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 MAŁGORZATA EWA SKIBIŃSKA

WOJAŻER I GADUŁA NAD BRZEGAMI RENU. 
STEFANA  WITWICKIEGO 

KRAJOWE WYPISY Z KSIĘGI EUROPY 
(NA PRZYKŁADZIE LISTÓW Z ZAGRANICY)

W stronę „nowej krajowości”

Utrwalone w tradycji historycznoliterackiej literalne, wąskie rozumienie poję-
cia krajowości – jako jednego z głównych kryteriów podziału polskiej kultu-

ry romantycznej – nakazywałoby upatrywać Stefana  Witwickiego pośród przedsta-
wicieli Wielkiej Emigracji, podobnie jak każdego rodzimego twórcę, który w okre-
sie międzypowstaniowym przebywał na obczyźnie. Fakt wpisania rzeczonego au-
tora w kontekst romantyzmu krajowego, będący punktem wyjścia do „odnowienia 
znaczeń” Listów z zagranicy, może więc zostać odczytany jako wyraz polemiki z tra-
dycją i próba wyznaczenia nowych ścieżek interpretacyjnych na mapie pojęć, która 
zwykła służyć badaczom w eksploracji polskich rejonów myśli romantycznej. Pro-
pozycja szerszego spojrzenia na kwestię krajowości wynika z potrzeby rewizji po-
działu k r a j o w y  –  e m i g r a c y j n y, będącego źródłem pokutującego do dziś ste-
reotypu, w świetle którego romantyzm krajowy jawi się jako ten mniej wartościo-
wy, bo pozbawiony emigracyjnych wieszczów. Zwykło się bowiem mówić o W i e l -
k i e j  Emigracji (nazwie podatnej, zdaniem  Aliny Witkowskiej, na wykładnię „glo-
ryfi kująco-patetyczną”1), której obecność w dyskursie naukowym i społecznym ni-
gdy nie implikowała istnienia „Wielkiej Krajowości”. Pod tym względem roman-
tyzm krajowy (chciałoby się dodać: „mały”) przypomina casus literatury popular-
nej, która z tak zwaną literaturą wysokoartystyczną („Wielką Literaturą”?) do dziś 
pozostaje raczej w relacji podrzędności aniżeli równorzędności2, o czym najdobit-
niej świadczy wciąż funkcjonujące określenie „niska” – jako swoisty synonim sło-
wa „popularna” w tym kontekście. Kłopotliwość tego rodzaju podziałów wiąże się 
nie tylko z cechującym je implicytnym zaniżeniem wartości jednej ze stron (bądź 

1  A. W i t k o w s k a, Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków, Gdańsk 
1997, s. 26. Epitet ten z biegiem czasu zyskał podwójne nacechowanie semantyczne, ozna-
czając już nie tyle wielką skalę polistopadowej emigracji, ile jej wielką wartość jako zjawi-
ska kulturowego. Gdyby jednak spojrzeć na Wielką Emigrację przez pryzmat wypowiedzi 
 gombrowiczowskiego profesora Pimki o  Juliuszu Słowackim, który „wielkim poetą był”, to 
rzeczona wielkość ujawniłaby swoje stereotypowe odcienie.

2 Zob.  K. D m i t r u k,  Kultura popularna – obieg – literatura, „Literatura i Kultura Popu-
larna”, t. 2, pod red.  T. Żabskiego, Wrocław 1992, s. 3.
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ich wysoką podatnością na taką interpretację), ale także z pozornym uporządkowa-
niem odnośnych zjawisk za pomocą swoistego „unieruchomienia” opisujących je 
pojęć, zawężenia ich zakresu znaczeniowego. W ten sposób romantyzm k r a j o w y 
utrwalił się w powszechnym rozumieniu jako pojęciowy „pojemnik” na twórczość 
p o w s t a ł ą  n a  t e r e n i e  k r a j u , która – zestawiona z dorobkiem kulturowym 
W i e l k i e j  Emigracji – została niejako skazana na funkcjonowanie w jej cieniu. 
Rzeczony podział wydaje się jednak zbyt uproszczony w świetle faktu, iż lwia część 
strof urastających dziś do rangi skrzydlatych słów – konstytuujących ideę polskości, 
stanowiących literackie tworzywo tożsamości narodowej – wyszła spod emigracyj-
nych piór. Podobnie wiele utworów powstałych w polskim „gnieździe”, będących 
świadectwem wpływu zagranicznych tendencji artystycznych, można by dziś śmia-
ło określić mianem „europejskich” czy „światowych”, wolnych od polskiego „idio-
mu narodowego”. Pod tym względem niejeden polski twórca doby romantyzmu, 
niezależnie od miejsca, w którym przez większość życia przebywał, miał swoją bio-
grafi ę symboliczną – na podobieństwo marzącego, który „jest tam, gdzie go nie ma, 
a nie ma go tu, gdzie jest”3. Wydaje się zatem, iż określenie „krajowy” ma na tyle 
duży potencjał semantyczny, że przyjęcie wyłącznie kryteriów czasowo-geografi cz-
nych w próbie (re)defi nicji romantyzmu krajowego stanowi zubożenie, redukcję 
tego wieloaspektowego zjawiska, prowadząc jednocześnie w ślepy zaułek absurdu, 
który prowokuje pytania: Czy przynależność do romantycznej kultury krajowej jest 
stopniowalna? Czy została określona minimalna liczba lat, jakie romantyk musiał 
spędzić w kraju, żeby mógł być określany mianem romantyka krajowego? Stefan 
 Witwicki wyemigrował w roku 1832,  Seweryn Goszczyński – w 1838 roku (w 1872 
powrócił, ale po 4 latach zmarł). Różnica jest niewielka, ale  Witwickiemu, w przeci-
wieństwie do drugiego wspomnianego autora, nie poświęcono rozdziału w serii Li-
teratura krajowa w okresie romantyzmu 1831‒1863. 

