się według Vica
wtedy jeszcze, gdy był niemy. To język niezależny od wymowy, artykułowania
głosek — język mitu staje się podstawą języka mówionego. Myśliciel z Neapolu
42 G. Vico, Principj di scienza nuova d’intorno alla comune natura delle nazioni. Secondo
l’edizione di MDCCXXV, Napoli 1859, s. 94: „Qui si trova, i primi essere stati parlari muti delle
prime nazioni che dovettero significare gli antichissimi Greci per la voce μῦθος, che loro significa
favola, che a’ Latini sarebbe mutus; e fabula agl’Italiani restò a significare favella, e le favole furono
il primo f a s g e n tiu m — un parlare immutabile…”.
43 G. Vico, Nauka…, s. 183.
44 G. Modica, Oltre la filosofia del linguaggio. Sul rapporto vichiano tra logos e mythos, [w:]
Vico und die Zeichen, red. J. Trabant, Tübingen 1995, s. 158: „[Il circolo o l’implicazione reciproca
fra liguaggio e mito sembra dunque] in realtà una sostanziale identità semantica: il linguaggio è mito
e/o mito è il liguaggio”.
45 G. Vico, Nauka…, s. 184.
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odwrócił zwyczajny porządek, w którym mity powstawały w mowie — w Nauce
nowej to ona wyrasta z jego niemoty; tak więc mit wyraża się najpierw w postaci
wizualnej, w piśmie46. Leży on u podstaw baśni, ale nią nie jest47, dlatego pozostaję przy swoim postulacie, by nie nazywać jej mitem, ale z braku lepszego
wyrażenia „opowieścią mityczną”. To tylko poręczna hipoteza przyjęta na użytek
tego tekstu, niepretendująca do miana decydującego rozstrzygnięcia, ale sugeruje
ona przynajmniej dwoistą naturę bajki, tej, która tam się zaczyna, gdzie mit się
kończy, ale z której to, co mityczne, można próbować odczytywać.
Dalej wypada podążyć interpretacyjnym szlakiem wyznaczonym przez Pavesego. On chciałby czytać u Vica „mityczne tam, gdzie on mówi poetyckie”48.
Stwierdza, iż wtedy „moglibyśmy położyć kres wielu z niewłaściwych założeń
wychodzącym sporom współczesnym”49. Rozstrzygnięcie takie byłoby upraszczające, pomijałoby całe skomplikowanie relacji mitu, mutusa, mitologii, baśni
i poezji, ale pisarz potrafił wyprowadzić z niego osobistą wizję poezji — również, jak już zostało omówione, uwikłaną w paradoksy, a przez to nieoczywistą
i w konsekwencji interesującą. „Czytanie” mitycznego tam, gdzie mowa o poetyckim, może dziwić u człowieka, który sam przecież tak ściśle rozdzielał jedno
od drugiego. Wycofuje się jakby z takiego postawienia sprawy, pisząc o procesie
tworzenia poezji: „mitem jest to, co nazywa się inspiracją, rdzeniem intuicji”50.
Słuszne są oba stwierdzenia: to o tożsamości i to o rozdzielności, bo — jak trafnie
zauważył Pavese — Vico nie zdefiniował autonomii poezji ani w nią nie wierzył51. Dlatego tak trudno wyabstrahować u niego to, co jest wyłączenie poezją
i wyłącznie mitem. Pojęcia w jednych ustępach zlewają się z sobą, a jednocześnie
w innych dawane jest do zrozumienia, że na przykład baśń i mitologia, czy baśń
i hieroglify, są różnymi rzeczami. Ich istnienie nie jest samodzielne, nie są jednak
tym samym.
Poezja u Vica rozwija się w ten sposób, że najpierw ukształtował się język,
który, choć był pospolity, poetyckość swą zawdzięczał temu, że prezentował
46

