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PIOTR ŚNIEDZIEWSKI 
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań) 

ROMANTYCZNA ŚWIADOMOŚĆ ELEGIJNA –  
ROZPRAWA „O ELEGII” KAZIMIERZA BRODZIŃSKIEGO

W szkicu O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej  
z 1818 r. Kazimierz Brodziński nieustannie przeciwstawia idyllę elegii, przy czym 
ta pierwsza – wbrew utartym opiniom – wcale nie okazuje się w jego odczuciu 
istotniejsza. Zdaje się, iż Brodziński uznany został za głównego teoretyka polskiej 
sielanki 1 przede wszystkim z powodu zakończenia nie przystającego do treści 
całej rozprawy:

Co do ducha poezji naszej, widzimy w niej wszędzie panującą miłość ojczyzny, zapał 
w uwielbianiu szlachetnych obywatelskich czynów, miarkowanie w uniesieniu, imaginacją 
swobodną, nie przerażającą, bez fantastycznych wyobrażeń, łagodną tkliwość, prostotę, zbyt 
małej liczbie tegoczesnych obcych pisarzów właściwą, rolnicze obrazy wiejskości i rodzin-
nego pożycia, moralność praktycznej filozofii, namiętności nieburzliwe i skromność obycza-
jów. [B 67]  2

Te i tym podobne deklaracje sprawiły, że autora tekstu O klasyczności i ro-
mantyczności zaczęto nazywać obrońcą idylli. Tymczasem rozprawa, z której 
pochodzą przytoczone słowa, wcale nie pozwala na wyciągnięcie tak jednoznacz-
nych wniosków. Brodziński jest w niej daleki od afirmatywnej postawy wobec 
sielanki i nawet jeśli usiłuje opisać wyznaczniki jej poetyki oraz kryjący się za 
nimi światopogląd, nie tai, że mowa o formie nieadekwatnej do rzeczywistości 
XIX stulecia. Czas zatem położyć kres przekonaniu, jakoby Brodziński był bez-
krytycznym obrońcą poezji sielankowej – co tak wyraźnie podkreśla w swej 
pracy Alina Witkowska:

1 Warto podkreślić, że ani w rozprawie O klasyczności i romantyczności, ani w innych tekstach, 
które poddane zostaną analizie w niniejszym szkicu, K. Brodziński nie stosuje żadnych kryteriów 
pozwalających precyzyjnie odróżnić idyllę od sielanki. W jego pismach są to kategorie używane 
wymiennie, traktowane jako światopogląd, wyraz pewnej postawy wobec życia, bądź jako gatunek 
literacki.

2 W ten sposób odsyłam do: K. B r o d z i ń s k i, O klasyczności i romantyczności tudzież 
o duchu poezji polskiej: W: Pisma estetyczno-krytyczne. Oprac. i wstępem poprzedził Z. J. N o w a k.  
T. 1. Wrocław 1964. Ponadto w artykule występuje jeszcze skrót S = F. S c h i l l e r, Dzieła wybra-
ne. Przeł. I. K r o ń s k a. Wybór, wstęp i oprac. S. H. K a s z y ń s k i. T. 1. Poznań 2006. Liczby po 
skrótach oznaczają stronice.
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6 PIOTR ŚNIEDZIEWSKI

już w rozprawie O klasyczności i romantyczności zawarte są właściwie wszystkie pozytywne 
argumenty, które pozwoliły krytykowi uznać sielankę za najbardziej obiecujący gatunek lite-
ratury współczesnej 3. 

Wydaje się, że tego rodzaju opinie wynikają nie tyle z analitycznej lektury 
pism Brodzińskiego, ile z potrzeby zakwestionowania chyba zbyt ostrych ocen 
formułowanych pod jego adresem m.in. przez Adama Mickiewicza i Maurycego 
Mochnackiego. Wystarczy przypomnieć satyryczny obraz jednego z Literatów, 
który w III części Dziadów wyznaje:

Nasz naród się prostotą, gościnnością chlubi,
Nasz naród scen okropnych, gwałtownych nie lubi; –
Śpiewać, na przykład, wiejskich chłopców zalecanki,
Trzody, cienie – Sławianie, my lubim sielanki 4.

Nietrudno w tych słowach odnaleźć wykrzywiony wizerunek Brodzińskiego 
jako teoretyka idylli, przede wszystkim zaś – jako autora Wiesława 5. Równie kry-
tyczny był w swych wystąpieniach Mochnacki, który w artykule O krytyce i sielstwie 
kpił z „odgłosu fletni pastuszków i słodkich dźwięków sielskiej fujary”, „westchnień 
niewinnie genialnych skotopasów i pasterek” oraz z „ciszy dolin, pól i zielonych 
gajów, gdzie brzmi muzyka zefiru pieściwym wiosny tchnieniem” 6. Witkowska 
słusznie zauważa, iż „Każde [...] z programowych, wyznawczych zdań Mochnac-
kiego może stanowić antytezę zasad idyllizmu” 7. Powodem tak ostrej krytyki 
okazała się w przypadku autora szkicu O krytyce i sielstwie zupełnie odmienna 
wizja tego, czym była i z jakich źródeł się wywodziła ówczesna literatura polska. 
W ferworze dyskusji doszło do licznych uproszczeń i zamierzonej radykalizacji 
stanowisk, co nie przysłużyło się chyba Brodzińskiemu. Wydaje się bowiem, iż jego 
stosunek do tradycji idylli przedstawia się zgoła inaczej, niż to wynika zarówno 
z pism XIX-wiecznych, jak i z XX-wiecznych opracowań historycznoliterackich.