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na dwa problemy: po pierwsze – na wzmian-
kowaną już kwestię kulturowej tożsamości utworów, które – nawet jeśli powstały 
w kraju, w okresie międzypowstaniowym, mogły być odbierane przez rodzimych 
czytelników jako kulturowo obce, pozbawione pierwiastka polskości, zapożyczone. 
Takich przypadków było bez liku (por. przykład „polskiego Hoff manna” –  Ludwika 
 Sztyrmera4). Z drugiej strony mamy do czynienia z twórczością emigracyjną, kon-
centrującą się – jak w przypadku  Witwickiego – zasadniczo wokół zagadnień zwią-
zanych z narodem, z krajem, z literacką cyrkulacją pojęć rodzimości i obcości. Być 
może należałoby oddzielić biografi e twórców od ich utworów i na tej podstawie do-
konać wewnętrznego podziału w obrębie romantyzmu krajowego i emigracyjnego, 

3 Zob.   M. J a n i o n,  Marzący: jest tam, gdzie go nie ma, a nie ma go tu, gdzie jest, [w:] t a ż, 
Prace wybrane, t. 3: Zło i fantazmaty, Kraków 2001, s. 185–221.

4 Przyczyn literackiego wyobcowania   Sztyrmera i twórców jemu podobnych zwykło się 
upatrywać w tym, co  Józef Ignacy Kraszewski określał mianem „nieprzystawalności fanta-
styki do rodzimej literatury”, którą z kolei od obcej, inwazyjnej „fantastyczności” odróż-
niać miała polska „cudowność”. Zob.  E. O w c z a r z, Kataleptyk, czyli między „cudownością 
polską” a „fantastycznością niemiecką”, [w:] t a ż, Nieosiągalna całość. Szkice o powieści polskiej 
XIX wieku.  Józef Ignacy Kraszewski, Ludwik Sztyrmer, Henryk Sienkiewicz, Toruń 2009, s. 191.
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poszerzając tym samym pola znaczeniowe tych określeń. Pozwoliłoby to na wyod-
rębnienie kategorii e m i g r a n t a  u p r a w i a j ą c e g o  t w ó r c z o ś ć  k r a j o w ą 5 
(twórcy, który „jest tam, gdzie go nie ma, a nie ma go tu, gdzie jest”), który pisze 
o kraju, tematyzuje go, konkretyzuje, poddaje nieustannej refl eksji, i romantyka 
krajowego o inklinacjach kosmopolitycznych (romantyka quasi-krajowego). Oczy-
wiście, można by temu przeciwstawić teorię „emigracyjnego stygmatu”, opartą na 
przekonaniu, iż sytuacja długotrwałego bądź permanentnego oddalenia od ojczy-
zny odciska wyraźne i nieodwracalne piętno na twórczości autora, stygmatyzując 
każdy jej komponent – począwszy od tematyki i tonu wypowiedzi, a skończywszy 
na stylu czy doborze słownictwa – analogicznie do sytuacji osoby przebywającej 
wiele lat za granicą, która to osoba po pewnym czasie zaczyna mówić w rodzimym 
języku z obcym akcentem. Teoria ta sprawdziłaby się jednak w wybranych przypad-
kach, lecz z pewnością nie w odniesieniu do twórczości  Witwickiego, który – zda-
niem  ks. Hieronima Kajsiewicza – „był Polakiem od wierzchołka głowy aż do stóp, 
aż do najmniejszych szczegółów wchodzących w skład narodowości”6.

Dystans poznawczy

Drugim problemem godnym uwagi, który ma zasadnicze znaczenie w kontek-
ście Listów z zagranicy, jest d y s t a n s  – postrzegany w niniejszym artykule jako 
swoisty katalizator w procesie konkretyzacji i waloryzacji rodzimości. Kwestia ta 
zostanie rozwinięta w oparciu o refl eksje zawarte w ostatniej części książki  Micha-
ła Pawła Markowskiego pt. Występek. Eseje o pisaniu i czytaniu7. Autor posługuje się 
tam metaforą adwentu, rozumianego jako prośba o przyjście – prośba skierowana 
do Nieobecnego, do Innego, prośba rodząca się z wiary w przekształcenie nieobec-
ności w obecność: „Przejście z nieobecności do obecności dokonuje się po kładce ję-
zyka. Ktoś nieobecny jest jednocześnie kimś nienazwanym, bezimiennym, a więc 
niepokojącym. Pragnienie obecności nie może obyć się bez potrzeby nazwania, gdyż 
to właśnie nazwa zapewnia zrozumiałość, bez której nic nie może się uobecnić”8. 

5 Wspomniane wcześniej przeciwstawienie „polskiej” cudowności „obcej” fantastycz-
ności wyraźnie jednak pokazuje, że próby zdefi niowania narodowego „ducha” tekstu, czy-
li określenia cech dystynktywnych (pomijając kwestię samego języka i obecności tematy-
ki „narodowej” w tekście), które miałyby świadczyć o „rodzimości” danego utworu, zazwy-
czaj mają charakter umowny, intuicyjny, a ich największą siłą napędową bywają stereoty-
powe skojarzenia (np. brzoza i bocian jako typowo polskie elementy poetyckiego sztafa-
żu). Problem kulturowej tożsamości dzieła literackiego wydaje się pod tym względem ana-
logiczny do kontrowersji związanych z tzw. płcią tekstu – jak w wypadku rozlicznych prób 
werbalizacji kobiecej specyfi ki pisania, owocujących efektownymi, choć w dużej mierze 
abstrakcyjnymi i popadającymi częstokroć w pustą retorykę metaforami, takimi jak „rodze-
nie tekstu” bądź „wysnuwanie” go z ciała piszącej (tzw. koncepcja arachnologiczna), „lite-
ratura menstruacyjna” itp. 