Zob. G. Modica, op. cit., s. 158, 161.
Wniosek ten jest tylko uogólnieniem dokonanym na podstawie analizy tez najczęściej powracających w Nauce nowej. Kłopot mogą jednak sprawiać np. takie słowa: „Tak więc baśnie boskie Latynów i Greków były tym, czym pierwsze hieroglify, owe litery języka bogów egipskich”
(G. Vico, Nauka…, s. 209) — tym razem Vico zrównuje język pierwotny (niemy) z językiem
mówionym, które sam w wielu miejscach sobie przeciwstawiał. Nie da się tu wziąć pod uwagę
wszystkich sprzeczności, pozornych i faktycznych, na jakie można się natknąć w dziele tego autora.
W związku z tym musiałem dokonać pewnych uproszczeń w wywodzie — nie było przy tym moim
zamiarem ignorowanie czy zatajanie sprzeczności w celu zachowania spójności mojego wywodu.
48 C. Pavese, Mit…, s. 184.
49 Ibidem. Interpretacja Pavesego jest przy tym uzasadniona pewnymi passusami z Nauki nowej, w których sam jej autor sugeruje, że baśń — utwór poetycki — tożsama jest z mitem bądź
przynajmniej integralnie z nim związana.
50 Ibidem, s. 185.
51 Zob. ibidem.
47

Prace Kulturoznawcze 16, 2014
© for this edition by CNS

PK 16.indb 121

2014-10-21 15:27:57

122

Krzysztof Dix

postaci bogów i bohaterów52, później wzbogacił się o gamę konwencjonalnych
środków stylistycznych. Przywiązany był do zwrotów metaforycznych, jednocześnie odwoływał się do konkretu, gdyż obce mu było abstrakcyjne uogólnienie53. Mimo swojego bogactwa, z czasem coraz większego, pozostawał ułomny.
Vico zdecydowanie sprzeciwia się tezie, „jakoby najpierw powstał język prozaiczny, a później dopiero język poetycki”54. Ten język prozaiczny, który pojawił
się według niego rzeczywiście jako drugi, narzędzie filozofów i mędrców, był
wyższą formą tego pierwszego55. Poezja była wytworem ludów pierwotnych,
prawdziwa mądrość nastała z czasem, gdy zaczęto posługiwać się prozą. Pavese
pozytywnie zwaloryzował znaleziony u neapolitańskiego uczonego termin „dzieci rodzaju ludzkiego”, który w Nauce nowej ma raczej podkreślać braki i niedojrzałość pierwszych ludzi. Wizja człowieka w poznaniu posługującego się intuicją,
o wyczulonych zmysłach, który mądrość odczuwał, a nie pojmował jej — jak to
czynili filozofowie — i myślał pod wpływem namiętności56, stała się atrakcyjna dla tego krytyka scjentystycznej buty i ignorancji, jakim był autor Il diavolo
sulle colline. On sam ze względu na takie poglądy padał ofiarą napastliwych komentarzy marksizujących intelektualistów57. Postulował w związku ze swoimi
przekonaniami model wrażliwości poznawczej, który zakładał posługiwanie się,
poza intelektem, jeszcze pewną intuicją pozwalającą na dostrzeganie subtelności
rzeczywistości, inaczej nieuchwytnych. Chłodnej racjonalności przeciwstawia
„mozolne rozmyślanie” Vica. Wyrażenie to Pavese zaczerpnął z Pierwszej nauki
nowej, tej nieprzetłumaczonej na język polski, z akapitu poświęconego pochodzeniu języków. Autor pisze tam:
odkrycie sposobu narodzin języków czy też ich natury, nazbyt wiele kosztowało mozolnego
rozmyślania [rozmaitych uczonych — K.D.] […] Pan Giovanni Clerico na temat rzeczy podobnych tym, które my tu roztrząsamy, mówi, że w całej filologii nie ma przedmiotu, który tak
wielkich nastręczałby wątpliwości i problemów58.

