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 MAŁGORZATA ŁOBOZ

MY EUROPEJCZYCY… ROMANTYKÓW KRAJOWYCH 
PRZEKRACZANIE BLIŻSZYCH I DALSZYCH GRANIC

Ziemio moja rodzona, Litwo moja święta! […]
Litwo! tyś więcej warta, niż zda się na oko:

Pieszczota oceanu, dziwowisko świata,
Z twych sosen wyciosana brytańska fregata;

Siermiężny syn twych wiosek po to ziemię kopie,
Aby głodno nie było pięknej Europie […]1

(Przedśpiewek do litewskiego czytelnika).

Autorem tej emfatycznej apostrofy gloryfi kującej osobliwości ojczystej okolicy 
jest  Władysław Syrokomla – jeden z czołowych propagatorów kategorii „swoj-

skości” w literaturze romantyzmu krajowego. Przewijające się nierzadko w jego 
twórczości elementy „swojskości” i „rodzimości” odwoływały się przede wszyst-
kim do uczuć patriotycznych, lecz służyły również celom szerszym – identyfi kacji 
rodzimej kultury wpisanej w mentalność, intelektualne i materialne dziedzictwo Eu-
ropy, co dobitnie ilustrują znane frazy inwokacji do Urodzonego Jana Dęboroga. Suge-
rowane przez  Syrokomlę argumenty uzasadniające rolę i znaczenie narodu pozba-
wionego instytucjonalnego państwa wielokrotnie wywoływano w poezji krajowej 
na różnorakich płaszczyznach ideowych. Pesymistyczną wersję wyjazdów spowo-
dowanych koniecznością momentu dziejowego wyraził  Edmund Wasilewski w me-
taforze ojczyzny – cmentarza, z którego pielgrzymi uciekają na europejskie „ma-
nowce”, gdy pisał:

Szli sobie pielgrzymi przez świata manowce,
Przez Polskę nieszczęsną i biedną;
Mówili: „To smętarz!”. O prawda, wędrowce,
Bo smętarz a Polska to jedno!” (Pielgrzymi).

Znaczącą rolę w kształtowaniu specyfi cznej „fi lozofii   przetrwania” odegrała roz-
prawa  Maurycego  Mochnackiego O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym, zapo-
czątkowująca (rozwinięte przez  Karola Libelta w latach 40.) koncepcje niezależno-
ści bytu narodowego od państwowego, które inspirowały pocieszające diagnozy, że 
zniknięcie z politycznej mapy Europy nie może naruszyć granic wspólnoty, solida-
ryzmu społecznego, zniszczyć zbiorowej pamięci o kulturze, przy czym należy pod-
kreślić szczególną apoteozę wspólnoty słowiańskiej. Zatem wizja Europy w I poło-
wie XIX wieku była wizją nie tyle geopolityczną, co fi lozofi czną. W kolejnym dzie-

1  W. S y r o k o m l a,  Wybór pism, Kraków, b.r.w., s. 3.
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sięcioleciu  Jules Michelet w La Pologne Martyre (1863) jako pierwszy zaproponował 
ideę integracji jednej wielkiej zbiorowej ojczyzny europejskiej, do której odrębne 
narodowe wspólnoty wnosiłyby indywidualne wartości kulturowe (wizja Europy 
narodów). Fakt, że ta idea została poniekąd sprowokowana przez uwarunkowania 
polityczne Polaków – europejskich „wygnańców” z kraju – podnosiła rangę ich za-
sług w demokratyzacji Europy. Warto również w tym miejscu wspomnieć Posłanie 
do braci wygnańców  Kazimierza Brodzińskiego, w którym to tekście skomplikowa-
ne i męczeńskie losy narodu symbolizuje postać cierpiącego Hioba oraz Chrystusa 
w cierniowej koronie – rekwizycie męczeństwa, sakralizującym powinność narodo-
wą trwania między Wschodem a Zachodem Europy.

Można więc zaryzykować stwierdzenie, że w I połowie XIX wieku w zintensy-
fi kowanej formule zrewaloryzowano średniowieczny „uniwersalizm” kulturowy 
z silnym poczuciem indywidualności narodowej. Europa traktowana jako wspól-
nota idei z dominującą kulturą łacińską (i językiem francuskim) nierzadko poja-
wiała się w refl eksji   Mickiewicza, który z całą pewnością zdominował polski roman-
tyzm i to głównie jego twórczość inspirowała wielu poetów krajowych. Wizję Eu-
ropy jako wspólnoty kulturowej kreował już w przedlistopadowej rozprawce Goe-
the i Bajron (1827): 

Co w ostatnich czasach zajmowało uwagę publiczną Europy? Powszechna i dłu-
ga wojna, obalone w wielkim narodzie prawa i mniemania, jeden człowiek ujarz-
miający mnogie ludy. Ten widok niejednemu fi lozofowi natchnął smutne myśli o ro-
dzie ludzkim i o potędze, jaką nad nim wywiera jeden śmiały i potężnego geniuszu 
człowiek. A to jest właśnie główna idea epicznych poematów  Bajrona. Słusznie po-
wtarzano, że niektóre rysy Korsarza były kopiowane z portretu  Napoleona.  Goethe, 
jako człowiek, jako Europejczyk, ulegał równie namiętnościom, był pod wpływem 
ducha czasu, wylewał swoje uczucia, przemawiał głosem współczesnych, ale w in-
nym od  Bajrona sposobie2. 

Podobne konkluzje formułował   Mochnacki w artykule O duchu i źródłach poezji 
w Polszcze („Dziennik Warszawski” 1825), podobnie pisał  Michał  Grabowski w arty-
kule Uwagi o romansie  Wiktora Hugo (fragment rozprawy O literaturze francuskiej zwa-
nej szaloną, przedruk w: Literatura i krytyka, t. 2, Wilno 1838). Niemniej – najistotniej-
szym punktem wyjścia literackich realizacji toposów europejskich w romantyzmie 
krajowym stał się wymowny argument, wyrażony w znanym wierszu  Mickiewicza 
Do Joachima Lelewela: „Żeś znad Niemna, żeś Polak, mieszkaniec Europy”. Mimo że 
sytuacja liryczna utworu odnosi się do Wielkiej Emigracji Polaków po klęsce po-
wstania listopadowego, to powyższa perswazja postawy wygnańczej stanowi moc-
ne kulturowe samookreślenie – prowincjonalizm rodzimego zakątka nie kwestionu-
je jego europejskości, a nawet więcej – krystalizowały się tezy stanowiące o uznaniu 
terenów zniewolonej przez zaborcę Rzeczypospolitej za ważny obszar „ostatniego” 

2 Cyt. za: Idee programowe romantyków polskich, oprac.    A. Kowalczykowa, Wrocław 2000, 
s. 158–159.
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(granicznego) przyczółka Europy. Gdy w latach 30. i 40. XIX wieku (zwanego no-
tabene „wiekiem Europy”) zdecydowane cele polityczne zaczęły ujawniać narody 
słowiańskie,  Wincenty Pol w korespondencji do  Franciszka Duchińskiego dosko-
nałe diagnozował problemy podzielonego kontynentu. „Czy Rosja należy do Eu-
ropy? – pytał  Pol – Czy w niej Europa ma widzieć tylko przednią część Azji? Euro-
pa nie wiem, czy się ma emancypować spod azjatyckich wpływów Rosji, czy cywi-
lizować Rosję, żeby się stała europejską? Nie wiem, czy ma w carze rosyjskim uzna-
wać sprzymierzeńca czy pana? Czy potęgę europejską, czy azjatyckiego najeźdź-
cę?”3. W dywagacjach  Pola wyraziście dominują dwie tezy: poczucie indywidual-
ności narodowej: („historyczny obszar Polski ma własną swoją ideę, która jest wy-
ryta na ziemi polskiej, odrębnie”4) oraz próba określenia wspólnej tożsamości euro-
pejskiej, predestynującej stary kontynent do rangi „życiodajnej” przestrzeni, z któ-
rej emanują ponadnarodowe idee jednoczące odrębne narodowe wspólnoty na za-
sadzie tożsamości mentalnej i duchowej („Jedyna Europa wie i czuje się, czym jest 
– stąd też jest właściwą areną historii i piastunką cywilizacji chrześcijańskiej”5). Jed-
nocześnie autor Mohorta wielokrotnie podkreślał, że Europa zna samą siebie, rozpo-
znaje się w sobie, przy czym znakomicie akcentował wagę przekraczania bliższych 
i dalszych (metaforycznych) granic. Gdy w 1847 roku wyjechał do Berlina (gdzie 
jako współredaktor „Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” został dele-
gowany w poszukiwaniu współpracowników, lecz przede wszystkim rynków zby-
tu dla czasopisma), zatrzymał się we Wrocławiu, by spotkać się z  Janem Ewangelistą 
Purkiniem. Zwiedził przy okazji wrocławski Uniwersytet i uczestniczył w jednym 
z posiedzeń Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego (z miernym skutkiem zachęcając 
do współpracy z periodykiem ossolińskim). Przekroczył wówczas granicę na Śląsku 
i temu wydarzeniu towarzyszyły ogromne emocje. Ów charakterystyczny stan du-
cha, „przed granicą i za granicą” zrelacjonował w listach z podróży:

Most na Przemszy zatętnił pod nami, i byliśmy za granicą, i już po drugiej stro-
nie pięknych wyżyn krakowskich, na śląskiej prozaicznej ziemi6.

Prozaiczna i mało inspirująca monotonia śląskiego krajobrazu nie kwestionowała 
obiektywnej oceny wartości gospodarczych, cywilizacyjnych i industrializacyjnych 
pozwalających określić Śląsk „krajem cywilizacji zachodniej”.

Należy jednak pamiętać, że  Pol – podobnie jak pozostali romantycy – podkre-
ślał wyjątkową rolę Słowian i Słowiańszczyzny w budowaniu tej cywilizacji. W Sło-
wie a sławie metafi zyczne zdolności Słowian i ich związek z nadprzyrodzoną sferą 
kosmogonii obrazował w naturalnej formie ekspresji, na którą składały się dźwięk 
i słowo pieśni gminnej. Opinie podobne głosił   Mickiewicz, który w Pierwszych wie-
kach historii polskiej opisał melancholijne, nostalgiczne, surowe morze skandynaw-

3  W. P o l,  Historyczny obszar Polski, [w:] t e n ż e, Dzieła prozą, t. 5, Lwów 1878, s. 7.
4 Tamże, s. 8.
5 Tamże, s. 15.
6  T e n ż e, Z wycieczki na Śląsk w roku 1847, [w:] Dzieła  Wincentego Pola, t. 10, Lwów 

1878, s. 173.
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skich Gotów, które animowało do myślenia i kreacji nowej mitologii. Ów nadbał-
tycki lud o bogatej kulturze umysłowej i obyczajowej – wedle  Mickiewicza – zain-
spirował duszę słowiańską7. Poglądy te powtarzał za  Mickiewiczem  Michał  Grabow-
ski8. Powyższe koncepcje inspirowane były przez Myśli o fi lozofii   dziejów  Herdera, 
dla którego wizja misji dziejowej Słowian łączyła się z niechęcią do cywilizacji za-
chodniej, a romantyczna metafi zyka zaczęła ustępować miejsca idei pracy u pod-
staw. W oparciu o te koncepcje  Libelt jako  heglista wykorzystał romantyczną apo-
logię mórz północnych, formułując własną fi lozofi ę czynu9. Idea duchowego odro-
dzenia narodowego również podporządkowana była kontekstom słowianofi lskim, 
co dobitnie dokumentuje scenka przywołana przez   autora Słowa a sławy w jednym 
z listów do Kornelii Polowej: 

W jednej księgarni, w której dziś byłem, trafi łem na bardzo żywą rozmowę, któ-
ra toczyła się między katolikiem bardzo gorliwym z jednej strony a protestantem po-
stępowym z drugiej… Pan  Purkinie opowiadał mi, iż kiedy uczony  Dobrowski ukoń-
czył w Pradze swoje naukowe prace i gramatykę czeską napisał, był tego przekona-
nia, iż dopełnił smutnego obowiązku dla cywilizacji zgasłego narodu i umarłego ję-
zyka. Owoc całowiecznych usiłowań swoich składał on jako kamień grobowy na tej 
ziemi swojej czci i swojej miłości, a dziś, po kilkudziesięciu leciech stoi nowa litera-
tura czeska znowu w pełnej chwale i kwiecie, i nie masz podobno stosunkowo lud-
ności w Europie, w której by druki tanie tak były upowszechniane jak w czeskim na-
rodzie. Jest to fakt bardzo nauczający i dowodzi, jak wysokie znaczenie w życiu na-
rodów ma odrodzenie się z treści ducha […]10.

Warto podkreślić, że badania  Josefa Dobrovskiego nad językiem staro-cerkiew-
no-słowiańskim uświadomiły wspólne pochodzenie i powinowactwa „narzeczy” 
oraz spowodowały tendencje do ich ujednolicenia w zakresie ortografii  , gramatyki 
i słownictwa. Z całą pewnością – w warunkach postępującej germanizacji – tenden-
cje te miały jak najbardziej pozytywne aspekty11. W słowianofi lskiej praktyce lite-
rackiej dużą rolę odgrywała nie tyle ideologiczna apoteoza plemienna, ile kariera 
pieśni gminnej, przechodząca ewolucję od piosnki sielskiej nawiązującej do trady-

7 Por.   J. B a c h ó r z,  „Złączyć się z burzą…”: tuzin studiów i szkiców o romantycznych wy-
obrażeniach morza i egzotyki, Gdański 2005, s. 28.

8 Por.  W. O k o ń,  Sztuki siostrzane. Malarstwo a literatura w Polsce w II połowie XIX wie-
ku, Wrocław 1992, s. 275.

9 „Tam, gdzie się oko gubi w mokrej przestrzeni bez granic, gdzie pierś i odwaga rośnie 
przywykającemu do burz i nawałnic morskich, które pokonywać człowiek się uczy, tam 
musi się wyrabiać piękniejsza, bo wznioślejsza fi zjognomia narodowości i tam człowiek ina-
czej czuje, inaczej myśli, inaczej się objawia, a jakaś siła tajemna pcha go do czynu”.   K. L i -
b e l t, Filozofi a i krytyka, t. 6, Poznań 1875, s. 51.

10 Por.   Wincenty Pol do  Kornelii Polowej [Wrocław, połowa sierpnia 1847], [w:] Listy 
z ziemi naszej. Korespondencja  Wincentego Pola z lat 1826–1872, zebrał, oprac. i wstępem opa-
trzył  Z. Sudolski, Warszawa 2004, s. 172.

11 Por.   E. A c h r a m o w i c z,  T. Ż a b s k i, Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wro-
cławiu 1836–1886, Wrocław 1973, s. 50.
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cji bukolicznej oraz źródeł greckiego i rzymskiego antyku – wszak  Brodziński uznał 
ją nie tylko za najwyższy przejaw estetyki, lecz najważniejszą wyrazicielkę postaw 
etycznych, w pełni odpowiadającą charakterowi Polaków i Słowian. Jej konkretyza-
cja w dojrzałych, romantycznych realizacjach (  Lenartowicza,  Syrokomli,  Wasilew-
skiego i wielu innych) stawała się możliwa dzięki nawiązaniu do wartości autentycz-
nie ludowych (notabene podobne tendencje ujawniały się w przesłaniu programo-
wym  Norwida). Romantykom krajowym chodziło o ludowość idealizowaną, acz-
kolwiek pozbawioną dominacji sentymentalnych wzorców europejskich (np. fran-
cuskiej sielanki pasterskiej). Można zasugerować, że  Witwicki, publikując w War-
szawie zbiorek Piosnek sielskich (1830), realizował ideały  Brodzińskiego (wyłożone 
w rozprawce O idylli pod względem moralnym, Warszawa 1823). Jednocześnie warto 
zwrócić uwagę, że utwory  Witwickiego zostały spopularyzowane na estradach eu-
ropejskich w kompozycjach  Chopina (który musiał znać je wcześniej z publikacji 
w czasopismach warszawskich). 

Intelektualne podróże do Europy nierzadko związane były z sięganiem do euro-
pejskich źródeł kulturowych zainspirowanych przez antyk i średniowiecze. Moty-
wem często spotykanym była postać umierającego lub walczącego gladiatora utoż-
samianego ze Słowianinem, a Słowianina utożsamianego z Polakiem zniewolonym 
przez zaborcę, porównywanie dziejów starożytnego Rzymu z historią carskiej Rosji, 
a losów Polski z historią Grecji, wskazywanie analogii między pierwszymi chrześci-
janami a cierpiącymi niewolę Polakami. Wartości greckiego antyku interpretowa-
ne były (za  Winckelmannem,  Schillerem,  Herderem, braćmi   Schleglami) jako wy-
obrażenie doskonałej harmonii społecznej, dominowało zatem przekonanie, że Gre-
cy zdołali urzeczywistnić ideę i formę piękna. W tym duchu pisali  Kazimierz Bro-
dziński,  Józef Kremer,   Karol Libelt,  Józef Korzeniowski,  Lucjan Siemieński, a ma-
lowali –  Henryk Rodakowski i  Henryk Siemiradzki. Grecja, która przetrwała potę-
gę Rzymu, stała się więc wyrazistą prefi guracją losów Polski zmagającej się z potę-
gą zaborców. 

Wywołany w wierszu  Wasilewskiego casus Polski jako cmentarzyska Starego 
Kontynentu eskalował nastroje katastrofi czne. Dokonujący się wówczas rozpad Eu-
ropy chrześcijańskiej był pretekstem do dyskusji o kryzysie cywilizacji europejskiej. 
 Juliusz Słowacki już w Odzie do wolności pisał o rozbiciu tego gmachu: „niegdyś Euro-
pa była gotyckim kościołem, w którym wiara kolumny wiązała”. W Podróży do Ziemi 
Świętej z Neapolu  Słowacki, na przekór krytycznym opiniom o upadku wartości cy-
wilizacyjnych, sparodiował wizję Europy bez granic (z lekką ironią określając War-
szawę mianem „serca Europy”):

Jeśli Europa jest Nimfą – Neapol
Jest Nimfy okiem błękitnym – Warszawa
Sercem – cierniami w nodze Sewastopol,
Azof, Odessa, Petersburg, Mittawa – 
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Paryż jej głową, a Londyn kołnierzem
Nakrochmalonym, a zaś Rzym – szkaplerzem12.

Sceptyczne uwagi intelektualisty, którego dojrzała faza biografii   twórczej rozwi-
jała się w Europie, sytuowały się na antypodach literatury krajowej, gdzie regenero-
wano topos rodzimej okolicy jako przestrzeni ocalenia jednostkowego i społeczne-
go. Podczas gdy bohaterowie romantyczni zazwyczaj opuszczali dom, wyrzekali się 
szczęścia osobistego (lub stawali się ofi arami nieszczęśliwych uczuć) i ginęli śmier-
cią tyrtejską (lub samobójczą), w literaturze krajowej najczęściej apoteozują rodzi-
mą okolicę i gniazdo rodzinne, odtwarzają pejzaż ojczyzny z bogactwem kolorytu 
lokalnego oraz spełniają się w doświadczeniu obywatelskim. W schemacie fabular-
nym nurtu neosarmackiego (gawęd  Pola,  Syrokomli,  Władysława Wójcickiego czy 
 Zygmunta Kaczkowskiego) motyw domu pełni istotną rolę wiecznotrwałej przy-
stani cnót obywatelskich. Powrót do domu (a więc także do tradycji) nie oznacza 
jedynie ucieczki przed pułapkami historii, desperackiego poszukiwania sposobów 
na przetrwanie. Romantycy krajowi podjęli próbę utożsamienia biografii   jednost-
kowej z interesem narodowym, uzasadniając – na przekór wyobcowaniu osamot-
nionych „bajronistów” – konieczność solidaryzmu narodowego w duchu XII księ-
gi Pana Tadeusza (Kochajmy się!).

Europa romantyków krajowych ujawniała się najpełniej w obfi tych i zróżnico-
wanych pod względem artystycznym relacjach podróżopisarskich, spośród których 
wyróżniają się zarówno poetyckie opisy wrażeń z podróży (między innymi Album 
włoskie   Lenartowicza), jak wojaże erudycyjne na miarę Podróży do Włoch  Kreme-
ra (powstałej z inspiracji Podróży włoskiej   Goethego). Te literackie świadectwa pere-
grynacji do źródeł kultury europejskiej pełniły funkcję zarówno estetyczną, jak po-
znawczą poprzez panoramiczne opisy szlaków europejskich, charakterystykę kon-
kretnych obiektów i pomników kultury oraz dzieł sztuki, eksplikację wiedzy o tra-
dycji europejskiej, upowszechnianie wiedzy z zakresu etnologii, archeologii, histo-
rii i historii sztuki.

Kolejnym ważnym aktem uczestnictwa w europejskiej tradycji romantycznej był 
ukształtowany przez literaturę romantyzmu krajowego analogiczny, ale i zarazem 
polemiczny wobec tradycji wojażu kulturalno-obyczajowego (którego strukturę wy-
modelowała konwencjonalna europejska grand tour  Sterne’a,  Goethego,  Chateau-
brianda,  Byrona) model podróży wokół ziemi ojczystej. Indywidualną podróż do 
ziemi ojczystej praktykowali  Pol,  Goszczyński,  Syrokomla,  Lenartowicz,  Józef Igna-
cy Kraszewski,  Ryszard Berwiński i wielu innych. Niewątpliwą cechą podróżopisar-
stwa romantycznego była perswazja odkrywania indywidualnej i zbiorowej tożsa-
mości. Zatem fi lozofi czną intencją tych wędrówek stały się podróże do źródeł kul-
tury, obyczaju, „charakteru narodowego”. Niebanalną inspiracją tematu była Pieśń 
o ziemi naszej  Pola, w pełni wyrażająca romantyczną postawę wobec ziemi, przyrody 
i ludu, wyznaczając kanon emocjonalnego i estetycznego obcowania z rodzimym re-

12  J. S ł o w a c k i,  Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu, [w:] t e n ż e, Dzieła, t. 2, pod red. 
 J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1979, s. 9.
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gionem, jego bogactwem i urodą. Należy jednak podkreślić, że epokę podróżopisar-
stwa romantycznego otworzył nie  Pol, lecz  Julian Ursyn Niemcewicz i że inspiracją 
dla autora Śpiewów historycznych również była chęć popularyzacji pomników histo-
rycznych i związanych z nimi wartości moralnych. Autor Pieśni o ziemi naszej, roz-
wijając teorię obrazowania i komponowania opisów malowniczych jako syntetycz-
nych, zdynamizowanych widoków natury, zaprezentował ziemię polską w „żywych 
obrazach”, zatem w poetyckich pejzażach  Pola równorzędnym bohaterem stały się 
osobliwości natury, warunkujące egzystencję mieszkańców jako współtwórców tra-
dycji kulturowej. Zupełnie odrębną natomiast kwestię wyznacza gorzka refl eksja 
 Norwida, próbującego w Pieśni od ziemi naszej (1853) prowokacyjnie odpowiedzieć 
na postawione przez  Pola pytanie („A czy znasz ty bracie młody…), gdy wymienia-
jąc katalog narodowych wad Polaków, sceptycznie skonstatował: „Bo już się znam”.

Rozważania zawarte w niniejszym zbiorze refl eksji nad romantyzmem krajo-
wym dotyczą zarówno ewolucji wizji Europy i europejskości w I połowie XIX wie-
ku, jak sposobów wartościowania – z perspektywy krajowej – europejskiego życia 
literackiego, artystycznego oraz (w szerszej skali) – kulturalnego, ale też podejmu-
ją próbę wyodrębnienia stereotypów związanych z pojęciem „swojskości” i „obco-
ści”, przekraczaniem granic bliższych (przełamywanie konwencji sentymentalno-
-romantycznej) i dalszych (podróże krajoznawcze, erudycyjne, podejmowane z ko-
nieczności lub z wyboru). Istotnym walorem tych szkiców jest ukazanie różnorod-
ności zjawisk (literackich i estetycznych), które do tej pory umknęły uwadze ba-
daczy, oraz przywołanie sylwetek twórców zapomnianych (jak   Klementyna z Tań-
skich Hoff manowa,  Antoni Edward  Odyniec,  Michał  Grabowski,  Stefan  Witwicki, 
  Leszek Dunin-Borkowski,  Narcyza  Żmichowska,  Ludwik Sztyrmer,   Teofi l Nowosiel-
ski, przedstawiciele szkoły krakowskiej czy koterii petersburskiej). Ich lektura nieza-
przeczalnie uświadamia konieczność rewaloryzacji i uzupełnienia dokonań badaw-
czych w zakresie romantyzmu krajowego.
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 EWA GRZĘDA

„A MY NIE CHCEMY UCIEKAĆ STĄD”. 
EUROPA W ZWIERCIADLE POEZJI 
ROMANTYKÓW KRAKOWSKICH

Ukrywający się pod pseudonimem  J. L. autor wydanej w 1886 roku w Krakowie 
broszurki pt. Życie światowe i towarzyskie w Rzeczypospolitej Krakowskiej (1816–

1846), rozpoczynając wywód na temat specyfi ki życia umysłowego, artystycznego, 
literackiego i obyczajowo-towarzyskiego w Krakowie w okresie istnienia Rzeczypo-
spolitej Krakowskiej (1816–1846), podkreślał osobliwie hermetyczny i polonocen-
tryczny charakter ówczesnej kultury i atmosfery Wolnego Miasta Krakowa. Pisał 
w związku z tym: 

Mówiono i pisano wiele o zepsuciu obyczajów w Polsce i o łatwym przyswa-
janiu cudzoziemskich, a szkodliwych zwyczajów. Im przypisano też ekonomiczny 
i polityczny upadek naszego kraju, a co najmniej, jedną z głównych przyczyn upad-
ku. Umoralnić więc obyczaje, powrócić do dawnych swojskich zwyczajów, wskazu-
je zdrowy rozsądek, jako naturalny środek do przywrócenia żywotnych sił w naro-
dowym społeczeństwie. Chcąc sprostować drogę życia, potrzeba jednak ją odszu-
kać i zbadać w szczegółach, ażeby wskazały: gdzie i kiedy zboczenie kolei nastąpiło1.

Fragment ten wydaje się istotny, gdyż zwraca uwagę na przyczyny o wiele silniej-
szego niż w przypadku pozostałych ziem dawnej Rzeczypospolitej procesu zamyka-
nia się środowisk naukowych, literackich i artystycznych romantycznego Krakowa 
na obce wpływy, zwłaszcza zachodnioeuropejskie, przy równoczesnym propagowa-
niu programowej niechęci do cudzoziemszczyzny, co zaowocowało pojawieniem się 
w tych kręgach osobliwego separatyzmu europejskiego. Owa niechęć czy też nieuf-
ność wobec Europy znalazły swoje odbicie w poezji romantycznego Krakowa, któ-
rą charakteryzował duży dystans wobec problemów ówczesnej Europy przy jedno-
czesnym wyczuleniu na wszystko co swojskie, rodzime, bliskie, a w konsekwencji 
narodowe. W twórczości poetyckiej krakowskich romantyków centrum świata, a za-
razem także centrum Europy, zostało usytuowane u stóp Wawelu, a horyzont ich 
świata wyznaczały Tatry, a z czasem widziane także w szerszej perspektywie Karpaty. 

Programowo podstawowym obiektem zainteresowania krakowskich romanty-
ków stały się malownicze okolice Krakowa, z charakterystycznymi dla tamtejszego 
pejzażu mogiłami typu kurhanicznego (Krakusa, Wandy, Esterki i w końcu współ-
czesnym, usypanym właśnie w tym okresie symbolicznym kopcem  Tadeusza Ko-
ściuszki – ostatniego obrońcy upadającej Rzeczypospolitej, którego polityczna i woj-

1  J. L. [Józef Louis], Życie światowe i towarzyskie w Rzeczypospolitej Krakowskiej (1816–
1846), Kraków 1886, s. 3.
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skowa biografi a była silnie związana z historią Krakowa) oraz ruinami pobliskich 
zamków (Tenczyn, Łobzów). Interesowały ich również zabytki lokalnej architektu-
ry, a także okazałe pomniki przyrody (Bielany, Ojców…) postrzegane przez pryzmat 
romantycznego historyzmu i regionalizmu, najczęściej przedstawiane w duchu sen-
tymentalnej pamiątki albo wielkiego znaku dziejów narodu. Równolegle w krakow-
skiej poezji tego czasu pojawiły się opisy lokalnych zwyczajów, rodzime podania 
i legendy, tj.: święto rękawki, konik zwierzyniecki, podania o Krakusie, Wandzie czy 
smoku wawelskim, przykłady można by mnożyć. Frekwencja tych tematów i moty-
wów okazała się tak duża, iż mówi się nawet o zjawiskowej wręcz odmianie roman-
tycznego regionalizmu krakowskiego, uznanego przez niektórych badaczy za pol-
ski sensu stricto2. To właśnie krakowskim poetom romantycznym, takim jak:  Józef 
Łapsiński,  Anna Libera,  Edmund Wasilewski,  Gustaw Ehrenberg,  Franciszek Żygliń-
ski, a nawet późny romantyk i epigon romantyzmu  Władysław Anczyc, zawdzięcza 
się utrwalenie i spopularyzowanie w polskiej tradycji literackiej obrazów, wątków, 
a nawet gatunków (np. krakowiak) ściśle związanych z krajobrazem, kulturą, oby-
czajowością i historią okolic Krakowa. 

 Zenon  Jagoda zauważył, że zainteresowanie tego środowiska literackiego i arty-
stycznego własnym regionem, jego ludowością było przejawem reakcji przeciw ob-
czyźnie w literaturze, kojarzonej przez to środowisko z konwencją klasycystyczną, 
i oznaczało właściwy dla postawy romantycznej zwrot ku rzeczom narodowym.  Ja-
goda zwracał również uwagę na fakt, iż bardzo radykalne poglądy w tym względzie 
wyrażał  Konstanty Majeranowski – redaktor „Pszczółki Krakowskiej”, pisząc np., iż: 
„tylko to, co na ziemi ojczystej zrodzone, jest święte, lubione, uwielbiane”.   Jagoda 
propagowaną przez  Majeranowskiego postawę skrajnie polonocentryczną określał 
mianem „dziecięcej choroby narodowości”3. 

Trzeba tu jednak podkreślić, że spektakularny zwrot ku przeszłości i wzrost za-
interesowania tradycją i kulturą narodową w XIX-wiecznym Krakowie nastąpił już 
w okresie przedromantycznym. Przyczyniło się do tego założone w 1817 roku To-
warzystwo Naukowe Krakowskie i żywe w tym środowisku zainteresowanie rodzi-
mą archeologią. Równocześnie zarówno w krakowskiej poezji, jak i prozie drugie-
go dziesięciolecia XIX wieku pojawiły się obrazy lokalnych zabytków przedstawia-
nych z dużą dbałością o detal architektoniczny. W tym czasie atrakcyjnym moty-
wem literackim stał się np. Wawel4.

 Tendencje te uległy nasileniu w pierwszych latach popowstaniowych (na po-
czątku lat 40.), także i z tego powodu, że Kraków i jego najbliższe okolice były wów-
czas uważane za jedyne polskie terytorium, polska wyspa na tle rusyfi kowanych 
i germanizowanych ziem Rzeczypospolitej. Po klęsce powstania listopadowego do 
Krakowa przybywali liczni emigranci z Królestwa Polskiego, starając się o możliwość 
osiedlenia tu na stałe i uzyskanie obywatelstwa Wolnego Miasta Krakowa, ale tak-

2  Z.  J a g o d a, O literaturze i życiu literackim Wolnego Miasta Krakowa 1816–1846, Kraków 
1971, s. 7–8; zob. też  E. G r a c z-C h m u r a, Literatura romantyczna w Krakowie (1827–1863). 
Zarys monografi czny, Kraków 2013, passim.

3  Z.  J a g o d a, Życie literackie Rzeczypospolitej Krakowskiej, Kraków 1969, s. 8.
4 Tamże.
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że wiązali z nim nadzieje na powrót do kraju liczni Polacy przebywający tymczaso-
wo na Zachodzie5.

W tym miejscu należy podkreślić, iż ta specyfi czna, geopolityczna sytuacja mia-
sta nadawała mu znamię serca Polski, pomnika dawnej potęgi Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów, azylu dla wszystkich wydziedziczonych, ale także stwarzała przy-
najmniej potencjalną możliwość otwarcia na Zachód, chociażby przez sam fakt sta-
łego przepływu przez miasto sporych mas ludności zamieszkującej czasowo różne 
części Europy, a to z kolei umożliwiało dostęp do zachodnioeuropejskiego piśmien-
nictwa, tamtejszej myśli, estetyki, fi lozofii  , obyczajowości i kultury. W księgozbio-
rach należących do krakowskich elit znajdowały się najmodniejsze podówczas dru-
ki europejskie, od krakowskich księgarzy można było nabyć także rozmaite euro-
pejskie pisma przywożone do Krakowa nielegalnie. 

Warto tu przypomnieć również wcześniejsze dzieje miasta, zwracając uwagę na 
to, iż do schyłku XVIII wieku Kraków uchodził za miasto europejskie i ze względu 
na unikatową zabudowę architektoniczną (dużą liczbę imponujących obiektów sa-
kralnych) bywał nierzadko nazywany Polskim Rzymem6. Natomiast w pierwszej 
połowie XIX wieku pomimo pozornie korzystnego statusu Wolnego Miasta i usta-
nowienia Rzeczypospolitej Krakowskiej nastąpił wyraźny regres w rozwoju Krako-
wa i rozpoczął się okres jego europejskiego wyobcowania czy raczej kulturowej izo-
lacji. Ów izolacjonizm w dużym stopniu zadecydował o większym niż w przypad-
ku pozostałych polskich poetów pierwszej połowy XIX wieku zmarginalizowaniu 
w twórczości poetyckiej krakowskich romantyków problematyki zachodnioeuro-
pejskiej. Obrazy odwołujące się do krajobrazów europejskich pojawiały się tu na-
der rzadko i zazwyczaj miały charakter szkicowy bądź fantomiczny. Podobnie rzecz 
wyglądała z wielkimi europejskimi mitami kulturowymi. Najczęściej związek z tra-
dycją i kulturą Europy Zachodniej poeci krakowscy manifestowali poprzez przywo-
ływanie sylwetek i autorytetów wybitnych europejskich twórców, fi lozofów oraz 
przedstawicieli nauki. Nie można w związku z tym powiedzieć, że w twórczości kra-
kowskich romantyków Europa Zachodnia jest zupełnie nieobecna i poeci tego po-
kolenia nie czują żadnego z nią związku, gdyż w pojedynczych utworach odnaleźć 
można, czasem wyraźnie ukrywane, nieśmiałe tęsknoty za światem rozciągającym 
się poza granicami domowej ojczyzny oraz jednością i całością europejskiej kultu-
ry. Niestety, na podstawie analizy biografii   i twórczości tego środowiska literackiego 
nie można jednak stwierdzić, że krakowskim romantykom Europa była dobrze zna-
na, a w związku z tym także, iż była przez nich dobrze rozumiana i budziła szerokie 
zainteresowanie. Niewątpliwie krakowskim poetom tego okresu brakowało nama-
calnego doświadczenia Europy, ale decydujący był w tym przypadku syndrom za-
mknięcia we własnym kręgu kulturowym i kompleks społeczeństwa zniewolone-
go, podbitego, a także czynnik ekonomicznych, zwykły brak środków fi nansowych 
umożliwiających wyjazdy na Zachód. Krakowskim romantykom nie dane było po-

5 Tamże, s. 186.
6  K. G r o d z i s k a,  „Gdzie miasto zaczarowane…”. Księga cytatów o Krakowie, Kraków 

2003, s. 37–52.
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dróżować w tym kierunku, a jeśli nawet któremuś z nich to się udało, dobry wyda-
je się tu przykład  Franciszka Żyglińskiego, to kończyło się to spektakularnym nie-
powodzeniem i tylko potęgowało kompleks Europy oraz odczucie nie tyle ducho-
wego, ile ekonomicznego i cywilizacyjnego wyobcowania. Z kolei dla tych, którzy 
jak  Gustaw Ehrenberg skazani zostali na pobyt na Syberii, z perspektywy odległego 
i nieprzyjaznego Wschodu sercem Europy Zachodniej okazywał się po prostu Kra-
ków.  Ehrenbergowi z odległej perspektywy zesłania Zachód kojarzył się z ojczystą 
zagrodą, a zatem ulokowany był u stóp rodzinnego Wawelu w Europie Środkowej, 
co dobrze wybrzmiało w wierszu Do braci Posieleńców: „Nie, łez nie chcę. Wesoło was 
żegnam, tułacze! / Niech nadzieja osładza smutek rozłączenia! / W dwóch rozkosz-
nych ojczyznach z wami się obaczę: / Za Dnieprem – i za grobem! – Bracia, do wi-
dzenia! / Na Zachód! Tam do kraju bliżej do swobody. / Na Zachód! Drogą słońca, 
drogą naszej duszy – / Tam może wiatr doniesie z ojczystej zagrody / Westchnienie 
– i źrenicę wygnańca osuszy…”7. 

W tej sytuacji politycznego i ekonomicznego odseparowania od Europy Zachod-
niej wyobrażenie o niej kształtowało się niemalże wyłącznie pod wpływem literatu-
ry, prasy oraz przekazów ustnych. 

Co ciekawe,  Józef Łapsiński – pierwszy krakowski romantyk – rozczytany w po-
ezji  Mickiewicza, wprowadzając do młodzieńczego cyklu sonetów liczne obrazy 
okolic Krakowa, znał np. Les ruines, ou Méditations sur les révolutions des empires  Con-
stantina François de Chaseboeufa de Volneya i lektura ta pozostawiła wyraźny ślad 
w jego twórczości, o czym świadczy chociażby sonet Ruiny Palmiry z dopiskiem 
„Z opisu”8.  Łapsiński podobnie jak całe pokolenie znał i naśladował również twór-
czość  George’a Gordona Byrona (sonet Do*9) oraz  Alphonse’a de Lamartine’a (np. 
Dumania u grobu, Melancholia10), a także modnego jeszcze ciągle Schillera (np. Fanta-
zja do, Przejażdżka po jeziorze11). Co jednak ważne, w utworach  Łapsińskiego zainspi-
rowanych przez twórczość autorów obcych można dostrzec wyraźne oddziaływanie 
na wyobraźnię krakowskiego poety nowej estetyki, konwencji i nastrojowości, brak 
tam jednak precyzyjnego uszczegółowienia topografi cznego i poza jednym przy-
padkiem nie ma w niej obrazów osadzonych w konkretnej przestrzeni zachodnio-
europejskiej. Nieśmiała próba jej przywołania, a dokładniej wykreowania znanego 
i modnego wówczas krajobrazu alpejskiego, pojawiła się w sonecie Noc, który został 
opatrzonym wymownym dopiskiem „Na wysokości St. Gothard”. Trzeba tu jednak 
podkreślić, że  Łapsiński nigdy w Alpach nie był, a jego wrażliwość na górski pejzaż 
kształtowała się w cieniu rodzimych Tatr. Ich to obrazy, nie tak rzadkie w jego poezji, 
zostały wyposażone w wiele znaczeń symbolicznych. Natomiast w quasi-alpejskim 
sonecie Noc, który, jak się wydaje, w układzie i kompozycji tomu zajął ważne miej-
sce, Przełęcz św. Gotarda została uznana za miarę wysokości określającej krytyczny 

7  G. E h r e n b e r g,  Do braci Posieleńców, [w:] t e n ż e, Wiersze, zebrał i oprac.  A. Zej-
man, Kraków 1969, s. 61.

8  J. Ł a p s i ń s k i, Ruiny Palmiry, [w:] t e n ż e, Poezje, Kraków 1829, s. 30.
9 Tamże, Do*, s. 62.

10 Tamże, Dumania u grobu, s. 63.
11 Tamże, Przejażdżka po jeziorze, s. 184.
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punkt w przestrzeni literackiej całego cyklu, oznaczający otwarcie na nieskończo-
ność. Trzeba tu zatem podkreślić symboliczną funkcję tego obrazu12. Ów fantom al-
pejskiej przełęczy, bo tu raczej mamy do czynienia z fantomem, a nie z krajobrazem 
odwzorowanym w konwencji mimetycznej, pełnił w tym utworze również funk-
cję fi gury wyobcowania, sugerującej oddalanie się od centrum, a także sygnalizu-
jącej proces odrywania się podmiotu od ziemi w celu zbliżenia się do wymiaru roz-
ciągającego się poza granicami rzeczywistości ziemskiej. Dla  Łapsińskiego, spędza-
jącego dzieciństwo i młodość w bliskiej okolicy Krakowa, modne w tym okresie Al-
py i ważna w transalpejskim ruchu Przełęcz św. Gotarda były tak odległe i nieosią-
galne, że mogły pełnić wskazaną wyżej funkcję. Równocześnie dla podmiotu usy-
tuowanego na wysokości St. Gothard poziom ten stawał się źródłem nostalgii i tęsk-
noty za tym, co bliskie, rodzinne, dobrze znane. W ślad za refl eksją Adama  Mickie-
wicza, który podziwiając okolice Akermanu, pisał: „W takiej ciszy! – tak ucho natę-
żał ciekawie, / Że słyszałbym głos z Litwy”13,  Łapsiński w stylu naśladowczym wy-
rażał dystans wobec obcego piękna i tęsknotę za tym, co znajdowało się w najbliż-
szej, swojskiej perspektywie domowej: „Górą po mgły obłokach błyskawica kreśli… 
// – Dlaczegoż mi zabrakło do końca wyrazów, / Dlaczegom ku rodzinnej westchnął 
okolicy? / – Bo tam zostały czucia – i serca – i myśli!”14. 

Podobny polonocentryzm o silnym zabarwieniu regionalistycznym charaktery-
zował twórczość  Anny Libery „Krakowianki”, autorki m.in. tomiku poezji opubli-
kowanego pod wymownym i symptomatycznym tytułem Poezje narodowe. Ta cie-
kawa, choć dzisiaj prawie zupełnie zapomniana poetka krakowska, nazywana para-
doksalnie krakowską  George Sand15, pisywała m.in. nawiązujące do lokalnego folk-
loru i tradycji popularne krakowiaki, a także rozmaite utwory poetyckie poświęco-
ne problematyce religijnej i narodowym bohaterom oraz z powodzeniem wprowa-
dzała do licznych utworów rodzime krajobrazy ze szczególnym uprzywilejowaniem 
Tatr. Mimo tej narodowej dominanty w jej twórczości odnaleźć można sporadycz-
ne akcenty sugerujące historyczne, kulturowe oraz duchowe więzi Polski, czy mo-
że lepiej ziemi krakowskiej, z Europą i jakieś bliżej nieokreślone tęsknoty za euro-
pejską wspólnotą w dziedzinie myśli, fi lozofii  , nauki i sztuki. W tomiku poezji wy-
danym w 1842 roku w Krakowie znajdują się też nieliczne aluzje do znanych fe-
nomenów europejskiej przyrody. W wierszu Wietrzyk i dziewczyna obok Tatr wspo-
mniany jest np. „żar Etny”16, a quasi-śródziemnomorskie krajobrazy pojawiają się 
w wierszu Pochwała głupstwa: „Leć w ojczyznę Petrarki szukać Teokryta; / Lecz i te 
pola, szczęsne pasterzy siedliska, / Pokryły pyszne gmachy i smutne zwaliska. – / 
Pierzchły trwożliwe Nimfy i czułe Dyady, / Sztuka pozacierała przyrodzenia ślady. / 
Już pod wysmukłą palmą grając na fujarze, / Nie zyska Damon lauru od Filidy w da-

12 W kompozycji tomu sonet Noc stanowi wyraźną cezurę.
13 A.  M i c k i e w i c z,  Stepy akermańskie, [w:] t e n ż e, Dzieła, t. 1, oprac.  Cz. Zgorzel-

ski, Warszawa 1993, s. 235.
14  J. Ł a p s i ń s k i, Noc, [w:] dz. cyt., s. 41.
15  W. B i e ń k o w s k i, Anna Libera „Krakowianka” 1805–1886. Zarys życia i twórczości, 

Kraków 1968.
16  A. L i b e r a, Wietrzyk i dziewczyna, [w:] t a ż, Poezje narodowe, Paryż 1849, s. 34–35.
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rze”17. W przywołanym powyżej wierszu poetka dotknęła problemu kulturowego 
wyobcowania i wydziedziczenia. Manifestując rozgoryczenie i rozczarowanie wła-
sną współczesnością, z nostalgią wymieniała cały katalog dawnych fi lozofów: „Śpią 
w posępnych mogiłach Sokraty, Platony, Cycerony, Seneki, Newtony, Bakony / I Dy-
ogenes z beczką już się nie pojawi / Śmiesząc gminy sług twoich, teraz niebian ba-
wi”18. W tym okresie poetka żywo interesowała się fi lozofi ą grecką, ale także osią-
gnięciami nauki europejskiej, m.in. z obszaru nauk matematyczno-przyrodniczych, 
co dobrze ilustruje wiersz o charakterze poetyckiego testamentu (Do potomności). 
W utworze tym przyszłość narodów została związana z ideą rozwoju transgranicz-
nej myśli i powszechnym, nieograniczonym upowszechnieniem osiągnięć nauki eu-
ropejskiej: „Już przeliczył czas skory krocie mężów godnych, / Co świecili narodom 
za ich dni pogodnych, / Dążmy za niemi, – więcej my zdziałać powinni. – / A jeżeli 
oni byli szlachetni i czynni, / Też same mamy czucia, też same zdolności; / Tylko do 
osiągnienia celów mniej trudności”19. O swoistej więzi dawnej Rzeczypospolitej ze-
pchniętej na margines kontynentu z narodami Europy oraz Ameryki  Libera przypo-
minała w dydaktycznym wierszu Jestem polskie dziecko. Ważna dla zabarwionej nutą 
mesjanizmu ideowej warstwy utworu stała się wymowna aluzja do udziału Polaków 
w walkach o wolność ludów Europy i Ameryki, zaświadczająca o stałej obecności 
rodaków w Europie i otwartości na jej problemy i bolączki: „Jestem polskie dziecko 
męczenników plemie / Co za wolność ludów krwią zbryzgali ziemię, / Ziemię Euro-
py, ziemię Ameryki…”20. Nie bez znaczenia wydaje się również fakt, iż w programo-
wym wierszu Poeta „Krakowianka” sięgała do najlepszych, fundamentalnych wzor-
ców zarówno starożytnej, jak nowożytnej poezji europejskiej, przywołując m.in.  Pe-
trarkę i  Safonę: „Z dala miłości, – tej nie masz dla ciebie! / Wzdychaj z Petrarką, płacz 
z czułą Safoną! / Marzenia zwątlą, oczy w łzach utoną, / W obojgu nędzny zagubisz 
sam siebie”21. Więcej zaangażowania w sprawy relacji Polska – Europa wykazała  Li-
bera w latach 60. i 70., gdy w odpowiedzi na dochodzące ją wieści o konfl ikcie fran-
cusko-pruskim napisała pozostający w rękopisie wiersz Francja ginie22. 

Lakoniczne odwołania do uniwersalnej tradycji europejskiej, wspólnego dzie-
dzictwa myśli i postępu cywilizacyjnego odnaleźć można również w twórczości naj-
lepiej znanego krakowskiego romantyka  Edmunda Wasilewskiego. Autor Krakowia-
ków i Katedry na Wawelu niewielki cykl sonetów poświęcił np. postaciom  Gutenber-
ga (Ku wspomnieniom Gutenberga, 1839) i  Juliusza Cezara, widzianym przez pryzmat 
ich wybitnych osiągnięć. Co ciekawe, poglądy  Wasilewskiego na skutki wynalezie-
nia druku antycypowały tezy współczesnej antropologii kulturowej w odniesieniu 
do znaczenia tego odkrycia dla tempa rozwoju cywilizacji europejskiej.  Wasilewski 
wiązał z drukiem zalążki idei nowożytnej demokracji: „Przyszedł mąż, co na nowo 
ją wcielił, / I skaczącą przez czcionek miliony, / Jak płyn gromu po drucie puszczo-

17 Tamże, Pochwała głupstwa, s. 116.
18 Tamże, s. 118.
19 Tamże, Do potomności, s. 104–105.
20 Tamże, Jestem polskie dziecko, s. 62.
21  A. L i b e r a, Poeta, [w:] t a ż, Poezje Anny L. Krakowianki, Kraków 1842, s. 81.
22  W. B i e ń k o w s k i, dz. cyt., s. 94.
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ny, / Wnet pomiędzy miliony rozstrzelił. // Życia wiekom umarłym udzielił, / Świat 
z przyrodą rozgadał uczony, / W przyszłość okiem proroczym wpatrzony, / Ludzi 
budzić się ze snów ośmielił. // O! cześć Tobie, cześć Twoim popiołom! / Miecz dzi-
siejszych Omarów bezsilny / Wydać wojnę swobody aniołom, / Lub wgnieść myśli 
pod kamień mogilny // O! cześć Tobie – ku słońcu swobody / O dwa wieki zbliży-
łeś narody!…”23. Druk według  Wasilewskiego stał się narzędziem pozwalającym na 
skuteczne kolportowanie myśli leżącej u podstaw ewolucji społecznej świadomości 
oraz szerzenie idei wolnościowych. Problematyka poczucia więzi z Europą, a przede 
wszystkim jej kulturowym i historycznym dziedzictwem została wyeksponowana 
również w alegorycznym sonecie Juliusz Cezar.  Wasilewski, sięgając do antyku i przy-
wołując postać tryumfującego w całej Europie  Cezara, ukazanego w kontekście hi-
storii podbojów, prorokował upadek tyranii despotycznych monarchów rządzących 
Europą współczesną: „Chęć panowania światu wrzała w każdej żyle; / Ujrzały go Alp 
szczyty i morskie zatopy. / I bretańskiego nieba mgłą dymiące stropy, / Oddychał 
chwałą w pustyń gorejącym pyle. // Ukląkł świat przed niezgiętą wolą Rzymu sy-
na,/ Bezsilne po przed jego laury wieki idą,/ Jak przed czterdziestowieczną pustyń 
piramidą. / Lecz gdy piany wielkością Rzym się zapomina, / Nie zakrył się tej chwa-
ły Cezara egidą; / Z mamuta został skielet, a z Rzymu – ruina!”24.

Swoiste otwarcie na Europę w wąskim zakresie dotyczy także Gustawa Ehren-
berga, którego bezimiennie wydany tomik Dźwięki minionych lat (1835–1836) (1848) 
ukazał się ze sfalsyfi kowanym miejscem wydania. W rzeczywistości był to Kraków, 
chociaż na karcie tytułowej widniał Paryż. Podobnie zresztą było z tomikiem  Anny 
Libery Poezje narodowe. Choć w znanej i ocalałej twórczości  Ehrenberga problema-
tyka zachodnioeuropejska wydaje się zupełnie nieobecna, być może zadecydowa-
ło o tym przeżycie pokoleniowe – 11 czerwca 1839 roku został on bowiem wywie-
ziony na Syberię, gdzie przebywał 19 lat25 – to jednak wiadomo, że pisał pod wpły-
wem lektury utworów   Wiktora Hugo (Zachwycenie), a także próbował przekładać 
powieść  Ernsta Theodora Amadeusa Hoff manna Kopalnie w Falun26.

Z kolei o wiele silniejsza, niż w przypadku poprzednich poetów krakowskich, tę-
sknota za Europą, a przede wszystkim za możliwością bezpośredniego obcowania 
z wielką sztuką zachodnioeuropejską, zmieniła bieg życia  Franciszka Żyglińskiego 
– poety i malarza, ucznia  Wojciecha Stattlera.  Żygliński w roku 1846, nie mając w za-
sadzie żadnych poważnych środków fi nansowych, postanowił zrealizować marze-
nie życia i ujrzeć Rzym. W towarzystwie dwóch kolegów malarzy wyruszył w po-
dróż na Zachód, niestety, ze względu na brak pieniędzy dotarł tylko do Wiednia. 
Tam też zakończyła się jego przygoda z Europą Zachodnią. Poecie udało się wpraw-
dzie zwiedzić wiedeńską galerię obrazów, ale żyjąc w straszliwej nędzy, podupadł 
na zdrowiu i po dwóch latach zrezygnowany i przegrany wrócił do Krakowa, nie re-

23  E. W a s i l e w s k i,  Ku wspomnieniu Gutenberga, [w:] t e n ż e, Poezje, Warszawa 1859, 
s. 67–68.

24 Tamże, s. 69–70.
25  A. Z e j m a n, Posłowie, [w:]  G. E h r e n b e r g, Wiersze, zebrał i oprac.  A. Zejman, 

Kraków 1969, s. 93–94.
26 Tamże, s. 93.
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alizując ostatecznie pierwotnego celu wyprawy”27. Warto dodać, że w okresie wie-
deńskim nie zaprzestał on pisania poezji w języku polskim. W tym czasie powstał 
np. wiersz Do malarza pracującego nad obrazem Najśw. Panny (listopad 1847). W utwo-
rze zdradzającym tęsknoty i pragnienia obcowania z wielką sztuką włoską  Żygliń-
ski z pasją przywoływał imiona najwybitniejszych fl orenckich i sieneńskich mala-
rzy włoskiego renesansu uprawiających sztukę religijną. W tym gronie znaleźli się: 
 Fra Angelico,  Cimabue,  Giotto, Fra Paolo i  Fra Bartolomeo28. Z kolei w wierszu Dziś 
i niegdyś, który został opatrzonym dopiskiem („Wiersz ten pisany za granicą”), ude-
rza brak zachwytu dla kultury i mentalności zachodniej, pojawia się w nim nato-
miast właściwa niektórym romantykom nostalgia, potwierdzająca dojmujące poczu-
cie wyobcowania ze społeczności zachodnioeuropejskiej: „Choć woń i blaski, opły-
ną mię w koło, / Jakby przez krepę szarzeją w mym oku, / Na barw tysiące patrzę 
niewesoło. / Słonko pomierzchło w duszy mej pomroku. // Tylko czasami jakiś blask 
z uboczy / Jakaś woń z dawnych doleci mię błoni, / Pierś zatchnie wolniej, łza prze-
czyści oczy / I myśl polotniej po świecie pogoni!”29. Przy okazji warto dodać, że  Ży-
gliński próbował przekładać na język polski poetów niemieckich i włoskich, osob-
ny nieledwie programowy wiersz poświęcił Byronowi30.

W kontekście twórczości przywołanych do tej pory autorów ciekawie rysuje się 
zaangażowana politycznie poezja  Władysława Anczyca (urodzonego w Wilnie, ale 
dorastającego, a potem dobiegającego życia i zmarłego w Krakowie). Wydaje się, iż 
w kilku utworach zarówno pisanych w okresie Wiosny Ludów, a następnie związa-
nych z powstaniem styczniowym nastąpiło osobliwe otwarcie na Europę. Być może 
ze względu na swoje saksońskie koneksje (rodzina  Anczyców wywodziła się z Sak-
sonii) autor Pieśni zbudzonych był o wiele silniej niż pozostali krakowscy romanty-
cy wyczulony na problem integracji i komunikacji polskiej społeczności z Europą 
zarówno Środkową, jak też Zachodnią. W znanym wierszu Emisariusz nawiązują-
cym do pośmiertnej legendy znanego działacza politycznego  Edwarda Dembow-
skiego pojawił się motyw transgranicznej i transkulturowej agitacji mającej na celu 
szerzenie idei wolnościowych i niepodległościowych: „Znacie Morawca, starca, gó-
rala, / Znacie żebraka, kominiarczyka, Węgra, Cygana, Włocha, Moskala, / Co led-
wie przyjdzie, natychmiast znika, / Co dziś jak fl isak do Gdańska płynie, / Jutro jak 
handlarz do Węgier zmierza, / Co dziś w Stambule, jutro w Londynie, / Dziś u wie-
śniaka, znów u Papieża, / Dziś w głębi Litwy, jutro w Poznaniu, / A wszędzie mówi 
o zmartwychwstaniu”31. Z kolei w utworze Suum cuique pochodzącym z cyklu Pie-
śni zbudzonych związanych bezpośrednio z powstaniem styczniowym uwypuklony 
został zarzut europejskiego serwilizmu wobec Rosji. Poeta uległość wobec wielko-
mocarstwowej polityki cara zarzucał: Francuzom, Anglikom, Włochom i Węgrom, 
twierdząc, iż współczesnej Rosji w aspekcie zarówno kulturowym, jak i mentalnym 

27 Przedmowa wydawcy, [w:]  F. Ż y g l i ń s k i, Zbiór poezji, Kraków 1852, s. IV–VI.
28  F. Ż y g l i ń s k i, Do malarza pracującego nad obrazem Najśw. Panny, [w:] dz. cyt., s. 62.
29 T a m ż e, Dziś i niegdyś, s. 169–170.
30 T a m ż e, Bajron, s. 201–202.
31  W.L. A n c z y c,  Emisariusz, [w:] t e n ż e, Kościuszko pod Racławicami i poezje patrio-

tyczne, oprac.  J.S. Bystroń, Kraków 1924, s. 5.
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bliżej jest do Azji niż Europy: „Oj Europo ty stara, jakaż twoja wiara, / Łzy lejesz jak 
krokodyl, służąc sprawie cara. / Nas do łaski carskiej szlesz, / Wolne karki w jarzmo 
gniesz, / Na rzeź zimnym patrzysz okiem, / Wyjdzie ci to stara bokiem. / Car drwi 
z ciebie, jak chce, broi, / Ma cię wprost za cacko, / W końcu jeszcze batem skroi; / 
gdy pokona / Napoleona, / Będziesz znów kozacką”32.  Anczyc krytykując w wier-
szu typowe dla liczących się w Europie narodów style uprawiania polityki, paradok-
salnie dokonywał pewnego nieznacznego wyłomu w obrębie charakterystycznego 
dla krakowskiej poezji romantycznej europejskiego izolacjonizmu i braku zaintere-
sowania Europą Zachodnią. 

Zmierzając do konkluzji, należałoby podkreślić, iż ów krakowski izolacjonizm 
europejski I połowy XIX wieku z jednej strony doprowadził do pojawienia się w pol-
skiej literaturze tego okresu tematów, motywów i obrazów wywodzących się z tra-
dycji lokalnej oraz przyczynił się do nadania rodzimym krajobrazom i zabytkom 
znaczenia wielkich narodowych symboli, silnie przemawiających do wyobraźni 
społeczeństwa, które Kraków i jego okolice wybrało jako swoje miejsce na ziemi, 
czyniąc z niego swoisty azyl, z drugiej niewątpliwie zaważył na ugruntowaniu się 
w tym środowisku na długo postaw konserwatywnych. Można zatem stwierdzić, iż 
w I połowie XIX wieku w przestrzeni literackiej i wyobraźni artystycznej romanty-
ków krajowych w stosunku do wieków minionych dystans z Krakowa do Europy 
Zachodniej wyraźnie się zwiększył.

32 T e n ż e, Suum cuique, [w:] t e n ż e, Pieśni zbudzone i inne poezje, Kraków 1916, s. 72.
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 TADEUSZ PÓŁCHŁOPEK

EUROPA I NACJONALIZMY. 
DYSKURSY KULTUROWE 

LESZKA DUNINA-BORKOWSKIEGO

Ze świeżo wybuchłych objawień świadomości nowoczesnego narodu, z jej dy-
lematów etycznych i kulturalnych ambicji, z przemądrych wywodów fi lozofii   nie-
mieckiej, proponującej wyjaśnienie dziejów człowieka i wszechświata, wreszcie 
z wdzierającej się boleśnie do wszystkich spraw życia polityki – wyrosło pokolenie 
„ideologów”, którzy swój maksymalistyczny ideał życia społecznego chcieli narzu-
cić każdej z dziedzin kultury1. 

O publicznej działalności  Aleksandra  Borkowskiego, która przez historyków ży-
cia umysłowego nie została dotąd rozpoznana2, ówczesna prasa pisała, że „jak 

drugi Jehowa prawi do nas i przepowiada przyszłość”3. Tekst niniejszy jest próbą 
przedstawienia dyskursu kulturowego o zachodnioeuropejskich ideach moderniza-
cyjnych, które w wystąpieniach  Borkowskiego przekształcały się w prognozę  feu-
erbachowskiego programu „uczłowieczenia Boga”4 i odrodzenia wolnej od konfl ik-
tów nacjonalistycznych Europy. 

I

Ma on różne swe teorie polityczne, zawsze mówi o jakiejś mglistej Słowiańszczyź-
nie, ale wszystkie jego plany są dalekie, bezpośrednich zwykle nie ma, jest za to naj-
doskonalsza krytyka faktów dokonanych5.

Powyższa, ironiczna ocena programu  Leszka Dunina-Borkowskiego świadczy 
o rozczarowaniu po 1848 roku ideą wolności ludów słowiańskich, „które musia-

1  M. Ż m i g r o d z k a, Hrabia i doktrynerzy, „Życie Literackie” 1958, nr 2, s. 4.
2 Por.   A. K n o t,  Aleksander Borkowski i niedoszła odbitka „Parafi ańszczyzny”, „Roczniki 

Biblioteczne” 1960, z. 3/4, s. 447.
3  A n o n i m, Dziewiąte posiedzenie sejmowe. (Dokończenie.) „Gazeta Narodowa” 1867, 

nr 52, s. 2.
4  Ludwig Feuerbach w Zasadach fi lozofii   przyszłości (Principles of the Philosophy of the Fu-

ture, tłum.  M.H. Vogel, Indianapolis, 1986) postulował przekształcenie teologii w antropo-
logię: „The task of the modern era was the realization and humanization of God – the trans-
formation and dissolution of theology into anthropology” (s. 5). 

5  K. C h ł ę d o w s k i, Album fotografi czne, oprac. i wydał  A. Knot, Wrocław 1951, s. 72
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ły upaść w epoce panowania ciemnych stron natury ludzkiej”6.  Herder sądził, że 
w przyszłej Europie „zamiast ducha wojennego, zawsze więcej spokojna pracowi-
tość i przyjazne stosunki ludów […] będą: wtenczas i wy, tak głęboko upadłe, a nie-
gdyś pracowite i szczęśliwe ludy, obudzicie się kiedyś ze snu długiego i nieczynne-
go, uwolnieni z łańcuchów niewolniczych, i używać będziecie, jako waszej pięk-
nych krain […]7. 

Na ziemiach polskich idea  Herdera wpłynęła na rozwój badań  Zoriana Dołęgi-
-Chodakowskiego8 oraz konkretyzowała się w próbach realizacji „planu puławskie-
go”9. Wiara w posłannictwo Słowiańszczyzny determinowała nie tylko dyskursy 
kulturowe i praktykę życia literackiego, ale austriacko-rosyjski spór o panowanie 
kulturowe na terenach dawnej Rzeczypospolitej. 

Ideę słowianofi lską w Galicji przed rokiem 183010 rozwijano między innymi dzię-
ki  Józefowi Borkowskiemu, który w warszawskiej szkole Samuela Bogumiła Linde-
go poznał jej krzewiciela –  Kazimierza Brodzińskiego11, ale także z inspiracji „odro-
dzenia czeskiego”, gdy zagrożeni przez ekspansję żywiołu niemieckiego Słowianie 
„poczęli pracować dla uratowania zgubionego narodu”12. 

Galicyjscy romantycy przedlistopadowi uważali, że wszelka różnica między 
Słowianami jest wtórna13, między innymi dlatego  Aleksander Borkowski korzystał 
z „ruskich pieśni”14 w powieści Kozak, a o roli wspólnoty słowiańskiej w programo-
wym wierszu Poezja pisał:

6  Z. K l a r n e r ó w n a, Słowianofi lstwo w literaturze polskiej lat 1800–1848, Warszawa 
1926, s. 2.

7 Cyt. za  K. B r o d z i ń s k i,  Listy o literaturze polskiej, [w:] tenże, O literaturze, Sanok 
1856, s. 291.

8 Por.  S. P i g o ń,  Z dawnego Wilna. Szkice obyczajowe i literackie, Wilno 1929, s. 16.
9 Por. List  A. Czartoryskiego do  Sz. Malewskiego (Akta Kuratorii Wileńskiej, Rkp nr 111, 

s. 985–992), który pisał: „Lecz gdzież po tylu odmianach i tylu rewolucjach znaleźć zabyt-
ki, a raczej szczątki tego pierwotnego stanu? Nigdzie, chyba między prostym ludem, który 
nie postępując za cywilizacją, ani powiększał jej, ani jej zatracał z różnymi przeistoczenia-
mi, przez które słowiańskie plemiona przechodziły. Jest to powszechna uwaga, że u proste-
go, a mianowicie wiejskiego ludu język i zwyczaje dawne trwają prawie nienaruszone przez 
długie wieki mimo najzupełniejszych odmian w górze. U nas ta uwaga tym bardziej się po-
winna znaleźć prawdziwą. Chłop teraźniejszy w niczym może nie różni się w tym wzglę-
dzie od chłopa polskiego temu 400 lat. Może więc u nich wynajdą się jeszcze jakie ostat-
ki owych czasów starodawnej Słowiańszczyzny”(Cyt. za:  S. P i g o ń, Z dawnego Wilna, dz. 
cyt., s. 20). 

10  Z. N i e d z i e l a, Słowiańskie zainteresowania pisarzy lwowskich w latach 1830–1848, 
Kraków 1966, s. 78.

11 Por.  A. B i e l o w s k i,  Żywot Józefa Dunina-Borkowskiego, [w:] Album na korzyść pogo-
rzelców, Lwów 1844, s. 330.

12  E. J e l i n e k, Idea słowiańska w Czechach, Kraków 1881, s. 4.
13 Por.   L. N a b i e l a k,  Zabytki starożytnej poezji słowiańskiej, „Haliczanin” 1830, t. 1, 

s. 199.
14  Z. N i e d z i e l a, dz. cyt., s. 78.
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Czcijmy ją! ona drogie nam pamiątki,
Do których lgniemy i czuciem, i myślą,
Ona nam święte Słowiańszczyzny szczątki,
Które przyszłości złoty obraz kreślą, 
Na swoim łonie na nowo odradza, 
I jak sny ranne, jak wiosny marzenia
W natchnione dusze śmiertelnych sprowadza,
Pokrzepia serce, cnoty rozplemienia15.

Doświadczenia powstańcze  Borkowskiego pozwalały na opinię, że: „dobre chę-
ci, które chciały układów i przeszkodziły w użyciu sił wszystkich”16, „poświęcały re-
wolucję narodową – sięgającą po słupy Bolesława – powstaniu części kraju kongre-
sem nieprzyjaciół zakreślonej […]”17. Według  Borkowskiego despotyczne monar-
chie świadomie dążyły do destrukcji wspólnoty kulturowej dawnej Rzeczypospoli-
tej i dalszego zniewalania Słowiańszczyzny. 

W warunkach galicyjskich rozwój kultury był w dużym stopniu uzależniony od 
administracji zaborców i „była to zależność przez negację”18, dlatego w okresie po-
przedzającym Wiosnę Ludów słowianofi lska grupa „Ziewonia”19 „dokonała olbrzy-
miego zwrotu od historyzmu regionalnego do badań nad całą Słowiańszczyzną, 
równocześnie przeciwstawiając się panslawizmowi rosyjskiemu i germanizmowi na 
terenach słowiańskich monarchii habsburskiej”20. 

Jednym z elementów realizacji programu  Herdera w okresie polistopadowym były 
inspirowane przez chorwackiego słowianofi la –  Ljudevita Gaja zabiegi  Borkowskiego 
o zgodę Wiednia na wydawanie słowiańskiego pisma21. Jako wyraz dążności do ne-
gacji polityki rozbicia wspólnoty kulturowej rodziła się współpraca z Rusinami –  Bor-
kowski entuzjastycznie oceniał nową gramatykę rusińską, która w przeciwieństwie 
do wcześniejszej z 1818 roku „napisanej po moskiewsku” nie chciała „narzecza pol-
skiego gwałtem przemoskwicić”22. Na „pozytywną ocenę podręcznika wpłynął sto-
sunek jej autora do polszczyzny”23. Dzięki temu zbliżeniu polskiej awangardy roman-
tycznej z poetami ukraińskimi pod wpływem koncepcji historycznych  Bielowskiego 

15   L. D u n i n-B o r k o w s k i,  Poezja, „Haliczanin” 1830, t. 2, s. 295.
16  A n o n i m [ L. Dunin-Borkowski], Przypomnienie zapoznawanych prawd, Budapeszt 

1892, s. 107.
17  A n o n i m, Zoografi a wielkiego-świata wytłumaczona za pomocą „Parafi ańszczyzny”, 

„Pszonka” 1844, Oddział VI, półarkusz 11 i 12, s. 41.
18 Por.  J. D a t a,  Tendencje pozytywistyczne w czasopiśmiennictwie wielkopolskim w latach 

1848–1870, Warszawa–Poznań 1975, s. 37.
19 Por.  M. R u s z c z y ń s k a,  Ziewonia. Romantyczna grupa literacka, Zielona Góra 2002, 

s. 87–111.
20 Por.  M. T y r o w i c z,  Prasa Galicji i Rzeczypospolitej Krakowskiej 1772–1850. Studia po-

równawcze, Kraków 1979, s. 58.
21 Por. Autobiografi a Leszka Dunina-Borkowskiego, „Dziennik Polski” 1897, s. 2.
22  L. D. B., Gramatyka języka małoruskiego w Galicji, przełożona przez Jana Wagilewicza. 

Lwów drukarni Stauropigiańskiej, „Dziennik Mód Paryskich” 1845, nr 18, s. 144. 
23  Z. N i e d z i e l a, dz. cyt., s. 87.

27Europa i nacjonalizmy. Dyskursy kulturowe Leszka Dunina-Borkowskiego  



..

szerzono tezę o trwałej łączności dziejowej polsko-ukraińskiej24, a  Jan Wagilewicz 
napisał po polsku rozprawkę: Szełudywy Buniak – z podań ludu25.

W 1837 roku ukazała się głośna „Rusałka Dniestrowa”, w której zaprezentowa-
ła się pozostająca pod wpływem polskiej konspiracji demokratycznej tzw. szkoły 
ukraińskiej Trójca Ruska ( M. Szaszkiewicz,  J. Hołowacki, i  J. Wagilewicz). Jednak 
unicka hierarchia kościelna przeciwstawiła się temu ruchowi, „kuria […] sprzyjała 
panslawizmowi carskiemu, nieliczna inteligencja ukraińska […] wstydziła się swe-
go języka”26. 

Innym, zapomnianym działaniem słowianofi lów galicyjskich było propago-
wanie antropocentrycznego wymiaru kultury rosyjskiej – ułatwiającej poznanie 
„wszystkich duchowych możliwości człowieka”27.  Borkowski – być może za  Słowac-
kim – zwrócił uwagę na  Lermontowa28 i przed Wiosną Ludów w „Dzienniku Mód 
Paryskich” opublikował fragmenty pamiętnika – Księżniczka Mery29 – i zapowiedział 
wydanie jego dalszej części30. Zdaniem badaczy kierowały nim nie tylko względy 
natury estetycznej, ale sympatie dla zbuntowanego przeciw reżimowi Rosjanina31. 

Oczywiście te działania musiały budzić niepokój obu państw zaborczych, a obro-
na wielokulturowej tradycji narażała  Borkowskiego na ataki. Prasa prorządowa pi-
sała – „pan hrabia nie Moskwę, ale Słowiańszczyznę uważa jako pomost wygodny, 
do którego będziemy mogli zawinąć, skoro nam się sprzykrzy być Polakami”32, a na-
wet sugerowała, że został współpracownikiem „siejącego zarazę w obozie narodo-
wym”33 organu polsko-moskiewskiego. Sfabrykowano list, w którym „jeden z wy-
borców obwodu samborskiego” rozprawiał się z programem słowiańskim:

Ależ panie hrabio, w tym programie jest wszystko to, co nam od stu lat gadają 
ajenci moskiewscy, ażeby nas zrobić Moskalami! Jest tam coś i o bratniej krwi sło-

24  K. P o k l e w s k a, W kręgu Ziewonii i „Dziennika Mód Paryskich”, „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Łódzkiego”, Nauki Humanistyczno-Społeczne, seria I, z. 25, Łódź 1962, s. 42.

25 Por. „Biblioteka Ossolińskich” 1844, t. 9, s. 181–195.
26  M. T y r o w i c z, dz. cyt., s. 21.
27  M. Z i e l i ń s k a, Polacy, Rosjanie, romantyzm, Warszawa 1998, s. 6.
28 „Dziś, jak słyszałem, pisze pan Lermontow,

Który pół życia na Kaukazie gości –
Takich od niego car doznaje wstrętów,
Do niego i do laurowej parości,
Która nietknięta nożem i nożycą
Może rość… i być kiedyś szubienicą”
(Beniowski, pieśń VII, w. 323–328).

29 Por. „Dziennik Mód Paryskich” 1847, nr 18–25.
30 Por. „Dziennik Mód Paryskich” 1847, nr 26, s. 272, który pisał: „Pojedynek na Kauka-

zie, powieść  Lermontowa przez L.B. nakładem  Kajetana Jabłońskiego. Sześć arkuszy kosz-
tuje 12 kr. M. k”.

31  Z. N i e d z i e l a, dz. cyt., s. 98. 
32 Oświadczenie posła Borkowskiego w sprawie listu do „Słowianina”, „Gazeta Narodowa” 

1868, nr 194, s. 1.
33 Por. Kronika lwowska, „Gazeta Narodowa” 1868, nr 183, s. 1.
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wiańskiej, której nie powinniśmy przelewać, ergo, nie powinniśmy się bić z Moska-
lami, choćby Austria prowadziła z nimi wojnę. Jest tam także pochwała i obrona 
etnografi cznej wystawy, która głównie była wymierzoną przeciw narodowi nasze-
mu, na której aż do przesytu powtarzali Moskale, a wtórowali wyrzutki innych na-
rodów słowiańskich, że Polaków już nie ma, że car ich wydusił, skasował, zgładził 
z powierzchni ziemi34.

Jednak „żer podawany próżności narodowej zawsze zaślepia”35 i galicyjska idea 
afi rmacji wspólnoty zdolnej przeciwstawić się despotyzmowi została przekształcona 
w konfl ikt wewnątrzsłowiański.  Borkowski zwalczał przekonanie, że Słowianie po-
winni być obrońcami monarchii habsburskiej, bo „słabość jej granic północnych tyl-
ko siła polskiego żywiołu i polskie współczucie stale zabezpieczyć potrafi ą”36. Cho-
ciaż sympatyzował z koncepcją sojuszu węgiersko-polsko-czeskiego, ideę słowiań-
ską widział w solidarnej współpracy słabych państw:

Jak rybacy zasiewający chrześcijanizm, tak i my nie mamy potęgi politycznej, ale 
też dlatego właśnie nie budzimy obaw podboju i uciemiężenia. A przecież jednako-
wość położenia i widoków z wieloma pobratymczymi szczepami, jednakowość po-
trzeb, wspólne pragnienie ocalenia bytu i wolności to także potęga, z której się osta-
tecznie potęga polityczna koniecznie wytworzy37. 

II

W roku 1848, gdy pojawiły się pierwsze symptomy wolności,  Borkowski bronił 
wspólnoty kulturowej Galicji – „wyliczywszy ofi ary złożone wspólnie przez Pola-
ków i Rusinów na ołtarzu swobody, ostro wyrzucał […] lwowskiemu dziennikar-
stwu mylną jego wobec Rusinów taktykę, polegającą na zaprzeczeniu im praw na-
rodowych i wskazywał, że najbardziej naturalnym oraz najkorzystniejszym dla Ru-
si jest jej związek z Polską, związek oparty na najściślejszej jedności i równości pod 
każdym względem”38. Jednak taka koncepcja spotkała się z ostrą reakcją:

Wy jesteście podbitym i przez Polaków uciskanym narodem, co was obchodzi 
Polska? Myślcie o sobie, bo teraz pora. Prawa, o jakie upomina się na mocy narodo-
wości polska deputacja w Wiedniu, wam się wyłącznie należą. Jeżeli urzędy i godno-
ści mają być nadal udzielane tylko krajowcom, to wy posiądziecie je […]. Ta ziemia 

34 (S), Z Samborskiego, d. 29 lipca „Gazeta Narodowa” 1868, nr 175, s. 1.
35  A n o n i m [  L. Dunin-Borkowski], Przypomnienie zapoznawanych prawd, Budapeszt 

1892, s. 127.
36  A n o n i m, Opozycja i program dodatni, „Gazeta Narodowa” 1868, nr 193, s. 1.
37 Odpowiedź Leszka Dunina-Borkowskiego na list otwarty umieszczony w „Dzienniku Lwow-

skim” nr 187, „Dziennik Lwowski” 1868, nr 189, s. 1.
38   S. S c h n u r-P e p ł o w s k i,  Ludzie z czterdziestego ósmego roku, cz. V. Leszek Dunin- 

-Borkowski, „Kurier Lwowski” 1898, nr 273, s. 2. 
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jest waszą ziemią, wy nie chcecie oderwania się od Austrii, bo sami utrzymać byście 
się nie mogli, Polacy gnębiliby was jak dawniej […], upominajcie się, pokażcie, że je-
steście, sparaliżujcie czynności Polaków […]39.

Poczynania w sejmie konstytucyjnym 1848 roku administracji wiedeńskiej do-
prowadziły do klęski programu słowiańskiego40. Wtedy, podobnie jak w XVII-wiecz-
nej wielokulturowej Rzeczpospolitej41, „stanęły naprzeciw siebie dwa chrześcijań-
skie obrządki z bronią w ręku i z nienawiścią w sercu, jakby dwa nieprzyjacielskie 
narody”42. ,,Polacy popierali wolnościowe tezy lewicy niemieckiej, Czesi i galicyj-
scy Rusini wsparli despotyczny rząd43.  Borkowski protestował przeciw zastępowa-
niu polskich szkół rusińskimi i „rozdrabnianiu narodowości miejscowej […] przez 
wciskanie protegowanej narodowości obcej”44.

Nadaremnie w roku 1867 prowadził publicystyczną batalię na rzecz solidarno-
ści z bojkotującymi współpracę z Raichsratem Czechami, których „stosunek do Nie-
miec jest całkiem taki sam, jak nasz do Rosji”45. Zgodę na złamanie solidarności sło-
wiańskiej nazywał polityką „płaszczenia i tchórzostwa. Zdała ona los kraju na łaskę 
rządu niemieckiego, poróżniła z pobratymcami, oderwała od naturalnych sprzy-
mierzeńców naszych”46. 

Wyłoniliśmy się ze słowiańszczyzny, to znaczy że słowiańszczyzna jest matką na-
szą; czyliż więc dlatego mamy się jej wyrzekać? Jeżeli […] lud polski nie rozumie wy-
razu Słowianin, to z tego wcale nie wynika, aby nie był ludem słowiańskim […], lud 
nasz poczuwa się do jednej plemienności z nami, ale nie poczuwa się do polskości. 
Przyczyny tego chorobliwego zjawiska dobrze są znane, ale ich nieszczęśliwe skut-
ki nie dały się dotąd usunąć47.

39  A n o n i m [ L. Dunin-Borkowski], Sejm ustawodawczy rakuski ze szczególniejszą uwagą 
na poselstwo polskie, część druga, Poznań 1850, s. 70–71.

40 Por.  J. B u s z k o,  Polacy w parlamencie wiedeńskim 1848–1918, Warszawa 1996, s. 17.
41 Por.   A n o n i m [ L. Dunin-Borkowski], O pismach czasowych poznańskich, Poznań 

1850, s. 11–13. 
42  A n o n i m [ L. Dunin-Borkowski], Sejm ustawodawczy…, dz. cyt., s. 69.
43  Aleksander Batowski (Diariusz wypadków 1848 roku, Wrocław 1974, s. 33–34) pisał: 

„Pan  Stadion wołał po kilkakroć   Wincentego Pola i innych, udawał liberalnie myślącego, 
próbował nawet zaprosić na obiad nieznanego sobie Leszka  Borkowskiego, obiecywał rocz-
ne pensje, znaczne nagrody od artykułów, od arkuszy, Bóg wie od czego, wszystko na to, 
aby dobrze myślących myśl zbadać, mówiących, piszących, wpływ i znaczenie w piśmien-
niczym zawodzie mających opanować i zapłacić, do milczenia zmusić”.

44 Pierwszy sejm słowiański we Lwowie 1865–1866 przez naocznego świadka, Lwów 1884, 
s. 150.

45 Odpowiedź Leszka Dunina-Borkowskiego na list otwarty umieszczony w „Dzienniku Lwow-
skim” 1867, nr 187, „Dziennik Lwowski” 1868, nr 189, s. 3.

46 L [  L. Dunin-Borkowski], Z powodu listu otwartego Floriana Ziemiałkowskiego do Józefa 
Szujskiego, Lwów 1867, s. 21.

47 Tamże, s. 21–22.
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Usiłowanie wzmocnienia Austrii Słowiańszczyzną nazywał błazeństwem, które 
„nie znalazłoby dziś w całej Europie innego wyobraziciela nad stronnictwo gazety 
niby narodowej”48, ale nacjonaliści polscy są dowodem prawdziwości tezy, że z głu-
poty „służono interesom moskiewskim […] skuteczniej niż za zapłatę”49. Za działa-
nia korzystne dla obu zaborczych monarchii uważał oskarżanie Rusinów o kolabo-
rację50 i zrzucanie winy za konfl ikt w Galicji na rosyjskich panslawistów:

Od roku 1835 do 1848 Moskale doradzali Rusinom galicyjskim wydzielać się od 
Polaków, pielęgnować osobny język ruski miejscowy i uważać tę czynność jako przej-
ście do moskiewskiego. Dzisiejsi moskalofi le spełnili te rady wiernie. Dopiero póź-
niej zaczęli to przejście uskuteczniać. Tak samo i federacja słowiańska w Austrii jest 
dla Moskali tylko pomostem, tylko przygotowaniem sobie roli pod zabór panslawi-
stycznego caratu”51.

Jako publicysta rozpowszechniał tezę, że despotyzm wiedeński wykorzystuje 
dawne waśnie z czasów  Chmielnickiego nie tylko do demontażu społeczeństwa, ale 
z Polaków i Rusinów tworzy austriackich patriotów, szlachetność i tolerancja kultu-
rowa została zastąpiona „miłością dostojeństw, urzędów, orderów i majątku. Cho-
dzić więc będzie tylko o wybór, gdzie zepsucie takie może być użyte z większym po-
żytkiem: w germanizmie czy panslawizmie”52.