6 Listy Stefana Witwickiego do Józefa Bogdana Zaleskiego, wyd.  D. Zaleski, Lwów 1901, s. 4.
7  M. P. M a r k o w s k i,  Występek. Eseje o pisaniu i czytaniu, Warszawa 2001.
8 Tamże, s. 197–198.
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Obecność nie może być jednak permanentna, dystans musi powracać, żeby na no-
wo stać się źródłem wiary i potrzeby nazwania nieobecnego. 

W twórczości emigracyjnej, podejmującej temat kraju rodzinnego i podróży, ja-
ko fi gurę Innego postrzegać można zarówno obczyznę, jak i ojczyznę. Obczyznę – 
oddaloną od autora emocjonalnie. Jej oswajanie dokonuje się „po kładce języka”: 
poprzez werbalizację emocji i doświadczeń, a niekiedy również (czego dowodzą 
Listy z zagranicy) poprzez proces kojarzenia elementów percypowanej obcej prze-
strzeni z tym, co rodzime, nazwane i nacechowane pozytywnie. To samo dotyczy 
kraju rodzinnego, który – choć bliski pod względem emocjonalnym – jest odle-
gły pod względem geografi cznym, a jego obraz zagrożony stopniowym zatarciem, 
odrealnieniem, transfi guracją w mit. Jak bowiem podkreśla  Alina Witkowska: „Pier-
wotną reakcją wychodźców na nową dla nich sytuację emigracyjną było poczucie 
nad wyraz silnych związków z krajem […], bliskość tego, co dalekie. Po pewnym 
czasie ta sytuacja zaczęła ulegać zmianie, a nieosiągalna ojczyzna utraciła realność, 
transfi gurując w kraj idealnego piękna i szczęśliwości, po prostu w Arkadię”9. Im 
więc silniejsze poczucie oddalenia ojczyzny, im silniejsza tęsknota, tym większa po-
trzeba przywoływania, uobecniania kraju w słowie, dokonywania identyfi kacji ro-
dzimości, a zarazem samoidentyfi kacji. Można oczywiście spotkać się z przekona-
niem, iż sytuacja na emigracji sprzyjała tworzeniu wyidealizowanego, zmitologizo-
wanego obrazu ojczyzny (o p t y k a  „t e l e s k o p o w a”), ale twórców piszących 
o kraju – w kraju, pozbawionych perspektywy porównawczej, także wolno by po-
sądzić o skrajną subiektywizację – deformację tego obrazu (wynikającą z o p t y -
k i  „m i k r o s k o p o w e j”). Nawiązując jednak do refl eksji  Markowskiego, moż-
na rzec, iż sens określenia „krajowy” zaczyna się w pełni kształtować dopiero pod 
wpływem doświadczenia n i e o b e c n o ś c i  kraju, w doświadczeniu d y s t a n s u 
p o z n a w c z e g o, który prowokuje do tego, by odpowiednie dać rzeczy (emo-
cji, wspomnieniu, zdarzeniu, miejscu) słowo, również ojczyźnie. Warto nadmienić, 
iż  Henryka Dreherówna „wskazała na charakterystyczne znamię twórczości emi-
gracyjnej, mianowicie jej związek z rzeczywistością obiektywną”10, co poniekąd po-
twierdzałoby wcześniejszą tezę.

Warto zatem przyjrzeć się Listom z zagranicy jako egzemplifi kacji n o w e j 
k r a j o w o ś c i, jako literackiemu świadectwu przejścia z nieobecności do obec-
ności kraju „po kładce języka”, a zarazem jako próbie oswojenia Europy.

Czytanie Europy

Twórczość Stefana  Witwickiego, przypadająca na okres po roku 1830, na cze-
le z Listami z zagranicy, rozpięta jest pomiędzy tymi dwiema fi gurami Innego/Nie-
obecnego: fi gurą Ojczyzny i fi gurą Obczyzny, oswajanymi równocześnie za pomo-
cą słów, w akcie pisania i czytania. Romantyczny zapis uczuć i doświadczeń zwią-

9  A. W i t k o w s k a, dz. cyt., s. 177.
10   W. J. P o d g ó r s k i,  Stefan Witwicki (1801–1847). Zarys monografi czny, t. 1, Warsza-

wa 1988, s. 108.
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zanych z długotrwałą eksploracją przestrzeni zagranicznej wydaje się bowiem pod-
stawową formą oswajania tego, co obce, przy jednoczesnej konkretyzacji i walory-
zacji tego, co bliskie i rodzime. Zapis ten stanowi u  Witwickiego świadectwo odbio-
ru świata postrzeganego jako s y s t e m  z n a k ó w, który w wyobraźni romantycz-
nej nierzadko przybierał metaforyczną formę k s i ę g i  – czytanej, eksplikowanej, 
przemierzanej, odkrywanej. Romantycy przejawiali zresztą szczególne predylek-
cje do budowania analogii między lekturą a podróżą11 czy innymi formami aktyw-
ności. W przypadku nadawcy Listów z zagranicy mamy do czynienia z „gawronią-
cym wojażerem i gadułą”12 (jak sam autor siebie określał), który przemierza euro-
pejskie ścieżki – tak jakby wertował stronice w Księdze Europy. Można nawet z ła-
twością określić styl tego czytania, wykorzystując w tym celu klasyfi kację  Rolfa En-
gelsinga13, który wyodrębnił dwa okresy stosunku człowieka do lektury: czas lektu-
ry i n t e n s y w n e j (lektura pogłębiona, powolna, zwykle wielokrotna) oraz czas 
lektury e k s t e n s y w n e j (teksty czytane jednorazowo, za to w większej licz-
bie; lektura typu rozrywkowego). Listy z zagranicy są w znacznej mierze przykładem 
i n t e n s y w n e g o stylu czytania Europy, cechującego się wzmożoną refl eksyj-
nością, przeżywaniem percypowanego świata, wrażliwością na najdrobniejszy ele-
ment jego struktury, a także szczególnym wyczuleniem na to, co w przypadku czy-
tania książki sensu stricto można określić mianem powiązań intertekstualnych. Co 
ważne – i niejako potwierdzające intensywny styl odbioru – niektóre z opisanych 
nadreńskich miejsc  Witwicki odwiedził nie po raz pierwszy, o czym świadczą wple-
cione w narrację reminiscencje sprzed sześciu lat. 