Pavese zobaczył w aspra meditazione określenie najlepiej nazywające metodę
samego Vica. Rzeczywiście odnieść można wrażenie, że całe jego dzieło utkane
52

Mówi przy tej okazji, odwracając kolejność wcześniej ustaloną, iż opowieści o bogach najpierw wyrażane były za pomocą mowy, a później spisane, ale związane jest to raczej ze specyfiką
opisywanej epoki, w której pierwszeństwo zdobył język artykułowany, a mit przestał być czymś, co
wyrażało się bezpośrednio w ciszy.
53 Zob. G. Vico, Nauka…, s. 223, 224–226.
54 Ibidem, s. 231.
55 Ibidem, s. 226: „Wreszcie, w szczytowym punkcie rozwoju pojawiła się proza”.
56 Zob. ibidem, s. 144, 156.
57 Zob. L. Caputo, Eziologia del mito in Cesare Pavese, „Idee” 2001, nr 48, s. 208.
58 G. Vico, Principj di scienza…, s. 114: „La guida del loro nascimento, o sia la Natura delle
Lingue troppo ci ha costo di aspra meditazione; […] talché il signor Giovanni Clerico a proposito di
simiglianti cose nostre ragionando, dice che non vi sia cosa in tutta la Filologia che involva maggiori
dubbiezze e difficultà” .
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jest z wątków, które nastręczać musiały mu wielkich wątpliwości i problemów.
Z przytoczonego cytatu wynika, że mozolne rozmyślanie to namysł, który — niezrażony niepowodzeniami — stale kieruje się w stronę prawdy. Dla Pavesego to
również nieredukowanie tego, co jest magią, mitem, doświadczeniem mistycznym do racjonalnych tylko pojęć; buntuje się przeciw odrzucaniu tego, co w nich
najistotniejsze, a co zostało uszanowane w Nauce nowej — przeciw ich absolutnemu walorowi poznawczemu, który reprezentują, ich historycznej wyjątkowości
i długotrwałej żywotności w sferze ducha59.
Autor Il Compagno wskazał jeszcze na „uniwersalia fantastyczne”60 jako wyrażenie synonimiczne dla mitu. Znamienne, że wybrał takie, które pojawia się tylko sześciokrotnie na kartach Seconda scienza nuova — zawarte w nim odniesienie do wyobraźni sprawia, że nie dziwi, iż przemówiło ono do jego wrażliwości.
W polskim przekładzie gli universali fantastici tłumaczone są różnie w zależności
od kontekstu. Oprócz dosłownego tłumaczenia pojawiają się np. „tworzone siłą
fantazji uniwersalia” (to znaczy hieroglify) czy „wzory ogólne”, z których składało się pismo bohaterskie61. Pavese zakreślił jeszcze sformułowanie „uniwersalia
poetyckie” (uniwersali poetici, w polskim przekładzie „uogólnienia poetyckie”)
— są one tym samym, a fantastyczność jest przymiotem poezji. Wydaje się, że
słynny turyńczyk trafił w sedno, wybierając to rzadkie określenie na nazwanie
mitu. Uniwersalia fantastyczne są nieme, obrazowe, stoją u progu poezji, są poetyckie, nie będąc jeszcze poezją samą. Przeciwstawione są uniwersaliom rozumowym. Polski przekład, nietłumaczący tych terminów dosłownie, wykłada to tak:
[…] nie mogąc w swej epoce wyrobić sobie pojęć powszechnych w drodze rozumowej (universali intelligibili), wytworzyli je przy pomocy wyobraźni (universali fantastici)62.

Uniwersalia fantastyczne poprzedzają racjonalność, powstają z głębokiej niewiedzy, tej, która jest atrybutem idealnych poetów. Z niej miały się wyłonić ich
baśnie zdumiewające samych autorów. Mogło się tak dziać dlatego, że uniwersalia te, czyli mity, istniały w ich zmysłowej wyobraźni, zanim zostały wypowiedziane i usłyszane — a to jest ich jawnym sposobem istnienia. Nie mogą zostać
wyrażone same przez się, ale zawsze są zapośredniczane przez pracę umysłu,
potrzebną do ułożenia poetyckiego utworu. Bardziej bezpośredni był obraz, jak
wynika z uwag Vica o hieroglifach.
Zastrzec trzeba, że Vico czytany jest tu, by tak rzec, przez okulary Pavesego.
Gdyby bowiem zacząć wracać w tym miejscu do wszystkich kontradykcji znajdujących się u niego i zderzać przytoczone cytaty z tymi, dla przykładu, w których
utożsamia się baśnie z uniwersaliami63, to trzeba by było wrócić do problemów
59
60
61
62
63