Gdy w Galicji panslawizm ścierał się ze słowianofi lstwem,  Borkowskiego uważa-
no za stojącego „zawsze po stronie prawdy i słuszności”53, strażnika idei wielokul-
turowej, zwłaszcza że przestrzegał jednego z animatorów idei słowiańskiej: „podję-
tą obecnie pracą nie zaprzeczysz przeszłości swojej, nie ubliżysz godności narodo-
wej i narodowym boleściom; owszem, starać się będziesz wyświecaniem sumien-
nym stosunku naszego do innych szczepów pobratymczych zapobiec wielu nie-
porozumieniom, a może nawet i klęskom […]54. Podkreślał, że dla zachowania toż-
samości każdy naród decyduje się na politykę utylitarną, która nie musi być zgod-
na z polską racją stanu, bo „nihilizmowi nie da się rozkrzewić cywilizacja europej-
ska; ale przeciwko panslawizmowi moskiewskiemu nie ma innego antidotum, tyl-
ko słowiańszczyzna. Z obu stron ten sam owoc, lecz jeden cierpki, drugi dojrzały. 
Wybór więc łatwy. Na jednym sztandarze będzie knut i barbaria, na drugim cywili-

48 Tamże, s. 12.
49 Odpowiedź Leszka Dunina- Borkowskiego na list otwarty umieszczony w „Dzienniku Lwow-

skim” 1867, nr 187, „Dziennik Lwowski” 1868, nr 189, s. 1.
50 W niepublikowanych Notatkach do obrazów posłów (Rkps. Ossol. 13116/III, s. 7) pisał 

o  Janie Dobrzańskim: „Przez lat kilkanaście, maskując się ustawicznie, wpływał na obała-
mucenie opinii, na psucie i znikczemnienie dziecka narodowego […], znosił się potajemnie 
z policją, odgrywał obłudnie rolę oponenta, skręcając z tych ścieżek krętych do celu, któ-
ry mu polecono”.

51 „Gazeta Narodowa” 1867, nr 92, s. 1.
52  A n o n i m [  L. Dunin-Borkowski], Przypomnienie zapoznawanych prawd, dz. cyt., s. 27.
53 List otwarty do L. Dunina-Borkowskiego, „Dodatek Dziennika Lwowskiego” 1868, 

nr 187, s. 3.
54  L. D u n i n-B o r k o w s k i,  Do redaktora „Słowianina”, „Słowianin” 1868, t. 1, nr 4.
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zacja i wolność”55. Uważał, że cywilizacja europejska nie musi być rozdarta między 
moskiewski despotyzm czy niemieckie intrygi:

Apostolstwo nasze jest widoczne. Więc trzeba nam wyrozumiewać i ujmować na-
rody słowiańskie, ale nie odstręczać, zniechęcać i jątrzyć; bo tylko wspólnymi siłami 
i wspólną pracą możemy się ochronić od liberalnej żarłoczności Niemców i od pans-
lawistycznego despotyzmu Moskali”56.

Jego zdaniem wszelkie egoizmy narodowe są sprzeczne z polską i słowiańską ra-
cją, służą ekspansji idei panslawistycznych, które zniewalały kolejne narody. Dla-
tego zwalczał tych intelektualistów, którzy wierzyli w Słowiańszczyznę kierowaną 
przez zmodernizowaną Rosję i próbowali tworzyć wyidealizowany obraz tego kraju:

Co do knuta i barbarii, to knut zniesiony, a co do barbarii, to klasy nasze włościań-
skie niżej stoją od rosyjskich. Może być, że pan hrabia nie zaliczasz Moskali do Sło-
wian […], zresztą choćby Moskale nie byli Słowianami, są przecież ludźmi, a wiemy 
dobrze z historii powszechnej, że Chrystus nie tylko nie był Słowianinem, nie był 
Europejczykiem, ale był jako człowiek tylko Azjatą57.

III

Romantyczna krytyka rzeczywistości z pozycji ideałów religijnych zmieniała się 
niepostrzeżenie w krytykę instytucji religijnych tworzących ogniwo, sankcję i pod-
porę tej rzeczywistości.

Dawny porządek, jak odczuwali romantycy, nie tylko załamał się pod wpływem 
historycznych wstrząsów, lecz zastąpiły go nowe realia polityczne, społeczne i cywi-
lizacyjne. Porządek ten zachwiał się pod wpływem postępów demokracji, ruchów 
narodowych, awansu mieszczaństwa, rewolucji przemysłowej, rozwoju oświaty 
i odkryć naukowych58. 

Drugim ważnym dyskursem kulturowym  Borkowskiego były zagadnienia zwią-
zane z religijnością. Niestety, jego antyreligijne dyskursy kulturowe wynikały z prze-
świadczenia, że w monarchii habsburskiej doszło do sojuszu ołtarza z tronem. Nie-
mieccy romantycy „okresu jenajskiego”, za  Johannem Georgem Hamannem, któ-

55 Odpowiedź Leszka Dunina-Borkowskiego na list otwarty umieszczony w „Dzienniku Lwow-
skim” 1867, nr 187, „Dziennik Lwowski” 1868, nr 189, s. 4.

56 Tamże, s. 5.
57  J. K. T u r o w s k i,  „Słowianina” krótka odprawa dana Leszkowi hr. Borkowskiemu na je-

go niezbyt znamienitą odpowiedź na zupełnie niedorzeczny list otwarty, „Słowianin” 1868, nr 4, 
s. 74.

58  E. K a s p e r s k i,  Religijność a literatura romantyczna, [w:] Religie i religijność w literatu-
rze i kulturze romantyzmu, pod red.  E. Kasperskiego i  O. Krysowskiego, Warszawa 2008, s. 40.
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ry Biblię uznawał za wzór kunsztu artystycznego59, na religii opierali koncepcję no-
wej sztuki60, a zjednoczenie Europy w duchu chrześcijaństwa prognozował  Nova-
lis61. Lektura pism  Saint-Martina62 pozwalała marzyć o polityce kierującej się zasa-
dami religii. 

Polistopadowy sojusz Moskwy i Wiednia dezintegrował religijność, zwłaszcza że 
poseł rosyjski „skłonił papieża do wystąpienia przeciwko hasłom wywrotowym, za-
grażającym porządkowi politycznemu, społecznemu i religijnemu Europy63, zażą-
dał ich „stłumienia przez moralny wpływ religii”64. 

W Galicji czasów  Metternicha uważającego Kościół za środek w walce z ruchami 
wolnościowymi65 polistopadowi demokraci w religii widzieli narzędzie duchowego 
zniewolenia.  Leszek Dunin-Borkowski uważał, że konfl ikt religijny wyrastał z poli-
tyki  Zygmunta III, która doprowadziła do wojen kozackich i słowiańską Ruś odda-
ła w niewolę Moskalom, a część katolicką Habsburgom66. 

W Polsce rakuskiej, gdzie nie tylko ciało, ale i duch jest obarczony najciaśniejszy-
mi kajdanami, gdzie żelazna stopa despotyzmu cięży na wszystkim, z większą jak 
w Prusiech konsekwencją, bo wytępiając zarody niepodległego myślenia w miej-
scach i przez środki przeznaczone, aby je rozwijać, to jest w uczelniach i przez na-
uki; gdzie tym usiłowaniom ciemięstwa świeckiego dziwnie w pomoc przychodzą 
starowiecze zasady katolicyzmu, wymagające posłuszeństwa, uległości i ślepej wia-
ry; gdzie hierarchia katolicka jawnie łączy się z rządem ku utrzymaniu podwójnej 

59  J. G. H a m a n n,  Londoner Schriften, hg. von  O. Bayer und  B. Weissenborn, München 
1993, s. 304.

60 Por. K. N a j d e k,  „Biblia” jako model poznania w Novalisowskim projekcie encyklopedii 
i koncepcji estetycznej Hamanna, [w:] Religie i religijność w literaturze i kulturze romantyzmu, dz. 
cyt., s. 286–287.

61  N o v a l i s (F. von Hardenberg), Chrześcijaństwo albo Europa, [w:] Manifesty romanty-
zmu 1790–1830, wybór tekstów i oprac.  A. Kowalczykowa, Warszawa 1975, s. 190–191. 

62 Por.   S. P i g o ń,  Idee St. Martina w „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego”, [w:] 
Z epoki Mickiewicza, Lwów 1922, s. 99.

63  M. G i e r g i e l e w i c z, Polityka Watykanu w świetle „Kordiana”, „Ruch Literacki” 
1835, nr 9, s. 243.

64  M. Ż y w c z y ń s k i, Watykan wobec powstania listopadowego, Kraków 1995, s. 61.
65 Por. tamże, s. 18.
66  August Bielowski (Rzeszów i jego okolice, [w:] Album na korzyść pogorzelców, dz. cyt., s. 7) 

pisał: „Między plemionami słowiańskimi […] nie było szczepu ruskiego. Imię to przyszło 
zza morza i było rodowe panujących; masa zaś ludu, któremu panowali, była rodu słowiań-
skiego, tego, do którego i pierwotni mieszkańcy Galicji należeli. Książęta więc przez ciąg 
swego tu pobytu nie mogli w ród przelać swej rodowości; owszem, zarzucili oni od dawna 
swój ruski, czyli skandynawski język, zerwali stosunki z rodakami swoimi Waregami, któ-
rych po raz ostatni Jarosław Wielki w roku 1018 zza morza do Kijowa sprowadził, przyję-
li zwyczaje i urządzenia Słowian, jakie od niepamiętnych czasów nad Wisłą istniały […]”.
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niewoli, potępiając, jako odszczepieńców członków swoich, sprzecznych temu przy-
mierzu67.

 Borkowski na gruncie galicyjskim realizował idee radykalizmu francuskiego 
przez łączenie haseł wolnościowych z religijnymi. O tej formie upowszechniania 
wolności pisano w wyroku przeciw wydawcom Ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskie-
go, że „broszura jest w biblijnym stylu pisana i takim sposobem dla średniej i niższej 
klasy ludzi w największym stopniu niebezpieczna, u których takie nauki najprędzej 
przystęp mają, gdy pod pozorem religii im się przedstawiają”68. 

Nie ulega wątpliwości, że na dyskurs kulturowy o religii wpływała recepcja  Mic-
kiewicza, ale fi lozofi cznym patronem Wieszczeń Lechowych  Borkowskiego był ksiądz 
 Hugues de Lamennais, który sojuszowi reakcyjnych gabinetów przeciwstawiał ideę 
współpracy i braterstwa69. Wieszczenia Lechowe odpowiadały na apel  Mickiewicza 
o „przygotowywanie zarzewia długo, pilnie i roztropnie”70, propagowały ideę dzia-
łalności spiskowej wśród ludu71. Borkowski podważał naiwną religijność72, papieża 
czyniąc strażnikiem niesprawiedliwej Europy73. Optymistyczne rewelatorstwo ko-
rzystało z przywileju profecji, ale w przeciwieństwie do  Borkowskiego nie określa-
ło czasu spełnienia obietnicy74: 

Jeśli po ujściu ośmiuset tygodni
Ujrzycie w Polsce Niemców i Moskali
Zbójców w koronach […]
Liżących stopy wyniesionej zbrodni.
Wierni nie mówcie: i gdzie jest sąd Boży75.

Dyskurs zmieniał się w destrukcję instytucji tworzących europejską religijność, 
co zdezintegrowało środowisko awangardy lwowskiej. Po roku 1848  Lucjan Sie-
mieński potępiał u  Borkowskiego bliskie programowi Pankracego z Nie-Boskiej 

67  A n o n i m, O pismach czasowych poznańskich, Poznań 1850, s. 11–12. Borkowski uwa-
żał, że poza Poznańskim cała Polska jest pod zaborem katolickim, bo „Moskale to doskona-
li katolicy wschodni” (s. 15).

68 Cyt.  za:   W. W i s ł o c k i,  Tajne druki Zakładu Ossolińskich, „Pamiętnik Literacki” 
1934, z. 1/2, s. 349.

69 Por.  A. S i k o r a,  [wstęp] Lamennais, czyli dramat konsekwencji, [w:]  H. de L a m e n -
n a i s, Wybór pism, Warszawa 1970, s. 57.

70  S. P i g o ń, Mickiewicz wobec spisków galicyjskich w dobie popowstaniowej, [w:] t e n ż e, 
Studia literackie, Kraków 1951, s. 166.

71 Por.  M. J a n i o n,   M. Ż m i g r o d z k a, Romantyzm i historia, Warszawa 1978, s. 345.
72 Por.   S.  S k w a r c z y ń s k a,  Mickiewiczowskie „powinowactwa z wyboru”, [w:] t a ż, 

Spór o Mickiewicza-katolika, Warszawa 1957, s. 487.
73 [ L. D u n i n-B o r k o w s k i], Wieszczenia Lechowe, które Bóg dał na końcu roku chrystu-

sowego 1835, b.d. i m.w., s. 153.
74 Por.  Z. T r o j a n o w i c z o w a,  Mickiewicz „szalony” i „rozsądny”, [w:] t a ż, Roman-

tyzm. Od poetyki do polityki, Kraków 2010, s. 294–295.
75 [ L. D u n i n-B o r k o w s k i], Wieszczenia Lechowe, które Bóg dał na końcu roku chrystu-

sowego 1835, Kraków 1848, s. 142. 
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komedii76 wykorzystanie pozornego „natchnienia”, stylu proroctw, odrzucenia trady-
cji77 i brak pokory w wezwaniu „wszyscy dzisiaj jesteśmy Chrystusami”: 

[…] tchnie wierszem bardzo gładkim objawienie swoje […], tę myśl, która dziś 
wojnę wydała społeczności, która z pochodnią zniszczenia i żelazem mordu prze-
biega świat, myśl upiora co niszczy prawdziwe życie, aby się przy fałszywym utrzy-
mać. Wszystko też od początku do końca tchnie fałszem w tym poemacie nie pol-
skim, ale kosmopolitycznym […]78. 

Ta forma dyskursu edukacyjnego przewidywała przyszłe wypadki, bowiem 
w okresie Wiosny Ludów chłopów straszono, że sejmowa partia  Smolki,  Ziemiał-
kowskiego i  Borkowskiego „chce znieść religię”79.

Niech szanowny krytyk raczy się zastanowić (jeżeli myślenie niezabronione ka-
tolickim krytykom), że niedorzecznością jest żądać zachowania jakichkolwiek po-
zorów od pisarza, którego zadaniem jest walczyć przeciwko pozorowatości, walczyć 
za prawdą i jej jawnością […]. Bo niebezpieczniejszym jest łotr przybierający minkę 
i układność świętoszka, noszący płaszcz czarny, krzyże, różańce i szkaplerze, od ło-
tra noszącego pałkę i rozbijającego się po drogach80.

Niestety, wykorzystanie religii dla realizacji interesów narodowych było bronią 
obosieczną, w sejmie galicyjskim pojawiła się „frakcja księży, która za prawdziwą 
reprezentację narodu ruskiego uchodzić nie może: frakcja znana powszechnie ja-
ko najzawziętszy wróg Polaków, frakcja, której się wypierają nieraz sami Rusini”81, 
zważywszy, że nacjonalizm posuwał się do twierdzeń o obcości kultury polskiej na 
terenach Rusi. Borkowski w nawiązaniu do Novalisa twierdził, że religijne interesy 
hierarchii nie pozwolą, by „Słowianie unici nawrócili Słowian dyzunitów do rzym-
skiego katolicyzmu”82.

Przedtem, kiedy i tradycje przeszłości w żywszej były pamięci i zdrowy rozsa-
dek nie dawał obałamucić się stronniczymi zachciankami, chociaż lud ciemny nazy-
wał wyznawców rzymskiego kościoła Polakami, a wyznawców cerkwi greckiej Ru-
sinami, to ludzie światli dobrze wiedzieli, że te bardzo niewłaściwe i błędne nazwi-
ska oznaczały tylko różnicę obrządkową nie narodową. Mieszkańców ziem ruskich 

76  W. W a i n t r a u b,  Mickiewicz – mistyczny polityk i inne studia o poecie, wybór i oprac. 
 Z. Stefanowska, Warszawa 1998, s. 14. 

77 Por.  A n o n i m, Krytyka literacka i naukowa. „Wieszczenia Lechowe”, „Czas” 1850, nr 82, 
s. 3.

78 Tamże, s. 4. 
79  J. P u t e k, Pierwsze występy polityczne włościaństwa polskiego, 1848–1861, Kraków, 

b.r.w., s. 18.
80  A n o n i m, Przedmowa, [w:] Parafi ańszczyzna, Poznań 1849, s. X–XI. 
81 „Dziennik Poznański” 1866, nr 18.
82  A n o n i m, O pismach czasowych poznańskich, Poznań 1850, s. 24.
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zwano wprawdzie Rusinami, jak dzisiaj mieszkańców Galicji Galicjanami zowią; ale 
narodu galicyjskiego jeszcze chwała Bogu nie ma […]83.

 Borkowski był zwolennikiem wyjątkowo niepopularnej w XIX wieku tezy, że ka-
tolicyzm Polaków wchodzi w naturalny konfl ikt z ich dążeniami niepodległościo-
wymi. Uważał, że Polska – poza Wielkim Księstwem Poznańskim – to kraj pod za-
borem katolickim, a prawosławie moskiewskie było taką samą państwową, nacjo-
nalistyczną religią, jak habsburski katolicyzm. Udowadniał, że jeżeli upadek Polski 
wynikał z dyktatury katolicyzmu, to ta sama religia nie doprowadzi do jej odrodze-
nia, bo musiałaby zrezygnować ze swego niepodzielnego panowania. Sformułował 
tezę o romantycznej antynomii:

[…] dysydenci i różnych obrządków wyznawcy mogą być Polakami; a nietoleran-
cja, a upór katolicyzmu, jak nas już raz zgubił, zgubiłby nas i raz drugi, bo co szko-
dzi rodzajowi, nie może pomagać rodowi, a co szkodzi ludzkości, nie może poma-
gać narodowi84.

 Borkowski zwalczał katolicyzm jako narzędzie uciemiężenia85, które pozbawiało 
Polaków samodzielności politycznej, a protestantów wyróżniała umiejętność obro-
ny własnych interesów. Stąd konfl ikt o charakterze duchowym przerodził się w ry-
walizację polityczną – słabsi potrzebowali pomocy obcych i tak rozpoczęły się woj-
ny kozackie86.

Przyznawanie Polakom z powodu obrządku greckiego odmiennej narodowości 
nie jest jeszcze prawdą historyczną, ale może się nią stać, bo jest już początkiem pans-
lawizmu. Polscy rzymianie nie zdołali ocalić ziemskiej ojczyzny; polscy grecy wsty-
dzą się ich i wypierają, ale oni także poświęcają ojczyznę dla urojeń […]. Kochanko-
wie narodu ruskiego, przyznający mu byt oddzielny, są panslawistami, czy wiedzą 
o tym, czy nie wiedzą, czy chcą, czy nie chcą87.

Próby ocalenia „wolnego ducha” w czasach  Stanisława Augusta poprzez sze-
rzenie oświaty dla  Borkowskiego były kolejnym oszustwem, niekierowaniem się 
rozumem, gdyż „pasek jezuicki” został zamieniony na „pasek francuski”. Według 
 Borkowskiego to stronnictwo po zaborach przybrało szatę patriotyczną, a w części 
Polski, która trafi ła w niewolę protestancką, zamienia walkę między wyznaniami 
w walkę o niepodległość, zmuszając pozostałych do wyrzeczenia się swej ducho-
wej wolności – niekatolickiej wiary. 

83 Pierwszy sejm słowiański we Lwowie 1865–1866 przez naocznego świadka, Lwów 1884, 
s. 139–140.

84  A n o n i m, O pismach czasowych poznańskich, dz. cyt., s. 14.
85 Por. tamże, s. 22.
86 Tamże, s. 4.
87 Pierwszy sejm słowiański we Lwowie 1865–1866 przez naocznego świadka, dz. cyt., s. 162.
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 Borkowski uważał Galicję za doskonałą formę niewoli, obarczającej ducha i cia-
ło narodu, bo hierarchia katolicka jawnie współpracuje z rządem, a duchowieństwo 
ma charakter katolicki, a nie narodowy. Jako remedium na galicyjską formę ucisku 
postulował oświatę i zerwanie z tradycyjnym katolicyzmem.

IV

W ostatniej części rozważań warto odpowiedzieć na pytanie, czy destrukcja kul-
tury opisana przez  Borkowskiego znalazła jakąś „wielką całość” rozumianą jako ho-
ryzont aksjologiczny europejskiej wspólnoty. 

 Borkowski polistopadowy pobyt w Królewcu88 wykorzystywał na studia nad cy-
wilizacją staroindyjską (u ucznia  Schlegla  Petera Bohlena). Tłumacząc wydanego 
w Berlinie w 1833 roku  Bhartryhariego, poznał prakulturę europejską – takie jej ele-
menty, jak: miłość, codzienne obyczaje, pierwotną wiarę, etapy życia człowieka szu-
kającego intymności, praw i koncentrującego się na kontakcie z bogiem. Wielokrot-
nie podkreślał, że przypominało mu to niezależne od religii i narodowości dawne 
obyczaje ludowe89, podobne do obrzędu z części II Dziadów.  Borkowski wskazywał 
potrzebę zmiany kształtu kultury na pozbawioną uprzedzeń narodowych, opartą 
na obiektywnym oglądzie rzeczywistości indoeuropejską wspólnotę. 

[…] do zrozumienia ducha ludzkości, do uzupełnienia jego życiorysu, to jest do 
dziejów oświaty, potrzeba koniecznie znać jej kolebkę, przypatrywać się uważnie jej 
pierwiastkom […]. W ten sposób tylko niejedno oderwane, napowietrzne mniema-
nie niemające podstawy […], niejeden dogmat okaże się naturalną wynikłością zaro-
dów przeszłości, wiedza przeczyści wiarę, mądrość stanie się mniej stronną, mniej za-
wisłą, a zrozumiałe, wypowiedziane prawa wzrostu ducha zastąpią przesądne przy-
puszczenia, jakowych niepojętych nadprzyrodzonych czynników. Europa oczeku-
je jeszcze na spełnienie tego zadania. Żaden naród nie rozwiązał go dotąd i dlate-
go wszystkie dotychczasowe dzieje wyznań, dzieje oświaty są pod wielu względa-
mi błędne w ogólności, niezupełne, są powtórzeniem pojedynczych wypadków czę-
sto oddzielonych próżnią od siebie, często sklejanych w całość zmyśleniami i przy-
puszczeniami […]. Aby jednak potrzebę tę wyrozumieć, trzeba stanąć na stanowi-
sku nauk w ogóle, trzeba się poczuwać jako część do pospólności duchowej z inny-
mi narodami, trzeba się zrzec chinizmu, bardzo właściwego Polakom a zasklepiają-

88  Borkowski odwoływał się do pracy  P. Bohlena, Das alte Indien mit besonderer Rück-
sicht auf Egypten, Königsberg 1830. Zob. też F. Schlegel, Über die Sprache und Weisheit der In-
dier, Heidelberg 1808. Nie miał dostępu do pracy  Walentego Skorochoda-Majewskiego o za-
leżnościach słowiańsko-indyjskich (O Słowianach i ich pobratymcach, Warszawa 1816). Nato-
miast książkę Joachima Lelewela (Dzieje starożytne Indii, Warszawa 1820) uważał za źródło-
wo nieudokumentowaną kompilację różnych prac.

89  L. D u n i n-B o r k o w s k i,  O najdawniejszych zabytkach pisemnych, Lwów 1850, s. 2. 
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cego społeczność w odrębnej rodowej ciasnocie, skąd powstaje wielka nienawiść do 
pospólności90. 

Poszukując fi lozofii   porządkującej chaos europejski, po upływie wspomnianych 
800 tygodni (15 lat) głosił potrzebę stworzenia wspólnoty pozbawionej przymusu 
i barbarzyństwa, bo pierwotna natura człowieka, wedyjski duch ludzkości kontra-
stował z „pełnym narodowej zarozumiałości” wiekiem XIX. 

Były to nasiona rzucone między kilkaset milionów ludu dążącego chciwie ku 
umysłowym bogactwom, lubiącego i zalecającego samotność i dumania, nagradza-
jącego najszczodrzej mądrość, powściągającego z zasady zmysłowość i namiętno-
ści, wystrzegającego się sporów i wojen, niełaknącego zwycięstw i zaborów, zabez-
pieczonego przez przyjazne położenie i stosunki na długo od napadów cudzoziem-
skich, otoczonego naturą olbrzymią, pełną siły, świeżości i wdzięku: niech więc każ-
dy wystawi sobie, jakich można było spodziewać się plonów z takiego ziarna i w ta-
kiej roli91.

Jednak nacjonalizmy i sterowane przez despotyzmy religie niewoliły ludy, dosto-
jeństwami kupowały arystokrację, niszcząc wiarę w jedynego Boga mającego wiele 
emanacji. Dlatego wtórna wobec kultury hinduskiej kultura biblijna była nacjona-
listyczna, bo „Hebrajczycy przywłaszczyli sobie obcą mądrość i obce podania, prze-
kręcając je i unaradawiając”92:

Takimi namowami, prośbami, groźbami, kazaniami i tym podobnymi tumanie-
niami można wprawdzie pojedynczych stu, tysiąc lub milion zbałamucić i zachować 
w głupocie; ale ani przelejemy istotę ludzką na naszą samolubną modłę, ani odmie-
nimy przeznaczenie ludzkości. Póki wiara nie dostanie się do wiedzy, jak  Kolumb 
do Ameryki, póty tryskać będzie najobfi tsze źródło błędów, póty żyje smok straszny 
wymagający od narodów krwawych danin93.

 Borkowski stale podkreślał, że przyszłe społeczeństwo musi zrzucić z siebie balast 
destrukcyjnych wartości, które służą umacnianiu niewoli europejskiej:

Miejcież się na baczności, ażeby na świętej zasadzie narodowości nie popełnio-
no zuchwałą ręką świętokradztwa, aby jej nie wyzyskiwano w celach samolubnych, 
aby nie podejmowano pod hasłem narodowości krucjaty przeciw wolności, jak on-
gi, w imieniu Bożem nasycano wiekuisty głód inkwizycji, zwanej świętą!94

90 O najdawniejszych zabytkach piśmiennych, „Pamiętnik Literacki 1850, nr 15, s. 348.
91 Tamże, nr 20, s. 440–447.
92 Tamże, nr 14, s. 325.
93 Tamże, nr 20, s. 440–441.
94  S. S c h n u r-P e p ł o w s k i,  Ludzie z czterdziestego ósmego roku, dz. cyt., s. 2.

38 Tadeusz Półchłopek



..

Zwalczając stańczyków,  Borkowski w brulionach sejmowych odezw i wniosków 
pisał: „Pomimo tego, że pozbawiono nas bytu politycznego, wszyscy, jak tu jeste-
śmy, przechowujemy w sercach naszych, jako najświętszą relikwię, miłość ojczyzny; 
a chociaż różni przywłaszczają nas sobie i mają za swoich, chociaż jedni zowią nas 
Austriakami, drudzy Prusakami, inni jeszcze Moskalami, to my przecież jesteśmy 
Polakami w myśli i uczuciach, w życzeniach i nadziejach, słowem w całym naszym 
jestestwie, obok utrapień i klęsk, jakie nękają zwykle pod obcym panowaniem, na-
byliśmy jeszcze doświadczeń, a doświadczenia są mądrością narodów”95.

W całej swej publicystyce próbował odbudować dawną tradycję tolerancji religij-
nej i kulturowej. W wystąpieniu o równouprawnieniu Żydów sugerował, że wszel-
kie prawa przeciw innym narodom i wyznaniom „wypływały przez ślepotę wieków 
i przesądy nienawiści”. Jednak postęp cywilizacji i usunięcie niepotrzebnego uprzy-
wilejowania wyznań powinny automatycznie zniwelować dawne przesądy, a oby-
watele, nawet przybysze, powinni mieć takie same prawa:

Jest to zakałą wielką i ubliżaniem narodowi, jeżeli dzisiaj jeszcze równoupraw-
nienie jakiejkolwiek części obywateli kraju może być przedmiotem rozpraw podpa-
dającym wątpliwości.

Prawa wyjątkowe są zawsze niesprawiedliwe. Prawa stanowić się powinny dla 
wszystkich i wszystkich równo obowiązywać. Jeżeli niegdyś w całej Europie pra-
wa krajowe ścieśniały swobodę Żydów i upośledzały ich w stosunku do krajow-
ców, to stąd pochodziło, że we wszystkich krajach europejskich Żydzi byli przyby-
szami […]96.

Realizację idei Herdera – pracowitego narodu rozwijającego swoją kulturę –  Bor-
kowski widział na zachodzie Europy. Po wizycie w Monachium pisał, że kwitną tam 
sztuki piękne, mianowicie: budownictwo, malarstwo i rzeźba. Król jest ich znawcą 
i namiętnym miłośnikiem, działa topią, a leją posągi”97. 

Wyczerpanie się możliwości zapobiegania różnym formom rządowego rozkrze-
wiania nacjonalistycznych tendencji w Galicji zasugerowało  Borkowskiemu ideali-
styczną myśl „łagodzenia obyczajów za pomocą rozbudzonego uczucia piękna”. Au-
tor Wieszczeń Lechowych uznał, że sztuka stanowiła jedną z dystynktywnych cech cy-
wilizacji, zwłaszcza w rzeczywistości wymagającej, aby „nas godzić z ciężkimi przej-
ściami życia i budzić wiarę w przyszłość”98. Formą pacyfi kacji rozbicia kulturowego 
było powołanie we Lwowie Towarzystwa Sztuk Pięknych, ponieważ sztuka

95 Rękopisy Aleksandra (Leszka) Borkowskiego związane z działalnością polityczną, Rkps 
Ossol 13116/ III, s. 143.

96 O równouprawnieniu Żydów, Rkps. Ossol. 13116/ III, s. 159.
97 Wyjątek z listu Leszka Dunin-Borkowskiego, [Mnichów 14 sierpnia 1842], „Dziennik 

Mód Paryskich 1842, nr 17, s. 135.
98  L. D u n i n-B o r k o w s k i,  Odezwa Dyrekcji Towarzystwa Sztuk Pięknych we Lwowie, 

„Dziennik Literacki i Polityczny 1867, nr 23, s. 371.
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[…], która podnoszeniem cnót w społeczeństwie wiedzie je ku lepszej przyszłości, 
która zarówno z literaturą strzeże skarbów jego tradycji, uczy je miłować rodzinną 
ziemię, nakazuje oddawać cześć wszystkiemu co piękne, dobre i wielkie […]. Obok 
uczuć miłości chrześcijańskiej, nie dozwala wyradzać się potędze fi zycznej w surową 
przemoc, lecz zaciągając w swą służbę środki materialne, pielęgnuje życie umysłowe 
i strzeże od brutalnych namiętności. Jeżeli pod dymne chaty nasze wraz z uczucia-
mi religii i skarbami oświaty przenikną promienie piękna, to wówczas uobyczajenie 
całych mas nie będzie już nierozwiązalną zagadką, a dobroć, łagodność i miłość sta-
ną się istotnymi czynnikami życia99.

99 Tamże.
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 MAGDALENA JONCA

PRZEZ SAKSONIĘ DO EUROPY. 
MUZEALNY I KRAJOBRAZOWY PARCOURS 

KLEMENTYNY HOFFMANOWEJ

Okoliczności, pod wpływem których  Klementyna z Tańskich Hoff manowa two-
rzyła swe Wspomnienia z podróży w obce kraje… były nadzwyczaj minorowe. 

Odsłoniła je po części w Liście I, wspomnień utrzymanych w konwencji epistolar-
nej, adresowanych do swej siostrzenicy, nastoletniej już w chwili ukazania się tek-
stu (1834) panny na wydaniu, tej samej, której w latach 1823 i 1825 dedykowała dwa 
quasi-elementarze: Wiązanie Helenki i Drugą książeczkę Helenki. W październiku 1831 
roku, skutkiem wydarzeń powstania listopadowego, a ściślej mówiąc z konieczności 
podążenia za mężem, który w jego dobie publikując dwa artykuły uzasadniające je-
go wybuch, zmuszony był opuścić Warszawę, za nim właśnie udała się przez Wro-
cław i Drezno do Paryża, gdzie dotarła ostatecznie w 1832 roku. 

Przez bez mała dwa lata kreśliła swe wspomnienia i choć w czasie dzielącym da-
tę edycji podróżniczej relacji od daty wyjazdu z kraju „przebiegła” wzdłuż i wszerz 
Niemcy, Francję, widziała morze i brzegi Anglii, zakrojem tej deskrypcji objęła je-
dynie Saksonię, ograniczoną jednak do Drezna i jego najbliższych okolic. Deklaro-
wany zatem zamysł opisania „tego wszystkiego, co dotąd widziała za granicą”1 i co 
jeszcze może zobaczyć w dozowanych cztery razy do roku obszernych epistołach, 
nie został w pełni zrealizowany. Wahała się nie tylko co do wyboru formy literac-
kiej, ale trapiły ją trudności pozawarsztatowej natury. Nie tylko nie wiedziała, jaki 
kształt nadać swym podróżnym wrażeniom, ale można to tak ująć, że nie szło jej to 
pisanie, choć była w nim wprawiona, gdy kilka lat wcześniej tworzyła Opis pierw-
szej… (drugiej… trzeciej) w naszym kraju przejażdżki Anielce Ł. przypisany, teksty dru-
kowane w pierwszym oryginalnym periodyku („Rozrywki dla Dzieci”,1824–1828), 
a które w ostateczności złożyły się na Opisy różnych okolic Królestwa Polskiego wyda-
ne przez  Bogumiła Korna w 1833 roku we Wrocławiu. Ten szczególny brak weny li-
terackiej stał się przedmiotem zwierzeń, którymi dzieliła się z adresatką:

Jednak, czy uwierzysz? Obfi ciej snuły mi się myśli, nasuwały postrzeżenia, wię-
cej nawet przedmiotów wpadało mi w oczy, kiedym przed laty zwiedzała skromne 
ojczyste okolice. Wtenczas, młodą, swobodną nadzieją, życiem i miłością dobrej mat-
ki bogatą, wszystko cieszyło, wszystko uderzało. Żyd spotkany, słup drogowy, dziec-
ko w płachcie, obszerne do uwag otwierały pole i każdy pagórek był górą wspaniałą, 

1  K. z  T a ń s k i c h  H o f f m a n o w a, Wspomnienia z podróży w obce kraje w listach do 
Helenki T., [w:] Dzieła. Wydanie nowe, pod red.  N.  Żmichowskiej z dodaniem życiorysu i ob-
jaśnieniami, t. 5, Warszawa 1876, s. 356.
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każdy kościółek udatną budową. Dziś znikła ta łatwość. Przypisać to należy lat przy-
bytkowi, a może więcej doznanym stratom. Niewola jest wiekiem duszy2.

Diagnozując stan swego ducha, słusznie przewidywała, że choć opisy jej mogą 
być bogatsze, „mniej ożywionymi będą”. Pora roku, nastrój towarzyszący opusz-
czeniu kraju, stan umysłu sprawił, że „zewnętrzne przedmioty były dla mnie jakby 
nie były; jechałam śpiesznie, zamknięta w powozie i w sobie, a jeśli zatrzymywa-
łam się w jakim miejscu, żadna mnie nie brała ciekawość obejrzenia go”3. W Dreź-
nie zamieszkała w hotelu „Stadt Berlin”, ale rzekomo dopiero po trzech miesiącach 
pobytu w tym mieście, gdzie ostatecznie spędziła ich siedem, zaczęła rozglądać się 
wokół siebie uważnie i zapisywać spostrzeżenia. 

 Ezopowo tu podana „niewola będąca wiekiem duszy”, stanowiąca czytelną alu-
zję przecież nie do metryki 36-letniej autorki, ale do dramatycznych wydarzeń zdła-
wionej narodowej insurekcji i sytuacji kraju pod zaborami, do przymusowego exo-
dusu z Królestwa, jest tu zasadniczym powodem swego rodzaju désinteressement wo-
bec wojażowych atrakcji. 

Prekursorka, adresowanych do młodego czytelnika, malowniczych deskrypcji 
z gatunku „geografii   ojczystej”, inicjatorka (w literaturze dla dzieci i młodzieży) 
opisywania uroków ojczystego pejzażu, w patriotycznym kryptogramie upamięt-
niająca znaczone historią miejsca w „dziejach ojczystych”, z determinacją wytycza-
jąca pierwsze trasy krajowych „przejażdżek” w Lubelskie, Podlaskie, Krakowskie 
oraz „dróg” z Warszawy do Puław, Torunia, Malborka i tropem na południe (przez 
Czarnolas, Lublin, Krasnystaw, Wieliczkę po Kraków i jego okolice), autopsyjnie do-
świadczająca niewygód spowitych w tumany kurzu, pogrążonych w głębokich pia-
chach traktów krajowych, ale zarazem entuzjastka  gessnerowskich niemal plene-
rów, niestrudzona łowczyni narodowych pamiątek, „cudów” i osobliwości4, w sy-
tuacji, zapewne przeczuwanego, bezpowrotnego wyjazdu, nie jest w mocy odzy-
skać dawnego twórczego zapału. Jedzie na Zachód, zgaszona, podcięta, zmagając 
się z wewnętrzną pustką, traumą podróży i osobiście odczuwaną narodową depre-
sją. I nic tego nie zmieni, nie ocukruje wzmianka  Tadeusza Mikulskiego, iż „ucho-
dząc z Polski, wpadła we Wrocławiu w ramiona mężowskie”5.

Co zatem sprawiło, że mimo wszystko swoje saksońskie wrażenia przelała na 
papier? Potrzeba kontaktu, podtrzymania więzi z adresatką, ugruntowania wernik-
sem pamięci jako żywo stającego w wyobraźni obrazu twarzy  Helenki Tarczewskiej, 
w nadziei, iż listy te być może w przyszłości będą jej „przewodnikiem” po tych stro-
nach. 

 Hoff manowa z trudem oswaja niechęć do pisania, szukając powinowactw mię-
dzy Polakami a Sasami, wspólnych mianowników w historii – sygnowanych pano-

2 Tamże, s. 357.
3 Tamże.
4  K. z  T a ń s k i c h  H o f f m a n o w a, Opisy różnych okolic Królestwa Polskiego, [w:] 

Wybór pism, t. 5, Wrocław 1833.
5  T. M i k u l s k i, Temat Wrocław. Szkice śląskie, wybór i oprac.  B. Zakrzewski, Wrocław 

1975, s. 380. 
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waniem  Augusta II i  III oraz  Fryderyka Augusta III, krzepiąc się osławioną już go-
ścinnością Drezna i przychylnością drezdeńczyków okazywaną polistopadowym 
uchodźcom6. Temu podróżopisaniu towarzyszyła także motywacja sensu stricto 
praktyczna, edukacyjna, wspierana moralnym imperatywem, powinnością „uwie-
zienia” czy raczej – zgodnie z jej nomenklaturą – „uniesienia” z tej podróży czegoś 
wartościowego pod względem poznawczym, którą to cnotę krzewiła w Pamiątce po 
dobrej matce (1819) wśród swych wojażujących głównie za granicę rodaczek, ganiąc 
je za to, iż z tych eskapad z zagranicy niczego użytecznego „nie uniosły”. 

Narzucającą się perspektywą opisową, godną wyakcentowania, jest tu właśnie 
parcours – przejazd, „przebieg”, przebiegnięcie, sugerowane niedwuznacznie przez 
narratorkę (zawarte w zdaniu, w którym zaznacza, że „przebiegła” Niemcy, Francję 
itd., w określeniu „popas drezdeński”, który trwał krócej, niż się spodziewała (ba-
gatela – siedem miesięcy), ale który w jej ocenie uniemożliwił planowe, z rozmy-
słem podjęte zwiedzanie, a skazał ją na spisywanie wrażeń „w pośpiechu”, co z ko-
lei, jak samokrytycznie spostrzegała, negatywnie odbiło się na tekście7. Ów parcours 
właśnie, postulowany tu i traktowany jako podgatunek „podróży”, narzuca się z ca-
łą wyrazistością jako w miarę skuteczna kategoria eksplikacyjna i interpretacyjna.

Drezno i jego banlieues, co ciekawe, stały się w tym parkurze niemal ekwiwa-
lentem całej Saksonii, a przez to także „wrotami” do Europy, z czego podróżniczka 
nie do końca zdawała sobie sprawę, skupiona raczej na oswajaniu tego co obce po-
przez szukanie analogii w historycznych i topografi cznych „punktach styczności” 
z saksońską i polską kulturą, bo, jak zauważała, „słabością to i pociechą wędrownika, 
szukać w obcych miejscach podobieństwa do ojczystych: zdaje się, że tym sposobem 
przyswajamy je sobie”8. Jednak tego stycznego materiału nie znajdowała zbyt wiele, 
bo choć Drezno określone przez nią mianem „najpoważniejszego miasta w tej części 
Europy”, położone ślicznie wśród gór w żyznej dolinie Elby, przypominało jej Kra-
ków, a Litwinom zwiedzającym to miasto – Wilno, to właściwie na tym kończą się 
wszelkie podobieństwa z polskością, polskim pejzażem i kulturą. Pozostało zatem 
oswajać się z obcością poprzez zaakceptowanie „inności”. Zwiedzała saksońską sto-
licę w trzech porach roku (zimą, wiosną i latem), nierzadko (jak w przypadku Tara-
sów  Brühla) nocą, w poświacie księżyca, jednak nie dla romantycznych nastrojów 
i uniesień, lecz dlatego, że jej – ogarniętej zmartwieniem i tęsknotą – radość, szczę-
ście i „swoboda innych” (czyt. Saksończyków) mniej drażniąco rzucała się w oczy 
w półmroku. Wolność innego narodu kłuła ją boleśnie, dlatego autorka eliminowała 
z tego tekstu potencjalny zachwyt i podziw. Z tego także powodu jej relacja kształ-
tuje się jako szybki „przejazd”, obarczony zatem błędem powierzchownego oglą-
du. Łowione z trudem „polskie” motywy, na które składają się np. przypomnienie, 

6 Temu entuzjazmowi drezdeńczyków, z życzliwością traktujących polskich polistopa-
dowych emigrantów, dawała świadectwo także w swych pamiętnikach, pisząc m.in.: „Trud-
no wypowiedzieć, co te poczciwe Niemcy dla wychodźców polskich czynią: składki, hono-
ry, atencye, wszystko w robocie”, por.  K. z T a ń s k i c h  H o f f m a n o w a, Pamiętniki, 
[w:] Pisma pośmiertne, t. 2, Berlin 1849, s. 3. 

7 T a ż, Wspomnienia z podróży w obce kraje, dz. cyt., s. 359. 
8 Tamże.
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że  Bolesław Chrobry władał Miśnią aż do pokoju budziszyńskiego (1018) czy infor-
macja, iż w okolicach Bautzen mieszka 34 tys. Wendów, potomków Serbów, a w sa-
mym Dreźnie kobiety wendejskie są najchętniej poszukiwanymi, także przez pol-
skich pielgrzymów, mamkami dla dzieci, co ugruntowuje (sic!) słowiańskie zbrata-
nie – dowodzi swego rodzaju pomieszania materii. 

Znacznie lepiej radzi sobie autorka nie tyle z historycznymi detalami, co z topo-
grafi czno-krajobrazowym i obyczajowym szkicowaniem Drezna. Samo jego położe-
nie między pasmami gór nazywanych „gościńcem wiatrów” wywołuje ból zębów, 
reumatyzm, źle działa na słabe płuca, ale chroni od złego powietrza, przed cholerą, 
która go nigdy nie dopadła. Stutysięczne, skanalizowane, pozbawione rynsztoków 
Drezno, z setką ulic, 3 tys. domów, 20 kościołami, 6 bożnicami, choć nie przyprawia 
o zawrót głowy, na pewno imponuje, zwłaszcza Altstadt (Stare Miasto) czyni pozy-
tywne wrażenie swym ochędóstwem, schludnością, obmiatanymi zimą ze śniegu 
chodnikami, posypywanymi piaskiem lub trocinami. Nadto:

Nie zobaczysz bowiem w Dreźnie nędzarza w łachmanach […], rozczochranych 
dziewcząt, obszarpanych kobiet, dzieci boso i obdartych: wszyscy porządnie, chędo-
go, niemal jednostajnie ubrani: wszyscy obuci. Nie razi oczu i serca przyjaciela ludz-
kości widok […] tej obrzydliwej nędzy, który nasze miasta tak kazi, taki wstręt wzbu-
dza i tak o nierówności stanów i doli boleśnie przemawia […]. A jednak czynniejsza 
niż gdziekolwiek musi być dobroczynność, skoro tak mało jest nędzy9.

„Równie jak mało nędzy, tak i zbytku niewiele”, konkluduje  Hoff manowa swój 
porównawczy polsko-drezdeński passus, dotkliwie odczuwając kontrast między 
Polską i Saksonią. Inność i obcość autorki sumują się w pozytywne oceny, w do-
strzeżony brak skrajnych nierówności społecznych, w porządek na ulicach i w do-
mach (Sasi nie piją, nie wrzeszczą, piwo rozwożą taczkami, a nie wozami, by nie za-
kłócać nocnego spokoju mieszkańców o 22.00 kładących się do łóżek). Mieszczań-
ski ordnung nie kole w oczy, nie ma tu miejsca dla ekwipażów „bogaczy chciwych 
wielkich zabaw i uciech”, jest miejsce dla tzw. erkerów – swego rodzaju przeszklo-
nych przydomowych ganków, pełniących funkcję wystawek lub ogródków, gdzie 
można pracować, wystawiać towar lub odpoczywać. Kultura życia codziennego i od-
świętnego przykuwa uwagę w najrozmaitszych jego aspektach, począwszy od wi-
dowiskowych mszy w kościołach w oprawie muzyki organowej i orkiestrowej, chó-
ralnych śpiewów, po zdumiewające obyczaje tanatyczne (choćby jak ten związany 
z orszakiem pogrzebowym, na którego czele postępuje umywaczka zwłok z cytry-
nami w ręku „zapewne dla miłej woni tego owocu”, a potem dopiero kapłan w po-
wozie), świadczące o poszanowaniu zmarłych, czego dowodzi także częste nawie-
dzanie i zdobienie grobów.

Idea parcours’u nie dozwala jednak na detaliczną, pogłębioną refl eksję, narzuca 
przypadkowy, pośpieszny dobór miejsc zwiedzanych i opisywanych, uniemożliwia 
roztropne rozsądzenie, co dla deskrypcji jest niezbędne, a co można pominąć. Przy-

9 Tamże, s. 367–368.

44 Magdalena Jonca



..

kładem jest właściwie zaniechanie opisu zamku drezdeńskiego i Gewehrgalerie (ga-
lerii broni) na rzecz wyeksponowanych biografii   saskich elektorów, zwłaszcza  Augu-
sta promowanego tu z racji „przykładnego urządzenia Saxonii”, czego wyrazem, jak 
nader skrupulatnie wylicza autorka, są: reforma administracji, szkolnictwa, oświaty, 
sądownictwa, handlu, ale także przedsięwzięcia ku poprawie codziennej egzysten-
cji obywateli, widoczne choćby w planowym nakazie sadzenia, gdzie się tylko da, 
drzew owocowych, zakładania winnic. Wyobrażenie elektora  Augusta jako skrzęt-
nego gospodarza – ogrodnika z piłką do cięcia drzewa, nożem i łopatką u boku, jest 
dla podróżującej Polki cenniejsze, choć zarazem zmusza ją do przykrej konstatacji 
smętnego rozmarzenia o tym, jak pięknie wyglądałyby ozdobione drzewami „nagie 
chaty naszego Mazowsza, gdyby choć przez dziesięć lat podobnie u nas czyniono”10. 
Nawet radość z powodu ujrzenia na sklepieniu audiencyjnej sali pałacu królewskie-
go polskich herbów nie jest w stanie konkurować z tym nieskrywanym uznaniem 
dla Sasów i ich przedsiębiorczych władców.

Obraz Saksonii dostatniej, oszczędnej, zgodnym wysiłkiem obywateli i troską 
elektorów podniesionej do dobrobytu, czyni ją w oczach  Hoff manowej nie tyle oa-
zą szczęścia, ile ojczyzną „jednego z najwolniejszych ludów na ziemi”11. Zabytki, 
kościoły, cmentarze, zamki, pałace, galerie, ogrody i parki, wszelkie dostępne cywi-
lizacyjne udogodnienia, syntetyzowane w muzealnym i krajobrazowym oglądzie 
(jednak nie z uwagi na walory topografi czne czy malowniczy wdzięk, ale praktycz-
ny, społeczny ich wymiar), stają się ikonami społecznego ładu i wolności obywatel-
skiej. Prowokują zatem do częstych porównań z polskimi realiami, na które skła-
da się nie tylko zaborczy terror, ale także poddany krytycznemu osądowi narodo-
wy charakter. Pretekstów do negatywnych diagnoz dostarczają nawet banalne sy-
tuacje, jak zwiedzanie Grüne Gewölbe – składu broni, kosztowności i klejnotów:

Ale do takiego zbioru trzeba porządku, akuratności i oszczędności niemieckiej, 
z naszym polskim ułożeniem udać się nie może; my zepsujemy jedno, drugie doruj-
nujemy, trzecie nam wezmą, i nic nie mamy12.

W komentarzu tym dopatrzeć się można nader czytelnej aluzji do kolejnych 
aktów rozbiorów. Szczególnie gorzko i wymownie konfrontuje się on z oglądany-
mi eksponatami z drezdeńskiej zbrojowni (Rüstkammer), upamiętniającymi daw-
ną chwałę polskiego oręża: order Orła Białego, pałasz  Batorego, broń  Leszczyńskie-
go, proporce  Sobieskiego darowane sojusznikowi spod Wiednia elektorowi  Janowi 
Jerzemu czy koronacyjne insygnia  Augusta II oraz tarcza z polskim orłem i dumnie 
brzmiącą dewizą – „Sans crainte” (Bez trwogi).

Tym właśnie lekturowym fragmentom towarzyszy pokusa badacza zahaczenia 
treści zębem postkolonialnym, ujęcia jej z perspektywy zmarginalizowanej, pozba-

10  K. z  T a ń s k i c h  H o f f m a n o w a, Wspomnienia z podróży w obce kraje w listach 
do Helenki T. Wydanie nowe Jana Nepomucena Bobrowicza, ozdobione 16 drzeworytami, Lipsk 
1853, s. 55. 

11 Tamże, s. 59.
12 Tamże, s. 68.
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wionej podmiotowości społeczności narodowej. W warunkach co prawda politycz-
nej opresji, ale do której ona sama aktywnie się przyczyniła. Wolno jednak tę poku-
sę oddalić, usunąć, co czyni i sama  Hoff manowa, przechodząc niemal niepostrzeże-
nie w Liście IV do opisu galerii obrazów. Tu wreszcie może poczuć się jak pozbawio-
na kompleksów Europejka, w potocznym słowa rozumieniu – koneserka zbiorów 
o uniwersalnym, ponadnarodowym charakterze. Jednak deskrypcyjną dominan-
tą wywodów na temat malarstwa nadal pozostaje nieszczęsny parcours, odciskający 
swój ślad w niedopracowaniu, w pobieżnym przeglądzie kolekcji, ograniczonym do 
enumeracji dzieł i krótkich prywatnych ich recenzji. Saksońskie, drezdeńskie zbiory 
europejskiego malarstwa urastają tu co prawda do rangi entré w świat sztuki, które 
dla znawczyni różnych jej szkół, kierunków jawią się jako niezbędne quantum satis 
estetycznej eksperiencji, jednak charakter muzealnej narracji nie świadczy o jakimś 
szczególnym wyrobieniu autorki. Jej bezbarwne, nieplastyczne deskrypcje wybra-
nych dzieł, opatrzonych historycznymi notkami, są skażone banalnymi, by nie po-
wiedzieć – podręcznikowymi cenzurami, czego przykładem może być opis obrazu 
„Narodzenie Zbawiciela” pędzla  Giotta:

Dziecię Jezus leży na ziemi, w chacie, matka przed nim klęczy, Józef siedzi, dwóch 
aniołków buja w powietrzu nad świętą rodziną, w dali na dworze pastuszkowie tań-
cują. Ten obraz daleki od doskonałości, jest przecież wysoko ceniony13. 

Narratorka  Hoff manowej, choć wykazuje przeciętne kompetencje dotyczące hi-
storii sztuki, szkół malarstwa, zdradza to, co kulturowa teoria literatury nazywa 
świadomością kulturowego uwarunkowania poznania14. Sposób prezentacji dzieł 
sztuki malarskiej, charakter komentarzy mogłyby sugerować swego rodzaju po-
wierzchowność, choć nie dyletantyzm. Ważniejsza jest jednak świadomość uwa-
runkowania poznania, bo  Hoff manowa opisuje to, co jej się podoba, nie zaś to, co 
powinno się podobać, lekceważąc ofi cjalny kanon estetyczny. Wyraźnie zaznacza 
dystans wobec usankcjonowanych tradycją podziwów. W poufnym tonie zwierzeń 
przyznaje, iż „Madonna”  Rafaela nie zachwyciła jej na początku, ale obraz ten wy-
warł bardzo osobiste wrażenie po kilkakrotnym jego oglądzie. Przypatrując się bo-
wiem obliczu Madonny, zobaczyła w nim twarze tak drogich jej bliskich osób, z któ-
rymi musiała się rozstać: siostrzenicy  Helenki i jej matki15. Ta recepcja sztuki ma więc 
absolutnie osobisty charakter.  Hoff manowa nie przejmuje się tym, że tak wysoko 
ceniony  Giotto w jej oczach „daleki jest od doskonałości” i że  Rafael nie od razu ją 
zachwycił. Podobnie rzecz ma się z „Wenus”  Giorgione, w której opisie epatuje czy-
telnika un peu pruderie, pisząc o „dosyć nieskromnym obrazie” nagiej bogini. Swego 

13 Tamże, s. 122.
14  R. N y c z,  Kulturowa natura, słaby profesjonalizm. Kilka uwag o przedmiocie poznania li-

terackiego i statusie dyskursu literaturoznawczego, [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia 
i problemy, red.  M.P. Markowski,  R. Nycz, Kraków 2006, s. 13.

15  K. z  T a ń s k i c h  H o f f m a n o w a, Wspomnienia z podróży… Wydanie nowe Jana 
Nepomucena Bobrowicza, dz. cyt., s. 124.
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rodzaju zażenowanie sublimuje jednak do rangi przygodnej anegdoty, objawiając 
chęć nakrycia nagiego ciała w niedogrzanych muzealnych salach.

Zasób epitetów, jakimi dookreśla oglądane artefakty, nie należy do wyrafi nowa-
nych, to zazwyczaj: delikatność lub wydelikacenie, łagodność czy gładkość. Narra-
torka nie jest profesjonalistką, raczej „turystką”, w znaczeniu  Baumanowskim, ale 
jeszcze nie emigrantką, konfrontującą osławione dzieła ze swoimi osobistymi po-
trzebami, gustami. Indywidualny odbiór wysuwa się na pierwszy plan, dlatego bez 
kompleksów, jakie odczuwała w zetknięciu z nowoczesnym obliczem mieszczań-
skiego, zasobnego Drezna, tu, w galerii malarstwa europejskiego pływa jak ryba 
w wodzie, czuje się Europejką uprawnioną do wypowiadania nawet dość kontro-
wersyjnych, za to własnych ocen. Rzecz nie w liczbie wymienionych obrazów, gdyż 
na 2 tysiące dzieł omawia niewielki ich odsetek. Chodzi raczej o ducha swobody, 
wewnętrznej wolności, który pozwala jej bez ograniczeń, spontanicznie, w sposób 
do niczego niezobowiązujący recenzować muzealia. 

Pisząc o urządzeniu miasta (architekturze i życiu mieszkańców), porównując je 
z polską realnością, czuła się jak „cudzoziemka”, natomiast w galerii malarstwa od-
zyskała status europejskiej „turystki”16, zdolnej wyartykułować swoje gusta i poglą-
dy, nie zważając na utarte kanony odbioru, ba, wykorzystując oglądane dzieła do 
opisu własnych nastrojów, emocji. Patrzy w twarz Madonny i widzi…  Helenkę i jej 
mamę – własną siostrę,  Aleksandrę, za którymi tęskni. Z „Sądu Ostatecznego”  Ru-
bensa wybiera tylko jeden szczegół: dziwnie pięknego lekko zmartwychwstającego 
z grobu zmarłego, z licami okrytymi jeszcze śmiertelną bladością, ale taką, że „już 
miło patrzeć na niego”. W  Rembrandtowskiej „Starej kobiecie ważącej złoto” do-
strzega jej uciechę i trwogę, by nikt nie nadszedł i nie przyłapał jej na tej rozkosz-
nej czynności. O rodzajowym malarstwie  Teniers’ów pisze, iż tworzyli, nie wycho-
dząc z karczmy i kiermaszów, tak upodobali sobie malowanie biesiadnych, karczem-
nych scen.  Gerarda Dou (vel Dow) zapamiętała jako mistrza w utrwalaniu przed-
miotów codziennego użytku (dzbanków, mioteł), ale szczególnie urzekł ją jego stalo-
ryt „Dentysta”, a na nim chłopak z wyrwanym zębem17. W oko wpada świeży, „jak-
by dziś zerwany”, „Bukiet”  de Heema. 

Piętno indywidualnego oglądu dotyczy zresztą, choć może w mniejszym stop-
niu, deskrypcji całego miasta, ukazanego z perspektywy historycznej, kulturalnej, 
architektonicznej, stając się pretekstem do snucia, zdawkowych co prawda, refl eksji 
nad kulturą Sasów. Nie jest to typowa narracja  bedekerowska z mapą w ręku i me-
chanicznym opisem widzianych obiektów. Stolica Sasów jest miastem doświadcza-
nym w praktyce zwiedzania z punktu widzenia przechodnia, a przechadzka, jak 
twierdził  Michel de Certeau, jako praktyka bezpośredniego doświadczania uosabia 
do uruchomienia indywidualnych aktów mowy, a co za tym idzie – do odwołania 

16 O metaforze turysty, cudzoziemca znajdującego się na obcym terytorium, kon-
frontującego uprzednio zgromadzoną, „gotową” wiedzę ze swoim doświadczeniem czyt. 
 R. N y c z, dz. cyt., s. 15.

17  K. z  T a ń s k i c h  H o f f m a n o w a, Wspomnienia z podróży… Wydanie nowe Jana 
Nepomucena Bobrowicza, dz. cyt., s. 133–135.
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się do „retoryki przechadzki”18, w tym przypadku także – „przejazdu”. Zwiedzając 
Drezno, narratorka daje świadectwo obcowania z nowoczesnością (struktura urbani-
styczna, podział na centrum i dzielnice oraz przedmieścia), zarazem jednak uczy się 
tej przestrzeni w duchu, by tak rzecz ująć, pre-ponowoczesnym, odkrywając w nim 
miejsca służące kulturze, organizacji i różnym formom spędzania czasu wolnego, 
rozrywce. Rozczarowuje ją toporna bryła Zwingeru, cytrusowe drzewa w kubłach 
wokół niego (nie tak piękne jak w Łańcucie i Nieborowie), niezgrabny drezdeński 
balet (w którym taniec żadnej z primabalerin nie przypomina wdzięku naszej  Pal-
czewskiej), narzeka na obsadę w sztuce  Wolff a Precjoza z muzyką  Webera, ale podziw 
wzbudza kultura muzyczna Niemców, fakt, iż muzyka w tym kraju „należy zupeł-
nie do potrzeb życia”19, podobnie zresztą jak obcowanie z naturą na spacerach, prze-
chadzkach, w plenerach Szwajcarii Saskiej i Weesenstein oraz w drezdeńskich ogro-
dach (Mlecznym, Botanicznym, ks. Maksymiliana,  Marcoliniego,  Struvego, winni-
cy Findlera i ks. Fryderyka), którymi się wprost zachwyciła, poświęcając im osobny 
List VI. Oczarowana pejzażami, nie zapominała, że ich piękno jest efektem nie tylko 
„ogólnego umiłowania natury”, ale owocem pracy i troskliwej pielęgnacji. Zajmo-
wały ją szczególnie nieznane u nas widoki. Z Tarasów  Brühla spoglądała na złocistą 
Elbę z płynącymi po niej żaglówkami i gondolami, na nadrzeczne promenady peł-
ne dzieci z piastunkami, na kawiarnie, w których na świeżym powietrzu, przy stoli-
kach zastawionych kawą i ciastami, kilkaset eleganckich kobiet („rozsądne Niemki”) 
spędzało czas z robótkami w rękach. Rekreacyjny antrakt jest tu niezbędny po wy-
czerpujących opisach Kunstkammer, „Izby wzorów”, „Gabinetu rycin”, biblioteki. 

Przymus podróżowania z powodu emigracyjnego exodusu stał się zarazem, siłą 
rzeczy, emancypującym „aktem uwłasnowolnienia”, rozszerzenia możliwości wła-
snego działania w „procesie aktywnego przyswajania sobie obszaru, traktowanego 
dotychczas jako wyłączna własność mężczyzn”20. Nie zapominając o politycznych 
powodach wyjazdu z kraju, potrafi ła  Klementyna z Tańskich nadać swej podróży 
inny sens i wymiar, uczynić z niej akt poznania nieznanej jej dotąd przestrzeni kul-
turowej, obyczajowej, cywilizacyjnej, z którą konfrontowała swoje poglądy i emo-
cje. Opuszczając 26 lipca 1832 roku21 Drezno, udając się w drogę ku Francji, przez 
Zwickau i Bayreuth, już nie z Polską porównywała czystą Saksonię, ale z brudniej-
szą Bawarią. 

Przejezdny/przechadzkowy charakter narracji  Hoff manowej rejestrującej mul-
tum tyleż godnych uwagi, co przypadkowych po części miejsc, obiektów, obycza-
jów, udziela się konsekwentnie całemu tekstowi. Co więcej, znajduje uprawomoc-
nienie w poznawanej przez autorkę saksońskiej kulturze, którą u kresu wspomnień 

18  E. R y b i c k a, Geopoetyka (o mieście, przestrzeni i miejscu we współczesnych teoriach 
i praktykach kulturowych), [w:] Kulturowa teoria literatury, dz. cyt., s. 475.

19  K. z  T a ń s k i c h  H o f f m a n o w a, Wspomnienia z podróży… Wydanie nowe Jana 
Nepomucena Bobrowicza, dz. cyt., s. 152.

20  D. H ü c h t k e r,  Kobieta w podróży. Czas emancypacji, czas wolności czy kontynuacja 
codzienności?, [w:] Kobieta i kultura czasu wolnego. Zbiór studiów, pod red.  A. Żarnowskiej 
i  A. Szwarca, t. 7, Warszawa 2001, s. 313, 314–315.

21  K. z  T a ń s k i c h  H o f f m a n o w a, Pamiętniki, dz. cyt., s. 11. 
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utożsamia z całą kulturą niemiecką. Pozostawała pod urokiem Drezna, a pisząc: „nie 
wiem, czy jest drugie [miasto], gdzie by więcej ogrodów, pięknych widoków, miejsc 
do przechadzek było”22, podkreślała zamiłowanie Niemców do tej formy wypo-
czynku, która stała się i jej udziałem. 

Niewątpliwie, dzięki tej podróży przez Saksonię, do Drezna i jego okolic, nauczy-
ła się cenić to, co w parkurze i na przechadzce udało się jej złowić w migawkowym 
wrażeniu. Saksonia nauczyła ją umiejętności szybkiego zwiedzania, czujnej obser-
wacji, krótkiej, lakonicznej i dosadnej zarazem oceny, w pewnym sensie przygo-
towała na konfrontację z nowoczesną, poddaną intensywnemu tempu przemian 
Europą. Wiele też w niej samej się zmieniło. Wjeżdżała tu „zamknięta w powozie 
i w sobie”, wyjeżdżała otwarta na nowe doznania.

22   T a ż, Wspomnienia z podróży… Wydanie nowe Jana Nepomucena Bobrowicza, dz. cyt., 
s. 173. Podkr. – M. J.
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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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 TERESA WINEK

PARYSKA WYPRAWA NARCYZY  ŻMICHOWSKIEJ

Podróżom  Narcyzy  Żmichowskiej została poświęcona książka  Barbary  Zwoliń-
skiej1; tematyka wędrówek autorki Poganki była też przedmiotem (raczej mało 

szczegółowego) oglądu w kilku innych publikacjach podejmujących temat roman-
tycznego podróżowania i życia pisarki2. Jak pamiętamy,  Żmichowska przebywała 
we Francji cztery razy: w latach 1838–1839, 1857, 1867 i 1868. W Paryżu zaświadczo-
ne są dwa pobyty: pierwszy i trzeci. Najmniej wiemy o wyjeździe w roku 1857, co 
nie dziwi. Pisarka zwolniona niewiele wcześniej z przymusowego osiedlenia w Lu-
blinie, w lipcu tegoż roku przebywała na kuracji leczniczej w Karlsbadzie i stamtąd 
pojechała odwiedzić brata emigranta. Wyjazd w 1868 roku spowodowany był jego 
śmiertelną chorobą,  Narcyza dotarła do Reims kilka godzin po pogrzebie.

Szczegółowo został opisany przez  Żmichowską pobyt w 1867 roku – zainspiro-
wany chęcią oglądania Wystawy Powszechnej, głównym jednak celem wyjazdu 
i tym razem było spotkanie z bratem. Tę wycieczkę można z powodzeniem nazwać 
wyprawą, prowokowała ku temu pisarka, porównując siebie ze sławną (i awantur-
niczą) podróżniczką wiedeńską z pierwszej połowy XIX wieku,  Idą Pfeiff er. Nas in-
teresuje jednak pierwsze (i najdłuższe) pomieszkiwanie  Narcyzy nad Sekwaną; i je-
śli podejmujemy po raz kolejny podróżniczy epizod z biografii   pisarki, to dlatego 
że chcemy spojrzeć nań w kontekście określonym w tytule niniejszej książki. Waż-
na wydaje się nam relacja niespełna dwudziestoletniej panienki z mazowieckiej 
prowincji z ponadrocznego pobytu we Francji końca lat trzydziestych XIX wieku 
– istotna dlatego, że ta młoda podróżniczka po powrocie na ojczystą ziemię stała się 
jedną z najważniejszych postaci krajowego romantyzmu. Pytanie o znaczenie tego 
wojażu jest więc jak najbardziej uzasadnione, a tezą wyjściową niniejszej pracy sta-
je się przeświadczenie, że to pierwsze spotkanie z Francją było dla przyszłej pisarki 
najważniejsze ze wszystkich podróży; ostatecznie przerosło jej plany i okazało się 
prawdziwą wyprawą po złote runo.

 Barbara  Zwolińska wskazała w swej książce na specyfi czny – odbiegający od ro-
mantycznego modelu – stosunek  Żmichowskiej do podróżowania, napisała wręcz 
o jej „odporności na romantyczne mody, zwyczaje i potrzeby podróżnicze”3:

 Żmichowska w żaden sposób nie przyczyniła się do tworzenia romantycznych 
mitów podróży. Wręcz przeciwnie – w jej listach, a także w powieściach można do-
szukać się tendencji odwrotnej – skłonności do demityzowania doświadczenia po-

1  B.  Z w o l i ń s k a, Podróże Narcyzy Żmichowskiej, Gdańsk 2010.
2 Zob.   S. B u r k o t,  Polskie podróżopisarstwo romantyczne, Warszawa 1988;  M. S t ę -

p i e ń, Narcyza Żmichowska, Warszawa 1968.
3  B.  Z w o l i ń s k a, dz. cyt., s. 24.
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dróży. Pisarka zresztą […] nie zapisuje swoich wrażeń podróżnych w żadnym z licz-
nych wybieranych przez romantyków gatunku. Jej relacje epistolarne nie są nawet 
popularnymi w tamtym czasie „listami z podróży” […].

Sądzę, że na podstawie bogatego zbioru listów  Narcyzy  Żmichowskiej do rodzi-
ny i przyjaciół można dojść do wniosku, że ten tak ważny dla romantyków aspekt 
doświadczania życia poprzez podróże nie był przez nią szczególnie ceniony, a swoją 
niechęć do utrudzających ją podróży przenosiła do powieści, gdzie wątki peregry-
nacyjne znajdą się na dalszym planie4.

Trudno zaprzeczyć powyższym obserwacjom, ale można też przyjąć, że zacho-
wany materiał dokumentacyjny (korespondencja i twórczość literacka) dostarcza 
wystarczających przesłanek do uzasadnienia wskazanej wcześniej tezy. 

 Żmichowska rozpoczęła swój paryski żywot jako dziewiętnastoletnia panienka 
z polskiej prowincji. Skończyła, co prawda, jedną z najlepszych pensji (mając szes-
naście lat), ale jej dzieciństwo i młodość upłynęły wśród rodziny zubożałej, zarabia-
jącej na utrzymanie dzierżawami i na urzędniczych posadkach. Wyjechała do Fran-
cji w najbardziej mrocznym okresie popowstaniowej rzeczywistości po to, by za-
rabiać na swe utrzymanie, dlatego świadectwo jej francuskiego pobytu wydaje się 
tym ciekawsze, że odbiega od znanego i uznanego wówczas modelu bycia Polaka 
w świecie Zachodu. 

O najważniejszych faktach z paryskiego okresu życia  Żmichowskiej wiemy sto-
sunkowo sporo (choć kalendarium życia pisarki na pewno wzbogaci tę wiedzę no-
wymi informacjami), pisali o nich  Marian Stępień i przywołana już  Barbara  Zwo-
lińska.  Stępnia interesował przede wszystkim proces dojrzewania ideowego autor-
ki Książki pamiątek, głównie poprzez rozmowy z bratem  Erazmem, i to właśnie  Era-
zmowi Żmichowskiemu autor monografii   przypisuje zasługę przemiany, jaka do-
konała się w niespełna dwudziestoletniej  Narcyzie.

 Zwolińska skoncentrowała swą uwagę na faktografii   wyjazdu i przede wszyst-
kim relacjach rodzeństwa  Żmichowskich, które ostatecznie okazały się głównym ce-
lem przedłużanego kilkakrotnie pobytu we Francji. Praca  Zwolińskiej opiera się za-
sadniczo na jednym rodzaju materiału dokumentacyjnego: listach. Koresponden-
cja  Żmichowskiej z interesującego nas okresu nie jest obfi ta i obejmuje w zasadzie 
tylko dwie osoby: brata  Erazma oraz  Feliksa Michałowskiego, brata  Ludwiki, przyja-
ciółki naszej bohaterki z pensji. Szczerą i wylewną wymianę myśli z rodziną i przy-
jaciółmi pozostałymi w kraju ograniczała oczywiście cenzura, w późniejszym okre-
sie także nadzór Zamoyskich nad listami guwernantki. Mimo tych ograniczeń listy 
są podstawowym i w zasadzie jedynym źródłem umożliwiającym poznanie poby-
tu  Żmichowskiej we Francji. Wydaje się jednak, że w zachowanej korespondencji 
można odnaleźć tematy oraz informacje nie wyzyskane przez  Zwolińską, dotyczą-
ce nie tyle podróży jako takiej, lecz okoliczności i spraw, w których uczestniczyła 
późniejsza pisarka; nieplanowane przez nią wcześniej zajęcia i znajomości sprawi-

4 Tamże, s. 25, 26.
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ły, że czternaście francuskich miesięcy zaowocowało nader obfi cie, i co najważniej-
sze: w znaczący sposób ukształtowało pisarstwo autorki Szczęścia poety.

Przypomnijmy pokrótce podstawową faktografi ę owego francuskiego roku. 
 Żmichowska wyjechała do Paryża w lipcu 1838 roku jako guwernantka  Pelagii 
Zamoyskiej.

W ówczesnych czasach tego typu wycieczka [w celach zarobkowych – przyp. T. W.] 
młodej dziewczyny była aktem nie lada odwagi czy nawet dowodem przełamywa-
nia obyczajowego tabu. O szczegółach tej podróży  Żmichowska wspomina w listach, 
jednakże jej relacje z odbywanej drogi są dość lakoniczne5

– stwierdziła  Zwolińska, dodając „Nie wiemy, czy jadąc do Paryża, młodziutka 
nauczycielka wyruszała z bagażem romantycznych wyobrażeń o tej modnej metro-
polii”6. O samej podróży do Francji właściwie nie mamy żadnych relacji.  Zwoliń-
ska zarzuciła przyszłej pisarce selektywność wrażeń, konstatując z pewnym zdzi-
wieniem, iż

Autorka listów nie opisuje dokładniej techniki pokonywania znacznych odległo-
ści, dzielących ją od Paryża, lakonicznie wspomina o podróży dyliżansem, nie pozna-
jemy też szczegółów mijanych krajobrazów czy nazw miejscowości. Można wręcz 
stwierdzić, że przestrzeń drogi w jej relacjach epistolarnych rysuje się enigmatycz-
nie.  Żmichowska w tej przestrzeni istnieje raczej jako obserwatorka towarzyszących 
jej podróżnych, których rozmowy i reakcje wydają się bardziej zajmujące niż obser-
wowanie widoków7.

Kilka słów na usprawiedliwienie guwernantki.  Zamoyska jechała starym, naj-
krótszym szlakiem, przez Frankfurt i Saarbrücken, gdzie widoki są monotonne jak 
mazowieckie piaski; podróż była pomyślana tak, by zmęczyć jak najmniej i jak naj-
szybciej doprowadzić do celu.  Żmichowska zdawała sobie sprawę z ograniczono-
ści i przypadkowości swych wrażeń. Już z Paryża z nutą ironii informowała  brata, 
że była w Châlons i Épernay tyle czasu, ile potrzeba na wymianę koni8. Przywoła-
nie tych miejscowości dowodzi jednak, że podróżniczka zdawała sobie sprawę z ich 
walorów historycznych i kulturalnych. Natomiast już te wczesne zapisy epistolarne 
ujawniają istotną cechę autorki Poganki: skłonność do obserwacji psychologicznych. 

5 Tamże, s. 41.
6 Tamże.
7 Tamże, s. 42.
8  N. Ż m i c h o w s k a, Listy, t. 1: W kręgu najbliższych, oprac.  M.  Romankówna, Wro-

cław 1957, s. 63, list z 1 sierpnia 1838 roku. W następnych odwołaniach publikacja określa-
na: Listy, z podaniem tomu i strony.
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Guwernantka Zamoyskich

Pierwsze miesiące pobytu nad Sekwaną wypełniły guwernantce przede wszyst-
kim lekcje z uczennicą. Ranki, tzn. czas między dziewiątą a dziesiątą, przeznaczała 
na spacery w ogrodach Tuileries. Można przypuszczać, że najważniejsze paryskie 
miejsca: Luwr, ulice Dauphine i Champs Elisées zwiedzała w towarzystwie dzieci 
Zamoyskich i ich znajomych, np. majora Chełmańskiego, guwernera syna Zamoy-
skich. Z tych spacerów pozostał jej w pamięci m.in. niezwykły dźwięk dzwonu nad-
sekwańskiej katedry.

Wyjeżdżając do Paryża z rodziną   Anieli i Konstantego Zamoyskich,  Żmichowska 
znalazła się w sytuacji wysoce niekorzystnej.  Konstanty Zamoyski i jego brat  Włady-
sław brali udział w powstaniu listopadowym; po jego upadku młodszy brat zdecy-
dował się na emigrację,  Konstanty pozostał w kraju, był wszak ordynatem, co mia-
ło swoje konsekwencje. Pracodawcy  Żmichowskiej, zarówno w kraju, jak i podczas 
leczniczego pobytu  Anieli Zamoyskiej w Paryżu, dbali o poprawność polityczną, od 
cara bowiem zależał los ordynacji. Z racji swej pozycji społecznej nie tylko odcina-
li się od tej części emigracji, która określała siebie jako demokratyczną, ale w ogóle 
stronili od pielgrzymstwa czynnego, zaangażowanego w działalność patriotyczną: 
„Pani Zamoyska tak się samego nazwiska emigranta obawia, że bardzo mało nawet 
z familią  Czartoryskich żyje” – napisała  Żmichowska 21 sierpnia 1838 roku w liście 
do  Feliksa Michałowskiego9. Krytycznie oceniając tę sytuację, narzekała, iż  Zamoy-
ska nigdzie „nie bywa”:

[…] taka zabawka pieniądze kosztuje, a ona rozsądna; powiada, że się bez wszel-
kich zabaw obejść umie! Zresztą, mogłaby się skompromitować. Moskiewka, że to 
zrobiła, to co innego, ale Polka, która ma majątek w Polsce i boi się, żeby go jej nie za-
brano, toby prędzej wolała dać całej emigracji z głodu umrzeć, jak jednego franka 
wychodźcowi pożyczyć10.

Podróżując z  Zamoyskimi,  Żmichowska realizowała ówczesny wzorzec pozna-
wania Europy Zachodniej z perspektywy mieszkańca kraju pod zaborami. Zamoy-
scy, mając w Paryżu rodzinę i przyjaciół emigrantów, zachowywali się tak, jak żyli 
w Królestwie, a podróż matki tej rodziny „dla poratowania zdrowia” wpisywała się 
w kod niepisanej umowy między mieszkańcami kraju nad Wisłą a zaborcą. I w tym 
modelu funkcjonowała też  Żmichowska przez drugą połowę 1838 roku.

9 Listy, t. 3: Miodogórze, s. 452, list z 21 sierpnia 1838 roku. Zob. tamże (s. 664) komentarz 
 Romankówny: „ Aniela Zamoyska w domu swym w Paryżu ograniczyła nawet wizyty  Wła-
dysława Zamoyskiego, rodzonego brata swego męża, ze względu na jego działalność poli-
tyczną w stronnictwie arystokratycznym  Adama Czartoryskiego”. W innym miejscu edy-
torka listów  Żmichowskiej napisała, że „w domu Konstantynostwa Zamoyskich w Paryżu 
w roku 1838 twórczość  Mickiewicza uważa się za «demoralizującą», a jego książki za «zaka-
zane»” (tamże, s. 481).

10 Listy, t. 1, s. 93, list do  Erazma z 29 października 1838 roku. 
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Spróbujmy pokrótce scharakteryzować  Narcyzę Żmichowską na podsta-
wie pierwszych miesięcy paryskiej guwernerki, z zastrzeżeniem, że listy jako mate-
riał źródłowy to świadectwo jednostronne i można powiedzieć: stronnicze, ale nie-
stety, niemal jedyne dla tego okresu życia przyszłej pisarki. Jaki portret  Żmichow-
skiej rysuje się w jej korespondencji? Po pierwsze, guwernantka   Zamoyskich jest 
zainteresowana przede wszystkim sytuacją rodzinną; osoby braci, sióstr, szwagrów, 
siostrzeńców, ciotek i wujów wypełniają niemal w całości pierwsze jej paryskie listy 
do  Erazma, co jest naturalne w sytuacji, gdy komunikacja między krajem a emigra-
cją była utrudniana przez cenzurę oraz inne restrykcje polityczne, ale ta okoliczność 
nie tłumaczy w pełni tak ograniczonego kręgu spraw ważnych dla  Żmichowskiej. 
Po drugie: obszar Francji poznawanej przez guwernantkę   Zamoyskich był wyjątko-
wo skromny. Najważniejszym doznaniem stało się poznawanie Paryża w towarzy-
stwie  Erazma, podczas jego krótkiego pobytu w tym mieście.

Po trzecie: równie ograniczony był krąg ludzi, z którymi  Żmichowska spotykała 
się w Paryżu (z powodu swej kondycji towarzyskiej i zamkniętego charakteru do-
mu  Zamoyskiej). Po czwarte: codziennym doświadczeniem guwernantki była nuda 
narzucająca się w monotonii powszedniego życia. „Chciałam czytać – żadnej książki 
pod ręką, chciałam rozmawiać – żadnej dobrej duszy” – żaliła się  Erazmowi 10 wrze-
śnia 1838 roku11; „Nudzę się, bo nie mam żadnych innych książek, prócz książki od 
pacierza – której z należną uwagą dłużej nad pół godziny czytać nie mogę”12 – do-
dawała miesiąc później. „Lekcje daję, czytam książki, to jest nie książki, tylko ro-
manse”13 – to kolejne wyznanie.

Oczywiście, bardzo szybko dzięki bratu i ludziom z jego otoczenia dotarła do 
cennej (a także modnej) ówczesnej literatury. Już pod koniec sierpnia lub na począt-
ku września 1838 roku (data listu nieustalona) prosiła  Erazma o przesyłkę: „Obieca-
łeś mi, Eraziu, wystarać się o jakie z tych zakazanych książek, o których tu ani sły-
chać, np.  Mickiewicza lub  Mochnackiego, lub co tobie się podobać będzie”14. Nieco 
później informowała swego mentora o lekturze Słów wieszczych i Księgi ludu  Lamen-
nais’ego oraz Ewangelii.  Erazm Żmichowski chyba solidnie wywiązywał się z obo-
wiązku dostarczyciela zadrukowanej bibuły, skoro siostra kierowała pod jego ad-
resem słowa wdzięczności, np. za Wieczory pielgrzyma Stefana  Witwickiego15. Kore-
spondencyjne zapisy sugerują jednak, że zdobywane w tajemnicy przed  Zamoyską 
tomy nie wypełniały czasu i nie zaspokajały czytelniczych potrzeb guwernantki. 

Siostra emigranta

Jak zgodnie sugerowali zarówno  Mieczysława  Romankówna, jak też  Marian Stę-
pień, istotna i zbawienna zmiana w sposobie życia  Żmichowskiej nastąpiła w mo-

11 Tamże, s. 79.
12 Tamże, s. 84, list z 2 października 1838 roku. Zob. też list z 24–25 września tegoż roku.
13 Tamże, s. 98, list z 15 grudnia 1838 roku.
14 Tamże, s. 73.
15 Tamże, s. 91, list z 25 października 1838 roku.
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mencie wypowiedzenia jej pracy guwernerskiej, czyli na początku 1839 roku. Po-
zbawiona obowiązków nauczycielskich mogła spędzać czas według własnych pla-
nów, dzięki temu początkowy pobyt „dla chleba” zmienił się w swoistą paryską wy-
prawę. Dziesięć miesięcy oczekiwania na okoliczności umożliwiające powrót do kra-
ju początkująca pisarka wypełniła działaniami, które w przyszłości miały pomóc jej 
w uzyskaniu pozycji jednej z najważniejszych pisarek krajowych i znaczącej dzia-
łaczki społecznej. 

W 1839 roku życiem  Narcyzy  Żmichowskiej kierował brat Erazm, a tę jego opie-
kę nad siostrą w ówczesnej Francji można określić jako „oswajanie przez oswojo-
nego”, wszak kapitan wojsk polskich miał już za sobą siedem lat pobytu na obczyź-
nie: w Anglii i Francji. Oglądał Europę z pozycji polskiego emigranta i ta perspekty-
wa bez wątpienia oddziałała też na sposób widzenia kraju nad Sekwaną przez jego 
najmłodszą siostrę. Przede wszystkim narzucił (i umożliwił) on Narcyzie wytrwałą 
i konsekwentną lekturę.

Zarówno  Romankówna, jak też  Stępień i  Zwolińska pisali o tym, że  Żmichowska 
spędzała przedpołudniowe godziny w bibliotece publicznej. Przypomnijmy jeszcze 
raz znane cytaty z jej listów do brata:

Chodzę do biblioteki, zaraz jak się otwiera, kiedy nikogo nie masz jeszcze, siadam 
o 10, wychodzę o 1. Nie mogłabym ci powiedzieć, czy są kobiety, czy ich nie ma, bo 
ani podnoszę oczu z książki16.

[…] do biblioteki nikt mnie nie prowadził, zapytałam się, weszłam tak odważnie, 
żem się sama sobie dziwiła […]17.