Podróżopisarstwo („podróżoczytelnictwo”) e k s t e n s y w n e z kolei – by-
łoby formą odbioru „pocztówkowego”, powierzchownego, chaotycznego, którego 
świadectwem są strzępki pospiesznie skompilowanych wrażeń. Przebłyski takiego 
stylu można zauważyć w niektórych fragmentach Listu z Paryża, zwłaszcza we frag-
mencie: „[…] pisząc o Paryżu, przede wszystkiem trzeba być Paryżaninem. Muszę 
więc coś napisać prędko, śmiało, żywo, po trzpiotowsku, nic nie osłaniając, niczego 
się nie wstydząc, jedno z drugiem mieszając, o wszystkiem i o niczem”14. List z Pary-
ża pod wieloma względami zresztą stanowi antytezę jedenastu listów nadreńskich, 
bo z tych dwóch części – nadreńskiej i nadsekwańskiej – składają się Listy z zagra-
nicy, wydane w roku 1842 w Lipsku. 

11 Analogia ta znajdowała wyraz nie tylko w postrzeganiu książki jako swoistego wehi-
kułu umożliwiającego czytelnikowi symboliczną podróż w czasie i przestrzeni, ale również 
w prawdziwych podróżach, odbywanych przez romantyków śladami ulubionych autorów 
i bohaterów literackich. Do takich wojażerów zaliczał się choćby  Juliusz Słowacki, który 
percypował szwajcarską przestrzeń przez pryzmat życia i twórczości  J. J. Rousseau.

12 S.  W i t w i c k i, Listy z zagranicy, Lipsk 1842, s. 96. We wszystkich cytowanych frag-
mentach z tego wydania zachowana została pisownia oryginalna.

13  J. D u n i n,  Pismo zmienia świat. Czytanie, lektura, czytelnictwo, Warszawa‒Łódź 1998, 
s. 47.

14 S.  W i t w i c k i, dz. cyt., s. 165.
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„Zdało mi się prawie, że byłem w kraju”: 
przestrzeń nadreńska

 Witwicki – „Podolanin rodem, krzemieńczanin wykształceniem, warszawianin 
zalążkiem kariery i koneksjami literackimi”15 – na obczyźnie mieszkał od jesieni 
1832 roku. Nad brzegi Renu wybrał się nie pierwszy raz, ale za drugim razem już ja-
ko mieszkaniec Paryża, co poświadcza jeden z ostatnich fragmentów listów nadreń-
skich: „Zdrowszy cokolwiek, ale zawsze jeszcze cierpiący ciałem i duszą, wracam 
do domu… do Francyi!”16. Słowa te opatrzył trafnym komentarzem autor mono-
grafii   twórcy,  Wojciech Jerzy Podgórski, stwierdzając, iż „wielokropek odautorski 
[…] sygnalizuje nienaturalność owego powrotu, niewłaściwy jego obrót ku zacho-
dowi”17. Można przypuszczać, że użycie określenia „dom” w odniesieniu do Fran-
cji nie przyszło  Witwickiemu z łatwością, tym bardziej że kraj ten – porównywany 
przezeń niejednokrotnie do „nowego Babylonu”, kojarzony zasadniczo z błotem, 
wywoływał w nim głównie niechęć, był dlań „odmianą cudzoziemskości budzącą 
neurotyczny odruch ksenofobii”18 i stanowił w jego odczuciu największe źródło za-
grożenia dla polskiej narodowości. Dlaczego więc „dom”? Można sądzić, iż była to 
próba oswojenia tego, co obce, przynajmniej na poziomie języka, w którego tera-
peutyczną, magiczną, zbawczą moc  Witwicki głęboko wierzył. W przypadku okolic 
nadreńskich: Strasburga, Baden-Baden, Moguncji, Frankfurtu czy Kolonii nie było 
już czuć podobnego dysonansu między słowami a ich zabarwieniem uczuciowym. 
Wynikało to nie tylko z faktu, iż rejony te były autorowi wcześniej znane, a więc 
po części już oswojone, ale również z siły pozytywnych skojarzeń z ojczyzną, jakie 
niejednokrotnie nasuwały się  Witwickiemu nad brzegami Renu, choćby we Frank-
furcie (gdzie miał okazję podziwiać portrety  Chopina) czy podczas obchodów Boże-
go Ciała w Baden-Baden. „Zdało mi się prawie, że byłem w kraju. Nie tylko że w ca-
łem mieście znać było po wszystkiem że święto, po zamkniętych sklepach, po czy-
sto obmiecionych domach, po piękniejszem każdego kogoś tylko spotkał ubraniu; 
ale przy całym obchodzie nabożeństwa mnóstwo rzeczy całkiem Polskę przypomi-
nających”19 – pisał wówczas, przywołując jednocześnie wspomnienie z dzieciństwa 
z tym świętem związane. P o d a t n o ś ć  n a  s k o j a r z e n i a  z  o j c z y -
z n ą  była podstawową, ustaloną przez autora, miarą wartości obcego kraju, o któ-
rym – jeżeli już wyrobił sobie zdanie, zwykle na podstawie pierwszego wrażenia, 
opinii tej nie zmieniał: „uprzedzam się o nim [o kraju – przyp. M. S.] dobrze lub źle 
już na zawsze”20 – wyznawał. Często jednak, przy całym zachwycie nad niejednym 
ze zwiedzanych miejsc, autor wielokrotnie dawał wyraz przekonaniu o wyższości 
Polski nad innymi krajami. Co ciekawe, zazwyczaj miało to związek z motywami 