Zob. C. Pavese, Discussioni…, s. 324.
C. Pavese, Mit…, s. 184.
Zob. G. Vico, Nauka…, s. 482.
Ibidem, s. 545.
Zob. ibidem, s. 233.
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już tu przemyśliwanych. Należy chyba dalej za Pavesem przyjąć, że brak autonomii poezji w Nauce nowej (przy jednak, dodam, pewnej niejasnej odrębności)
implikuje tego rodzaju frustrujące niekiedy sprzeczności. Tę zaistniałą można
skomentować w ten sposób, że skoro baśń, czy poezja w ogóle, jest jedynym,
w czym uniwersalia są artykułowane, istnieje między nimi forma pokrewieństwa.
Jedno nie może istnieć bez drugiego: mit bez baśni — świadomie, baśń bez mitu
— w ogóle. Egzystują więc w takiej mutualistycznej symbiozie nierozdzielnie.
Pavese znalazł tym sposobem w dziele Vica najlepszy ekwiwalentny dla mitu
termin — nieobecny u niego, przypomnę, pod taką nazwą.
Pavese, choć dość późno, rozwinął własną koncepcję mitu64, który stał się
kategorią najsilniej z jego pisarstwem wiązaną. Niemal nie sposób badać jego
twórczości, nie odwołując się do niej, o czym świadczą liczne, przede wszystkim włoskie, studia w tym zakresie. Nawet we wstępie do polskiego wydania
jego dzienników czy w posłowiu do Dialogów z Leukoteą słowo „mit” powraca
kilkanaście razy. Turyński pisarz znalazł w dziele Vica opis relacji tego, co przedracjonalne, z twórczością, związków pierwotnej naturalności z formami regulującymi życie człowieka i ich związków z językiem — dlatego w Scienza nuova
prima interesują go tak bardzo zagadnienia prawa starożytnych. Dla Pavesego
Nauka nowa to nade wszystko opowieść o języku i jego ambiwalentnej naturze.
Czasy niemoty są bowiem dla niego okresem utraconej niewinności, kiedy rzeczy
widzi się jasno w ich bezpośredniości. Podkreśla wyrażenie „naturalne połączenia” tam, gdzie mowa o szczególnej pomysłowości ludzi niemych, o tym, iż wyrażała się ona w „rzeczach i działaniach naturalnie połączonych z ideami, które
mają oznaczać”65. To „z koniecznej potrzeby człowieczej natury a nie pragnienia
przyjemności”66 rodzi się poezja, z drugiej strony język mówiony, choć z czasem
coraz mniej w nim tego, co mogłoby go łączyć z językiem obrazów, dysponuje
ogromną mocą sprawczą zatrważającą i podziwianą. To, co dla Pavesego było
u Vica najcenniejsze, znajdowało się niejako na peryferiach jego ogromnego dzieła i pozostawało nierozerwalnie związane z wielkimi tematami języka i poezji.
Autor La terra e la morte mógł o neapolitańskim myślicielu napisać, że „jest
jedynym pisarzem włoskim, który byt wiejski czuje poza arkadią”67, nie tylko
dlatego, że przytaczał rozmaite przysłowia chłopskie, ale ponieważ przypomniał
mu o ludowych korzeniach autentycznej poezji, tej, w której wyraźny jest jeszcze
blask prześwitującego mitu. Dla niego — poety — zbliżenie się do niej było celem twórczości.
64

Zob. F. Curi, Il mito prima del mito. Sulla poesia di Cesare Pavese, „Cuadernos de Filología
Italiana” 2011, numer specjalny, s. 131.
65 G. Vico, Principj di scienza nuova…, s. 94: „cose ed atti che abbiano naturali rapporti
all’idee che vogliono essi significare”.
66 Ibidem, s. 138: „[Versi] sono nati per necessità di natura umana, non da capriccio di piacere”.
67 C. Pavese, Rzemiosło…, s. 361.
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