Oczywiście, czytano też u   Zamoyskich ( Żmichowska informowała np. o lekturze 
Wernyhory Michała Czajkowskiego), ale były to czytania przede wszystkim dla roz-
rywki, dla wspólnego spędzania czasu. W bibliotece dokonywało się misterium in-
dywidualnego kontaktu z książką, zaplanowanego jako sposób rozwoju intelektu-
alnego, a to w sposób znaczący zmieniało klasyfi kację lektury. W literaturze przed-
miotu podkreślana bywa zazwyczaj odwaga  Żmichowskiej w przełamywaniu kon-
wenansów, które nie pozwalały dobrze urodzonym kobietom na samotne eskapady 
i przesiadywanie w publicznej bibliotece. Pomija się natomiast fakt, że  Żmichowska 
chodziła do Bibliothèque Nationale w czasie, gdy na ziemiach historycznie polskich 
nie było żadnej biblioteki publicznej poza lwowskim Ossolineum, a zbiory bibliotek 
zamkniętego Uniwersytetu Warszawskiego i rozwiązanego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk były wywożone na północny wschód, o czym pisał   Mickiewicz po francusku 
i dla Francuzów już w 1833 roku18. W wyniku działań paryskiej emigracji właśnie 
w 1838 roku powstała nad Sekwaną Biblioteka Polska.

Warto zwrócić też uwagę na inne problemy związane z samokształceniem 
 Żmichowskiej; dotychczas prawie w ogóle nie pytano, co czytała przyszła pisar-

16 Tamże, s. 103, list z początku stycznia 1839 roku.
17 Tamże, s. 105, list z 7 stycznia 1839 roku.
18 Zob. [Grabież polskich bibliotek], [w:]  A.  M i c k i e w i c z, Dzieła, wydanie rocznicowe, 

t. 6: Pisma fi lomackie. Pisma polityczne z lat 1832–1834, Warszawa 2000, s. 321–324.
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ka w przedpołudniowe godziny we francuskiej bibliotece narodowej, a możliwości 
lekturowe miała przecież niezwykle bogate. O francuskich lekturach autorki Pogan-
ki pisała stosunkowo dawno, bo w latach 30. zeszłego wieku,  Wanda Morzkowska-
-Tyszkowa19. Opracowała ona dwie listy francuskich publikacji: takich, które  Żmi-
chowska znała na pewno, oraz takich, których znajomość jest prawdopodobna. Li-
sty te nie są obszerne, ale zawierają dzieła znaczące, niejako podręcznikowe dla 
znajomości francuskiego romantyzmu. Co charakterystyczne, w grupie pierwszej 
znajdują się głównie autorzy wydawani w latach 30. XIX wieku i nieco wcześniej, 
przede wszystkim:  Eugène Sue (Arthur, 1838),  Frédéric Soulié (Les Memoire du diable, 
1838),  mme de Bawr (Les Flavy, 1838),  Félicité-Robert Lamennais (Le Livre du peuple, 
1837 i Paroles d’un croyant, 1833),  Alfred de Musset (Confession d’un enfant du siècle, 
1836). Można przypuszczać, że  Żmichowska czytała ich dzieła właśnie w Paryżu, 
w najnowszych edycjach.

W listach znajdujemy ślady tych lektur. Już w październiku 1838 roku guwer-
nantka informowała brata o czytaniu Słów wieszczych i Księgi ludu  Lamennais’ego. 
Świadoma restrykcji cenzuralnych i swej bezradności w istniejącej sytuacji politycz-
nej, przeciwstawiała się im w sposób typowy dla tego czasu: uczyła się fragmentów 
zakazanej literatury na pamięć: „Całą umieć [na pamięć – przyp. T. W.] byłoby za 
trudno, przewieźć, podobno że bardzo niebezpiecznie, ale tak co główniejsze i moc-
niejsze myśli myślą do Polski przekraść to by nieźle było”20. Na marginesie warto 
zauważyć, że ten program  Żmichowska będzie realizować niemal przez całe życie, 
przekazując swym uczniom z różnych grup społecznych i na różne sposoby owo-
ce europejskiej kultury.

Na szczególną uwagę zasługują liczne publikacje związane z saintsimonizmem:

 Żmichowską, tak jak i innych polskich romantyków, mniej zajęły te zagadnie-
nia, które stanowią podstawę systemu u jego twórcy,  Saint-Simona, to jest cała stro-
na ekonomiczno-socjalna nauki. Natomiast wywarły na nią silne wrażenie głoszone 
przez jego uczniów hasła wyzwolenia kobiety, a wreszcie pociągnęła ją specjalnie sil-
nie nauka tego saintsimonisty, który najwybitniej reprezentował tendencje sekty do 
przekształcania nauki mistrza w system fi lozofi czno-metafi zyczny, a zarazem unik-
nął jaskrawości i ekstrawagancji, w jakie popadła część szkoły z  Enfantinem na cze-
le. Tym wybitnym odszczepieńcem saintsimonizmu był  Piotr Leroux21.

W okresie pobytu  Żmichowskiej we Francji wydawał on czytane przez nią cza-
sopismo „Revue Indépendante”, a jego poglądy adaptowała dla literatury  George 
Sand. 

19  W. M o r z k o w s k a-T y s z k o w a, Żmichowska wobec romantyzmu francuskiego, 
Lwów 1934. Ponieważ badaczka znała tylko część korespondencji  Żmichowskiej, opubliko-
waną przed powstaniem jej rozprawy, sporządzone przez nią listy lektur należałoby zwe-
ryfi kować, uwzględniając całą korespondencję udostępnioną przez  Romankównę i  Barba-
rę Winklową.

20 Listy, t. 1, s. 88, list z 15 października 1838 roku.
21  W. M o r z k o w s k a-T y s z k o w a, dz. cyt., s. 8.
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W bibliotece  Żmichowska poznała też innych autorów:  Gotfryda Leibniza,  Jana 
Fichtego, Fryderyka Schlegla,  Imanuela Kanta,  Fryderyka Schellinga – wspomina-
ła ich w swych listach. Jest jednak powód, który nie pozwala przeceniać tych czy-
telnianych lektur, bowiem do francuskiej biblioteki narodowej  Żmichowska mogła 
chodzić, co najwyżej, przez dwa początkowe tygodnie stycznia 1839 roku i po po-
wrocie z Reims – w ostatnich dniach lipca i w sierpniu tegoż roku. Jej program lek-
turowy nie był jednak konsekwentny i przemyślany. „Najobfi tszy w księgi był mój 
pobyt w Paryżu, gdzie nawet żadnej busoli do kierowania się nie miałam, i widzę 
teraz, że często nad mniej ważnymi lub starymi dziełami myśl moją łamałam, czas 
traciłam, kiedy można było od razu w teraźniejszości przeszłość pochwycić”– napi-
sała po latach22. Być może nauczona tymi doświadczeniami, jako guwernantka i na-
uczycielka, tworzyła potem nieustająco listy lektur zalecanych młodszemu poko-
leniu. O wpływie literatury francuskiej na twórczość  Żmichowskiej piszemy w dal-
szej części artykułu.

W połowie stycznia 1839 roku  Żmichowska przeniosła się do brata w Reims, mia-
ła wówczas możliwość czerpania książek także z innego źródła, a lektury tam odby-
wane były tak samo ważne, a może nawet bardziej znaczące dla przyszłej pisarki. 
Informacje o tym można wyczytać między wierszami jej korespondencji. Nie ule-
ga wątpliwości, że emigrant zamieszkujący Reims dobrze znał zasoby Księgarni Pol-
skiej i zaznajamiał z nimi swą podopieczną, dowodzi tego chociażby zdanie w liście 
z 7 sierpnia 1839 roku do  Feliksa Michałowskiego: „O książkach  Erazm pisać musiał, 
bo on się z p.  Januszkiewiczem widział, a ja mu w każdym liście przypominam, żeby 
się z Panem naradził w tym względzie”23. Przypomnijmy, że w 1838 roku Księgarnia 
 Eustachego Januszkiewicza wydała m.in. osiem tomów Pism Adama  Mickiewicza, 
a w poprzednich latach najważniejsze dzieła  Juliusza Słowackiego i  Zygmunta Kra-
sińskiego. Jeśli nawet  Żmichowska nie zawarła bezpośredniej znajomości z pracow-
nikami księgarni, to sam kontakt z ówczesnymi wydaniami najnowszej literatury 
polskiej był czymś wyjątkowym w życiu dwudziestoletniej panienki przyjeżdżają-
cej z kraju w okresie popowstańczego marazmu i szaleństw cenzury. Przez analogię 
można przywołać wypowiedź  Juliusza Słowackiego, który już po kilku miesiącach 
pobytu nad Sekwaną pisał do matki: „Myślę siedzieć w Paryżu przez zimę – nie dla 
zabaw, lecz dla łatwości, z jaką tu dostaję książek, i dla dogodzenia potrzebie ciche-
go życia, które się mnie czuć daje”24.

Zauważmy na marginesie, że cytowane wcześniej zdanie o książkach od  Janusz-
kiewicza pojawia się wśród informacji o przygotowaniach do wyjazdu, o pakowa-
niu kufra i o pudłach z kapeluszami25. Jeśli do tego bagażu  Żmichowska chciała do-
dać książki od  Januszkiewicza, to nic dziwnego, że niemal histerycznie reagowała 

22 Listy, t. 2: Rozdroża, oprac. M.  Romankówna, Wrocław 1960, s. 7, list z 15 lub 16 grud-
nia 1844 roku.

23 Tamże, t. 3, s. 476.
24  J. S ł o w a c k i,  Dzieła, wyd. 3, t. 13: Listy do matki, oprac.  Z. Krzyżanowska, Wrocław 

1959, s. 24, list z 10 września 1831 roku.
25 Także w liście do  Erazma znajdujemy zdanie, iż szykując się do powrotu, musi książki, 

„co podostawała, upakować” (Listy, t. 1, s. 112, list z 5 września 1839 roku). 
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na myśl o przekraczaniu granicy i bardzo liczyła na celnika z rodziny  Borzęckich26, 
i na zawsze nabawiła się choroby celnej27.

Ten drugi etap życia we Francji okazał się tak ważny dla  Żmichowskiej m.in. dla-
tego, że  Erazm był aktywnym członkiem Towarzystwa Demokratycznego, co w kon-
sekwencji rozszerzało krąg jej francuskich znajomości. O ile bowiem przez pierwsze 
pół roku życia w Paryżu  Żmichowska przebywała wśród małej grupki ludzi spod 
znaku  Czartoryskiego, to następne miesiące pozwoliły jej poznać inną część emi-
gracji, i co za tym idzie: inne programy polityczne i społeczne28. Dzięki tym znajo-
mościom powrót  Żmichowskiej do Paryża w lipcu 1839 roku oznaczał zamieszka-
nie u  Katarzyny i  Erazma Borzęckich, którzy siostrę swego przyjaciela otoczyli tro-
ską, organizując wycieczki dla zwiedzania miasta i okolic. I tak np. przyszła autor-
ka Książki pamiątek z wielkim wzruszeniem pisała o koncercie w kościele św. Rocha 
(gdzie i dziś odbywają się nieustające koncerty). Wtedy też odwiedziła Akademię 
Francuską, choć tamtejszy „salon światowego towarzystwa” mocno ją rozczarował29. 
Cenna okazała się także znajomość z  Cecylią Chłędowską (również żoną emigran-
ta); w jej towarzystwie zwiedziła ważne miejsca w okolicach Paryża: Bellevue, Saint-
-Cloud, Sèvres, Wersal.

Inspiracje i nadzieje początkującej pisarki

Jakie znaczenie miał dla  Narcyzy  Żmichowskiej ten pierwszy wyjazd do Fran-
cji? Niefortunna guwernantka zbilansowała jego zyski stosunkowo wcześnie, bo 
już 28 listopada i 1 grudnia 1838 roku (już wtedy narastały nieporozumienia z  Za-
moyską) w liście do  Feliksa Michałowskiego pisała: „Wrócę [do kraju – przyp. T. W.], 
bo już celu mego dopięłam: byłam we Francji, widziałam  Erazma. Wrócę. Może 
raz w Polszcze znowu będę Paryża żałować, ale trudno żyć bez żalu, a jakoś milej 
wśród swoich się posmucić”30. Cytat ten dobrze oddaje stan duchowy  Żmichow-
skiej z pierwszych miesięcy we Francji:  Żmichowskiej zbuntowanej, sceptycznej 

26 „Z Drezna bardzo mi radzą jechać przez Poznań i w Słupcach granicę przebywać, 
gdyż tam jest naczelnikiem jakiś pan Borzęcki, znajomy, podobno że kuzyn nawet tych Bo-
rzęckich, i który by mi bardzo mógł być pomocnym w przebyciu granicy. Przyznam ci się, 
że ten wzgląd mając na uwadze, łatwo bym się namówić dała, bo mnie najwięcej ta granica 
straszy”; list do  Erazma Żmichowskiego z 30 sierpnia 1839 roku, Listy, t. 1, s. 110.

27 Co prawda, 31 sierpnia informowała  Michałowskiego, że weźmie tylko książki fran-
cuskojęzyczne, a z polskich jedynie Ołtarzyk złoty, gdyż z polskimi publikacjami „jest naj-
większa na granicy trudność, francuskie łatwiej się dostaną do kraju” (Listy, t. 3, s. 480). Ja-
ka była ostatecznie zawartość jej podróżnego kufra, nie wiemy.

28 Ówczesne spotkania emigrantów w ramach tworzonych licznie towarzystw to te-
mat wciąż czekający na opracowanie, mimo istniejącej już literatury przedmiotu. Zob. m.
in.:  M. S t r a s z e w s k a, Życie literackie Wielkiej Emigracji we Francji 1831–1840, Warsza-
wa 1970.

29 Listy, t. 1, s. 108, list z 15 sierpnia 1839 roku.
30 Tamże, t. 3, s. 461. Sens tego wyznania staje się czytelny w kontekście wypowiedzi 

z innego listu do  Michałowskiego, gdy informowała, iż z jego siostrą  Ludwiką wielokrot-
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melancholiczki, bez określonego celu życia; jej pierwsze listy z jesiennych miesię-
cy 1838 roku pełne są buntu wobec programu samokształceniowego proponowa-
nego przez  Erazma i można w nich znaleźć liczne wypowiedzi podobne do poniż-
szych: „Wielki jesteś duszą i sercem, ale zlituj się nade mną, nie mów mi o wznio-
słych twoich marzeniach, bo zdaje mi się wtenczas, że mię potępiasz, że mię kochać 
przestajesz. Gdybym mówiła, że im wierzę, kłamałabym, Erazmie”31; „Wszak praw-
da,  Eraziu, że za surowe są twoje przepisy?”32. Dalsze miesiące we Francji ukształto-
wały inną  Narcyzę Żmichowską. Niemal po półwieczu  Piotr Chmielowski napisał, 
że „podróż ta, a zwłaszcza rozmowy z bratem i jego towarzystwem silnie wpłynęły 
na zmianę wyobrażeń Narcyzy i stanowią początek nowego, najświetniejszego okre-
su w jej życiu”33. Francuskie okoliczności „zrobiły z niej kobietę o silnie wyrobio-
nych przekonaniach, zdobytych mozolnie po długim pasowaniu się z dawniejszymi 
mniemaniami, wskazały jej cel życia w pracy dla ogółu, w poświęceniu wszystkich 
sił swoich dla przyszłego szczęścia kraju, które bez ludu jest niemożliwe”34. Trafność 
tego rozpoznania potwierdzają późniejsze listy pisarki; niemal do końca życia bę-
dzie ona przypominać o wpływie brata na kształt swego życia.

Takiego jednak znaczenia podróży nie uświadamiała sobie  Żmichowska w chwili 
powrotu. Musiało minąć nieco czasu, by jej przemiana zaowocowała literacko. Dro-
ga powrotna do kraju dostarczała zaledwie przeczuć tego, co chciała realizować po-
czątkująca pisarka. Bo oczywiście  Żmichowska pojechała do Paryża jako autorka. 
W kufrze zawiozła sporą paczkę zapisanych przez siebie kartek i powiększała ją ko-
lejnymi paryskimi „dziełami”.

Autografy te szczęśliwie ocalały, opisała je, wydając jednoznaczny osąd,  Mieczy-
sława  Romankówna35: „Utwory te jako pierwociny twórczości literackiej  Żmichow-
skiej są bardzo słabe pod względem literackim, brak im siły przekonania, ale zawie-
rają elementy patriotyzmu i ludowości, choć z pewną dozą sentymentalizmu”36.

Co pisała wówczas najwybitniejsza autorka krajowego romantyzmu (oczywi-
ście, po francusku!)? Powieść: Anne et Louise (tytuł jest wystarczającą charakterysty-
ką); opowiadanie (bez tytułu) o więźniu politycznym (Polaku) i jego matce; poda-
nie historyczne z rawskiego (bez tytułu) o dwóch siostrach i księciu Ziemowicie Ma-
zowieckim; Honoria. Tableau historique du 5 siècle; dramat: Monsieur de Saint Vallier, 
z którego zachowała się scena trzecia. Ten tytułowy przegląd dowodzi, że  Żmichow-
ska była dobrze oczytana w literaturze początku XIX wieku i wczesny romantyzm 
jawił się jej jako godny punkt odniesienia i wzór do naśladowania. Taką znajomość 

nie w marzeniach odbywały podróże do Francji, by odwiedzić braci (tamże, s. 455, list z ok. 
3 września 1838 roku).

31 Tamże, t. 1, s. 66, list z 5 lub 6 sierpnia 1838 roku.
32 Tamże, s. 78, list z 8–9 września 1838 roku.
33  P. C h m i e l o w s k i,  Narcyza Żmichowska, [w:]  N.  Ż m i c h o w s k a, Pisma, t. 1, 

Warszawa 1885, s. XIV.
34 Tamże, s. XVI.
35 M.  R o m a n k ó w n a, Inedita N. Żmichowskiej w Bibliotece Jagiellońskiej, „Prace Polo-

nistyczne” 1952, s. 123–152.
36 Listy, t. 1, s. 481.
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literatury współczesnej zyskała nie tyle na pensji  Zuzanny Wilczyńskiej, co dzięki 
swym późniejszym, domowym lekturom i to one stanowiły dla niej inspirację twór-
czą. W paryskim kufrze  Żmichowskiej znajdował się właściwie tylko jeden utwór 
godny odnotowania: Une veillée des fi leuses – pierwszy pomysł Prządek, ze wstępem 
(a jakże!) do czytelników francuskich. I choć już wówczas  Żmichowska traktowała 
tę twórczość z humorem (nazywając ją: „moje pustoty” i „bazgroty” ), to listy ujaw-
niają, iż bardzo chciała opublikować swe dzieła we Francji, a brat miał jej w tym 
dopomóc37. I tak np. 10 września1838 roku pisała z wielkim tupetem i naiwnością: 

Jeżeli będę pisać, to wszystko zawsze sprzedam za gotowe pieniądze, po co mi 
się w ambarasy wydawania wdawać. Teraz nawet, jeżeli się boję o rzeczywistą war-
tość moich pism, to dlatego jedynie, że ich zapewne żaden drukarz nie zapłaci, a ja 
bym chciała dla Marylki ładną sukienkę, a dla Lilii fl aszeczkę najpyszniejszych per-
fum kupić. Zresztą mniejsza o to38.

Kolejne miesiące i doświadczenia korygowały tak ambitne plany; po powrocie 
z Reims postanowiła drukować w kraju przekłady z literatury francuskiej39. Nie ulega 
jednak wątpliwości, że pobyt we Francji rozbudził w niej zapał pisarski. W 1841 ro-
ku obiecywała  bratu: „Zobaczysz, jak przyjadę [po raz kolejny – przyp. T. W.], że 
w moim tłomoczku, zamiast stroików, będzie edycja dzieł Narcyzy lub Gabryelli, 
nie wiem jeszcze, ale będzie ogromne in folio”40. Dotrzymała słowa. 

Jako pisarka  Żmichowska narodziła się po powrocie z Paryża i pod wpływem do-
świadczeń zdobytych nad Sekwaną; świadczą o tym utwory opublikowane w na-
stępnych latach (poza wierszem wydrukowanym w „Pierwiosnku” bez jej wiedzy, 
należącym raczej do wcześniejszych prób pisarskich). Wyraźne są w nich dwa źró-
dła inspiracji, właśnie „francuskich”.  Barbara  Zwolińska wyraziła w swej książce 
zdziwienie, że podróż  Żmichowskiej do Paryża nie znalazła bezpośredniego odbi-
cia w jej twórczości. Ten podróżniczy refl eks jednak istnieje, ale poddany szersze-
mu oglądowi został zawarty w trylogii objętej tytułem: Wyjątki z podróży kobiety, pu-
blikowanej w „Bibliotece Warszawskiej” i w „Pielgrzymie”. Nie są to reminiscencje 
rzeczywistej podróży, stanowią bardziej „rojenie” niż „doświadczenie” (jak napisał 
 Piotr Chmielowski), podejmują bowiem temat kobiecej kondycji (Burza), dowodzą 
wyjątkowego poszerzenia horyzontu geografi cznego pisarki (Gibraltar), są wstępem 
do jej zainteresowań geografi ą, owocujących w przyszłości podręcznikiem do na-
uczania tego przedmiotu. 

37 Zob. np. list z 8–9 września 1838 roku oraz z początku stycznia 1839 roku: „Gdybyś 
mi znalazł kupca na kilka foliałów, który by się ich więcej nabyć odważył […]” (Listy, t. 1, 
s. 104).

38 Tamże, t. 1, s. 81.
39 […] zaczęłam małą powiastkę tłumaczyć, którą za powrotem umyślam panu Dmo-

chowskiemu za pieniądze darować”, list z 29 i 30 lipca 1839 roku, tamże, t. 1, s. 106.
40 Tamże, t. 1, s. 126, list z 20 czerwca 1841 roku.
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Według  Wandy Morzkowskiej-Tyszkowej41 trylogia jest wykładnią poglądów fi -
lozofi czno-społecznych  Pierre’a Leroux: Gibraltar wyjaśnia zasady stopniowego roz-
woju ludzkości, o jego etapach opowiadają kolejno kontynenty. Sprawozdaniem 
z poglądów tegoż myśliciela na tematy religii są Zwaliska Luksoru, Burza natomiast 
kreśli duchową sylwetkę kobiety – w perspektywach podejmowanych zarówno 
przez  Leroux, jak też  George Sand. Należy przyjąć te ustalenia sprzed lat jako traf-
ne odczytanie dzieła, tytuł trylogii sugeruje przecież istnienie jakiejś większej cało-
ści, a podróż ma znaczenie symboliczne. Wpływy  Leroux i Sand Morzkowska do-
strzegła także w Pogance i Książce pamiątek, w których dużo uwagi poświęciła autor-
ka roli rodziny w wychowaniu człowieka. Zasługą tej badaczki jest też wskazanie 
wpływu na twórczość  Żmichowskiej francuskiej powieści felietonowej, bogato roz-
wijanej w latach 30. XIX wieku. Przywoływana korespondencja zawiera świadectwa 
lektury tego gatunku (utwory  Eugène Sue’a i  Frédérica Souliégo). Autorka rozpra-
wy podkreśla też stopniowe wyzwalanie się  Żmichowskiej spod tego wpływu i po-
szukiwanie zarówno oryginalnej formy, jak też własnych tematów, wykraczających 
daleko poza wzorce francuskie. Były one rezultatem inspiracji przejętych z innego, 
choć także „francuskiego” źródła.

Po powrocie z Paryża  Żmichowska zmagała się z typowo romantycznym pro-
blemem: znaczeniem i rolą artysty oraz kształtem jego relacji ze społeczeństwem, 
a w tych poszukiwaniach daje się odnaleźć wpływ  Mickiewicza, i nie chodzi tu tyl-
ko o bezpośrednią zależność np. Szczęścia poety42 od Ody do młodości, Mainy i Koście-
ja od drugiej części Dziadów czy Fantazji od Dziadów części III. Ważniejszy okazał się 
wspólny im motyw przewodni. „Dylemat: sztuka czy obowiązek społeczny, zaryso-
wuje się tu z ostrością wyjątkową jak na krajową poezję drugiego pokolenia roman-
tyków” – napisał  Marian Stępień43. Sprawy narodowe, problem obowiązku, jaki ma-
ją sztuka i artysta wobec narodu to tematy, które  Żmichowska przywiozła z Francji 
i podejmowała w kolejnych, także powieściowych utworach. Bardzo szybko okaza-
ło się, że pisarka odróżniała się od grupy autorek skupionych wokół „Pielgrzyma” 
 Eleonory  Ziemięckiej, ale nie przystała też (mimo formalnych związków i krótko 
trwającej wspólnoty podejmowanych tematów) do Cyganerii warszawskiej. Szuka-
ła dalej, pozornie zerwała z dziedzictwem literatury emigracyjnej, podejmując ga-
tunek typowy dla piśmiennictwa krajowego, czyli powieść (tak bogato reprezento-
waną w literaturze francuskiej tego czasu). 

41  W. M o r z k o w s k a-T y s z k o w a,  dz. cyt.
42  Piotr Chmielowski napisał o tym wierszu, że: „Był on jakby Odą do młodości, zasto-

sowaną do uczuć i ideałów kobiecych. Budził uśpione duchy, zagrzewał do pracy, wskazy-
wał cele działania pożytecznego dla społeczeństwa” (Narcyza Żmichowska, dz. cyt., s. XVIII). 
Nie wiemy, czy poetka znała Odę… z wydań krajowych, raczej mało dostępnych prowin-
cjonalne panience, odnalazła ją natomiast w paryskim wydaniu (w wersji różnej od wcze-
śniejszych edycji) Pism  Mickiewicza z 1838 roku. Oczywiście, przyszła autorka Szczęścia po-
ety poznała część twórczości wieszcza już na początku lat 30. Zob. M.  R o m a n k ó w n a, 
 Mickiewicz w życiu i twórczości  Narcyzy  Żmichowskiej, Łódź 1962.

43  M. S t ę p i e ń, dz. cyt., s. 69.
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Spróbujmy podsumować jeszcze raz: co znaczył pierwszy pobyt w Paryżu dla 
 Narcyzy  Żmichowskiej? Brzmi to banalnie, ale powinno być zapisane: doświadczy-
ła, i to wielostronnie, smaku wolności. Uświadomiła sobie sytuację żyjących w kra-
ju – pod zaborami – dzięki optyce nadsekwańskiej. Powracająca z francuskiej metro-
polii dwudziestoletnia panienka miała niepospolitą świadomość „rzeczy polskich”. 
Mimo licznych niepowodzeń wyjazd napełnił  Żmichowską odwagą, dzięki czemu 
mogła przekraczać kolejne granice – w pracy konspiracyjnej. Znamiennym przykła-
dem jest chociażby jej wyjazd do Francji w 1857 roku: kilka miesięcy po zwolnieniu 
z lubelskiego aresztu domowego pisarka zaplanowała wyjazd do Karlsbadu, by ra-
tować chorą wątrobę. Ale w rzeczywistości był to wyjazd na spotkanie z emigracyj-
nym działaczem  Sewerynem Elżanowskim. Następnie pojechała do Francji – czy tyl-
ko na spotkanie z bratem, czy dlatego, że  Elżanowski nie przyjechał do Karlsbadu?

 Żmichowska próbowała zaszczepić w kraju model życia realizowany przez pol-
ską emigrację we Francji, wyrażający się w „długich nocnych Polaków rozmowach”. 
Przez całe życie gromadziła wokół siebie różne grupy i grupki, angażując je w dzia-
łalność społeczną i patriotyczną.

Nie można też lekceważyć faktu, że dla autorki Szczęścia poety kraj nad Sekwaną 
był przede wszystkim Francją polską, polskich emigrantów. Osiągnięcia kulturowe 
i cywilizacyjne Europy Zachodniej traktowała selektywnie, może dlatego nie do-
strzegała dystansu (w każdym razie nie wyartykułowała takich spostrzeżeń) między 
kulturą ziemi ojczystej a tą poznaną podczas kilkumiesięcznego wojażu.

Opisując pierwszy wyjazd  Żmichowskiej do Francji, poznając jej relacje, opinie, 
późniejsze wspomnienia, nie można nie odnieść ich do refl eksji  Klementyny z Tań-
skich Hoff manowej z francuskiego okresu jej życia, utrwalonych w dzienniku44. Po-
równanie to ukazuje specyfi kę doświadczeń autorki Książki pamiątek.

Jak pamiętamy,  Hoff manowa dotarła do Paryża sześć lat wcześniej i jako osoba 
o pokolenie starsza od  Żmichowskiej. Była wówczas znaną i cenioną pisarką, zasłu-
żoną i honorowaną społecznie (mając 27 lat, otrzymała dożywotnią pensję ze skarbu 
krajowego). Opuściła ojczyznę jako emigrantka nie tylko z powodu swej wcześniej-
szej działalności społecznej, ale też jako współzałożycielka Związku Dobroczynno-
ści Patriotycznych Warszawianek, czynnie zaangażowana w powstaniu, oraz jako 
żona  Karola Hoff mana, współpracownika prezesa Rządu Narodowego. Natychmiast 
i bezpośrednio włączona w życie emigracyjne, pracowała na rzecz przyszłej Polski. 
Dlatego przez pierwsze lata poznawania Francji szukała przede wszystkim tego, co 
można byłoby przenieść do ojczyzny w przyszłych strukturach życia społecznego. 
Jej dziennik jest szczególnym świadectwem zaangażowanego wędrowania po Euro-
pie. Wydaje się ono oczywiste w kontekście ówczesnej sytuacji narodowej i emigra-
cyjnej. Autorka kilku traktatów pedagogicznych wpadała jednak powoli, ale syste-
matycznie w wygnańczą depresję; niemożność powrotu do kraju i do czynnego ży-
cia literackiego ostatecznie podcięła skrzydła jej pegazowi. 

 Żmichowska po czternastu miesiącach życia we Francji powróciła na ziemie pod 
zaborami, by stopniowo zyskać pozycję analogiczną do tej, jaką przed powstaniem 

44  K. z  T a ń s k i c h  H o f f m a n o w a, Pamiętniki, t. 1–3, Berlin 1849.
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miała  autorka Pamiątki po dobrej matce. W latach 40. środowiska, z którymi była zwią-
zana  Żmichowska, ulegały stopniowemu rozbiciu. Część pisarzy znów znalazła się 
na emigracji ( Cyprian K.  Norwid, Teofi l  Lenartowicz), część zamilkła z powodu re-
strykcji politycznych i cenzuralnych.  Żmichowska pozostała w kraju i choć ją tak-
że okresowo dotykała niemoc twórcza, nigdy nie utraciła roli autorytetu moralne-
go. Między innymi dlatego, że utrzymywała kontakt z polskimi środowiskami spo-
za kraju rozdartego przez zaborców. I wytrwale szukała własnej drogi twórczej. 

W ostatnim trzydziestoleciu XIX wieku obie   pisarki znalazły ważne miejsce 
w panteonie polskiej literatury i stały się autorytetami moralnymi45. Świadectwa 
ich podróży do Francji pokazują zjawiska charakterystyczne dla literatury, ale osa-
dzone są też w szerszym kontekście wydarzeń współtworzących kulturę i modele 
polskiego bycia w świecie.

45 Por.  P. C h m i e l o w s k i,  Autorki polskie XIX wieku, Warszawa 1885. 
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 ALDONA SENCZKOWSKA-SOROKA

„TYLE TU SŁOŃCA, TYLE ZIELENI” 
– WŁOSKI PEJZAŻ OCZAMI 
TEOFILA  LENARTOWICZA

Jakże tu cicho, jak błogo
Nad tą pustynią błękitną;

Nikt się nie spojrzy złowrogo,
Tu anemony w krąg kwitną,

Skowronków wiesza się chór1.

I

Teofi l  Lenartowicz po raz pierwszy zobaczył stolicę Italii wiosną 1853 roku. Po-
eta pojechał tam w towarzystwie nowego przyjaciela –  księdza Hipolita Terlec-

kiego, jednego z członków zgromadzenia zmartwychwstańców, przygotowującego 
właśnie „misję wschodnią wśród Słowian niekatolików”2. Celem podróży była Sto-
lica Apostolska.  Lenartowicza ujął za serce starożytny kraj, jego przyroda, zabytki, 
wspaniała sztuka i kultura3. Podróż m.in. przez Korsykę, Bolonię, Pizę, Livorno, Ca-
pri i Florencję pozostawiła w sercu poety trwały ślad, dlatego jak sugeruje  Jan Nowa-
kowski,  Lenartowicz wybrał właśnie ten kraj na miejsce swojego stałego emigranc-
kiego zamieszkania4. Jesienią 1855 roku poeta powrócił na włoską ziemię i osiedlił 
się w Rzymie5. W 1856 roku zwiedził m.in. Asyż, Kortonę, Arezzo i Florencję6.  Julia 
Dickstein-Wieleżyńska pisze, że poeta był wówczas „zmęczony Paryżem, wyczer-
pany tułaczką, przebolały, chory”7. Włochy wniosły w jego życie i twórczość nowy, 
świeży powiew. 

1 T.  L e n a r t o w i c z,  Rozczarowanie w Marino, [w:] t e n ż e, Album włoskie, Lwów 
1870, s. 67.

2  J. N o w a k o w s k i, Teofi l Lenartowicz, [w:] Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. 
Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831–1863, t. 2, red.  M. Janion,  M. Dernałowicz, 
 M. Maciejewski, Kraków 1988, s. 381.

3 Zob.  J. N o w a k o w s k i,  Wstęp, [w:] Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku…, dz. 
cyt., s. 40.

4 Tamże.
5 Tamże, s. 44.
6 Tamże, s. 46.
7  J. D i c k s t e i n-W i e l e ż y ń s k a, Teofi l Lenartowicz jako krytyk artystyczny i profe-

sor wszechnicy bolońskiej, [w:] Głosy o Lenartowiczu 1852–1940, wybrał  P. Hertz, Kraków 1976, 
s. 518.
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W 1860 roku Teofi l  Lenartowicz podjął decyzję o przeprowadzce ze stolicy do 
Florencji. Powodem wyjazdu poety był zły stan zdrowia, na polepszenie którego 
wpłynąć miał toskański klimat, uchodzący za łagodniejszy od rzymskiego8. Poeta 
zabrał ze sobą narzeczoną, zdolną malarkę  Zofi ę Szymanowską (przyrodnią siostrę 
 Celiny z Szymanowskich Mickiewiczowej), którą poślubił we Florencji w 1861 ro-
ku9. Małżeństwo borykało się na włoskiej ziemi z biedą, kilka lat później przeżywa 
śmierć dziecka. We Florencji Teofi l  Lenartowicz opanował sztukę rzeźbiarstwa, któ-
ra pozwoliła mu na skromne życie. Nie było to przypadkowe zajęcie, ponieważ jak 
pisze  H. Orsza, poeta posiadał talent rzeźbiarski: „do rzeźbiarstwa miał wielkie zdol-
ności, to też jego posągi bardzo się wszystkim podobają”10. 

II

W okresie włoskim  Lenartowicz daje się poznać jako bardzo płodny poeta11. Jed-
nym z tematów, który właściwie zawsze gościł w poezji „biednego Mazurzyny”, był 
pejzaż12, obecny także w utworach z okresu włoskiego. W 1868 roku poeta wydał 
we Lwowie z datą 1870 roku tom wierszy pod wymownym tytułem Album włoskie13. 
Jak podkreślają badacze, był to zbiór utworów bardzo szczególny w twórczości ro-
mantyka krajowego. Przede wszystkim literaturoznawcy widzą  Lenartowicza ja-
ko autora Album włoskich jako poetę dojrzałego, który świadomie dobiera „posłusz-
ne zamierzeniom, giętkie i urozmaicone formy wypowiedzi”14 i z utworów którego 
„tchnęło prawdą nowego przeżycia, bezpośrednią reakcją na bodźce otaczające rze-
czywistość”15. Autor Kaliny decydując się na wydanie nowego tomu, dał się poznać 
krytykom i czytelnikom swojej twórczości jako poeta panujący „nad swym warsz-
tatem artystycznym”16. W ten sposób jego talent broni się niejako przed zarzuta-
mi krytyki, w szczególności daje odpór miażdżącemu słowu  Juliana Klaczki, „o jed-
nej, natrętnej manierze panującej w jego wierszach”17 – tematyce związanej z Ma-
zowszem, sielskością oraz odpiera zarzuty, jakoby jego poezja była schematyczna18. 

8 Zob.  J. N o w a k o w s k i,  „A ślad po mnie – pieśń złota”. Teofi l Lenartowicz, Warsza-
wa 1973, s. 203.

9 Zob.  t e n ż e, Wstęp, dz. cyt., s. 53.
10  H. O r s z a, Teofi l Lenartowicz: lirnik mazowiecki i jego pieśni, Łódź–Warszawa 1899, 

s. 76.
11 Zob.  J. N o w a k o w s k i,  „A ślad po mnie…”, dz. cyt., s. 244.
12  A. J. M i k u l s k i,  Lirnik mazowiecki. Teofi l Lenartowicz i jego utwory, Lwów 1906, s. 33.
13 Zob.  J. N o w a k o w s k i,  Teofi l Lenartowicz, [w:] Obraz…, dz. cyt., s. 389.
14 Tamże.
15 Tamże.
16  T e n ż e, „A ślad po mnie…”, dz. cyt., s. 238.
17   T e n ż e, W s t ę p ,  dz. cyt., s. 61.
18 W „Wiadomościach Polskich” (1857, nr 50, s. 230)  Julian Klaczko pisze: „Jeden z głów-

nych błędów tegoczesnych poetów naszych i powieściopisarzy […] jest ta wyłączna pre-
okupacja lokalnego kolorytu, która erudycyją sławi w miejscu natchnienia, kompilacyą 
mniema zastąpić prawdziwą twórczość ducha […]”.
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Utwory składające się na Album włoskie tworzą logicznie zamkniętą całość kom-
pozycyjną19. Powstawały one w okresie kilkuletniego już wówczas pobytu poety na 
włoskiej ziemi – w stolicy Italii, potem w ukochanej Florencji, a także podczas wy-
cieczek, o czym świadczą według  Jana Nowakowskiego:

same tematy i motywy, najczęściej mocno osadzone w realiach, także krajobra-
zowych, nieraz zrodzone wprost z widoku pejzażu i z refl eksji nad nim, nad spotka-
nymi ludźmi, nad pomnikami historii, fenomenami sztuki20.

Oryginalność tomu według tego badacza twórczości  Lenartowicza polega także 
na sposobie odtwarzania i opisywania tego, co poeta we Włoszech zobaczył, przede 
wszystkim na niezwykłej umiejętności  Lenartowicza snucia refl eksji nad historią, 
na bogactwie form poetyckich, z jednej strony nawiązujących do renesansowej tra-
dycji   Jana i Piotra Kochanowskich, z drugiej – ciekawych „parafraz włoskich piose-
nek ludowych”21. 

Album włoskie to z pewnością zbiór utworów opiewających włoski krajobraz, to 
wiersze pełne zachwytu poety nad kulturą, sztuką i historią tego śródziemnomor-
skiego kraju. Zastanawia w tej twórczość jednak coś jeszcze – obecna w każdym nie-
mal najdrobniejszym utworze cyklu nostalgia, pamięć o ukochanej i utraconej oj-
czyźnie. Nie wydaje się jednak, aby – jak twierdzi  Zofi a Gąsiorowska-Szmydtowa 
– zbiór  Lenartowicza zawierał niewiele:

charakterystycznych cech życia czy pejzażu włoskiego. Ustawicznie wprowadza 
tu  Lenartowicz oparte na drodze analogii czy kontrastu zestawienie Włoch z Polską22. 

Ukochane ojczyste strony są obecne, niejako wplecione we włoski krajobraz, 
porównywane, zestawiane ze sobą, ale niezwykle trudno odmówić Lenartowiczo-
wi umiejętności i zachwytu nad pięknem i niepowtarzalnością włoskiego pejza-
żu. W końcu nie przypadkiem poświęcił poeta tej tematyce spory zbiór liryków. 
Jak zauważa  Nowakowski, Album włoskie są „rodzajem wielkiej metafory, w której 
Italia stawała się pretekstem do wypowiedzi o sprawach Polakom najbliższych”23. 
Nie dzieje się tak zresztą przypadkowo. Włochy to w czasach  Lenartowicza kraj 
walczący „o wolność i zjednoczenie i stawały się w tych czasach [Włochy – przyp. 
A. S.] niepodległym państwem burżuazyjnym, jednoczącym w zasadzie całość tery-
torium narodowego”24 – stąd analogie z sytuacją umęczonej ojczyzny w utworach 
poety z okresu włoskiego. Nie należy zatem uważać Album włoskich za jeden z wie-

19 Zob.  J. N o w a k o w s k i,  Wstęp, dz. cyt., s. 61.
20 T e n ż e, „A ślad po mnie…”, dz. cyt., s. 236.
21  T e n ż e, Teofi l Lenartowicz, [w:] Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku…, dz. cyt., 

s. 389.
22  Z. G ą s i o r o w s k a-S z m y d t o w a, Teofi l Lenartowicz w setną rocznicę urodzin, 

[w:] Głosy o Lenartowiczu…, dz. cyt., s. 590.
23  J. N o w a k o w s k i, Teofi l Lenartowicz i jego poezje, Kraków 1970, s. 17–18.
24   T e n ż e, Wstęp, dz. cyt., s. 64.
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lu zbiorów utworów  Lenartowicza utrzymanych w sielskim tonie. Wiersze te mają 
swoją świeżość, niezwykłą inspirację – kraj piękny i starożytny, a także jak podkre-
śla jeden z badaczy twórczości poety: 

Album włoskie tchnęło prawdą nowego przeżycia, bezpośredniością reakcji poety 
na świeże, odmienne w swej jakości bodźce płynące z materialnej, konkretnej rze-
czywistości. Skąd nowe wartości artystyczne zbioru25.

III

Teofi l  Lenartowicz w Album włoskich, jak już zaznaczono wyżej, dał się poznać ja-
ko poeta wrażliwy na piękno przyrody, na włoskie słońce, pejzaż, ale przy tym nie-
zapominający o ojczystych widokach. Poeta będzie nieustannie je porównywał, wy-
daje się jednak, że nie w celach wywyższania któregokolwiek z nich. 

Pejzaż i jego elementy zajmują dość szczególne miejsce w włoskim zbiorze po-
ezji, ale nie stanowi to w twórczości  Lenartowicza żadnego ewenementu. Jak zauwa-
ża  Antoni Jan Mikulski, w dziełach tego romantyka krajowego krajobrazy są czę-
stym tematem liryków jego autorstwa, które:

nie tylko żyją blaskiem słońca, światłem księżyca, połyskiem rosy, migotem 
gwiazd, pieśnią słowika lub skowronka, szumem lasów, kukaniem kukułki, bębnie-
niem bąków, barwami pól i kwiatów, ale między tem wszystkiem a człowiekiem ist-
nieje jakiś związek, wszystko to żyje jego życiem, pomaga mu w pracy, cieszy się 
i smuci z nim razem26.

Pejzaż jako temat nabiera w literaturze romantycznej szczególnego znaczenia, 
ponieważ niejako usamodzielnia się, będąc od tej pory już nie tylko tłem dla roz-
grywających się w utworach wydarzeń27. Album włoskie  Lenartowicza, jak i cała jego 
twórczość, jest dowodem na nobilitację pejzażu w romantycznej poezji.

Lirnik mazowiecki rozpoczął Album cytatem z Jerozolimy wyzwolonej  Torquata 
Tassa, gdzie mowa o młodzieńcu, który w młodości opuścił rodzinne strony, a te-
raz za nimi tęskni. Słowa te stają się tematem przewodnim całego cyklu włoskich 
liryków – nostalgia wszechobecna w poezji tego okresu, płacz i rozpacz, zmuszają-
ce do ciągłego porównywania piękna obczyzny i rodzinnego pejzażu. Tutaj ujaw-
nia się chyba jedna z istotniejszych cech poezji  Lenartowicza – pamięć o ojczyźnie 
i Mazowszu. Poeta zawsze spoglądając na pejzaż obcy, widział w nim lub porówny-

25 Tamże, s. 62.
26  A. J. M i k u l s k i,  Lirnik mazowiecki, dz. cyt., s. 33.
27 Jak podaje   A. Kowalczykowa (Pejzaż romantyczny. Antologia, Kraków 1982, s. 11): „Pej-

zaż uważano wówczas [w epoce oświecenia – przyp. A. S.] za swoisty rodzaj malarstwa opi-
sowego; traktowano go pogardliwie także dlatego, że w czystym kształcie wydawał się po-
zbawiony tak wtedy wysoko cenionych walorów moralnych i dydaktycznych”.
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wał go do ojczystych krajobrazów, ale nie zmieniało to wcale prawdziwości okazy-
wanych emocji wobec piękna i potęgi natury, która go właśnie otaczała. Jak zauwa-
ża Helena Orsza:

Wspaniałości zagraniczne porywały go, i już zaczął o nich składać śpiewne zwrot-
ki, gdy w duszy jego inna struna „poojczystym brzękła żalem” i myśl zwróciła się 
tam, gdzie niegdyś chadzał „ku onej wiosce letniego poranka”. W obcej pięknej zie-
mi pragnął „przywołać ojczyznę złotą”28. 

Przywołać, wspomnieć, zatęsknić – tak właśnie należy potraktować obecność oj-
czystych pól i lasów w Albumie włoskich, inaczej musielibyśmy sądzić, że zachwyt 
poety włoskim słońcem był fałszywy.

Warto powtórzyć za Janem Nowakowskim, że „Włochy  Lenartowicza to przede 
wszystkim natura, ruiny przeszłości dziejowej, sztuka (zwłaszcza renesansu) – i czło-
wiek”29. Poeta w utworze Italia pisał, że kraj ten wita go:

Rzeźbą, muzyką i śpiewem,
Stu wieków wspomnień łańcuchem,
Błękitną ziemią i niebem […]30.

Włoski pejzaż, włoskie słońce, wreszcie duch starożytności towarzyszący tuła-
czowi stają się przedmiotem zachwytu, ale często nie bezkrytycznego. Pełno w tej 
poezji mitologicznych odniesień i skojarzeń, a także „złotej lutni  Homera”, która 
„zda się rozbija po wodzie”31. Poeta wie, że kto ukocha obcą ziemię, może zagłuszyć 
w swoim sercu miłość do ojczyzny. To piękno może być pułapką, jak porównuje Le-
nartowicz , tak jak były nią syrenie głosy wabiące Odyseusza. 

Drugim utworem Albumu włoskich jest Łuk Tytusa, będący refl eksją poety nad 
pięknem ruin starożytności, ale też pamiątek historii – nie zawsze jednak tej chwa-
lebnej i wielkiej.  Lenartowiczowski bohater przechadza się cichym wieczorem po 
rzymskich ulicach. Widzi piękny zabytek z okresu potęgi Rzymu, upamiętniający 
zwycięstwo cesarza  Tytusa Wespazjana nad Żydami i triumfalne zdobycie Jerozoli-
my. Historię wojny opowiadają umieszczone na obiekcie płaskorzeźby. Tułacz wi-
dzi w zabytku cień dawnej świetności miasta. Interesująca wydaje się także sama 
pora, jaką wybiera bohater na zwiedzanie miasta – noc. W ciemnościach przecież 
nie dojrzy uroku antycznego świata, o którym przypominają zabytki. Wydaje się, 
że nie o to mu jednak chodzi, ponieważ on pragnie zobaczyć „coś więcej”, chce, aby 
zamierzchły świat ożył przed jego oczami i dlatego idzie na Forum Romanum nocą, 
a nie w czasie dnia, gdy jego wyobraźnia nie mogłaby pracować tak intensywnie. 
Niezwykła w tym procesie „ożywiania ruiny” jest także rola księżyca. To on oświe-
ca płaskorzeźby znajdujące się na łuku, a bohater zauważa że:

28  H. O r s z a, dz. cyt., s. 15.
29  J. N o w a k o w s k i, Wstęp, dz. cyt., s. 63.
30 T.  L e n a r t o w i c z,  Italia, [w:] t e n ż e, Album włoskie, dz. cyt., s. 8.
31 Tamże.
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Łuk Tytusa wielki, biały
Kreślił się w górze; 
Rzeźby w noc się ożywiały,
Ryte w marmurze32.

Bohater nie przychodzi w to miejsce tak po prostu, po to, aby jak każdy pilny 
turysta zobaczyć jeden z zabytków cesarstwa na Forum Romanum, ale chce aktyw-
nie uczestniczyć w scenach, które upamiętnione zostały na reliefi e. Głęboko prze-
żywa upadek Jerozolimy, widzi „obdartego”33 żydowskiego Boga. Jednocześnie za-
uważa analogię pomiędzy potęgą Tytusa a siłą Moskwy, która ciemięży współcze-
sną Europę. Patrzenie na obiekt w czasie nocy staje się pewnego rodzaju podróżą do 
przeszłości, oczywiście rozgrywającą się w wyobraźni bohatera. Nocny pejzaż sta-
rożytnego miasta zdobiony zabytkami nie jest jednym tematem utworu. Lenarto-
wicz  snuje tutaj refl eksję nad dziejami ludzkości, powtarzającymi się wydarzeniami 
i prawami.  Jan Nowakowski zauważa, że poeta niejednokrotnie w swojej twórczości:

przeprowadza antytezę między przemijającą wielkością władzy opartej na krzyw-
dzie i cierpieniu ludów a trwałością narodu, mas ludowych34.

Nokturn jest jednym z typów pejzażu, który romantycy najchętniej opisywali. 
Włoską noc odnaleźć można także w utworze Pozdrowienie, gdzie bohater liryczny 
zachwyca się otaczającym go pejzażem:

A miesiąc świeci, cisza, cud;
Po morskich fal głębinie,
Patrz, okręt biały tam na wschód
Jak duch szczęśliwy płynie35.

Człowiek otoczony tak cudną aurą i przyrodą czuje się szczęśliwy, ale nie Lenar-
towiczowski tułacz, on w sercu tęskni i wspomina ojczyznę, czuje pokusę popłynię-
cia „białym okrętem”36 do Polski.

Pejzaże włoskie  Lenartowicza wypełniają ruiny – ślady historii. Jedną z nich jest 
wspominany już Łuk Tytusa. Każda z nich to także znak przypominający o prze-
mijaniu wszystkiego co ziemskie i ludzkie37. Bohater włoskich wierszy poety lubi 

32 T e n ż e, Łuk Tytusa, [w:] dz. cyt., s. 23.
33 Tamże.
34  J. N o w a k o w s k i, Teofi l Lenartowicz, [w:] Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku…, 

dz. cyt., s. 389.
35 T.  L e n a r t o w i c z, Pozdrowienie, [w:] dz. cyt., s. 58–59.
36 Tamże.
37  Grażyna Królikiewicz (Terytorium ruin. Ruina jako obraz i temat romantyczny, Kraków 

1993, s. 25) pisze: „Dla romantyka gruzy są świadectwem i świadkiem innych, wyłaniają-
cych się w fascynującym go długim trwaniu, zniszczeń i upadków różnego rodzaju bytów, 
jak państwa czy idee […]. Bieg dziejów odsłonić przez nie może katastrofi czno-opatrzno-
ściowy porządek”.
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wsłuchiwać się w przeszłość Italii – kraju, gdzie przyszło mu żyć i umierać. Z uwagą 
przysłuchuje się pieśni starej kobiety, która przy zachodzie słońca wspomina swoje 
młode lata. Tułacz czuje, że to pieśń także o jego losie – w jednym z włoskich, pięk-
nych letnich dni, w ogrodzie, w otoczeniu drzew fi gowych i kaktusów czuje się on 
bardzo samotny38. 

Włochy, które wybrał poeta na swoją drugą ojczyznę, gdzie żył i pracował przez 
wiele lat, pomimo swojego piękna i uroków natury nie uczyniły go w pełni szczę-
śliwym. Codziennie na nowo budziła się w nim tęsknota do ojczystych stron, tak 
dalekich i niedostępnych. 

Jak zauważa Helena Orsza – Włochy  Lenartowicza to właśnie takie rajskie miej-
sce dla strudzonego tułacza:

Kraj to „jak z obrazu”, ciepło, wieczna zdaje się panować wiosna. Cytryny i po-
marańcze kwitną, rozlewając dokoła woń słodką, upajającą, w dolinach rosną drze-
wa oliwne i „girlandy pną się wina”. Jaśniejsze niż u nas niebo rzuca promienie go-
rącego słońca na przedziwne widoki górskie, morskie39.

Bohater zdaje się momentami zatapiać w tym pejzażu, ale nie jest zdolny, nie ma 
sił zapomnieć o pięknie własnej i jakże uroczej ojczyzny i ukochanym Mazowszu. 
Nie przeszkadza mu to jednak niezwykle plastycznie i pięknie opisywać, a także ak-
tywnie przeżywać włoskie krajobrazy:

Tyle tu słońca, tyle zieleni,
Tyle słowików śpiewa śród cieni.
Dalej pod górę, pod sosny chłodne,
Góry niebieskie, niebo pogodne.
Używaj serce, używaj pory,
Niech cię te przejmą wiewy, kolory […]40.

Cudowne dary natury, takie jak piękne kwiaty, jasne słońce, dające upragniony 
cień drzewa, zamieszkują u  Lenartowicza starzy bogowie, nierozłącznie związani ze 
starożytną Italią. Bohater widzi ich posągi bielące się wśród laurów:

W cichej, szczęśliwej słońca pogodzie,
Dwa rzymskie światy stoją we zgodzie41.

Ślady przeszłości wspaniałego Imperium Rzymskiego dostrzegał poeta na każ-
dym kroku swojej wędrówki po włoskiej ziemi. Jego uwaga nie jest jednak skupio-
na tylko na tym, co było, nie zatrzymuje on wzroku na rajskim pejzażu ani nie roz-
pamiętuje swojej niedoli tułaczej, ale potrafi  także dostrzec zwykłego człowieka, je-

38 Zob. T.  L e n a r t o w i c z,  Przy zachodzie słońca pod bramą ogrodu, [w:] dz. cyt., s. 29.
39  H. O r s z a, dz. cyt., s. 75.
40 T.  L e n a r t o w i c z, Tusculum, [w:] dz. cyt., s. 36.
41 Tamże.
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go niedolę i cierpienie. W jednym z liryków  Lenartowiczowski bohater spotyka na 
tle tej rozgrzanej słońcem ziemi: 

postacie z ludu Italii – ludzi morza, gór i pastwisk Kampanii, lazaronów Południa, 
mieszkańców miast, a zwłaszcza niewielkich miasteczek prowincji […]42.

To właśnie oni stają się współtowarzyszami jego tułaczej niedoli43. Zachwyca  Le-
nartowicza przede wszystkim prostota i szczerość tych ludzi44:

Błogosławione serce prostoty,
Które nie gorszy ni ołtarz złoty,
Ni marmur bogów minionych wieków;
Które śród słońca rzymskiego spieków
Pług swój prowadzi od świtów zorzy […]45.

W piękny włoski pejzaż z ruinami wpisane są bowiem dziejące się tu i teraz praw-
dziwe ludzkie historie. Niezwykle wzruszająca jest opowieść skromnego pastucha, 
którego na swojej drodze spotyka  Lenartowiczowski bohater. Mężczyzna pod pachą 
niesie śliczne, białe, ale bardzo chore jagniątko. Przemawia on do wędrowca, opo-
wiadając mu o losie mieszkańców gór, ludzi cierpiących biedę, którzy jednak pomi-
mo wszystko chwalą dobrego Boga46. Tułacz oddaje mu swój krzyżyk, który zdej-
muje z piersi, na znak zrozumienia jego niedoli i podziwu dla jego gorącej wiary47. 
Postać pastucha została odmalowana przez poetę z niezwykłą starannością, jest on 
bardzo prawdziwy.  Jan Nowakowski podkreśla właśnie fakt, że przedstawiane w Al-
bumie włoskich sylwetki postaci z ludu są bardzo charakterystyczne i oddane z psy-
chologiczną wyrazistością48.

Wielu czytelników i badaczy twórczości  Lenartowicza zauważa niezwykły talent 
poety do opisywania pejzaży, które – na co dowodem jest Album włoskich – są bar-
dzo plastycznie oddane, pełno w nich żywych barw i słońca.  Józef Kraszewski pisał 
o nowym cyklu utworów  Lenartowicza:

Równy talent plastyki, równe mistrzostwo obrazów, taż rzewność i tęsknica, ale 
obrazy świetniejsze, bo im słońce Italii przyświeca; weselsze, bo tu już swobodnie 
tchnąć można piersią całą49. 

42  J. N o w a k o w s k i, Wstęp, [w:] Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku…, dz. cyt., 
s. 63.

43 Tamże.
44 Tamże.
45  T. L e n a r t o w i c z, Tusculum, [w:] dz. cyt., s. 37.
46 Tamże, s. 38–39.
47 Tamże, s. 40.
48 Zob.  J. N o w a k o w s k i,  Wstęp, dz. cyt., s. 62–63.
49  J. I. K r a s z e w s k i,  Nowe książki, [w:] Głosy o Lenartowiczu…, dz. cyt., s. 108.
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Również  Jan Nowakowski, podkreślając nowatorstwo tomu poety, wskazał na 
świeżość doznań, z jaką Lenartowicz  odtwarza obrazy kraju, który dopiero pozna-
je, a także na wspomnianą już wyżej „pełnię plastyki”50, którą „nadał Lenartowicz 
swym  opisom”51. Włochy  Lenartowicza to „kraj słońca”52, „kraj biały”53, błękitne gó-
ry54, piękne drzewa, zielone rośliny. Przebywanie w tej krainie cudowności daje po-
ecie chwile szczęścia, radości, takie, w czasie których może chociaż na sekundę zapo-
mnieć o trapiących człowieka smutkach i problemach. Lenartowicz  próbuje w swo-
ich lirykach oddać tę niezwykłość życia na włoskiej ziemi:

Z za bezkształtnych czarnych brył
Port Wenery w górach lśnił,
Kędy w jasne gór zwierciadło
Gorejące słońce spadło;
Apeninów senne szczyty
Stapiały się w nieb błękity55.

 Lenartowiczowski bohater ulega chwili, gdy przed oczami jawi mu się nowy, 
piękny, zapadający w pamięć krajobraz – tutaj widok miejscowości Portovenere56. 
Włochy u lirnika mazowieckiego jawią się jako kraina kolorowa, żywe barwy przy-
noszą ulgę duszy strudzonego tułaczką bohatera, który sam przyznaje, że pod wpły-
wem czaru włoskich cudów natury smutek opuszcza go, ale niestety tylko na chwi-
lę57. Italia to „kraj niebieski, cichy, wonny”58, ale nie może stać się ojczyzną prawdzi-
wą. Pejzaże włoskie zapierają dech w piersiach tułacza, ale nigdy nie będą w stanie 
wypędzić z jego serca ojczyzny:

I w tej zarzymskiej szczęśliwej ciszy
Chciałem przywołać ojczyznę złotą,
I zawołałem z dziecka tęsknotą:
Czy mnie też moja Polska usłyszy!59

Tematem kilku liryków z włoskiego cyklu lirnika mazowieckiego jest także mi-
łość dwojga kochanków, dziejąca się na tle rajskiego pejzażu – wśród cudów przyro-

50  J. N o w a k o w s k i, Wstęp, dz. cyt., s. 62.
51 Tamże.
52 T.  L e n a r t o w i c z, Porto Venere, [w:] dz. cyt., s. 60.
53 Tamże.
54 T e n ż e, Rozczarowanie w Marino, [w:] dz. cyt., s. 67.
55 T e n ż e, Porto Venere, [w:] dz. cyt., s. 60.
56 W przypisie do utworu Porto Venere poeta napisał, że Portovenera to jeden z najpięk-

niej położonych starych portów we Włoszech (T.  L e n a r t o w i c z, Album włoskie, dz. 
cyt., s. 184).

57 Zob. t e n ż e, Porto Venere, [w:] dz. cyt., s. 63.
58 T e n ż e, Argument, [w:] dz. cyt., s. 152.
59 T e n ż e, Tusculum, [w:] dz. cyt., s. 41.
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dy, na rybackiej łódce, w słoneczny poranek – wszędzie tam miłość rozkwita wśród 
cudnej natury. 

 Lenartowicz w swoich  wierszach oprowadza czytelnika po słonecznej włoskiej 
ziemi, gdzie na każdym kroku można obcować z wielką historią, ale także spotkać 
mitologiczne piękności, a dusza tułacza oczarowana być może przez sztukę, któ-
ra ma dla poety szczególne znaczenie. Bohater podziwia pejzaż, w jego tle znajdu-
jąc posągi:

W górę po drodze, na skrętach drogi,
W laurów cieniach bielą się bogi.
Wenus wstydliwa w gajów ustroni
Marmur swych kształtów przed wzrokiem chroni60.

Sztuka, którą zachwycił się we Włoszech najbardziej, stanowiła ten element 
obecny na obczyźnie, którego trudno szukać w ojczystych stronach. W utworze Co 
we Włoszech, a co w Polsce poeta pragnie nawet zabrać dzieła  Giotta i inne cuda wło-
skiej sztuki do ojczyzny, bo jak przyznaje, umęczonej matki-ojczyzny na nie nie stać. 
Dzieła te mają w sobie coś szczególnego, mają duszę:

Wszystko zda się żyje, śmieje,
U nas takich nie ma dłut.

W mojej Polsce wieczna zima,
Tam posągów, łuków nie ma,
Lecz jest miłość bratnich dusz;
Gdy w Italii za skarb cały
Tylko płótna, marmur biały;
To gdy wezmę cuda sztuki,
Te kościoły, wieże, łuki,
Cóż tu się zostanie, cóż?

Każda z ojczyzn  Lenartowicza ma swoje niepowtarzalne piękno, które poeta ro-
zumiał i doceniał.

IV

Album włoskie to zbiór liryków szczególnych w twórczości Teofi la  Lenartowicza. 
W nich poeta starał się pogodzić miłość do ojczyzny i miejsca, które wybrał na dłu-
gie lata swojego emigracyjnego życia. Lenartowicz wyjeżdżając  z Polski, po latach 
tułaczki po Europie, zdecydował się osiedlić właśnie we Włoszech, kraju słonecz-
nym, pięknym, pełnym śladów wielkiej historii, zapierającej dech w piersiach sztu-
ki, ojczyzny wielkich artystów i kolebce cywilizacji. Nie był to wybór łatwy, szcze-

60 Tamże, s. 36.
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gólnie dla kogoś, kto w sercu wciąż tęsknił do mazowieckich lasów. Album włoskie 
to niełatwa dla romantyka poetycka próba pogodzenia zachwytu nad pięknem wło-
skiej poezji i pamięcią o ukochanej ojczyźnie, pięknym Mazowszu, którego duch, za-
pach, pejzaż zawsze były obecne w sercu Lenartowicza. Włochy nie dały mu pełni 
szczęścia (wiedział zresztą, że nie jest to możliwe), ale mógł za to oddychać tamtej-
szym powietrzem, przeżywać krótkie chwile uniesienia, a także pielęgnować w ser-
cu miłość do polskiej ziemi.

 Teofi lowi Lenartowiczowi w twórczości z okresu włoskiego udało się oswoić ob-
cą, ale jakże gościnną „nową” ojczyznę. Nigdy nie zastąpiła ona poecie Polski, ale 
z pewnością potrafi ł docenić i pokochać włoskie pejzaże, chociaż rzadko przypomi-
nały mu one swojski mazowiecki krajobraz. To nie przypadek, że to właśnie Italię 
wybrał lirnik mazowiecki na długie lata swojego życia i miejsce, gdzie się z nim po-
żegnał – zmarł we Florencji w 1893 roku. Jego ciało wróciło do ukochanego kraju 
–  Lenartowicz spoczywa na Skałce w Krakowie.
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    DOROTA DOBRZYŃSKA

ZAKLĘTY DWÓR WALEREGO  ŁOZIŃSKIEGO 
A ANGIELSKI ROMANS GOTYCKI. O PROBLEMIE 

RECEPCJI EUROPEJSKIEGO GOTYCYZMU 
W LITERATURZE POLSKIEJ

Zagadnienie recepcji europejskiego gotycyzmu w polskiej literaturze romantycz-
nej, a także pre- i postromantycznej, mimo że stawało się już przedmiotem za-

interesowania badaczy1, nadal wydaje się nie do końca rozpoznane. Występowanie 
motywów gotyckich w twórczości polskich romantyków uznaje się z jednej strony 
za oczywiste i charakterystyczne dla epoki, z drugiej, zazwyczaj nie poświęca się im 
zbyt wiele uwagi, traktując gotycką scenerię utworów jako nastrojowe tło danej opo-
wieści czy jeden z wielu elementów składających się na romantyczne dzieło. Podob-
ny problem dotyczy też tzw. czarnego romantyzmu, prądu charakterystycznego dla 
XIX-wiecznej literatury europejskiej, a także amerykańskiej, wprawdzie nietożsame-
go z gotycyzmem, jednak wywodzącego się z gotyckiej estetyki i bardzo często wy-
korzystującego jej elementy. Chociaż jego przejawy można odnaleźć również w pol-
skich utworach, to – tak jak gotycyzm – nigdy nie odgrywał w nich aż tak ważnej 
roli jak np. w kulturze anglosaskiej, z której pochodzi koncepcja romansu grozy2.

Trudno byłoby zatem wskazać w historii polskiej literatury znanych autorów po-
kroju  Ann Radcliff e,  Matthew G. Lewisa czy – sięgając do romantyzmu i jego „czar-
nej” odmiany –  Mary Shelley i  Edgara Allana Poego, których najsłynniejsze dzie-
ła czy nawet całą twórczość można bez wahania opatrzyć hasłami „gotycyzm” lub 
„czarny romantyzm”. Zazwyczaj wspomina się w tym kontekście m.in. o  Annie 
 Mostowskiej jako mało oryginalnej preromantycznej naśladowczyni XVIII-wiecz-
nej angielskiej powieści gotyckiej3, wyróżnia się też elementy gotycyzmu w twór-

1 Zob. m.in.  Z. S i n k o,  Angielski romans grozy i jego recepcja w Polsce [w:] t a ż, Powieść 
angielska osiemnastego wieku a powieść polska lat 1764–1830, Warszawa 1961, s. 131–169;  t a ż, 
Z zagadnień gotycyzmu europejskiego i jego recepcji polskiej, „Pamiętnik Literacki”, LXIII, 1972, 
z. 3, s. 29–73.

2 Można przyjąć, że jest to cecha nie tylko literatury polskiej, ale ogólnie – słowiań-
skiej. Podobieństw dałoby się doszukać np. w romantycznej literaturze słowackiej, podpo-
rządkowanej, tak jak polska, celom narodowym i wykazującej małą frekwencję motywów 
charakterystycznych dla gotycyzmu i czarnego romantyzmu; Zob.   J. G o s z c z y ń s k a, 
 A. K o b y l i ń s k a, Czarny romantyzm – przypadek słowacki. Rekonesans, [w:] Czarny roman-
tyzm – przypadek słowacki, red.  J. Goszczyńska,  A. Kobylińska, Warszawa 2011, s. 7–8.

3 Jak zaznacza  Zofi a Sinko, „nie należy jej pasować na polską panią  Radcliff e, bo gdy pi-
sarka angielska, sentymentalna i poetyczna, była mistrzynią w stwarzaniu subtelnej atmos-
fery grozy i dziwności,  Mostowska lubuje się w najłatwiejszych i najprymitywniejszych 
efektach (…). Duchy  Mostowskiej nie wzbudzają lęku, ale tylko hałasują, jęczą lub piszą na 
ścianach. Twórczość polskiej autorki przypomina nieco potrawy przyrządzone wedle usta-
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czości polskich romantyków, np.  Antoniego Malczewskiego,  Seweryna Goszczyń-
skiego,  Juliusza Słowackiego, młodego  Zygmunta Krasińskiego czy  Narcyzy  Żmi-
chowskiej4. Wreszcie, jako postromantycznego autora, skoncentrowanego wyłącz-
nie na tematyce związanej z gotycyzmem i czarnym romantyzmem, wymienia się 
 Stefana Grabińskiego, który – być może właśnie ze względu na charakter jego prozy 
– nie odniósł jednak w Polsce większych sukcesów, pozostając przez lata pisarzem 
raczej niedocenionym i zapomnianym5.

Powodów wspomnianych różnic między popularnością tego typu literatury na 
ziemiach polskich i w Europie Zachodniej oraz w USA istnieje co najmniej kilka. 
Pierwszy z nich to bez wątpienia skupienie uwagi twórców polskiej literatury ro-
mantycznej na sprawach narodowych, co najczęściej skutkowało podporządkowa-
niem wątków i motywów gotyckich tematyce patriotycznej i niejako zredukowa-
niem ich do roli mrocznego tła utworu. Po drugie, nie bez znaczenia wydaje się rów-
nież problematyka genologiczna. O ile w kulturze anglosaskiej szeroko rozumiana 
literatura gotycka to zazwyczaj utwory pisane prozą, w literaturze polskiej elemen-
ty gotycyzmu pojawiały się przede wszystkim w romantycznych gatunkach synkre-
tycznych – balladzie i powieści poetyckiej. Powstaje więc pytanie, czy popularność 
literatury gotyckiej byłaby na obszarze polskim większa, gdyby – szczególnie w do-
bie romantyzmu – częściej tworzono ją w formie prozatorskiej. Po trzecie w końcu, 
można odnieść wrażenie, że romans gotycki, chociaż stanowi punkt wyjścia dla póź-
niejszej europejskiej oraz amerykańskiej literatury zabarwionej gotycyzmem i czar-
nym romantyzmem, w tradycji polskiej był postrzegany zaledwie jako krótkotrwa-
łe zjawisko literackie (zwane najczęściej powieścią gotycką), podczas gdy w tradycji 
anglosaskiej to odrębny gatunek, istotny dla rozwoju tamtejszej literatury6. 

lonej recepty – jest w nich właściwie wszystko, co powinno znajdować się w przyzwoitym 
romansie grozy, ale lektura to nie bardzo strawna”.  Z. S i n k o, Angielski romans grozy i jego 
recepcja w Polsce, dz. cyt., s. 156–157.

4 Zob. np.  J. Ł a w s k i,  Bo na tym świecie Śmierć. Studia o czarnym romantyzmie, Gdańsk 
2008, passim;  M. J a n i o n, Niesamowita słowiańszczyzna; [w:] t a ż, Niesamowita słowiań-
szczyzna. Fantazmaty literatury, Kraków 2006, s. 83–121;  A. P a w l u s i e w i c z, Gotycyzm 
w powieściach poetyckich Juliusza Słowackiego, [w:] Mickiewicz, Słowacki, Krasiński – romantycz-
ne uwarunkowania i współczesne konteksty, red.  E. Owczarz,  J. Smulski, Łowicz 2001, s. 250–
261;  B.  Z w o l i ń s k a, Wampiryzm w literaturze romantycznej i postromantycznej na przykła-
dzie „Opowieści niesamowitych” Edgara Allana Poego, „Poganki” Narcyzy Żmichowskiej oraz opo-
wiadań Stefana Grabińskiego, Gdańsk 2002, passim.

5 Zob.  M. A d a m i e c,  „Cień wielkiej tajemnicy”. Rzecz o opowieściach Stefana Grabińskie-
go, [w:] t e n ż e, „Cień wielkiej tajemnicy…”. Norwid, Grabiński, Leśmian, Tyrmand, Herbert, 
Vincenz, Gdańsk 1995, s. 69–91.

6  Wellek i  Warren określają romans (romance) jako jedną z dwóch głównych – obok po-
wieści (novel) – odmian prozy narracyjnej. Jak twierdzą, „powieść odznacza się realizmem, 
podczas gdy romans jest poetyczny i epicki; dziś powinniśmy użyć słowa »mityczny«”. 
Przytaczają również defi nicję romansu i powieści zaproponowaną przez angielską autorkę 
romansów gotyckich,  Clarę Reeve: „Powieść jest obrazem rzeczywistego życia i obyczajów 
oraz czasu, w którym została napisana. Romans opisuje wyszukanym i poetycznym języ-
kiem rzeczy, które nigdy się nie wydarzyły i zapewne nie wydarzą”.  R. W e l l e k,  A. W a r -
r e n, Teoria literatury, Warszawa 1970, s. 291. Warto też zaznaczyć, że w ujęciu  Welleka 
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Nie bez znaczenia są też inne różnice kulturowe, o których wspomina  Maria Ja-
nion, twierdząc, że mało rozwinięty gotycyzm w wydaniu polskim polegał głównie 
na naśladownictwie wzorców angielskich, a na gotycką fantastykę w rozmiarach, 
jakie przybrała w tradycji anglosaskiej, w polskiej kulturze szlacheckiej po prostu 
nie było miejsca7. Powszechne przekonanie o jej idyllicznym charakterze, odzwier-
ciedlanym przez szlacheckie gawędy czy sielanki, niewątpliwie wpłynęło na taką 
właśnie recepcję zjawiska gotycyzmu. 

Możliwe jednak, że anglosaski romans gotycki miał nieco większy, niż się z pozo-
ru wydaje, wpływ na literaturę polską (chociaż raczej nie zmienia to faktu wtórno-
ści gotycyzmu polskiego w porównaniu z angielskim). Przedstawione wyżej, ogól-
ne poglądy w tej kwestii byłoby można przynajmniej po części zrewidować poprzez 
badania twórczości autorów obecnie nieco zapomnianych, ale popularnych w epo-
ce romantyzmu, którzy w swoich utworach wykorzystywali liczne elementy gotyc-
kiej estetyki8. 

Jednym z nich jest  Walery Łoziński, romantyczny powieściopisarz, tworzący na 
przełomie lat 50. i 60. XIX wieku. Zainteresowany działalnością patriotyczną, przez 
krótki czas cieszył się uznaniem i popularnością w ówczesnej Galicji. Kres temu po-
łożyła przedwczesna śmierć zaledwie 24-letniego  Łozińskiego, w wyniku ran odnie-
sionych w pojedynku. Jego utwory nawiązują do dzieł wielkich romantyków, szcze-
gólnie  Mickiewicza9, ale czerpią też z tradycji literatury europejskiej: w powieściach 
 Łozińskiego dopatrywano się m.in. pokrewieństwa z prozą  Waltera Scotta, jak rów-
nież  Aleksandra Dumasa czy  Eugeniusza Sue’a10. Twórczość tego autora można zali-
czyć do XIX-wiecznej literatury popularnej – jego powieści, ukazujące się początko-
wo w odcinkach w lwowskich gazetach, łączą w sobie bowiem elementy prozy sen-
sacyjnej, przygodowej, detektywistycznej, historycznej11 oraz romansu.

i  Warrena romanse to nie tylko utwory pióra   H. Walpole’a, A.  Radcliff e czy   M.G. Lewisa, ale 
też takich autorów, jak  W. Scott czy  N. Hawthorne.

7  M. J a n i o n,  Forma gotycka Gombrowicza, [w:] t a ż, Gorączka romantyczna, Warsza-
wa 1975, s. 229.

8 Badania takie były już podejmowane np. przez  J. Bachórza w odniesieniu do obec-
nie mało znanej powieści  Aleksandra A.F. Bronikowskiego pt. Zawieprzyce, w której moż-
na odnaleźć motywy pochodzące z różnych odmian powieści gotyckiej czy dzieł  W. Scot-
ta; zob.  J. B a c h ó r z, Gotycko-sarmackie „Zawieprzyce” Aleksandra A.F. Bronikowskiego. (Prze-
ciw zapomnieniu niebanalnej karty powieściopisarstwa), [w:] tenże, Romantyzm a romanse. Studia 
i szkice o prozie polskiej w pierwszej połowie XIX wieku, Gdańsk 2005, s. 141–154.

9 Wspomina się np. o podobieństwie Zaklętego dworu do Pana Tadeusza, m.in. ze wzglę-
du na postaci starościca i klucznika, przypominające  Mickiewiczowskiego księdza Robaka 
i Gerwazego; zob.  J. K r z y ż a n o w s k i, Na szlaku wielkiej tradycji epickiej. „Pan Tadeusz” 
– „Zaklęty Dwór” – „Popioły”, [w:] t e n ż e, W świecie romantycznym, Kraków 1961, passim.

10 O życiu i literackich inspiracjach  Łozińskiego zob.  A. B a r, Zapomniany powieściopisarz 
lwowski, Lwów 1931, passim.

11 Zaklęty dwór jako powieść historyczno-polityczną analizuje  M. W o ź n i a k i e -
w i c z-D z i a d o s z, Powieść polityczna w masce historycznej. O „Zaklętym dworze” Walere-
go Łozińskiego, [w:] W kręgu zagadnień polskiej powieści historycznej XIX w., red.  L. Ludorow-
ski, Lublin 1984, s. 58–71.
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Najbardziej zapewne znaną – bo również zekranizowaną12 – powieść  Łozińskie-
go, Zaklęty dwór (1859 rok), dałoby się też określić jako „polski romans gotycki” 
w stylu  Ann  Radcliff e czy  Horacego Walpole’a13.  Łoziński niewątpliwie wykorzystał 
w niej popularny i powielany wielokrotnie schemat powieści gotyckiej, który – jak 
podsumowuje  Zofi a Sinko – jest następujący:

Akcja musi się zawsze rozgrywać w jakimś zrujnowanym zamczysku, w gotycko 
sklepionych salach i korytarzach lub tajemnych podziemnych przejściach i kazama-
tach. Bohaterka, zawsze dziewica w opresji, ucieka przed prześladowcami przez dłu-
gą galerię lub piwnicę, a przeciąg zawsze gasi jej w krytycznym momencie kaganek 
lub świecę. W każdej opowieści grozy winien znajdować się manuskrypt, a w nim 
ostrzeżenie dla bohaterki lub jakaś inna straszliwa rewelacja. Heroinę prześladuje ty-
ran, a wybawcą jej zawsze staje się skromny i czuły kochanek, często w wieśniaczym 
przebraniu. Romans gotycki musi również mieć swojego mnicha, zależnie od wyma-
gań powieściowej intrygi […]. Niemałą rolę w tego rodzaju powieściach odgrywa 
portret przodka lub medalion zdobiący szyję heroiny. Przyczynia się on do identyfi -
kacji bohaterów, cudownych odnalezień i niespodzianych spotkań z osobami uważa-
nymi od dawna za zmarłe. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze […] całe mnóstwo 
oznak i zjawisk nadprzyrodzonych – wdzięcznych zjaw, straszliwych upiorów, cza-
rodziejskich praktyk lub nawet konszachtów z szatanem. Nastroju przydaje i roman-
tyczna sceneria – księżycowe lub burzliwe noce, wichry i błyskawice. Ulubionymi 
dźwiękami stają się jęki wydobywające się z jakiejś podziemnej pieczary, brzęk łań-
cuchów lub na odmianę słodkie tony tajemniczej muzyki, dźwięki lutni czy harfy14.

Wzorzec ów  Łoziński zaadaptował w swoim utworze do polskich realiów. W Za-
klętym dworze pojawiają się więc motywy nawiedzonej rodzinnej posiadłości, legend 
opowiadanych o niej przez okolicznych mieszkańców, którzy wierzą, że w opusz-
czonym, starym dworze ukazuje się duch zmarłego starościca, akcja rozgrywa się 
często w nocy, na tle mrocznego krajobrazu, a bohaterowie szukają rozwiązania me-
tafi zycznej zagadki, która – jak się okaże – ma czysto racjonalne rozwiązanie. Ten 
gotycki schemat jest jednak wykorzystany przez  Łozińskiego dla ukazania interesu-
jącej go problematyki narodowo-wyzwoleńczej: akcja rozgrywa się bowiem w Ga-
licji, w 1845 roku, a głównym wątkiem powieści staje się patriotyczna działalność 

12 Serial pt. Zaklęty dwór, reż.  A. Krauze, Polska, 1976. O ekranizacji Zaklętego dworu oraz 
o recepcji powieści  Łozińskiego zob.  E. N i w i ń s k a-L i p i ń s k a, Recepcja utworów Wale-
rego Łozińskiego, „Tematy i Konteksty”, nr 2 (7), 2012, s. 223–253. 

13 Pod niektórymi względami można ją również porównywać do romantycznych utwo-
rów inspirowanych romansem gotyckim: Wichrowych Wzgórz  Emily Brontë czy Zagłady 
domu Usherów  Edgara Allana Poego; zob.  Ł. Ł o z i ń s k i, „Zaklęty dwór” Walerego Łoziń-
skiego wobec współczesnej mu prozy anglojęzycznej, „Polisemia. Naukowe czasopismo inter-
netowe”, nr 1, 2011, http://www.polisemia.com.pl/numery-czasopisma/numer-12011-5/nu-
mer-1-2011-5/zaklty-dwr [dostęp: 13.11.2013].

14  Z. S i n k o, Angielski romans grozy i jego recepcja w Polsce, dz. cyt., s. 135.
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emisariusza, który potajemnie zajmuje się przygotowaniami do mającego wybuch-
nąć powstania.

 Łoziński stosuje w swojej powieści wspomniane schematy, znane z europejskiej 
literatury, całkiem świadomie, na co wskazuje przedmowa narratora Zaklętego dworu:

Powieść nasza, acz tak ogromnie rozmogła się ostatnimi czasy, w tak ciasnych 
przecie tkwi jeszcze ramach, że biednemu powieściopisarzowi trudno krok zrobić, 
aby zaraz nos w nos nie zetknąć się z dziesięcią poprzednikami lub mimo chęci, wie-
dzy i woli nie potrącić łokciem któregoś z spółczesnych kolegów. I ani się nieraz 
spostrzeże, że układając i kombinując zupełnie nowe i oryginalne w własnym prze-
konaniu charaktery, rysy, sytuacje, kolizje i perypecje społeczeńskie, powtarza tyl-
ko za kimś innym jak za panią matką pacierz, czyli raczej, że tworząc najoryginal-
niej w własnym przeświadczeniu, odżywa tylko najniezręczniej w rzeczywistości. 
Ani wie też często, że zamiast nowe napisać dzieło, złożył tylko nowy obraz z sta-
rych kalejdoskopicznych fatałaszków, uklecił nową całość z dawnych, stokroć zuży-
tych cząstek składowych […]15.

I rzeczywiście, powieść ta wydaje się taką właśnie mozaiką, złożoną z doskonale 
już znanych elementów z europejskiej, ale również rodzimej literatury. Co więcej, 
narrator wielokrotnie zwraca się do odbiorcy słowem „czytelniczko”, co dodatkowo 
budzi skojarzenia z romansem gotyckim – w XVIII wieku był on przecież, szczegól-
nie w swojej łagodniejszej, sentymentalnej odmianie16, adresowany przede wszyst-
kim do kobiet, a często także pisany przez kobiety, np.  Ann  Radcliff e czy  Clarę Reeve, 
i to w czasach, gdy pisarstwo było zdominowane przez mężczyzn. Jak twierdzi  Zofi a 
Sinko, powieść gotycka odpowiadała oczekiwaniom kobiet, czytujących uprzednio 
powieści sentymentalne: „romans grozy był do pewnego stopnia kontynuacją kul-
tu uczucia, tylko że owe uczucia potrzebowały teraz silniejszych podniet”17.