15  W. J. P o d g ó r s k i,  dz. cyt., s. 110.
16 S.  W i t w i c k i, dz. cyt., 158.
17  W. J. P o d g ó r s k i,  dz. cyt., s. 222.
18  J. K a m i o n k a-S t r a s z a k o w a, Nasz naród jak lawa. Studia z literatury i obyczaju 

doby romantyzmu, Warszawa 1974, s. 363.
19 S.  W i t w i c k i, dz. cyt., s. 34.
20 Tamże, s. 7.
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akwatycznymi. O Renie np. pisał  Witwicki, iż rzeka ta, „chociaż niezmiernie sław-
na, nie warta jednak, w tem przynajmniej miejscu, i połowy naszej Wisły. Ale cóż! 
Wisła w Polszcze, Ren we Francyi, przy Francyi! Bodajto we Francyi być czemkol-
wiek. Wisłę nazwanoby to Monarchinią wód, Napoleonem rzek”21. Cytat ten sta-
nowi zresztą kolejny przykład próby oswojenia cudzoziemszczyzny na poziomie 
języka, leksyki: opis elementu przestrzeni rodzimej zostaje przez autora przepusz-
czony przez pryzmat zagranicznego sposobu myślenia, zanurzony w jego roztwo-
rze niczym papierek lakmusowy.

Sformułowanie użyte w tytule niniejszego artykułu („krajowe wypisy z Księgi 
Europy”) odnosi się do przyjętej przez  Witwickiego strategii podróżniczej – analo-
gicznej do aktywności czytelnika, który podczas lektury zakreśla w tekście szcze-
gólnie istotne dla niego fragmenty; w przypadku Listów… ‒ fragmenty Księgi Euro-
py przywołujące na myśl strony rodzinne. Nierzadko owe „krajowe wypisy” były 
rezultatem nie tyle bezpośredniego skojarzenia, ile całego ciągu dynamicznych aso-
cjacji i wspomnień, rozwijających się nieoczekiwanie, jak „myśl, która nie zna tamy 
i za sercem płynie”22.  Witwicki określał to mianem „puszczania myśl na spacer”23. 
Jak zauważa  Podgórski: „Pod wpływem tych skojarzeń romantyk doświadcza krót-
kotrwałego »snu« o przeszłości, zakłócającego realizm czasu i przestrzeni, w jakich 
się znajduje”24. Doskonale odzwierciedla to passus: 

Przejeżdżając Ren, który pod Strazburgiem płynie szeroko i wspaniale, przypo-
mniało mi się z jakiem niegdyś uczuciem przebywałem go pierwszy raz; – a że most 
i długi i na łyżwach, a myśl prędzej rusza i dalej staje niż pojazd choćby najlekszy, 
przypomniałem sobie Pragę, Warszawę i różne, różne rzeczy! Przyznam się że je-
stem wtem tak prawie śmieszny jak ów poczciwy legionista o którym mówiono że na 
wszystkie w świecie miasta miał tylko jedno imię, Kraków, a każdą rzekę brał w naj-
lepszej wierze za Wisłę25. 

Po raz kolejny uwyraźnia się tu metaforyka lektury, bo czyż nie polega ona wła-
śnie na ustawicznym rozpraszaniu się myśli w tym, co wzmiankowany już  Markow-
ski określa mianem „intertekstualnej mgławicy”? 

Myśl wybiega poza tekst i gubi się w korytarzach wspomnień, innych tekstów, 
zapamiętanych zapachów i smaków […], fragmentów rozumowań, postrzępionych 

21 Tamże, s. 55.
22  J. S ł o w a c k i,  Do Ludwika Spitznagla, [w:] t e n ż e, Liryki i inne wiersze, Wrocław 

1949, s. 23.
23 „Puściłem więc myśl na spacer, żeby sobie trochę pobiegła z ogródka za Men, za Ren, 

i dalej, dalej jeszcze, – a sam tymczasem, jakgdyby w jakimś półśnie, zapatrzywszy się w ja-
sne koryto rzeki, która obijając się z szumem o trawiste brzegi, trzymała jakby wtór orkie-
strze, i gdzie niebawem zaczęły się przeglądać gwiazdy, – odgrywałem także wewnątrz sie-
bie, i sam dla siebie, wieczorną jakąś symfonię różnemi instrumentami duszy, wspomnie-
niem, żalem, nadzieją, tęsknotą…”. S.  W i t w i c k i, dz. cyt., s. 105–106.

24  W. J. P o d g ó r s k i,  dz. cyt., s. 220.
25 S.  W i t w i c k i, dz. cyt., s. 8.
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cytatów, których nie sposób od razu zlokalizować. Tekst traci nagle swą autonomię 
i rozprasza się w intertekstualnej mgławicy […]. [Tekst – przyp. M. S.] nieustannie 
eksploduje, rozprasza się, odsyła do czegoś innego, tworzy nieustanne dygresje. Lo-
gika tekstu jest logiką symbolu: zamiast dedukcji mamy do czynienia z nieustanną 
asocjacją, która kojarzy z tekstem materialnym (z każdym z jego zdań) inne idee, in-
ne obrazy, inne znaczenia26. 