Akcja Zaklętego dworu zawiązuje się w chwili, gdy przybywający z daleka do ga-
licyjskiej karczmy bohater słyszy opowieści przebywających tam ludzi o nawiedzo-
nym dworze żwirowskim, w którym, chociaż jest od dawna opuszczonym, nocami 
można zaobserwować zapalające się w jednej z komnat światło. Niektórzy utrzymu-
ją, że w czasie nowiu lub nocy zadusznych pojawia się tam duch zmarłego starości-
ca, Mikołaja Żwirskiego: 

15  W. Ł o z i ń s k i, Zaklęty dwór. Powieść w dwóch częściach, cz. 1, [w:] t e n ż e, Dzieła wy-
brane, t. 1, wybór i red.  S. Frybes,  J. Skórnicki, Kraków 1956, s. 4.

16 Wśród romansów gotyckich wyróżnia się zazwyczaj jego podtypy: historical gothic 
(np. Zamek w Otranto  H. Walpole’a), sentimental gothic (np. utwory  Ann  Radcliff e) i terror 
gothic (np. Mnich  M.G. Lewisa).  Zofi a Sinko wspomina, że „mimo podobieństwa akcesoriów 
[…] pani  Radcliff e i Lewis stworzyli dwa zgoła odmienne typy romansu grozy.  Lewis nie był 
sentymentalny i nie utrzymywał czytelnika przez całe rozdziały w stanie niesprecyzowanej 
grozy i lękliwej niepewności. Pani  Radcliff e z kolei brzydziła się aparatem diabelskim  Lewi-
sa i gorszyła jego gwałtami i kazirodztwem. W miarę dalszego rozwoju powieści gotyckiej 
ów podział na sentimental gothic i terror gothic nieco się zatarł”.  Z. S i n k o, Angielski romans 
grozy i jego recepcja w Polsce, dz. cyt., s. 149.

17 Tamże, s. 150.
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Z bliska go podobno jeszcze nikt nie widział prócz starego klucznika, Kostia Buli-
ja, który z nim jakieś nieczyste utrzymuje konszachty. Ale z daleka niejeden już spo-
strzegł światło w zaklętym dworze i przypatrzył się samemu nieboszczykowi, bądź 
jak z nahajką przechadza się po ganku, bądź jak na czarnym gdyby węgiel koniu uga-
nia po dachu swego dworu18.

Inna opowieść głosi, że pewien złodziej, który zakradł się do dworu, zobaczył zja-
wę i wkrótce potem zmarł z przerażenia, a na jego policzku dało się zauważyć sine 
znamię od dotyku ręki upiora. Legendy o duchu zdają się też potwierdzać, gdy po-
jawia się świadek – mandatariusz, który przejeżdżając w pobliżu dworu, rzekomo 
widział zjawę na własne oczy: 

Nagle rozwarły się z trzaskiem drzwi parapetowe, a na balkonie ukazał się staro-
ścic, jak żył i wyglądał za życia […]. Skamienieliśmy z przestrachu. Starościc chwi-
lę stał niemy i nieruchomy na miejscu, a potem zniknął nagle, jakby się w ziemię 
zapadł19.

W Zaklętym dworze już od pierwszych rozdziałów  Łoziński wykorzystuje więc 
schemat romansu gotyckiego, którego głównym elementem, wręcz podstawą opo-
wieści, jest wymagająca wyjaśnienia tajemnica związana z niepokojącymi zjawiska-
mi nadprzyrodzonymi.

Do tradycji romansu grozy autor Zaklętego dworu nawiązuje też przez charaktery-
styczne opisy przestrzeni. W powieści gotyckiej miejscem akcji jest najczęściej stary 
zamek lub rodowa siedziba, z labiryntowymi korytarzami i tajemniczymi komnata-
mi, w których bohaterowie odnajdują stare manuskrypty, pozwalające na częścio-
we rozwiązanie zagadki – lub jeszcze bardziej ją komplikujące. W powieści  Łoziń-
skiego funkcję nawiedzonego zamku pełni wspomniany już dwór, w którym, zgod-
nie z testamentem starościca, nikt nie ma prawa zamieszkać, a jego okolice są trak-
towane przez prosty lud jako złowroga przestrzeń, której granic, szczególnie nocą, 
lepiej nie przekraczać:

Niebo czarnym, zasnuło się całunem, ani jeden srebrny promyczek nie spływa 
z góry, a jakieś duszne, parne, ołowiane powietrze owionęło ziemię. I dziwnie jakoś 
straszno i złowrogo w pobliżu zaklętego dworu. Nietoperze jak czarne, skrzydlate 
muchy uwijają się dokoła, sowy i puchacze z dzikim krzykiem odzywają się w zawa-
lonych na pół ofi cynach, a snadź przeczuwając słotę, lękają się wylecieć z bezpiecz-
nego ukrycia i wrzeszczą z głodu coraz przeraźliwiej20.

Sam dwór jest określany przez Damazego, głównego bohatera, próbującego od-
kryć jego tajemnicę, jako posiadłość, która „wcale niestrasznie wygląda z daleka”21. 

18  W. Ł o z i ń s k i, Zaklęty dwór. Powieść w dwóch częściach, cz. 1, dz. cyt., s. 19.
19 Tamże, s. 99–100.
20 T e n ż e, Zaklęty dwór. Powieść w dwóch częściach, cz. 2, t. II, dz. cyt., s. 185.
21 T e n ż e, Zaklęty dwór. Powieść w dwóch częściach, cz. 1, dz. cyt., s. 33.
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Ta rodowa siedziba to „okazały jednopiętrowy gmach murowany z dwoma na przód 
wybiegającymi skrzydłami, z wspaniałym gankiem o sześciu słupach kręconych na 
froncie”22. Otacza go sad owocowy, sosnowy gaik, lipy i dzikie kasztany, pośrodku 
dziedzińca jest usytuowany klomb, a budowla na pierwszy rzut oka nie wygląda na 
zniszczoną, a tym bardziej niezamieszkaną. Przypomina bardziej dworek z gawęd 
szlacheckich niż nawiedzone zamczysko. Jednak podobnie jak ma to miejsce w ro-
mansach gotyckich, przestrzeń dworu ulega metamorfozie i zdaje się zwiększać, gdy 
bohater wchodzi do środka23. Wewnątrz dwór sprawia wrażenie niekończącego się 
labiryntu, w którym ściany są spowite pajęczynami, a sprzęty pokryte kurzem. Bo-
haterowi ukazuje się widok szesnastu „sznurkiem ciągnących się pokoi”24, wielka 
sala, „wąskie, skryte drzwi na pół odchylone”25, kręte schody za drzwiami, w koń-
cu tajemnicza, ogromna komnata na pierwszym piętrze, obita amarantowym ada-
maszkiem, ozdobiona zabytkowymi meblami, rycerskimi zbrojami i rzędem portre-
tów rodu Żwirskich. To właśnie tam, według legend, ukazuje się duch starościca. Jest 
to więc to typowa przestrzeń gotyckiego zamku, w której błądzi bohater. Co więcej, 
mimo swojego racjonalistycznego nastawienia i niewiary w zjawiska nadprzyrodzo-
ne, oglądając malowidła, Damazy ulega niesamowitej atmosferze wnętrza dworu:

Nagle wzdrygnął się gwałtownie, wszystka krew ścięła mu się w żyłach, oddech 
zamarł w krtani. Wszystkie malownicze postacie poruszyły się razem w jednej chwi-
li i wszystkie groźnym, okropnym przeszyły go spojrzeniem. Adam, wojewoda ru-
ski, surowego nasrożył marsa, Hieronim, kasztelan bełski, gniewnie przewracał oczy, 
Stefan, wojewoda infl ancki, przygryzł wargi i nieustannie ruszał wąsem, a przed-
ostatni, starosta, w jakiś przerażający uśmiechnął się sposób, podczas kiedy sam sta-
rościc z gwałtownym zamachem wyskoczył z swych ram i obcesem posunął się ku 
natrętowi…26.

Niezwykłe zjawisko okazuje się jednak tylko snem bohatera, który przypadkiem 
zdrzemnął się na fotelu w komnacie.  Łoziński od początku sygnalizuje więc, że za-
gadka dworu będzie mieć, podobnie jak w powieściach gotyckich  Ann  Radcliff e, ra-
cjonalne rozwiązanie, a domniemany duch nie istnieje.

W tej samej scenie pojawiają się też gotyckie motywy starego manuskryptu oraz 
pięknej, młodej kobiety przechadzającej się po pokojach we dworze. Gdy Damazy 
idzie po schodach do komnaty, znajduje fragment zniszczonego listu pisanego ko-
biecą ręką i próbuje z jego pomocą częściowo rozwikłać zagadkę dworu i tego, kto 
w nim przebywa. Kobieta, która wchodzi do „nawiedzonej” komnaty i przypad-

22 Tamże, s. 32.
23 O problemie przestrzeni w powieści gotyckiej zob.  M. A g u i r r e, Geometria strachu. 

Wykorzystanie przestrzeni w literaturze gotyckiej, tłum.  A. Izdebska, [w:] Wokół gotycyzmów. Wy-
obraźnia, groza, okrucieństwo, red.  G. Gazda,  A. Izdebska,  J. Płuciennik, Kraków 2002, s. 28–
39.

24  W. Ł o z i ń s k i, Zaklęty dwór. Powieść w dwóch częściach, cz. 1, dz. cyt., s. 212.
25 Tamże, s. 213.
26 Tamże, s. 218.
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kiem spotyka tam Damazego, okazuje się natomiast bohaterką jakby przeniesioną 
wprost z angielskiego romansu gotyckiego: jest bezbronna, o anielskiej urodzie – ja-
snowłosa i niebieskooka – a wędrując nocą przez labiryntowe pomieszczenia oświe-
tla sobie drogę latarką (zamiast świecy – jak w powieści gotyckiej). Z jej postacią ści-
śle wiąże się też tajemnica dworu, stopniowo odkrywana przez bohaterów, a także 
– charakterystyczna dla romansu grozy – przemoc, której bohaterka doświadcza ze 
strony gotyckiego łotra27. 

Typowa dla powieści gotyckiej fi gura trójkąta, który tworzą niewinna kobieta, 
prześladujący ją tyran i zakochany w niej młody, szlachetny bohater, również po-
jawia się w Zaklętym dworze, ulegając jednak modyfi kacjom. Rolę gotyckiego łotra, 
z którym w powieści wiąże się przemoc i szaleństwo, autor przydziela, jak się mo-
że początkowo wydawać, rzekomo zmarłemu starościcowi Mikołajowi. Opowiada-
jący o nim twierdzą, że był 

brzydki jak małpa a ponury, dziki, niepohamowany, uparty, zawzięty jak diabeł […]. 
Po całych dniach przesiadywał u boku obłąkanego ojca i nie poznany od niego, przy-
słuchiwał się jego szalonym krzykom i dzikim wybuchom. O naukach ani słyszeć 
nie chciał, z wielką biedą nauczono go zaledwie najniezbędniejszych wiadomości. 
Kiedy urósł w lata, po całych dniach znowu jak opętany uganiał na koniu, strzelał, 
co mu w drogę weszło, a do towarzystwa przybrał sobie dwóch w swoim wieku pa-
robków, najsilniejszych i najtęższych chłopów w całym kluczu, i tych ani na chwilę 
nie puszczał od swego boku28.

Postać Mikołaja jest dodatkowo skontrastowana z jego bratem, Zygmuntem, któ-
ry „ładny jak panienka, ujmował wszystkich swym wesołym humorem, słodyczą, 
uprzejmością”29. Starościc okazuje się jednak postacią niejednoznaczną – mimo że 
w powieści wymienia się jego negatywne cechy, mówi się też o jego dobroci dla pod-
ległego mu ludu, a przede wszystkim o patriotycznej postawie. Ponieważ poświę-
ca się dla spraw ojczyzny, staje się pozytywnym bohaterem. Rola gotyckiego łotra 
przypisana zostaje natomiast epizodycznej postaci Mykity Ołańczuka, odwieczne-
go wroga starościca Mikołaja. Już sam jego wygląd, wręcz groteskowy, kojarzy się 
narratorowi z postacią diabła: 

Twarz jego dziwnie nieprzyjemny i odrażający nosiła wyraz. Jedno oko zdawa-
ło się spoczywać głębiej od drugiego, nos krótki, zadarty u spodu, a przypłaszczony 
w górze, miał w sobie coś nieludzkiego, lubo godził się dobrze z niezwykle wystają-
cymi jagodami i spiczastą brodą. Małe, wklęsłe, zielonkowate oczy, włos jaskraworu-
dy i tysiąc blizn po ospie uzupełniały całość fi zjonomii. Stojąc oparty o krzyż drew-

27 Szerzej o motywie przemocy w romansie gotyckim zob.  M. J a n i o n, Zbójcy i upiory, 
[w:] t a ż, Gorączka romantyczna, Gdańsk 2007, s. 233–250.

28  W. Ł o z i ń s k i, Zaklęty dwór. Powieść w dwóch częściach, cz. 1, dz. cyt., s. 76–77. Postać 
starościca można porównywać do Heathcliff a z Wichrowych Wzgórz; zob.  Ł. Ł o z i ń s k i, 
Zaklęty dwór Walerego  Łozińskiego wobec współczesnej mu prozy anglojęzycznej, dz. cyt.

29  W. Ł o z i ń s k i, dz. cyt., s. 76.
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niany, z zagadkowym zajęciem śledził każde poruszenie toczącego się ku niemu wo-
zu, a prawdziwie szatański wyraz fi zjonomii podnosił się jeszcze, im więcej zbliżał 
się wóz. Na zaciśniętych ustach igrał mu uśmiech zapamiętałej złośliwości, oczy mi-
gotały złowrogo w swych głębokich jamach30.

Ołańczuk okazuje się postacią jednoznacznie negatywną, gdy w kulminacyjnej 
scenie powieści z zemsty wznieca pożar na terenie „nawiedzonego” dworu. W ten 
sposób  Łoziński tworzy w Zaklętym dworze typową dla romansu grozy scenę prze-
mocy z udziałem gotyckiego łotra i bezbronnej kobiety. Wspomniana tajemnicza 
dziewczyna w bieli, Jadwiga, zostaje mianowicie uwięziona w podpalonej później 
chacie, przyległej do dworu starościca. O ile jednak w angielskiej prozie gotyckiej 
negatywny bohater często nastaje na niewinność bohaterki, tutaj przemoc wobec Ja-
dwigi jest przypadkowa, oprawca nie wie bowiem, że dziewczyna przebywa w pod-
palonym przez niego domu. Scena pożaru, w której bohaterka bezskutecznie usiłuje 
uwolnić się z płonącego pomieszczenia, sprawia wrażenie wyjętej wprost z romansu 
grozy, gdzie motywy prześladowania, zamknięcia i odizolowania niewinnej ofi ary 
od zewnętrznego świata pojawiają się bardzo często. Całości dopełnia też gotyckie 
tło tego zdarzenia: pożar ma miejsce w nocy, w czasie gwałtownej burzy, a gaszący 
go ludzie są pewni, że widzą w płomieniach zjawę:

Okropna błyskawica rozdarła na dwoje czarne poza łuną sklepienie, a dwa pio-
runy uderzyły w pobliżu tak szybko po sobie, że jeden zdawał się tylko ścigać i przy-
głuszać drugiego. Okropny popłoch ogarnął całe grono, ściśnione teraz w jeden gę-
sty kłąb nieruchomy. A prawie jednocześnie z okropnym hukiem grzmotu jakiś dzi-
ki, nadludzki, przeraźliwszy jeszcze głos ozwał się w pobliżu, a jakaś postać ludzka 
pojawiła się jakby spod ziemi od strony ogrodu […]. Wszyscy poznali nieboszczy-
ka starościca!… Upiór jeszcze okropniejszy wydał wykrzyk i prędzej od błyskawicy 
przemknął się, jakby w powietrzu, przed oczyma widzów i zniknął w płomieniach31.

W rzeczywistości „zjawą” okazuje się jednak niesłusznie uznany za zmarłego oj-
ciec Jadwigi, który w ostatniej chwili ratuje ją z płomieni.

Motywy stopniowo odkrywanego rodowego sekretu, przebrania bohaterów 
i związanych z tym pomyłek czy rozpoznania w tajemniczym nieznajomym bli-
skiego krewnego również zbliżają Zaklęty dwór do schematu romansu gotyckiego. 
Powieść  Łozińskiego można porównać pod tym względem np. do Zamku w Otranto 
 Walpole’a, gdzie ukrywanie tożsamości i ujawnienie pokrewieństwa między boha-
terami pełni bardzo istotną rolę w rozwoju akcji. W Zaklętym dworze sekret starości-
ca Mikołaja również stanowi podstawę fabuły. Bohater ten pozoruje swoją śmierć 
i przybywa do Galicji w przebraniu handlarza mazią, by w ukryciu prowadzić dzia-
łalność patriotyczną. Dopiero w końcowych rozdziałach powieści tajemnica ta zo-
staje wyjaśniona. Podobnie nieznajoma dziewczyna z dworu okazuje się córką sta-
rościca, która przez długi czas nie znała swego prawdziwego ojca. Jadwiga przez pe-

30 Tamże, s. 34–35.
31 T e n ż e, Zaklęty dwór. Powieść w dwóch częściach, cz. 2, dz. cyt., s. 206.
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wien czas ukrywa też swoją tożsamość, podróżując po okolicy w przebraniu, a z te-
go powodu jest przez bohaterów mylona ze swoją kuzynką Eugenią – równie mło-
dą i anielsko piękną. Narrator stopniowo ujawnia wszystkie sekrety, pozwalając po-
szczególnym bohaterom opowiadać ich własne historie, dzięki czemu narracja – po-
dobnie jak w typowej powieści gotyckiej – miewa budowę szkatułkową.

Istotną cechą Zaklętego dworu jest też racjonalizm, charakterystyczny również dla 
niektórych romansów gotyckich, np. autorstwa  Ann  Radcliff e. Domniemana obec-
ność duchów i upiorów, ingerencja sił nadprzyrodzonych w życie bohaterów, jest 
w nich często tylko pozorna, a wszystkie niezwykłe wydarzenia zostają wyjaśnione 
w fi nale powieści. Podobnie dzieje się w Zaklętym dworze: duch nawiedzający starą 
rodową posiadłość okazuje się żywym człowiekiem, który jest zmuszony do dzia-
łania w ukryciu. Tym samym, wszystkie opowieści o zjawie można włożyć mię-
dzy bajki, co zresztą narrator zdaje się sugerować od samego początku, m.in. za po-
średnictwem Damazego, który postrzega rzeczywistość w sposób skrajnie racjonal-
ny i nie wierzy w mrożące krew w żyłach legendy o upiorze. Racjonalny pogląd na 
świat i sugestie, by czytelnik traktował opowieści o duchach z przymrużeniem oka, 
są zawarte też w niektórych wypowiedziach narratora czy żartobliwym tytule jed-
nego z rozdziałów: „Wyprawa na stracha”.  Łoziński w podobnym, humorystycznym 
tonie ustosunkowuje się również do świadomie wykorzystanej przez siebie tradycji 
literackiej, zaznaczając swój dystans do gotyckich opowieści. Dlatego wkłada w usta 
bohaterów wypowiedzi na temat pojęcia romantyzmu oraz gotyckiego stylu. I tak, 
lubująca się w legendach o duchach Eugenia mówi: „  Wszystkie te wieści mają w so-
bie jakiś urok tajemniczy, w tym dworze opuszczonym, zamkniętym dla wszystkich 
jest coś romantycznego… Mimowolnie przypominają się powieści  Walter Scotta”32.

Zaklęty dwór zawiera zatem większość elementów charakterystycznych dla an-
gielskiego romansu gotyckiego i w dużej mierze realizuje jego schemat. Różnice mię-
dzy polską a angielską powieścią polegają m.in. na wprowadzeniu w utworze  Ło-
zińskiego tematyki narodowowyzwoleńczej i przeniesieniu akcji na ziemie polskie, 
w czasy współczesne autorowi (podczas gdy angielski romans grozy najczęściej roz-
grywa się w średniowieczu). Komnata, w której „straszy”, okazuje się jednocześnie 
symboliczną przestrzenią, gdzie żyje pamięć o wolnej Polsce i jej obrońcach, a wy-
jaśnienie zagadki ducha starościca sprowadza się do ujawnienia tajemnicy patrioty, 
który poświęcił się dla kraju i, na zawsze ukrywając swoją prawdziwą tożsamość, 
całkowicie oddał się sprawie walki o niepodległość. O ile więc w fi nale angielskiej 
powieści gotyckiej zwykle triumfują moralne zasady i szlachetni bohaterowie, o ty-
le w Zaklętym dworze dodatkowo podkreślona jest waga patriotyzmu i poświęcenia 
na rzecz ojczyzny. Powieść  Łozińskiego łączy przy tym w sobie tradycje angielskiej 
prozy gotyckiej z tradycją polskiej literatury. Zaklęty dwór, chociaż już poprzez sam 
tytuł może kojarzyć się z romansem grozy, nawiązuje też do gawędy szlacheckiej, 
do Pana Tadeusza (postaci księdza Robaka i klucznika, spór o zamek, wątek miłosny) 
czy do komediowych utworów  Aleksandra Fredry (humorystycznie ukazane posta-
ci urzędników, scena pisania listu z Zemsty).

32 T e n ż e, Zaklęty dwór. Powieść w dwóch częściach, cz. 1, dz. cyt., s. 162.
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Analiza europejskich inspiracji Zaklętego dworu – powieści wprawdzie o tema-
tyce patriotycznej, ale zarazem będącej XIX-wiecznym „polskim romansem gotyc-
kim” – może uzupełnić nieco obraz krajowego romantyzmu, w którego literaturze 
obok wątków typowo polskich i narodowowyzwoleńczych pojawiały się również 
wyraźne nawiązania do prozy anglojęzycznej, w dodatku o charakterze popular-
nym. Może również stać się pretekstem do dyskusji o tym, jak należy rozumieć po-
jęcie „romantyczny” i jaki naprawdę był polski romantyzm, zarówno krajowy, jak 
i emigracyjny, który niekiedy bywa postrzegany zbyt jednostronnie, poprzez utarte 
schematy i powszechnie znane szkolne lektury, wysuwające na pierwszy plan jego 
„patriotyczną” odmianę. W tym miejscu pojawia się też pytanie o to, która z wersji 
romantyzmu jest bardziej aktualna i czytelna dla współczesnego odbiorcy. Wyda-
je się bowiem, że na znaczeniu zyskuje w ostatnich latach europejsko-amerykański 
czarny romantyzm i związany z nim nurt gotycyzmu – obydwa traktowane nie ja-
ko zjawiska w historii literatury, ale styl, którego przejawy są ciągle obecne w kul-
turze. Współcześnie, gdy twórcy literatury, głównie popularnej, a także fi lmów, re-
klam, gier komputerowych itp. często wykorzystują schematy i motywy rodem z ro-
mansu grozy, gotycyzm nie jest już kojarzony, jak w ubiegłych wiekach, ze średnio-
wieczem, ale właśnie z romantyzmem. Pojęcia gotycyzmu i czarnego romantyzmu, 
ich rozumienie, defi nicje oraz problem recepcji w naszej literaturze i kulturze wy-
magają więc niewątpliwie dalszych badań.
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 EWA WOJCIECHOWSKA

WIDMA HEGLA W ŚWIATOPOGLĄDZIE 
KOTERII PETERSBURSKIEJ

Wstęp

Zanim rozpocznie się rozważania na temat fenomenu, jakim była koteria peters-
burska, należy poczynić kluczową uwagę wstępną: nie można w tym wypad-

ku mówić o stałej, zamkniętej, statycznej grupie osób czy środowisku. Należałoby 
raczej uruchomić pojęcie konstelacji personalnej: więzi o charakterze strategicznym 
i dynamicznym, wystawionej na przemiany i wewnętrzne napięcia. Postaci takie jak 
 Kraszewski czy  Ziemięcka związane były z formacją w sposób luźniejszy lub krót-
kotrwały, aczkolwiek nie sposób wymazać ani ich wkładu w życie koterii, ani wpły-
wu grupy na ich biografi e intelektualne. Dlatego mówiąc o koterii, zakładając nie-
jako w sformułowaniu tematu niniejszego opracowania spójność tej grupy, należy 
nieustannie pamiętać o tym kluczowym wewnętrznym podzieleniu czy niekohe-
rencji owego środowiska. 

Labilność grupy nie stanowi jedynego kłopotu badawczego, z jakim zmierzyć się 
musi historyk literatury, próbujący omawiać tematykę koterii petersburskiej. Dru-
gim, być może dużo ważniejszym, jest ciążące na tym środowisku odium związane 
z realizowanymi tam poglądami politycznymi, które zaowocowały praktykami ser-
wilistycznymi, budzącymi głęboką odrazę współczesnych, a aura ta spowija środo-
wisko skupione wokół  Rzewuskiego po dziś dzień. W połączeniu z konserwatyw-
nym, przeciwnym innowacji i oryginalności, nostalgicznym programem grupy każe 
ona wątpić w pobudzający, żywotny potencjał badań nad koterią. Czy oznaczałoby 
to, że formację tę należałoby skazać na zapomnienie i uznać za satysfakcjonujące re-
konstrukcje o charakterze historycznym, które pozwalają jedynie opisać to zjawisko 
i umiejscowić je na mapie ówczesnej kultury? Czy koteria petersburska jest dziś je-
dynie kontekstem dla innych problemów i niepokojącym przykładem serwilizmu?

Większość badaczy operuje, opisując koterię, retoryką usprawiedliwienia:  Jan 
Błachnio, przywołując sformułowanie  Czesława Głombika, mówi o wadze i potrze-
bie badań nad fenomenami drugo- i trzeciorzędnymi, w imię historycznej rekon-
strukcji panoramy epoki. Inny trop każe wyłuskiwać i przekornie interpretować 
poszczególne zjawiska z tego nurtu, jak czyni to  Wojciech Hamerski1, czytając po-
wieści  Sztyrmera anachronicznie, wyrywając je z macierzystego kontekstu i apliku-
jąc do lektury nowoczesne metodologie literaturoznawcze. Wówczas udaje się – za 

1 Zob.   W. H a m e r s k i,  Sztyrmer. Przeczenia, [w:] t e n ż e, Romantyczna troposfera po-
wieści. Interpretacje prozy Kraszewskiego, Sztyrmera i Korzeniowskiego, Poznań 2010. 
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cenę niewierności – ocalić dla dzisiejszego czytelnika wartość poszczególnych tek-
stów. Ten modus czytania (choć rzadko praktykowany równie radykalnie) polega na 
przesunięciu akcentów z szerszych problemów ideologicznych na konkretne dzieła. 

Inną jeszcze, najciekawszą chyba strategię przedstawia  Iwona Węgrzyn w swojej 
rozprawie o  Rzewuskim, w której badaczka opisuje w rozbudowany sposób specy-
fi czne miejsce pisarza w historii literatury, twierdząc, że  Rzewuskiego czytać należy 
właśnie dlatego, że jest niewygodny2. Taki projekt, u którego źródeł tkwi przekona-
nie, że właśnie dyskomfort, jaki budził i wciąż budzi pisarz, domaga się eksploracji, 
zdaje się perspektywą o tyle płodną, że pozwala połączyć dwa scharakteryzowane 
powyżej stanowiska. Z jednej strony badacz pragnie historycznej wierności, decy-
dując się na wysiłek, jakiego ona wymaga, z drugiej zaś nie ucieka od pytań nasu-
wających się czytelnikowi dzisiejszemu, który do omawianego korpusu dzieł pod-
chodzi już z perspektywy czasu, wiedzy, jaka przyszła później, historycznych i po-
litycznych weryfi kacji.

Podjęta w niniejszym tekście próba lekturowa wynika z podobnych założeń.

Widmo

Na początku chciałabym wyjaśnić kluczowe pojęcie widma  Hegla.  Małgorza-
ta Kowalska, autorka terminu, używa go w kontekście radykalnie odmiennym od 
obecnego w tych rozważaniach, mianowicie dla opisu francuskiej fi lozofii   XX wie-
ku. Badaczka czyni tu z fi gury  Hegla funkcjonalne narzędzie analizy, pozwalające 
inaczej zorganizować tradycyjne klasyfi kacje na poszczególne formacje fi lozofi cz-
ne, pokazać nieoczekiwane powinowactwa i wewnętrzne pęknięcia. 

Punktem wyjścia jest tu założenie o poheglowskim i antyheglowskim charakte-
rze francuskiej fi lozofii   dwudziestowiecznej. Jest ona

[p]oheglowska nie w tym trywialnym sensie, iż chronologicznie pojawia się po 
 Heglu, ale dlatego że świadomie wobec fi lozofii    Hegla się sytuuje i określa, że […] 
żywi się  Heglowskimi widmami. Antyheglowska zaś oczywiście dlatego, że chociaż 
w głębszej warstwie jej stosunki z  Heglem bywają bardzo złożone, przynajmniej na 
poziomie ogólnych deklaracji z reguły określa się wobec niego negatywnie3. 

2 „ Henryk Rzewuski jest postacią «niewygodną» – nie pasował do swej współczesno-
ści, ale też nie mieści się w naszych wyobrażeniach o patriotyzmie dziewiętnastowiecznej 
szlachty polskiej ani w naszej wizji literatury polskiej okresu zaborów […]. Czy niemożność 
zaakceptowania poglądów  Rzewuskiego oznacza jednak, że mamy udawać, że kogoś takie-
go nie było w naszej historii? Zapomnieć o pisarzu i jego niezwykle poczytnych w swoim 
czasie dziełach, uznać za niebyłe dyskusje, które rozpalał swoimi prowokacyjnymi sądami? 
Takie postępowanie byłoby nieuczciwe i nierozsądne”,  I. W ę g r z y n, W świecie powieści 
Henryka  Rzewuskiego, Kraków 2012, s. 12–13.

3  M. K o w a l s k a, Dialektyka poza dialektyką. Od Bataille’a do Derridy, Warszawa 2000, 
s. 6.
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Czym jest jednak widmo? Ów  Derridiański termin odnosi się do dialektyki obec-
ności i nieobecności. Metafora ta oznacza ducha, ślad, pozostałość, optyczne roz-
szczepienie i konotuje taką formułę funkcjonowania widma, gdy nie jest ono ani 
w pełni uobecnione, ani nie można stwierdzić jego braku. Dlatego Hegel, zdaniem 
 Kowalskiej, nie jest obecny jako stabilny i obiektywny przedmiot naukowych pole-
mik, ale raczej nawiedza teksty, straszy:

Jednak tym, co straszy, są w gruncie rzeczy już tylko cienie  Hegla i efekty rozsz-
czepienia, jakiemu została poddana tkanka jego fi lozofii  : oderwane pojęcia, wyrwa-
ne z szerszego kontekstu wątki, uproszczone – czasem do granic karykatury – me-
chanizmy systemu4. 

Innymi słowy,  Hegel nie jest po prostu neutralnym punktem odniesienia, ale 
stanowi już rozproszone, okaleczone widmo, pozbawione pierwotnej integralno-
ści, skazane na bytowanie pośrednie: ani nie afi rmację jego obecności w tradycji, 
ani zapomnienie, przezwyciężenie czy zamilknięcie. 

 Taki tryb funkcjonowania berlińskiego mędrca widać też w polskich dyskusjach 
doby romantyzmu. Powiada  Bronisław Baczko: 

Polemiki z  Heglem dotyczą bardzo często raczej pewnej obiegowej wersji hegli-
zmu, która się ustaliła w świadomości epoki, niż samego systemu autora Fenomeno-
logii. Heglizm zostaje w tej wersji zredukowany do kilku tez, bardzo uproszczonych, 
jeśli nie wręcz strywializowanych, jak np. schemat triadyczny rozwoju przez tezę, 
antytezę i syntezę, skrajny racjonalizm, panlogizm jako swoisty panteizm oraz je-
go negacja zasady odrębności osobniczej itd. […] Katolicka literatura polemizująca 
z heglizmem utożsamia go z wszelkim w ogóle racjonalizmem, zarzuca mu ograni-
czanie powołania człowieka do celów społeczno-historycznych i negację wszelkiej 
transcendencji, a nawet materializm5.

Nie chodzi tu o to, by wykazać, że widmo jest obiektem dyletanckich zabiegów, 
ale rzecz w tym, że działa ono właśnie poprzez oderwane, puszczone wolno poję-
cia, jako obraz, który nie odpowiada temu, co źródłowe. 

Upiór

Pojęcie widma domaga się jednak pewnej korekty, by mogło stać się funkcjonal-
nym narzędziem dla opisu  Heglowskiej obecności w dyskursach produkowanych 
przez członków koterii. Dlatego chciałabym zaproponować termin upiór, sygnalizu-
jący odmienność kontekstualną, związaną nie tylko z innym miejscem, czasem czy 
horyzontem myślowym, lecz także odmiennym typem tekstów, jakie będą tu oma-

4 Tamże, s. 12. 
5  B. B a c z k o, Horyzonty problemowe polskiego heglizmu, [w:] Polskie spory o Hegla. 1830–

1860, Warszawa 1966, s. 17–18. 
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wiane. To metaforyczne pojęcie będzie strażnikiem specyfi cznego charakteru dys-
kursu:  Rzewuski,  Jankowski i  Kraszewski piszą w jawnie literackiej formie, odcina-
jąc się od naukowego, obiektywizującego języka. Powieść i esej, operujące raczej ob-
razami, naznaczone literacką niejednoznacznością, nie mogą być poddawane takiej 
pracy lekturowej jak teksty naukowe. Dlatego, by oddać sprawiedliwość specyfi ce 
tworzonych przez nich tekstów, należy odejść od mechanicznego operowania dys-
kursem fi lozofi cznym, a uwrażliwić się na działanie metafor. Rozszczelnienie języka 
rozgrywa się tu w humorze, złośliwości, koncepcie; wszystko to przywołuje ludycz-
ny – zgoła odmienny od dyskursywnych eksperymentów Francuzów – projekt pi-
sania fi lozofii   czy raczej negocjowania granic między fi lozofi ą a literaturą. 

Dlatego zarówno  Hegel, jak i pojęcie widma będą w niniejszym tekście mia-
ły – nomen omen – widmowy status: nie dają się utożsamić z tym, co bylibyśmy 
skłonni identyfi kować jako ich źródła; będą raczej, jako pokawałkowane fragmen-
ty, ułomki, odpryski, nawiedzać niniejsze rozważania. 

To nie sam  Hegel będzie przedmiotem tego opracowania. Należy pamiętać, że 
krytyka heglowskiego systemu jest uwikłana w lokalną sytuację sporów na scenie 
krajowej walki światopoglądów, czyli sporu heglistów z konserwatystami. Dlatego 
niejednokrotnie wysyłane przez członków koterii pociski miały na celu nie tyle  He-
gla, co ranienie po drodze jego polskich sojuszników. 

Metafora upiora ma jeszcze jedno istotne dla mnie znaczenie: prócz tego, że bar-
dziej od widma literacka czy folklorystyczna, mocniej akcentuje też wymiar strachu. 
Nie da się ukryć bowiem, że to lękowe podłoże charakteryzuje większość działań 
koterii petersburskiej. Opór wobec wszystkiego, co nowe, inne i obce, pragnienie 
zamknięcia w bezpiecznym świecie przeszłości i stabilnych wartości stanowią obja-
wy lęku o charakterze wyparciowym: to, czego naprawdę boją się członkowie kote-
rii, pozostaje nienazwane, i choć jest przez nich odpierane, jakby dopiero miało na-
dejść, w istocie już nastąpiło, już jest pośród nich. Nie można jednak tego lęku na-
zwać wprost, właśnie z tego powodu, że niebezpieczeństwo czai się tak blisko, a je-
go obecność ciągle jest wypierana fantazją o możliwości schronienia się przed na-
pierającym zepsuciem. Krytyka francuskiej powieści, rewolucji społecznej,  Wolte-
ra, komunizmu, romantycznej poezji, degeneracji szlachty ma charakter powierzch-
niowych epifenomenów maskujących fundamentalny lęk przed nowoczesnością. 
Dlatego lęk ów objawia się siecią symptomów, w których wyparte powraca, upio-
rów właśnie: zjawisk spoza porządku racjonalnego, znajdujących się na granicy ist-
nienia i nieistnienia. Jednym z nich jest upiór  Hegla.

Upiór konotuje śmierć, śmierć zwichniętą, która pozostawiła byt na granicy świa-
tów. Dlatego upiór pozwala zaakcentować głęboko tanatyczny charakter działań 
koterii dochodzący do apogeum w Mieszaninach obyczajowych Jarosza Bejły Henry-
ka  Rzewuskiego: tekście, który zaowocował przesileniem w obrębie grupy i jej koń-
cowym podziałem. Tekst  Rzewuskiego, doprowadzający myślenie koterii do logicz-
nego końca (a nie jemu przeciwny), przerażający w swoim radykalizmie, pozwolił 
odłączyć się mniej przekonanym członkom, a w efekcie doprowadził do rozpadu 
formacji. W Mieszaninach… dochodzi do przesilenia również żywiołu tanatyczne-
go: lubowanie się w obrazach rozkładającego się ciała, zgnilizny, toczących Rzecz-
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pospolitą robaków zrodziło, niejako na zasadzie przeniesienia, silną obecnością wąt-
ku śmierci w komentarzach do tego dzieła. Zwraca na to uwagę  Iwona Węgrzyn, pi-
sząc o aurze śmierci, jaka otacza Mieszaniny… i katalogując tanatyczne wątki w recen-
zjach ( Sztyrmer: „O, dlaczegóż nie umarł po skończeniu Soplicy? Kochalibyśmy go 
wszyscy”;  Tarnowski: „Mieszaniny zabiły  Rzewuskiego”)6. 

Wymienione tropy: domagający się w tym kontekście modyfi kacji funkcjonalny 
i płodny interpretacyjnie termin widmo, niesystematyczny charakter krytyki  Hegla 
oraz tanatyczna retoryka wskazują na możliwą użyteczność terminu upiór dla opi-
su obecności berlińskiego mędrca w pismach członków koterii. Pozwoli on ukazać, 
w jaki sposób  Hegel działa tu nie jako realny przeciwnik intelektualny, lecz narzę-
dzie ideowej deklaracji o podłożu wyparciowym. 

Piękny trup

Członkowie koterii często nazywają heglizm fi lozofi ą martwą. Eleonora  Ziemięc-
ka w artykule Myśli o fi lozofii  7 dwukrotnie powołuje się na tę metaforykę, pisząc 
o martwym widmie fi lozofii   panteistycznej8, drugi raz zdając sprawę z własnego, osobi-
stego intelektualnego rozczarowania idealizmem:

Z wolna jednak znikało bezwzględne zachwycenie, obudził się rozbiór, a owa do-
skonała „wiedza prawdy”, ów wielki systemat okazał mi się pysznym utworem poje-
dynczego rozumu, utworem, który życia nie ma w sobie, bo nie odpowiada potrze-
bom duszy człowieka9.

Dla  Ziemięckiej heglowski systemat stanowi piękną, błyszczącą, doskonałą struk-
turę, nadbudowaną nad błędnym założeniem, które niczym martwe jądro zaraża 
zgnilizną cały system. Tym nieprawdziwym sednem idealizmu ma być brak Bo-
ga, wynikający z panteistycznego, panlogistycznego charakteru dialektyki. W re-
toryce  Ziemięckiej – fi lozofki, która, pamiętajmy, pozostawała przez sześć lat pod 
wpływem berlińskiego mędrca, aczkolwiek nie napisała wówczas żadnej poważ-
nej pracy10 – heglowski upiór charakteryzuje się dwoistością: rozpada się na mar-
twe jądro i piękny pozór11. W podobnym duchu wypowiada się  Kraszewski w ese-
ju Synowie wieku, opublikowanym w „Pielgrzymie” (notabene redagowanym przez 

6  I. W ę g r z y n, dz. cyt., s. 41. 
7 E.  Z i e m i ę c k a, Myśli o fi lozofii  , „Biblioteka Warszawska” 1841, t. 2, s. 388. 
8 Tamże, s. 390.
9 Tamże, s. 396.

10 Zob.  J.R. B ł a c h n i o,  Poglądy fi lozofi czne Eleonory  Ziemięckiej na tle sporów ideowych 
połowy XIX wieku, Bydgoszcz 1997, s. 21. 

11 „Odarty z blasku uczonej dialektyki, ukaże się [systemat  Hegla – przyp. E. W.] tym, 
czym jest w istocie, a wtedy światły czytelnik sam łatwo wartość jego oceni”; E.  Z i e -
m i ę c k a, dz. cyt., s. 396.
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 Ziemięcką), gdzie opisuje postać młodego postępowca, który wraca ze studiów 
w Berlinie. Używa on 

tajemniczych fraz, które ciągle powtarza. Nade wszystko prawić lubi o du-
chu wieku […]. Myśli swoje wyraża gotowymi frazami, wyuczonymi, które zawsze 
składają się jeszcze, jak odłamki w kalejdoskopie, na rozmaite dziwacznych posta-
ci ideje […]12.

Dla  autora Ulany język ten jest pustosłowiem, jałową grą dyskursywną, która 
pokrywa brak prawdziwego znaczenia, bowiem okazuje się, że obsługuje wszystko: 
każde zjawisko, każda zmiana może zostać nazwana mianem postępu, a przez to ca-
ły system traci na opisowej i – przede wszystkim – egzystencjalnej wartości, okazu-
je się narcystyczną zabawą pysznych młodzieńców.

W tym tonie wypowiada się również  Henryk Rzewuski w Wędrówkach umysło-
wych, gdzie powiada, że dialektyka heglowska jest syndromem śmierci fi lozofii  , czy-
li przejścia od dogmatyki do dialektyki. Pozorna płodność współczesnej mu myśli, 
pączkowanie z łona systemu  Hegla nowych teorii jest już tylko sofi styką i maską 
dla śmierci myśli:

Mnożenie się jej [fi lozofii   znajdującej się w fazie dialektycznej – przyp. E. W.] sys-
tematów nie tylko nie było przejawem jej życia, ale było dowodem, że już ostatki 
swojego żywota przetrawiała. Jest to pewnik fi zjologiczny, że im mniej jest w ciele ży-
cia organicznego, tym więcej ono pokazuje zjawisk jakiejś płodności nieorganicznej. 
Już człowiek został trupem, a jeszcze jego włosy i paznokcie rosnąć nie przestają13.

Przedstawiony tu obraz wydaje się podobny do makabrycznej, naturalistycznej 
reprezentacji umarłej Rzeczpospolitej, toczonej przez robaki, jaka ukazana zostaje 
w Mieszaninach obyczajowych, gdzie czytamy:

Co się zaś tyczy rozkładu fi zycznego, tu ciało społeczne ma więcej wspólnego 
z ciałem indywidualnym; i w nim także robactwo coraz obrzydliwsze toczy szczątki, 
opuszczone przez boski ogień, który im dawał jednolitość, ruch i żywot. Tym robac-
twem są pokątne stowarzyszenia, chcące na próżno zatrzymać ten żywot społecz-
ny, ulotniony z dostojnego ciała. Z początku robactwo będzie bardziej foremne, bo 
wylęgłe w świeższym opuszczeniu organizmu. Ale w następnych jego formacjach, 
ród po rodzie, coraz więcej się każąc, dojdzie do ostatecznych krańców obrzydliwo-
ści. Będą to z początku Filarety, Promieniści, potem związki patriotyczne, Kosonie-

12  J.I. K r a s z e w s k i,  Synowie wieku, „Pielgrzym” 1842, t. 1, s. 170. 
13  H. R z e w u s k i, Wędrówki umysłowe. Mieszaniny obyczajowe, wstęp  I. Węgrzyn, przy-

pisy  K. Węglarczyk, Kraków 2010, s. 18. Figura  Hegla będzie jeszcze w Wędrówkach… powra-
cać, także konotując śmierć. Przywołajmy taki fragment: „Nic w tej fi lozofii   nie ma dodat-
niego, nic się więc z niej nie może wywiązać żywotnego; cała jej czynność, mogąc być jedy-
nie ujemną, same ruiny nagromadzić musi, usiłując niszczyć wszystko bez wyjątku, co ist-
nieje”. Tamże, s. 131. 
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ry, Templariusze, a na koniec Skórkowi i Baragoli, których nazwy najlepiej wyrażają 
cele i dążności: pierwsze miano jest godłem bydlęcia, drugie posługacza żydowskie-
go; już bardziej zniżyć się nie można14.

Przytaczam ten mocny, kontrowersyjny passus, by wykazać obsesję śmierci, ja-
ka trawi wyobraźnię  Rzewuskiego. Rzeczpospolita tak jak fi lozofi a jest jedynie tru-
chłem, które wykazuje pozór życia: ten pozorny ruch nie jest prawdziwym odde-
chem żyjącego ciała, ale działaniem zewnętrznych wobec niego sił rozkładu. Zasta-
nawia, że obraz ten poprzedza zaledwie kilka stron wcześniej uwaga o  Heglu, także 
rządząca się dynamiką opozycji powierzchni i głębi:

Lecz oświadczywszy uroczyście to moje wyznanie wiary o neopanteizmie, czy 
antropoteizmie, czy heglizmie – bo tu rzecz nie idzie o nazwy – nie mogę nie przy-
znać, że ten okropny systemat, rozwinięty przez nadzwyczajnych geniuszy, a wy-
piastowany głęboką i pracowitą nauką, jest jednym z najwyższych pomników ludz-
kiego intelektu, oddanego samemu sobie […]15.

Heglizm zdaje się pod piękną powierzchnią skrywać trucicielski potencjał. 

Diabelska parodia religii

 Rzewuski pisze o niszczycielskiej sile,  Ziemięcka o świetnym rusztowaniu dialekty-
ki, formalizmu i wymowy, które zasłaniają nicość16.  Kraszewski w 1842 roku porównu-
je heglizm do epidemii:

Warszawa świeżo przez uczniów uniwersytetu berlińskiego zarażona heglizmem, 
socjalizmem i demagogią. My wszyscy nie mamy łaski w oczach tych panów z przy-
czyny, żeśmy nie chodzili na uniwersytet berliński17.

Wspomnijmy jeszcze o utworze  Placyda Jankowskiego Doktor Panteusz w prze-
mianach, satyrycznej opowieści o fi lozofi e-panteiście z innej planety (krainy abso-
lutu?), który zostaje skazany przez własną pychę na śmierć i metempsychiczną wę-
drówkę na Ziemi przez kolejne emanacje bytu, co ma mu udowodnić błędność jego 
systematu. Nietrudno się w Panteuszu dopatrzyć  Heglowskiego upiora, po pierw-
sze ze względu na ówczesne konotacje terminu panteizm, po wtóre z uwagi na po-
jawiające się w tekście tropy z  Heglowskiego słownika (synteza, duch dziejów), po 
trzecie z powodu kontekstu powstawania powieści, która była wymierzona w ra-
mach personalnych utarczek ze środowiskiem „Biblioteki Warszawskiej” w polskich 

14 Tamże, s. 406. 
15 Tamże, s. 401. 
16 E.  Z i e m i ę c k a, dz. cyt., s. 399.
17 Cyt. za:  B. B a c z k o,  dz. cyt., s. 9–10. 
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heglistów18. W Doktorze Panteuszu także pojawia się wątek trucicielskiego wymiaru 
fi lozofii   upiora  Hegla, który – pamiętajmy – ginie na początku powieści, więc wła-
ściwie w dalszych jej partiach mamy do czynienia właśnie z żywym trupem. Anioł 
wymierzający pogrążonemu w samozadowoleniu upiorowi karę, tak komentuje je-
go fi lozofi ę:

Nazywasz ją swoją? Tę nieszczęśliwą własność! Jest to przecież dawna, bardzo 
dawna teoria dumy i obłąkania. Uprzedziły cię w niej, niestety! – duchy w otchłań 
strącone. Wszak i one mieniły się bogami!19 

Ten demoniczny wymiar spekulacji podkreśla także  Rzewuski, pisząc o „satanicz-
nych premissach położonych przez tego  Hegla”20. Dialektyka jest nie tylko pozba-
wiona Boga, ateistyczna, ale stanowi parodię religii, jej groteskowe i niebezpieczne 
powtórzenie. Wielokrotnie członkowie koterii opisują heglistów za pomocą ironicz-
nie aplikowanego słownika religijnego, mówiąc o wierze, ortodoksji czy wyznaw-
cach. Filozofi a niemiecka to kaleka religia, która intronizowała samą siebie na miej-
scu prawdziwej wiary. Pisze  Kraszewski: „Wiara synów XIX wieku jest wiarą bez 
apostołów i męczenników; siedząc u ciepłego komina, rzucają nowatorowie pisma-
mi, narażając się, co najwięcej, na srogą chłostę recenzji”21. Zderzenie jednak dwóch 
przeciwnych argumentów: o panteizmie, który jest ateizmem (a więc oznacza wy-
kluczenie religijnej perspektywy z odczarowanego świata, gdzie rządzi jedynie lo-
gika, gdzie byt sprowadzony jest do pracy pojęcia), oraz o pseudoreligijnym, paro-
dystycznie religijnym charakterze heglizmu każe zwrócić uwagę na kolejną istotną 
cechę heglowskiego upiora: wewnętrzne pęknięcie.

Ciało poćwiartowane

Członkowie koterii wychwytują immanentne sprzeczności heglowskiego upio-
ra (aczkolwiek eksplicytnie nie problematyzują ich). Jedną z nich jest napięcie mię-
dzy zimną logiką a szaleństwem. 

Heglizm odrywa się od prawdy życia i doświadczenia, od emocji i uczuć.  Zie-
mięcka pisze o jałowości fi lozofii   czysto teoretycznej i abstrakcyjnej oraz zaznacza, 
że błędność panteizmu rozpoznaje się w „cierpieniach rzeczywistego życia”22.  Kra-
szewski przedstawia heglistę jako człowieka „nieubłaganego jak systemat”23, naj-
mocniej zaś akcentuje to zagadnienie  Jankowski, który doktorowi Panteuszowi 

18 Zob.  W. C h a r k i e w i c z,  Placyd Jankowski (John of Dycalp): życie i twórczość, Wil-
no 1928. 

19  P. J a n k o w s k i, Doktor Panteusz w przemianach, [w:] t e n ż e, Doktor Panteusz w prze-
mianach i inne utwory, wybór, wstęp i oprac.  L. Sokół, Warszawa 1985, s. 303.

20  H. R z e w u s k i, dz. cyt., s. 118. 
21  J.I. K r a s z e w s k i,  dz. cyt., s. 169.
22 E.  Z i e m i ę c k a, dz. cyt., s. 406.
23  J.I. K r a s z e w s k i,  dz. cyt., s. 167.
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nie pozwala doznawać żadnych uczuć. Miłość jest dla niego niezrozumiałym zja-
wiskiem, empatia jest mu obca, nie potrafi  też pojąć konfl iktu ani wojny; wszystko 
opisuje beznamiętnym tonem, który zyskuje na ekspresji emocjonalnej tylko wte-
dy, gdy bohater mówi sam o sobie w narcystycznych tyradach. I tak Panteusz bez 
cienia współczucia opisuje dwójkę przyjaciół – żołnierzy, którzy obiecują sobie, że 
zawsze będą razem. Podczas przeprawy przez Berezynę jeden z nich spada z mo-
stu i zwisając nad powierzchnią lodowatej wody, chwyta nogę przyjaciela, błaga-
jąc o pomoc. Ten pragnie już tylko własnego ocalenia i czując napierające na siebie 
wojsko, wbija sztylet w dłoń brata. Jednak ostrze przechodzi głębiej i rani nie tylko 
rękę jednego, ale i stopę drugiego. W efekcie obaj wpadają do rzeki i giną. Panteusz 
potrafi  to jedynie skwitować słowami: „I przysięga ocalona”. Zdarzenie potwierdza 
regułę chytrości rozumu. Gdy rozlegają się głosy (kogo? uczestników wydarzeń czy 
słuchaczy?) przerażenia: „Byłaż kiedy noc taka na jawie? Czy to widzenie piekła?”, 
Panteusz odpowiada na bolesne wołanie rzeczowo: „Była to czwarta noc przepra-
wy armii wielkiej przez Berezynę”24. Choć uczestniczy w wydarzeniach, Panteusz 
wynosi się do poziomu chłodnej abstrakcji, z którego nie może współczuć. Nie wi-
dzi cierpienia, widzi jedynie prawa dziejów i logikę dialektyki. Matka Stanisława, 
w którego wcielił się Panteusz, zarzuca synowi: „Znowu mi odpowiadasz, mój sy-
nu, z rozumu, a jam zapytywała u twojego serca!”25. 

Z drugiej strony często powtarza się wątek namiętności jako źródeł heglizmu. 
 Ziemięcka uznaje za podstawę tego systemu pychę, obłąkanie, namiętność, odurzenie 
i upojenie26. Podobnie o szaleństwie i obłąkaniu pisze  Kraszewski27. Szaleństwo zarzu-
ca również Anioł doktorowi Panteuszowi. Z przedstawień członków koterii wyłania 
się obraz upiornego heglizmu – panlogizmu ufundowanego na swoim przeciwień-
stwie, na wypartej namiętności. Zda się to zgodne z zaproponowanym przez  Zie-
mięcką projektem krytyki wewnętrznej, polegającej na „śledzeniu różnicy w zasa-
dzie”28. Jakkolwiek uznawanie takich spostrzeżeń wewnętrznych sprzeczności he-
glizmu za intencjonalne działanie krytyczne może stanowić nadinterpretację, war-
to przywołać tu parodię jako strategię radzenia sobie z heglowskim widmem, ukaza-
ną przez  Kowalską na przykładzie praktyk pisarskich  Michela Foucaulta. Historycz-
ny projekt francuskiego badacza  Kowalska interpretuje jako parodię, powtórzenie 
wywołujące efekt znieswojenia,  Heglowskiego przekonania o rozumności historii. 

Podobnie jak opisywani przez  Kowalską Francuzi, omawiani przeze mnie pisarze 
utożsamiają  Hegla z oświeceniową wiarą we wszechogarniający rozum, panlogiczną 
pełnią, w której nie ma miejsca na indywidualne doświadczenie, na różnicę fundu-
jącą relację: czy to między dwojgiem ludzi, czy między człowiekiem a Bogiem29. To 
widmo/upiór jest obiektem zażartej polemiki, której narzędziem może stać się wła-

24  P. J a n k o w s k i, dz. cyt., s. 373.
25 Tamże, s. 389. 
26 E.  Z i e m i ę c k a, dz. cyt., s. 390.
27  J.I. K r a s z e w s k i,  dz. cyt., s. 168. 
28 E.  Z i e m i ę c k a, dz. cyt., s. 406.
29 Podobne zarzuty o depersonalizujący charakter heglowskiego racjonalizmu formułu-

je  Bronisław Baczko, zob. t e n ż e, dz. cyt., s. 32.
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śnie parodia, próba rozbrojenia systemu od wewnątrz za pomocą powtórzenia i re-
konfi guracji elementów  Heglowskiego systemu tak, by zaczęły one pokazywać swo-
je nieoczekiwane drugie dno. Tak może być i w omawianym przypadku, gdy prze-
wrotne używanie Heglowskich terminów i schematów prowadzi do kompromita-
cji systemu przez ukazanie jego wewnętrznych sprzeczności.

 Rzewuski pisze ironicznie o egzystencjalnym rozdwojeniu heglisty: „Niemiecki 
profesor żyje podwójnym życiem: literackim i praktycznym – i jedno najmniejsze-
go wpływu nie wywiera na drugie”30. Choć zarzut o hipokryzję może w ustach tego 
autora brzmieć nieco ironicznie, przyjrzyjmy się tej fi gurze wewnętrznego pęknię-
cia i oddajmy w końcu głos milczącemu dotąd upiornemu bohaterowi niniejszych 
rozważań. W 1821 roku  Hegel pisał do Niethammera:

„[…] Jak wiesz, jestem człowiekiem pełnym obaw i nade wszystko lubię spokój. 
A nie ma nic wspólnego z komfortem patrzeć co roku na wzbierającą burzę, nawet 
jeśli dam się przekonać, że jedynie kilka kropelek lekkiego deszczyku może mnie 
zamoczyć”31. 

 Jednak, zauważa  Rzewuski, ów oportunizm nierzadko okazuje się szkodliwy, a to 
za sprawą adeptów, którzy wyczytują z pism mistrza rewolucyjne tezy, niezamie-
rzone przez autora. „I Hegel ciągle się uskarżał”, kontynuuje autor Pamiątek Soplicy, 
„że nie jest zrozumiany przez swoich adeptów. Doprawdy trudno wydobyć jakie-
kolwiek obowiązki z zasady tak niezrozumiałej!32”.  Rzewuski zarzuca tu Heglowi, że 
nie zapanował nad własnym systemem i nad jego wykładniami. 

 Maciej Sosnowski przywołuje opowieść z ostatnich lat życia berlińskiego mędrca, 
gdy kurs z Zasad fi lozofii   prawa prowadził na uniwersytecie młody przyjaciel i pro-
tegowany  Hegla,  Eduard Gans. Niedługo po rozpoczęciu wykładów spekulatywny 
mistrz został wezwany przed oblicze króla pruskiego, który wyraził głębokie zanie-
pokojenie faktem, że Heglowskie tezy są wykładane w sposób rewolucyjny i poli-
tycznie niebezpieczny. Filozof przyrzekł przejąć kurs i przywrócić zajęciom pożąda-
ny kształt ideologiczny. Jednak okazało się to nieosiągalne.

Po pierwsze, studenci woleli chodzić na zajęcia do  Gansa, ponieważ jego zapał 
bardziej odpowiadał ich temperamentom, co doprowadziło do sytuacji, w której 
młody uczeń fi lozofa musiał zachęcać swoich podopiecznych do wybierania zajęć 
profesora  Hegla, jakby ten był jego protegowanym, a nie odwrotnie. Po wtóre, sa-
memu  Heglowi objawiła się wówczas dramatyczna prawda, że nie jest on w stanie 
kontrolować stworzonego przez siebie systemu, który na jego oczach zaczynał roz-
padać się, żyć własnym życiem, sprzeniewierzając się intencjom twórcy, jawnie dzia-
łając na jego niekorzyść. Pisze  Sosnowski:

Otóż może w ten sposób  Hegel zdał siebie nagle sprawę, że nie jest depozytariu-
szem prawdy własnego dzieła, że jego system został mu w tak prosty sposób skra-

30  H. R z e w u s k i, dz. cyt., s. 21.
31  M. S o s n o w s k i,  Hegla ćwiartowanie, [praca niepublikowana]. 
32  H. R z e w u s k i, dz. cyt., s. 609.
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dziony, że, co więcej, rozchodzi się w szwach, że poddaje się działaniu doraźnych par-
tykularyzmów i że ostatecznie każdy może zrobić z nich, co zechce, a jego imię –  He-
gel – nie jest już podpisem, który by gwarantował jedyność, spójność, kompletność 
dzieła […]. Zatem może niejasno uświadomił sobie, że wszelki fi nalny kształt speku-
latywnego idealizmu, z racji otwartości dialektycznej metody, jest uwikłany w de-
cyzję skończonej jednostki, zdeterminowaną przez niezliczoną ilość przygodnych 
czynników, decyzję, że tu oto należy zakończyć ten proces, w którym wciąż żyje re-
zonerską tendencją, aby dalej mielić i ćwiartować rzeczywistość.

 Sosnowski przedstawia w niniejszym fragmencie narodziny tego, co  Kowalska 
nazwie widmem. Może należałoby teraz wrócić do samego pojęcia upiór, które – za-
proponowane na początku niniejszego wywodu – mogło zdawać się arbitralnym 
narzędziem lekturowym. Jednak przedstawiciele koterii akcentując rozpadanie się, 
członkowanie  Heglowskiego systemu, operując na pojedynczych pojęciach i przy-
cinając myśl berlińskiego mistrza do swoich strategicznych celów, podkreślając roz-
dźwięk między prawdziwym  Heglem a niezależnymi od niego następstwami jego 
nauki, chcieli wyrazić podobną intuicję:  Hegla, jak powiada  Sosnowski, poćwiarto-
wanego. Upiora, który jednocześnie umarł (jak historyczny  Hegel, jego intencja au-
torska, integralność dzieła) i wciąż żyje (jako powidok – by odwołać się do optycz-
nej metafory widma – jego fi lozofii  ). 

Ucieczka przed nowoczesnością

 Heglowski upiór pełni jeszcze jedną istotną rolę w dyskursie koterii petersbur-
skiej: uosabia ślepy, żarłoczny, bezwzględny postęp, bezlitosną modernizację, któ-
ra tratuje po drodze wszystkie relikty dawnego świata.  Bronisław Baczko powiada 
o polskich heglistach: 

Byli to ludzie już wyobcowani w stosunku do tradycyjno-zwyczajowych podzia-
łów społecznych, chłonący nowe idee, a jednocześnie w swych tradycjach, posta-
wach i wartościach zrośnięci ze stanem, z którego wyrośli. Heglizm był dla nich 
nie tylko dyskursem fi lozofi cznym, lecz i formą przeżywania świata i własnego miej-
sca w nim33. 

 Kraszewski pisze o fascynacji nowinkami i fetyszu pojęcia postępu. Rzewuski na-
zywa  Hegla „gorliwym wyznawcą postępu całej ludzkości”34, zaś w tekście  Ziemięc-
kiej wywody na temat heglizmu poprzedza analiza współczesności: 

Wiek nasz jest takim mędrcem, odrzuciwszy wszelką pomoc, o własnych siłach 
wdzierał się w najwyższe tajemnice moralnego świata, zakreślał prawa stworzenia, 

33  B. B a c z k o,  dz. cyt., s. 16.
34  H. R z e w u s k i, dz. cyt., s. 119.
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swój stosunek z Bogiem – a teraz – stoi, niepewny, przed świetnym wymysłem swe-
go rozumu, pomięszały się jego myśli […]35.

To co opisuje tu  Ziemięcka, nazwać można innymi słowy doświadczeniem no-
woczesności: poczuciem, że wszelkie stałe zasady, które dotąd organizowały rzeczy-
wistość, tracą moc, stawiając świat w stanie zagrożenia eksplozją chaosu. Przedsta-
wiony przez pisarkę mędrzec przypomina ucznia czarnoksiężnika z  Goetheańskiej 
opowieści, przerażonego siłami, które sam wyzwolił. Postać ta jest według  Marshal-
la Bermana doskonałą metaforą dziewiętnastowiecznego doświadczenia nowocze-
sności, czyli przeżycia świata, podlegającego dynamicznym zmianom, niekontro-
lowanym ani niezrozumianym przez podmiot, który postawiony zostaje w sytu-
acji upadku starych kategorii i norm, organizujących dotąd jego świat. Funkcjono-
wanie wśród paradoksów i sprzeczności, w świecie, gdzie „wszystko, co stałe, roz-
pływa się powietrzu”, w stanie nieustannej rewolucji, znoszącej tradycyjne zasady, 
oznacza konieczność życia w rzeczywistości, w której nie można się zadomowić36. 

Opór członków koterii przed wszystkim, co nowe, nostalgiczne przywiązanie do 
dawnych form egzystencji indywidualnej i zbiorowej (form, które już wówczas, na 
ich oczach, zanikały) kazały wierzyć w to, że jedyną formą życia jest właśnie trady-
cyjna, odchodząca w niepamięć formuła wypracowana przez przodków. Wszyst-
ko, co inne, oznaczało nadejście śmierci; koniec świata takiego, jaki znali, utożsami-
li z końcem świata w ogóle. Modernizacja oznaczała śmierć jako kres dawnej rze-
czywistości. Czy nowy świat, który przecież dział się na ich oczach, nie mógł ozna-
czać życia, ale w innej formie? Paradoksalnie, to świat szlacheckiej gawędy, zaklęty 
w wyidealizowanej opowieści, świat jasnych zasad i norm, stabilnej struktury spo-
łecznej należałoby nazwać skończonym i martwym. 

Zakończenie

 Przejdźmy więc do jeszcze jednej sprzeczności, jaką da się zauważyć w heglow-
skim upiorze. Czy heglizm zabija, czy trawi to, co już jest martwe?  Ziemięcka,  Kra-
szewski,  Rzewuski i  Jankowski zdają się bronić żywego ciała przed inwazją śmierci. 
 Ziemięcka pisze: „W massach bowiem, święte rysy naszego ducha, niczym nietłu-
mione, żyją na dnie stosunków towarzyskich, żyją nie postrzegane, nie tknięte na-
uką, nie skrzywione pychą […]”37. Antyheglowska kampania, prowadzona z taką si-
łą, musi być przecież toczona w imię jakiegoś strategicznego celu, którym jest święty 
i czysty świat dawnych wartości, afi rmowany w nostalgicznych opowieściach jako 
już bezpowrotnie utracony. Pojęcie prawdziwego życia, już nieosiągalnego, przeszłe-
go, niedostępnego w trupiej, trawionej przez robaki teraźniejszości, stawia myślicie-
la w pozycji żałobnika, pochylonego nad zwłokami i perorującego przeciw śmierci, 

35 E.  Z i e m i ę c k a, dz. cyt., s. 389.
36 Zob.  M. B e r m a n,  „Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu”: rzecz o doświadczeniu 

nowoczesności, tłum.  M. Szuster, wstęp  A. Bielik-Robson, Kraków 2006.
37 E.  Z i e m i ę c k a, dz. cyt., s. 395.
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ale bez wiary w możliwość jej realnego przezwyciężenia, co przełożyło się choćby 
na polityczne wybory tego środowiska. Przerażający, funeralny, obsceniczny rdzeń 
tkwi w światopoglądzie koterii i to on jest pierwotny wobec tanatycznej retoryki, 
którą szafują jej członkowie. To nie śmierci się boją, boją się nowoczesności – nowe-
go, niewyobrażalnego, innego życia, którego odmienność przeraża ich na tyle, by 
wypierać jej możliwe nadejście i napawać się Tanatosem. Trupi, upiorny słownik, 
jakiego używają, miałby wówczas charakter przeniesieniowy: to koteria zaraża od-
czuwaną przez siebie śmiercią wszystko wokół, w tym i  Hegla. Naga śmierć, będą-
ca u źródeł tego myślenia, staje się jednak nieznośna: być może to jest jeden z po-
wodów, dla których koteria rozpada się, a część jej członków musi szukać dla sie-
bie innych narracji, pozwalających wierzyć w ocalenie przed funeralną impotencją. 

Na koniec warto byłoby zwrócić się ku hegliście słuchającemu niniejszych roz-
ważań czy czytającemu wystąpienia członków koterii, któremu pozostawałoby je-
dynie powiedzieć: „Oni w ogóle nie zrozumieli  Hegla!”. Byłaby to z pewnością teza 
łatwa do obrony. Jednak celem tego wywodu nie było wcale twierdzenie przeciw-
ne, odwrotnie: chodziło o afi rmację misreadingu, który okazywał się intrygującym 
symptomem tanatycznej fascynacji, błyskającym miejscami zaskakującymi – choć 
zapewne nieintencjonalnymi – intuicjami dotyczącymi systemu spekulatywnego 
mistrza z Niemiec.

Nie zrozumieli, to pewne. Ale czyż ostatnie słowa  Hegla nie brzmiały: „A i ten 
mnie nie zrozumiał”?
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 MICHAŁ MESJASZ

ROMANTYCZNA FRENEZJA W OKU KRYTYKI 
 MICHAŁA  GRABOWSKIEGO I JEGO POLEMISTÓW 

( JÓZEFA IGNACEGO  KRASZEWSKIEGO 
I  JÓZEFA EMANUELA PRZECŁAWSKIEGO)

Szkaradność występku najczarniejsza i nieraz nad wszelkie nawet prawdopodo-
bieństwo posuniona, strony wstydliwe i haniebne, a klasy podłe towarzystwa, bli-
zny i niedole natury ludzkiej zajątrzone jeszcze nielitościwym na nie wejrzeniem, 
oto są jedyne przedmioty perypetii, jedyne tła obrazów, obrabiane z artystowskim 
con amore w szalonej literaturze. Przygotujmy się więc zajść w prawdziwe pandae-
monium, w istne piekło zbrodni i szkarady, dokąd nas zawieść musi przegląd utwo-
rów modnych francuskich pisarzy, do jakowego właśnie przystępujemy. Na widok 
bezecnych widziadeł, które nas obstąpią, krzepmy serce jedyną myślą, że to są lar-
wy w chorobliwej tylko imaginacji wylęgłe, lecz które nigdy i nigdzie rzeczywiste-
go bytu nie miały1.

Ten dłuższy fragment pochodzi z rozprawy O nowej literaturze francuskiej nazwanej 
literaturą szaloną czołowego krytyka literackiego  Michała  Grabowskiego, rozpra-

wy włączonej do drugiego tomu wydanej w roku 1838 Literatury i krytyki. Przytoczo-
ny ustęp stanowi idealny punkt wyjścia do dalszych rozważań nad charakterem ro-
mantycznej frenezji oraz stosunkiem do tego kontrowersyjnego zjawiska w poglą-
dach autorów związanych z „Tygodnikiem Petersburskim” –  Michała  Grabowskie-
go,  Józefa Ignacego  Kraszewskiego,  Józefa Emanuela Przecławskiego. 

Naukowe studium O nowej literaturze francuskiej…  Michała  Grabowskiego skła-
da się z ośmiu rozdziałów, z których najistotniejsze dla zrozumienia frenezji roman-
tycznej są: Wstęp, Uwagi o romansie Victora Hugo „Notre-Dame de Paris” oraz Hugo. 
– Dumas. – Bibliophile Jacob. – Balzac. – Jules Janin. – George Sand. – Drouineau. – etc. 
(a zatem rozdziały pierwszy, czwarty i piąty). Całość pracy  Grabowskiego, niejedno-
rodna kompozycyjnie, a miejscami również niestaranna językowo, była tworzoną 
na potrzebę chwili wypowiedzią w kwestii wątpliwego etycznie charakteru współ-
czesnego piśmiennictwa francuskiego, stanowiącego lekturę polskiej klasy wyższej, 
przedmiot uwagi recenzentów oraz naśladownictwa autorów. Stąd materia pozosta-
łej części rozprawy miała zapewne w zamierzeniu  Michała  Grabowskiego oświetlić 
jego główną tezę o destrukcyjnym wpływie „literatury szalonej” na moralność czy-
telników. Aby zatem nie być gołosłownym, warto w perspektywie ogólnej przyjrzeć 

1  M.  G r a b o w s k i,  O nowej literaturze francuskiej nazwanej literaturą szaloną („la lit-
térature extravagante”), [w:] t e n ż e, Literatura i krytyka, Warszawa 1838, t. 2, s. 66.
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się pozostałym rozdziałom O nowej literaturze francuskiej… pamiętając o przedmio-
cie zainteresowań – frenezji.

Wydaje się, iż kluczowym pojęciem w rozprawie  Michała  Grabowskiego, z któ-
rym wiązał on funkcjonowanie „literatury szalonej”, była „cywilizacja francuska”, 
rozumiana wąsko jako twór samoistny (w znaczeniu odrębnej całości), „wielka jed-
nostka historyczna”, wycinek z nowej historii Francji. Na kształt obecnej „cywiliza-
cji francuskiej” składało się zdaniem krytyka kilka czynników, a mianowicie „fi lozo-
fi a XVIII wieku, pierwsza rewolucja francuska, wiele faktów politycznych niedosko-
nałej formacji, na które patrzyliśmy lub patrzymy, na koniec teraźniejsza «literatura 
szalona»”2. Odwołując się nadto do tekstów  François Guizota,  Jeana-Baptiste’a Ca-
pefi gue’a,  Louisa de Sainte-Aulaire3, wówczas kluczowych dla rozumienia rozwoju 
dziejów terminów „syntezy” i „analizy”,  Grabowski wyprowadzał „cywilizację fran-
cuską” z tego drugiego źródła. Skutkiem tego, argumentował, „charakter jej zjawisk 
– można by na przykład z góry być pewnym, że opinie umysłowe i zdania moral-
ne, które się tu urodzą, dalekie od spokojności i bezwzględności myśli «syntetycz-
nych», będą, jako płody epoki bojowej («analitycznej»), namiejętne [sic!], względnie 
tylko prawdziwe, nietrwałe”4. Chcąc wskazać początek „literatury szalonej” w hi-
storii Francji i w dziejach literatury francuskiej,  Grabowski cofnął się aż do roku 
1624, chwili objęcia przewodnictwa nad Radą Królewską przez kardynała  de Riche-
lieu, oraz roku 1635, powołania do życia Akademii Francuskiej. Omawia więc epo-
kę „syntezy”, czasy  Richelieugo, ruchu Frondy, monarchii  Ludwika XIV etc., odcho-
dzenie w niebyt dramatu klasycystycznego, stopniowy upadek arystokracji i religii. 
Zarówno we wspomnianych wypadkach, lecz przede wszystkim w wybuchu rewo-
lucji w roku 1789, upatrywał Michał  Grabowski narodziny epoki „analizy”, a tym 
samym i „cywilizacji francuskiej”, której zadaniem „zdaje się być nie budować, ale 
trawić, rozkładać”5. Stąd nie miał dobrego zdania na temat romantyzmu i jego pa-
tronów, wicehrabiego  de Chateaubrianda i pani  de Staël, gdy wypowiadał się o no-
wych piśmienniczych trendach: „…ostatnie poręcze ogradzające bujanie umysłów 
runęły i literatura zamiast być jak dotąd składem nieprzestępnych prawideł i przy-
zwoitości sztuki, została ogniskiem tego ducha najśmielszych pokuszeń się i inno-
wacji, które od dawna trawiły wnętrzności tego narodu”6. 

Przeszczepioną z literatury angielskiej w okresie restauracji Burbonów modę na 
romans gotycki z czasem, po rewolucji lipcowej roku 1830, wyparła rodzima „szko-
ła niemoralności”. „Szumne omówienia, napuszone wysłowienia rzeczy pospoli-
tych, najnienaturalniejsza i najgorszego gustu przesada, olbrzymość zamiast tragicz-
ności, miałkość i pospolitość zamiast prostoty, wykryły jawnie, że literatura francu-
ska przechodziła do stanu literatur upadających…”7 – wyrokował Michał  Grabow-

2 Tamże, s. 14.
3 Zob.  H. H l e b-K o s z a ń s k a,  Źródła sądów w rozprawie  Michała  Grabowskiego „O no-

wej literaturze francuskiej”, Wilno 1929, s. 23–27.
4  M.  G r a b o w s k i, dz. cyt., s. 14–15.
5 Tamże, s. 39.
6 Tamże, s. 53.

7 Tamże, s. 61.
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ski. Autor O nowej literaturze francuskiej… uważał mianowicie, iż ze znajomości hi-
storii i ducha narodu wysnuć można przesłanki mówiące o charakterze wytworów 
jego kultury. Zatem nie dziwi, że genezę „literatury szalonej” wiązał z burzliwymi 
i krwawymi wydarzeniami z dziejów Francji, z rozluźnieniem społecznych reguł 
oraz stopniową ateizacją i demoralizacją obywateli.

Polemiczny głos w dyskusji zabrali redaktor „Tygodnika Petersburskiego”  Józef 
Emanuel Przecławski oraz wówczas już ceniony, jako krytyk literacki, głównie za 
sprawą szkicu O polskich romansopisarzach,  Józef Ignacy Kraszewski. Ale, słusznie za-
uważył  Stanisław Burkot, możliwe krytyczne uwagi   Kraszewskiego zostały ograni-
czone do minimum za sprawą użytych przez  Michała  Grabowskiego argumentów. 
„Niezręcznie było występować z jawnym poparciem dla dzieł uznanych za niemo-
ralne. Dlatego też w recenzji tomu o «literaturze szalonej»  Kraszewski musiał de-
klarować swoje potępienie dla powieści francuskich i zgadzać się ofi cjalnie z opi-
niami  Grabowskiego”8. Jednak mimo takiego zachowawczego podejścia recenzenta 
Michał  Grabowski zaaprobował tylko część wysuwanych przez  Kraszewskiego do-
wodów, odrzucając wszystkie dotyczące interpretacji „literatury szalonej”. W pry-
watnym liście skierowanym do autora Poety i świata wypowiadał się stanowczo, acz 
oszczędnie, podkreślając, iż nie tu – w przyjacielskiej korespondencji – miejsce na 
zaciekłe światopoglądowe spory: „Nigdym nie miał zamiaru roztrząsać pisarzy fran-
cuskich samych przez się, ale w ich wpływie na naszą sfrancuziałą publiczność”9. 

 Józef Ignacy Kraszewski w swoim artykule kilkakrotnie podkreślał, że  Grabow-
ski zastosował do oceny literatury francuskiej niewłaściwe kryteria, a mianowicie 
– fi lozofi czne i moralne, zamiast mierzyć ją pod względem wartości artystycznych. 
Stąd też pisał, że rozprawa O nowej literaturze francuskiej… zdaje się „wychodzić ze 
szranków krytyki literackiej, a wchodzić w krytykę fi lozofi czną, spekulacyjną; wyż-
szą, lecz może niestosowną dla dzieł sztuki i literatury właściwej, które wyłącznie 
pod tym względem łączone być nie mogą, gdyż nie pod tym względem jedynie 
tworzone były”10. Nie do końca zgadzał się również  Kraszewski z tezą  Michała  Gra-
bowskiego o tak daleko idącym wpływie sytuacji historycznych na samą literaturę. 
Uważał za to, że francuska „literatura nienaturalna” częściowo wyrosła z charakte-
ru narodowego Francuzów, skłonności do zapożyczania obcych wzorów oraz rów-
nocześnie ich wyolbrzymiania, „charakteru wiecznie naśladującego i wywracające-
go cudze myśli”; „życie umysłowe tego kraju [Francji – przyp. M. M.] – cytując sło-
wa  Kraszewskiego – jest ciągłym naśladowaniem, ciągłym rozwijaniem cudzych po-
mysłów, przebieraniem się w cudzy żywot”11. Ale poniekąd też reakcją na „umysło-
wy ucisk” okresu klasycyzmu, spętanie formą i tematem. Zatem naturalnie pierw-
sza chwila odreagowania dla wielu twórców musiała się stać „chwilą rozpusty”, któ-

8  S. B u r k o t, Spór o powieść w polskiej krytyce literackiej XIX wieku, Wrocław 1968, s. 79.
9 List  Michała  Grabowskiego do  Józefa Ignacego Kraszewskiego, Aleksandrówka, 16 

październik 1839 roku. Cyt. za: Michała Grabowskiego listy literackie, wyd.   A. Bar, Kraków 
1934, s. 93.

10   J.I. K r a s z e w s k i,  [rec.:] M. Grabowski, Literatura i krytyka, t. 2, „Tygodnik Peters-
burski” 1839, nr 58, s. 336. 

11 Tamże, „Tygodnik Petersburski” 1839, nr 64, s. 367.
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ra nie powinna jednak wyjść poza „stan przejścia”. Miał więc recenzent nieco od-
mienne od autora O nowej literaturze francuskiej… zdanie w sprawie przyczyny upad-
ku i zepsucia współczesnego piśmiennictwa: 

[…] nie tylko zbrodnie i szkarady, ale wszystko, co jest dziwne i nowe, pochopne 
jest Francuzom; jak dawniej przesadzali cnoty, tak dziś przesadzają zbrodnie, i nie wi-
nien temu żaden wyrozumowany systemat, to się dzieje en déhors wszelkiego rozu-
mowania, wskutek praw przyrodzonych instynktu narodowego12.

 Józef Emanuel Przecławski sądził z kolei, „że «literatura szalona» nie jest żadną 
wynikłością epoki ani stanu społeczności, że zaród jej jest bardziej nikczemny, ogra-
niczający się do indywiduów”13. Nie podzielał on wysuniętego przez  Józefa Ignace-
go  Kraszewskiego stwierdzenia, iż owa literatura powstała, gdy „kłócono się o kla-
syczność i romantyczność”, dostrzegając, że przejście z epoki minionej do obec-
nej nastąpiło wszędzie prawie w Europie, ale „ani w Anglii, ani w Niemczech, ani 
we Włoszech, nic podobnego do literatury szalono-francuskiej się nie wylęgło”14. 
Trzy polemiczne wypowiedzi na temat genezy „literatury szalonej” skłaniają do 
wyprowadzenia wniosku, iż na jej kształt wpływ miały zarówno wydarzenia ze-
wnętrzne (stricte historyczne), kultura miejsca, gdzie się ona narodziła (charakter 
narodowy Francuzów), jak i procesy zachodzące w obszarze samego piśmiennic-
twa francuskiego. 

Poglądy  Michała  Grabowskiego na temat romantycznej frenezji, „literatury sza-
lonej” i, szerzej nawet patrząc, ówczesnej twórczości pisarzy francuskich, jak wyka-
zała w swoim przedwojennym studium  Helena Hleb-Koszańska, specjalnie nicze-
go oryginalnego nie przedstawiały, powielały w zasadzie sądy autorów angielskich 
i francuskich15. Mimo to praca  Grabowskiego spotkała się z szerokim odbiorem kry-
tycznoliterackim i dziś stanowi cenne, gdyż jedyne w literaturze polskiej, tak ob-
szerne świadectwo recepcji zachodnioeuropejskiej mody. Źródło niezastąpione dla 
próby zrozumienia, czym była nienaturalna „gwałtowność” i „żywiołowość”, która 
zdominowała treść wielu utworów czołowych romantycznych literatów.

Wśród koryfeuszów „literatury szalonej” umieścił Michał  Grabowski:   Wiktora 
Hugo,  Aleksandra Dumasa,  Eugeniusza Sue’a,  Juliusza Janina,  George Sand,  Hono-
riusza de Balzaca oraz  Paula de Kocka,  Paula Lacroix (zwanego Bibliophile Jacob),  Al-
fonsa Karra,  Sophie Gay,  Eugeniusza Scribe’a… Zastrzegał się przy tym, że nie miał 
żadnych aspiracji do stworzenia obrazu całościowego ani wyczerpania meritum za-
gadnienia, a tylko zamierzał poruszyć kilka kwestii dotyczących chorobliwego cha-
rakteru współczesnego piśmiennictwa francuskiego. Zwracał również uwagę, iż to, 
co we Francji uchodzi za odpychające zjawisko „szału wylęgłego na spodzie literac-

12 Tamże. Cyt. za: Kraszewski o powieściopisarzach i powieści. Zbiór wypowiedzi teoretycz-
nych i krytycznych, oprac.  S. Burkot, Warszawa 1962, s. 69–70.

13 J.E. herbu G. [ J.E. Przecławski], Kilka słów o literaturze szalonej, „Tygodnik Petersbur-
ski” 1839, nr 69, s. 396.

14 Tamże, s. 397.
15 Por.  H. H l e b-K o s z a ń s k a ,  dz. cyt. 
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kiego proletaryzmu”, wśród polskich czytelników niesłusznie jest postrzegane „za 
coś rzeczywistego, pięknego, trwałego”16. Michał  Grabowski nie zgadzał się na ta-
ką sytuację. 

Najwięcej miejsca poświęcił twórczości  Wiktora Hugo, autorowi powieści Han 
z Islandii (1823), Bug-Jargal (1826), Katedra Marii Panny w Paryżu (1831) oraz drama-
tów, lokalizowanych poza obszarem „literatury szalonej”, Cromwella (1827) i Herna-
niego (1830), ale i zdecydowanie odmiennych – Marion de Lorme (1831), Król się bawi 
(1832), Lucrèce Borgia (1833), Maria Tudor (1833). O tych pierwszych prozaicznych 
płodach wypowiadał się krytyk, iż stanowiły „potworną kompozycję”, „przeolbrzy-
miałe dziwolągi, które najzapaleńsi stronnicy romantyzmu i  Wiktora Hugo uważali 
jeszcze za tytany chaosu”17. Dopiero Katedra Marii Panny w Paryżu – nie przez wszyst-
kich zaliczana do „literatury szalonej” – stanowić miała o talencie przyszłego twórcy 
Nędzników. W opinii  Michała  Grabowskiego był to jednak „utwór szkoły fałszywej, 
sztuki upadającej”18. Nie zyskały jego aprobaty ani opisy miasta, gdzie dominowała 
„przesada, silenie się zrobić jeszcze lepiej jak dobrze”19, ani portrety protagonistów 
– Esmeraldy, Klaudiusza Frolla i Quasimoda. Cyganka Esmeralda, „istota doskonała, 
dziewicza, o jakiej śniła zaledwie kiedy pani  Cottin”, nie wydawała się Grabowskie-
mu bohaterką wiarygodną psychologicznie, gdyż pisał ironicznie, że przypomina 
„czczą postać z krainy utopii” i „nie ma za sobą prawdy historycznej, nie ma za so-
bą żadnej prawdy” owa „centifolia cnoty”20. Za podobnie nieautentyczną i przesa-
dzoną uznał kreację archidiakona Frolla, gotycki „ideał katolickiego kapłana”, apo-
staty, rozpustnika i zbrodniarza, ale również i garbusa Quasimoda, który dał począ-
tek galerii wynaturzonych, kalekich istot zapełniających karty wielu późniejszych 
frenetycznych romansów; sam dzwonnik z Notre-Dame mimo wszystko wzbudzał 
współczucie, a nawet miłość. „Wiktor Hugo maluje obraz dzikiej i gwałtownej żą-
dzy Klaudiusza Frollo” – stwierdzał Michał  Grabowski, i zaraz dodawał: „Namięt-
ność Klaudiusza Frollo jest już zwierzęca; na nic nie zważa byle sobie dogodził”21. 
Podobne okropności i dziwaczne postaci odnajdywał autor O nowej literaturze fran-
cuskiej… w dramatach  Hugo: Marion de Lorme (z utworu o tym samym tytule) by-
ła nierządnicą, „obrzydliwy karzeł Triboulet [z dramatu Król się bawi – przyp. M. M.] 
błazen dworski i posługacz rozpusty królewskiej, jest ideał dobrego ojca. – Bezecna 
Lukrecja Borgia jest czułą i tkliwą matką syna z kazirodztwa spłodzonego”22. Te kil-
ka przykładów stworzyło  Michałowi Grabowskiemu sposobność do wypowiedze-
nia krytycznych uwag dotyczących wymowy moralnej tych utworów, które starały 
się „szpetność upięknić” oraz „z występkiem sprzymierzyć”23. Nie tak bezkompro-
misowy w ocenie twórczości  Wiktora Hugo  Józef Ignacy Kraszewski podkreślał, że 

16  M.  G r a b o w s k i, dz. cyt., s. 11.
17 Tamże, s. 71.
18 Tamże, s. 72.
19 Tamże.
20 Tamże, s. 79, 80 passim.
21 Tamże, s. 104.
22 Tamże, s. 110.
23 Tamże, s. 111.

119Romantyczna frenezja w oku krytyki Michała Grabowskiego i jego polemistów



..

francuski pisarz jest daleko bardziej artystą niż fi lozofem, i choć zgadzał się z kryty-
kiem co do ogólnej wymowy Katedry Marii Panny w Paryżu, replikował, iż „jakkol-
wiek dziwaczne, nienaturalne postacie Esmeraldy, Klaudiusza Frollo, Quasimodo” 
stanowią one tylko „fi gury wyszukane, najdziwaczniejsze, najekscentryczniejsze”24 
i nie przystają do ich oceny zastosowane przez  Grabowskiego kryteria moralne. 

Ówczesnym scenicznym rywalem  Wiktora Hugo, którego talent dramatyczny 
oceniał Kraszewski zdecydowanie wyżej, był  Aleksander Dumas, autor uznanego 
Henryka Walezego i jego dworu (1829), lecz również wspominanych przez  Michała 
 Grabowskiego, odznaczających się przesadną okropnością oraz nierealnością szcze-
gółów, utworów – Antony (1831), Richard Darlington (1831), La Tour de Nesle (1832), 
Teresa (1832), Angèle (1833), w których dominowały też gwałt, kazirodztwo, morder-
stwo.  Józef Ignacy Kraszewski odpowiadał na podnoszone przez autora O nowej lite-
raturze francuskiej… wobec  Dumasa zarzuty o przedstawianie „charakterów osobliw-
szych” i nienaturalnych tym, że będąc zarazem artystą, dramaturg „życiem i cha-
rakterem artystów ładuje wszystkie swoje utwory, uważając to życie i jego namięt-
ności za powszechne w wieku i kraju”25. Nadto wskazał on na inne dzieła  Aleksan-
dra Dumasa o zdecydowanie większej – zdaniem recenzenta – wartości literackiej, 
które  Grabowski pominął, a więc powieść Isabelle de Bavière (1835), tragedia Caligu-
la (1838) oraz zbiór powiastek, w których „wielkie zawsze namiętności główne role 
grają”, a także wspomnienia z podróży do Szwajcarii. Zatem wytknął Grabowskie-
mu zarówno selektywne i stronnicze dobieranie materiału egzemplifi kacyjnego, jak 
i kolejny raz nie do końca właściwe kryteria oceny.

Wśród frenetycznych powieściopisarzy umieścił Michał  Grabowski oprócz  Wik-
tora Hugo, także  Bibliophile’a Jacoba,  Honoriusza de Balzaca,  Juliusza Janina,  Eu-
geniusza Sue’a,  George Sand oraz  Sophie Gay. Mimo podkreślenia błyskotliwości 
i wdzięku ich twórczości nie odnajdywał w niej krytyk jednak głębszych sensów. 
„Romansopisarz-antykwariusz”, „ Walter Scott szkoły szalonej”, tak nazwany został 
przez autora O nowej literaturze francuskiej…  Bibliophile Jacob, twórca Le roi des Ri-
bauds (1831), La danse macabre (1832) i innych. Wyolbrzymiał on szczegóły z histo-
rii Francji, a także, pisał  Grabowski:

Wygrzebuje w niej krew, niedole, przesąd, ciemnotę, brudny szczegół w życiu 
najpodlejszego gminu, ułomności w monarchiach i książętach, i z tryumfem wywo-
dzi to na jaw, wywiesza przed oczyma wszystkich, jakby na usprawiedliwienie, że tę 
przeszłość zniesiono, pogardzono, oplwano26.

Zgadzał się z tą opinią i  Józef Ignacy Kraszewski, dopowiadając, że w utworach 
 Bibliophile’a Jacoba „wszystko jest dla efektu, nie ma przekonania, zapału”27. 

24   J.I. K r a s z e w s k i,  dz. cyt., „Tygodnik Petersburski” 1839, nr 68. Cyt. za: Kraszew-
ski o powieściopisarzach…, dz. cyt., s. 68, 69.

25 Tamże, „Tygodnik Petersburski” 1839, nr 68, s. 391.
26  M.  G r a b o w s k i, dz. cyt., s. 120.
27   J.I. K r a s z e w s k i,  dz. cyt., „Tygodnik Petersburski” 1839, nr 68. Cyt. za: Kraszew-

ski o powieściopisarzach…, dz. cyt., s. 70.
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Tworzył również Michał  Grabowski pewne paralele między postrzeganiem i oce-
nianiem Nowej Heloizy   Jana Jakuba Rousseau a recepcją współczesnej „literatury sza-
lonej”, właśnie na przykładzie romansów –  Bibliophile’a Jacoba Vertu et tempérament 
(1832) oraz  Sophie Gay Un Mariage sous l’empire (1832). Owych autorów oskarżał 
o zatajanie niemoralności pod „powierzchownością spokojniejszą albo przybarwio-
ną nieco gazą niewieściego wstydu”28. Dalej pisał  Grabowski o powieści Vertu et tem-
pérament, że Bibliophile Jacob „uwziął się wyraźnie dokazać, że kobieta uczciwa jest 
z przyrodzenie niedobra, nierządnica zaś musi być koniecznie najczulszego serca 
i najszlachetniejszych uczuć osoba”, że Un Mariage sous l’empire Sophie Gay uchodzi 
błędnie „za najniewinniejszy, za wcale przyzwoity” romans, że w utworach  Geor-
ge Sand „wielka namiętność, przedmiot burzliwego obrazu, napada zawsze kobiety 
zamężne, często matki”29. Stąd też pytał ironicznie: „Mniemani oswobodziciele ko-
biety, obrońcy jej praw, mówcy i oratorki klubów wyzwolenia, cóż potrafi ą innego 
jak zwieść ów tak wdzięczny utwór dziewicy, żony, matki, do jednostajnego wzoru 
jakiejś virago nieczystej?”30.

W analizie powieści  George Sand – Rose et Blanche (wspólnie z  Juliuszem San-
deau, 1831), Indiana (1832), Lélia (1833) – Michał  Grabowski odnosił się głównie do 
ich przesłania emancypacyjnego, do celów, jakimi kierowała się pisarka: ukazania 
niesprawiedliwości różnic społecznych i politycznych dzielących mężczyzn i kobie-
ty, ze szczególnym sprzeciwem wobec instytucji małżeństwa. Ponadto – zaznaczał 
 Grabowski –  George Sand swoje idee przekuwała w czyny, a tego wyrazem miała 
być separacja z baronem  Dudevantem, „przywdzianie halsztuka i pantalonów, cyga-
ro w ustach, rozmawianie z młodzieżą literacką przez t y  i J e r z y”31, nadające równo-
cześnie twórczości pisarki „cechę górności apodyktycznej”. Wyśmiewał  Józef Ignacy 
Kraszewski społeczne zapatrywania Georg Sand widoczne w jej powieściach, stwier-
dzał, iż nie trzeba burzyć obecnego podziału funkcji i ról w świecie, gdyż „nie wszy-
scy wszystko mogą […]; chcieć innej roli nad przeznaczoną sobie wyraźnie, jest to 
iść wbrew naturze, gwałcić ją i podawać się w utratę jedynego szczęścia”32. W uszczy-
pliwościach wobec  George Sand, ale i innych „szalonych” autorów,  Kraszewskiemu 
wtórował  Józef Emanuel Przecławski, który podkreślał niemoralny charakter oraz 
szkodliwy wpływ romantycznej frenezji na czytelników:

Dość jest widzieć raz P. de Balzac, zajadającego smaczno obiad u Véry, albo panią 
Dudevant-Sand, napitą, z cygarem w pożółkłych zębach, żeby się nimi odczarować, 
przestać wierzyć w ich czarne myśli, i czytać ich dzieła jak się czyta Tysiąc Nocy33.

Omawiając twórczość  Honoriusza de Balzaca, odwoływał się Michał  Grabow-
ski do notatek udostępnionych mu przez autora oznaczonego kryptonimem K.P., 

28  M.  G r a b o w s k i, dz. cyt., s. 177. 
29 Tamże, s. 232, 231.
30 Tamże, s. 235. Virago (z łac.) – ‘kobieta wojownicza’.
31 Tamże, s. 170.
32   J.I. K r a s z e w s k i,  dz. cyt., „Tygodnik Petersburski” 1839, nr 82, s. 470.
33  J.E. P r z e c ł a w s k i,  dz. cyt., „Tygodnik Petersburski” 1839, nr 69, s. 397.
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którym z dużym prawdopodobieństwem mógł być zaprzyjaźniony z krytykiem, 
współpracownik „Tygodnika Petersburskiego”  Konstanty Podwysocki34. Za „jedną 
z najhaniebniejszych powieści  Balzaca” uznał  Grabowski trylogię Historia trzynastu, 
szczególnie jej tom ostatni, Dziewczynę o złotych oczach (1835). Uznając  Balzaca za 
„naczelnego pisarza romansu salonowego francuskiego”, „malarza buduarów” i in-
tryg eleganckiego świata, czerpiącego inspirację z utworów hrabiny  de Genlis i  Pier-
re’a Choderlosa de Laclos, charakteryzował jego dzieła: 

Stosownie do zmian politycznych swojej ojczyzny, wprowadza do swoich obra-
zów tu i ówdzie osoby z gminu, zaprawia swe powieści deklamacją fi lozofi czną i libe-
ralną, nie szczędzi krwi i rozpusty, zresztą maluje zawsze pożycie miejskie, wytwor-
ne, przygody balowe i spacerowe, trzyma nas zawsze śród tego towarzystwa, które-
mu lubimy się umysłowie przypatrywać, jako niby ideałowi poloru, dobrego tonu, 
najwyższej cywilizacji35.

Michał  Grabowski zwrócił też uwagę na utrzymany w duchu mistycyzmu Ema-
nuela Swedenborga utwór Balzaca pt. Serafi ta (1834). Nie miał jednak o nim do-
brego zdania, twierdził mianowicie: „To są zwykłe bujania umysłowe, mędrkowa-
nia fi lozofi czne, naprężenia rationalne, tylko dla okazania ich w bardziej zdumie-
wającej postaci, wymyślono sekret… od wszelkiego je wędzidła rozsądku i logiki 
uwolnić”36. Nie zgadzał się z taką oceną twórczości Balzaca  Józef Ignacy Kraszew-
ski, który zauważył, iż  Grabowski „nie chciał się nad nim zastanowić, jak nad arty-
stą, nie chciał na niego patrzeć pod względem sztuki”, a tylko charakteryzował go, 
zresztą jak wszystkich omawianych autorów, z perspektywy etyka. Podkreślał, że 
Honoriusz de Balzac był świetnym malarzem charakterów, dlatego recenzent pisał, 
„zarzucać mu niemoralność bardzo i sprawiedliwie można, ale o niej tylko mówić 
i o niczym więcej, byłoby niesłusznie”37. Owszem – stwierdzał  Kraszewski – stworzył 
on w młodości wątpliwe artystycznie powieści, Le Vicaire des Ardennes (1822), Clotil-
de de Lusignan (1823), Jeane la pâle (1825), a także dla pozyskania sławy „poczwarne 
niemoralności”, „niepoczciwą” Fizjologię małżeństwa (1829) oraz „szkaradne” Opo-
wieści jurne (1832), jednak wszystkie owe utwory nosiły już „cechy niezmiernego 
talentu”. Zwrócił również uwagę, iż  Balzac – o czym autor O nowej literaturze francu-
skiej… zapomniał lub nie chciał napisać – był twórcą powieści pozbawionych nie-
moralnych cech, które „pod względem sztuki nie ustępują arcydziełom”, a więc Eu-
genii Grandet (1833), Lekarza wiejskiego (1833), Historii wielkości i upadku Cezara Birot-
teau (1837) i innych38.

 Juliusz Janin był dla  Michała  Grabowskiego przede wszystkim autorem dwu po-
wieści Martwego osła i zgilotynowanej kobiety (1827) oraz Un cœur pour deux amours 

34 Por. również  H. H l e b-K o s z a ń s k a, dz. cyt., s. 49.
35  M.  G r a b o w s k i, dz. cyt., s. 140–141.
36 Tamże, s. 155.
37   J.I. K r a s z e w s k i,  dz. cyt., „Tygodnik Petersburski” 1839, nr 68. Cyt. za: Kraszew-

ski o powieściopisarzach…, dz. cyt., s. 70.
38 Por. tamże, s. 70–71.
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(1837). Tytuł tego ostatniego romansu przetłumaczył krytyk, jako Jedno serce na dwie 
miłości, w przypisku dodając, „jeżeli przekład jest zły, usprawiedliwia mnie to, że 
rzecz bez sensu, trudno jasno wyłożyć”39. A mianowicie – stwierdzał  Grabowski 
– „utwór Kwintyliana literatury szalonej” opisywał historię syjamskich braci, miłość 
„dwóch mężczyzn w dwóch połowach nieszczęsnego potworu”, jego powodzenie 
na balu, zazdrość kochanków itd. Styl literacki francuskiego pisarza scharakteryzo-
wał natomiast w słowach wielce niepochlebnych, podkreślając, iż mimo starań da-
leko mu do sławy  Jeana Paula: 

W pisanych przezeń powieściach, widząc, jak co chwila zbacza od opowiada-
nia do różnowzględnych rozpraw, z wielkim utrudzeniem i unudzeniem czytelni-
ków, a w tych rozprawach jak usiłuje błyszczeć dowcipem, łatwością, fałszywą pro-
stotą i naiwnością, zgadujemy, że ma pretensją uchodzić za francuskiego Richtera40.

Chyba to najwyraźniejsze świadectwo negatywnego i lekceważącego stosunku 
 Grabowskiego do twórczości  Janina. Z tak jednostronnym osądem polemizował jed-
nak  Józef Ignacy Kraszewski, który przypomniał, że choć powieść Un cœur pour deux 
amours stanowi „dziwny utwór schorzałej wyobraźni”, zaskakuje w wielu miejscach 
swoim humorem, a literacki styl  Janina „nie ma równego we Francji” i „jest gorący, 
malowniczy, pełen przejęcia i entuzjazmu, czasem nadto patetyczny”41.

Osobną klasę wśród autorów frenetycznych stanowili „romansopisarze morscy” 
(określenie  Michała  Grabowskiego), gdzie „trójząb «literatury szalonej»” wznosił  Eu-
geniusz Sue (należy podkreślić, iż nie był on jeszcze wtedy twórcą ani Tajemnic Pa-
ryża ani Żyda Wiecznego Tułacza). W powieści La Salamandre (1832) skreślił sylwet-
kę okrutnego i tajemniczego de Szaffi  e: „«Ten bohater jest po prostu szatan mający 
misją udręczenia, udarowany żelazną wolą na złe, ani ból, ani nieszczęścia, nie ma-
ją nad nim żadnego ujęcia; ani niewinność, ani cnota najmniejszego wpływu»”42 
– cytował Grabowski  fragmenty notatek  Konstantego Podwysockiego. Na taką po-
wierzchowną ocenę dorobku  Eugeniusza Sue’a nie godził się  Kraszewski, zazna-
czając, iż autor O nowej literaturze francuskiej… pominął całkowicie przedmowy pi-
sarza do powieści, w których wykładał on swoje cele moralne. „Jego najpospolit-
szym teorematem jest, że na ziemi musi być źle dobrym i cnotliwym, bo ich szczę-
ście jest w niebiesiech”43, tłumaczył  Kraszewski, zaznaczając, iż mimo „wielkiego 
szału” i z przesadą kreślonych charakterów postaci nie należy uznawać Sue’a za au-
tora niemoralnego, „gdyż pod powłoką okropności modnych kryje się w nim wia-
ra i uczucie poetyczne”44.

Czym zatem mogła być dla  Michała  Grabowskiego,  Józefa Ignacego  Kraszew-
skiego i  Józefa Emanuela Przecławskiego „literatura szalona”? Dla nich wszystkich 

39  M.  G r a b o w s k i, dz. cyt., s. 158.
40 Tamże, s. 156–157.
41   J.I. K r a s z e w s k i,  dz. cyt., „Tygodnik Petersburski” 1839, nr 68, s. 392.
42  M.  G r a b o w s k i, dz. cyt., s. 168.
43   J.I. K r a s z e w s k i,  dz. cyt., „Tygodnik Petersburski” 1839, nr 82, s. 470. 
44 Tamże.
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nie stanowiła z pewnością źródła godnego naśladowania, lecz różnie rozkładali ak-
centy krytyki.  Przecławski uważał mianowicie, iż do spopularyzowania „literatu-
ry szalonej” przyczyniły się po większej części czytelniczki emancypantki, zastrze-
gał jednak, że nie one ją stworzyły. W opinii redaktora „Tygodnika Petersburskie-
go” właśnie „literatura szalona” nie tylko czyniła ludzi nieszczęśliwymi, ale i zde-
moralizowanymi. „Otóż, w czym, mnie się zdaje – pisał – jest największe złe litera-
tury szalonej: że ona się wdaje w  r o z b i ó r  u c z u ć”, a autorzy dokonując ich roz-
kładu na czynniki pierwsze, „nie umarzają uczuć całkowicie, ale je psują i kaleczą, 
fałszują i koszlawią”45.

Sądy  Przecławskiego wyrastały z opinii  Michała  Grabowskiego oraz  Józefa Igna-
cego  Kraszewskiego, że cechą współczesnej literatury francuskiej była przesada, 
„przesada prawie konwulsyjna”46. Ujawniała się ona zarówno w połączeniu rozu-
mu i zbrodniczości, aby „ludzi najzepsutszych wystawiać ipso illo za wielkich mędr-
ców”47, jak i zatarciu podziału między miłością a rozwiązłością. „Takim to sposobem 
– pisał Grabowski  – w romansach «literatury szalonej» przedawaną bywa zawsze za 
miłość r o z p u s t a, g r u b y  a p e t y t  p ł c i o w y, który p a t o s  pisarskie jak różny-
mi egzageracjami, tak tu i ówdzie platonicznym zachwyceniem ubarwia”48. Twier-
dził, iż w nie dość silnym moralnie człowieku pociąg płciowy w połączeniu „z cho-
robliwą imaginacją i zepsutym sercem” może dać początek gwałtownym namiętno-
ściom, a nawet prowadzić do zbrodni.

Nic nie będzie mniej podobnym do prawdy, jak zrobić mozaikę szczegółów stąd 
i zowąd powyjmowanych z położonym sobie z góry zamiarem nastroić je do takie-
go lub przeciwnego skutku, – rzeczom, które są drobne, dać wagę, – które się kryją 
w cieniu, w ostatkach towarzyskich postaw u góry na jawności, – wstydliwy szcze-
gół, który zawsze milczeniem pokrywano, wziąć za przedmiot szerokiej amplifi kacji, 
idealizując jakby wart był tego, opisując troskliwie jakby co ciekawego49.

Michał Grabowski  widział w „literaturze szalonej” przekłamanie obrazu świata, 
zlepionego z różnych, często przypadkowych elementów, które autorzy poddawa-
li pisarskiej manipulacji, aby idealnie nadawały się dla ich z góry podjętych zało-
żeń. Stąd nadawali wagę rzeczom błahym, publicznie przedstawiali prywatne spra-
wy i kompromitujące szczegóły z życia, wręcz je gloryfi kując. Nie odmawiał jednak 
Grabowski  autorom frenetycznym literackiego talentu50, gdy pisał: „Niemal każde 
ich pismo miewa zalety opowiadania, prowadzenia rzeczy, opisu szczegółów, któ-
re świetną szatą odziewają chorobliwe częstokroć pomysły, lecz właśnie tą powierz-
chownością łudzą i wyobraźni niedoświadczonego czytelnika opomnieć się nie da-

45  J.E. P r z e c ł a w s k i,  dz. cyt., „Tygodnik Petersburski” 1839, nr 69, s. 398.
46  M.  G r a b o w s k i, dz. cyt., s. 18.
47 Tamże, s. 84.
48 Tamże, s. 91.
49 Tamże, s. 121.
50 Por. tamże, s. 107.
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ją”51. Takie autorskie wybiegi miały na celu zjednywać czytelnika z zepsutym świa-
tem, dlatego też Grabowski  nie zgadzał się z poglądami  Wiktora Hugo, który twier-
dził, iż wystarczy szkaradności fi zycznej lub moralnej nadać wyraz wzniosłości albo 
czystości, aby nabrała ona charakteru „zajmującego, tkliwego, prawie pięknego”52. 
„ Wiktor Hugo i towarzysze jego «literatury szalonej», rozbudzą nas natychmiast to-
nem zarozumiałym i pedanckim jakim tłumaczyć nam zaczną grę swoich lalek”53 
– wypowiadał się z dezaprobatą. W obszarze tematów interesujących „literaturę sza-
loną” dostrzegał Michał Grabowski  „przesycenie życiem”, „złość przeciw towarzy-
stwu”, „wyniszczenie wszelkich rodzinnych węzłów”, „człowieka osamotnionego 
i okrutnego”54. Cytował smutne refl eksje  Konstantego Podwysockiego nad fatal-
nym oddziaływaniem współczesnej literatury francuskiej na psychikę czytelników, 
skłonnych w desperacji i melancholii do prób samobójczych, podobnych tym, jakie 
towarzyszyły kilkadziesiąt lat wcześniej lekturze Cierpień młodego Wertera  Goethego. 

«Małoż już było nieszczęśliwych ofi ar, które naczytawszy się w romansach PP. 
Sue, Karr, Hugo i tylu innych, jak życie jest wielkim ciężarem pośród niewdzięczne-
go towarzystwa, jak jest łacno i pięknie zrzucić z siebie to brzemię, kiedy się stało nie-
znośnym, odbierali go sobie z jakimś szczególnym i prawdziwie zasmucającym okru-
cieństwem; urozmaicając i niby poetyzując sposoby: dusząc się węglami, trując kwa-
sem pruskim, a nawet zrzucając się z wież Notre-Dame de Paris, jak gdyby dla poka-
zania źródła, z którego wyczerpnęli dzikie swe postanowienie. – Byli tacy co opisy-
wali do samego skonania cierpienia swoje, działania węgli na ich organizm, co wta-
jemniczali nas do tych ostatnich walk życia, chcieli zapoznać z okropnymi skutka-
mi swego okropnego omamienia, którego gorzko żałować mogli»55.

 Józef Ignacy Kraszewski, który w ocenach „literatury szalonej” nie był aż tak 
ostry i starał się łagodzić sądy swojego przyjaciela, stwierdzał obiektywnie, „że cho-
ciaż literatura swoimi nieustannymi na społeczność krzykami dodaje oręży samo-
bójcom i nieroztropnych zraża od życia, jest jednak druga nie mniej ważna tego mo-
ralnego fenomenu przyczyna – fałszywy sposób widzenia życia”56.

Zatem przyglądając się ówczesnym sporom o „literaturę szaloną”, warto spróbo-
wać dać chociaż cząstkową defi nicję romantycznej frenezji. A nie jest to zadanie pro-
ste – o czym już pisali zarówno  Marian Ursel, jak i  German Ritz57 – gdyż sami lite-
raturoznawcy francuscy nie potrafi ą wyznaczyć jasnych granic tego wyrastającego, 

51 Tamże.
52 Por. tamże, s. 109.
53 Tamże, s. 97.
54 Tamże, s. 171. 
55 Tamże, s. 172–173.
56   J.I. K r a s z e w s k i,  dz. cyt., „Tygodnik Petersburski” 1839, nr 82, s. 470.
57 Por.    M. U r s e l,  „…larwy w chorobliwej tylko imaginacji wylęgłe…”. Słów kilka o wy-

obraźni frenetycznej Juliusza Słowackiego, [w:] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – an-
tropologia kultury – humanistyka, pod red.  J. Kolbuszewskiego, Wrocław 2007, s. 373–384; 
 G. R i t z, Romantyczna frenezja jako koncepcja obrazowania, [w:] Nihilizm i historia. Studia z lite-
ratury XIX i XX wieku, red.  M. Sokołowski i   J. Ławski, Białystok–Warszawa 2009, s. 141–170. 
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nie ma wątpliwości, z angielskiego gotycyzmu zjawiska.  Marian Ursel starał się stwo-
rzyć katalog frenetycznych rekwizytów58. Podanie zbioru „akcesoriów” jest trafnym 
rozwiązaniem, ale niewystarczającym, gdyż frenezja – ze wspomnianego wyżej po-
wodu – nierzadko dubluje elementy właściwe dla gotycyzmu. Wydaje się, iż istot-
na różnica tkwi gdzie indziej, w gotyckim „racjonalizmie” oświecenia oraz w opo-
zycyjnym wobec niego „irracjonalizmie” romantycznym. Jest to jednak temat wciąż 
świeży, a sygnalizowane uwagi i wnioski nie do końca jasno skrystalizowane wciąż 
czekają na bardziej szczegółowy ogląd, dlatego nie roszcząc sobie prawa do pełnego 
i wyczerpującego opisania zjawiska, ale pragnąc być precyzyjnym, wszelkie cechy 
romantycznej frenezji – niestety, nie uciekając od wyliczenia rekwizytorni – wypro-
wadzę wprost z rozprawy  Michała  Grabowskiego, posiłkując się przy tym artykuła-
mi  Józefa Ignacego  Kraszewskiego i  Józefa Emanuela Przecławskiego. 

Bohaterami tego typu literatury stawali się złodzieje, gwałciciele, mężobójczy-
nie, truciciele, rozpustni księża (Klaudiusz Frollo), nierządnice (Marion de Lorme), 
obrzydliwe karły (Triboulet), nikczemne łotry, szatani w ludzkich ciałach (de Szaf-
fi e), różnego kształtu dziwolągi (mające rodowód od Quasimoda) – kaleki, niedołęż-
ni, trędowaci, bliźnięta syjamscy. Zepsuci i zdeprawowani, niewzruszeni na cierpie-
nie, cnotę lub niewinność, za główny cel obierali sobie dręczenie słabszych. Atmos-
fera przesady i przerysowania, wyolbrzymianie i scalanie w nieprawdopodobną mo-
zaikę szczegółów z życia prywatnego, okoliczności wstydliwych, w utworach „sza-
lonych” łączyło się z zacieraniem granicy między miłością a rozpustą. Gwałtowne 
namiętności, „zwyczajny pociąg płciowy, wspólny człowiekowi i bydlętom”59, któ-
rego zamysłem było zaspokajanie cielesnego pragnienia, zwierzęce instynkty pro-
wadziły do zbrodni, a dążeniom do celu towarzyszyły wszelkie możliwe, gorszą-
ce środki i wybiegi. Zatem nie było tu miejsca na wyższe uczucia, głębsze refl eksje. 
Notoryczne w romantycznej frenezji stawały się opisy gwałtów, kazirodztwa, mor-
derstw, popełnianych i na bulwarach, i w salonach arystokracji, eksponowanie wi-
doków krwi, społecznego zacofania, przesądów, cierpienia, szkaradności moralnej 
i fi zycznej. Miejscem akcji czynili autorzy „szaleni” slumsy, speluny złodziejskie, 
a także kościoły i przestrzeń morską:

Robią oni głębie i przestwory oceanu sceną i źródłem nowych okropności, no-
wych scen tragicznych, zachodzących już nie na spowszedniałej ziemi, ale na wo-
dzie, pośród olbrzymich wzburzeń natury, każą nam drżeć z przestrachu uczepionym 
na jakiej wąskiej tratwie, śród ryku akwilonów, nad mokrymi trupami topielców60

– pisał Michał Grabowski,  dla którego „literatura szalona” była „płodem dosyć szczę-
śliwych zdolności, niewielkiej wcale nauki, żadnej mądrości!”61.

58 Por.   M. U r s e l,  dz. cyt., s. 381.
59  M.  G r a b o w s k i, dz. cyt., s. 89.
60 Tamże, s. 167–168.
61 Tamże, s. 98.
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 MAGDALENA WOŹNIEWSKA-DZIAŁAK

OSWAJANIE DYSTANSU. 
NORWIDA I LENARTOWICZA MYŚLENIE O KRAJU 

W LATACH 1849–1863

 Norwid i  Lenartowicz – jak zauważa  Józef Fert – „to nieodłączna – wzajem się 
oświetlająca – grupa dwu niezwykle do siebie zbliżonych – a tak ostatecznie od-

ległych – talentów drugiej generacji polskiego romantyzmu”1. To poeci z tego same-
go pokolenia, których łączy wspólny mazowiecki rodowód. Poeci dorastający w  pa-
skiewiczowskiej nocy, spadkobiercy pamiętnych listopadowych wydarzeń z 1830 
roku. W końcu także – czołowe talenty „młodej piśmienności warszawskiej”. Do-
dajmy również – konspiratorzy2, których „sprawa polska” obchodziła zawsze bar-
dzo żywo3.

Koleje ich przyjaźni były zmienne i nie zawsze towarzyszył im duch braterskie-
go oddania i lojalności, o czym wielokrotnie pisano4. Niemniej jednak wciąż zasłu-
gują one, zwłaszcza w swym najintensywniejszym okresie, na uwagę i ogląd. Warto 
przyjrzeć się przez pryzmat poezji autorów Vade-mecum i Lirenki także temu, co dia-
gnozuje ich poczucie polskości i swojskości, co pozwala (i z jakim skutkiem) oswa-
jać dystans, którego doświadczali jako poeci emigracyjni. A stali się nimi dość szyb-
ko. Norwid,  odbywając wprzód rozmaite krajowe i europejskie podróże5, przybył 

1  J. F e r t, Norwid na „Parnasie polskim”  Lenartowicza?, „Studia Norwidiana” 22–23, 2004–
2005, s. 102.

2 Jest prawdopodobne, że charakter działań konspiracyjnych  Norwida miał jego pobyt 
na Śląsku we wrześniu w 1845 roku. „Wydaje się jednak, że młody poeta jechał na Śląsk 
z jakimś – bliżej dziś nieznanym – zadaniem politycznym”. Zob.  Z. T r o j a n o w i c z o -
w a, Na wielkopolskim tropie Norwida, [w:] t a ż, Romantyzm. Od poetyki do polityki. Interpreta-
cje i materiały, wyb. i red.  A. Artwińska,  J. Borowczyk,  P. Śniedziewski, Kraków 2010, s. 158.

3 W 1845 roku  Norwid wygłosił dla polskich studentów w czytelni Uniwersytetu Berliń-
skiego odczyt pt. Kraj a ojczyzna. Zob.  Z. T r o j a n o w i c z o w a, dz. cyt., s. 159; 29 listo-
pada 1846 roku  Norwid na uroczystości obchodów szesnastej rocznicy wybuchu powstania 
listopadowego wygłosił Głos niedawno do wychodźstwa przybyłego artysty. Zob.  Z. T r o j a -
n o w i c z o w a,  Z. D a m b e k, Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida 1821–1860, 
t. 1, Poznań 2007, s. 239.

4 Zob.  E. D ą b r o w i c z,  Cyprian Norwid. Osoby i listy, Lublin 1997;  Z. S z m y d t o -
w a, Norwid i Lenartowicz, „Przegląd Humanistyczny” 1973, nr 1, s. 19–39;  J. F e r t, dz. cyt., 
s. 91–108;  M. B o j k o, Norwidowskie wiersze Teofi la  Lenartowicza, [w:] Czytając Norwida 2, 
pod red.  S. Rzepczyńskiego, Słupsk 2003, s. 235–250;  P. K u b i ń s k i, „I polubiłem z ciemno-
ściami targi”. Interpretacja wiersza „Odpowiedź [Teofi lowi Lenartowiczowi]” Cypriana  Norwida, 
[w:] Norwid mniej znany – przybliżenia, Prace Warszawskiego Koła Norwidologicznego, pod 
red.  T. Korpysza, Warszawa 2011, s. 65–74.

5 Prawdopodobnie  Norwid bywał również w Wielkopolsce. Szczegółowo i przekonują-
co pisze o tym  Zofi a Trojanowiczowa, wskazując na rozległe kontakty poety z osobami ma-
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do Paryża w 1849 roku,  Lenartowicz w 1852 – uchodząc z kraju, przez Kraków, Dre-
zno, Brukselę6. Stałe zainteresowanie ich osobami przez policję carską (Norwida  po-
świadczone już w 18467, a  Lenartowicza w 1849, w Berlinie8) przypieczętowało de-
cyzje poetów o pozostaniu na emigracji9, a tym samym o długiej i bolesnej rozłące 
z „krajem lat dziecinnych”. 

Trwałe zainteresowanie poetów sytuacją w kraju, nieustanne zabiegi o możli-
wość publikacji w poznańskiej, galicyjskiej i lwowskiej prasie dowodzą10, że nie tyl-
ko tuż po opuszczeniu granic dawnej Rzeczypospolitej, ale i później nie zamierzali 
zrywać z nią kontaktów11. Chcieli istnieć w świadomości polskich czytelników. Za-
mierzali spełniać rolę krzewicieli narodowych wartości i współtwórców polskiej kul-

jącymi swe majątki w Poznańskiem, a z którymi to osobami  Norwid pozostawał w bliskich 
relacjach podczas pobytu w Berlinie. Przypomnijmy, że chodzi tu o  Włodzimierza Łubień-
skiego (Pudliszki),  Cezarego Platera (Góra pod Śremem),  Augusta Cieszkowskiego (Wierze-
nica pod Poznaniem),  Jana Koźmiana (Poznań). Badaczka pisze: „Trudno wprost nie domy-
ślać się częstych zaproszeń  Norwida w Poznańskie. Berlin i Poznań leżały w granicach jed-
nego państwa, a ruch i wymiana między ich mieszkańcami były – zwłaszcza w tym czasie 
– bardzo ożywione”. Zob.  Z. T r o j a n o w i c z o w a, dz. cyt., s. 160.

6 Wyjazd  Lenartowicza był uwarunkowany uwikłaniem poety w działalność konspira-
cyjną i spiskową, jak dokumentuje  Jan Nowakowski, prawdopodobnie konsekwentnie re-
alizowaną w latach 40. XIX wieku. Zob.  J. N o w a k o w s k i, „Lata spiskowe” Lenartowicza, 
„Pamiętnik Literacki” 1955, z. 3–4, s. 54–90. Poeta od 1860 roku przebywał we Włoszech, 
osiedlił się na stałe we Florencji, gdzie zmarł w 1893 roku.

7  Norwid przebywając u  Władysława Wężyka na Górnym Śląsku, zetknął się z niejakim 
 Maksymilianem Jatowtem, uciekinierem z wojska rosyjskiego, późniejszym konfi dentem 
rosyjskim w Paryżu. Jemu to oddał w dobrej wierze swój paszport, co w przyszłości przy-
sporzyło mu wiele kłopotów. Zob.  Z. T r o j a n o w i c z o w a, dz. cyt., s. 158–159.

8  H. B a r y c z,  Nieznany wariant autobiografii   Teofi la  Lenartowicza, „Pamiętnik Literac-
ki” 1951, z. 3–4, s. 1044–1048.

9 Zob.  J. N o w a k o w s k i,  Teofi l Lenartowicz i jego poezje, Kraków 1970, s. 4–5.
10  Zofi a Trojanowiczowa ustaliła, że  Norwid nic nie publikował w poznańskiej prasie 

w latach 1842–1848. Zob.  Z. T r o j a n o w i c z o w a, dz. cyt., s. 155.
11 Fakty te odnotowują wszystkie biografi e poetów.  Norwid publikował między inny-

mi w „Przeglądzie Poznańskim”, „Dzienniku Polskim”, „Gońcu Polskim”, w którym uka-
zywały się również teksty  Lenartowicza, np. pierwodruk znanego wiersza Wygnańce do na-
rodu. Poeta publikował również w „Wielkopolaninie”, „Szkółce dla Dzieci”, „Dzienniku Li-
terackim” i innych. Ponadto, zainteresowanie sytuacją na ziemiach polskich znajduje swe 
potwierdzenie w obszernych zbiorach korespondencji, jaką  Lenartowicz prowadził, choć-
by z  Teklą Zmorską.  Jadwiga Rudnicka stwierdza: „ Lenartowicz tęsknił za ojczyzną, łaknął 
wiadomości z kraju. Listy świadczą, że czytał bardzo pilnie gazety i pisma, jakie stosunko-
wo szybko dostawał od niektórych redakcji polskich, od znajomych lub znajdował we wło-
skich czytelniach (…). Ponieważ polityka w poszczególnych zaborach się różniła, można 
było dowiedzieć się wiele o Królestwie przez kontakt z osobami z Galicji i Wielkopolski, jak 
również vice versa. Listy donosiły o ludziach (…), o różnych sprawach i wydarzeniach, nie-
publikowanych z jakichś względów. Poeta czekał niecierpliwie na każdy list, a od korespon-
dentów wprost się domagał jak najszerszej informacji”. Zob.  J. R u d n i c k a, Wstęp, [w:] Li-
sty Teofi la Lenartowicza do  Tekli Zmorskiej 1861–1893, Warszawa 1978, s. 5.
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tury12, co jest szczególnie istotne w obliczu przygaszonej już wówczas siły oddzia-
ływania Emigracji.  Lenartowicz, zapamiętany w czasach warszawskich jako „poeta 
ludu”, nigdy zresztą nieodżegnujący się od tych określeń, stał na straży mitu ojczy-
zny Arkadii13, co przyniosło mu ogromną popularność. Zanim zaczął wieść tułaczy 
los emigranta, uczynił siebie strażnikiem pamięci o polskiej, zwłaszcza mazowiec-
kiej, ziemi i rolę tę pełnił do końca życia. Zainicjowany przez Adama  Mickiewicza 
w Panu Tadeuszu mit rajskiej ojczyzny  Lenartowicz kontynuował w swej twórczo-
ści, zbliżającej się do „ideału” poezji ludowej, która stanowi przeważającą część je-
go dzieła14. Nie możemy oprzeć hipotezy recepcyjnej dotyczącej czytania Pana Ta-
deusza przez  Lenartowicza na konkretnych dokumentach ani też odnaleźć podob-
nego modelu lektury dzieła  Mickiewicza, który przypisujemy autorowi Złotego kub-
ka, ale być może mamy tu do czynienia z uderzającą siłą inspiracyjną15. Jeśli zacho-
wujemy w pamięci wielki szacunek, jakim  Lenartowicz darzył wieszcza, przypo-
mniany w późnych Listach o Adamie Mickiewiczu, rzecz wydaje się jeszcze bardziej 
prawdopodobna16.

Dla Norwida  dość szybko stało się jasne, że pojęcia patriotyzmu nie można spro-
wadzać do bezkrytycznego uwielbienia polskiego krajobrazu, co nie oznacza też, że 
wyłącznie taki model bliski był  Lenartowiczowi, spiskowcowi i dziedzicowi ówcze-
śnie doniosłych wartości kulturalnych i demokratycznych.

Spójrzmy na owoce poetyckiej praktyki. W 1850 roku w Poznaniu ukazał się 
drukiem tomik poezji Lenartowicza  zatytułowany Polska ziemia (w obrazkach). By-
ła to część druga, więc kontynuacja części pierwszej wydanej jeszcze podczas poby-
tu poety w Krakowie. To tomik szczególny. Znajdziemy w nim ważne wiersze auto-

12 Na łamach prasy dokonywał się również osąd ich twórczości, czasem realizowany 
tym samym piórem znanego i cenionego krytyka –  Juliana Klaczki.

13 Twórczość  Lenartowicza cieszyła się wielką popularnością, tak iż zyskała miano „bezi-
miennej powszechności”.  Jan Nowakowski pisze o tym następująco: „Udziałem jego poezyj 
był do niedawna jeszcze dar nieczęsto twórcom przez los przysądzany – bezimiennej po-
wszechności. Jak  Karpińskiego pieśni, jak jego piękna kolęda,  Lenartowicza surowa, przej-
mująca Stabat Mater po czas dzisiejszy rozbrzmiewa w kościołach, a rzewna Kalina przez 
dziesięciolecia śpiewana była – najczęściej zgoła bez wiedzy o autorze prostych wierszy 
– doprawdy wszędzie w tym kraju; długie lata śpiewano tak i Ducha sieroty. Któż zaś nie miał 
w pamięci i nie powtarzał słów o tym, jak to zniknęły już śniegi, spłynęły już Lody / I rzeka po-
rusza się gładko, jak jabłonka i grusza podpórek aż proszą, / Tak na nich jabłek, i gruszek, jak skow-
roneczek już orze, / A przepiórka pogania! Pokolenie za pokoleniem uczyły się dzieci wierszy 
o tym, że ptaszek gniazdko wije, zwierz się w jamy kryje (…)”. Zob.  J. N o w a k o w s k i, Lenar-
towicz. Wstęp, [w:] Teofi l Lenartowicz. Poezje. Wybór, Warszawa 1968, s. 5.

14 Zob.  M. Z i ę b a,  „ Jagoda” Teofi la Lenartowicza – uwagi o warsztacie ludowym, Sesja na-
ukowa w 150-lecie urodzin Teofi la Lenartowicza, Kraków 13–14 kwietnia 1972, s. 2.

15 Zob.  S. P i g o ń,  Sto lat sławy. Okres I (1834–1863), [w:] t e n ż e: „Pan Tadeusz”. Wzrost, 
wielkość i sława. Studium literackie, Warszawa 2001, s. 296–363.

16 Kwestia ta wymaga dalszych studiów i szerszego potraktowania.  J. Nowakowski oce-
nił, że np. na wczesną twórczość  Lenartowicza, tę z lat 1842–1844, wpływ miała między 
innymi poezja  Mickiewicza sprzed 1831 roku. Zob.   J. N o w a k o w s k i, Wstęp, dz. cyt., 
s. XVIII. Ponadto i później  Lenartowicz wprost sięgał do twórczości wieszcza, np. parafrazu-
jąc Lilie w swym utworze Ballada.
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ra Lirenki, podkreślmy – nie wszystkie pisane na najprostszą ludową nutę. Są wśród 
nich takie utwory, jak: Na lipę słowiańską, Niemcewicz, Słowacki, Szopen, Jak to na Ma-
zowszu. Z tego zbioru pochodzi także wiersz Moja piosnka17. W pierwszej części bo-
hater liryczny – śpiewak sierota głosi:

Zawsze te same sosny żywiczne,
Zawsze te same wody kryniczne,
Łąki i rosa, przeróżne kwiatki,
Zaranek cichy i błękit gładki!
Skowronek, lecąc w toń lazurową,
Wisi w powietrzu nad moją głową.
Kiedy się w sobie, bracia, uciszę – 
To wszystko widzę i wszystko słyszę.

Polski krajobraz przywoływany w pamięci wprowadza bohatera utworu w szcze-
gólny stan kontemplacji, który z jednej strony uzdalnia go do tworzenia, do śpie-
wu, z drugiej uzmysławia ze zdwojoną mocą tragiczny los wygnańca, samotność 
i pustkę. Poeta sierota staje się autorem piosnek sierot. Modli się więc do anioła 
stróża o dar wiary i dar nadziei, przegania „marne skargi”, prosi o przygarnięcie je-
go „lichej” piosenki. Ostatecznie jednak milknie wraz z nią, by powrócić w kolej-
nych wierszach.

Poeta nie daje w swej twórczości przyzwolenia na akceptację historycznej klęski, 
która rzuciła jego naród, jego rodzinne gniazdo w „otchłań niewoli”. Najlepszym 
tego wyrazem jest wiersz manifest Wygnańce do narodu, który ukazał się w „Gońcu 
Polskim” 1 sierpnia 1850 roku. Ton agitacyjny znamionujący tekst i zawarty w nim 
apel do rodaków rysują w oczach współczesnego czytelnika portret człowieka bez-
kompromisowego, gotowego na ofi arę z własnego życia w imię ideałów18. Horyzont 
tej liryki jest więc jakby ograniczony skalą osobistej porażki, egzystencjalnej pustki, 
osamotnienia i wyobcowania. Trudno odnaleźć w niej wariant alternatywny. Nie-
co później można będzie w tych kategoriach potraktować Album włoskie lirnika ma-
zurskiego19, ale pod koniec lat 40. i w latach 50. nie może być o nim mowy. Dla po-
twierdzenia spojrzeć warto choćby na utwór Jak to na Mazowszu.

Opublikowany w 1849 roku w „Wielkopolaninie”, potem jeszcze wielokrotnie 
powielany i nieco zmieniany („Szkółka dla Dzieci” 1850, Polska ziemia 1850, Wy-
bór poezji 1876), konstruuje mazowiecką sielankę, uwzględniając wszystkie najważ-

17 Osobny szkic mógłby zostać poświęcony zestawieniu i porównaniu kilku wierszy 
 Norwida i  Lenartowicza o takich samych bądź bardzo podobnych tytułach, np. Moja piosn-
ka  Lenartowicza i Moja piosnka [I] oraz Moja piosnka [II]  Norwida, Najpiękniejsza  Lenartowi-
cza i Do wieśniaczki  Norwida.

18 To jeden z wierszy krytycznie oceniających wszelkie tendencje narodowej kapitulacji 
i zdrady idei. Zob.  J. N o w a k o w s k i, Wstęp, [w:] T.  L e n a r t o w i c z, O charakterze poe-
zji polsko-słowiańskiej, Warszawa 1978, s. 9–10.

19 Album włoskie powstało w 1870 roku. To zbiór poezji poświęcony urokom włoskiej 
ziemi, ale i on nie jest wolny od aluzji i nawiązań do sytuacji Polski. 
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niejsze dla niej symbole: modrą Wisłę, stary dąb żylasty, bociany, świerszcze polne, 
dziewczę rwące jagody. Opisem tym rządzi – nie przez przypadek – prawo „malar-
skiej syntezy”20. Nie brak i akcentu położonego na doskonałą harmonię człowieka 
i przyrody, zespolenie niemalże metafi zyczne, ogarnięte rozbrzmiewającą wokół, 
i dalej aż po Bug, pieśnią, która jednoczy, przypieczętowuje wspólnotę. Poeta śpie-
wa: „Oj, śliczna to ziemia to nasze Mazowsze!” – wszystko tu lepsze i piękniejsze niż 
gdziekolwiek. Gdzie mogłoby być lepiej? – to oczywiście pytanie retoryczne. Idea 
natury „jako wtóru i echa, idea wszechsympatii istnienia, idea współbrzmienia na-
tury i człowieka, idea tajemnych pomiędzy nimi correspondances (…)”21 to pojęcia 
wpisane w defi nicję istoty twórczości autora Kaliny. Głęboko zakorzeniona tożsa-
mość nie pozwala mu „wyrwać się”, a już na pewno zakwestionować „racji polskiej 
duszy”, polskiego gniazda. Z mocą więc rozbrzmiewają w Jak to na Mazowszu słowa 
lirycznego bohatera:

Oj, Mazur ja, Mazur pomiędzy obcemi,
Zmarnuję ja młodość na nieswojej ziemi
(w. 37 –38).

Poeta wprost wyklucza, aby można było znaleźć ukojenie gdziekolwiek, gdzie-
kolwiek zaznać szczęścia. Los emigranta defi niuje jako los na „zmarnowanie”. 

W swej centralnej części wiersz jest reminiscencją pożegnania z krajem, przeży-
wanego wciąż na nowo i żywego w pamięci. Opuszczenie ojczyzny skojarzone zo-
staje z niepogodą, niebem czerwonym jak zapłakane oczy matki, z gęstwiną lasu, 
wronami kraczącymi nad głową. W końcu także z bólem tak silnie odczuwanym, że 
stęsknionemu sercu wydaje się słyszeć współczujący mu płacz. Intensyfi kacja wzru-
szeń, siła pamięci kodują tu wizerunek człowieka ogarniętego rozpaczą, zrezygno-
wanego, zdobywającego się co prawda na zawołanie: „Bracia Mazurowie, coście ta-
cy śpiący? / Wstawajcie! Wstawajcie!”, ale zdającego sobie świetnie sprawę, że to 
głos wołającego na pustyni. „Zboże potłuczone”, „lud leżący na pował”, „połama-
ne kłosy” to symbole ubezwłasnowolnionej ojczyzny. Próba przypomnienia sław-
nych czasów Polski kończy się tylko żałosnym zawodzeniem: „Taka wielka ziemia 

20 Wyrażenie  Mariana Tatary, który komentując Inwokację Pana Tadeusza, stwierdzał: 
„Opis litewskiego krajobrazu został pozbawiony znaczących szczegółów i nie można go 
umiejscowić w żadnej konkretnej okolicy, co łatwo da się wytłumaczyć tym, że  Mickiewi-
czowi chodziło o wywołanie ogólnego wrażenia wyglądu nadniemeńskiego pejzażu. Z tego 
powodu opis ten winien być uschematyzowany i nie może być realistyczną fotografi ą kon-
kretnej miejscowości. Musi on zawierać w sobie tylko te cechy, które są wszędzie zauważal-
ne: rzeka, łąki, pola uprawne i zalesione pagórki. Soplicowa więc nie należy szukać na ma-
pie, lecz powinno się je znaleźć tam, gdzie można dojrzeć ów typowy krajobraz, przefi ltro-
wany przez wspomnienia i wyobraźnię. Opisem bowiem rządzi prawo syntezy malarskiej”, 
Zob. M. T a t a r a, O kojącej roli „Pana Tadeusza”, [w:]  t e n ż e, Od Kochanowskiego do Norwi-
da. Lektury i rozprawy, oprac. i wstęp  B. Dopart i  M. Stanisz, Kraków 2007, s. 154.

21  M. J a n i o n, Poezja w kraju. Próba syntezy, [w:] Literatura krajowa w okresie romantyzmu 
1831–1863, pod red.  M. Janion,  B. Zakrzewskiego,  M. Dernałowicz, Kraków 1975, t. 1, s. 69.
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– o mój mocny Boże!”. Słowa te brzmią jak lament pogrążonego w rozpaczy żałob-
nej człowieka.

Poezja Lenartowicza  podejmująca w obszernych fragmentach wątki utraconej 
ojczyzny uzmysławia pewien mechanizm, znany również z diagnoz na temat  Mic-
kiewiczowskiej epopei22. Głębokie przywiązanie, osobiste przeżycia młodzieńcze, 
wzruszenie, szczegółowa pamięć wszystkich rodzinnych kątów intensyfi kują się 
bowiem w sytuacji oddalenia i utraty.  Stanisław Pigoń nazywa to mianem „mleka 
wspomnień o kraju i o okresie życia, co zawsze zostanie / Święty i czysty, jak pierwsze 
kochanie”23. To ono zapładnia wyobraźnię poety tak bogato, że niemalże cała póź-
niejsza twórczość „żywi się bardzo wybitnie sokami natury autobiografi cznej”24. 
Nie mogło być inaczej w przypadku autora Lirenki. A w przypadku Norwida?  Od-
wiedzany przez przyjaciela wespół z  Oskarem Kolbergiem, jeszcze w Głuchach słu-
chał tych samych opowieści i legend ludowych, tych samych pieśni. Dorastał wśród 
tych samych, tak często przez Lenartowicza  opisywanych, borów, lasów, mazowiec-
kich chat i wierzb. Utożsamiał się z „modrzewiową”, „lipową”, „czarnoleską rzeczą”. 
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że był także – jak  Lenartowicz – aktywnym uczest-
nikiem życia literackiego i społecznego w okresie warszawskim. Jego szerokie gro-
no znajomych i przyjaciół potwierdzało przywiązanie autora Skowronka do tego, co 
rdzenne, swojskie, polskie. Dowodnie świadczą o tym wczesne wiersze Norwida, 
 których nie należy traktować tylko i wyłącznie w kategoriach poetyckich wprawek 
i zabawy konwencją. Nie pozwala na to klasycyzujący wiersz o tematyce ludowej 
z 1842 roku Do wieśniaczki, w którym pochwała prostoty „nadobnego dziewczęcia”, 
przeistaczająca się – jak pisze  Marian Tatara – w laudację, czyni z tytułowej bohater-
ki alegorię ludu. Ludu, który w przeświadczeniu poety (a zgodnie z przekonaniami 
 Edwarda Dembowskiego) ocalając „największy skarb: prawdziwą pobożność, czy-
stość serca i wysoką moralność”, ma szansę odegrać ważną historyczną rolę25.

W odróżnieniu od autora Kaliny Norwid w  myśleniu o ojczyźnie przekroczył da-
leko granicę „drugiej triady”  Karola Libelta, który w swej rozprawie O miłości ojczy-
zny nakreślił takowe trzy26. Przypomnijmy: pierwszą – według wielkopolskiego fi lo-
zofa stanowi materialna strona ojczyzny (ziemia, naród, prawo), druga ma charak-
ter duchowy (obyczaje narodowe, język i literatura), trzecia najwyższa to państwo, 
Kościół i dzieje27.  Karol Libelt pisze, że ojczyzna jest „żywotem myśli bożej – jed-

22 Warto przywołać w tym miejscu następujące słowa: W Panu Tadeuszu „wszelkie trzy 
podstawowe pojęcia: natura – dom – ojczyzna stały się jednością, a trzy podstawowe mi-
ty: natury, przeszłości i przyszłości zespoliły się w jeden wielki mit o Polsce dawnej i przy-
szłej, którą stworzą młodzi”, zob.  M. T a t a r a, O kojącej roli „Pana Tadeusza”, dz. cyt., s. 174.

23  S. P i g o ń,  „Pan Tadeusz”. Wzrost, wielkość i sława, dz. cyt., s. 125. 
24 Tamże.
25  M. T a t a r a, „Do wieśniaczki”, [w:] t e n ż e, Od Kochanowskiego do Norwida. Lektury 

i rozprawy, dz. cyt., s. 53.
26 Zob.  K. L i b e l t,  Samowładztwo rozumu i objawy fi lozofii   słowiańskiej. O miłości ojczy-

zny. System umnictwa. O panteizmie w fi lozofii  , oprac. i wstęp  A. Walicki, Warszawa 1967. 
27 Szeroko sprawę tę komentuje  Władysław Stróżewski w swym szkicu: Na marginesie 

„O miłości ojczyzny” Karola Libelta, [w:] Oblicza patriotyzmu, pod red.  J. Sadowskiego, Kraków 
2009, s. 129–148.
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nej myśli postępu w kole wieków. Z tego tytułu jest najświętszą ideą na ziemi, pó-
ki się ludzkość w jedną ojczyznę nie zamieni”28. Ta szeroka perspektywa myślenia 
o ojczyźnie stała się Norwidowi bliska, zwłaszcza jako poecie dojrzałemu, autorowi 
poematu Promethidion, w którym to zredefi niował pojęcie ludowości i tym samym 
określił swój stosunek do tradycji romantycznej.

W 1849 roku, zatem w tym samym, w którym powstał wiersz Lenartowicza  Jak 
tam na Mazowszu, Norwid  napisał utwór List, będący relacją ze spotkania z Aniołem, 
a w obszernych fragmentach także zapisem słów Bożego wysłańca. Wiersz rozpo-
czynają następujące wersy:

To mówi Anioł, który prosi za nią
I wie, co płynie, pierwej, niźli spłynie:

– O! niechaj wklęśnie pokory otchłanią
Jako wybrane, z i e m i a  t a, naczynie…

Pierwsi interpretatorzy wiersza rozpoznali w owych wersach aluzję do Polski29. 
 Tomasz Korpysz w najnowszym omówieniu utworu podkreśla jednak, że ziemia 
Bogu miła, która winna wpierw „wklęsnąć pokory otchłanią”, to nie tylko Polska, 
lecz cała ludzkość ujęta tu w duchu historiozbawczym, „co wzmacnia dalsza część 
utworu, a zwłaszcza wizja czasów ostatecznych, która ma wyraźnie uniwersalistycz-
ne przesłanie”30. Korespondują z Listem nieco późniejsze wiersze, zwłaszcza bar-
dzo silnie skojarzone poprzez tytuły z poezją „ku czci” Polski – Pieśń od ziemi naszej 
i Dookoła ziemi naszej31. Stanowią one, z jednej strony, dowód patriotyzmu Norwi-
da (dość  wspomnieć, że były ostrą reakcją poety na ataki  prasy francuskiej przeciw-
ko Polakom), przywiązania do narodu polskiego i utożsamiania się z nim w czasach 
niedoli. Z drugiej wpisują się w ciąg wierszy akcentujących konieczność stworzenia 
nowej perspektywy myślenia i działania, nowych sposobów istnienia Polski poroz-
biorowej. W wierszach wyraźnie obecna jest idea bożego rycerstwa, która towarzy-
szyć będzie  Norwidowi do końca artystycznej działalności. 

W chwili gdy autor Kaliny staje się bohaterem pozytywnych recenzji  Juliana 
Klaczki, w twórczości Norwida zaczyna  dominować „pierwiastek uniwersalizujący 
treść”, pierwiastek rozrachunkowy, defi niujący tożsamość poety Polaka w kontek-
ście historii i biegu dziejów, w kontekście uniwersum kultury. Poeta poszerza „per-
spektywę myślenia i działania, umiejętnie wykracza poza ogólnie przyjęte ramy 

28 Zob.  K. L i b e l t,  dz. cyt., s. 98. 
29  S.  S k w a r c z y ń s k a, Ideowo-artystyczne konstrukcje obrazowe  Norwida na bazie lau-

ru i korony cierniowej, „Przegląd Humanistyczny” 1986, z. 3–4;  Z. S u d o l s k i, Norwid. Opo-
wieść biografi czna, Warszawa 2003, s. 141.

30  T. K o r p y s z,  Co mówi Anioł? Na marginesie „Listu” Cypriana Norwida, „Studia Nor-
widiana” 27–28, 2009–2010, s. 10.

31 Potwierdza to również mało znana Fraszka  Norwida (którą poeta spuentował: „Pisa-
łem w Europie 1850”), zatytułowana „Confregit in Die irae suae…” (Psal.) i inna, rozpoczyna-
jąca się od słów Jeśli ma Polska pójść nie drogą mleczną (…). 
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i podziały intelektualne, niestereotypowo spogląda na fakty powszechnie znane 
i na obiegowe prawdy”32, co oddala go od ogółu emigracyjnego i ogranicza wpływ 
na wychodźczą społeczność. Nie neguje pojęcia ojczyzny w jej pierwotnym sensie 
i nie odbiera wartości temu co odziedziczone po ziemskich matkach i ojcach, jed-
nak – zwłaszcza po Promethidionie – najwłaściwszą, pozwalającą także oswajać dy-
stans rozłąki z krajem, czyni „wiarę w sprawczą potęgę myśli i etos nadziei chrześci-
jańskiej”33. Lenartowiczowska koncepcja poezji, skupiona na introspekcji i kontem-
plowaniu stanu rozpaczy, staje się Norwidowi obca i wtórna. Utwory będące odbi-
ciem jego „depresyjnych nastrojów” należą przecież do rzadkości: Moja piosnka [I], 
Italiam! Italiam!, Aerumnarum plenus, L’inconnu aux inconnus. 

W latach 50. gdy korespondencję poetów można by nazwać ożywioną i kiedy to-
czy się ich poetycki dialog utworami sobie adresowanymi, pogłębia się zarysowana 
w ich twórczości postawa życiowej klęski, wrażenie ciążącego nad głową wygnańca 
z ojczyzny fatalnego losu, zwłaszcza u Lenartowicza,  dla którego ocalające wydaje 
się być pielęgnowanie wspomnień. Dla Norwida misją staje  się wcielenie w czyn fi -
lozofii   bożego dziecięctwa, pokory, jednocześnie walki o prawdę – o sobie samym, 
o człowieku w ogóle. Tęsknota do: „kraju tego, gdzie kruszynę chleba / Podnoszą 
z ziemi przez uszanowanie / Dla darów Nieba…”, „Do kraju tego, gdzie winą jest 
dużą / Popsować gniazdo na gruszy bocianie / Bo wszystkim służą…”, „Do kraju te-
go, gdzie pierwsze ukłony / Są – jak odwieczne Chrystusa wyznanie: Bądź pochwa-
lony!” jest tęsknotą nieukojoną, a nawet tęsknotą „nie do ukojenia”, wynikającą 
z pierwszych, podstawowych i niezbywalnych doświadczeń polskości, tych, którym 
wyraz dawał wcześniej w Listach o Emigracji, Głosie niedawno do wychodźstwa przybyłe-
go artysty, Liście z Krakowa. Zaspokojenie tej tęsknoty nie równa się jednak powroto-
wi w granice kraju, nie polega bowiem na byciu „tam” ze wszystkimi i na dzieleniu 
biedy w porozbiorowej smutnej rzeczywistości, lecz jest tożsame z służbą Ojczyźnie, 
której szczęście jest „procentem od szczęścia Ludzkości”34 – więc służbą… Ludzko-
ści. W pewnym stopniu przekonanie to tłumaczy decyzję Norwida, który w  poczu-
ciu osobistej klęski i klęski narodu postanowił opuścić Europę. Nie skorzystał prze-
cież z propozycji Józefa Łubieńskiego zapraszającego poetę do Pudliszek w Wielko-
polskie, co mogło wpłynąć pozytywnie na kontakty z ówczesną polską prasą i śro-

32  B. D o p a r t, Norwida sprawa o Polskę, [w:] Historia ma konsekwencje: Mickiewicz, Moch-
nacki, Norwid, Witkacy o dziejach Polski, pod red.  A. Rzegockiego, Kraków–Warszawa 2012, 
s. 62.

33 Tamże.
34 Warto przytoczyć dłuższy fragment szkicu  Norwida Co to jest Ojczyzna? z 1852 roku. 

Poeta pisał: „Żeby zapytał kto  Jana III-go idącego pod Wiedeń, co to jest Ojczyzna? – od-
powiedziałby: Jest to miejsce, w którym najmilej spocząć i umrzeć – kiedy ma się gotowość nie-
ustanną życia i utrudzania się tam, gdzie w każdym czasie danym najdzielniej o Ludzkość idzie. Na 
tych prawach moralnych wyprowadził  Jan III-ci wojsko poza Polskę przeciw prawom Pol-
ski. Toż samo zrobił  Napoleon Wielki z Francją. Albowiem – szlachetny człowiek nie mógł-
by wyżyć dnia jednego w Ojczyźnie, której szczęście nie byłoby tylko procentem od szczę-
ścia Ludzkości. Wszyscy dziadowie i Ojcowie Rzeczypospolitej Polskiej tak pojmowali spra-
wę polską”. Zob. C.  N o r w i d, Pisma wszystkie, oprac.  J.W. Gomulicki, t. 7: Proza, Warsza-
wa 1973, s. 50.
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dowiskiem. Mogło też w zasadniczy sposób zmienić charakter  Norwidowego wy-
gnania, któremu w 1852 roku poeta nadał rys swoiście romantyczny, potwierdza-
jąc determinację w dążeniu ku wolności, zwłaszcza tej wewnętrznej, w wymiarze 
psychicznym. Decyzja Norwida, pomijając  istotną kwestię porażki na polu literac-
kim, wynikała także z poczucia rozpadu więzi wspólnoty i nieumiejętności defi nio-
wania siebie w jej kategoriach; wspólnoty, której potrzebował i której poszukiwał. 
Działanie wbrew idei zjednoczenia narodu, wbrew idei ładu społecznego traktował 
jako klęskę w wymiarze duchowym. Podkreślał to wielokrotnie, choćby w wierszu 
Do Mieczy-Sława, w którym czytamy:

Chcesz Emigrację czytać?… popatrz raczej,
Jak się roz-kłada NARÓD od roz-paczy – (…)

Emigracja była więc dla Norwida sytuacją  trudną („nieznośną”) z wielu powo-
dów, ale była też okazją do sformułowania swego programu ideowego i artystycz-
nego, w jakimś szczególnym sensie oswajającego bezdomność i smutek, zapobiega-
jącego poczuciu bezcelowości i totalnej bezradności wobec losu poety „wygnane-
go”. Jego cechą znamienną był chrześcijański prowidencjalizm, który zobowiązy-
wał do wierności i służby; stąd poeta „bywał dumny i hardy” (Ty mnie do pieśni po-
kornej nie wołaj), stąd zalecał, aby „strzec się brać na się zbiorową ułomność” (Teofi -
lowi), stąd uszanowanie człowieka rozpoznawał jako postawę godną Bożej miłości 
i nagrody (Do Teofi la Lenartowicza). W wierszu  Norwida Na jakie  stać mię, Bracie – ta-
kieć piszę listy czytamy:

Jedna jest rzecz w Twym liście, którą po skończeniu
Czytania pamiętałem, i teraz znów pomnę,
Ż e  z d a j e s z  m i  s i ę  b o l e ć  w  o d ż y ł y m  w s p o m n i e n i u 
(w. 18–20).

Krytyczna ocena  Lenartowiczowskiej postawy poprzedziła, jako wnikliwa i traf-
na, wnioski płynące z dzisiejszych lektur poezji autora Złotego kubka. Przygląda-
my się tu bowiem dominującej w tej twórczości odmianie – jak trafnie zauważa  Jó-
zef Fert: 

„wielokrotnie ponawianego studium autoportretowego, wyrastającego z potrze-
by wyzwalania się z historycznych i psychologicznych uwarunkowań wygnania, 
z sytuacji obcego w świecie wprawdzie bogatym i inspirującym, ale jednak ciągle 
nieoswojonym i w istocie sprzecznym z najgłębszymi pragnieniami podmiotu”35.

35  J. F e r t,  Wstęp, [w:] Teofi l Lenartowicz, Helena Mickiewiczówna. Korespondencja, oprac. 
i do druku podał  J. Fert, Lublin 1997, s. 20.
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One nieco wbrew orędownikom tezy o szerokich horyzontach poezji Lenarto-
wicza36,  o jej otwarciu na świat kierują uwagę czytelnika wciąż na „mały światek” 
autora Gladiatorów. Tak właśnie jak niegdyś przewidywał to Norwid. W  poemaciku 
wydrukowanym w „Szkółce dla Dzieci” w 1851 roku, zatytułowanym właśnie Ma-
ły światek poeta powiada: „Myśl moja cicha, / Jak moja chata, / Nad dym ojczystej / 
Wioski nie wzlata”. W publikowanym w tym samym piśmie w 1853 roku wierszu 
Dumka wygnańca pragnienia podmiotu mówiącego nie ulegają zmianie i znów spro-
wadzają się do pytań o tragiczny los: „Słońce zaszło za lasami, / Lud wesoły idzie 
z pracy, / Czemuż się nie cieszę z wami? / Czemu wyście nie Polacy?”. W wierszu 
Nad Wisłą (pierwodruk w „Szkółce dla Młodzieży” w 1854) czytamy zaś: „Oj, po-
wiej, wietrze wschodni, / Bośmy ojczyzny godni”, a w utworze Na wyjezdnym z Fon-
tainbleau (pierwodruk Warszawa 1858): „(…) da Pan Bóg – po biedzie latosiej / Pol-
ska pszenica pięknie się wykłosi!”. Przykłady można by mnożyć. Ogólnie rzecz bio-
rąc, takie sformułowania wskazują na nieustannie podejmowaną próbę wyzwole-
nia się z psychologicznych uwarunkowań wygnania. W sposób szczególny potwier-
dza to zbiór Lirenka – kwintesencja  Lenartowiczowskiej koncepcji poezji ludowej. 
 Autor dawał przyzwolenie, aby w jego poezji znajdowała ujście upokorzona duma, 
która niejednokrotnie – korzystając z wyrażenia  Andrzeja Walickiego – „szukała uj-
ścia w wybuchach emocjonalnego patriotyzmu”37.

Polskość była dla Lenartowicza  wzniosłą ideą, co potwierdzają także wiersze po-
wstałe „wokół” styczniowej insurekcji – łączącej poetów i jednocześnie ilustrującej 
elementarne różnice. Śpiewem na cześć 25 lutego 1861 r. w Warszawie powrócił autor 
Kaliny do poetyki powstańczych wierszy z roku 1830. Powstanie styczniowe uczy-
nił on kluczowym w owym czasie punktem odniesienia wciąż dokonywanej refl ek-
sji nad losami ojczyzny38. Moralną rewolucję poprzedzającą wybuch powstania na-
zywał „świętym i szlachetnym ruchem”39 i głęboko wierzył w sensowność działań 
zbrojnych. „(…) wszystkie nędze osobiste głuchną przy wielkim okrzyku powstania 

36 Zob.  J. N o w a k o w s k i,  Teofi l Lenartowicz i jego poezje, Kraków 1970. Badacz pisze: 
„Twórczość mazowieckiego lirnika otwarta była szeroko na świat. Już i sam Paryż (…) do-
czekał się trzech głębokich utworów (Na kolumnę Wandomską w Paryżu, Paryż 1855, wresz-
cie Wieża Eiff el), a słonecznej ziemi italskiej poświęcił on nawet cały obszerny tomik poezji: 
Album włoskie” (s. 6).

37  A. W a l i c k i,  Naród. Nacjonalizm. Patriotyzm, wstęp  A. Mencwel, „Prace wybrane 
Andrzeja Walickiego. Kultura i myśl polska”, t. 1, Kraków 2009, s. 379.

38 W miesiącach powstania styczniowego – jak pisze o tym  J. Nowakowski –  Lenar-
towicz został powołany przez Rząd Narodowy do biura prasowego na Włochy. Już wów-
czas był przekonany, że nagłaśnianie sprawy polskiej jest niezwykle istotne dla podtrzyma-
nia tematu zniewolenia ojczyzny na Zachodzie. Jakimś szczególnym wzorem był dla nie-
go w tej kwestii Adam  Mickiewicz, jego działalność społeczno-polityczna, także jego wy-
kłady w Collège de France. Zob.  J. N o w a k o w s k i, [w:] T.  L e n a r t o w i c z, O charak-
terze poe zji, dz. cyt., s. 11. Zob. także: T.  L e n a r t o w i c z, Listy o Adamie Mickiewiczu, Pa-
ryż 1875.

39 List do  Tekli Zmorskiej z 11 września 1861 roku, [w:]  J. R u d n i c k a, dz. cyt., s. 18.
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z kraju”40 – pisał w 1863 roku w liście do  Tekli Zmorskiej41. Norwid w  Improwizacji na 
zapytanie o wieści z Warszawy również potwierdzał zainteresowanie kwestią powstań-
czą, mimo iż nie był zwolennikiem krwawych insurekcji42. Z szacunkiem zwracał 
się do tych, którzy nie dzieląc losu wygnania, stawiali czoło brutalnej rzeczywisto-
ści, dowodząc swej odwagi wiarą w sens walki o odrodzenie państwa i narodu43. 

Dlatego, być tam nie mogąc, gdzie łkanie,
Ni w pierś przyjmować zaczepki,
Milczę przynajmniej… mam uszanowanie
Dla Achillesa kolebki!

Wiersz potwierdza, że: „spontaniczny i ogólny charakter ruchu był (…) dla Nor-
wida znamieniem  jego zgodności z duchem czasu, wskazówką, że przez wypadki 
warszawskie realizują się cele historyczne, a więc boże”44. Jest to jednak utwór inny 
niż te, które z myślą o bojowych szańcach i okopach pisywał w latach 60. XIX wie-
ku Teofi l Lenartowicz.

 Wierszem rozstrzygającym charakter Norwidowej postawy, rozstrzygającym 
istotę jego patriotyzmu i pozostającym w opozycji do Lenartowiczowskiej „poezji 
tęsknoty” jest utwór Moja ojczyzna, napisany w 1861 roku, nazwany w literaturze 
przedmiotu wykładnią „uniwersalistycznej koncepcji człowieka”45. Jest ów utwór 
swoistym kontrapunktem wypowiedzi Norwida na temat  ojczyzny, której cierpie-
nie jest mu bliskie jak cierpienie matki. Ma charakter medytacyjnego rozważania 
nad fenomenem ojczyzny, ona jest przedmiotem refl eksji, podmiotem medytacji 
zaś jest sam poeta46. 

40 List do  Tekli Zmorskiej z 29 stycznia 1863 roku; tamże, s. 38.
41 W liście z 19 stycznia 1864 czytamy: „Daj Boże, żebyśmy w tym roku się zobaczy-

li. Jeżeli wojna się rozpocznie, to choćby umrzeć na drodze, pociągnę do kraju, zostawiając 
wszystko dla tego, co najbliższe sercu – Ojczyzny”. Zob. tamże, s. 40.

42 Przypomnijmy artykuł z 1861 roku zatytułowany Poznańskie 1846–1848. Czy też mą-
dry Polak po szkodzie?, w którym powracał do wydarzeń Wiosny Ludów, oceniając krytycz-
nie ówczesny czyn zbrojny, lub list do  Józefa Bohdana Zaleskiego z 7 lutego 1852 roku, 
w którym napisał: „U nas – poświęcenie to jest dopiero, ażeby umieć stracić wszystko dla 
sprawy – zacna precepta i konieczna, powtarzam, Starego Zakonu precepta, ale u nas jeszcze 
nie pojmuje się poświęcenie jako zależące na tym, ażeby wszystko zyskać dla sprawy. I dla-
tego jest popiół”. Zob.  C. N o r w i d, Pisma wszystkie, dz. cyt., t. 8: Listy 1839–1861, s. 157.

43  Zofi a Stefanowska pisała: „Dla  Norwida były więc manifestacje patriotyczne obja-
wieniem oryginalnej, twórczej idei. Łatwo dodać, że entuzjazm poety uwarunkowany był 
pokojowym i religijnym charakterem tych wystąpień patriotycznych, ich moralną, zgod-
ną z duchem chrześcijańskim wymową”. Zob.  Z. S t e f a n o w s k a, Spór o powstanie, [w:] 
t a ż, Strona romantyków. Studia o Norwidzie, Lublin 1993, s. 89.

44 Tamże, s. 93.
45   C. R o w i ń s k i, „Moja ojczyzna”, [w:] Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Ana-

lizy i interpretacje, pod red.  S. Makowskiego, Warszawa 1986, s. 93.
46 Przypomnijmy, iż wiersz miał stanowić odpowiedź na „zaczepki” polemistów  Norwi-

da, zarzucających mu postawę nadmiernie uniwersalistyczną w związku z pomijaniem te-
matu polskiego.
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Kto mi powiada, że moja ojczyzna:
Pola, zieloność, okopy,
Chaty i kwiaty, i sioła – niech wyzna,
Że – to jej stopy.

Dziecka – nikt z ramion matki nie odbiera:
Pacholę – do kolan jej sięga;
Syn – piersi dorósł i ramię podpiera:
To – praw mych księga.

Ojczyzna moja nie stąd wstawa czołem;
Ja ciałem zza Eufratu,
A duchem sponad Chaosu się wziąłem:
Czynsz płacę światu.

Naród mię żaden nie zbawił ni stworzył;
Wieczność pamiętam przed wiekiem;
Klucz Dawidowy usta mi otworzył,
Rzym nazwał człowiekiem.

Ojczyzny mojej stopy okrwawione
Włosami otrzeć na piasku
Padam: lecz znam jej twarz i koronę
Słońca słońc blasku.

Dziadowie moi nie znali też innej;
Ja nóg jej ręką tykałem;
Sandału rzemień nieraz na nich gminny
Ucałowałem.

Niechże nie uczą mnie, gdzie ma ojczyzna,
Bo pola, sioła, okopy
I krew, i ciało, i ta jego blizna
To ślad – lub – stopy.

Poeta powraca w kolejnych strofach wiersza do głównego pojęcia – ojczyzna, 
zgodnie z założeniem, że aby właściwie rozpoznać daną rzecz, należy „wmyślać się” 
w nią i nie poprzestawać na powierzchownym stwierdzeniu jej istnienia47. Jaki to 
przynosi rezultat? Ojczyzna widziana jest tu w dwuwymiarowej pełni – jako ziem-
ska przystań, kolebka, dom i z drugiej strony jako „odblask Boskiej świetności”, wy-
znaczający perspektywę eschatologiczną – drogę ku ojczyźnie wiecznej. (Inspiracją 

47 Zob.  T. D o b r z y ń s k a,  Medytacja: gatunek mowy i jego realizacje tekstowe, [w:] Me-
dytacja. Postawa intelektualna, sposób poznania, gatunek dyskursu, pod red.  T. Kostkiewiczowej 
i  M. Saganiak, Warszawa 2010, s. 124. 
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takiego ujęcia tematu mógł być fragment Dziejów Apostolskich, a konkretniej frag-
ment Księgi Izajasza cytowanej w Dziejach48). Poeta czuje się w obowiązku rozważyć 
jej istotę, aby rozwiać wątpliwości wszystkich, którzy „uczą go” i oceniają. W stro-
fi e drugiej Mojej ojczyzny formułuje księgę praw, których pozostaje wyznawcą. Umi-
łowanie ojczyzny, jako dobra wspólnego, jako matki jest dla niego sprawą oczywi-
stą. To metaforyczne umiłowanie jej stóp, „siół, pól, chat” jest wyrazem wierności 
temu, co najmocniej ontologicznie warunkuje samo istnienie ojczyzny49. Ono jed-
nak wyprowadza myśl poety dalej, ku „ojcowiźnie, którą zawdzięczamy Chrystuso-
wi”. Zrodzenie z ducha, z Boskiego tchnienia pozwala mu poszukiwać swych korze-
ni „za Eufratem”, a potem w Rzymie.  Norwidowy matecznik to Eden, z niego „wy-
chodzi” ku człowieczeństwu, ku ojczyźnie, którą z uszanowaniem i czcią miłuje, tak 
jak niegdyś czynili jego dziadowie. Polska – ojczyzna wyłania się z Ojczyzny „spo-
za czasu” i „spoza miejsca”, z Ojczyzny Ducha, do której w konsekwencji zmierza50. 

Poeta kończy utwór, powracając do tonu retorycznej polemiki, dając odprawę 
tym, którzy chcieliby go pouczać51. Zamyka temat uogólniającym stwierdzeniem 
przemyślanej dogłębnie kwestii, zgodnie z zasadą medytacyjnego skupienia, któ-
re oczyszcza umysł z balastu mylnych wyobrażeń, rozpoznaje istotę różnych rze-
czy, a dzięki temu rewiduje światopogląd, pozwala na dojrzalsze kształtowanie swo-
jej postawy i w konsekwencji sposobu postępowania52. Ta postawa intelektualna 
nie ulega zmianie już do końca życia poety, który wątki wprowadzone w Mojej oj-
czyźnie rozwija i w Rzeczy o wolności słowa, i w Emilu na Gozdawiu, i nawet w niejed-
noznacznym późnym wierszu Rozebrana.

Rezygnacja, nieudane próby wskrzeszania patriotycznego optymizmu, świado-
mość narodowej klęski i fakt nieistnienia ojczyzny na mapach Starego Kontynentu 
leżą u podstaw chronicznej nostalgii Teofi la Lenartowicza.  Kontemplowanie obrazu 
ojczyzny ma więc dla niego charakter ocalający i terapeutyczny w sytuacji, gdy „ża-

48 Ów fragment brzmi następująco:
Niebo jest moją stolicą,
a ziemia podnóżkiem stóp moich.
Jakiż dom zbudujecie Mi, mówi Pan,
albo gdzież miejsce odpoczynku mego? 
Cytat wg Biblii Tysiąclecia, Poznań–Warszawa 1997, s. 1250, w. 49.
49 Zob.   W. S t r ó ż e w s k i,  Kilka refl eksji o patriotyzmie, [w:] Oblicza patriotyzmu, dz. 

cyt., s. 151.
50 Por.  J a n  P a w e ł  I I, Pamięć i tożsamość. Rozprawy na przełomie tysiącleci, Kraków 

2005. „Ojczyzna jako ojcowizna jest z Boga, ale równocześnie jest w jakimś znaczeniu rów-
nież ze świata. Chrystus przyszedł na świat, ażeby potwierdzić odwieczne prawa Ojca, 
Stwórcy. Równocześnie jednak dał początek zupełnie nowej kulturze. Kultura znaczy upra-
wa. Chrystus swoim nauczaniem, swoim życiem, śmiercią, zmartwychwstaniem „uprawił” 
niejako na nowo ten świat stworzony przez Ojca (…). Tak więc ta Boża ojcowizna przyoble-
kła się w kształt kultury chrześcijańskiej. Istnieje ona nie tylko w społeczeństwach i w na-
rodach chrześcijańskich, ale w jakiejś mierze zaistniała ona w kulturze ludzkości. W jakiejś 
mierze całą tę kulturę przetworzyła” (s. 69–70).

51  C. R o w i ń s k i, dz. cyt., s. 96.
52  T. D o b r z y ń s k a, dz. cyt., s. 124.
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łoba wieczna w sercach, wieczna myśl wydobycia się na wolność …”53. Długa roz-
łąka z krajem, w przypadku Lenartowicza  jakby podwojona przez fakt opuszczenia 
przez poetę emigranckiego Paryża i osiedlenia się we Florencji, gdzie nerw polskiej 
kultury był znacznie słabszy, staje się swego rodzaju usprawiedliwieniem. Poetyc-
kie rozmyślania Norwida dążą ku  rozjaśnieniu i uporządkowaniu rozmaitych po-
jęć, reguł, stanów rzeczy54.