W tym literackim, niezwykle barwnym świadectwie odbioru Europy – przepusz-
czonej przez pryzmat podmiotowości autora, szczególną rolę odgrywa motyw książ-
ki, słowa, a tym samym czynność czytania i pisania – funkcjonujące zarówno w sen-
sie dosłownym, jak i metaforycznym. Nie stanowią one narracyjnych ornamentów, 
zdają się raczej konstytuować „światoodczucie” autora, organizując w głębi narra-
cji sensotwórczy obszar odniesienia. Znamienne, iż już na początku pierwszego li-
stu wprowadzony zostaje motyw autotematyczny: „Sześć lat jak tędy przejeżdżając 
pisałem do ciebie z tego samego hotelu, z tego samego pokoju, na tem samem biur-
ku, nie ręczę nawet, czy pióro, które mam w ręku, a które w doskonale już zaschłym 
i wyschłym znalazłem kałamarzu, nie będzie to samo co wtenczas”27. Pióro jest tu 
symbolicznym spoiwem czasu przeszłego z zaprzeszłym (wspomnieniem pierw-
szej podróży); zdaje się przypominać, iż „na początku było Słowo”, informując czy-
telnika o tym, że jakiś fragment Europy został już przez autora uprzednio oswojo-
ny, opisany „tym samym piórem”. A skoro został przezeń opisany, to znaczy, że jest 
tekstem, podobnie jak reszta świata, o czym Witwicki  wielokrotnie przypomina od-
biorcy, np. w relacji z pobytu w Kolonii: „Jest to kraj do żadnego niepodobny; jest to 
sen na jawie, jest to najpoetyczniejsza pod słońcem ballada, legenda, napisana góra-
mi i ruinami […] co zamek, co ruina, to jakaś bajka, jakaś powieść”28. Fragment ten 
stanowi notabene przykład typowo romantycznego stylu przeżycia podróżniczego 
– pośredniczonego w słowie (podróże śladami fi kcyjnych bohaterów). Można przy 
tym stwierdzić, iż spojrzenie na poszczególne rejony Europy przez pryzmat zwią-
zanych z nimi, znanych autorowi legend i opowieści, również stanowi formę oswa-
jania obczyzny, ponieważ oznacza to kontakt z obczyzną już nazwaną, określoną, 
wykreowaną uprzednio w czytelniczym wyobrażeniu. 

Inny fragment, świadczący dobitnie o doświadczaniu przez  Witwickiego Europy 
jako swoistej Księgi, ma związek z wieżą katedry w Strasburgu – miejscem dlań sen-
tymentalnym i nierzadko poddawanym emocjonalnej antropomorfi zacji („kochan-
ka Strazburska”29; „ledwie oko, ledwie duch mój zdążał, czepiając się jak lunatyk po 
jej bokach, piersiach, skroniach”30). Dostrzegając ją z oddali, w towarzystwie innych 
wojażerów, m.in. księdza, daje autor wyraz swojemu zachwytowi w metaforycz-
nym stwierdzeniu: „Ksiądz czytał w brewiarzu, ja czytałem w wieży”31. Notabene, 

26  M. P. M a r k o w s k i,  dz. cyt., s. 104–105.
27 S.  W i t w i c k i, dz. cyt., s. 1.
28 Tamże, s. 118.
29 Tamże, s. 138.
30 Tamże, s. 3.
31 Tamże, s. 9.
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podobny opis, oparty na porównaniu kościoła do księgi, pojawia się w Katedrze Ma-
rii Panny w Paryżu   Wiktora Hugo (której treść musiała być  Witwickiemu znana), 
we fragmencie rozmowy Tourangeau z archidiakonem Klaudiuszem:

– […] a czymże są te wasze księgi?
– Oto jedna z nich – rzekł archidiakon.
I otwierając okno celi, wskazał palcem na ogromny kościół Marii Panny32.

Motyw książki, czy szerzej – motyw pisma, wykorzystany przez autora na wie-
le sposobów, zarówno w listach znad brzegów Renu, jak i w liście z Paryża, pełni 
również bardzo istotną funkcję wartościującą obie przestrzenie: nadreńską i nad-
sekwańską. Na obraz tej pierwszej składają się liczne inskrypcje (skrupulatnie przez 
podróżnika przepisywane, niekiedy „z wielkiem zadziwieniem przekupek, tande-
ciarzy i policjantów”33), brewiarze, reminiscencje lekturowe ewokowane przez kra-
jobrazy tworzące Księgę Natury, pomnik ojca druku –  Johannesa Gutenberga i je-
go Biblia (której widok stał się dla autora źródłem iście mistycznego przeżycia), wo-
luminy z biblioteki w Moguncji – będącej w oczach  Witwickiego „domem nowym, 
pięknym, podobnym do warszawskiej mennicy”34, a także liczne porównania kon-
trastowe o charakterze metaforycznym, np. „świat prozy życia” i „świat romansu”35. 
Co znamienne, motyw nieznajomej kobiety, z jakiegoś powodu przykuwającej nad 
Renem uwagę autora, a która okazuje się Polką, zostaje wprowadzony do narracji 
wespół z motywem książki: „Z karety, którą za nią [kobietą – przyp. M. S.] wtoczo-
no, przyniósł lokaj książkę; siadła i zaczęła czytać […]. Wkrótce posłyszałem mowę 
polską!”36. I w ten sposób owa „inkluzja” polskości, zupełnie przecież przypadko-
wa, staje się komponentem obrazu obczyzny i podstawą jej waloryzacji, poszerza-
jąc zarazem mentalne granice kraju ojczystego.