Rzeczy, które są zawsze ciągle-wiarołomne,
To jest – stałe, stałością człowieczych kreacji;
Że więc bolejesz, ból jest realność-bez-racji.
A że nikt tu realnym nie jest absolutnie,
Będąc za Jeruzalem i na emigracji,
Więc są i bole tyle bezsensne, co lutnie!…

Istotnie, autor Mojej ojczyzny potrafi  ustrzec swą lutnię od bólu, który osacza jak 
absurd. Poprzez doświadczenie cierpienia poszukuje on sensu człowieczeństwa, sen-
su swego wygnańczego istnienia i heroicznie oswaja dystans rozłąki z krajem.

53 List do  Tekli Zmorskiej z 27 stycznia 1866 roku, [w:] dz. cyt., s. 46.
54 Zob.  M. S a g a n i a k,  Doświadczenie wewnętrzne jako źródło mowy. Medytacja w fi lozo-

fii   i poezji, [w:] Medytacja, dz. cyt., s. 148.
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 JACEK LYSZCZYNA

KRAJOWE KORZENIE TWÓRCZOŚCI 
CYPRIANA NORWIDA

W opublikowanym na łamach „Kalendarza Pielgrzymstwa Polskiego na Rok 
1840” Wspomnieniu o piśmiennictwie polskim w emigracji jeden z najwybitniej-

szych polskich krytyków literackich epoki romantyzmu –  Stanisław Ropelewski 
zwracał uwagę na fakt, że w istocie emigracyjna literatura stanowi w pewnym sen-
sie kontynuację literatury przedpowstaniowej, której naturalny rozwój uległ jednak 
zaburzeniu przez wydarzenia polityczne. Pisał  Ropelewski:

Na pozór można by mniemać, że piśmiennictwo emigracji nie przedstawia wca-
le nowych charakterów. Rzeczywiście mało nazwisk przybyło na liście pisarzy na-
rodowych […]. Chociaż prawie ci sami ludzie uprawiają dziś pole umysłowości pol-
skiej, którzy przed dziesiątkiem lat niepodły plon już byli na nim uszczknęli, wszak-
że w pełności ich pędu, środkiem ich życia przypadł fakt polityczny, co ochwiawszy 
w gruncie całą budowę ich pojęć, zwrócił ich pochód na nowe tory i niejako w no-
we osoby ich przemienił. Tym sposobem piśmiennictwo emigracyjne znalazło się 
w logicznej zależności nie od piśmiennictwa poprzedzającej epoki, nie od normal-
nego rozwinięcia indywidualności uświetniających oba okresy, ale od galwanizują-
cego wszystkie umysły politycznego wydarzenia1.

Ponieważ na emigracji znaleźli się niemal wszyscy romantyczni poeci i pisarze, 
w konsekwencji centrum polskiego życia literackiego stał się na trzy dziesięciolecia 
Paryż. Miało to oczywiście swoje konsekwencje dla literatury w kraju, gdzie prak-
tycznie przez całe lata 30. niewiele się działo pod tym względem, a pewne ożywienie 
zaobserwować można dopiero z początkiem lat 40., gdy dorosło i zaczęło tworzyć, 
a więc i debiutować w druku kolejne pokolenie tych, którzy przeżyli powstanie li-
stopadowe jako dzieci, zbyt młodzi, by brać w nim udział, ale przecież już świado-
mi dokonujących się wówczas wydarzeń. To pokolenie twórców nazwanych po la-
tach Cyganerią warszawską, ale i Cypriana  Norwida, którego łączyła z nimi nie tyl-
ko więź pokoleniowa, ale i towarzyskie kontakty.

Ale przecież temu pokoleniu przyszło dorastać w zupełnie innych warunkach 
niż poprzedniemu, które w latach 20. tworzyło zręby romantyzmu w Polsce, spie-
rało się o literaturę z klasykami na łamach prasy i w przedmowach do tomów po-
ezji. Przede wszystkim ich nieco młodsi następcy siłą rzeczy musieli być trochę go-
rzej wykształceni po likwidacji uniwersytetów w Warszawie i w Wilnie, nie mogli 
też chłonąć toczących się w latach 20. na łamach prasy – pomimo istniejącej i wów-

1 [ S. R o p e l e w s k i],  Wspomnienie o piśmiennictwie polskim w emigracji, „Kalendarz Piel-
grzymstwa Polskiego na Rok 1840”, s. 82.
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czas cenzury – ożywczych w istocie sporów i polemik literackich. W latach 30. za-
brakło nie tylko tej prasy, ale cenzura blokowała wszelką możliwość kontaktu inte-
lektualnego ze współczesnym światem, kontrolując m.in. i uniemożliwiając przy-
wóz zagranicznych książek.

A więc i twórcy krajowi byli w istocie kontynuatorami wczesnego romantyzmu 
lat 20., o czym świadczy i powrót do niektórych gatunków literackich, dawno już 
porzuconych przez twórców emigracyjnych, jak np. ballada czy powieść poetycka, 
a także takiej tematyki, jak np. ludowość. Bo tak naprawdę literatura romantycz-
na zamykała się dla nich w latach 20. – z tego czasu dostępne były dla tego poko-
lenia utwory literackie, drukowane w poprzednim dziesięcioleciu na łamach gazet 
czy w książkach, przechowywanych w domowych księgozbiorach, natomiast lite-
ratura emigracyjna docierała co prawda do kraju, jej zasięg był jednak bardzo ogra-
niczony. I nie przypadkiem tylko ci twórcy z tego pokolenia, którzy dołączyli do 
wcześniejszej emigracji, jak  Cyprian  Norwid czy Teofi l  Lenartowicz, wyrośli ponad 
innych poetów i pisarzy swego pokolenia. Emigracja bowiem umożliwiła im nad-
robienie braków swego wykształcenia dzięki kontaktowi ze współczesną myślą eu-
ropejską i amerykańską poprzez lekturę książek i czasopism, a także poznanie ca-
łej nowoczesnej literatury emigracyjnej. Pamiętajmy bowiem, że w latach 40., gdy 
obaj wymienieni poeci znaleźli się poza terenem ziem polskich, gotowe były niemal 
wszystkie arcydzieła polskiego romantyzmu. Inaczej mówiąc, znaczy to, że rywa-
lami  Norwida nie byli już, jak w kraju, inni poeci jego pokolenia, np.  Włodzimierz 
Wolski,  Seweryn Filleborn,  Józef Bohdan Dziekoński,  Seweryn Zenon Sierpiński,  Ro-
man Zmorski.   Norwid musiał mierzyć się z arcydziełami Adama  Mickiewicza,  Zyg-
munta Krasińskiego,  Juliusza Słowackiego.

Gdy przyjrzeć się bliżej emigracyjnej twórczości  Norwida i oskarżeniom o jej 
niezrozumiałość, widać wyraźnie, że jego nowatorstwo tkwiło nie w tym, co głosił 
poetyckim słowem – choć oczywiście mówił rzeczy nowe, ale przecież do przyjęcia 
przez publiczność – ale właśnie w formie jego literackiej wypowiedzi. Tego przecież 
dotyczą ponawiane zarzuty „ciemnoty” i „niezrozumiałości” jego utworów. Ozna-
cza to, że  Norwid pozostał wierny podstawowemu nakazowi romantyzmu – mia-
nowicie oryginalności. W uproszczeniu,  Norwid miał do wyboru dwie drogi – al-
bo pisać tak, jak pisali już przed nim inni wielcy romantycy i cieszyć się uznaniem 
współczesnych – tak było przecież w jego pierwszych, warszawskich latach – ale dla 
potomnych być tylko jednym z wielu późnych romantyków, po prostu epigonem, 
albo też pisać inaczej niż wszyscy przed nim, narażając się u współczesnych na za-
rzut niezrozumiałości, ale zachowując wiarę w to, że kiedyś jego twórczość zostanie 
odczytana i doceniona.  Norwid wybrał wariant drugi – i chyba zrobił to świadomie, 
o czym świadczy wiele jego wypowiedzi, ze znanymi słowami z wiersza Klaskaniem 
mając obrzękłe prawice… gdzie pisał:

Tak znów odczyta on, co ty dziś czytasz, / Ale on spomni mnie… […]2

2 C.  N o r w i d,  Pisma wszystkie, t. 2: Wiersze. Część druga, oprac.   J.W. Gomulicki, War-
szawa 1971, s. 17.
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Ale przecież  Norwid w swej emigracyjnej twórczości pozostał wierny wielu te-
matom, które podejmował jeszcze w kraju, przed wyjazdem, i które jakoś wiążą się 
z kręgiem zainteresowań poetów warszawskich, zwłaszcza tzw. Cyganerii. Zwracał 
na to uwagę już dawno  Kazimierz Wyka, pisząc w swej książce o pokoleniach lite-
rackich, że twórczość tego poety:

[…] jest w całości uwarunkowana przez atmosferę generacji. Ludowość bądź ja-
ko czysta stylizacja zachwytu, bądź jako wiara w wyższą wartość ludu. Przekonanie 
o roli poezji, przysięga wierności dla niej wraz ze skargą na niedoskonałość wyrazu3.

Niewątpliwie śladem takich wczesnych zainteresowań  Norwida jest właśnie je-
go wyraźna fascynacja folklorem, wyraźna u innych romantyków w latach 20., ale 
prawie niewidoczna w ich emigracyjnej twórczości. U  Norwida natomiast twórczość 
ludowa jest fundamentem sztuki narodowej i ogólnoludzkiej, stąd tak wielka admi-
racja poety dla twórczości  Chopina i ludowych inspiracji w jego muzyce. Wprost pi-
sał o tym wiele razy, zwłaszcza w Promethidionie:

I stąd największym prosty lud poetą,
Co nuci z dłońmi ziemią brązowemi,
A wieszcz periodem pieśni i profetą,
Odlatującym z pieśniami od ziemi.
I stąd największym prosty lud muzykiem,
Lecz muzyk jego płomiennym językiem4.

Ten sam problem – relacji pomiędzy autentyczną twórczością ludową a „wyso-
ką”, profesjonalną – poruszał także w wierszu Kolebka pieśni (Do spółczesnych ludo-
wych pieśniarzy) z cyklu Vade-mecum. Wyraźne są w tych poglądach  Norwida echa 
ludoznawczych fascynacji poetów z kręgu Cyganerii warszawskiej, podejmujących 
przecież nieraz wyprawy w celu poznania i zapisu autentycznego folkloru.

Inny temat, obecny w niemal całej twórczości  Norwida, to fascynacja problema-
tyką sztuki i relacji pomiędzy artystą a społeczeństwem, a także kult sztuki i pięk-
na, swoisty estetyzm, wyróżniający niewątpliwie poetę z grona emigracyjnych twór-
ców. Dowodem może być nie tylko cały pierwszy dialog Promethidiona, „w którym 
jest rzecz o sztuce i stanowisku sztuki”5, jak głosi podtytuł tej części poematu, ale 
i wiele innych emigracyjnych utworów, zwłaszcza liryków. I w tej fascynacji ową te-
matyką trudno nie dopatrywać się wpływu poglądów i praktycznych działań mło-
dzieńczych przyjaciół  Norwida z kręgu Cyganerii warszawskiej z ich kultem sztu-
ki i przekonaniem o nieusuwalnej sprzeczności pomiędzy życiem artysty, oddane-
go ideałom sztuki, a przeciętnego mieszkańca miasta, uganiającego się za dobrami 
przyziemnymi i nieczułego na urok ideałów sztuki.

3  K. W y k a, Pokolenia literackie, Kraków 1997, s. 301.
4 C.  N o r w i d,  Pisma wszystkie, t. 3: Poematy, oprac.   J.W. Gomulicki, Warszawa 1971, 

s. 440.
5 Tamże, s. 431.
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W krajowych korzeniach twórczości  Norwida doszukiwać się można np. jego 
dwuznacznego w istocie stosunku do salonów i zapełniającego je towarzystwa. Ta 
mieszanina fascynacji z wyraźnym poczuciem wyższości i pogardą dla ludzi, spę-
dzających czas na salonowych konwersacjach i innych rozrywkach, wyniesiona zo-
stała niewątpliwie z młodzieńczych, warszawskich lat, gdy młodego poetę fetowa-
no w tym towarzystwie. Na te obrazy i wspomnienia nałożyć się miała zupełnie już 
inna emigracyjna rzeczywistość, gdzie  Norwid nie był już pupilkiem salonów i ulu-
bieńcem publiczności.

Z kraju też wyniósł niewątpliwie niechęć do szerzącego się na emigracji mesja-
nizmu narodowego i wszelkich mistycyzmów, tak obcych zawsze trzeźwo myślą-
cemu poecie.

Wróćmy raz jeszcze do słów  Kazimierza Wyki z cytowanej już książki, gdzie ba-
dacz upatruje przyczynę literackich niepowodzeń  Norwida właśnie w fakcie jego 
pokoleniowego wyobcowania:

Opowiada się fantastyczne historie o wyobcowaniu społecznym i klasowym  Nor-
wida, zamiast powiedzieć po prostu, że  Norwid wyobcował się ze swego pokolenia, 
a do drugiego pokolenia wielkiej emigracji, jakie sobie uroił, wejść nie mógł, bo ta-
kie nie istniało6.

Wydaje się, że to właśnie było jedną z przyczyn – choć na pewno nie jedyną i mo-
że nawet, o czy mówiliśmy już wcześniej, nie najważniejszą, jego szczególnej pozy-
cji wśród emigracyjnych literatów. 

6  K. W y k a, dz. cyt., s. 302.
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 MARIA MAKARUK

ANTONI EDWARD  ODYNIEC 
I ZMARNOWANA SZANSA NA „PIERWSZEŃSTWO 

ROMANTYCZNOŚCI DRAMATYCZNEJ”

  Aleksander Tyszyński w wydanej w 1837 roku powieści Amerykanka w Polsce roz-
począł charakterystykę „szkół poetycznych” ówczesnej poezji polskiej od omó-

wienia „szkoły liteskiej” (sic!), która w ciągu zaledwie kilku lat stała się szkołą „w po-
ezji polskiej naczelną”1. Do jej „znakomitych” przedstawicieli krytyk zaliczył obok 
Adama  Mickiewicza także  Antoniego Edwarda  Odyńca,  Józefa Korzeniowskiego, 
Stefana  Witwickiego,  Aleksandra Chodźkę i  Juliana Korsaka. Pozycja  Odyńca, zaska-
kująca z dzisiejszej perspektywy, zgodnie z którą litewskiego poetę uważa się zwy-
kle za nieudanego naśladowcę  Mickiewicza bądź też za reprezentanta formacji bie-
dermeierowskiej2, wydawała się w epoce międzypowstaniowej zupełnie naturalna. 
Nie tylko dlatego, że w strukturę „szkoły litewskiej” w oczywisty sposób wpisana 
była centralna rola  Mickiewicza i krążących wokół niego satelitów, lecz także dlate-
go, że  Odyniec już ponad dekadę wcześniej, po opublikowaniu pierwszego tomiku 
Poezyj3, został uznany przez  Maurycego  Mochnackiego i  Michała Podczaszyńskie-
go za jednego z prekursorów „romantyczności literackiej”.  Mochnacki w rozprawie 
O duchu i źródłach poezji w Polszcze, która na trwałe zapisała się w historii krytyki ro-
mantycznej, postawił twórczość  Odyńca w jednym rzędzie z utworami  Mickiewi-
cza i  Józefa Bohdana Zaleskiego:

Starożytność słowiańska, mitologia północna i duch średnich wieków te są źró-
dła romantycznej poezji w Polszcze, te są obfi te materiały do literatury narodowej, ta 
jest obszerna imaginacji, uczuć i pomysłów estetycznych dziedzina. Uczuli tę praw-
dę  Mickiewicz,  J.B. Zaleski,  Odyniec i kilku innych młodych poetów, którzy idąc za 
wewnętrznym uczuciem i naturą, z chlubą przedarli się do wierzchołków roman-
tycznego, dotąd stopą polskiego nietkniętego Parnasu. Należy się spodziewać, że ich 
przykład i uwieńczone zapałem rodaków prace nie zostaną bezskutecznymi. Może 
jednych zachęcić zdołają do uprawiania dotąd odłogiem leżącej roli, drugich zaś od-
stręczą od naśladowania lub tłumaczenia wzorów francuskich, nazwanych klasycz-
nymi, lecz w istocie będących prawdziwą satyrą literatury narodowej4.

1  A. T y s z y ń s k i, Amerykanka w Polsce, Petersburg 1837, cz. 2, s. 25.
2 Więcej na ten temat zob.  M. M a k a r u k, Antoni Edward Odyniec – romantyk w zwier-

ciadle biedermeieru, Warszawa 2012.
3   A.E.  O d y n i e c,  Poezye, Wilno 1825.
4 M.  M o c h n a c k i,  O duchu i źródłach poezji w Polszcze, [w:] t e n ż e, Pisma krytyczne 

i polityczne, wybór i oprac.  J. Kubiak,  E. Nowicka,  Z. Przychodniak, Kraków 1996, t. 1, s. 74–
75. Pierwodruk „Dziennik Warszawski” 1825, nr 2, t. 1.
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 Podczaszyński podkreślał artyzm  Odyńca jako tłumacza współczesnych poetów 
europejskich, szczególnie pochlebnie oceniając jego przekład Lenory  Bürgera („Ta 
sławna ballada, słusznie przez Szlegla królową ballad nazwana, kilku znalazła u nas 
mniej szczęśliwych tłumaczów od  Odyńca, który gdyby tylko jej jednej przekładem 
wzbogacił literaturę polską, zasługa jego już byłaby wielką”5). Podobnie jak  Moch-
nacki, określił  Mickiewicza,  Odyńca i  Zaleskiego mianem młodych „pisarzów”, któ-
rych zjawienie się „będzie pamiętnym”6. Krytyk zakończył recenzję tomiku  Odyń-
ca, udzieliwszy młodemu poecie kredytu zaufania – napisał, że „wielki talent”, już 
dostrzegalny w jego utworach, rozwinie się i „do  Mickiewicza dozwoli przybliżyć”, 
jeśli tylko poeta „więcej nad poezją zacznie rozumować”7.

Choć drugi tom Poezyj  Odyńca, który ukazał się w rok później, został przyjęty 
przez krytykę chłodniej, poeta mógł uważać swój debiut poetycki za bardzo uda-
ny. Tym bardziej zrozumiałe staje się więc, że gdy w 1826 roku przeprowadził się do 
Warszawy, gdzie zaczął pełnić funkcję nieformalnego „ambasadora” przebywające-
go na wygnaniu Adama  Mickiewicza, zamarzył o sięgnięciu po najwyższe trofeum 
literackie – o napisaniu pierwszego romantycznego dramatu. 

Pomysł utworu, który, wedle nadziei  Odyńca, miał zapoczątkować w literaturze 
polskiej „romantyczność dramatyczną”, zrodził się kilka lat wcześniej. Sędziwy po-
eta wspominał ten moment we Wspomnieniach z przeszłości: 

Przez dwa lata polując na ptaszki, nigdy jeszcze nie ubiłem zająca; a zaś wzdycha-
łem do tego, jak giermek do złotej ostrogi. Na koniec, d. 20 sierpnia 1819, polując wła-
śnie z psami pana Soroki, w przeciągu jednej szczęśliwej godziny ubiłem nie jedne-
go, ale aż dwóch szaraków. Radość moja nie miała granic. Nie pozwoliłem strzelcowi 
dźwigać tych trofeów, które tak mi oberwały ramiona, że przez tydzień rąk podnieść 
nie mogłem. A że tego dnia wieczorem, czytając dzieło  Segura pt. Les Femmes, znala-
złem w nim ową historię o Izorze, która mi się podobała niezmiernie; więc dla upa-
miętnienia dnia tak wielkiego triumfu, ślubowałem najmocniej sam sobie, że z niej 
kiedyś napiszę dramat; co też w lat ośm dopiero potem uskuteczniłem w Warszawie8.

Pierwsze wzmianki dotyczące prac nad Izorą pochodzą z grudnia 1826 roku. Po-
eta pisał do  Ignacego Chodźki: „Oprócz obowiązkowych zatrudnień mam jeszcze 
jedno moje własne, któremu wiele przyjemności winienem. Nie wiem, jak mi się 
uda przywieść je do końca, lecz podług  Horacjusza dimidium facti habet, qui coepit, 
a ja nie tylko coepi, lecz także dimidium facti habeo”9.

5  M. P o d c z a s z y ń s k i,  O pierwszym tomie „Poezyj”  Odyńca, z krótką wzmianką o po-
ezji narodowej, „Dziennik Warszawski” 1825, t. 1, s. 447.

6 Tamże, s. 435.
7 Tamże, s. 444.
8  A.E.  O d y n i e c,  Wspomnienia z przeszłości opowiadane Deotymie, Warszawa 1884, 

s. 70–71.
9 List  A.E.  Odyńca do  I. Chodźki z 20 grudnia/1 stycznia 1826 roku, [w:]  A. P ł u g, An-

toni Edward Odyniec, „Kłosy” 1885, nr 1039, s. 347. 
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 Odyniec pracował nad utworem przez dwa lata, gotowe fragmenty oddając pod 
sąd przebywającemu w Moskwie  Mickiewiczowi, który już w marcu 1827 roku po-
naglał go do przysłania chociaż części „onego dramatu”. Poeta, który znał z wcze-
śniejszych listów  Odyńca plan Izory10, powątpiewał już wówczas w celowość ambit-
nego zamierzenia przyjaciela. Pisał: „Niezbyt wielkie mam o dramacie owym na-
dzieje, bo nie mogłeś w tak młodym wieku nabyć dostatecznej znajomości ludzi, 
aby ich charaktery nie w próżnej deklamacji, ale w prawdziwych, głębokich rysach 
odmalować; chyba to będzie coś na kształt Dziadów(!)”11.

Na jesieni 1827 roku  Odyniec donosił o planach związanych z Izorą swojemu 
 ojcu:

Bo też nic drukować nie myślę przed ukończeniem mego dramatu, o którym 
w przeszłych listach pisałem. Chciałbym, aby go już grano [podkr. – M. M.] przed 
wyjazdem moim do Litwy, a jeszcze mi zostaje kilka scen do ukończenia, ale na-
dzieja w wiosennym natchnieniu! Nikt tu w Warszawie nie wie o tym, co piszę i do 
pierwszej reprezentacji wiedzieć nie będzie, oprócz mojego przyjaciela  Brodziń-
skiego […]. Los tej sztuki, nie wątpię, że wielki będzie miał wpływ tak na dalsze mo-
je literackie prace, jako też i na moje powodzenie. Dotąd w podobnym rodzaju 
nie mamy żadnej w literaturze naszej. Chwała pierwszeństwa romantyczności 
dramatycznej byłaby przy mnie, jak jest przy Mickiewiczu pierwszeństwo roman-
tyczności lirycznej, o którą, jako jego adiutant, ustawne tu wojny odbywać muszę12. 

Przytoczony list dowodzi, jak ogromne nadzieje wiązał młody poeta z przyszło-
ścią Izory. Na uwagę zasługują tu zwłaszcza dwie informacje, które mogą umknąć 
w pobieżnej lekturze. Przede wszystkim zainteresowanie wzbudza fakt, że  Odyniec 
utożsamiał dramat z dziełem scenicznym. Postrzegając Izorę jako dzieło integral-
nie związane z teatrem, młody poeta bardzo daleko odchodził od popularnej na za-
chodzie Europy idei dramatu niescenicznego (lesedrama). Pisał ponadto o marzeniu 
pierwszeństwa w „romantyczności dramatycznej”, co uświadami a, że nie traktował 
jako dramatu opatrzonych podtytułem „poema” Dziadów  Mickiewicza.

 Odyniec był mimo młodego wieku miłośnikiem i znawcą teatru. Już w czasie stu-
diów uczęszczał na liczne przedstawienia, chłonąc najnowszy repertuar sceny wi-
leńskiej13. Po przyjeździe do Warszawy starał się zawsze znajdować w centrum ży-
cia literackiego i nadążać za najnowszą modą. Znał wszystkie nowe sztuki  Skarbka, 

10   Mickiewicz pisał: „Plan jest małą rzeczą, chciałbym koniecznie samo wydanie, styl 
poznać”. List A.  Mickiewicza do  A.E.  Odyńca z marca 1827 roku, [w:]  A.  M i c k i e w i c z, 
Dzieła, red.   J. Krzyżanowski, Warszawa 1955, t. 14, s. 327.

11 Tamże.
12 List  A.E. Odyńca do ojca,  T. Odyńca, z września 1827 roku. Por.  Cz. J a n k o w s k i, 

Z pamiątek po A.E. Odyńcu, [w:] t e n ż e, Na marginesie literatury. Szkice i wrażenia, Kraków 
1906, s. 39.

13 Na temat repertuaru Teatru Wileńskiego w latach 1815–1824 zob.  M. W i t k o w s k i, 
Świat teatralny młodego Mickiewicza, Warszawa 1971, s. 281–320.
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 Bronikowskiego czy  Korzeniowskiego, zachwycał się komediami  Fredry14, nie za-
niedbywał także lektury prasy i uczęszczania do teatru.

W liście do  ojca pisanym tuż po przeprowadzce do Warszawy, w listopadzie 1826 
roku,  Odyniec pisał:

Otwarło mi się też źródło niepospolitej przyjemności. Przed kilkunastoma dnia-
mi, znajdując się w towarzystwie z jednym uczniem dramatycznej szkoły, oświad-
czyłem, iżbym rad wytłumaczył dla Teatru jaką sztukę z niemieckiego lub angielskie-
go, gdyby mi za to frejowy bilet dać obiecano. Nie przywiązywałem żadnej warto-
ści do tych słów nawiasem mówionych, gdy nagle w przeszły wtorek tenże sam pan 
przynosi mi od komitetu teatralnego żądany bilet z bardzo grzecznym listem p.  Ku-
dlicza, w którym mię prosi o przyjęcie jego, żadnych wzajem nie naznaczając warun-
ków. Wdzięczny za tę grzeczność i delikatność, poznałem się z p.  Kudliczem i wkrót-
ce zajmę się tłumaczeniem sam nie wiem jeszcze jakiej sztuki prozą. Tak więc 4 wie-
czory na tydzień przyjemnie przepędzać mogę15.

Wprawdzie poeta nie zrealizował nigdy wspomnianego w liście zamiaru przetłu-
maczenia sztuki dla teatru, korzystał jednak skwapliwie z darmowych biletów. Do-
nosząc  Ignacemu Chodźce o warszawskich nowościach literackich, dawał dowód 
znakomitego rozeznania w repertuarze teatru:

Teraz posyłam ci nowe drama Precjoza, przekład  Minasowicza. Wielkie ma powo-
dzenie w teatrze; na siódmym przedstawieniu było tyle, co na pierwszym: przyczy-
nia się do tego muzyka, tańce, dekoracje etc. Zaira na trzeci raz mało już miała wi-
dzów; tłumaczenie dość nędzne; ale  Bogusławski (Luzynian) przecudny! Zawsze idę 
na drugi akt i zaraz po nim wychodzę16!

Teatralne doświadczenia Odyńca  odegrały niewątpliwie rolę w sposobie bu-
dowania sztuki, którą zamierzał podbić scenę warszawską. Na początku listopada 
1827 roku  Mickiewicz, zaznajomiony już z pojedynczymi scenami utworu, udzie-
lał przyjacielowi kolejnych wskazówek:

[…] Jest tam wiele pięknego, ale naprzód nie podoba się mnie, że scena nie wie-
dzieć gdzie i w jakim wieku; boję się, żeby te barony nie były tak urojone, jak tatar-
scy królowie i rycerze bizantyjscy, fi gurujący w romansach  Skuderi i  de la Calprenè-
de. Jeżeli tylko nie miałeś przed oczyma pewnej epoki i pewnego miejsca, zawsze 
wpadniesz w fałszywe pathos i deklamacje. Jestem przekonany, że oprócz dramatu 

14  Odyniec pisał do  Ignacego Chodźki: „Z nowych rzeczy czytałem w tych dniach i te-
raz jeszcze odczytuję komedie   Aleksandra Fredry, które mi wiele zachwycających, praw-
dziwie poetyckich zjednały chwil, jakich rzadko w czytaniu poety którego doznałem”. List 
A.E.  Odyńca do  I. Chodźki z września (?) 1826 roku. Por.  A. P ł u g, dz. cyt., s. 346.

15 List  A.E.  Odyńca do  T. Odyńca z 6 listopada 1826 roku, [w:]  Cz. J a n k o w s k i, 
dz. cyt., s. 38.

16 List  A.E.  Odyńca do  I. Chodźki z kwietnia 1827 roku. Por.  A. P ł u g, dz. cyt., s. 347. 
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historycznego w naszej epoce nie można nic dramatycznego prawdziwie interesu-
jącego utworzyć17.

Trudno orzec, czy  Odyniec kierował się w swoim mniemaniu uwagami  Mickie-
wicza, umieszczając akcję Izory „w wiekach średnich”, gdzieś „nad brzegami Renu”. 
Jego dramat łudząco przypominał jednak „dramy rycerskie”, jakich mnóstwo moż-
na było wówczas zobaczyć na scenach teatralnych Warszawy i Wilna. Głównymi 
bohaterami sztuki poeta uczynił Izorę i Edwina – dzieci skłóconych ze sobą śmier-
telnie baronów, Hildebrana i Artura. Akcja utworu rozpoczyna się, gdy ojciec oznaj-
mia Izorze zamiar wydania jej za mąż za swojego przyjaciela, hrabiego Fryderyka. 
Hildebran nie wie, że Izora oddała już serce młodemu Edwinowi, którego poznała 
na turnieju rycerskim. Punktem kulminacyjnym pierwszego aktu jest zjawienie się 
tajemniczego Minstrela, w którym Izora rozpoznaje ukochanego. Młodzi, w chwili 
poufnej rozmowy, decydują się na zawarcie w nocy potajemnego małżeństwa, któ-
rego ma im udzielić kapelan zamkowy, ojciec Eustachy:

MINSTREL: (u nóg Izory) Izoro! Poznajeszże mnie?

IZORA: Edwin! W takim ubiorze? Edwin przyrzekał stanąć w mego ojca dwo-
rze? (zimno). Nazbyt późno przybyłeś.

EDWIN: Miej litość, o droga! Wszystko zniosę, prócz gniewu twojego. Na Boga! 
Nie mów do mnie tym tonem. Skróć straszliwą mękę.

IZORA: (usiłując ukryć wzruszenie) Ojciec Fryderykowi przeznaczył mą rękę.

EDWIN: (porywając się z ziemi) I to jeszcze! Ha! Dobrze! Niech się los wysili! 
Straszniejszych może przeszkód dowiesz się w tej chwili. Ale się nie trwóż; miłość 
zdoła je pokonać. Kochasz mię?

IZORA: Słoważ tylko mogą Cię przekonać? […]

EDWIN: Możem więc być szczęśliwi! Nie tu czas rozmowy. Lecz przewidziałem 
trudność: oto list gotowy. W nim mię poznasz (oddaje). Lecz powiedz, czy zwierzyć 
się komu / Czy mogę znaleźć wsparcie w ojca twego domu? (z najwyższą niespo-
kojnością poglądając coraz ku drzwiom przez które Urszula odeszła). Cóż? – Czas nagli 
– każda zwłoka mię zabija!

IZORA: (po nagłym namyśle) Tak – kapelan zamkowy – on mi szczerze sprzyja. 
Z nim mów.

Rozmowę kochanków przerywa ciotka Izory, Urszula – stara panna o poetycz-
nym usposobieniu, żywiąca pogardę dla mężczyzn. Tymczasem w akcie drugim do-
chodzą do zamku wieści, że znienawidzony Artur postanowił ożenić swojego sy-
na z hrabiną Salzbach, będącą już po słowie z Hildebranem. W trzecim akcie na za-
mek napadają zbrojni pod wodzą barona Artura, w związku z czym ślub młodych 

17 List A.  Mickiewicza do  A.E.  Odyńca z początku listopada 1827 Roku, [w:] A.  M i c-
k i e w i c z, dz. cyt., s. 354.
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nie dochodzi do skutku, ale Edwin bohatersko walczy u boku Hilbdebrana i poma-
ga wziąć do niewoli własnego ojca. Sztuka kończy się pogodzeniem skłóconych ba-
ronów, którzy udzielają błogosławieństwa Izorze i Edwinowi. 

Na początku marca 1828 roku  Odyniec wysłał wreszcie przyjacielowi rękopis ca-
łego dramatu. Miesiąc później  Mickiewicz nadesłał z Petersburga krytyczną recen-
zję, w której wyraził opinię, że Izora „drukowana być nie powinna”. Większa część 
zarzutów przeciwko sztuce Odyńca  dotyczy spraw, na które poeta zwracał już uwa-
gę przyjacielowi we wcześniejszych listach – a w szczególności samego zamysłu 
utworu, pozbawionego właściwej „dramatyczności”: 

Treść, czyli jak mówią, intryga, mogłaby posłużyć do operetki, ale do dramatu 
jest nadto wiele i razem nadto mało. Ani wielkiego wypadku, ani wielkich charak-
terów, ani wielkich sytuacji. Żadna z nich mocno nie zajmuje czytelnika. Zjawienie 
się Edwina teatralne wprawdzie; ale co innego teatralność, a dramatyczność. Śpiewy 
jego ładne, często przedziwnie, i w ogólności wszędzie, gdzie przechodzisz w lirycz-
ność, okazujesz zwykły swój talent; tylko właściwa dramatyczna część jest u ciebie to-
talement manquée. Całość nie wzrusza gwałtownie ani głębokiego nie zostawia wraże-
nia, dlatego ją złą nazywam. Zalet jest wiele; naprzód wiele miejsc pięknych, łatwość 
wierszowania przedziwna. W wydaniu pewnego rodzaju dojrzałość, to jest: ani zbyt-
nich bez potrzeby uniesień, ani wielkich upadków. Jest to praca młoda, wielce obie-
cująca, ale w świat jej puszczać nie radzę. Jeśli czytasz  Szekspira, sam lepiej poznasz 
i zrozumiesz wady swojego poematu […]. Powtarzam jeszcze raz, że w naszej epoce 
jedyne drama odpowiadające potrzebom wieku – jest historyczne18.

Korespondencja między Warszawą i Moskwą, a następnie Petersburgiem, wyma-
gała czasu. Gdy  Mickiewicz formułował swoje końcowe uwagi dotyczące Izory,  Ody-
niec donosił  Chodźce o kolejnych poprawkach, które wniósł do dramatu. 

Co do Izory, nie uwierzysz, co mnie jej poprawianie czasu kosztuje! Dwa pierw-
sze akty, zdaje mi się, że już będą jako tako. Dałem jednak dowód wielkiego hero-
izmu: z drugim akcie wyrzuciłem więcej dwustu gładkich i dobrych wierszy, z cze-
go niezmiernie się cieszę, bo w nich była czcza tylko deklamacja, o czym dopiero 
teraz się przekonałem. Dowód, że nie trzeba dzieł prędko po napisaniu drukować. 
Czytam teraz  Szekspira, po angielsku rano, a po francusku wieczorem – rozumie się, 
że inne sztuki. Po przeczytaniu każdej dotychczasowe moje wyobrażenia o drama-
tach znacznym ulegają odmianom. Nie wielbię ślepo  Szekspira; widzę, że niepodob-
na chcieć go we wszystkim naśladować; a mianowicie w układzie; ależ malowanie 
charakterów, ależ moc oddania namiętności! w podziwienie mnie wprawiają. Izorę 
w ogólności skróciłem w dwóch aktach, toż samo zrobię i z aktem trzecim; wreszcie 
czekam na list  Adama. Podług jego uwag poprawię ostatecznie i puszczę w świat19.

18 List A.  Mickiewicza do  A.E.  Odyńca z 28 kwietnia/10 maja 1828 roku, tamże, s. 386–
387.

19 List  A.E.  Odyńca do  I. Chodźki z 29 kwietnia 1828 roku, [w:]  A. P ł u g, dz. cyt., 
nr 1043, s. 411. 
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Ilość pracy włożonej w wykończenie dramatu, a także nadzieja zysków z prenu-
meraty, które miały pokryć koszty planowanej przez poetę podróży do Petersburga, 
zadecydowały ostatecznie o podjęciu polemiki z opinią przyjaciela. W odpowiedzi 
na przedsięwziętą w liście Odyńca  obronę Izory  Mickiewicz pisał: 

Czytałem Izorę tutejszym i moskiewskim znajomym; sąd ich był jednomyślny. 
W Warszawie może się inaczej wydawać; na teatrze może pozyskać oklaski, ale pró-
ba ogniowa druku jest na nią za ciężka […]. Arcesem darmo się ekskuzujesz. Smut-
ny i smętny wasz parter klaskający i wasze dzienniki chwalące taką ramotę. Mam 
wstręt okrutny do wszystkich wysp i krajów, których nie ma na mapie, i królów, któ-
rych nie ma w historii. Owe intrygi osnowane na przebraniach się, siurpryzach, wy-
roczniach, dla mnie nieznośne. Jestem zabity szekspirzysta; lubo dozwalam odmie-
niać i formy, i ekonomię dramatu, ale zawsze szukam ducha poetyckiego. Wierszo-
wana i dialogowana powieść jest zawsze powieścią, tylko fałszywie opowiedzianą. 
Nieszczęsny był twój zamiar czerpać natchnienie z  Segura; cóż można z tak płytkie-
go strumyka wyczerpnąć? Jeżeli szukać materii na dramat, czemuś nie zajrzał do  Ta-
cyta albo do romansów  Walter Scotta? […] Powtarzam milion razy, że nasz wiek po-
trzebuje dramatów historycznych20.

Po dokonaniu wielu kolejnych poprawek (cztery wiersze do dramatu „dorobił” 
 Odyńcowi sam  Juliusz Słowacki21), poeta zdecydował się jednak na druk: Izora zo-
stała wydana w 1829 roku w Warszawie z dedykacją dla „Jaśnie wielmożnego ordy-
nata hrabiego  Stanisława Zamoyskiego”. 

Już współcześni Odyńca  uważali Izorę za dzieło zupełnie nieudane; nie zyskała 
ona uznania ani klasyków, ani romantyków22. Jeden z nielicznych komentatorów 
utworu,  Piotr Bańkowski, pisał po upływie prawie stu lat: „Zapomniany, zresztą 
słusznie i już dość dawno, utwór ten nie przeżył nawet swojego autora. Dziś czyta-
ny jedynie przez tych, którzy badaniu ówczesnego piśmiennictwa się oddają, niko-
go zainteresować nie zdoła”23. Współcześnie, po upływie kolejnego stulecia, można 
zaryzykować twierdzenie, że porażka  Odyńca nie  wynikała wyłącznie z przyczyn 
natury artystycznej. Jednomyślne odrzucenie Izory przez klasyków i romantyków 
świadczy o zmianie światopoglądowej, która zaszła pod koniec lat 20. XIX wieku. 
Kształtujący się od kilku lat program romantycznej krytyki literackiej osiągnął wów-

20 List A.  Mickiewicza do  A.E.  Odyńca z 20 maja/1 czerwca 1828 roku, [w:] A.  M i c k i e -
w i c z, dz. cyt., s. 393–394.

21 List  J. Słowackiego do  S. Bécu z 9 listopada 1832 roku, [w:] Korespondencja Juliusza Sło-
wackiego, oprac.  E. Sawrymowicz, Wrocław 1962, t. 1, s. 150.

22 Wprawdzie  Krystyn Lach Szyrma zamieścił w „Pamiętniku Warszawskim Umiejętno-
ści Czystych i Stosowanych” recenzję, w której okrzyknął Izorę „wytworem geniuszu”, zo-
stał on jednak prędko wyszydzony przez  Maurycego  Mochnackiego. Por. M.  M o c h n a c-
k i, Rozprawy literackie, oprac.  M. Strzyżewski, Wrocław 2000, s. 254.

23  P. B a ń k o w s k i, Adam Mickiewicz i romantycy warszawscy, „Przegląd Narodowy” 
1909, nr 9, s. 344.
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czas swój pełny kształt24, a tym samym w świadomości teoretyków prądu zaczęła 
się rysować granica, oddzielająca wysoką i niską kulturę romantyczną. Wedle wy-
krystalizowanych wtedy kryteriów oceny Izora nie mogła sprostać wymogom dzie-
ła romantycznego. Równie daleko było utworowi Odyńca do  postulatów estetyki 
klasycznej, której wyznawcy toczyli wojnę z gatunkiem dramy przez całe pierwsze 
trzydziestolecie XIX wieku. To właśnie wówczas rozeszły się drogi romantycznego 
dramatu i teatru, a co za tym idzie – romantyzmu i biedermeieru.

Teatr stanowił jedną z głównych płaszczyzn, na których prowadzone były spo-
ry o kształt polskiej sztuki początku XIX wieku.  Bohdan Korzeniewski pisał wręcz: 
„Wojna, niemrawa, klasycyzmu z romantyzmem w tym okresie estetycznego rozgar-
diaszu, kiedy przeciwnicy dostrzegając we mgle pojęć ledwie zarysy wrogich stano-
wisk, bodli piórami na oślep – toczyła się głównie w warszawskim Teatrze Narodo-
wym”25. Zdaniem   Aliny Kowalczykowej to właśnie teatr przyczynił się w dużej mie-
rze do klęski klasycyzmu, wpływając na rozwój kultury popularnej:

Teatr, bastion klasyków, najbardziej spętany okowami reguł, wyzwalał się z nich 
gwałtownie i, w Polsce, niemal bez programowych deklaracji. Dużą rolę w tym pro-
cesie odegrała nowa publiczność. Dzięki masowej imigracji, dopływowi do Warsza-
wy ludzi pochodzących z różnych stron kraju i stosunkowo najbardziej przedsiębior-
czych, powstawała społeczność bardziej dynamiczna, bardziej chłonna umysłowo. 
Żywiej reagująca. A szybkie bogacenie się ludzi działających w przemyśle, handlu, 
rzemiośle sprzyjało rozbudzaniu aspiracji kulturalnych. Wprawdzie na listach pre-
numeratorów książek i gazet nazwiska tych osób pojawiały się początkowo rzadko, 
lecz nowa publiczność zaznaczała swe istnienie w teatrze. To przede wszystkim jej 
gusta decydowały o charakterze sceny narodowej. A w każdym razie na upodoba-
nia tych „rzemieślników i Żydów” uczestniczących tłumnie w widowiskach zwala-
no winę za rozrywkowy i płytki repertuar26. 

Początkowo spór wiodły ze sobą dwie estetyki: dawna, reprezentowana w teatrze 
przez tragedię, i nowa, której wyrazem stał się gatunek dramy. Pierwsza kontynu-
owała godnie tradycje kultury wysokiej polskiego i europejskiego oświecenia; dru-
ga wprowadzała na scenę repertuar europejskich teatrów bulwarowych. Tragedia 
była obwarowana wieloma zasadami, wyprowadzanymi z poetyk normatywnych 
antyku i wieku XVII – drama, oscylująca między wzniosłością i komizmem, wchło-
nęła cechy melodramatu, farsy, powieści grozy i dramatu mieszczańskiego. Trage-
dia poniosła ostateczną klęskę i zeszła ze scen teatralnych wraz ze zmierzchem kla-

24 Por.  M. S t a n i s z,  Krytyka literacka, [w:] Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach, 
red.  A. Skoczek, Bochnia–Kraków 2003, t. 5, cz. 1, s. 189–190.

25  B. K o r z e n i e w s k i, „Drama” w warszawskim Teatrze Narodowym podczas dyrekcji 
Ludwika Osińskiego (1814–1831), Warszawa 1934, s. 1.

26    A. K o w a l c z y k o w a, Warszawa romantyczna, Warszawa 1987, s. 74–75. 
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sycyzmu27; drama, szczycąca się wieloma odmianami gatunkowymi, torowała dro-
gę polskiemu romantyzmowi. 

Sformułowana w latach 30. XX wieku teza   Bohdana Korzeniewskiego o wpły-
wie dramy na formowanie się polskiego romantyzmu, mająca potwierdzenie w pra-
cach  Michała Witkowskiego,  Aliny Kowalczykowej czy  Zbigniewa Libery28, została 
dookreślona dopiero w ostatnich latach przez  Dobrochnę Ratajczakową. Badaczka, 
opisując pierwszą fazę romantyzmu teatralnego, utożsamiła popularne sztuki grane 
w teatrach Warszawy, Wilna czy Lwowa z prądem biedermeierowskim: 

Romantyzm i biedermeier można potraktować niczym awers i rewers jednej 
monety. Wspólny był tu stop, z którego ją wykonano, a więc poczucie nieuchron-
nej zmiany, związanej z kryzysem dawnych wartości, z niestabilnością nowego cza-
su i niewiadomego losu tak jednostek, jak zbiorowości, z wrażeniem przemożnego 
wpływu przypadku na ten los, wpływu chwili nieprzewidywalnej, nad którą mogła 
zapanować jedynie wielka indywidualność, potrafi ąca go wykorzystać dla swoich 
celów i potrzeb […]. Historycy literatury, dalecy od badania dramatu w jego teatral-
nych uzależnieniach […] nie zajmowali się popularnym repertuarem, zatem właśnie 
polskim biedermeierem. Potraktowali go marginalnie, ograniczyli do powieści i ulo-
kowali w latach międzypowstaniowych. On tymczasem już około 1815 roku współ-
tworzył polski teatr we wszystkich zaborach i działo się tak przede wszystkim dzię-
ki utworom przenoszonym ze scen francuskich i niemieckich w nowym kształcie, 
który opierał się na wypracowanych w XVII wieku regułach tzw. przestosowania29.

Związki popularnego repertuaru teatralnego z polskim romantyzmem są tym 
istotniejsze, że odrębność romantyzmu w pierwszej połowie lat 20. nie była wca-
le oczywista.  Alina Kowalczykowa pisała w odniesieniu do dramy grozy: „za jej 

27 Początkowo dramy stanowiły tylko niewielką część repertuaru teatralnego. Grywał je 
już, dla podratowania budżetu teatru, zespół  Wojciecha Bogusławskiego. Prawdziwy triumf 
gatunku dramy nastąpił jednak dopiero w roku 1820, kiedy niebywały sukces odniósł 
„efekciarski francuski dramat” pt. Machabeusze (19 przedstawień w ciągu 10 miesięcy). We-
dle statystyk, w okresie antrepryzy  Ludwika Osińskiego zagrano 49 tragedii (39 nowych) 
i 95 dram (nowych 49). Drama miała jednak w tym okresie 666 przedstawień, a tragedia je-
dynie 250. Por.  B. K o r z e n i e w s k i, dz. cyt., s. 6–10. Zob.  także  I. S o b i n a, Potwory 
sztuki scenicznej. Poetyka melodramatu doby polskiego Oświecenia lat 1790–1815, Kraków 2012. 

28  Zbigniew Libera pisał: „Wiadomo, że przedstawienia dramy cieszyły się wielką po-
pularnością, że pomimo ostrych potępień ze strony klasyków drama znajdowała uznanie 
w oczach szerokich rzesz publiczności teatralnej […]. Drama torowała drogę wyobraźni 
romantycznej, sprzyjała rozwojowi nowej literatury romantycznej […]. Błahe często pod 
względem treści, ale fantastyczne, działające na wyobraźnię sztuki, odgrywały niemałą rolę 
w przygotowaniu publiczności do recepcji sztuki romantycznej”.  Z. L i b e r a, Wstęp, [w:] 
 F.S. D m o c h o w s k i, Wspomnienia od 1806 do 1830 roku, Warszawa 1959, s. 14.

29  D. R a t a j c z a k o w a, Teatr i dramat, [w:] Historia literatury polskiej w dziesięciu to-
mach, dz. cyt., t. 5, cz. 1, s. 164, 168. Por. także ustalenia  Elżbiety Nowickiej dotyczące gatun-
ku „dramy czarodziejskiej”.  E. N o w i c k a, Omamienie – cudowność – afekt: dramat w kręgu 
dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć, Poznań 2003, s. 17–100.
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pośrednictwem wkraczały na scenę tendencje, torujące drogę nowemu smakowi, 
a wówczas traktowane przez nie najlepiej zorientowanych krytyków jako cechy 
stylu romantycznego”30. 

Ocena dramy, jako gatunku związanego z „nową sztuką”, przeciwnego klasycy-
stycznej tragedii, miała konsekwencje dla obu zwaśnionych obozów. Wyraźne po-
tępienie ze strony klasyków mogło wzmagać zainteresowanie gatunkiem twórców 
aspirujących do „romantyczności”. Różnice między popularnym repertuarem te-
atralnym a właściwym romantyzmem zaczęto sobie uświadamiać wyraźnie pod ko-
niec pierwszego trzydziestolecia XIX wieku. A więc w momencie, gdy  Odyniec zde-
cydował się na wydanie Izory.

Faktu, że drama rycerska Odyńca nie  odpowiada wymogom nowej sztuki, był 
już świadom Adam  Mickiewicz, którego poglądy literackie uległy w Rosji znaczne-
mu przewartościowaniu. Z uwag  Mickiewicza, próbującego przestrzec przyjaciela 
przed nadmiernym zaufaniem we własne siły dramaturgiczne, wnioskować moż-
na o przepaści, która dzieliła już wówczas bywalca salonów Petersburga i Moskwy 
i prowincjonalnego poetę, dla którego warszawska scena teatralna stanowiła wcie-
lenie „wielkiego świata”.

W listach  Mickiewicza, poruszających kwestię oceny Izory, szczególnie jaskrawo 
rzucają się w oczy odniesienia do teatru – mające wydźwięk negatywny lub w naj-
lepszym razie neutralny.  Mickiewicz pisał więc, że „treść Izory mogłaby posłużyć do 
operetki”, że „zjawienie się Edwina” można nazwać teatralnym, ale nie dramatycz-
nym, że powoływanie się na opinie warszawskiego „parteru” niczemu nie służy, że 
wreszcie sztuka „na teatrze może pozyskać oklaski”, ale do druku się nie nadaje. 

Izora nie była bowiem dramatem, ale dramą. Wśród cech tego gatunku, skata-
logowanych przez  Bohdana Korzeniewskiego, znalazły się m.in. rezygnacja z za-
chowania zasad trzech jedności i zasady decorum. Drama, operująca często gotowy-
mi „obrazami scenicznymi”, słynęła ze swobodnego operowania czasem, szybkiej 
i spektakularnej zmiany miejsc oraz mieszania nastrojów. Określana „stanem trze-
cim między monarchami tragedii i ludem komedii”31 miała, zamiast „litości i trwogi” 
albo śmiechu, wzbudzać w odbiorcach „litość i żal” czy – jak sugerował  Korzeniew-
ski – „rozrzewnienie”. Charakterystyczną cechą dramy było przeniesienie punktu 
ciężkości ze słowa na szczerze i bezpośrednio wyrażane emocje. Uproszczeni, czar-
no-biali bohaterowie, kierujący się „odwiecznymi prawami serca”, bywali wzora-
mi cnót lub wcieleniem najgorszych zbrodni. Dramy kończyły się z założenia do-
brze, utwierdzając naiwną wiarę odbiorców w odwieczny porządek świata. Zgod-
nie z zasadami, wyznawanymi w systemie kultury ludowej, cnota była nagradza-
na, a zbrodnia karana. 

Trzy podstawowe typy dram – współczesne, historyczne i fantastyczne, dzielą-
ce się na „bezlik” podgatunków32 – czerpały inspiracje z życia codziennego miesz-

30   A. K o w a l c z y k o w a, dz. cyt., s. 76.
31 Rec. Rycerzy Lwa  Sophie de Bawr. Cyt. za:  B. K o r z e n i e w s k i, dz. cyt., s. 21.
32 Dokładniejsza klasyfi kacja tematyczna dram znajduje się w rozprawie  Korzeniew-

skiego. Por. dz. cyt., s. 24–50.
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czaństwa, romansów historycznych i kultury ludowej. Najwięcej wspólnego z Izo-
rą Odyńca  wykazuje niezmiernie popularny typ „dramy rycerskiej”, za którego ar-
cydzieła uważano np. Klarę z Hoheneichen  Spiessa, Joannę z Montfaucon  Kotzebuego, 
Elfrydę  Bertucha, Edgara  Caignieza, Rycerzy Lwa  Sophie de Bawr czy Inez de Castro 
 Sodena.  Korzeniewski pisał:

Były więc tam szturmy z drabinami na mury „wyniosłych zamków”, walki na 
zwodzonych mostach, nagły szczęk broni, tupot nóg, łoskot wysadzanych drzwi 
przy wdarciu się nocnego napadu do gotyckiej sali, czarni rycerze z mieczem na gar-
dle powalonego wroga, halabardnicy na blankach… Piękne panie w czas turniejów 
wychylały się z krużganka […]. Takie oto blaski i nędze wieków średnich – z prze-
wagą blasków bijących od „świetnych” pancerzy – dawkowano wedle potrzeby33.

Choć  Odyniec zachował w Izorze jedność miejsca i czasu – akcja dzieje się w śre-
dniowiecznym zamku w ciągu jednej doby – trudno mówić o ścisłym zastosowa-
niu do zasady jedności akcji. W Izorze splatają się ze sobą trzy główne wątki: senty-
mentalna historia miłości Izory i Edwina, dzieje krwawego sporu Artura i Hildebra-
na i humorystycznie przedstawiony wątek podstarzałej ciotki Urszuli. Trzy splecio-
ne z sobą historie generują niejednorodność stylistyczną utworu: podniosły nastrój 
całości przerywają raz po raz sentymentalne dialogi kochanków, pełne grozy mo-
nologi Hildebrana czy antycypujące ruch feministyczny wypowiedzi ciotki Urszuli. 
Bohaterowie Izory przemawiają językiem kipiącym od emocji: „z czułością”, „z za-
pałem”, „z westchnieniem” czy „z wyrazem rozpaczy”. Zdarza im się także mono-
logować „na stronie”. „Średniowieczność” utworu, podobnie jak w przypadku bal-
lad Odyńca,  wynika jedynie z sygnalizowanego w didaskaliach i dialogach sztafa-
żu (np. opis pierwszej sceny aktu pierwszego brzmi: „Sala gotycka na kolumnach 
wsparta, na ścianach obrazy, zbroje, tarcze i pęki orężów”34).

Oczywiście przesadą byłoby stwierdzenie, że  Odyniec, pisząc Izorę, wzorował 
się jedynie na oglądanych wieczorami przedstawieniach teatralnych. Poeta żywo 
interesował się dramatem i starał się natychmiast wychwytywać wszystkie tenden-
cje obecne w najnowszej literaturze. Znając biegle języki obce – angielski, niemiec-
ki, francuski i rosyjski – miał także dobre rozeznanie w literaturze światowej. No-
winkami literackimi dzielił się szczodrze z litewskimi przyjaciółmi, przedstawiając 
je oczywiście „po Odyńcowsku”. W liście do  Ignacego Chodźki pisanym na jesieni 
1826 roku czytamy np.:

Romanse weszły teraz w modę w całej Europie. Jak elegantka na balu, tak geniusz 
w świecie literackim daje ton i do naśladowania zachęca. Geniuszem tym jest  Walter 
Scott. Jak żony mężów, aby im podobny szal lub ekwipaż sprawili, tak miłość własna 
dręczy autorów, aby podobne dzieło napisali. Jak kiedy mąż, bez obliczania się z ma-
jątkiem, idąc za radami żony w tym względzie, często z eksdywizją się spotka, tak 
nieraz biedny autor, zaślepiony blaskiem pochodni, którą mu miłość własna przy-

33 Tamże, s. 36–37.
34   A.E.  O d y n i e c,  Izora, Wilno 1829, s. 1.

155Antoni Edward Odyniec



..

świeca, ani spostrzeże się, jak wleci w przepaść zapomnienia. Jest jednak nadzieja, że 
wielu spomiędzy naśladowców  Walter Scotta przepaść tę ominie35.

Wśród tekstów, które mogły zainspirować Odyńca do  napisania Izory, znajdu-
je się więc niezwykle wówczas popularna w Warszawie Narzeczona z Lammermooru 
 Scotta, przetłumaczona i wydana w 1828 roku przez  Franciszka Salezego Dmochow-
skiego.  Marian Szyjkowski wskazywał także na podobieństwa sztuki Odyńca do 
 usytuowanej w „czasach rycerskich” tragedii  Jana Maksymiliana Fredry pt. Harald 
(1827), dwóch komedii  Carla Goldoniego czy wreszcie  Szekspirowskiego Romea i Ju-
lii. Niewątpliwie jednak najwięcej łączy Izorę z popularnymi dramami rycerskimi, za 
których pośrednictwem zagościł w literaturze polskiej biedermeier. 

Młodzieńcza spuścizna literacka Antoniego Edwarda Odyńca jest  zjawiskiem 
niejednorodnym i trudnym do jednoznacznej oceny. Z pewnością nie można po-
ecie odmówić nieprzeciętnych umiejętności: „przedziwnie łatwego wierszowania”, 
„słuchu” poetyckiego, wyrażającego się w wirtuozerskim oddawaniu miar wierszo-
wych, niezwykłych zdolności językowych, a także intuicji poetyckiej, określonej 
przez  Jana Czeczota „węchem”. Te zalety, w połączeniu z niemal całkowitym nie-
zrozumieniem idei romantycznych, wiodły Odyńca na  drogę eksperymentów arty-
stycznych, a często wręcz sprowadzały na artystyczne manowce. 

Zgubna dla talentu Odyńca była  łatwość, z jaką przychodziło mu pisanie wierszy 
– jeśli wierzyć samemu autorowi, strofy poetyckie rodziły się w jego głowie podczas 
snu, spacerów czy tak prozaicznych czynności, jak rwanie zębów. Nie mając ustalo-
nych wzorców poetyckich (obok poezji  Mickiewicza w biblioteczce poety sąsiado-
wały utwory poetów klasycznych i romantycznych, wybitnych i bardzo przecięt-
nych),  Odyniec próbował swoich sił w różnych gatunkach literackich, co przynosi-
ło lepsze lub gorsze efekty. W jego postawie poetyckiej dominowała w tym okresie 
chęć osiągnięcia wielkiej sławy i zdobycia uznania „panienek”. 

Trudno się oprzeć wrażeniu, że młody poeta, szczerze pragnący naśladować 
we wszystkim  Mickiewicza, nie rozumiał, na czym w istocie polegała zapoczątko-
wana przez przyjaciela rewolucja literacka. Nie tylko bowiem programowa Przemo-
wa Odyńca do I  tomu Poezyj36, lecz także cała jego praktyka poetycka świadczą o nie-
zmiernie powierzchownym podejściu do kręgu romantycznych zagadnień. Wyda-
je się, że pod hasłem „romantyczności” poeta rozumiał przede wszystkim przewa-
gę uczuciowości nad zimnym rozsądkiem klasyków, a także praktyczne zastosowa-
nie teorii  Zanowskich promionków. „Gminność” i „średniowieczność” uważał  Ody-
niec za cechy, które dodają utworom „poetyczności”, nie traktował ich jednak jako 
kategorii światopoglądowych.

Na usprawiedliwienie poety można dodać, że nie tylko on miał kłopoty ze zrozu-
mieniem odrębności romantyzmu. Dowodzi tego niezbicie przecenienie pierwszych 
utworów Odyńca przez  ówczesną krytykę. Wynikająca zapewne z braku dystansu 
czasowego bezradność interpretacyjna krytyków prowadziła do oceniania młodych 

35 List  A.E.  Odyńca do  I. Chodźki z września 1826 roku. Por.  A. P ł u g, dz. cyt., nr 1039, 
s. 346. 

36 Zob.  M. M a k a r u k,  dz. cyt., s. 120–132.
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poetów za pomocą kategorii pokoleniowości. Wymienianie w jedynym szeregu na-
zwisk  Mickiewicza i Odyńca można  jednak uzasadnić czymś więcej niż tylko więzami 
przyjaźni, łączącymi obu poetów. Wczesny romantyzm i biedermeier miały bowiem 
wspólne korzenie, które splatały się na scenach teatralnych początku XIX wieku. 

Twierdzenie, że „romantyka w polskiej poezji wywodzi się z teatru” sformułował 
już pod koniec XIX wieku  Karol Estreicher37. W nawiązaniu do słów wybitnego ba-
dacza  Michał Witkowski pisał o teatralnych doświadczeniach młodego  Mickiewicza: 

Teatr stanowił źródło inspiracji dla twórczości literackiej, którą uprawiała wileń-
ska młodzież. Wpływał na tę działalność czy to siłą i wymową ukazywanej tematy-
ki, różnych jej wątków i motywów, czy to stosowanych środków charakterystyki, 
czy też nawet stawianej w sztukach problematyki. Uczył swoistej techniki artystycz-
nej, której teatr używał dla wywołania wrażeń i refl eksji pożądanych z przyczyn le-
żących poza teatrem38. 

Współcześnie łączenie popularnego repertuaru dziewiętnastowiecznych teatrów 
z tak zmitologizowanym prądem, jakim w tradycji polskiej stał się romantyzm, za-
krawa niemalże na bluźnierstwo39. Nie można jednak zaprzeczyć, że biedermeierow-
skie dramy łączyła z utworami romantycznymi wspólnota inspiracji. Dla obu prą-
dów punktem wyjścia było korzystanie ze źródeł kultury ludowej, eksploatowanie 
historii z czasów „poetycznej przeszłości”, a zarazem wprowadzanie na scenę du-
cha teraźniejszości. To jednak, co w estetyce biedermeieru pozostawało wyłącznie 
dekoracją, romantyzm podniósł potem do rangi fi lozofii  .

 Odyńcowska próba zapoczątkowania „romantyczności dramatycznej” spełzła 
więc na niczym. O ile jednak poeta nie dołączył do grona autorów, których dramaty 
wytyczały drogi estetyczne zachodnioeuropejskiego romantyzmu, o tyle jego Izora 
z całą pewnością wpisuje się w nurt biedermeierowskich dram, które królowały 
wówczas na bulwarowych scenach całej Europy. 

37 Odwołując się do przedstawienia dramy rycerskiej Egbert,  Estreicher pisał w niepu-
blikowanym nigdy rękopisie, dotyczącym historii sceny wileńskiej: „Był to duch ówczesny, 
miłujący rycerskie sceny, który to duch ze sceny przeszedł w poezję i wytworzył ballady, 
a nawet pieśni w Wallenrodzie”. Cyt. za:  M. W i t k o w s k i, dz. cyt., s. 254. 

38  M. W i t k o w s k i, dz. cyt., s. 124. Witkowski w omawianiu poglądów  Estreichera 
powołuje się na niewydany nigdy lwowski rękopis dalszej części Teatrów w Polsce, zatytuło-
wanej Wilno. Por. tamże, s. 245.

39  Dobrochna Ratajczakowa pisała: „Polski romantyzm został […] naznaczony nazwi-
skami naszych największych twórców, reprezentował etos patriotyczny o wymiarze naro-
dowo-wyzwoleńczym, artystycznie zaś nowatorskim, podczas gdy biedermeier nie tylko 
miał charakter pod każdym względem zachowawczy, tak artystycznie, jak politycznie, ale 
też łączył tę zachowawczość z pełną zgodą na drugorzędność. Był pierwszym prądem, któ-
ry wyciągnął artystyczne konsekwencje z procesów demokratyzacji odbiorców, zatem sta-
rał się objąć swym zasięgiem widzów słabo wykształconych lub tego wykształcenia pozba-
wionych, był prądem nastawionym na stworzenie sztuki popularnej. Jeśli wziąć pod uwa-
gę fakt, iż romantyzm sięgał wyżyn artyzmu, to biedermeier trzeba ulokować na nizinach”. 
 D. R a t a j c z a k o w a, dz. cyt., s. 168.
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 KRZYSZTOF GARCZAREK

MIĘDZY GAWĘDĄ, BALLADĄ A POWIEŚCIĄ 
POETYCKĄ. PRZYCZYNEK DO ANALIZY 

GENOLOGICZNEJ URODZONEGO JANA DĘBOROGA 
WŁADYSŁAWA SYROKOMLI

1

 Władysław Syrokomla jest poetą zapomnianym. Z jednej strony fakt ten może 
dziwić, biorąc pod uwagę ogromną popularność i sympatię, jakimi cieszył się 

on wśród współczesnych (i to nie tylko w gronie swojaków: tłumaczony był bowiem 
na języki rosyjski i czeski1, a także w znacznym stopniu przyczynił się do odrodze-
nia literatury białoruskiej), prosty, zrozumiały i wdzięczny język, jakim się posługi-
wał oraz obszerność i różnorodność jego dorobku literackiego (dość powiedzieć, że 
w przeciągu lat dwudziestu – bo tyle tylko trwała jego twórcza aktywność – napisał 
trzykrotnie więcej niż Adam  Mickiewicz, a komponował dzieła niezwykle różnorod-
ne pod względem genologicznym). Z drugiej strony, ku niezadowoleniu sympaty-
ków i popularyzatorów literackiego dziedzictwa lirnika wioskowego, wtórność kon-
wencji gatunkowych patronujących jego utworom i nieraz ich poetyckie ubóstwo, 
jak i silny, wręcz zaściankowy regionalizm, w którym mieści się znaczna większość 
literackiej spuścizny tego poety2, nie może pociągać dzisiejszego czytelnika (w po-
wszechnej świadomości literackiej spuścizna ta zanika, a wśród młodszych pokoleń 
nie istnieje już wcale). Nie pociąga też przeważnie współczesnego teoretyka literatu-
ry i nie widać niestety szans na zmianę tej sytuacji w najbliższym czasie, albowiem 
badaczom, postępującym wedle zaleceń nowych, modnych metodologii twórczość 
 Kondratowicza nie dostarcza ani weny, ani dostatecznie atrakcyjnego materiału li-
terackiego. Teoretycznoliterackim zainteresowaniom dziełami  Syrokomli nie sprzy-
ja również kryzys genologii, która znalazła się w trudnej sytuacji wobec nurtów ne-
gujących istnienie gatunku literackiego i próbujących zastąpić go szeroko pojętym 
zagadnieniem dyskursu.

Nie jest to jednak miejsce, by szczegółowo rozpatrywać wszystkie te trudności, 
warto natomiast zwrócić baczniejszą uwagę na skutki, jakie fakt niepamięci o tym 
pisarzu niesie dla literaturoznawstwa. Wystarczy szybkie zorientowanie się w lite-

1  F. B i e l a k,  Wstęp, [w:]  W. S y r o k o m l a, Wybór poezji, oprac.  F. Bielak, Wrocław 
1970, s. LXIII.

2  M. I n g l o t, Władysława Syrokomli obecność w teraźniejszości, [w:] Syrokomli w 150 
rocznicę urodzin. Materiały sesji popularno-naukowej Inowrocław–Toruń, 15–16 czerwiec 1973, 
red.  M. Inglot, Kraków 1974, s. 5.
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raturze przedmiotu, by spostrzec, że jest ona liczbowo bardzo uboga. Na problem 
ten zwrócił uwagę już w 1905 roku  Aureli Drogoszewski, który pisał: „Dziwić się za-
prawdę wypadnie ubóstwu literatury o lirniku litewskim, jeśli uprzytomnimy so-
bie to wielkie i serdeczne uznanie, które niegdyś uzyskała pieśń jego”3. Do chwili 
obecnej sytuacja ta nie uległa znaczącej poprawie: większa część biografi cznych tu-
dzież historyczno- i krytycznoliterackich opracowań o poecie pochodzi z II połowy 
XIX i początków XX wieku. W minionym stuleciu najpełniejszy obraz życia i twór-
czości Ludwika  Kondratowicza dał  Feliks Fornalczyk w studium Hardy lirnik wiosko-
wy – i właściwie poza Fornalczykiem nikt nie podjął próby syntetycznego uporząd-
kowania i opracowania dostępnego materiału. Ci, którzy przystępowali do pisania 
o Syrokomli, skupiali się zwykle na krytyce jego utworów (twórczość krytycznoli-
teracką zapoczątkowali jeszcze za życia poety  Józef Ignacy Kraszewski i Michał  Gra-
bowski), przywoływali go we wspomnieniach (jak korespondent „Tygodnika Ilu-
strowanego”  Julian Horain – nota bene jego Wspomnienia o Władysławie Syrokom-
li stanowią cenne źródło informacji o pierwszych próbach literackich lirnika litew-
skiego), koncentrowali się na biografii   i osobowości poety ( Feliks Fornalczyk), rewo-
lucyjno-społecznym wymiarze jego twórczości (jak  Wacław Kubacki, który nazwał 
 Syrokomlę „poetą walki obyczajowej, społecznej i politycznej”4), jej miejscu w kra-
jowej literaturze narodowej XIX wieku, wreszcie na języku  Syrokomli ( Józef Trypuć-
ko). Nie opracowano natomiast dotychczas – na co zwróciła uwagę już w 1973 ro-
ku Mieczysława  Romankówna5 – poetyki całokształtu twórczości, w tym form wer-
syfi kacyjnych utworów  Syrokomli. Genologiczny z kolei aspekt badań nad praca-
mi poety sprowadza się zazwyczaj do daleko idącego uproszczenia wyrażającego 
się w konstatacji, jakoby wierszowana gawęda była jedynym uprawianym przez 
niego godnym uwagi gatunkiem literackim – i to tylko w zestawieniu z gawędami 
 Wincentego Pola, którego uważano za prekursora tego typu utworów6. Nie zauwa-
ża się tu jakby w ogóle niebagatelnych różnic między odmianami gawęd Pola i  Sy-
rokomli, a w zasadzie odrębności jego wierszowanych gawęd od pozostałej twór-
czości gawędowej tych czasów (o odrębności tej piszemy więcej w trzeciej części 
tych rozważań). Pomimo dostrzeżenia owych nieścisłości przez niektórych bada-
czy ( Romankówna) ograniczono się w zasadzie tylko do podważenia pewnych dłu-
go utrzymujących się w nauce o literaturze poglądów, nie podjęto natomiast pracy 
na samym materiale literackim. Zadziwiający jest też fakt, że nie pochylono się do-
tychczas w sposób zadowalający nad strukturą genologiczną Urodzonego Jana Dębo-
roga – utworu powszechnie (choć z wieloma krytycznymi zastrzeżeniami7) uznawa-

3  A. D r o g o s z e w s k i, Władysław Syrokomla (1823–1862), Warszawa 1905, s. 1.
4  W. K u b a c k i, Gawęda o Syrokomli, [w:]  W. S y r o k o m l a ( L. Kondratowicz), Wybór 

poezji, oprac.  W. Kubacki, Warszawa 1961, s. 38. 
5 M.  R o m a n k ó w n a, Sądy współczesnych i potomnych o Władysławie Syrokomli, [w:] 

Syrokomli w 150 rocznicę urodzin, dz. cyt., s. 143. 
6  T a ż, Źródła natchnień Władysława Syrokomli, [w:] Syrokomli w 150 rocznicę urodzin, dz. 

cyt., s. 25.
7  Aleksander Tyszyński, który przyznaje, że Dęboróg ma „wstęp przecudny” i „kilka 

ustępów pierwszej piękności”, wytyka mu „główną treść trochę przeszarzaną”. W cytowa-
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nego za dzieło życia poety8: dość powiedzieć, że pochwałę dla Dęboroga wyraził na-
wet pseudoklasyk Kajetan Koźmian, stawiając  Syrokomlę na równi z mistrzem ga-
wędy – Henrykiem Rzewuskim: „Trzech tylko powieściopisarzy wyłączam spod te-
go sarkazmu (»podlepiać placki«):  Rzewuskiego, Kaczkowskiego,  Syrokomlę, któ-
rym jako dobrym i utalentowanym malarzom dawnych obyczajów oddaję zasłużo-
ną w całej powszechności zaletę”9. 

Współczesne literaturoznawstwo dzieło to postawiło na równi wobec innych, 
pomniejszych gawęd  Kondratowicza10, bez większej uwagi, na jaką niewątpliwie 
zasługuje (świadectwem tego jest fakt, że w opracowaniach Dęborogowi poświęco-
ny jest zwykle ustęp nie większy niż innym dziełom poety). W niniejszym przy-
czynku historycznoliterackim zasygnalizuję kilka problemów oczekujących podję-
cia pracy badawczej, których w miarę wyczerpujące opracowanie wymagałoby od-
dzielnych, obszernych rozpraw. Z przyczyn oczywistych poniższe roztrząsania ge-
nologicznie szkicują li tylko p o e t y k ę  h i s t o r y c z n ą  utworu, pomijając 
całkowicie problemy poetyki opisowej. Praca ta niech będzie inspiracją i podstawą 
do szczegółowych badań nad  Kondratowiczowskim poematem. 

2

 Julian Krzyżanowski w swoim wydaniu Urodzonego Jana Dęboroga z 1925 roku za 
ostateczną datę ukończenia utworu przyjmuje rok 185211. Pracę nad tekstem roz-
począł poeta jeszcze w Załuczu, a więc pod koniec lat 40., drukiem zaś Dęboróg wy-
szedł w 1853 roku w Petersburgu nakładem  Bolesława Maurycego Wolff a12. Z relacji 
 Wincentego Korotyńskiego wiemy, że poemat „dwukrotnie był pisany i przerabiany 
[…] i raz jeszcze z lekka poprawiony”13. Niewiele brakowało, a historia zwaśnionych 
rodów Dęborogów i Brochwiczów w ogóle nie ujrzałaby światła dziennego:  Tade-
usz Pini przytacza anegdotę związaną z „cudownym” uratowaniem rękopisu: „Ra-
zu pewnego, kiedy zebrało się u niego wielu znajomych, on zaczął im czytać swój 

nym wcześniej przeze mnie opracowaniu  Wacław Kubacki przyznaje, że Dęboróg przeszedł 
do historii literatury jako arcydzieło  Syrokomli, dalej jednak pisze tak: „[…] nie jest to dzie-
ło ani oryginalne, ani doskonałe […]. Nie lepiej przedstawia się również strona ideowa po-
ematu”. Krytycznie o poetyce utworu wypowiadał się również  Julian Krzyżanowski, pisząc 
o „posuniętym do krańcowości uproszczeniu motywów poematu  Mickiewicza”. 

8 Jednym z  licznych dowodów na naczelne miejsce, jakie literaturoznawstwo przyzna-
ło Dęborogowi w twórczości Syrokomli, niech będzie fakt, że Zarys dziejów literatury polskiej 
przedstawiając poetę, podaje: „Władysław Syrokomla, autor Urodzonego Jana Dęboroga…”. 
Por.  J. K l e i n e r, Zarys dziejów literatury polskiej, t. 1, Wrocław 1958, s. 117.

9 Cyt. za:  F. B i e l a k,  dz. cyt., s. LXIV.
10 Por. tamże, s. XXXVII.
11  J. K r z y ż a n o w s k i, Objaśnienia wydawcy, [w:]  L. K o n d r a t o w i c z, Urodzony 

Jan Dęboróg i Szkolne czasy, oprac.  J. Krzyżanowski, Warszawa 1925, s. 113.
12  F. F o r n a l c z y k,  Hardy lirnik wioskowy. Studium o Kondratowiczu-Syrokomli, Poznań 

1979, s. 294. 
13  W. K o r o t y ń s k i, Obrazy z pobrzeża Niemna, „Tygodnik Powszechny” 1884, nr 24.
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świeżo napisany i jeszcze nie poprawiony utwór pod tytułem: »Urodzony Jan Dębo-
róg« […]. Podczas czytania utwór wydawał mu się coraz bardziej słabym i lichym, aż 
wreszcie znudzony i niezadowolony poeta chwycił cały rękopis i rzucił go w ogień, 
mówiąc, że poemat ten na nic lepszego nie zasłużył. Wtedy jeden z obecnych przy-
skoczył do kominka, wyratował rękopis z płomieni i wraz z towarzyszami tak dłu-
go nalegał na  Syrokomlę, aż ten przyrzekł poprawić go i ogłosić drukiem”14. Burzli-
we i nie do końca jasne dzieje nadniemieńskiego poematu jeszcze bardziej skłania-
ją nas do poświęcenia temu dziełu większej atencji.

Czym jest Urodzony Jan Dęboróg? Jaką formę genologiczną reprezentuje? Z pozo-
ru banalne to pytanie, ponieważ sam autor przydał swojemu dziełu podtytuł gawę-
da szlachecka15. Gdyby bezkrytycznie przyjąć tę klasyfi kację, można by już w tym 
momencie zakończyć nasze rozważania i sformułować wniosek końcowy, negując 
sens dalszej pracy genologicznej nad utworem. Należy jednak w tym miejscu roz-
ważyć dwie kwestie, które komplikują nieco nasze badania:

a) Po pierwsze, wypada odwołać się do poglądów  Stefanii Skwarczyńskiej, któ-
ra przyczyn chaosu w genologii dopatrywała się m.in. w nieodróżnianiu i miesza-
niu ze sobą „tworów trojakich”, a więc przedmiotów, pojęć i nazw genologicznych. 
Nazwy genologiczne pełnią dwie funkcje: „z jednej strony wskazują poszczególne 
przedmioty genologiczne, z drugiej strony są nosicielkami odnośnych pojęć genolo-
gicznych, które nieraz prezentują w uproszczeniu, lecz bezpośrednio, poprzez zna-
czenia swych językowych elementów składowych”16. Niekiedy nazwy genologicz-
ne sugerują istnienie przedmiotu, który de facto nie istnieje i wtedy są „nazwami 
pustymi” czy też „pseudonazwami”.  Skwarczyńska zaleca przeto ostrożność w ma-
chinalnym przyjmowaniu istniejących nazw, które częstokroć są kreacjami samych 
pisarzy i mają pełnić jakąś założoną przez nich funkcję, lecz niekoniecznie wskazu-
ją prawidłowy przedmiot (a więc rodzaj, gatunek lub odmianę) genologiczny. Oczy-
wiście nazwa „gawęda” w sposób maksymalnie adekwatny odbija prymarne wła-
ściwości interesującego nas przedmiotu genologicznego (poprzez wskazanie na ga-
wędziarza i na jego mowny produkt)17. Dzieje się tak jednakże tylko wtedy, gdy na-
zwa ta użyta jest w sposób prawidłowy, to znaczy wskazuje odnośny przedmiot ge-
nologiczny. Tymczasem wiadomo, że  Syrokomla z nazwami genologicznymi postę-
pował dość swobodnie, stosując je często zwodniczo: wystarczy przywołać termin 
„sielanka”, który pojawia się w nagłówku lub podtytule wielu jego utworów. Sie-
lanka  Syrokomli nie ma jednak nic wspólnego z ulubionym gatunkiem sentymen-

14  T. P i n i, Władysław Syrokomla i jego utwory, Lwów 1901, s. 56–57.
15 Z przyczyn niewiadomych  Czesław Zgorzelski pisze, że Dęborogowi „ Syrokomla 

nie dał podtytułu gawęda” (zob.   Cz. Z g o r z e l s k i, Władysław Syrokomla, [w:] Literatu-
ra krajowa w okresie romantyzmu 1831–1863, t. 3, Warszawa 1992, s. 377). We wszystkich jed-
nak dostępnych wydaniach utwór zaopatrzony jest w podtytuł „gawęda szlachecka” (tak-
że w drugim wydaniu z 1855 roku, które poprawiał i przygotowywał do druku sam poeta). 

16  S.  S k w a r c z y ń s k a, Nie dostrzeżony problem podstawowy genologii, [w:] Problemy 
teorii literatury, seria 2, Wrocław 1987, s. 110. 

17  M. M a c i e j e w s k i, Gawęda jako słowo przedstawione, [w:] t e n ż e, Poetyka–gatu-
nek–obraz. W kręgu poezji romantycznej, Wrocław 1977, s. 36.
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talistów – pod jego piórem jest ironicznym podtytułem realistycznego obrazka lu-
dowego (jak w Pogrzebie młodego rolnika) albo trawestacją staropolskiej pieśni o uro-
kach ziemiańskiego żywota (Oracz do skowronka)18. Z tego też względu nie możemy 
tu po prostu przyjąć podtytułu utworu jako niepodważalnego określenia jego for-
my gatunkowej, gdyż takie uproszczone podejście może nas zaprowadzić na ma-
nowce – mógł bowiem poeta nazwy „gawęda” użyć przewrotnie bądź też po prostu 
z wrodzonej sobie skromności. Niemniej jednak można skonstatować, iż sam fakt 
wskazania nazwy genologicznej jest wejściem w pewien dialog z genologią właści-
wą danej epoce.

b) Po wtóre,  Syrokomla pisał w „epoce zachwiania tradycyjnych gatunków i ro-
dzajów literackich19”: romantycy na ogół nie tworzyli form „czystych” gatunkowo. 
Jak zauważył  Jacek Lyszczyna, epoka romantyczna zburzyła klasyczne zasady pro-
stego podziału literatury na gatunki: „od tego czasu nie można już w zasadzie mówić 
o przynależności gatunkowej utworu literackiego, a tylko o jego strukturze geno-
logicznej, łączącej elementy różnych gatunków, a nawet różnych rodzajów literac-
kich”20.  Lyszczyna, podążając za myślą Ingardena, przyjął dwie zasady: warstwowo-
ści i fazowości utworu literackiego. Stało się to podstawą do wyjaśnienia mechani-
zmów współistnienia w jego obrębie różnych konwencji literackich (m.in. poprzez 
wyróżnienie struktury powierzchniowej i struktury głębokiej). Rozprawa  Lyszczy-
ny stanowi fundament naukowy i znakomity materiał warsztatowy dla genologa 
zajmującego się analizą dzieł romantycznych, a więc także dla badacza struktury 
Urodzonego Jana Dęboroga. Jest bowiem błędem omawianie twórczości  Kondratowi-
cza w ramach tradycyjnej poetyki i ścisłych podziałów rodzajowo-gatunkowych. 

Celem nadania porządku naszym rozważaniom, wyliczymy teraz nazwy genolo-
gicznie, które pojawiają się w odniesieniu do arcydzieła  Syrokomli. Są to zatem: ga-
węda szlachecka, powieść poetycka, podanie, legenda i opowiadanie gminne21 oraz 
poemat autobiografi czny. Podkreśla się także obecność elementów balladowych, 
niektóre fragmenty utworu przypominają zaś poemat opisowy. 

3

Wobec takiego chaosu terminologicznego godzi się teraz sformułować kilka 
uwag, mających charakter poszlak badawczych i kierunkujących dalsze prace na-
ukowe nad strukturą genologiczną Urodzonego Jana Dęboroga:

a) Po pierwsze, należałoby najpierw dokładnie zapoznać się ze wszystkimi sfor-
mułowanymi przez literaturoznawców defi nicjami gawędy i sprawdzić, w jaki spo-
sób konstytutywne warunki gatunku realizowane są w omawianym poemacie. Tu-
taj koniecznie trzeba zwrócić uwagę na to, iż gawędy mają zwykle dwa plany zda-

18  W. K u b a c k i, dz. cyt., s. 20.
19 Określenie  Wacława Kubackiego.
20  J. L y s z c z y n a, Struktura genologiczna utworu literackiego, [w:] Z inspiracji Ingarde-

nowskiej w teorii literatury, red.  A. Stoff , Toruń 2001, s. 33.
21 Por.  A. B r ü c k n e r,  Dzieje literatury polskiej w zarysie, t. 2, Warszawa 1907, s. 228.
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rzeń, tj. plan sytuacji narracyjnej i plan związany z treścią opowiadania (z reguły ma-
my tu do czynienia z wyraźnym zarysowaniem sytuacji narracyjnej, na którą skła-
dają się: grono słuchaczy, gawędziarz, pretekst do rozpoczęcia opowiadania i reak-
cje audytorium, oraz podkreśleniem bezpośredniego kontaktu narratora ze słucha-
czami22). I faktycznie, w większości gawęd  Syrokomli tak właśnie jest23. Tutaj jed-
nak sytuacja narracyjna nie jest tak wyraźnie określona: wiemy, kto opowiada (Jan 
Dęboróg) i komu ( Władysławowi Syrokomli24), ale nie znamy pozostałych okolicz-
ności opowiadania: utwór nie realizuje podstawowego stereotypu sytuacji gawę-
dowej – intymnej „kominkowej” czy „stolikowej” sytuacji opowiadania25. Nie ma 
również typowej dla gawędy ramy kompozycyjnej (jest tylko Przedśpiewek mający 
charakter wstępu i Epilogos do drugiego wydania, który jest wierszowanym komenta-
rzem autora), a opowieść Jana nie jest wzięta w cudzysłów: poeta wprost przyznaje, 
że ingerował w treść opowiadania, układając je w wiersze i rymy (można więc po-
wiedzieć, że mamy tu pewną formę m o w y  p o z o r n i e  n i e z a l e ż n e j). 
Wydaje się, że dotychczasowi badacze zdawali sobie sprawę z odrębności i wyjąt-
kowości Dęboroga, myśli ich jednak były dość nieśmiałe i niezdecydowane. Pewną 
antynomię wychwycić można u  Franciszka Bielaka: w sposób jednoznaczny klasy-
fi kuje on utwór jako gawędę, jednakże w innym miejscu, charakteryzując gawędy 
 Syrokomli, pisze, że mają one „po kilkadziesiąt wierszy, wyjątkowo jedna ma prze-
szło 70026”: tymczasem Dęboróg liczy sobie ponad 2100 wersów. Wraca więc pytanie 
raz już zadane: czym ten utwór jest? 

b) W tym miejscu należy jeszcze napisać kilka słów o ogólnej swoistości  Kondra-
towiczowskich gawęd. Co prawda  Syrokomla przejął gawędę jako formę literacką 
od  Pola, „rodzaj jego gawędy jest [jednak – przyp. K. G.] zupełnie odrębny, swoisty. 
 Pol jest bardziej zamaszysty, rubaszny, dobitny, mocny w swoich powiedzeniach 
i określeniach, u  Syrokomli przeważa uczucie, serce, rzewność, tęsknota.  Pol działa 
więcej na wyobraźnię,  Syrokomla – na serce”27. U  Syrokomli gawęda, forma ex de-
fi nitione epicka, poprzez mocne nasycenie elementami lirycznymi (uczuciowość, 
dziwność i cudowność świata romantycznego, melancholia) zbliża się do Mickiewi-
czowskiej ballady (choć cudowności u  Syrokomli broni nie poeta, jak w Romantycz-
ności, ale żebrak, szarak szlachecki czy dawniejszy strzelec dworski28). Wiąże się to 
z wrodzoną „umiejętnością […] liryzacji każdej sprawy”29, w którą to umiejętność 
wyposażony był lirnik wioskowy. Stąd jego specyfi czny typ gawędy można nazwać 

22  A. W a ś k o,  Gawęda szlachecka w literaturze polskiej, [w:] Romantyczna gawęda szlachec-
ka, oprac.  A. Waśko, Kraków 1999, s. XI. 

23 Zob. np. Pocztylion, Kradzione, Dedykacja gawęd gminnych Litwinom. 
24 Oczywiście  Syrokomli jako bohaterowi, a nie autorowi dzieła. 
25  K. P u z i o, Oswajanie grozy. O humorze „Nie-bajek” Henryka Rzewuskiego, „Napis” 2008, 

seria XIV, s. 269.
26  F. B i e l a k, dz. cyt., s. IX–X.
27 Cytat z  Henryka Gallego za:  S. C y w i ń s k i, Syrokomla. Człowiek i twórczość, Wilno 

1923, s. 42. 
28  F. B i e l a k, dz. cyt., s. XXXIV.
29 Tamże, s. L. 
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g a w ę d ą  b a l l a d o w ą. Przeanalizowawszy strukturę genologiczną gawęd  Sy-
rokomli, zastanowić się należy, czy stworzył on nową, synkretyczną odmianę gatun-
kową, czy jest to stwierdzenie posunięte zbyt daleko. Również w Dęborogu liryczne 
skłonności  Syrokomli dają o sobie znać, szczególnie w tych fragmentach, których 
konstrukcyjną podstawą były własne doświadczenia poety – m.in. w Przedśpiewku, 
wspomnieniach ze szkolnych czasów (fragment XIV) – czy też wtenczas, gdy po-
eta chciał oddać nastrojowość chwili (fragment X, opis noclegu na pastwisku z koń-
mi, który swoją zmysłowością przypomina pierwsze ballady  Mickiewicza; pierwsze 
wersy fragmentu XX) lub przekazać opowieść o niezwykłych wydarzeniach (wid-
mo Rotmistrza – fragmenty XX, XXII). Ustępy te stanowią zwykle „utwory w utwo-
rze”, które mogłyby funkcjonować w oderwaniu od struktury poematu w sposób 
dla odbiorcy jasny i czytelny. Ma to również sens narratologiczny – narracja w wie-
lu fragmentach poematu ma charakter liryczny30, można więc zjawisko to nazwać 
l i r y z m e m  n a r r a c y j n y m31.

c) Doszliśmy tym sposobem do pytania niezwykle istotnego dla naszych rozwa-
żań: czy Urodzony Jan Dęboróg jest powieścią poetycką? Wydaje się, że to właśnie ten 
utwór miał na myśli  Zgorzelski, gdy pisał: „U  Syrokomli gawędowość […] rozrasta 
się do rozmiarów poematu, czegoś w rodzaju gawędowej kontynuacji wczesnoro-
mantycznego typu powieści poetyckiej”32. Również  Krzyżanowski zwraca uwagę na 
to, iż  Syrokomla „usiłował […] połączyć technikę kompozycyjną gawędy i powie-
ści poetyckiej”33. Dowodem na to ma być m.in. wstawka Sen Defi nitora (fragment 
XXIV) – ustęp ten z całości jest wyodrębniony, pozostaje z nią w związku bardzo 
luźnym. Pełni bardzo podobną funkcję co Powieść Wajdeloty w Konradzie Wallenro-
dzie – daje obraz wypadków właściwą akcję dzieła poprzedzających, motywuje zda-
rzenia, które dzieją się na oczach czytelnika. Konwencja taka, wchodząca w struktu-
rę utworu, występuje na danym odcinku tekstu w postaci niemal „czystej”, niejako 
na jego powierzchni34. Jest to „utwór w utworze”, „przedstawienie w przedstawie-
niu”, tak charakterystyczne właśnie dla formy powieści poetyckiej. Wprowadzenie 
takich fragmentów prowadzi do skomplikowania sytuacji narracyjnej, prowadzonej 
raz z punktu widzenia poety (oczywiście jako bohatera literackiego), innym razem 
przez Defi nitora, a w większości utworu przez jego protagonistę – Jana Dęboroga35 
(Zwrócić tu należy uwagę na fakt, iż w toku opowiadania nie pojawia się żadna in-
stancja nadrzędna, która charakteryzuje postaci z pozycji zewnętrznej wobec świa-
ta utworu. Bohaterów poznajemy czasem przez informacje przekazane przez inne-
go, równorzędnego partnera, zaś najdobitniej charakteryzuje postaci autoprezenta-
cja wyrażana w sposób implikowany poprzez akt mówienia. Ten sposób wyrażania 

30 Nie należy tu mylić l i r y z m u  z  l i r y c z n o ś c i ą. Ten pierwszy rozumiemy ja-
ko specyfi czny punkt widzenia rzeczywistości i sposób postrzegania świata, liryczność na-
tomiast to pojęcie odnoszące się ściśle do genologii.

31  Cz. Z g o r z e l s k i, dz. cyt., s. 378.
32 Tamże, s. 372. 
33  J. K r z y ż a n o w s k i, dz. cyt., s. 129.
34  J. L y s z c z y n a, dz. cyt., s. 33.
35  Julian Krzyżanowski nazywa to „długim łańcuchem narratorów”.
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postaci należy do podstawowych metod kształtowania struktur osobowych w ga-
wędzie)36. Według  Krzyżanowskiego na technikę kompozycji powieści poetyckiej 
wskazuje nadto strona wersyfi kacyjna poematu, np. pomieszanie wiersza epiczne-
go (13- i 11-zgłoskowca) z ludowym ośmiozgłoskowcem. Szczególnie zaś kunsztow-
na wersyfi kacja powieści poetyckiej objawia się w przywoływanej już tutaj scenie 
noclegu na pastwisku z końmi. Jest ona wzorowana na powieści poetyckiej  Gusta-
wa Zielińskiego Kirgiz, której znajomość przez  Kondratowicza domniemywa  Krzy-
żanowski. Wreszcie, inne cechy Dęboroga, występujące zarówno w warstwie for-
malnej, jak i fabularnej, które zbliżają go do formy powieści poetyckiej: fabuła od-
znaczająca się silnym zsubiektywizowaniem opowiadania, narrator, który jest nie-
jako maską ukrywającą osobę twórcy, zerowy dystans między narratorami a posta-
ciami, luźna kompozycja fabularna, występowanie inwersji czasowej, obecność wy-
raźnie sygnalizowanych ram wewnętrznych, ujawniających się poprzez podział na 
części (fragmenty), wreszcie „poetyka tajemnicy” przeciwstawiająca się zracjonali-
zowanej poetyce oświeceniowej. Za taką klasyfi kacją utworu przemawiałaby rów-
nież defi nicja  Antoniego G. Bema: „Powieść poetycka – to mniej lub więcej obszer-
ny, urozmaicony w swej osnowie, ale jednolity utwór epicki, na tle podań dziejo-
wych lub życia współczesnego osnuty”37. Brakuje tu jednak tak charakterystyczne-
go dla wczesnoromantycznej powieści poetyckiej bajronowskiego pesymizmu, mo-
tywu rozpaczy i tragizmu, chęci ucieczki, poczucia misji, konieczności dokonania 
trudnego wyboru i pewnego rodzaju wyobcowania bohatera. Urodzony Jan Dęboróg 
osnuty jest co prawda wokół tajemniczych wydarzeń związanych z rodową legen-
dą, ale u odbiorcy przedstawione wydarzenia nie wywołują raczej poczucia grozy 
czy dramatyzmu. Utwór ma wymiar dydaktyczny: historia Rotmistrza i zawłaszczo-
nej ziemi ma być przestrogą i stanowi przesłanie, tak charakterystyczne dla  Kondra-
towiczowskiego światopoglądu: w ogólności wzajemnego szacunku i zrozumienia 
wśród ludzi, a w szczególności pogodzenia ze sobą dwóch przeciwstawnych biegu-
nów – młodych idealistów, odrzucających przeszłość i błędy przodków oraz tkwią-
cych w historii i zacofaniu tradycjonalistów. W każdym razie, ujmując sprawę naj-
ostrożniej, można powiedzieć, iż istnieje wyraźna korelacja między strukturą powie-
ści poetyckiej a strukturą Dęboroga.

d) Narrator w Przedśpiewku do litewskiego czytelnika (który swoją drogą stanowi też 
ciekawą formę genologiczną, mającą charakter wstępu i inwokacji, a użyta wobec 
niej przez poetę nazwa zawiera aluzję do ustnego charakteru dalszej części utworu) 
nazywa utwór „podaniem z jednej litewskiej mogiły”. Określenie to ma jednak cha-
rakter czysto funkcjonalny, mający skierować uwagę czytelnika na warstwę legen-
dową utworu i wysunąć na czoło opowieści najważniejszy jej motyw, mający decy-
dujący wpływ na jej odczytanie. W podobnym duchu  Aleksander Brückner nazy-
wa utwór legendą czy opowiadaniem gminnym – określenia te odnoszą się jednak 
to treści utworu, a nie do jego formy genologicznej. Tę samą funkcję pełni podtytuł 

36  M. M a c i e j e w s k i, dz. cyt., s. 40–41.
37 Cytat za: Powieść poetycka, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red.  J. Bachórz, 

  A. Kowalczykowa, Wrocław 1991, s. 750.
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Dzieje… Zastanowić się trzeba jednak nieco dłużej nad określeniem „powieść”, któ-
re również występuje w Przedśpiewku – czy narrator traktuje tutaj słowo „powieść” 
jako synonim „opowiadania” (jak Powieść Wajdeloty w Konradzie Wallenrodzie), a więc 
jako pewną sytuację społeczną, czy też „powieść” w stricte genologicznym znacze-
niu – właśnie jako powieść poetycką.

e) Z kolei – poemat autobiografi czny. Określenie „autobiografi czny” wobec po-
ematu  Syrokomli pojawia się niemal we wszystkich dostępnych opracowaniach. 
Protestujemy tu przeciwko takiemu pojmowaniu autobiografi czności. Oczywiście 
możemy wykazać silne analogie między życiorysem autora i Jana Dęboroga38, daje 
to jednak podstawy do stwierdzenia jedynie, że postaci, jak i wydarzenia ze świa-
ta rzeczywistego mają charakter p r o t o t y p o w y  wobec osób i postaci ze świata 
przedstawionego, niezależnie jednak od związków z autobiografi ą twórcy mają cha-
rakter fi kcyjny. Nie można powiedzieć, że Jan Dęboróg to  Władysław Syrokomla, Pa-
weł Dęboróg to  Aleksander Kondratowicz, a szkolny egzamin bohatera to ten sam 
egzamin, który w nieświeskiej szkole zdawał w dzieciństwie autor; jest to niemożli-
we, gdyż nie istnieje ontologiczna tożsamość pomiędzy postacią ze świata realnego 
a postacią ze świata fi kcyjnego. Dzieło jest jako całość jednakowo fi kcjonalne, nie-
istotne przy tym jest to, czy składa się ono z osób i zdarzeń bezdyskusyjnie zmyślo-
nych, czy osoby i zdarzanie posiadają korelaty w rzeczywistości39. W pułapkę auto-
biografi czności wpada  Franciszek Bielak, który w zestawieniu wydarzeń z rzeczywi-
stości z wydarzeniami fi kcyjnymi doszukuje się chronologicznych niezgodności40. 

f) Wreszcie – badając strukturę genologiczną Urodzonego Jana Dęboroga, można 
stwierdzić, iż forma genologiczna dokonała tutaj absorpcji pewnych gatunków, któ-
re moglibyśmy nazwać za  Wilhelmem Bruchnalskim g a t u n k a m i  p o d p o-
r z ą d k o w a n y m i41. Zdolnościami absorpcyjnymi wykazuje się powieść42, ale 
wydaje się, że cechę taką wykazuje również gawęda. Należałoby przeto zbadać po-
zostałe gawędy  Syrokomli, by wyciągnąć pewniejsze wnioski.

W ten sposób wyznaczyliśmy tu główne kierunki badań nad genologią Uro-
dzonego Jana Dęboroga. Podążenie za nimi może doprowadzić do wielu interesu-
jących wniosków, m.in. do określenia typu struktury genologicznej występującej 
w utworze.

38 Por.  W. S y r o k o m l a,  Urodzony Jan Dęboróg. Dzieje jego rodu, głowy i serca przez niego 
samego opowiadane, Warszawa [b.d.w.], s. 35–36, w. 831–862 oraz cytat z listu autorstwa  Wła-
dysława Syrokomli za:  F. F o r n a l c z y k, dz. cyt., s. 28. 

39  J. Z i o m e k, Prawda jako problem poetyki, [w:] Problemy teorii literatury, seria 3, Wro-
cław 1988, s. 323.

40 Por.  F. B i e l a k,  dz. cyt., s. XXXVII–XXXVIII. 
41 Takie właśnie zjawisko genologiczne dostrzegł i opisał  Wilhelm Bruchnalski w odnie-

sieniu do struktury genologicznej Konrada Wallenroda. Por.  W. B r u c h n a l s k i, Wstęp, 
[w:]  A. M i c k i e w i c z, Konrad Wallenrod, oprac.  W. Bruchnalski, Lwów 1922.

42 Por.  M. B a c h t i n,  Epos a powieść, tłum.  J. Baluch, „Pamiętnik Literacki” 1970, z. 3, 
s. 203–230. 
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Na zakończenie tej zwięzłej analizy należałoby zasygnalizować jeszcze jeden pro-
blem, wykraczający już poza zasadniczy przedmiot powyższych rozważań, ale nie-
przypadkowy w kontekście ogólnego przesłania niniejszej rozprawki, a mianowi-
cie kwestię przedstawiania poprzez dzieło osobowości i światopoglądu poety – otóż 
wyrażają się one w utworze literackim na kilku poziomach: 

a) na poziomie t r e ś c i  d z i e ł a  – jego znaczenie formułowane jest tu poprzez 
zespół komunikatów językowych, stanowiących bezpośredni przekaz nadawcy kie-
rowany do odbiorcy. Jest to poziom stosunkowo najłatwiejszy do zidentyfi kowania 
i prawidłowego zrozumienia przez odbiorcę – w najmniej skomplikowanych tek-
stach wymaga od niego tylko podstawowej znajomości języka na poziomie leksy-
kalno-syntagmatycznym (gdy informacja przekazywana jest w sposób jasny, przej-
rzysty i stematyzowany). Czasem przekaz ten ukryty jest pod powierzchnią zasad-
niczej treści wyrażonej poprzez elementy struktury językowej, np. sformułowany 
jest nie w sposób dosłowny, a przewrotny (w satyrze czy też poprzez zastosowanie 
takich kategorii estetycznych, jak ironia czy groteska). Stanowi on wtedy poniekąd 
to, co  Okopień-Sławińska nazwała „podskórnym nurtem znaczeń jawnie stematy-
zowanych”43. Na tym poziomie sytuować się będzie również użycie przez autora na-
zwy genologicznej w odniesieniu do własnego utworu (w przeciwieństwie do wska-
zywanych przez nie przedmiotów, które należą do poziomu zastosowanych kon-
wencji gatunkowych);

b) na poziomie zastosowanych k o n w e n c j i  g a t u n k o w y c h  – tu ów 
światopogląd przejawia się w dziele literackim najpełniej, często bowiem w spo-
sób podświadomy i przez twórcę niekontrolowany, a nawet wbrew jego intencjom 
(oczywiście moglibyśmy tu powiedzieć, że również w sferze językowego wypowia-
dania się dają o sobie znać czynniki niezależne od zamiarów nadawcy, bierzemy tu 
jednak pod uwagę nie każdy akt komunikacyjny, a dzieło literackie, zakładając, że 
jest ono na poziomie języka kształtowane w pełni rozmyślnie i świadomie). Gatunek 
literacki jako konstrukcję uzależnioną od ładunku ideowego i tematycznego opisa-
li marksiści, formułując teorię odbicia44. Plan ideologiczny dzieła wyróżnił  Uspien-
ski45, natomiast  Lyszczyna zwrócił uwagę na organiczne powiązanie gatunku ze 
światopoglądem, „użycie bowiem pewnej konwencji gatunkowej czy chociażby jej 
zasygnalizowanie powoduje […] odwołanie się do obiektywnie istniejącej tradycji 
gatunku i związanego z nim światopoglądu”46. W Dęborogu mamy do czynienia ze 
współistnieniem różnych konwencji gatunkowych, podążając więc dalej za myślą 
 Lyszczyny, stwierdzamy, iż prowadzi to do istnienia w tym dziele dialogu świato-

43  A. O k o p i e ń-S ł a w i ń s k a, Relacje osobowe w literackiej komunikacji, [w:] Problemy 
teorii literatury, seria 2, dz. cyt., s. 32.

44 Por.   H. M a r k i e w i c z,  Rodzaje i gatunki literackie, [w:] t e n ż e, Główne problemy 
wiedzy o literaturze, Kraków 1980, s. 148–181. 

45 Por.  B. U s p i e n s k i,  Poetyka kompozycji, tłum.  P. Fast, Katowice 1997. 
46  J. L y s z c z y n a, dz. cyt., s. 34.
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poglądów, z którego rodzi się sens i znaczenie całego utworu. Więcej – bez przepro-
wadzenia starannych badań nad Dęborogiem – w tym temacie powiedzieć się nie da;

c) wreszcie na poziomie s p o s o b u  k o n s t r u k c j i  wydarzeń i bohate-
rów – jak zaznaczyliśmy uprzednio, w Janie Dęborogu mamy do czynienia z korela-
cją zdarzeń i postaci świata rzeczywistego ze zdarzeniami i postaciami świata przed-
stawionego. Dzieje się to na zasadzie prototypowości tych pierwszych wobec dru-
gich. Dzięki takiemu zabiegowi autor może przekazać odbiorcy swoje własne prze-
życia i wspomnienia pod przykryciem elementów fi kcyjnych – należy jednak ciągle 
pamiętać, że zawsze są to elementy bytowo oddzielne i samodzielne. Ułatwiają one 
jedynie sformułowanie przekazu zamierzonego przez autora, być może pozwalają 
mu także silniej identyfi kować się emocjonalnie z własnym dziełem. 

5

Podsumowując niniejszy wywód, należy stwierdzić, iż wybitność Urodzonego Ja-
na Dęboroga polega nie na wymyśleniu przez poetę niepowtarzalnej fabuły, zasto-
sowaniu ciekawej poetyki czy nieznanej dotąd konwencji. Wyjątkowość tego dzie-
ła bierze się stąd, że jego autor potrafi ł streścić w nim jednym całą swoją twórczość 
i swój światopogląd: i zrobił to na wszystkich wyróżnionych przeze mnie powyżej 
poziomach (poprzez język – czasem gawędowy, swobodny, nieujarzmiony, właści-
wy warstwie, do której należał i w której funkcjonował, czasem uczuciowy, rzew-
ny i tkliwy, wyrażający usposobienie i charakter „hardego lirnika wioskowego”; po-
przez konwencje gatunkowe, gdyż Urodzony Jan Dęboróg jest syntezą niemal wszyst-
kich uprawianych przez Władysława  Syrokomlę gatunków literackich, natomiast 
każda zastosowana konwencja jest tu wyrazem jakichś przekonań, pewnym ele-
mentem skomplikowanej struktury, której poszczególne składniki tworzą całość 
światopoglądu poety; wreszcie w sposób oczywisty na poziomie konstrukcji wyda-
rzeń i postaci). Utwór ten stał się pewnego rodzaju deklaracją ideową samego auto-
ra, wyłożeniem jego poglądów na wiele istotnych wówczas spraw (tak właśnie  Sy-
rokomla pojmował poezję – jako aktywne zmaganie się z bieżącymi problemami). 
Można powiedzieć, iż stanowi on summę jego życia i twórczości.

Na tym chcemy zakończyć nasze rozważania. Dowiedliśmy, jak bogatą proble-
matykę literaturoznawczą niesie ze sobą najwybitniejszy naszym zdaniem utwór 
Ludwika  Kondratowicza. Dlatego nie zgadzamy się na postawienie tego utworu na 
równi ze wszystkimi innymi pomniejszymi gawędkami tego poety: jest to dzieło je-
dyne w swoim rodzaju, a jednocześnie inspirujące do badań nie tylko historyczno-, 
ale również teoretycznoliterackich i językoznawczych. Może stanowić też zachętę 
do naukowego poznania nieodkrytych praktycznie dotąd obszarów ogromnej spu-
ścizny  Władysława Syrokomli – szczególnie jego twórczości dramatycznej. Wobec 
tak przebogatych walorów Urodzonego Jana Dęboroga nie możemy pozwolić, by poe-
mat ten popadł w całkowite zapomnienie.
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 ALEKSANDRA ŁĘGOWIK

„CZY TYLKO PRZYPADKIEM NIE MA FIKSACJI 
TEN PAN CHRYZANTY?”. OBLICZA MELANCHOLII 

W CZARNYCH OCZACH LUDWIKA SZTYRMERA

Melancholik jest na ogół smutny i spaceruje po cmentarzach, lecz potrafi  też być 
miły i uroczy w towarzystwie1.

Cytat zaczerpnięty z fragmentu szesnastowiecznego traktatu w krótki, a jedno-
cześnie niezwykle obrazowy sposób opisuje studium przypadku, którego cen-

trum stanowił człowiek o naturze melancholijnej.  Marek Bieńczyk niejednokrotnie 
w swych publikacjach podkreślał swoistą nieokreśloność i polimorfi zm zjawiska me-
lancholii2. Powyższy opis przedstawia zaledwie jedno z wielu dostępnych nam tłu-
maczeń. Jednak wybór wspomnianego cytatu nie był do końca przypadkowy. Do-
skonale określa on postać (być może postaci), która dopiero czeka na umiejscowie-
nie jej w rozległym świecie literackiej (i nie tylko) melancholii. Chryzanty Dewil-
ski, bohater opowieści  Ludwika  Sztyrmera nie spotykał się do tej pory z zaintereso-
waniem ze strony rzeczonej tradycji. Wydawać się może to o tyle dziwnie, że pisarz 
łączony był z nurtem powieści psychologicznej oraz parapsychologicznej, a więc ze 
strefami, które w rozmyślaniach nad melancholią i jej pochodzeniem zajmują waż-
ne miejsce. Rozumienie melancholii jako choroby umysłowej stale obecne w dzie-
jach kultury znajduje zastosowanie również w XIX wieku (choć zainteresowanie sfe-
rami psychologii właśnie w tym okresie zbytnio nie dziwi). Oczywiście nie należy 
pomijać równie silnego wpływu teorii wskazującej na swoiste cechy nastroju bądź 
usposobienia melancholijnego, którego doszukiwanie się w tamtym czasie, szczegól-
nie w literaturze, było niezwykle popularne. Główny bohater Czarnych oczu  Sztyr-
mera był postacią charakteryzowaną przez pryzmat jego rzekomego obłędu, wcho-
dzącego wręcz w obszary frenetycznego szaleństwa. Jednakże bliższe spojrzenie na 
tę postać wskazuje, że być może odpowiedniejszym terminem ją określającym był-
by właśnie „melancholik”. Taka hipoteza pozwala dojrzeć interesujące rozwiązania 
dotyczące nie tylko usposobienia tego temperamentu, ale również wskazuje sposo-
by radzenia sobie ze wspomnianą przypadłością. 

Rozpoczynając rozważania nad szczególnym przypadkiem Chryzantego Dewil-
skiego oraz realizacją jego osoby w tekście, warto wspomnieć o dość szczególnej ro-
li, jaką odgrywa narrator w omawianej opowieści (jak zresztą w niemal wszystkich 
utworach  Sztyrmera). Wincenty Pantofel, bo o nim mowa, występuje jako z jed-
nej strony bezpośredni świadek wydarzeń, które opisuje, a z drugiej jako nie za-

1  M. B i e ń c z y k, Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty, Warszawa 2012, s. 95.
2 Tamże. 
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wsze obiektywny komentator. Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której narra-
tor stara się stworzyć pozory prawdziwości dla swojej historii i jednocześnie wca-
le nie skrywa się ze swym osobistym stosunkiem wobec przedstawianych zdarzeń. 
Jeżeli przyjęlibyśmy za niektórymi badaczami (choćby  Zdzisławem Mrozkiem3) 
stwierdzenie, że w twórczości  Sztyrmera obecne są pierwiastki autobiografi czne, ła-
twiej byłoby zaakceptować dość czasami dwuznaczne stanowisko narratora Czar-
nych oczu. W swych pamiętnikach pisarz niejednokrotnie informował o depresyj-
nych stanach (jak określilibyśmy to dzisiaj), w które dość często popadał4. Spostrze-
żenia dotyczące swoich nastrojów dogłębnie analizowanych pozwalają na domyśle-
nie się, jak bardzo interesującym przedmiotem była dla  Sztyrmera ludzka psychika. 
Wspomnianego wcześniej Wincentego Pantofl a obdarzał autor niektórymi własny-
mi cechami i poglądami (trudny do określenia jest natomiast stopień autobiografi cz-
nych nawiązań). W Czarnych oczach narrator już na samym początku kieruje uwagę 
czytelników na rozmyślania odnoszące się do przemijania: momentem, który prze-
sądził o kierunku jego myśli, było przeminięcie młodości. To pierwsze wspomnie-
nie nieodżałowanej „straty”, która wedle  Marka Bieńczyka stanowi jeden z najważ-
niejszych melancholijnych wyznaczników. O niemożności pogodzenia się ze stratą 
czegoś cennego i związanymi z tym wspomnieniami opowiada sam Pantofel:

[…] Poświęcałem większą część dnia na przechadzki za miastem, gdzie wszystko 
przypominało mi upłynioną młodość. Myśli, uczucia, marzenia, radość i smutki te-
go czasu wybiegały na moje spotkanie z każdego drzewa, z każdego pagórka, z każ-
dego kamienia, który czas rozłąki przedrzemał na miejscu. Rój pamiątek w cudow-
nych postaciach, jakby cienie drogich osób wywołane z mogił, otaczał mnie dokoła 
i słodził chwile samotnych spacerów5.

Narrator wspomina o ciągłym złym humorze, który pojawia się nagle i sprawia, 
że „dziwne myśli snują się po głowie”6. Wrażliwość na otaczający świat, nieustan-
na refl eksja nad samym sobą („Jakim to sposobem człowiek sam z sobą rozmawia, 
dysputuje, kłóci się nawet wyraźnie?”7) oraz powroty myślami do zdarzeń już prze-
szłych – to wyznaczniki melancholijnego nastroju, którego znaczenie należy w tym 
momencie wyraźnie odgraniczyć od poważnego stanu chorobowego. Można by po-
kusić się o stwierdzenie, że postawa Pantofl a ukazuje typową romantyczną emocję8 
(dla porównania choćby Rene także poddaje się jej działaniu i podobnie jak boha-

3 Sięgnąć można choćby do takich publikacji jak:  Z. M r o z e k, Literacki świat Ludwi-
ka  Sztyrmera, Bydgoszcz 1990; lub: t e n ż e, W kręgu narodzin polskiej powieści psychologicznej: 
studia o prozie narracyjnej Ludwika  Sztyrmera, Bydgoszcz 1971.

4 Zob.  t e n ż e, Literacki świat…, dz. cyt.
5  L. S z t y r m e r,  Powieści nieboszczyka Pantofl a, oprac.  L. Sokół, Warszawa 1978, s. 404. 
6 Tamże, s. 405.
7 Tamże.
8 Ze swoim zamiłowaniem do kontemplacji i samotności przypominał również posta-

cie opisywanie chociażby w sentymentalnych elegiach  Thomasa Graya. Zob.  R. K l i b a n -
s k y,  E. P a n o f s k y,  F. S a x l, Saturn i melancholia. Studia z historii, fi lozofii  , przyrody, medy-
cyny, religii oraz sztuki, tłum.  A. Kryczyńska, Kraków 2009, s. 267. 
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ter  Sztyrmera zauważa silniejsze oddziaływanie wspomnianego humoru w czasie 
jesieni; nomen omen najsilniejsze nawroty depresji przypadają właśnie na okres 
jesiennego przesilenia9), które to stwierdzenie, pomimo niechęci  Sztyrmera do sa-
mego nurtu, wydaje się być w tej sytuacji usprawiedliwione. Podkreślenie ambiwa-
lentnego stanowiska narratora wobec opowiadanej opowieści można potraktować 
jako swoiste wprowadzenie do studium melancholijnego przypadku Chryzantego 
Dewilskiego. 

Stawiając tezę o możliwej melancholijnej chorobie bohatera Czarnych oczu, na-
leżałoby wyjaśnić, dlaczego stwierdzenie to wydaje się z jednej strony dyskusyj-
ne, a z drugiej jak najbardziej uzasadnione. Utwory  Sztyrmera rozpatrywane by-
ły najczęściej jako przykłady wczesnych powieści psychologicznych, które zazwy-
czaj podejmowały temat obłędu (lub blisko z nim związanych zaburzeń psychicz-
nych). Umieszczano dzieła pisarza w kręgu zainteresowania nurtu frenetycznego 
(fakt ten nie podlega dyskusji), jednakże nie wszystkie sprowadzały się jedynie do 
odnotowania kolejnego przypadku szaleństwa. Przyjęcie „zwierciadła melancho-
lii” jako nowego spojrzenia na kwestię domniemanego obłędu dotykającego boha-
terów  Sztyrmera może pomóc w ich dokładniejszej charakterystyce oraz w posze-
rzeniu horyzontu poznawczego (tematycznego) wobec twórczości autora Czarnych 
oczu. W przypadku interesującej nas opowieści spotkamy się (jak było to wspomnia-
ne wcześniej) zarówno z melancholią romantyczną, typu twórczego10 i refl eksyjne-
go, jak i z jednostką chorobową, której bliżej do depresji (a nawet psychozy) niż do 
fi lozofi cznego zadumania. 

Tym co stanowi o niezwykłości przypadku Chryzantego Dewilskiego, jest bez 
wątpienia brak jednoznacznego określenia jego statusu psychicznego. W opowieści 
dotyczącej losów wspomnianej osobistości nigdy nie pada diagnoza, która pomo-
głaby w dopasowaniu go do konkretnego mentalnego stanu. Wspomniany w tytule 
termin „fi ksacje”, wykorzystywany dość często, ma oczywiście zabarwienie pejora-
tywne. Mimo, wydawałoby się, jednoznacznej oceny pana Chryzantego przez ota-
czające go towarzystwo w opisach jego osoby znaleźć można opinie, które potwier-
dzają poczucie pewnego ambiwalentnego stosunku do bohatera. Jeden z uczestni-
ków przyjęcia zapytany o równowagę psychiczną Dewilskiego, stwierdza: 

[…] Na to pytanie dam ci odpowiedź, gdy mi dokładnie odznaczysz granicę, 
gdzie się kończy zdrowy rozum, a gdzie się zaczyna wariacja, albo jak wynajdziesz 
doskonały frenometr, tj. instrument do doświadczenia, czy mózg utrzymuje się 

9 Zob.  J. M i t a r s k i,  Z dziejów melancholii, [w:]  A. K ę p i ń s k i, Melancholia, Kraków 
2001, s. 286.

10 Do kwestii tej odwołuje się  Piotr Śniedziewski, podkreślając, że „(…) zgodnie z teorią 
melancholii  Arystotelesa znużenie oraz stany apatii są ściśle związane z okresami twórcze-
go podniecenia. Melancholia nie jest usterką, wadą czy przekleństwem; przeciwnie, stano-
wi podstawowy warunek wszelkiej twórczości”.  P. Ś n i e d z i e w s k i, Melancholijne spoj-
rzenie, Kraków 2011, s. 157. 
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w stanie normalnym lub jest już nadpsuty. Bez tego instrumentu, mój bracie, nikt 
z nas nie byłby w stanie dowieść, że nie jest wariatem, gdyby go o to poproszono11. 

Główny bohater Czarnych oczu może być więc równie dobrze określony mianem 
melancholika, jak i szaleńca. Ostateczna diagnoza zależy więc w dużej mierze od po-
czątkowych przekonań interpretatora (czytelnika). 

Już sama fi zjonomia Dewilskiego pozwala na domysły dotyczące jego stanu. 
Szczególnie „hiperboliczne wyrażenie na twarzy”12 oraz „grymasy i ruchy ciała oso-
bliwszego gatunku”13 pozwoliły narratorowi przypuszczać, że 

[…] Ten jegomość musiał jakimś sposobem wyleźć żywo z powieści  Hoff manna 
i że życie jego nie może ubiec zwyczajną koleją. Z pierwszego rzutu oka powziąłem 
mimowolne podejrzenie, że albo już był igrzyskiem tajemniczych sił duchowego 
świata, albo niebawem znajdzie się z nimi w styczności. W zapędzie wyobraźni, co-
raz więcej podżeganej jego ciekawą fi gurką, gotów byłem nawet posądzić go o zna-
jomość z odwiecznym nieprzyjacielem naszej duszy14. 

Niespokojne, niekontrolowane zachowanie i ruchy ciała można by dziś uznać 
za oznaki początkowych stadiów psychozy lub nawet schizofrenii. Przy okazji opi-
su wyglądu bohaterów warto zwrócić uwagę na fakt częstych wzmianek o konkret-
nym elemencie fi zis człowieka, mianowicie o oczach15. Jak ważnym są one detalem, 
świadczy chociażby tytuł utworu oraz to, że odgrywają one niejako rolę kolejnego 
bohatera opowieści. Wedle tradycyjnej symboliki oczy są zwierciadłem duszy, któ-
re pomaga określić stan psychiczny danej jednostki16. Połączenie ich z kolorem czar-
nym, a więc przypisanemu melancholii, wydaje się być posunięciem celowym i zna-
czącym. To właśnie w oczach można było dostrzec „niepokój gwałtownie wstrzą-
śniętej duszy i dzikie myśli”17. Powiązania z saturniczną „czarną chorobą” widoczne 
są również w specyfi cznym nazwisku bohatera. Postępki Dewilskiego określane są 
często mianem diabelskich, a sam ekscentryk przyrównywany był do czarta. Gno-

11  L. S z t y r m e r, dz. cyt., s. 421. 
12 Tamże, s. 410. 
13 Tamże. 
14 Tamże.
15 Swe pierwsze wrażenia po zobaczeniu „czarnych oczu” narrator opisuje następują-

co: „[…] Nigdy w życiu nie widziałem takich oczu! Nie mogłem patrzeć na nie, tak głęboko 
z martwego płótna spojrzenie ich przedzierało się do serca i kłóciło jego spokój. Był w nich 
jakiś czarodziejski urok, ale nieprzyjemnie mi było doświadczać jego potęgi. Czułem mimo-
wolną trwogę, jak gdybym o północy siedział sam jeden w ciemnym pokoju”.  L. S z t y r-
m e r, dz. cyt., s. 415. 

16 Opisując inną melancholijną postać, Emmę Bovary,  Piotr Śniedziewski także poruszył 
kwestię oczu i ich szczególnego koloru: „czerń komponuje się doskonale z nieukojonym 
smutkiem, z żałobą po utraconym przedmiocie, w odczuciu bohaterki niemożliwym do na-
zwania”.  P. Ś n i e d z i e w s k i, dz. cyt., s. 190. Saturniczna czerń oczu wydaje się być ele-
mentem charakterystycznym dla melancholijnego usposobienia. 

17  L. S z t y r m e r,  dz. cyt., s. 413. 
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stycka tradycja widzenia melancholii jako nastroju zsyłanego przez diabła (a Satur-
na jako personifi kacji sił nieczystych) pozwala na dołączenie tych przykładów do 
melancholijnej charakterystyki Chryzantego. 

Cechy fi zjonomii, jakkolwiek ważne, nie stanowią podstawy do naszych stwier-
dzeń dotyczących tematyki melancholii w tekście  Sztyrmera. Przedmiotem analizy 
winno być przede wszystkim zachowanie głównego bohatera, które nie daje skla-
syfi kować się jako tylko i wyłącznie objaw domniemanego obłędu. Dewilski okre-
ślany mianem ekscentryka i oryginała miewał chwile zadumy i autorefl eksji cha-
rakteryzujące przecież postawę melancholika. Jego niezwykle rozwinięte przymio-
ty umysłowe wzbudzają powszechny podziw: 

[…] Posiada ogromną naukę, niepospolity dowcip, wielką przenikliwość, wielką 
znajomość ludzi, coś poetycznego w umyśle, w uczuciach, wyobraźnię Araba, fanta-
styczność  Hoff manna. A przy tym charakter na kształt żywego srebra ruchliwy czy-
ni go co dzień nowym człowiekiem. Tajemniczość, którą lubi się otaczać, rodzi tysią-
ce o jego życiu domysłów, a nieustanne dziwactwa i wybryki zrobiły go chodzącym 
[…] bohaterem romansu […]18.

Odwołując się opisów stanów, które określano mianem melancholii, niewytłu-
maczalne zachowania Dewilskiego można sklasyfi kować jako przykład takiego wła-
śnie zaburzenia. Ciągłe zmiany humoru, wahania nastroju (od obojętności do nad-
pobudliwości w zaledwie kilka minut19), nagłe ataki niekontrolowanego śmiechu 
– objawy te oczywiście bardziej przypominają schizofrenię niż melancholię, jednak 
należy pamiętać, że tę ostatnią charakteryzowały bardzo różne stany psychiczne20. 
Przyjmując punkt widzenia dawnych lekarzy, zobaczymy w dziwnych poczyna-
niach Dewilskiego objawy bardzo specyfi cznej choroby psychicznej. Sam bohater 
przypomina nieustannie o swoim odmiennym stanie i niemożności jego zwalcze-
nia. Szczególnie dokucza mu wpływ „złej gwiazdy” – księżyca21. Możemy po raz ko-
lejny odwołać się tradycyjnej saturnicznej symboliki, wedle której opiekuńczy bóg 
melancholików upodobał sobie nocną porę (jako sprzyjającą medytacji) oraz księ-
życ (dla porównania greckie boginie, m.in. Selene, Hekate, wywoływały obłęd i le-

18 Tamże, s. 418. 
19 Przypadek niewytłumaczalnych zmian nastroju opisuje jeden z bywalców salonów: 

„Czasami przyjedzie z wizytą bardzo wcześnie, obojętnie powita gospodynię domu, siądzie 
sobie w kącie posępny i zamyślony i przez kilka godzin ani słowa nie wymówi, oprócz nie-
zbędnych tak i nie, a potem zerwie się z krzesła w najlepszym humorze, w parę minut po-
wie więcej rozumnych i dowcipnych rzeczy jak inni przez cały dzień, zachwyci wszystkich, 
obudzi tyle interesu, że do białego rana gotowi by go słuchać, porwie za kapelusz i pękając 
od śmiechu, pożegna towarzystwo”. Tamże, dz. cyt., s. 419–420. 

20 Zob.  J. M i t a r s k i,  dz. cyt., s. 273. 
21 Niepokój spowodowany pojawianiem się księżyca przybiera wręcz postać obsesji: 

„Księżyc od dawna jest zaklętym moim nieprzyjacielem. Ciągle w moje okna zagląda, do-
patrując, co robię, ciska mi prosto w oczy swoje fatalne światło, trzyma mnie w nieustannej 
trwodze i w nocy spać przeszkadza […]. Zawsze ta niegodziwa gwiazda ściga mnie swymi 
ognistymi biczami i mózg mi do szczętu psuje”.  L. S z t y r m e r, dz. cyt., s. 427. 
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czyły go22. Dewilski obawia się wpływów „miesiąca” na nerwy, które stają się nad-
zwyczaj drażliwe. Związki nocy i jej atrybutów z charakterystycznymi objawami 
mentalnej niestabilności ilustrują kolejny element przemawiający za hipotezą me-
lancholijnej natury pana Chryzantego. Jednakże najważniejszym wyznacznikiem 
wspomnianej przypadłości jest artystyczna natura bohatera Czarnych oczu. Idea tzw. 
melancholii twórczej, melancholii mocy uwidacznia się w działaniach Dewilskiego 
w okresach jego wzmożonej aktywności twórczej. Z zamiłowaniem bowiem grywa 
on na fortepianie i poświęca tej sztuce całe dnie (komponując, jak to określa jed-
na z bywalczyń salonów, „okropności”). Niepohamowana chęć tworzenia, przypo-
minająca frenetyczny artystyczny szał23, charakteryzowała melancholijnych geniu-
szy. Wykorzystanie ideału zadumanej, oddanej jedynie własnym myślom jednostki 
przeniosło melancholię z poziomu choroby psychosomatycznej do stanu mniej nie-
bezpiecznego, a nawet pożądanego. Mianem melancholika określano osobę niezwy-
kle utalentowaną i w dużej mierze nieprzystosowaną do normalnego życia. Jej eg-
zystencję wypełniać miała działalność artystyczna dokonywana pod wpływem fre-
netycznego zapału. W przypadku twórców odchylenia psychiczne były dość często 
wybaczane i tolerowane24. Chryzanty Dewilski był tego doskonałym przykładem. 

Obok tradycyjnych „przyczyn” melancholii możemy dopatrzyć się również być 
może mniej oczywistych objawów wspomnianego zaburzenia, na którego trop na-
kierowuje nowoczesna psychiatria. Wszystkie dziwne zachowania i wynaturzenia 
Chryzantego można by tłumaczyć przeżytą w dzieciństwie (a ciągnącą się przez 
okres młodzieńczy) traumą. Z informacji o swoim tragicznym przeznaczeniu (mał-
żeństwu z martwą kobietą) Dewilski tworzy podstawę, na której buduje teraźniejsze 
życie. Przekonanie o ciążącej nad bohaterem klątwie zaprząta wszystkie jego my-
śli, co nie pozwala na normalne i racjonalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Być 
może wiara w moc przepowiedni oraz pewna egzaltacja zmysłów doprowadziły do 
halucynacji Dewilskiego (tak bowiem należałoby określić przywidzenia, w których 
widzi on pochodzące z zakupionego portretu czarne oczy młodej kobiety wędrują-
ce po jego mieszkaniu). Według naocznych świadków 

[…] dusza jego zetknęła się bliżej ze światem duchowym i pod wpływem wiel-
kich jego tajemnic straciła zwyczajną równowagę25. 

Pogłębiający się smutek i chęć ucieczki przed ludźmi charakteryzują ciężką po-
stać depresji, jak również melancholijny humor. Ciekawy wydać się może sposób 
na przezwyciężenie zgubnych zaburzeń wskazany nawet przez samego bohatera. 
Wedle wskazań tradycyjnej medycyny średniowiecza pomocna w radzeniu sobie 
z niechcianą melancholią miała być muzyka. Jednak w przypadku Chryzantego za-

22 Zob.  J. M i t a r s k i,  dz. cyt., s. 280. 
23 Zob. tamże, s. 283. 
24 Zob. tamże, s. 298–299. 
25  L. S z t y r m e r,  dz. cyt., s. 456. 
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miast pomagać wzmagała destrukcyjne zachowania26. Dewilski uważał, że jedynym 
ratunkiem było dla niego małżeństwo. Strata ukochanego przedmiotu nie nastąpiła, 
natomiast odczucie pustki wzmacniało melancholijność fantastyka. Miłość nie sta-
nowiła bezpośredniej przyczyny wspomnianego stanu – była na niego środkiem za-
radczym27. Być może taką silną emocję trzeba było pokonać uczuciem równie bez-
względnym. Miłość w połączeniu z powrotem do wartości chrześcijańskiego syste-
mu moralnego, symbolizowanego tu przez sakrament małżeństwa, była odpowie-
dzią na melancholię Chryzantego. 

 Sztyrmerowski bohater Czarnych oczu jest przykładem zaskakujących połączeń 
różnych rodzajów melancholii. Takie stwierdzenie nasuwa się po przeanalizowaniu 
charakterystycznych neurotycznych objawów jego zachowania oraz po obserwacji 
ogólnej kondycji psychicznej. Opinie na temat stanu Dewilskiego nie powinny roz-
strzygać jedynie kwestii rodzaju zaburzeń psychicznych, między którymi umieści-
my przypadek opisywanego ekscentryka. Uzasadnione wydaje się wpisanie Chry-
zantego do grona melancholików, których obraz jest w dalszym ciągu pełen nie-
domówień i sprzeczności (praktycznie każdy badacz odkrywa melancholię na no-
wo, tworząc jej własną defi nicję). Spojrzenie na bohatera opowieści  Sztyrmera jako 
kontynuatora długiej tradycji literackich „dzieci Saturna” może pomóc w oswobo-
dzeniu romantycznego autora od przypisanej mu opinii człowieka dokumentują-
cego kolejne przypadki obłędu. Tematyka melancholii pozwoli na odrzucenie jedy-
nie pejoratywnego nastawienia do wspomnianych mentalnych odchyleń, bo cytu-
jąc Chryzantego Dewilskiego: 

Nie masz nic złego, kiedy kto bez krzywdy drugich odrobinkę sobie wariuje, ot 
choćby dla własnej satysfakcji!28

26 Opinie Chryzantego Dewilskiego na temat muzyki bardziej przypominały wypowie-
dzi artystycznego dewianta niż prawdziwego konesera sztuki: „To nic nie warto! W samej 
rzeczy, do czego ta muzyka podobna! Ja mam lepszy projekt, ot, żeby to odkopać skórę nie-
boszczyka  Mozarta, naciągnąć na bęben i piszczelami genialnego maestro drabanta po niej 
zatarabanić, to byście państwo wesoło się zabawili!”. Tamże, s. 420. 

27 O szczególnej roli miłości w relacjach melancholików ze światem pisała  Julia Kri-
steva. Jej pogląd na temat tej szczególnej zależności przedstawia  M.P. Markowski: „(…) pod-
miot melancholijny niszczy wszelkie mediacje, w związku z czym jedynym dla niego le-
karstwem może być dyskurs miłości, którego odwrotną stroną jest twórczość”.  M.P. M a r-
k o w s k i, Wstęp, [w:]  J. K r i s t e v a, Czarne słońce. Depresja i melancholia, tłum.  M.P. Mar-
kowski i  R. Ryziński, Kraków 2007, s. XXVII. 

28  L. S z t y r m e r, dz. cyt., s. 433. 
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 IRENA SEIFFERT

JĘZYKOWY OBRAZ POLSKI I POLAKÓW 
W PIEŚNI O DOMU NASZYM  WINCENTEGO POLA

Uwagi wstępne

Pieśń o domu naszym to dzieło dobiegającego pięćdziesięciu lat poety, powstałe 
w trudnym dla niego emocjonalnie okresie, pracę nad nim rozpoczął bowiem 

wkrótce po śmierci żony1. Pisany w latach 1856–1859 poemat, dedykowany  Kle-
mentynie z Potockich Miączyńskiej, doczekał się publikacji dopiero w roku 18662. 
W zamyśle autora utwór ten miał być uzupełnieniem pochodzącej z 1835 roku Pie-
śni o ziemi naszej, poświęconej przyrodzie i mieszkańcom tej części kraju ojczystego, 
która znalazła się pod zaborami rosyjskim i austriackim, przy czym uwaga twórcy 
skupiła się w nim przede wszystkim na zajęciach, obyczajach i mentalności ludów 
dawnej, wielonarodowej Rzeczypospolitej3.

Jest sprawą oczywistą, że reprezentanci romantyzmu krajowego musieli unikać 
– zwłaszcza w nagłówkach – bezpośredniego lub zbyt jawnego eksponowania okre-
śleń odnoszących się do miana państwa, którego istnienie kwestionowały kolej-
ne rozbioru i kongres wiedeński, a ostateczny kres na wiele dziesięcioleci położył 
upadek powstania listopadowego. Z tego też względu w nazwach poematów  Pola 
oprócz przymiotnika nasz – identyfi kującego jako członków pewnej wspólnoty ich 
nadawcę z wpisanym w oba teksty adresatem – znalazły się neutralne politycznie 
i z pozoru jedynie ogólnie wskazujące na przedmiot poetyckiego opisu rzeczowni-
ki ziemia oraz dom. Biorąc pod uwagę bardziej wówczas niż współcześnie żywe sko-
jarzenia, łatwo jednak zrekonstruować tworzący je ciąg, na który składają się takie 
elementy, jak: dom – ziemia – ojcowizna – ojczyzna - Polska. W pojęciu stojącego na 
jego początku domu do dziś zresztą mieszczą się zarówno: ‘stała siedziba wraz z jej 

1 Na okoliczności powstania tego poematu zwraca uwagę  Małgorzata Łoboz w mono-
grafii   Śpiewak pieśni niedogranych. W kręgu twórczości  Wincentego Pola, Wrocław 2004, s. 6, 
226.

2 Cytowane poniżej fragmenty (zachowano pisownię oryginalną) pochodzą z wydania 
złoczowskiego, datowanego na rok 1903. W nawiasach podano strony, na których znajdu-
ją się dłuższe przytoczenia oraz odniesienia do poszczególnych elementów utrwalonego 
w tym utworze obrazu Polski i Polaków.

3 Niektóre aspekty poruszanej w Pieśni o ziemi naszej problematyki omawiam w artyku-
le Odkrywanie okolicy. Językowe stereotypy „rodzimości” i „swojskości” w twórczości  Wincente-
go Pola, [w:] Obrazy natury i kultura. Studia o Wincentym Polu, pod. red.  M. Łoboz, Wrocław 
2015, s. 619. 
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mieszkańcami’ i ‘ogół spraw rodzinnych’, jak też ‘ród, dynastia’, przymiotnik domo-
wy zaś jest również synonimem tego co ‘krajowe, ojczyste’4.

W tym kontekście Pieśń o domu naszym jest liryczną opowieścią o Polsce i Pola-
kach, rekonstrukcja ich językowego obrazu musi jednak uwzględniać przyjęty przez 
autora punkt widzenia.

We wcześniejszej Pieśni o ziemi naszej wizerunki kolejnych krain zostały uka-
zane z perspektywy odbywającego folklorystyczną podróż romantycznego poety, 
zwracającego z jednej strony uwagę na dziewiczość i walory krajobrazu oraz jego 
wpływ na charakter mieszkańców, z drugiej natomiast na cechy ludności w powią-
zaniu z jej rozwarstwieniem społecznym, wyznaniem i przejawami religijności oraz 
stosunkiem do przybyszów z zewnątrz. Wynikało to w rozmaitym stopniu z ode-
branego przez  Pola wychowania (pozostawanie w kręgu polskich krewnych ze stro-
ny matki), zdobytego wykształcenia (m.in. nauka w kolegium jezuickim), przyjaźni 
z osobami zainteresowanymi ludoznawstwem ( A. Bielowski,  L. Nabielak,  W. Zale-
ski), udziału w powstaniu listopadowym i pobytu na emigracji, oddziaływania po-
glądów działaczy  ugrupowań demokratycznych oraz znajomości dzieł europejskich 
i polskich romantyków, a także bezpośrednich kontaktów z niektórymi twórcami 
(A.  Mickiewicz,  S. Goszczyński)5.

Skoro z założenia Pieśń o domu naszym miała stanowić dopełnienie treści ujętych 
w poprzednim poemacie, to należy zadać pytanie, czy jej autor przedstawił tu obraz 
Polski i Polaków z identycznego bądź podobnego punktu widzenia6. Można przyjąć, 
że perspektywa ta mogła i musiała ulec pewnym modyfi kacjom, choćby ze wzglę-
du na wszelkie – w wielu przypadkach przykre – doświadczenia, które wraz z mija-
jącymi latami stały się udziałem  Pola w sferze zawodowej, twórczej oraz osobistej. 
Spójrzmy zatem, jakie aspekty i w jaki sposób, a także w jakiej kolejności zostały 
wyeksponowane w tym utworze, jak również ustalić, co wpłynęło na taką, a nie in-
ną, kreację wspomnianego wizerunku.

Polska i Polacy w Pieśni o domu naszym – analiza materiału

Podobnie jak w Pieśni o ziemi naszej poemat rozpoczyna swoistego rodzaju inwo-
kacja skierowana do pieśni. Zwracający się do niej poeta, który kilkakrotnie określa 
ją mianem czarodziejki, nazywa siebie śpiewakiem bratnim, a jednocześnie wystę-
puje z pozycji dotkniętego samotnością, dojrzałego człowieka, przeżywającego go-

4 Por. hasła dom i domowy w Słowniku języka polskiego pod red.  W. Doroszewskiego, 
t. 2 (D–G), Warszawa 1965, s. 233–236, 245–246.

5 Por.  M. G r a b o w s k a,  hasło Pol, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, 
t. 2 (N–Ż), Warszawa 1985, s. 195.

6 Ze względu na ograniczoną objętość tekstu pomija się tu wyjaśnienia dotyczące po-
jęć związanych z językowym obrazem świata, profi lowania, perspektywy, punktu widzenia 
itd. Szczegółowo przedstawia je  J. Bartmiński w tomie Językowe podstawy obrazu świata, Lu-
blin 2006, s. 11–150.
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rycz artystycznego zawodu. Mimo to pragnie nadal odgrywać rolę romantycznego 
wieszcza. Apeluje zatem, podkreślając boskość powierzonej mu misji:

Pieśni moja! na zaklęcie
Duchów onych – stań jak z młodu!
I bierz serce me w objęcie,
I chodź ze mną do narodu! […]
Co przed laty jest poczęte
Za twą sprawą niech dojrzewa;
I co było w życiu święte,
Niechaj jeszcze pieśń dośpiewa […].
Nie jest moje, co przynoszę –
I zrozumieć to potrzeba, […]
Że te dary dane z nieba (5–6).

Ujawnia też przedmiot poetyckiego opisu oraz jego adresata:

Dziś wam niosę «Pieśń o Domu»
Pieśń o starym domu naszym,
O Piastowym domu Laszym,
Co na roli ojców stoi
Z lat tysiąca w ziemi twojej.
Więc przyjdź do mnie, bracie młody,
Bo na wielkie spraszam gody,
Do wielkiego dziadów stołu – 
I opowiem je pospołu […]
Dzisiaj, moi towarzysze,
Ja wam polski dom opiszę (6).

Odwołuje się ponadto do przeświadczenia o szczególnej opiece Boga nad Polską 
i jej mieszkańcami, których wirtualny odbiorca poematu jest potomkiem:

Bóg zamieszkał w domu starym – 
Duch zamieszkał w domu twoim.
A dla wiary i dla ducha,
W ziemi dziadów śmierci niema […]
Dom […] dostoi – i przestoi
Wszystkie burze, wszystkie złości – 
Bo krew dziadów we krwi twojej;
A krew żyje w twojej kości (7).

Widzimy więc, że wstępnie przyjęty przez autora punkt widzenia zakłada zbu-
dowanie wizerunku kraju z perspektywy jego mitu założycielskiego – Piastowski 
dom Laszy i tysiącletniego istnienia oraz głęboko wierzącego i pielęgnującego trady-
cje przodków narodu, którego twórca jest członkiem.
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Fragment tekstu oznaczony jako część druga rozpoczynają pytania retoryczne 
o uznawaną przez Polaków hierarchię wartości: Znasz ty Boga na niebiesiech – / A Oj-
czyznę znasz po Bogu?, a także o pierwszych władców: I pług Piastów na rozłogu? (7). 
Od nich przechodzi  Pol do opisu piękna i niezwykłości – królującej nad resztą ziem 
polskich – krainy gór, scharakteryzowanej już w Pieśni o ziemi naszej. Ukazuje ją po-
nownie jako starą orłów dziedzinę (7), miejsce wzbudzające zachwyt nawet u Boga. 
Wymienia kojarzone z tym obszarem nazwy: Czorsztyn, Niedzicę, Pieniny, zachwy-
cając się spienionymi górskimi wodami, groźnym widokiem błyskawicy nad Tatrami 
oraz modrymi toniami i kipielami pokonywanego łódką Dunajca (9). Twierdzi, że ten 
będący skarbem ziemi lackiej, niezwykłej urody, nieskażony cywilizacją krajobraz: 
Dał nam Bóg – abyś ożył / Wielkim duchem w ojców ziemi / I szedł torem za lepszymi (9).

Oprócz wsłuchiwania się w pieśni natury powinnością Polaka jest również zapo-
znanie się z pieśnią dziejów na Wawelu (10), gdzie pochowani zostali najznamienit-
si rodacy, którym należy złożyć hołd. Jedynie głęboko ufając Bogu, dobrze znając 
przeszłość ojczyzny i chwalebne czyny przodków, można stać się rycerzem i dzie-
dzicem skarbów narodowych, zdolnym do odbudowania państwa:

Znaj podania twego rodu,
Wielkie dzieje twojej ziemi;
W dziejach świata prąd narodu,
Sojusz dziadów ze świętymi!
A wyniesiesz i z pogromu […]
Zrąb polskiego twego domu;
A dla domu łaskę nieba! (12–13)

Przypomina tu także autor romantyczną ideę ludu, który żywi, broni i wierzy 
(11), zbierającego się w miejscach czczenia pamiątek narodowych.

Trzecią część utworu rozpoczyna występująca w tekście jeszcze kilkakrotnie apo-
strofa do wirtualnego odbiorcy, nazywanego synem ziemian i rycerzy (13). Towarzy-
szą jej powtarzające się również pytania; Gdzie jest, bracie, twoja niwa? / Gdzie to, sy-
nu, dom twój bywa? oraz odpowiedź: Miedze poszły w świat przez pola (13), sugerującą 
tułaczy los Polaków. Równocześnie jednak przypomniane zostają aluzyjnie miejsca 
historycznie kojarzące się ze zrębem polskiego państwa, tj. Gniezno i Lednica:

Czy tam może, kędy gwiazda
Dla pierwszego zeszła gniazda,
Co go orzeł sobie uwił?
Czy tam może nad jeziorem,
Gdzie na wiecach wielkim wzorem
Po raz pierwszy kmieć przemówił? (13)

Ponadto wymienione zostają różne elementy pejzażu, charakterystyczne dla pol-
skich ziem, m.in. step, morska przystań, puszcza, dąbrowa (13).
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 Pol kreśli tu też portret polskiej rodziny – zgodnej, pielęgnującej pamięć o chwa-
lebnej przeszłości, strzegącej mowy ojców i cieszącej się dobrą sławą. Ukazuje ją ja-
ko zgromadzone wokół domowego ogniska ciche stadło spożywające kaszę, podkre-
ślając posłuszeństwo dzieci, rosłość synów jak dębowe witki i zrównoważenie córek 
(14). Polskę z kolei przedstawia jako kraj pobożnych kmieci – oraczy oraz rycerzy, 
strzeżony przez wywodzących się z tej ziemi świętych patronów i otoczony szcze-
gólną opieką Boga. Zapewnia więc młodego brata, że:

[…] tak nizkiej niema strzechy,
Gdzieby w łasce Pan nie stawał;
Gdzieby sercom Bóg nie dawał
Dusznej rosy i pociechy […]
W tych granicach, bracie młody,
Szukaj domu i zagrody;
Bo w tym domu masz się schronić,
I te miedze masz obronić (15).

Kwestia powinności Polaków wobec ojczyzny powraca jeszcze w części dziesią-
tej. Krajowi należy wiernie służyć, być gotowym dla niego do największych ofi ar 
oraz poświęceń, zawsze też trzeba bronić swobód i Kościoła (50). Z tego względu na-
wet w chwili upadku nie wolno tracić nadziei na odmianę losu:

Wytrwaj, synu, w Bożej próbie […],
Kraj się pracą i ofi arą
Z tej otchłani wydobędzie […];
Tylko wiernych i służałych
Bóg w narodzie łaską raczy […].
Służbą można zdobyć niebo! […]
I przejść musi każda cnota
Wielką próbę krwi i złota (52–53).

Właściwą wędrówkę po rodowym dziedzictwie, do której zaprasza – nazywa-
nego odtąd synem – młodego orła, rozpoczyna wieszcz i mentor w jednej osobie od 
fragmentu oznaczonego jako czwarta część tekstu. Jej początkiem są wspólne oglę-
dziny siół i dziedzin oraz poznawanie obyczajów zasiedlającej je ludności. Młody 
rodak powinien się ich nauczyć, a także uświadomić sobie, jakie elementy – mimo 
odmienności pejzażu oraz różnic społecznych – są wyznacznikami wspólnoty całe-
go narodu i terytorium.

Na tle mszystej strzechy i odwiecznego dębu (16) widzimy zatem najpierw przypo-
minającego Piasta gospodarza, którego należy pozdrowić, chwaląc Boga. Stanowi 
to znak rozpoznawczy pokojowych zamiarów, na który odpowiedzią jest gościnne 
przyjęcie z udziałem całej rodziny:
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Bo gdyś w Bogu go pozdrowił,
Toś przymierze ziemi wznowił,
I po Piaście dom stateczny
Wita gościa już bezpieczny (17).

Na dowód tego poeta przywołuje treść przysłowia: «bo gość w domu, / To Bóg w do-
mu» (17).

W owej starej chacie jak w zwierciadle odbijają się również inne cechy właściwe 
polskiej kulturze i zwyczajom narodowym. Jest w tym domostwie zatem płonąca 
lampa przed obrazem matki Boskiej, obwieszonym wotami symbolizującymi wa-
leczność i cierpienia w niewoli. Obok niej znajdują się także inne przedmioty po-
twierdzające religijne praktyki gospodarzy, a mianowicie: palma wielkanocna, grom-
nica, ewangeliarz, książeczka do nabożeństwa, kropielnica i poświęcone wianki z ziół, a na-
wet karawaka, obdarzona cudowną mocą ochrony przed zarazą (18). Wspólne uczto-
wanie poprzedza natomiast żegnanie chleba jako dowód jego szczególnego posza-
nowania, raczeniu się trunkami zaś towarzyszą toasty:

W ręce wasze!
«Czem bogata stara chata,
Tem i rada – w ręce wasze:
Niech się smucą wrogi nasze!» (19).

Zawsze jednak przerywa się wszelkie zajęcia, by odmówić Anioł Pański, którego 
wartości jako modlitwy nie sposób przecenić. Przewodniczką w pobożnych prak-
tykach oraz uczeniu się rodzimej mowy jest pani matka (19). Każdy w rodzinie ma 
zresztą określoną rolę, ustaloną od pokoleń, i stara się rzetelnie ją wypełniać.

Na wartość modlitwy, której towarzyszy głęboka wiara w Boże przewodnictwo, 
zwraca poeta uwagę także w pieśni ósmej (35). Czystość intencji oraz pokładanie uf-
ności w Bogu i krzewienie wiary stanowią początek polskiej drogi:

Do przybytku łask i danin
Wstąpić może z woli Bożej
Tylko dobry i chrześcijanin –
I on tylko skarb otworzy (37).

Na zakończenie tego fragmentu poematu wieszcz i mentor ujawnia, że swo-
je utwory kieruje przede wszystkim do polskich sierot, którym jako spuścizna po 
przodkach pozostały jedynie cnota i wiara (38).

Apostrofa do syna gazdów i oraczy (20) otwiera piątą część tekstu, w której szcze-
gólny nacisk zostaje położony na wartość pracy oraz wszystkiego, co zdobyło się 
osobiście lub wywalczyło: I od chleba aż do nieba / Wszystko – wszystko zdobyć trzeba! 
(21) Tak samo jak o wartości materialne trzeba się starać o hartowanie własnej du-
szy i obronę tego, co wspólne. Należy tak czynić tym chętniej, że praca: 
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To od grzechu wielka tarcza […]
Ona tylko świat weseli,
I nią sławne córy – syny,
Gdy po mieczu idą czyny,
Poświęcenia po kądzieli (24).

W pieśni szóstej ukazuje natomiast poeta polskie zwyczaje zaduszne, gdy lud 
w mglisty, jesienny poranek, przy biciu dzwonów odwiedza groby przodków 
na cmentarzach, odprawiając święto Dziadów (25). Opisuje też zapomniane współ-
cześnie praktyki dotyczące mogił samobójców i zwyczaj stawiania krzyży pokut-
nych na rozdrożach, jako zadośćuczynienie za przewiny ojców. Przypomina o przy-
drożnych kapliczkach Matki Boskiej, która wstawia się za dusze czyśćcowe, jak rów-
nież o gestach miłosierdzia wobec wdów i sierot, a nawet błąkających się zwierząt:

«Wszak nie darmo świat to prawi,
Że gdzie chowa się sierota,
Bóg domowi błogosławi,
I słoneczko tam we wrota» (30).

Długom, jakie od chwili chrztu zaciąga człowiek nieustannie wobec Boga, in-
nych ludzi i całego narodu, poświęcona jest część siódma.  Pol podkreśla, że wyni-
kają one zarówno z popełnionych win – także tych, które stanowią swoisty spadek 
po antenatach – jak i z braku rozwijania cnót odziedziczonych po przodkach (33).

Weselsze nuty pobrzmiewają w pieśni dziewiątej, tu bowiem autor skupia się 
na okresie Bożego Narodzenia. Opisuje leśną sannę oraz wigilijne polowanie na li-
sa z ogarami i chartami (39). Przypomina też o zwyczaju karmienia chlebem budzą-
cych się tego dnia pszczół, przestrzeganiu zasady, by nie mijać nikogo przy krzyżu 
postawionym na rozstaju dróg i zaopatrzyć się w opłatki (41). Ponadto szczegółowo 
relacjonuje przebieg przygotowań do wieczerzy. Wspomina zatem o:

• ścisłym poście;
• pierwszej gwieździe;
• ozdabianiu izby snopami;
• kładzeniu siana na stole;
• obecności zwierząt;
• rybach i pierniczkach w wigilijnym menu;
• błogosławieństwie;
• łamaniu się opłatkiem, któremu towarzyszą przeprosiny;
• przyjmowaniu w gościnę każdego przybysza;
• pozostawianiu trzech pustych krzeseł dla duchów, z którymi uczestnicy wi-

gilii również dzielą się opłatkiem (45).
Jest to zawsze dzień nadziei na powrót tych, którzy musieli udać się na tułaczkę. 

Uroczystości towarzyszy wizyta kolędników z szopką oraz słowa pieśni  Franciszka 
Karpińskiego Bóg się rodzi (47). Autor podkreśla, że tego dnia wszyscy witają Zbawi-
ciela (47), co wynika z cechującej Polaków głębokiej wiary i poszanowania tradycji. 
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Największą radością i szczęściem młodego rodaka, nazywanego z kolei w czę-
ści jedenastej wychowankiem polskiej strzechy (53), może być proste życie w wiejskim 
otoczeniu, pozwala ono bowiem na odnowę duchową:

Najlepiej człeku siedzieć,
Gdzie od ziemi czeka chleba,
A ta ziemia łaski nieba (55).

We fragmencie tym występują również takie elementy polskiego krajobrazu, jak: 
kopiec, strażnica, mogiły i wiejski kościół (55). Ponadto zawarty jest w nim opis zwy-
czajów karnawałowych, których kształt zmodyfi kowały zabory. Dawniej zabawy te 
trwały już od Bożego Narodzenia, a ich kulminację stanowił zapustny kulig, które-
go uczestnicy niespodziewanie odwiedzali z muzyką okoliczne dwory (56–59). Po-
przebierani, według określonego porządku, z zachowaniem przypisanego tej zaba-
wie ceremoniału i wygłaszając dowcipne oracje, bawili się aż do ostatków. Zapustne 
szaleństwa kończyła dopiero wstępna środa i posypywanie głów popiołem w pierw-
szy dzień Wielkiego Postu. Utrata niepodległości przyniosła jednak Polakom nie-
ustanny popielec, nastał bowiem czas tułaczki i wygnania:

Stądto inne obyczaje
W tej się ziemi dla nas rodzą:
Bo garść ziemi Polska daje
Tym na posag, co wychodzą […]
W świat wychodzą tu z pogromu,
Polskie dzieci z Piastów domu (64).

Ta ziemia właśnie i medalik z Matką Boską stały się w dobie rozbiorów jedynymi 
symbolami ojczyzny dla rodaków przebywających na emigracji.

W części dwunastej autor podkreśla, jak wielką chwałą dla Polaków jest zginąć 
w służbie ojczyzny, złożyć jej ofi arę z własnego życia (67). Należy również ćwiczyć 
cnotę cierpliwości i pokory, a za szczęście poczytywać sobie tablicę nagrobną z in-
skrypcją: Dobrze służył (69). Największy ból sprawić zaś może świadomość zdrady 
współrodaków.

W trzynastym fragmencie poematu zawarta jest natomiast sugestia, że najlep-
szym sposobem przetrwania nocy niewoli jest trzymanie się ziemi, ponieważ na niej 
wraz z wiosną wszystko się odradza:

Polską biedę skiba kryje:
I gdy posiew się zaruni,
To, co żyło, znowu żyje –
I co pękło, Bóg ostróni! (71)

Nadejście wiosny w przyrodzie, przylot żurawi i bocianów, wzrost ozimin, pęka-
nie wierzbowej kory, widok białowłosych dzieci na tle pobielonych chat, orka i towa-
rzyszące jej stada gawronów oraz śpiew skowronka i obserwowanie kmiecia obsiewa-
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jącego rolę w imię Boże budzą nadzieję na odmianę losu (73). Powraca coraz wię-
cej ptaków, które łączą się w pary, pastuszkowie przygrywają na fujarkach, a mieszkań-
cy wsi wróżą nadejście deszczu z lotu ptaków, burzę natomiast z dymu unoszące-
go się z kominów. Odradzanie się życia w przyrodzie zbiega się z końcem Wielkie-
go Postu, pisaniem kraszanek i przedświątecznymi porządkami. Następuje też wów-
czas straszny dzień dla Polaków, w Wielki Piątek bowiem:

Bóg twój w grobie, Polsko biedna!
Najstraszniejszy to dzień w roku,
Boś na ziemi sama jedna,
A bez Boga ani kroku (75).

Stan ten zmienia się z chwilą zmartwychwstania Chrystusa. Znowu, podobnie 
jak na Boże Narodzenie, rodacy gromadzą się przy stole, tym razem na święconym, 
a każdy gość jest mile przyjmowany. Zebrani raczą się starką, dziczyzną, szynkami, 
kiełbasami i pisankami. Na stole królują też inne mięsa, baby, mazurki oraz kołacze 
i prosię z chrzanem w pyszczku. Stół przyozdabiają m.in. baranek z masła, fi ołki, rzeżu-
cha i barwinek, a także różne symboliczne przedmioty związane ze służbą publiczną 
antenatów, będące powodem dumy potomków (77–78).

Przed prezentacją kolejnego obrazu ilustrującego doroczne zwyczaje Polaków 
powraca  Pol w pieśni czternastej do faktów i postaci ważnych w dziejach ojczyzny. 
Aluzyjnie odwołuje się do legend założycielskich państwa – Kruszwica, Piast – i na-
jazdów tatarskich (80–81). Ponadto ponownie podkreśla rangę języka ojców, trak-
tując go jako świętość narodową i przewodnika rodaków. Wieszczy temu, kto czu-
je się wielkim dziejów spadkobiercą oraz wiernie służy biednej matce-ojczyźnie, akt Bo-
żej łaski (82):

Syn bez ziemi staniesz w ziemi
Spadkobiercą i dziedzicem,
I w sojuszu ze świętymi!
Od pradziada do prawnuka
Płynie z dziejów tych nauka (83).

Dla tych, którzy miłują swój kraj, wiedza o jego przeszłości historycznej może 
stać się swoistą tarczą i wzmocnić ich siły, wskazując drogę do odzyskania wolności.

Poważny ton wywodów  Pola zmienia się w piętnastej części poematu, w któ-
rej uwaga autora skupia się na motywie sobótkowych ogni i wianków, zestawionym 
ze świętem Jana Chrzciciela, w polskiej tradycji bowiem harmonijnie współistnieją 
zwyczaje pogańskie i obrzędowość religijna. Poeta każe zatem duchowemu synowi 
podziwiać z poruszającej się po Wiśle łódki nadrzeczny krajobraz oraz pracę fl isa-
ków – ludzi odważnych i religijnych (87). Wspomina o wróżbach z ruchu wianków 
i magicznej mocy kwiatu paproci (89–90). Zastanawia się ponadto […] kiedy – / Po tej 
Wiśle, w tej krainie, / Nasz [Polski] paproci wieniec spłynie (92). Obserwując zapalające 
się ognie i małe światełka świętojańskich robaczków, przypomina o piastowskich 
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korzeniach święta Kupały (93). Kultywując w taki sposób tę tradycję, Polacy zacho-
wują ciągłość dziejów swego państwa mimo jego formalnego niebytu.

W pieśni szesnastej są z kolei obecne akcenty martyrologiczne i skojarzenia z pol-
skim godłem. Syn ziemian i rycerzy winien nie poprzestawać na czczeniu pamięci 
przodków, ale uczyć się też od orła i czerpać ze skarbnicy polskiej pieśni, w której 
ukryte zostały skarby ducha (94–95). Każde pokolenie zapisuje w pieśniach wszyst-
ko, co najcenniejsze – naród nie może istnieć bez swojej udokumentowanej prze-
szłości, Bóg zaś poddaje go różnym próbom.

Część siedemnasta przenosi nas natomiast w letnią scenerię żniw. Obserwujemy 
nieomal sielski obrazek pola pokrytego snopami ściętego zboża. Ciężkiej pracy to-
warzyszy śpiew przednicy i dzwonienie ostrzonego sierpa. Dzieci niosą w bliźniakach 
obiad, starzec wodę, pani ze dworu zaś – zgodnie ze staropolską tradycją – szyku-
je zabawę, by godnie powitać dożynkowy wieniec i podziękować żeńcom za ich trud 
(98–99).

W pieśni osiemnastej przyjmujący rolę mentora  Pol powraca do motywu świę-
tych patronów i opiekunów Polaków, radząc synowi ziemian i rycerzy, by czerpał du-
chowe wsparcie nie tylko z pól bitewnych antenatów, ale zwrócił się również do ka-
nonizowanych synów polskiej ziemi: Stanisława, Jacka, Jana Kantego, Jozefata, Andrze-
ja Boboli i Floryana. Wierzy, iż nie odmówią oni wstawiennictwa tym, którzy mają 
szlachetne zamiary wobec ojczyzny: «Matki świętych – Polski naszej», stwierdzając: 
[…] dotrwasz w ojców wierze / […] A nic duszy twej nie złomie (105).

Osobiste tony pobrzmiewają natomiast w dziewiętnastym fragmencie tekstu. 
Poeta wyznaje tu, że swój dorobek liryczny składa: U stóp Matki dla narodu (105). 
Ponownie przywołuje elementy polskiego krajobrazu, którymi są tym razem dwór, 
wesołe gaje, rozlogi oraz przeczyste ruczaje. Przypomina, że choć ufającym Bogu rolni-
kom i rycerzom przypada udział w misjach straceńczych, to jednak czuwa nad nimi 
Opatrzność, a kraju przed ostatecznym upadkiem strzeże Święta Boża Rodzicielka 
(107). Podkreśla, że również Matki-Polki dzięki cnotliwej postawie i zaszczepianiu 
potomstwu wartości chrześcijańskich oraz rycerskich stają się – niczym orlice – straż-
niczkami polskiego gniazda (108). To im właśnie przyjmujący postawę wieszcza  Pol 
powierza swoje księgi, prosząc, by stały się dlań pośredniczkami u Boga i w jego 
imieniu zapytały Stwórcę o przyszłe losy ojczyzny i narodu (109).

W kończącej utwór pieśni dwudziestej, występując nadal z pozycji wieszcza na-
rodowego, autor sam siebie nazywa synem […] i rycerzem / Onej ziemi, z woli Bożej 
(111). Stwierdza, że węgły polskiego domu stanowią: Krew i dzieje – kościół – księ-
ga (109) i to w relacji oraz więzi z nimi ma trwać rolnik i rycerz. Zapewnia jednocze-
śnie, że w «Pieśni o domu» zawarł wszystko, co […] z mleka matki wyssał (109). Tak, 
jak w młodości ofi arował narodowi «Pieśń o Ziemi», tak obecnie darowuje mu «Pieśń 
o domu», traktując ten poemat jako spuściznę, skarbnicę wiedzy o cechach i warto-
ściach narodowych (110). Powierzyli mu ją słudzy Boży, rycerze, matrony wielkich cnót, 
polscy szermierze i ziemianie, osoby wybitne oraz prosty lud (110). Równocześnie wyra-
ża przekonanie, że właściwie wypełnił swoją misję, a potomni doceniają jego dzieło:
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A kto serce ma i ducha
I tej pieśni się przysłucha
Na mym grobie kord położy (111).

Podsumowanie

Jak mogliśmy zauważyć, nakreślony przez poetę obraz Polski to wizja arkadyj-
skiego miejsca o chwalebnej przeszłości i tysiącletnich dziejach, które upoważniają 
do upominania się o odrodzenie państwa i wolności. Jest to kraina urzekająca przy-
byszów pierwotnymi krajobrazami, nieskażona cywilizacyjnie, zachwycająca przy-
rodniczą różnorodnością – stepami, puszczą i rozległymi dąbrowami pełnymi dzi-
kiej zwierzyny, zaskakująca widokiem białych dworów i mszystych strzech, skow-
ronków, żurawi i bocianów, grających na fujarkach pastuszków oraz ludności żyją-
cej zgodnie z rytmem przyrody, kultywującej jeszcze pogańskie obrzędy nocy Ku-
pały i poszukującej magicznego kwiatu paproci.

Jednocześnie jednak wyłaniający się z poematu wizerunek Polaków ujmuje  Pol 
w triadzie: Bóg – ojczyzna – honor. W jej obrębie pokazuje dwa profi le swoich roda-
ków: ziemianina, nazywanego też wolnym kmieciem, oraczem, rolnikiem lub gospoda-
rzem, oraz rycerza, z którym sam się identyfi kuje, choć w jego przypadku orężem jest 
pióro, zasługą zaś spuścizna literacka.

Podstawy te stanowią kontynuację modeli i wyborów istniejących już u zarania 
państwa polskiego. Mają też one wiele cech wspólnych, łączą je bowiem:

• ponadprzeciętne umiłowanie ojczyzny i duma narodowa, zestawione z głę-
bokim przekonaniem o wyjątkowej roli Polski i Polaków jako narodu wy-
branego przez Boga;

• szacunek dla przeszłości i antenatów oraz miejsc uświęconych krwią przod-
ków;

• przeświadczenie o konieczności zachowania pamięci dziejów;
• potrzeba pielęgnowania języka ojczystego, będącego niezwykle istotnym 

elementem tożsamości narodowej;
• głęboka religijność, wiara w moc modlitwy i silnie rozwinięty kult Matki Bo-

skiej;
• mocno zakorzenione poczucie więzi rodzinnych, przywiązywanie wielkiej 

wagi do właściwego wychowania potomstwa oraz eksponowanie szczegól-
nej roli Matek-Polek, zwłaszcza w dobie niewoli;

• zdolność do aktów miłosierdzia;
• niemająca sobie równych gościnność;
• poczucie odpowiedzialności za przeszłość i przyszłość;
• kultywowanie tradycji i dorocznych zwyczajów związanych ze świętami ko-

ścielnymi oraz obrzędami agrarnymi.
Dodać należy, że zatrzymując się nad każdym elementem tego obrazu i pieczo-

łowicie kompletując jego kolejne składniki, tworzy  Pol – co oczywiste – wizerunek 
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idealny, do którego osiągnięcia powinny – jego zdaniem – dążyć następne pokole-
nia. Przyjmuje zatem na siebie nie tylko rolę wieszcza, lecz także mentora. Specjal-
ną wagę przywiązuje w nim również do pracy (dość szeroko zresztą pojmowanej), 
czym zdaje się realizować już postulaty następnej epoki.
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 GRAŻYNA POŁUSZEJKO

MUZEUM BIOGRAFICZNE WINCENTEGO POLA 
W LUBLINIE. HISTORIA, ZBIORY I DZIAŁALNOŚĆ

Muzeum biografi czne  Wincentego Pola, jedyne w Polsce, mieści się w klasycy-
stycznym dworku w Lublinie.

 Franciszek Ksawery Poll, nabywając w 1804 roku niewielki folwark Firlejowsz-
czyzna pod Lublinem, prawdopodobnie z posagu żony, nie mógł przypuszczać, iż 
stojący tam dworek przetrwa blisko dwieście lat i stanie się miejscem upamiętniają-
cym zasługi jego syna,  Wincentego Pola, poety i geografa. 