Tam gdzie księgi sięgnęły bruku: przestrzeń nadsekwańska

Zgoła odmiennie prezentuje się w zestawieniu z przestrzenią nadreńską obraz 
Francji – niemal pod każdym względem, nie wyłączając stylu opisu. Jak stwierdza 
 Podgórski, „»Reportaże« reńskie miały intencje poznawcze, zrodziły się w klimacie 

32  V. H u g o, Katedra Marii Panny w Paryżu, tłum.  H. Szumańska-Gross, Gdańsk 2001, 
s. 103.

33 S.  W i t w i c k i, dz. cyt., s. 89.
34 Tamże, s. 106.
35 Autor przejawiał wyraźną tendencję do wykorzystywania w opisach podziałów dy-

chotomicznych, np. arystokracja/demokracja, kraj surdutów/kraj płóciennych bluz itp.). 
„W Baden czy w Paryżu, w hotelu czy na parostatku, wszędzie dostrzegał  Witwicki jaskra-
wą linię dzielącą dychotomicznie świat na regiony poziome, trywialne, »kupieckie« i na 
wyniosłe arystokratyczne obszary poezji, na parter i loże, na »kraj surdutów, fraków« i kraj 
nienawistnych płóciennych bluz robotniczych”.  J. K a m i o n k a-S t r a s z a k o w a, dz. 
cyt., s. 363.

36 S.  W i t w i c k i, dz. cyt., s. 156.
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akceptacji doświadczeń podróżującego. List paryski dojrzewał powoli na odmiennej 
glebie – jako moralitet, jako akt negacji”37. O ile w listach reńskich zabierał głos naj-
częściej nadawca sentymentalny, liryczny, skory do wzruszeń i budowania porów-
nań iście homeryckich, o tyle list z Paryża utrzymany jest w tonacji łączącej elemen-
ty ironii, sarkazmu czy naturalizmu (wszechobecne błoto, „magazyny świeżych pa-
ryskich trupów”38). Autor nie stroni od kolokwializmów, krytycznych uwag; zamiast 
ciągu skojarzeniowo-wspomnieniowego, tak charakterystycznego dla epistolografii   
reńskiej, mamy najczęściej do czynienia z suchymi wyliczeniami. Różnica między 
krajami niemieckojęzycznymi a Paryżem uwidocznia się zwłaszcza w doborze ele-
mentów tworzących czytelniczą kulturę miasta: zamiast kunsztownych inskrypcji, 
woluminów i świętych ksiąg Witwicki z  wyraźną rezerwą, wręcz niechęcią, opisu-
je afi sze, które „spotyka tu oko co moment, na papierze, na murze, na drzwiach, na 
oknach, na kominach nawet”39, oraz dzienniki:

Gdziekolwiek się zwrócisz, gdzie przyjdziesz, wszędzie czytają, zaraz czytać bę-
dą, lub tylko co czytali dzienniki: […] kto żyw, czytać je musi; jak w innych czasach 
i miejscach nie było na przykład ani jednego człowieka żeby codzień nie zmówił 
jednego przynajmniej Ojcze nasz i jedną Zdrowaś, tak w Paryżu nie znaleźć ani jed-
nej żywej duszy coby dzień w dzień jednego przynajmniej dziennika nie przeczy-
tała, nie posłyszała40.

W dystansie autora do tego aspektu paryskiego życia daje się wyczuć krytykę 
skrajnie ekstensywnego modelu lektury, niosącego ryzyko degradacji słów, wyzu-
cia ich z głębszego znaczenia i sprowadzenia wyłącznie do funkcji sensacyjno-roz-
rywkowej, czego sens doskonale oddaje sformułowanie: „słowem rozbłocić i spie-
niężyć”41. Jak zauważa w odniesieniu do Listu z Paryża  Mikołaj Sokołowski: „Sztu-
ka mięsa umieszczona w rzędzie z luksusowymi towarami sugeruje, że każda rzecz 
jest towarem podlegającym tym samym regułom – apetytu, pożerania i zaspokoje-
nia głodu”42, również słowo. Symbolicznym dopełnieniem tego dosyć ponurego ob-
razu paryskiej kultury czytelniczej jest opis nadbrzeżnego targowiska książek, które 
równie dobrze można by określić mianem wspomnianych wcześniej „magazynów 
świeżych paryskich trupów”:

Widzisz jak wciąż po nad wodą nadbrzeżny przymurek okryty jest książkami; 
[…] te księgi, te dzieła, te tomy, te uczoności, rozmaitej formy i wielkości, tak pięk-
nych edycyi, z ładnemi rycinami, z portretami autorów, leżą oto po drodze na słoń-
cu, na wietrze, gniją powywalane nad rzeką, same jedne ze wszystkich rzeczy ludz-

37  W. J. P o d g ó r s k i,  dz. cyt., s. 227.
38 S.  W i t w i c k i, dz. cyt., s. 191.
39 Tamże, s. 177.
40 Tamże, s. 196.
41 Tamże, s. 10.
42  M. S o k o ł o w s k i,  Filomackie marzenie o „dziwnej Europie”, [w:] Romantycy i Europa. 

Marzenia, doświadczenia, propozycje, pod red.  M. Piwińskiej, Warszawa 2006, s. 39.
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kich nie mogą nigdzie znaleźć żadnego dachu, żadnego zamknięcia, nikt ich nie chce 
[…]. I trzebaż jeszcze! aby to zbezczeszczenie, te niejako wyrzucenie na drogę pu-
bliczną, na śmiecie, książek, mądrości ziemskiej, słowa ludzkiego, zaszło właśnie 
u narodu co niedawno rozum swój za Pana Boga ogłaszał, i jest mówcą, profesorem 
całej Europy43.