Związki rodziny z Lublinem datują się od 1795 roku, kiedy to  Franciszek Ksawe-
ry Poll przybył tu jako sędzia fi skalny i niebawem poznał pannę pochodzącą z ro-
dziny znanych patrycjuszów lwowskich –  Eleonorę Longchamps de Bérier, którą po-
ślubił w 1800 roku. Pollowie zamieszkali w kamienicy przy ul. Grodzkiej 111, gdzie 
20 kwietnia 1807 roku urodził się ich trzeci syn, Wincenty. W 1809 lub 1810 roku ro-
dzina opuściła Lublin i przeniosła się do Lwowa. Kamienica i Firlejowszczyzna zo-
stały sprzedane. 

Po pięćdziesięciu latach, dzięki inicjatywie lublinian, folwark wrócił do Polów, wy-
kupiony z funduszu społecznego z zamiarem ofi arowania go poecie. Jednak negatyw-
ne stanowisko władz zaborczych uniemożliwiło  Wincentemu Polowi przyjęcie tej daro-
wizny. Tytuł własności Firlejowszczyzny zapisany został na córkę  Julię, która, wraz z ciot-
ką  Wiktorią z Polów Longchamps de Bérier, odebrała go osobiście w Lublinie. Za uczy-
niony dar poeta listownie podziękował patronowi tego przedsięwzięcia, bp  Walentemu 
Baranowskiemu: „Znam to, iż Waszej Miłości przede wszystkim wdzięczność winien je-
stem w imieniu mych dzieci, dla których oddanie kolebki mojej z rąk Obywateli Woje-
wództwa Lubelskiego jest wielką puścizną i prawdziwem dobrem. Niech Bogu będzie 
za to chwała”1. 

Plan zagospodarowania folwarku – utworzenie zakładu mleczarskiego zarządza-
nego przez  Marka Stanisława, syna poety – nie został zrealizowany. Nikt też z ro-
dziny nie zamieszkał w dworku, mimo zamiarów  Pola ulokowania tam córek. Wła-
sność wydzierżawiono, a kilka lat po śmierci poety, w roku 1877, sprzedano  Witol-
dowi Gierczyńskiemu.

W roku 1893 Firlejowszczyznę odkupiła fabryka Portland Cement „Firlej”, 
a w 1935 przejął ją Bank Związku Spółek Zarobkowych. W 1939 stała się własnością 
Spółki Akcyjnej Hutniczo-Górniczej Karwina-Trzyniec, do której należała fabryka 
wag  Wilhelma Hessa powstała w tym miejscu. 

1 List  Wincentego Pola do bp.  Walentego Baranowskiego, Lubień, 18 czerwca 1860, [w:] 
Listy z ziemi naszej. Korespondencja Wincentego Pola z lat 1826–1872, oprac.  Z. Sudolski, War-
szawa 2004, s. 364.
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Stojący na terenie upaństwowionej po II wojnie światowej Lubelskiej Fabryki 
Wag dworek przetrwał burzliwe wypadki dziejowe i do 1969 roku pozostawał przy 
ul. Łęczyńskiej 46. Rozbudowa fabryki zagroziła jego istnieniu. Swoje ocalenie za-
wdzięcza inicjatywie utworzenia w Lublinie skansenu. Organizatorzy Muzeum Wsi 
Lubelskiej zdemontowali dworek i odtworzyli go na posesji przy ul. Kalinowszczy-
zna 13 w Lublinie, a w setną rocznicę śmierci poety, 2 grudnia 1972 roku, dokonali 
uroczystego otwarcia muzeum biografi cznego  Wincentego Pola. Odtąd dzieje dwor-
ku wpisują się w historię Muzeum  Wincentego Pola.

Zmiana lokalizacji skansenu spowodowała przekazanie placówki i zgromadzo-
nych polianów – w roku 1977 – na rzecz Muzeum Okręgowego w Lublinie, dzisiaj 
Muzeum Lubelskie.

Wznowienie działalności muzeum biografi cznego  Wincentego Pola nastąpiło 
w roku 1983 po okresie prac remontowych i adaptacyjnych, polegających między 
innymi na stawianiu pieców kafl owych, pozyskiwaniu i konserwacji stylowych me-
bli. Z okazji otwarcia dworku zaprezentowano wystawę Pamiątki po Polskim Towa-
rzystwie Krajoznawczym 1906–1950. Kolejne ekspozycje, inspirowane szerokimi za-
interesowaniami i kontaktami  Wincentego Pola, przygotowane przez kustosz  Wła-
dysławę Zossel-Wojtysiak, kierownika muzeum do 2000 roku, cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Ich różnorodna tematyka zapewniła muzeum kontakty i współ-
pracę z gronem wybitnych osobistości ze środowisk naukowych oraz artystycznych. 
Wypada wymienić następujące wystawy: 

– „Szanowny i Łaskawy Panie Dobrodzieju”. Listy do Wincentego Pola z lat 1851–1872;
– Po stronie pamięci. Huculszczyzna – Wincenty Pol – Stanisław Vincenz;
– Wincenty Pol – „Rok myśliwca” z rysunkami Juliusza Kossaka;
– Juliusz Pol. Artysta nieznany;
– Pokaz fajek i tabakierek XIX wieku;
– Amor Patriae nostra lex – z Siecina Krasiccy herbu Rogala;
– Wincenty Pol i Ludwik Zejszner – pierwsi profesorowie nauk o Ziemi Uniwersytetu 

Jagiellońskiego.
Ostatnia wystawa, po której nastąpiła ponadtrzyletnia przerwa w działalności 

muzeum, zatytułowana Przez książkę widzieć człowieka zorganizowana ze zbiorów 
dra  Stanisława Czarnieckiego, krakowskiego bibliofi la, zapoczątkowała tradycję spo-
tkań bibliofi lskich Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki, związanych z uro-
czystością nadania Orderu Białego Kruka ze Słonecznikiem osobom zasłużonym dla 
książki: bibliofi lom, poetom, uczonym, grafi kom, malarzom i twórcom exlibrisu. De-
koracjom towarzyszyły wystawy ukazujące dokonania kawalerów orderu. Od roku 
2004 wspólnie z Lubelskim Towarzystwem Miłośników Książki organizowane jest 
w dworku Biennale Współczesnego Ekslibrisu Lubelskiego.

Zawieszenie funkcjonowania muzeum wynikało z konieczności przeprowadze-
nia gruntownego remontu, polegającego na zabezpieczeniu fundamentów obiektu. 
W okresie od 1991 do 1994 roku dokonano podpiwniczenia dworku, dzięki czemu 
muzeum pozyskało dodatkowe pomieszczenia ekspozycyjno-magazynowe. Wzno-
wienie działalności placówki nastąpiło 13 czerwca 1994 roku. Zaprezentowano wów-
czas dwie wystawy czasowe: Literaci w kręgu sztuki XIX wieku. Ze zbiorów Lwowskiej 
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Galerii Obrazów oraz, w dolnej kondygnacji, Maria Komorowska – tkaniny. Po ich de-
montażu, w części zabytkowej muzeum, zaaranżowana została stała wystawa biogra-
fi czna ukazującą dokonania  Wincentego Pola w dziedzinie literatury, kultury i nauki. 
W niewielkich, kameralnych pomieszczeniach prezentowana jest literacka biografi a 
autora Pieśni o ziemi naszej, wizerunki poety, efekty prac badawczych z dziedziny geo-
grafii   i etnografii  , rękopisy utworów, tomiki poezji z ilustracjami  Juliusza Kossaka, ko-
respondencja, przedmioty osobiste, fotografi e rodziny i przyjaciół  Wincentego Pola. 

Od tego momentu stałej ekspozycji towarzyszą wystawy czasowe organizowane 
w dolnej kondygnacji, gdzie do lipca 1999 roku zaprezentowano:

– Znaj podanie twego rodu… Rodzina Wincentego Pola i jego potomkowie (1995);
– W kręgu rodziny Dzieduszyckich herbu Sas (1996);
– Daleko, dalej, i jeszcze dalej – ku nieskończoności…  Czesław Zgorzelski 1908–1996 

(1998);
– Jerzy Durakiewicz. Grafi ka wydawnicza (1999).
W połowie 1999 roku działalność muzeum została znacznie ograniczona. Prze-

niesienie do dworku zbiorów Muzeum Literackiego im.  Józefa Czechowicza unie-
możliwiło prowadzenie (do 2003 roku) działalności wystawienniczej. W zaistniałej 
sytuacji, już pod nowym kierownictwem ( Grażyna Połuszejko), w związku z przej-
ściem na emeryturę pani  Władysławy Zossel-Wojtysiak, została zainicjowana i roz-
winięta działalność edukacyjna. Muzeum wyszło z szeroką ofertą lekcji muzeal-
nych, proponując następujące tematy:

– Literatura krajowa doby romantyzmu;
– Dwór szlachecki, dom polski, dom-reduta;
– Obyczaje domu polskiego w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy;
– Zanikająca sztuka epistolografii  . Korespondencja XIX wieku;
– Ćwiczenia na globusie ziemskim – lekcja interaktywna;
– Mały muzealnik – lekcja interaktywna. 
Największym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje o obyczajach Świąt Boże-

go Narodzenia oraz lekcje interaktywne.
 Dzieciom i młodzieży szkolnej proponowany był także udział w różnego ro-

dzaju działaniach podejmowanych przez muzeum. Przy okazji organizowanych 
w dworku uroczystości: sesji, obchodów rocznicowych, spotkań autorskich, wer-
nisaży wykonawcami muzyki klasycznej są słuchacze lubelskiej Szkoły Muzycz-
nej, a 195 rocznicę urodzin poety uczniowie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywcze-
go w Lublinie uczcili wystawieniem spektaklu Epizod drezdeński. Z patriotycznej dzia-
łalności Wincentego Pola, przygotowanego według scenariusza i pod kierunkiem  Elż-
biety Dowiat-Urbańskiej, nauczycielki języka polskiego. Organizowane były rów-
nież konkursy recytatorsko-krasomówcze, a dla najmłodszych konkurs plastyczny 
pt. Dworek w czterech porach roku, w którym to konkursie uczestniczyły dzieci sąsia-
dujących z muzeum przedszkoli. Także z myślą o nich wystawiony był w dworku 
spektakl według Szajne-Katarynka  Wincentego Pola, przygotowany przez teatrzyk 
uczniowski ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublinie.

Muzealia zgromadzone w dworku w dużej mierze ofi arowane zostały przez po-
tomków rodziny Polów, wnuków:  Leona Pola z Tych,  Tadeusza Pola z Warszawy i żo-
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nę  Jerzego Pola,  Zofi ę z Żyborskich Polową z Lublina, a także prawnuków:  Adama 
Pola z Gliwic, który przekazał opracowane przez siebie archiwum rodzinne,  Jadwigę 
z Polów Chybowską i  Zbigniewa Pola z Lublina. Ze zbiorów rodzinnych pochodzą 
rękopisy wierszy poety: Wachmistrz Dorosz, 23 Lutego, Do puszczy, bogata korespon-
dencja (360 listów), portrety i fotografi e  Pola oraz jego najbliższych, a także pamiąt-
kowe przedmioty. Niezwykle cenny jest srebrny puchar wręczony poecie w Wied-
niu w roku 1857 z okazji jego pięćdziesiątych urodzin i ukończenia druku 4 tomów 
Poezji. Pięknie dekorowany, z dedykacjami „Śpiewakowi Mohorta i Profesorowi Aka-
demii Jagiellońskiej Rodacy”, zawiera herb rodziny Polów, wizerunek polskiego Or-
ła Zygmuntowskiego oraz godło Litwy, Pogoń. W stopce pucharu, po odkręceniu 
górnej części, widnieją wygrawerowane słowa Pola: Z podniosłem sercem i duszą wy-
niosłą można by spojrzeć dzisiaj już za siebie – przy ukończeniu nowego wydania poezji 
w Wiedniu dnia 28 lutego 1857 roku.

Dolną część pucharu zdobią herby rodowe fundatorów tej pamiątki: Miączyń-
skich, Zamoyskich, Krasickich i innych. Otrzymany puchar oraz okolicznościowy 
druk poeta przekazał najstarszemu synowi,  Wincentemu Polowi juniorowi. Następ-
nie puchar trafi ł do rąk wnuka poety,  Leona Pola, który za symboliczną kwotę prze-
kazał go do muzeum w Lublinie. Ze zbiorów rodzinnych pochodzą także oleje na 
dykcie i rysunki tuszem – łącznie 25 prac – autorstwa wnuka poety,  Juliusza Pola. 
Zbiór ten uzupełniły, zakupione przez muzeum w roku 2006 w krakowskim anty-
kwariacie, rysunki ołówkiem, akwarele i portrety.

Wśród muzealiów są również, przekazane przez rodzinę, dokumenty osobiste, 
tj. legitymacje, świadectwa szkolne, odznaczenia, fotografi e i portrety potomków 
 Wincentego Pola. W roku 2006 praprawnukowie poety:  Danuta Słomińska,  Magda-
lena Markowska,  Anna Frączek i  Andrzej Chybowski z Lublina ofi arowali do zbio-
rów portrety:  Wincentego Pola i  Juliusza Pola oraz fotografi e rodzinne Polów i Wy-
borskich. W 2007 roku, od Michała Pola z Warszawy, zakupione zostały do mu-
zeum bardzo cenne pamiątki: miniaturka Krzyża Kawalerskiego Orderu św. Grze-
gorza Wielkiego, nadanego Wincentemu Polowi w uznaniu jego zasług dla kościo-
ła katolickiego przez papieża Piusa IX w roku 1864 oraz skórzane etui na fotografi e.

Zasoby muzeum wzbogacają także dary osób prywatnych (m.in. dra  Stanisława 
Czarnieckiego z Krakowa), niespodziewane znaleziska i zakupy. Ogromną radość 
wywołało odnalezienie w Muzeum Lubelskim na Zamku, pochodzących ze zbio-
rów Muzeum Ziemi Lubelskiej w Nałęczowie, małych, z przyciemnianymi szkła-
mi w drucianej oprawie, okularów  Wincentego Pola, używanych przez niego pod 
koniec życia z powodu utraty wzroku. Sukcesem zakończyły się wieloletnie stara-
nia o pozyskanie do zbiorów wizerunków rodziców poety. Portret olejny matki Ele-
onory z domu Longchamps de Bérier (NN, 1800) oraz akwarelowy wizerunek ojca, 
 Franciszka Ksawerego Polla, autorstwa  Stanisława Bartusa (1812) zakupiono w ro-
ku 1997 od  Anny Piątkowskiej z Gliwic, która odziedziczyła je po  Kazimierze Prze-
tockiej (1901–1978), prawnuczce  Wiktorii z Polów Longchamps de Bérier. Obecnie 
prezentowane są w salonie dworku na stałej ekspozycji. 

Gliwiccy spadkobiercy   Kazimiery i Kazimierza Przetockich są również darczyń-
cami muzeum. Przekazali do zbiorów bruliony z zapiskami  Marka Stanisława Pola, 
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syna poety, ilustrowaną przez  Juliusza Pola (wnuka) Legendę o kwiecie oraz fotogra-
fi e rodzinne przedstawiające siostrę poety,  Wiktorię Longchamps de Bérier i jego 
wnuczkę,  Idalię Polówną. Najstarsze rękopiśmienne obiekty: wypisy z wierszy róż-
nych autorów sporządzone ręką Eleonory Pollowej, szarady jej syna  Wincentego 
ułożone ok. 1835 roku w Zagórzanach u Skrzyńskich oraz fotografi e  Karoliny z Gau-
tierów Lipińskiej,  Wiktorii Longchamps de Bérier i  Wincentego Pola juniora, prze-
kazała do muzeum  Janina Roman-Mierzejewska (1904–1991) wybitna polska aktor-
ka, wnuczka Karoliny Lipińskiej, ciotecznej siostry  Wincentego Pola. 

W 2001 roku, w sposób nieoczekiwany, do muzeum trafi ły bezcenne rękopi-
śmienne materiały zakupione na aukcji antykwarycznej w Krakowie, autografy li-
stów  Wincentego Pola oraz do niego od   Józefa Ignacego  Kraszewskiego z Drezna, 
  Seweryna Goszczyńskiego i  Franciszka Duchińskiego z Paryża, ks.  Izaaka Isakowi-
cza z Pokucia,  Szymona Dutkiewicza z Krakowa,  Ludwika Pietrusińskiego i innych, 
oraz odpisy korespondencji poety z lat 1846–1872. Autorem kopii listów był  Wła-
dysław Leon Antoniewicz (1877–1918), krośnieński nauczyciel, regionalista i badacz 
biografii    Wincentego Pola, któremu dzieci poety:  Zofi a Podoska (1841–1915),  Julia 
Pol (1840–1909) i  Wincenty Hugon Pol (1839–1915) udostępniały pamiątki z archi-
wum rodzinnego. Do muzeum trafi ły także listy  Zofii   (20 listów z lat 1903–1912),  Ju-
lii i  Wincentego do  Antoniewicza. Najcenniejsze są listy  Zofii   z Polów Podoskiej za-
wierające informacje dotyczące życia poety i jego najbliższej rodziny, w których au-
torka podaje m.in. miejsca pobytów rodziny, opisuje relacje poety z rodzeństwem, 
zamieszcza fakty z życia stryja, dra  Józefa Polla, krośnieńskiego i iwonickiego leka-
rza, wspomina o portretach dziadków, wskazuje osoby posiadające listy poety i wy-
mienia nazwiska artystów, z którymi jej ojciec utrzymywał kontakty. Zawiadamia 
także  Antoniewicza o śmierci córki, męża i siostry Julii. Pisze o swoim zaangażowa-
niu w popularyzację dokonań ojca i o reakcji rodziny na monografi ę  Maurycego 
Manna Wincenty Pol. Studium biografi czno-krytyczne (Kraków 1904 i 1906 rok). Rela-
cjonuje obchody setnych urodzin poety zorganizowane we Lwowie w 1907 roku.

Niezwykle istotna jest ta część korespondencji, która dotyczy opracowanego 
przez  Podoską Pamiętnika Wincentego Pola. Z listów do  Antoniewicza dowiaduje-
my się o jej wieloletnich staraniach ogłoszenia pamiętnika drukiem, z pragnieniem: 
„ażeby taka piękna rzecz mogła być czytana przez dzisiejsze pokolenie, które niejed-
ną piękną myśl tam, i przykład do naśladowania, znajdzie”2.  Podoska szukała na-
kładcy i autora wstępu do Pamiętnika. W tej sprawie kontaktowała się z  Władysła-
wem Bełzą i  Henrykiem Sienkiewiczem. Pod koniec życia, zniechęcona niepowo-
dzeniem, postanowiła odsprzedać rękopis. Propozycję odkupienia Pamiętnika za 400 
koron złożyła  Antoniewiczowi i aby zorientować go w rozmiarach i treści rękopisu, 
do listu z roku 1912 dołączyła „Spis ogólny tego co Pamiętnik zawiera”. Podała tam 
robocze tytuły rozdziałów i ich objętość. W innym liście wymieniła zgromadzone do 
Pamiętnika ilustracje, m.in. pałacu Skrzyńskich w Zagórzanach i dworu Trzecieskich 
w Polance. Do zakupu rękopisu przez  Antoniewicza jednak nie doszło. Jego odmo-

2 Autograf listu  Z. Podoskiej do  W. L. Antoniewicza, Łąki, 23 sierpnia 1910, M. Pol/570/15/
ML, s. 2.
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wa wynikała z obawy o brak zainteresowania tego typu lekturą ówczesnej publicz-
ności, „która lubuje się w literaturze pornografi cznej”3. Ostatecznie rękopis złożony 
został w Bibliotece Narodowej w Warszawie, gdzie spłonął wraz z innymi zbiorami 
w czasie Powstania Warszawskiego. Po latach – w 1960 roku –  Karol Lewicki pod-
jął się zrekonstruowania pamiętnika zbliżonego treściowo, jak sądził, do tego, któ-
ry przygotowała Zofi a. Po konfrontacji ze spisem załączonym przez  Podoską w li-
ście do  Antoniewicza przypuszczenia  Lewickiego dotyczące treści i objętości mate-
riału zgromadzonego przez córkę  Wincentego Pola, okazały się trafne. 

W jednym z listów  Podoska wyjaśnia okoliczności druku unikatowej kartki pocz-
towej przedstawiającej moment stawiania krzyża z napisem I nic nad Boga w Dolinie 
Kościeliskiej podczas wycieczki  Pola z akademikami w 1852 roku. Wydanie tej kart-
ki, zgodnie z informacją zamieszczoną na pocztówce, dotychczas przypisywane było 
 Michałowi Żyborskiemu z Kołomyi. Oto fragment listu: „Kilka lat temu, jak Pan był 
u nas, pokazywałam Panu akwarelę zrobioną przez artystę malarza Pana Nogajskiego 
[właśc.  Stanisław Nagajski – przyp. G. P.], która przedstawia wycieczkę Naszego Ojca 
z akademikami, wówczas jak był profesorem w Uniwersytecie Jagiellońskim, na pa-
miątkę której postawił krzyż z napisem I nic nad Boga w Kościeliskiej Dolinie w roku 
1852. Otóż kazałam zrobić fotografi ę w zmniejszonym formacie z tej akwareli, a na-
stępnie kliszę i kazałam to odbić na kartach korespondencyjnych, dla powiadomie-
nia teraźniejszego pokolenia, kto ten krzyż postawił. Malarz Nogajski należał także 
do tej wycieczki i upamiętnił te zdarzenie tą akwarelą. Nie chciałam, żeby moje na-
zwisko było jako nakładcy, więc poprosiłam księgarza Żyborskiego w Kołomyi, żeby 
dał swoją fi rmę, dlatego udałam się do niego oto, bo  Jerzy Pol, którego zdaje mi się 
Pan zna, jest ożeniony z córką Pana Żyborskiego. Chodziło mi o to, żeby te karty ro-
zeszły się po Galicji i żeby mi się nakład wrócił. Dlatego udaję się także do Szanow-
nego Pana i proszę żeby Pan był łaskaw zająć się rozprzedażą tych kart w kole swoich 
znajomych i uczniów […]. Posyłam 50 kart i proszę Pana nie mówić nikomu, że ja je-
stem nakładcą tej karty”4. 

Listy Zofii   dostarczają także informacji o samym  Antoniewiczu. Dowiadujemy 
się z nich o jego pracy zawodowej, zdawanych egzaminach, zamiarze opublikowa-
nia biografii    Wincentego Pola w setną rocznicę jego urodzin, o ukazujących się dru-
kiem fragmentach opracowanego materiału (w kalendarzu krośnieńskim „Bratek” 
– przesłanym przez  Antoniewicza  Podoskiej, w lwowskim pisemku dla dzieci „Ma-
ły Światek” w cyklu „Z młodych lat Wincentego Pola”), o zaręczynach z  Wincencją 
Polówną – wnuczką poety (zerwanych przez nią w 1909 roku), o udzielanej przez 
 Antoniewicza i jego matkę pomocy  Leonowi Wincentemu Guido Polowi (1890–
1978) – wnukowi poety, w latach 1909–1912 uczniowi Seminarium Nauczycielskie-
go w Krośnie, a także o ślubie  Antoniewicza z  Zofi ą Kafl ikiewiczówną w 1912 roku.

3 Argumentacja  Antoniewicza zacytowana przez  Podoską w liście do  W.L. Antoniewi-
cza, Łąki, czerwiec 1912, M. Pol/570/20/ML, s. 2.

4 Autograf listu  Z. Podoskiej do  W.L. Antoniewicza, Lwów, 19 kwietnia 1912, 
M. Pol/570/18/ML, s. 1–2.
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Planowana przez  Antoniewicza publikacja o  Wincentym Polu niestety nie po-
wstała w zapowiadanym terminie ani też później, mimo iż kontynuował on swo-
je badania. Sukcesywnie fragmenty opracowanych zagadnień  Antoniewicz publi-
kował na łamach:

– „Przedświtu”: Nie wydane listy W. Pola – W. Pol i ks. Arcybiskup I. Isakowicz. Wza-
jemny ich stosunek oraz Poeta Aleksander Groza do Wincentego Pola, 1901, nr 266–278;

– Kalendarza „Za wolność naszą 1831 r. Polak”: Z życia W. Pola według autogra-
fów poety, Kraków 1904;

– Kalendarza Krośnieńskiego „Bratek” na 1905 rok: Z wierszy W. Pola, Krosno 
1904;

– „Małego Światka”: Z młodych lat Wincentego Pola, cykl, Lwów 1905;
– „Słowa Polskiego”: Szajne-Katarynka W. Pola, 1907;
– „Pamiętnika Literackiego”: Cztery listy  Seweryna Goszczyńskiego do W. Pola z lat 

1855–1869, Lwów 19105.
Zgromadzone przez  Władysława L. Antoniewicza nieopublikowane materiały, 

przechowane w Krośnie przez jego syna, za pośrednictwem antykwariatu RARA 
AVIS z Krakowa trafi ły do Muzeum Wincentego Pola w Lublinie. Zaprezentowano 
je na wystawie Władysław Leon Antoniewicz 1877–1918. Nauczyciel, badacz biografii   
Wincentego Pola, miłośnik dziejów Krosna (autor scenariusza i kurator wystawy  Graży-
na Połuszejko). Ekspozycję dopełniły pamiątki rodzinne: akwarelowy portret  Anto-
niewicza, jego zegarek, okulary, lornetka teatralna i albumy z fotografi ami, wypoży-
czone od wnuczki,  Ewy Antoniewicz-Motoły, eksponaty z Muzeum Podkarpackiego 
w Krośnie (m.in. portrety olejne:  Wincentego Pola i arcybiskupa  Izaaka Isakowicza 
pędzla  Seweryna Bieszczada, zamówione u artysty przez  Antoniewicza, które jego 
syn przekazał do zbiorów muzeum) oraz tomiki poezji  Wincentego Pola udostęp-
nione przez  Zbigniewa Oprządka, właściciela krośnieńskiego antykwariatu.

Otwarcie ekspozycji 12 czerwcu 2003 roku obwieściły krośnieńskie dzwony: Jan, 
Marian i Urban, których niezwykła melodia, utrwalona dzięki uprzejmości księdza 
proboszcza kościoła parafi alnego p.w. Świętej Trójcy w Krośnie, powitała zaproszo-
nych gości, w tym przedstawicieli Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Miłośni-
ków Ziemi Krośnieńskiej oraz pracowników Muzeum Podkarpackiego. Wystawę 
zwiedzili również  Marian Przytocki, Prezydent Miasta Krosna, oraz  Marian Terlec-
ki, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Spo-
tkanie to zapoczątkowało współpracę muzeum ze Stowarzyszeniem.

5  Władysław L. Antoniewicz jest także autorem następujących publikacji: Krośnieńskie 
dzwony. Z podań miasta – wierszowana legenda wydana w 1898 roku w Krośnie, stanowiąca 
formę cegiełki na rzecz wznoszonego w mieście gniazda gmachu Towarzystwa Gimnastycz-
nego „Sokół”; Bratek. Kalendarz Krośnieński na 1905 r., Krosno 1904; Poczet królów polskich 
– odbitka z „Bratka” dla użytku młodzieży, Krosno 1905; Z dziejów Krosna. Drobiazgi historycz-
ne – odbitka z „Bratka”, Krosno 1905; Dzieje Krośnieńskiej Szkoły Ludowej 1786–1906. Sprawoz-
danie kwalifi kacyjne sześcioklasowej Szkoły Męskiej w Krośnie, Krosno 1905; Klasztor franciszka-
nów w Krośnie, Lwów 1910; Dwudziestopięciolecie Uzupełniającej Szkoły Przemysłowej w Kro-
śnie, Krosno 1917.
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Cały zebrany przez  Antoniewicza materiał epistolarny włączony został do ob-
szernego tomu pt. Listy z ziemi naszej. Korespondencja Wincentego Pola z lat 1828–1872, 
opracowanego przez prof.  Zbigniewa Sudolskiego, a wydanego w grudniu 2004 ro-
ku, na dwa lata przed rocznicą dwusetnych urodzin poety i geografa.

Zbliżająca się rocznica była niezwykłym wyzwaniem dla Muzeum Wincente-
go Pola, które zaangażowało się w pracę powołanych w Krakowie i Lublinie ko-
mitetów. Współorganizowało konferencje naukowe w Uniwersytecie Jagielloń-
skim i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, którym patronowali rektorzy tych 
uczelni.

W siedzibie muzeum, w dniu urodzin poety – 20 kwietnia 2007 roku – otwar-
ta została wystawa I nic nad Boga. Wiara, Kościół, duchowieństwo w życiu i twórczości 
Wincentego Pola (autor scenariusza i kurator  Grażyna Połuszejko). Ekspozycja, zor-
ganizowana przy współpracy Biblioteki KUL, ukazywała życie duchowe  Wincen-
tego Pola, jego wiarę i wpływ duchowieństwa na kształtowanie się postawy reli-
gijnej i społecznej poety. Zaprezentowane eksponaty, udostępnione przez instytu-
cje z całej Polski, potwierdziły myśl-wyznanie  Pola, uwiecznione na krzyżu z Doli-
ny Kościeliskiej. Zwiedzaniu wystawy towarzyszyła muzyka ułożona według pre-
lekcji  Wincentego Pola o muzyce kościelnej przez  Stanisława Czajkowskiego, mu-
zykologa KUL.

W maju 2007 roku, w Lublinie i we Lwowie, obradowała międzynarodowa kon-
ferencja naukowa Wincenty Pol – fascynacje literaturą i krajobrazem. Na Uniwersytecie 
Marii Curie-Skłodowskiej i Narodowym Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Fran-
ki wygłoszono ponad dwadzieścia referatów i komunikatów poświęconych głów-
nie twórczości literackiej  Pola, ale także dotyczących jej geografi czno-historycznych 
kontekstów. 

Z okazji ogłoszonego przez Radę Miasta Lublina roku 2007 Rokiem Wincentego Po-
la z inicjatywy muzeum Poczta Polska Oddział Lublin wydała kartkę koresponden-
cyjną z wizerunkiem poety oraz okolicznościowy stempel. 

W organizację uroczystości włączyły się władze Wyższej Szkoły Społeczno-Przy-
rodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie. Z inspiracji muzeum uczelnia wydała 
wspaniałe reprinty czołowych utworów poety z ilustracjami  Juliusza Kossaka: Pieśń 
o ziemi naszej, Rok myśliwca i Mohort oraz kalendarz ścienny na rok 2007 z reproduk-
cjami grafi k Kossaka i fragmentami prozy  Pola z Roku myśliwca. Nakładem uczelni 
w Mennicy Państwowej wybity został medal z wizerunkiem  Wincentego Pola, we-
dług projektu artysty rzeźbiarza  Piotra Gorola z Warszawy. W 2009 roku ukazał się 
reprint pierwszego tomiku poezji  Pola Pieśni Janusza, udostępniony uczelni przez 
Annę Frączek z Lublina, praprawnuczkę poety. 

Dwusetne urodziny  Wincentego Pola obchodzono w wielu miastach Polski: 
w Warszawie (Muzeum Niepodległości), Karpaczu, Gdańsku, Gdańsku-Sobieszewie, 
Lublinie, Iwoniczu-Zdroju, Lesku, Krośnie, Olsztynie i Zabrzu, organizując konfe-
rencje, sesje i wystawy. 

Uczestniczyli w nich potomkowie rodziny Polów, władze i pracownicy naukowi 
uczelni, duchowieństwo, przedstawiciele władz miejskich, towarzystw naukowych, 
stowarzyszeń regionalnych i krajoznawczych, ponadto muzea, szkoły i biblioteki. 
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Kalendarium uroczystości jubileuszowych zorganizowanych z okazji urodzin  Win-
centego Pola, sporządzone przez  Grażynę Połuszejko, zamieszczone zostało w „Stu-
diach i Materiałach Lubelskich”, t. 15, Lublin 2008 oraz w publikacji pokonferencyj-
nej pt. Wincentego Pola fascynacje literaturą i krajobrazem, Lublin 2010.

Krakowska i lubelsko-lwowska konferencja potwierdziły obecność  Pola w bada-
niach historyków literatury i zainspirowały do kontynuowania naukowych refl ek-
sji nad różnymi aspektami twórczości poety i geografa. Organizacji interdyscypli-
narnych spotkań polowskich podjęły się: Instytut Filologii Polskiej UMCS, Towa-
rzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Oddział Lubelski oraz Muzeum-Dwo-
rek  Wincentego Pola, Oddział Muzeum Lubelskiego. Dziedzina zainteresowań ba-
daczy to szeroko rozumiany „Świat Wincentego Pola”: świat przedstawiony przez 
poetę i świat opisywany przez geografa i etnografa, ale też świat, w którym żył, wal-
czył i nauczał. To także krąg współczesnych poecie przyjaciół i korespondentów. 
Miejscem obrad jest muzeum biografi czne  Wincentego Pola.

Pierwsza ogólnopolska konferencja odbyła się w dniach 20–21 kwietnia 2009 ro-
ku. Jej uczestnicy reprezentowali Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski, Uni-
wersytet Rzeszowski i UMCS. Obrady w Dworku zakończyło powołanie „Pracow-
ni Wincentego Pola”, gremium skupiającego prelegentów, pod naukowym patrona-
tem prof.  Małgorzaty Łoboz z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Obrady kolejnej konferencji odbywały się w Roku Chopinowskim. Otworzył je 
koncert muzyki Fryderyka  Chopina w wykonaniu  Pawła Karasia, ucznia Szkoły Mu-
zycznej w Lublinie oraz odczytanie fragmentów listów  Juliana Fontany do  Wincen-
tego Pola. Podczas zebrania „Pracowni Wincentego Pola” podjęto inicjatywę wyda-
nia trzytomowej publikacji poświęconej poecie i geografowi.

W ramach czwartej konferencji, zatytułowanej Poezja i Modlitwa wygłoszono 
m.in. referaty: „Psalmy pokutne Wincentego Pola a polski styl psałterzowy”, „»Ze 
wszystkich głosów największy pobożny«. O muzykologii kościelnej Wincentego 
Pola”, „Bliżej Boga przez bliskość z naturą. Refl eksje przyrodnika nad twórczością 
poetycką  Wincentego Pola” oraz zaprezentowano wydane materiały z sesji z 2009 
roku. 

Powracając do zbiorów muzealnych, należy zaprezentować bezcenny, unikato-
wy w skali światowej zbiór globusów Ziemi wydawanych w języku polskim. Kolek-
cja ta, tworzona od 1984 roku w muzeum pierwszego uniwersyteckiego profesora 
geografii   w Polsce, licząca obecnie 123 eksponaty, powstała dzięki staraniom dr  Ja-
niny Ewy Piaseckiej z Podkomisji Kartografii   Globusowej Polskiego Towarzystwa 
Geografi cznego we Wrocławiu. Jest to drugi w kolejności zbiór w Polsce, lecz ma 
inny charakter niż utworzony w latach 60. ubiegłego wieku w Muzeum Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. W kolekcji krakowskiej znajdują się globusy dawne, wykony-
wane w Europie Zachodniej, którymi posługiwano się w Polsce i tylko nieliczne wy-
dane po polsku, zaś w Muzeum Wincentego Pola gromadzone są jedynie globusy 
z nazewnictwem w języku polskim. Większość stanowią globusy wydane po II woj-
nie światowej, przekazane do zbiorów przez Państwowe Przedsiębiorstwo Wydaw-
nictw Kartografi cznych i Fabrykę Pomocy Naukowych, Zakład Kartografi czny UM-
CS oraz osoby prywatne. Najnowsze są darami fi rmy „Zachem”  Tadeusza Głowali 
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z Rębkowa pod Garwolinem. Globusy zabytkowe – cztery egzemplarze z XIX wie-
ku i jedenaście z okresu międzywojennego – zostały przekazane do muzeum przez 
szkoły, którym w zamian Fabryka Pomocy Naukowych bezpłatnie dostarczała glo-
busy z bieżącej produkcji. Niektóre z nich zakupiono od osób prywatnych. Najstar-
sze globusy w dworkowej kolekcji pochodzą z II połowy XIX wieku. Wydawcą ich 
była założona w 1854 roku znana fi rma  Jana Felkla, działająca najpierw w Pradze 
czeskiej, a od 1870 roku w Roztoce koło Pragi. Twórcą oryginalnych polskich wer-
sji globusów wydawanych przez  Felkla był  Mirosław Suchecki. Najstarszy globus fi -
zyczno-polityczny o średnicy ok. 22 cm, datowany na lata 1865–1870 i zatytułowa-
ny „Ziemia”, został włączony do kolekcji w roku 2006. Trzy pozostałe globusy tej 
fi rmy wydane zostały po roku 1884. 

Z produkcji zagranicznej pochodzi także „Nowy glob handlowo-komunikacyj-
ny, 33 cm, podziałka 1:38 600 000” wydany nakładem  Pawła Raetha przez Pracow-
nię Środków Pomocniczych do Nauczania w Lipsku, w tłumaczeniu na język pol-
ski  Artura Krausego. 

W muzeum znajduje się prawie kompletna krajowa produkcja globusów z okre-
su dwudziestolecia międzywojennego: warszawskich, katowickich i lwowskich 
fi rm. Mapy do wydawanych w Warszawie globusów drukowane były w Zakładzie 
Artystyczno-Litografi cznym  Władysława Główczewskiego. Trzy globusy fi zyczne 
tej fi rmy, dwa w skali 1:50 000 000, jeden w skali 1:70 000 000, prezentowane są na 
wystawie stałej w muzeum. Treść mapy tych globusów jest dosyć uboga, a jasnożół-
ta barwa kontynentów i błękit mórz nadają im charakterystyczny koloryt.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje niezwykle oryginalny globus plastyczny, 
wydany pod koniec lat 20. przez Katowicką Dostawę Szkolną „Kados”. Jest to jedy-
ny zachowany egzemplarz pochodzący z tej fi rmy, ofi arowany do muzeum w ro-
ku 1983 przez Szkołę Podstawową w Klemensowie. Mapa ma treść fi zyczno-geogra-
fi czną, a rzeźba Ziemi: góry, pogórza i wyżyny, została wymodelowana z masy gip-
sowo-papierowej. Wykonany w skali 1:38 600 000 globus zaopatrzono w metalowy 
południk i kompas, wmontowany w drewnianą podstawę, który niestety się nie za-
chował. Globus ten, wraz z czterema innymi, poddany został w roku 2006 specja-
listycznej konserwacji w warszawskiej pracowni   Małgorzaty i Wiesława Faberów.

Powodem do prawdziwej satysfakcji jest obecność w naszej kolekcji bardzo dzi-
siaj rzadkich globusów z mapami twórcy polskiej kartografii  , profesora  Eugeniu-
sza Romera. Podjęta w 1934 roku produkcja w fi rmie kartografi czno-wydawniczej 
„Książnica – Atlas” we Lwowie zaowocowała wydaniem dwóch globusów fi zycz-
nych w skali 1:40 000 000 oraz 1:50 000 000, z mapami opracowanymi przez  Rome-
ra. W zbiorach muzeum znajdują się egzemplarze obydwu edycji oraz unikatowy 
„Mały globus polityczny” (skala 1:100 000 000), wydany w 1938 roku. Jedyny za-
chowany egzemplarz, zniszczonego w czasie działań wojennych nakładu, znajdo-
wał się w posiadaniu profesora geografii   UMCS  Franciszka Uhorczaka, pracowni-
ka Instytutu Kartografi cznego we Lwowie. W 1982 roku do muzeum przekazała go 
pani  Helena Uhorczakowa. 

Powojenną produkcję reprezentują: wydany w 1946 roku „Globus fi zyczny” 
w skali 1:40 000 000, opracowany przez  Gustawa Wuttkego, kierownika pracowni 
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dydaktyki w Instytucie Geografii   UW i kartografa  Andrzeja Lorentskiego oraz glo-
bus sklejany, składający się z 20 trójkątów, w skali 1:60 000 000, opracowany przez 
 Wojciecha Walczaka i  Władysława Milatę, wydany w roku 1948 nakładem wydaw-
nictwa „Przełom” w Krakowie. 

Od roku 1959 niekwestionowanymi monopolistami w produkcji globusów w Pol-
sce były: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartografi cznych we Wrocła-
wiu – wydawca map i Fabryka Pomocy Naukowych w Warszawie – konstruktor glo-
busów. Muzeum ma prawie wszystkie globusy o treści fi zycznej, politycznej, fi zycz-
no-politycznej – podświetlane, z map wydawanych przez PPWK, a brak niektórych 
edycji jest mało znaczący. Do muzeum trafi ły także globusy z nomenklaturą polską 
produkcji węgierskiej, duńskiej i włoskiej6.

Najnowsze globusy o treści fi zyczno-politycznej i tematyczne: Trasami odkryw-
ców, Krajobrazowo-zoologiczny, Pielgrzymki Jana Pawła II wydawane zostały przez fi r-
mę „Zachem”  Tadeusza Głowali w Rębkowie pod Garwolinem. Egzemplarze kolej-
nych edycji globusów z Rębkowa przekazywane są do Muzeum  Wincentego Pola 
jako dar właściciela fi rmy.

Oprócz wymienionych globusów muzeum gromadzi także pomoce dydaktycz-
ne: globusy indukcyjne – czarne kule o matowej powierzchni, na których można 
kreślić kredą, globusy konturowe – białe kule bez napisów, z rysunkiem oznaczają-
cym kontury kontynentów i granice państw, tellurium – model ruchów Ziemi i Księ-
życa względem Słońca, skonstruowane w 1985 roku w Fabryce Pomocy Naukowych 
w Poznaniu. Szczególne zainteresowanie, nawet u geografów, wzbudza jeden z dzie-
sięciu prototypowych egzemplarzy globusa fi zycznego w skali 1:40 000 000, który 
wyposażono w aparat lokalizacyjny do odczytywania współrzędnych geografi cz-
nych dowolnie wybranych punktów na kuli ziemskiej. W muzeum gromadzone są 
także mapy globusowe oraz polsko- i niemieckojęzyczna literatura związana z te-
matyką kartografii   globusowej.

Globusy i pomoce dydaktyczne zgromadzone w dworku nie są jedynie ekspona-
tami muzealnymi i obiektami badań naukowych. Bardzo istotny jest fakt, że współ-
czesne globusy posłużyły do prowadzenia interaktywnych zajęć. W ramach lekcji 
„Ćwiczenia na globusie ziemskim” uczniowie, często po raz pierwszy, mieli możli-
wość własnoręcznie rysować na kuli siatkę geografi czną, wyznaczać granice kon-
tynentów i państw, kreślić trasy podróży wielkich odkrywców, zaś dzięki tellurium 
obserwować ruchy Ziemi i Księżyca względem Słońca, oświetlenie Ziemi w różnych 
porach dnia i roku oraz poznać zjawiska zaćmienia Słońca i Księżyca.

Okazją do szerokiej prezentacji muzealnej kolekcji była zorganizowana w czerw-
cu 2004 roku wystawa Polskie globusy Ziemi z XIX i XX wieku (autor scenariusza i ku-
rator wystawy  Grażyna Połuszejko). Wystawa ta znalazła się w programie obrad 
53 Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geografi cznego, odbywające-
go się w Lublinie. Zwiedziła ją prawie trzystuosobowa grupa pracowników nauko-
wych i nauczycieli, uczestników konferencji, a pani dr  Janina E. Piasecka w księdze 
pamiątkowej napisała: „Unikatowa kolekcja globusów Ziemi w muzeum pierwsze-

6 Zob.  J. E. P i a s e c k a,  Polskie globusy Ziemi XIX i XX wieku, Lublin 2004, s. 8–22.
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go uniwersyteckiego profesora geografii   to chluba dla instytucji i radość dla geogra-
fów”7. Ekspozycja ta, wraz z towarzyszącą jej publikacją, zgłoszona do ogólnopol-
skiego konkursu na muzealne wydarzenie roku 2004, otrzymała I nagrodę i najcen-
niejsze trofeum muzealne – statuetkę Sybilli. Ta sama wystawa, dopełniona o za-
aranżowaną pracownię konserwatorską globusów   Małgorzaty i Wiesława Faberów 
z Warszawy, była prezentowana w 2006 roku w Muzeum Uniwersytetu Jagielloń-
skiego Collegium Maius w Krakowie, w ramach inauguracji obchodów dwusetnych 
urodzin  Wincentego Pola, zorganizowanych przez Instytut Geografii   i Gospodar-
ki Przestrzennej UJ. 

Należy również wspomnieć o muzealnych zbiorach ikonografi cznych dokumen-
tujących miejsca pobytów i wędrówek Wincentego Pola: litografi ach  Napoleona Or-
dy (Firlejowszczyzna pod Lublinem, Biecz nad rzeką Ropą, Przemyśl nad Sanem, Sanok), 
rysunkach  Adama Lerue, kartkach z widokami Wilna, Krakowa, Lwowa, Stanisła-
wowa, Kołomyi, Czerniowiec, terenów Huculszczyzny. Godne uwagi są „pocztów-
ki tatrzańskie”, zatytułowane Dolina Kościeliska. Krzyż W. Pola, drukowane m.in. na 
podstawie fotografii     Tadeusza i Stefana Zwolińskich przez Wydawnictwo Księgarni 
 L. Zwolińskiego w Zakopanem oraz Salon Malarzy Polskich w Krakowie. 

Ostatnią, zorganizowaną z niespotykanym dotychczas rozmachem, była wysta-
wa pt. „Obco brzmiące nazwisko będziesz nosił… Rodzina Longchamps de Bérier” (au-
tor scenariusza i kurator wystawy  Grażyna Połuszejko)8. Ekspozycja i towarzysząca 
jej publikacja poświęcone zostały pamięci profesorów lwowskich i członków ich ro-
dzin, zamordowanych przez Niemców na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie 4 lip-
ca 1941 roku. Rodzina Longchamps poniosła wówczas największe straty, życie stra-
cili prof.  Roman Longchamps de Bérier i trzej jego synowie:  Bronisław,  Zygmunt 
i  Władysław.

Na wystawie zaprezentowano dzieje rodziny Longchamps de Bérier, z której po-
chodziła matka  Wincentego Pola oraz wzajemne powiązania obydwu rodzin datują-
ce się od 1800 roku. W części zabytkowej muzeum, po zdemontowaniu stałej wysta-
wy, urządzono galerię portretów przedstawicieli rodziny  Pol de Pollenburg i  Long-
champs de Bérier. Na ekspozycji pokazano dokumenty z XVIII, XIX i XX wieku, ko-
respondencję, odznaczenia, dyplomy, wspomnienia, przedmioty osobiste, zabytko-
we fotografi e oraz drzewa genealogiczne rodzin: Polów, Longchamps i Ziętkiewi-
czów. Uroczystość otwarcia wystawy poprzedziła Msza św. w intencji rodzin, odpra-
wiona w Archikatedrze Lubelskiej i chrzest  Jacka Longchamps de Bérier, najmłod-
szego męskiego przedstawiciela rodu. Zgromadzeni w dworku przedstawiciele oby-
dwu rodzin „mieli możność spotkania się i poznania” – jak odnotował w Księdze 
pamiątkowej muzeum senior rodu, pan dr  Jan Longchamps de Bérier z Gliwic, naj-
młodszy syn prof.  Romana Longchamps de Bérier. 

7 Księga Pamiątkowa Muzeum Wincentego Pola w Lublinie, Lublin, 23 czerwca 2004, 
t. 1.

8 Ostatnia wystawa przygotowana przez  Grażynę Połuszejko, kierownika Muzeum 
– Dworku  Wincentego Pola w latach 2000–2012.
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Muzeum  Wincentego Pola nieustannie wspierane jest przez żyjących potom-
ków poety. Rodzina Polów – wypełniając testament swojego wielkiego przodka za-
warty w poemacie Pieśń o domu naszym: „Znaj podanie twego rodu” – niestrudzenie 
zgłębia i przechowuje pamięć o swoich korzeniach, o dokonaniach  Wincentego Po-
la, o losie każdego z jego potomków. Przedstawiciele rodziny, zwłaszcza ci lubelscy, 
ale także  Barbara Pol-Jelonek (córka  Adama Pola) z mężem  Janem Jelonkiem z Cho-
rzowa, z ogromnym zaangażowaniem pomagają, śledzą i zaszczycają swoją obec-
nością wszystkie podejmowane przez muzeum działania. Wspólnie – duchem i ser-
cem – budują dom – muzeum Poety.

203Muzeum biografi czne Wincentego Pola w Lublinie



..



..

 ANNA GIBASIEWICZ

OSWAJAĆ Z „MAŁĄ” EUROPĄ. 
TEOFIL NOWOSIELSKI JAKO SPOŁECZNIK 

I TŁUMACZ UTWORÓW DLA DZIECI

 Teofi l Nowosielski to postać niezwykle barwna, ciekawa i godna uwagi, choć już 
za życia niedoceniona i zapomniana. Do dziś ten romantyczny pisarz dla dzieci 

pozostaje w cieniu swego przyjaciela,  Stanisława Jachowicza, i choć tworzył podob-
ne do niego utwory, choć, razem z nim oraz innymi wybitnymi działaczami społecz-
nymi XIX-wiecznej Warszawy, zakładał, na wzór zagranicznych ośrodków, pierw-
sze sierocińce w Polsce, wciąż bardzo mało o nim wiadomo. Syn  Franciszka i  Wik-
torii z Wilamowskich urodził się 20 grudnia 1812 roku w Radomsku. Szkołę średnią 
jednak skończył w Kaliszu. Stało się to za sprawą przeniesienia ojca na stanowisko 
regenta kancelarii ziemskiej w Kaliszu. Dalej  Izabela Kaniowska-Lewańska podaje, 
że studiował najprawdopodobniej w Seminarium Nauczycielskim w Brzegu na Ślą-
sku, a w 1835 roku przeniósł się do Warszawy1. Od tej chwili jego życie, z wyjątkiem 
rocznego pobytu za granicą, związane już było do końca z tym miastem. 

 Teofi l Nowosielski od młodości interesował się literaturą pedagogiczną i znał 
utwory  Stanisława Jachowicza. Dlatego też zaraz po przyjeździe do stolicy i obję-
ciu posady aplikanta przy Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu w krótkim cza-
sie zaprzyjaźnił się z tym wielce cenionym nauczycielem języka polskiego i bajko-
pisarzem2. Pod wpływem tej znajomości  Teofi l Nowosielski sam zaczął pisać po-
dobne wierszyki oraz bajki i wstąpił w szeregi Warszawskiego Towarzystwa Dobro-
czynności do pracy w oddziale sierot, dla których, podobnie jak  Stanisław Jacho-
wicz, chciał pracować3. 

Tak zaczęła się pisarsko-pedagogiczna przygoda  Teofi la Nowosielskiego, który 
dzięki swoim podróżom po Europie otworzył, wraz ze swoimi przyjaciółmi, nowy 
rozdział pedagogiki w Polsce. Było to w roku 1838.  Teofi l Janikowski, warszawski 
kupiec, członek Towarzystwa Dobroczynności, zapragnął założyć w Warszawie sa-
le ochrony dla ubogich dzieci, których rodzice całymi dniami pracowali i nie mogli 
przez to należycie opiekować się swymi pociechami, a tym samym chronić je od ze-
psucia. Pomysł ten poparli między innymi lekarz  Wilhelm Malcz,  Stanisław Jacho-
wicz,  Teofi l Nowosielski,  Jan Gautier (ojciec)4. Uznali oni, że aby móc w pełni zre-
alizować to chwalebne przedsięwzięcie, dobrze byłoby przyjrzeć się takim salom 
ochrony w innych krajach Europy. Dlatego też, za radą  Stanisława Jachowicza, To-

1  I. K a n i o w s k a-L e w a ń s k a,  Polski słownik biografi czny, t. 23, z. 96, Kraków 1978, 
s. 385.

2  J. I. S t a r o ż y k,  Ś.p. Teofi l Nowosielski, „Przegląd Pedagogiczny” 1889, nr 3, s. 35.
3 T e n ż e, Ś.p. Teofi l Nowosielski, „Kłosy” 1889, nr 1228, s. 28.
4 Tamże.
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warzystwo Dobroczynności wysłało  Teofi la Nowosielskiego pod koniec 1838 roku 
za granicę, by zapoznał się z urządzaniem ochron i stosowanymi w nich metodami 
pedagogicznymi. Wydelegowany  Nowosielski poznawał metody prowadzenia tych 
ośrodków we Wrocławiu, Berlinie, Dreźnie, Wiedniu5. Szczęśliwym trafem, gdy  No-
wosielski przebywał w Dreźnie, spotkał tam słynnego pedagoga niemieckiego, Fry-
deryka  Froebla, wykładającego bezinteresownie w domach ochrony swoją metodę 
poglądową. Młody społecznik, będąc pod wielkim wrażeniem tej znanej już wtedy 
postaci, napisał list pod datą 31 stycznia 1839 roku do  Stanisława Jachowicza6. W li-
ście tym najpierw krytycznie odniósł się do funkcjonowania drezdeńskich domów 
ochrony7, co świadczyło o jego nowoczesnym podejściu do kwestii wychowania 
najmłodszych, a potem z podziwem wyjaśniał metodę  Froebla, przyjaciela  Pestalo-
zziego. Zarzucał on drezdeńskim domom ochrony tkwienie w tak zwanej „czarnej 
pedagogice”, traktującej dziecko jak „rekruta”, jednocześnie będąc świadomym re-
wolucyjnych zmian w sposobie wychowania młodego człowieka. Dzięki  Pestalo-
zziemu nastąpił rozwój zakładów wychowawczych, które wszechstronnie przygo-
towywały dziecko do życia społecznego i pracy8. Za przykładem  Jana Jakuba Rous-
seau podnoszono rangę wpływu natury na rozwój dziecka, które według niego ro-
dziło się jako istota dobra9, a naukę teoretyczną łączono z praktyką. Natomiast dzię-
ki Froeblowi powstały ogródki dziecięce, zwane ogródkami  froeblowskimi10, w któ-
rych stwarzano taką atmosferę, by dziecko czuło się bezpiecznie i mogło wszech-
stronnie się rozwijać. Było to istotne nie tylko dla maluchów, ale również dla ich pra-
cujących rodziców. Ogródki miały stwarzać możliwość samoistnego, ale jednocze-
śnie chronionego i obserwowanego rozwoju dziecka, choć, jak sam ich twórca pod-
kreślał, podstawowym miejscem rozwoju i wychowania była rodzina11. 

Jednakże mimo szczerego uznania dla pracy pedagogicznej niemieckiego pre-
kursora współczesnej pedagogiki  Nowosielski, gdy poznał w Pradze innego peda-
goga,  Jana Vlastimira Svobodę i jego metodę, uznał, że ta jest praktyczniejsza i bar-

5  I. K a n i o w s k a-L e w a ń s k a,  dz. cyt.
6 Oryginał listu, według Jana Starożyka, znajdował się albo u  Eryka Jachowicza, albo 

u  Floriana Ługowskiego, redaktora naczelnego „Przeglądu Pedagogicznego, zob.   J.I. S t a-
r o ż y k, Ś.p. Teofil Nowosielski, „Kłosy”, dz. cyt., s. 28.

7 „Wszelako mocno się zdziwiłem i zgorszyłem nawet, kiedy w jednym tylko domu 
ochrony zastałem obecnego dzieciom nauczyciela, zresztą same tylko baby, które bez ustan-
ku na nie gderały. Dowiedziałem się przytem z niemniej wielkim zadziwieniem, że nauczy-
ciel raz tylko na dzień do Instytutu przychodzi, a co gorsza jednę tylko godzinę zajmuje się 
dziećmi. Metody, jaką się zwykle domy ochrony odznaczają, wcale tam nie znalazłem. Jed-
nem słowem, drezdeńskie zakłady ochrony bynajmniej nie odpowiadają swemu przezna-
czeniu: zdaje się nawet, podług wszelkiego prawdopodobieństwa, iż wkrótce zupełnemu 
ulegną przeistoczeniu. W ogólności, o tutejszych domach ochrony mało co korzystnego po-
wiedzieć, a mniej jeszcze korzystać można”. Tamże.

8  W. B o b r o w s k a-N o w a k,  Historia wychowania przedszkolnego, Warszawa 1978, 
s. 72.

9 Tamże, s. 59.
10 Tamże, s. 73.
11 Tamże, s. 123.
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dziej odpowiednia dla polskich dzieci12. Do Pragi pojechał po pobycie w Dreźnie na 
własną prośbę i za wstawiennictwem  Stanisława Jachowicza. 

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności powiększyło mu fundusz stypen-
dialny, dzięki czemu mógł poznać sławne już domy opieki nad dzieckiem  Jana 
Svobody13.  Wanda Bobrowska-Nowak w swej Historii wychowania przedszkolnego na-
pisała, że gdy Nowosielski zobaczył w pracy czeskiego pedagoga zbieżność celów 
w walce o szkołę narodową, język ojczysty i nowoczesne metody wychowania, zde-
cydował o wprowadzeniu metody  Svobody do pracy wychowawczej w Polsce. Z ko-
lei  Bella Sandler twierdziła, że  Nowosielski doskonale zdawał sobie sprawę z tego, iż 
metoda  Froebla rewolucjonizowała podejście do pedagogiki dziecięcej, ale nie zde-
cydował się jej wprowadzić, ponieważ była ona dopiero wypracowywana i nie mia-
ła żadnych podstaw teoretycznych14. Jeszcze inne przyczyny niewybrania metody 
 Froebla podaje  Jan Starożyk w swoim artykule z 1889 roku15. Niemniej, pewne jest, 
że  Nowosielskiego tak urzekła osobowość czeskiego pedagoga i jego ochronka pro-
wadzona na Hradku, na przedmieściu Pragi, że postanowił nauczyć się czeskiego, by 
móc przełożyć podręcznik napisany przez  Svobodę, co też uczynił i już po powro-
cie do Warszawy w 1840 roku ukazał się pod zmienionym, polskim tytułem prze-
kład czeskiego podręcznika Wykład praktyczny prowadzenia dzieci małych w ochronie16. 
Praca ta zapoczątkowała serię kolejnych tłumaczeń, których  Teofi l Nowosielski miał 
w swoim dorobku niemało. 

Wykład praktyczny prowadzenia dzieci małych w ochronie, a według oryginalnej wer-
sji  Svobody: Szkółka, czyli początkowe, praktyczne, wszechstronne wychowanie małych 
dzieci w celu rozwoju sił umysłu, uszlachetnienia serc, nauczania czytania, rysunków i ry-
sowania małych ditek, to bardzo nowoczesny, jak na połowę XIX wieku podręcznik 
do kształcenia dzieci w wieku od 2 do 6 lat.  Nowosielski pisał o nim, że jest to naj-
lepsza pomoc dla praktyki ochron na ziemiach polskich17. Wiele poglądów  Svobo-
dy zawartych w jego podręczniku ma swoje zastosowanie we współczesnej peda-
gogice i psychologii i opiera się na założeniu, że podstawą wychowania i kształto-
wania dziecka jest jego szeroko pojęte dobro.

 Teofi l Nowosielski w swoim przekładzie dedykowanym Teofi lowi Janikow-
skiemu, wiceprezesowi wydziału ochron, wyjaśnia na samym początku, czym jest 
ochronka. Pisze za  Svobodą, że ochrona nie jest szkołą, ale domem wychowania, 

12 Tamże, s. 28.
13  I. K a n i o w s k a-L e w a ń s k a,  dz. cyt.
14  B. S a n d l e r,  Ochronki dziecięce Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, [w:] Roz-

prawy z dziejów oświaty, t. 8, Wrocław 1965, s. 107–108.
15 „Dlaczego  Nowosielski, który tak wysoko cenił metodę  Froebla, nie wprowadził jej 

w ochronach naszych? Odpowiedź na to łatwa: najpierw dlatego, że nie znalazł poparcia 
w społeczeństwie, które podówczas nie umiało jeszcze ocenić należycie pomienionej me-
tody, a powtóre stąd jeszcze, że się lękał zapewne, aby go tak samo, jak i w Niemczech  Fro-
ebla, nie oskarżono u nas o krzewienie śród dzieci socjalizmu i ateizmu”.  J. I. S t a r o ż y k, 
Ś.p. Teofil Nowosielski, „Kłosy”, dz. cyt., s. 29.

16  W. B o b r o w s k a-N o w a k,  dz. cyt., s. 138.
17  B. S a n d l e r,  dz. cyt., s. 108.
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ponieważ powinna zastępować lub wspierać początkowe wychowanie rodzinne18. 
Dalej podkreśla ważność przysposabiania dzieci do nauki oraz konieczność dbania 
o zdrowie fi zyczne, gdyż ono z kolei wpływa na zdrowie duszy19. Cała książka skła-
da się z trzech części: ze wspomnianej przedmowy, w której autor przedstawia cele 
i zadania ochronki, z wprowadzenia teoretycznego do zajęć z dziećmi oraz z przy-
kładów ćwiczeń20. Praca ta nawiązywała do najlepszych tradycji pedagogicznych 
oświecenia francuskiego i niemieckiego i wykorzystywała najbardziej nowatorskie 
pomysły wychowawcze  Pestalozziego,  Froebla,  Wilderspina. Ponadto zawierała opis 
kilkunastoletniej praktyki autora „w szkole rzemieślniczej i ochronie, co powodo-
wało, że była ona konkretna i użyteczna21. Wymienieni wyżej trzej wielcy pedago-
dzy swoimi innowacyjnymi pomysłami wywarli ogromny wpływ na rozwój myśli 
pedagogicznej i całkowicie nowego podejścia do dziecka.  Pestalozzi rozwijał swoje 
poglądy, opierając się na spostrzeżeniach  Rousseau i jego wychowaniu naturalnym. 
Twierdził, że to pod wpływem właśnie tego wybitnego myśliciela zaczął zastanawiać 
się, jak uzdrowić życie domowe i społeczne dzieci wszystkich stanów, niezależnie od 
pochodzenia, szczególnie tych pracujących w manufakturach i fabrykach. Dlatego 
też organizował zakłady wychowawcze, które łączyły naukę i wychowanie z pracą 
i praktyką22. Dziecko, twierdził  Pestalozzi, powinno wychowywać się i kształtować 
w atmosferze życzliwości i serdeczności23. Z kolei  Pestalozzi wywarł wpływ na mło-
dego ucznia szkoły frankfurckiej,  Fryderyka Froebela. Według tego drugiego wy-
chowawca powinien zapewnić dziecku podstawowe warunki rozwoju, obserwo-
wać je, ochraniać jego zabawy i zajęcia24. Wynika z tego, że podobnie jak u  Pestalo-
zziego, podstawą wychowania wedle wskazówek  Froebla miało być stworzone naj-
młodszym poczucie bezpieczeństwa. Istotnym przełomem okazało się uświadomie-
nie sobie znaczenia zabawy jako naturalnej i podstawowej formy funkcjonowania 
dziecka25. Równie rewolucyjne podejście do wychowania miał  Samuel Wilderspin, 
który twierdził, iż powszechne mniemanie o tym, że każdy może być nauczycielem 
małych dzieci, jest mylne. Uważał on, że dobry wychowawca to taki, który jest cier-
pliwy, łagodny i wytrwały26.  Wilderspin zwrócił też uwagę na ogromną rolę muzy-
ki w procesie wychowania, dzięki której „najtrudniejsze przedmioty za jej pomocą 
wesoło się odbywają”27. Wszyscy trzej pedagodzy mieli świadomość potrzeby ruchu 
fi zycznego, dzięki któremu dziecko mogło zachowywać jasność umysłu.

18  J. V. S v o b o d a,  Wykład praktyczny prowadzenia dzieci małych w ochronie, tłum.  T. No-
wosielski, Warszawa 1840, s. 5.

19 Tamże, s. 9.
20  W. B o b r o w s k a-N o w a k,  dz. cyt., s. 130.
21  B. S a n d l e r,  dz. cyt., s. 108.
22  W. B o b r o w s k a-N o w a k,  dz. cyt., s. 69.
23 Tamże, s. 68.
24 Tamże, s. 117.
25 Tamże, s. 126.
26 Tamże, s. 385–386.
27 Tamże, s. 386.
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Naturalną konsekwencją pedagogiczno-wychowawczych działań  Teofi la No-
wosielskiego było powstawanie kolejnych jego samodzielnych lub tłumaczonych 
utworów, co wynikało zarówno z zamiłowania do literatury oraz zacięcia pisarskie-
go, jak i chęci wychowania i kształtowania młodego człowieka, z miłości i troski 
o niego. 

Nakładem  Gebethnera i  Wolff a  Teofi l Nowosielski wydał zbiór, wcześniej już 
przekładanych, Bajek oryginalnych i tłumaczonych (1884) i jak sam tytuł wskazuje, 
w zbiorku tym, obok oryginalnych utworów autora, znalazły się tłumaczenia i ada-
ptacje, głównie bajek niemieckich. I tak ukazały się w nim wiersze zaczerpnięte 
m.in. z Harnicha,  Fedrusa, Hermanna,  Gleima,  Foerstera,  Heya,  Fallerslebena,  Lafon-
taine’a, Schneidera,  Blaula,  Reinicka,  Fröhlicha,  Lichtwera,  Lessinga, Nikolaia,  Gel-
lerta,  Goethego,  Ezopa,  Herdera,  Langbeina,  Pfeffl  a,  Holtinga,  Bauernfelda. Czasami 
były to luźne przeróbki tychże utworów, a czasami dokładne tłumaczenia. 

 Teofi l Nowosielski jako człowiek, któremu dane było zwiedzić najbardziej zna-
ne i cenione europejskie ośrodki wychowawcze pierwszej połowy XIX wieku oraz 
jako propagator światłych idei w Polsce, całkiem świadomie sięgnął w swej pracy li-
terackiej do utworów zagranicznych autorów i zaczął je przekładać. Nie poprzestał 
jednak na tłumaczeniu podręczników dla dorosłych, wyznaczając kierunek pracy 
z najmłodszymi. Mając na uwadze opiekę i wychowanie najbiedniejszych dzieci, 
często pozostających na długie godziny bez rodziców lub co gorsza, pracujących ra-
zem z nimi, tłumaczył również utwory przeznaczone właśnie dla nich. W zachod-
niej literaturze dziecięcej dostrzegał wątki i tematy warte przekazania polskim dzie-
ciom. Widział w tym świetne narzędzie do propagowania najważniejszych warto-
ści, którymi mali wychowankowie powinni kierować się potem w życiu dorosłym. 
Jako współzałożyciel pierwszych ochronek w Warszawie zdawał sobie sprawę z te-
go, że ludzkie umysły, aby w wieku dojrzałym były szlachetne, należy kształtować 
od najmłodszych lat. 

Dlatego też bajki i wierszyki zagranicznych autorów uznał za wspaniałe narzę-
dzie służące wychowaniu, choć z całą pewnością również kształtujące gusta lite-
rackie zarówno dzieci, jak i dorosłych. Swoimi cennymi przekładami i adaptacja-
mi, często autorstwa oświeceniowych pisarzy, oswajał „małą” Europę oraz przybli-
żał propagowane wartości, idee, funkcje utylitarne, dydaktyczne i moralizatorskie, 
co wpisywało się także w program wychowawczy doby romantyzmu. Podobnie jak 
u  Fedrusa, bajki były krótkie i odznaczały się zwięzłym, jasnym stylem28.  Teofi l No-
wosielski nie tylko tłumaczył czy też czerpał z głównych myśli zagranicznych au-
torów, ale również tworzył bajki oryginalne. Często okazywały się one równie cen-
ne i wartościowe, szczególnie w sferze moralizatorsko-wychowawczej, choć nie za-
wsze ściśle nawiązywały do tradycji starożytnej czy też oświeceniowej, ponieważ 
romantyzm rządził się już swoimi prawami, zwłaszcza jeśli chodzi o bajki dla dzie-
ci. Romantyczne utwory dla najmłodszych, jak to zauważył  Popliński, a słowa jego 
przypomniał  Marian Ursel, pisane były z wyłącznym przeznaczeniem dla odbior-

28  W. W o ź n o w s k i,  Dzieje bajki polskiej, Warszawa 1990, s. 76.
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cy dziecięcego, co stanowiło przełom w dziejach bajkopisarstwa polskiego29. Był 
to, według przytoczonej przez  Mariana Ursela wypowiedzi  Zdziarskiego, ułożony 
zbiór nauk moralnych, zawartych w przyjemnych powieściach i niewinnych bajecz-
kach30. Omawiany tomik Bajek oryginalnych i tłumaczonych zawiera w sobie zarów-
no utwory przynależące do tradycyjnego podziału gatunkowego, jak i nowego, ro-
mantycznego, przeznaczonego dla najmłodszych.

We wspomnianym wyżej zbiorku znalazły się utwory XVIII- i XIX-wiecznych, 
nierzadko zapomnianych, drugorzędnych autorów niemieckich, francuskich, au-
striackich, ale też starożytnych. Tomik zawiera również bajki zaczerpnięte z litera-
tury francuskiej, niemieckiej oraz włoskiej bez podania konkretnych autorów. Czę-
sto nie sposób też określić granice między przekładem i adaptacją. Bajki tłumaczo-
ne i oryginalne zawarte w nim, jak już wspomniano wyżej, nawiązują do różnych 
tradycji gatunkowych. Są to niewielkich rozmiarów wierszowane utwory zawiera-
jące morał, pouczenie, przykład dobrego postępowania. Jeśliby pójść w ślad za  Alek-
sandrem Tyszyńskim, który w Nagrodzie dla dobrych dzieci pisał, że bajka jest krótką 
przestrogą, nauką opowiedzianą w małym, oderwanym obrazie31, to utwory zawar-
te w tomiku  Teofi la Nowosielskiego spełniają to kryterium. Często swoją formą na-
wiązują do starożytnych bajek  Ezopowych, które opowiadały głównie o zwierzę-
tach32, choć bohaterami Bajek oryginalnych i tłumaczonych były również rośliny czy 
nawet przedmioty, jak w bajce  Georga Friedricha Blaula pt. Bryła marmuru. Zada-
niem bajki było wychowywanie poprzez dawanie odpowiednich przykładów i ta-
kiż sam cel spełniały bajki oryginalne i tłumaczone  Teofi la Nowosielskiego. Według 
 Aleksandra Tyszyńskiego bajka była pierwszą, poetyczną formą skierowaną do dzie-
ci, która poprzez przykład, a nie alegorię, jak to funkcjonowało w przypadku adre-
sata dorosłego, miała być przestrogą i nauką33.  Ryszard Waksmund w swojej Litera-
turze pokoju dziecinnego twierdził, że opis zdarzenia przedstawionego w bajce prze-
znaczonej dla dziecka, w przeciwieństwie do moralnie relatywnych bajek oświece-
niowych powstałych na kanwie bajek Ezopowych i Fedrusowych, miał jednoznacz-
nie pouczać moralnie34. Również  Marian Ursel, przy okazji analizy bajek  Aleksan-
dra Fredry, twierdził, że bajki przeznaczone dla odbiorcy dziecięcego ze względów 
moralistyczno-dydaktycznych musiały zawierać morał35. I takież właśnie były Baj-
ki oryginalne i tłumaczone; tak przetransferowane z oświecenia do romantyzmu, by 
mogły wpisać się w nurt rodzącej się nowej literatury dziecięcej.

Bajki  Teofi la Nowosielskiego zamieszczone w omawianym zbiorku mają w zde-
cydowanej większości formę dialogów między spersonifi kowanymi zwierzętami, 
rzadziej między roślinami i ożywionymi przedmiotami martwymi. Gdyby chcieć 

29  M. U r s e l,  Bajkopisarstwo  Aleksandra Fredry, Wrocław 1978, s. 32.
30 Tamże.
31  A. T y s z y ń s k i,  Nagroda dla dobrych dzieci, „Biblioteka Warszawska”, t. 4, 1847, 

s. 607.
32  W. W o ź n o w s k i,  dz. cyt., s. 15.
33  A. T y s z y ń s k i,  dz. cyt.
34  R. W a k s m u n d,  Literatura pokoju dziecinnego, Warszawa 1986, s. 142–143.
35  M. U r s e l,  dz. cyt., s. 33.
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podzielić je według przekazywanych treści, to można by wyodrębnić w nich gru-
pę bajek mówiących o stosunkach międzyludzkich, w których to opowieściach za-
wierają się przykłady dobrych postępowań oraz złych, grupę bajek z jednej strony 
obnażających ludzkie wady, z drugiej ukazujących zalety i przymioty. Dalej w za-
mieszczonych utworach można doszukać się grupy bajek traktujących o bogactwie, 
relacjach między dorosłymi a dziećmi, urodzie, jej pozorach. Wreszcie  Teofi l No-
wosielski zamieścił w swoim tomiku kilka bajek nawiązujących do wiary i Opatrz-
ności Bożej.

Tłumaczone i zaadaptowane bajki w omawianym zbiorku mają charakter dy-
daktyczno-moralizatorski i są one, jak już wcześniej wspomniano, w większości 
oświeceniowe, z rzadka romantyczne. Romantyzm nadrabiał w ten sposób zaległo-
ści w adaptacjach literatury oświeceniowej. Dlatego w polskiej literaturze dla dzieci 
i młodzieży to ciągle początek i torowanie należnego jej miejsca.

 I tak w bajce rzymskiego bajkopisarza  Fedrusa Oracz i żmija ukazana jest nie-
wdzięczność żmii wobec ratującego jej życie oracza. Żmija jest tu nazwana niecno-
tą, która odpłaca za dobro złem i jest przykładem tego, jak to w życiu można się po-
mylić i zaufać nie temu, komu się powinno.

Nosił długo w zanadrzu oracz zmarzłą żmiję.
Ta, gdy potem od ciepła powoli odżyje,
Żądłem dawcę swego zabija żywota,
Tak zawsze dobrodziejstwa odwdzięcza niecnota36.

Również niegodziwym wybawcą był wilk w bajce  Lessinga Osioł i wilk. Ten dru-
gi najpierw okazując zaufanie biednemu osiołkowi, uśpił jego czujność przymilny-
mi słówkami i udawanym zatroskaniem, po czym go zabił. W bajce tej zawarte jest 
bardzo wyraźne pouczenie moralne i przestroga przed nadmiernym zaufaniem ob-
cym oraz naiwnością. 

Często w parze z niegodziwością, złośliwością czy też niewdzięcznością idzie głu-
pota. Właśnie o niej i o braku horyzontów myślowych jest bajka  Lessinga pt. Dąb 
i świnia. Niemądra świnka pytaniem o to, czy żołędzie są tylko dla niej, czy może 
też dla kogoś innego, ujawniła swoją „małorozumkowatość”, ograniczoność i ego-
centryzm. Utwór ten neguje zachowania egoistyczne. Świnka była głupiutka, a pies 
z bajki niemieckiego oświeceniowego pisarza  Gellerta pt. Pies i krowa okazał się za-
zdrośnikiem, co wypomniała mu grzecznie, choć dobitnie druga bohaterka utworu, 
krowa. Chciała ona jedynie uszczknąć sobie odrobinę siana, na którym wylegiwał 
się pies. Na warczenie i jego groźną odmowę odpowiedziała tymi słowy:

Czemuż tedy pan kundel garstki siana broni?
A wszakże sam go nie je – lubi tylko kości.
Źle ten czyni, co innym wszystkiego zazdrości37.

36  F e d r u s, Oracz i żmija, [w:]  T. N o w o s i e l s k i, Bajki oryginalne i tłumaczone, War-
szawa 1884, s. 68.

37  Ch.F. G e l l e r t, Pies i krowa, [w:] tamże, s. 78.
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Krowa dostrzegła dosyć częste zjawisko zachowań ludzkich, porównywane do 
przysłowiowej reakcji „psa ogrodnika”, choć tu nic nie wiadomo o ogrodniku, po-
legającej na tym, że jeśli sam nie mam, to i innemu nie pozwolę, żeby miał. Krowa 
występuje tutaj jako napominająca mentorka i jest obdarzona właściwym kulturze 
i nadanym przez człowieka atrybutem mądrości i zdrowego rozsądku38. 

Obok niegodziwców i zazdrośników można znaleźć w przekładach  Teofi la No-
wosielskiego bajkowych złodziei, jak np. w utworze  Pfeffl  a Koty domowe. Miały one 
wytępić w gospodarstwie szczury. Zamiast tego same pokradły gospodarzowi jedze-
nie. W tej bajce wyraźnie zostało potępione złodziejstwo. Kolejna bajka Austriaka 
 Edwarda Bauernfelda pt. Lew chory opowiada o królu zwierząt, który leżąc w cuch-
nącej norze, z nudów zwołał naradę ze swoimi poddanymi i każdego po kolei py-
tał, czy w jego legowisku śmierdzi. Osioł i kozioł za powiedzenie prawdy zostali roz-
szarpani, natomiast lis za kłamstwo i unik dostał od lwa w nagrodę parę kości. Z baj-
ki tej wypływa dosyć smutny morał, iż dobrze mają się nie nonkonformiści, którzy 
potrafi ą mówić prawdę, nie bojąc się konsekwencji, niezrozumienia i osamotnienia, 
a czasem nawet i śmierci, lecz ci, którzy mówią tak, jak sobie tego życzą inni, by móc 
tkwić w wygodnej, choćby nawet śmierdzącej ułudzie.  Klemens Szaniawski nazwał-
by to etyką asekuracyjną39.

Jednakże obok tak zwanych czarnych charakterów bajki tłumaczone przez  Teo-
fi la Nowosielskiego pokazują również pozytywne postacie. Są to często dobrzy bo-
haterowie zestawieni na zasadzie opozycji ze złymi. I tak np. bajka  Gleima Motylek 
i pszczółka pokazuje dwie przeciwstawne sobie postawy: lenistwo i pracowitość oraz 
to jak można patrzeć na tą samą rzecz w całkowicie inny sposób, jak tęsknota za tym 
samym może ujawniać skrajnie różne marzenia. Morał tej bajki jest jednoznaczny: 
pracowitość pochwalona, lenistwo zganione. Innymi pozytywnymi bohaterami są 
osa i koń także z bajki  Gleima. Konik tak bardzo prosił osę, by mu nie dokuczała, że 
ta, ulitowawszy się, przystała na jego prośbę, odpowiadając takimi słowami:

Mój koniku rączy, drogi!
Ustąpię ci chętnie z drogi
[…]
Łagodności twojej siła
Zupełnie mnie rozbroiła40.

Kolejne pouczenie udzielone tym razem w bajce  Holtinga Kogut i kaczka rów-
nież dotyczy odpłacania dobrem za zło. Kaczka nie obraziła się na koguta za to, że 
ten wypędził ją z podwórka. Gdy wpadł do stawu, uratowała go i pomogła wydo-
stać się na brzeg, udzielając takiej oto nauki:

38  J. C i e ś l i k o w s k i,  Literatura i podkultura dziecięca, Wrocław 1974, s. 276.
39  K. S z a n i a w s k i,  Morał bajki dydaktycznej, „Przegląd Filozofi czny” 1949, s. 384–

399.
40  J. W. L. G l e i m, Konik i osa, [w:]  T. N o w o s i e l s k i, dz. cyt., s. 50–51.
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Zło złem odpłacać nigdy nie mogę […]
Gdyż dobry sąsiad albo sąsiadka,
Czy jaki Ojciec, czy jaka Matka,
W każdej rodzinie, o każdej porze,
W nieszczęściu czasem dopomóc może41.

Również wróbel i koń z bajki niemieckiego bajkopisarza pierwszej połowy 
XIX wieku  Wilhelma Heya potrafi li być dla siebie dobrzy. Koń nakarmił głodnego 
wróbla, a ten odwdzięczył mu się latem, odganiając od niego muchy. Główni, zwie-
rzęcy bohaterowie tych bajek odznaczają się dobrocią oraz uprzejmością. Są nośni-
kami cech, które według zaleceń ówczesnych prekursorów postępowej pedagogi-
ki powinno posiadać każde dziecko, by mogło wejść w dorosłe życie wyposażone 
w najbardziej pożądane cechy. Na bajki te można spojrzeć również przez pryzmat 
wartości religijnych oraz cnót chrześcijańskich, w które to dobroć i uprzejmość wpi-
sują się znakomicie.

Idąc dalej tropem cnót chrześcijańskich, warto wspomnieć o bajce  Foerstera, nie-
mieckiego bajkopisarza z pierwszej połowy XIX wieku, pt. Złota rybka. Utwór ten 
zawiera prosty przekaz moralny nakazujący posłuszeństwo wobec rodziców i jed-
noznaczne potępienie nieposłuszeństwa, które niechybnie prowadzi do zguby. Je-
śli będziesz grzeczny i zastosujesz się do poleceń matki, z pewnością uratujesz swo-
je życie, tak jak gąska z bajki  Heya. 

Przywoływanie w utworach dla dzieci postaci matki było świadomym zabie-
giem pisarzy – pedagogów. Uważali oni, iż to właśnie matka, a nie instytucje wy-
chowawcze, jakkolwiek potrzebne, ma największy wpływ na rozwój małego czło-
wieka w pierwszych latach życia. Niewątpliwie był to ważny element rewolucyjne-
go podejścia do wychowania. Jednym z pierwszych swego rodzaju podręczników 
dla matek była książka  Pestalozziego pt. Jak Gertruda uczy swoje dzieci42.

Aby mogło wykrystalizować się w romantyzmie piśmiennictwo dla dzieci, po-
trzebowało ono oprzeć się na tym, co już istniało. Z tego względu literatura oświe-
ceniowa, nastawiona ideologicznie na cele moralizatorskie i edukacyjne, nadawała 
się do tego wyśmienicie. Dzięki bogatej formie komunikacji literackiej oraz istnieją-
cym już gatunkom dostarczała gotowych treści i form. Wiek XIX, torując drogę no-
wemu spojrzeniu na dziecko zarówno w dziedzinie literatury, jak i pedagogiki, po-
trafi ł umiejętnie wykorzystać solidną, istniejącą już bazę i stworzyć autonomiczną 
wartość świata dziecięcego, niezależną od literatury dla dorosłych43. O ile bajkopisar-
stwo oświeceniowe dopuszczało relatywizm w przedstawianych poglądach, o tyle 
literatura dla dzieci była jednoznaczna moralnie, ponieważ wraz z rozwojem nowo-
czesnych systemów wychowawczych uświadomiono sobie, iż przekazy adresowane 
do dziecka, aby mogły do niego trafi ć, muszą być proste i nieskomplikowane. Moral-
nie relatywny, alegoryczny typ anegdoty oświeceniowej nie mógł być zaakceptowa-

41  G. H o l t i n g, Kogut i kaczka, [w:] tamże, s. 100–101.
42  W. B o b r o w s k a-N o w a k,  dz. cyt., s. 69.
43  R. W a k s m u n d,  dz. cyt., s. 8.
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ny przez mieszczańskich pedagogów XIX wieku44. W ten sposób działalność dydak-
tyczna współistniała i uzupełniała się z nowo powstającą literaturą dla dzieci. Dla-
tego też zasadne wydaje się, aby  Teofi l Nowosielski, społecznik i propagator rewo-
lucyjnych zmian w pedagogice i psychologii, przyjaciel  Stanisława Jachowicza, pi-
sarz oswajający z „małą” Europą polskie dzieci, został na nowo odkryty i odczytany.

44 Tamże, s. 143.
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