O ile nadreńska kraina brewiarzy, inskrypcji, bibliotek i pejzażu podszytego po-
ezją stanowiły w oczach autora przestrzeń s a k r a l n ą , o tyle paryskie ulice, na któ-
rych druki ulotne, butwiejące, zniszczone woluminy i gnijące kawałki mięsa mie-
szają się ze wszechobecnym błotem, tworzą przestrzeń s e p u l k r a l n ą . Symbolicz-
na „śmierć” książek na nadbrzeżnym przymurku staje się ponurym świadectwem 
utraty więzi kraju ze słowem-światłem, bez którego „wojażer i gaduła” przemierza-
jący karty Księgi Europy traci orientację w terenie, gubi się. Można się domyślać, jak 
przygnębiający musiał być widok zniszczonych książek dla kogoś obdarzonego tak 
wyjątkową, wynikającą w znacznym stopniu z głębokiej religijności, wrażliwością 
na słowo, którego siła – wespół z wiarą – była dla  Witwickiego podstawą tożsamo-
ści narodu44. Zaobserwowany przezeń w Paryżu brak poszanowania dla tych warto-
ści znacznie pogłębił w autorze świadomość oddalenia od ojczyzny, która stanowi-
ła pod tym względem całkowitą antytezę Europy nadsekwańskiej – tej spod znaku 
„rewolucji, bezbożności i kupiectwa”45. Paradoksalnie jednak owo bolesne poczucie 
kontrastu okazało się konstruktywne, pozwalając Witwickiemu pogłębić „koloryt 
mentalny” swojego kraju i pozbawić tęsknotę atrybutów nienazwanego Innego. Mi-
mo wszystko jednak nie opuszczała autora nadzieja na oswojenie nadsekwańskiej 
obczyzny. Płynęła ona z  w i a r y  w  c u d z ą  w i a r ę  i w „nawrót dusz do Wia-
ry świętej! Życzmyż wszyscy i – Francya bowiem jest to Europa, – życzmy aby ten 
brzask daleki nie zgasnął”46. 

Obywatel wiary

Ta sama wiara pozwalała Witwickiemu postrzegać świat jako świętą Księgę – łą-
czącą w sobie wszystkie, nawet skrajnie odmienne narody. „Księgę bowiem wolno 
uważać zarówno za przekaz prawdy świętej, totalnej i ostatecznej, jak też za źródło 
najczystszych doznań i wielkich emocji, symbol ładu i przeciwieństwo chaosu”47. 
Stąd też brało się przekonanie, iż niezależnie od miejsca, w którym człowiek wierzą-

43 S.  W i t w i c k i, dz. cyt., s. 210.
44 Jak dodaje  Podgórski: „Narodowość wyrażająca się w kulcie języka ojczystego, 

w przywiązaniu do wiary, tradycji, obyczajów, pamięci przodków, była – jak sądził  Witwic-
ki – tym nieodzownym spoiwem wewnętrznym w kraju i zewnętrznym między macierzą 
a polskim wychodźstwem politycznym na wszystkich kontynentach”.  W.  J. P o d g ó r -
s k i, dz. cyt., s. 174.

45 S.  W i t w i c k i, dz. cyt., s. 202.
46 Tamże, s. 206.
47  B. B e d n a r e k,  Chrobot piątej klepki. Wiaterek nad Księgą Wrocławia, „Przegląd Uni-

wersytecki” 2013, nr 4 (201), s. 47.
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cy się znajduje, niezależnie od fi zycznego dystansu dzielącego go od kraju rodzin-
nego, zawsze jest on częścią pewnej ponadczasowej Całości, obywatelem jednej, du-
chowej, wszechobecnej Praojczyzny.  Witwicki dał  wyraz temu przekonaniu w liście 
z Moguncji, kiedy to miał okazję ujrzeć Biblię  Gutenberga: 

Patrząc na tę księgę, na tę matkę wszystkich dzisiejszych bibliotek, nie mogłem 
się oprzeć wielkiemu wzruszeniu. Schylony nad jej kartami, i pomyślawszy sobie na 
tę całą niezmierną liczbę książek po wszystkich teraz krajach i kątach ziemi, i wszę-
dzie jeszcze ustawicznie się mnożących, a które wszystkie od tej jednej poszły; po-
myślawszy, mówię, co one dla świata, dla losu tylu pokoleń i narodów, dla całego ro-
du ludzkiego zrobiły, robią, i robić jeszcze będą, zdało mi się żem stanął nad źródłem 
i pierwszym wytryskiem rzeki ogromnej, niezmiernej, niepowściągnionej! Czysta, 
ożywcza, błogosławiona u swego początku […]. Wszystkie strony ożywia, w ruch 
wprawia, jedne z drugiemi jednoczy, jedne z drugiemi zasila, ze wszystkich krajów 
ziemi czyni ludziom jakoby jedną, spoiną ojczyznę48.

Wiara – uobecniająca się w metaforyce świętej Liber Mundi – umożliwiała autoro-
wi przezwyciężenie odległości, czasu oraz dyskomfortu wynikającego z doświadcze-
nia wszelkich granic i narodowych antynomii. Jako o b y w a t e l  w i a r y  był Wi-
twicki  romantykiem krajowym zawsze – i wszędzie. A tak rozumiana krajowość sa-
ma w sobie stanowiła formę oswojenia Europy.

48 S.  W i t w i c k i, dz. cyt., s. 107–108.
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