Otóż w rozprawie O klasyczności i romantyczności możemy przeczytać, że 
idylla była niegdyś najdoskonalszym wyrazem ładu i harmonii, a jej bohaterowie 
(zgodnie z konwencją – naiwni pastrze) zamieszkiwali świat oswojony, przypomi-

3 A. W i t k o w s k a, Sławianie, my lubim sielanki… Warszawa 1972, s. 78. Podobną tezę 
stawia m.in. B. D o p a r t  (Mickiewiczowski romantyzm przedlistopadowy. Kraków 1992, s. 15), 
który twierdzi, iż według Brodzińskiego „podstawę cywilizacji stanowi rolnictwo, podstawę poezji 
idyllizm, o ładzie genologicznym decydują sielanka liryczna, epyllion bukoliczne, poemat opisowy 
rolniczy”. Dopart nie waha się też pisać o Brodzińskim jako „polskim idylliście” (s. 28) czy nawet 
o „ideologii idyllizmu” (s. 32) autora O klasyczności i romantyczności.

4 A. M i c k i e w i c z, Dziady, część III. W: Dzieła poetyckie. T. 3. Wyd. 6 (2 w tym oprac.). 
Warszawa 1982, s. 204.

5 Wspomnienie zaprawionego sporą dawką ironii oraz złośliwości wizerunku Literata – obroń-
cy sielanki wyraźnie zaciążyło też na uwagach S. S k w a r c z y ń s k i e j  (Mickiewiczowski pogrom 
Arkadii ápominięta karta w historii stuletniej wojny z poezją pastoralnąñ. W: Pomiędzy historią 
a teorią literatury. Warszawa 1975, s. 53), niesłusznie ograniczającej krytycznoliterackie propozyje 
Brodzińskiego do naiwnej pochwały złotego wieku oraz polityczno-społecznej rzeczywistości po-
czątku lat dwudziestych XIX stulecia.

6 M. M o c h n a c k i, O krytyce i sielstwie. W: Pisma krytyczne i polityczne. Wstęp Z. P r z y-
c h o d n i a k. Wybór i oprac. J. K u b i a k, E. N o w i c k a, Z. P r z y c h o d n i a k. T. 1. Kraków 
1996, s. 245.

7 W i t k o w s k a, op. cit., s. 124. Szerzej o stosunku Mochanckiego i Mickiewicza do Bro-
dzińskiego (zwłaszcza do jego teorii idylli) autorka pisze na s. 124–143.
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nający rajski ogród. Jednak postęp cywilizacyjny oraz konsekwencje wynikające 
z dominacji chrześcijaństwa (odczarowanie rzeczywistości i towarzyszące mu 
otwarcie na nieskończoność) sprawiły, iż doświadczana jeszcze przez dawnych 
poetów Arkadia przemieniła się w mit. Brodziński powtarza w ten sposób ustalenia 
Friedricha Schillera 8, który w rozprawie O poezji naiwnej i sentymentalnej (opu-
blikowanej po raz pierwszy w całości w 1800 r.) pisał:

Inaczej było u starożytnych Greków. U nich kultura nie wyrodziła się jeszcze w takim 
stopniu, żeby miała wyprzeć naturę. Cała konstrukcja ich życia społecznego wzniesiona była 
na odczuwaniu, a nie na kiepskich wytworach nauki. Nawet ich religia była intuicją naiwnego 
uczucia, odroślą radosnej wyobraźni, a nie tworem medytującego rozumu, jak kościelna wiara 
ludów nowożytnych. [S 247]

Według Schillera świat starożytnych Greków to świat „naiwny”, w którym 
natura miała zdecydowaną przewagę nad kulturą, co oznacza, iż rzeczywistość nie 
była poddana dyktatowi sztucznych norm i reguł. Niemiecki poeta nie postrzega 
więc natury jako pięknej formy (czyli przedmiotu estetycznego), ale raczej jako 
ideał życia, przypisując w ten sposób owej naturze wymiar moralny. Zgodnie z tą 
teorią krajobraz zamieszkiwany przez człowieka nie jest piękny, ponieważ spełnia 
abstrakcyjne warunki bycia pięknym; okazuje się taki, gdyż kryje w sobie ideę 
harmonijnej, zatem pogodzonej ze światem egzystencji. Z tych samych powodów 
porządkiem społecznym rządzi „odczuwanie” (nie zaś nauka), a religię przedstawia 
się jako „intuicję” (zaprzeczenie wiary zinstytucjonalizowanej), zgodnie z którą 
ludzie współżyją z bogami w jednym świecie. W ten sposób Schiller wyeliminował 
nieskończoność, rodzącą niepokój i obawę przed tym, co wymyka się ludzkim 
możliwościom poznawczym, i zastąpił ją pogodnym współistnieniem w przestrze-
ni ograniczonej, ale za to pewnej oraz przyjaznej 9. Tak rozumiana „naiwność” 
została jednak zaprzepaszczona lub raczej odczarowania – w procesie historycznym 
jej miejsce zajęła „sentymentalność”. Tę drugą Schiller wiąże z rozwojem ducha 
spekulatywnego oraz ze skłonnością do normatywizmu. „Sentymentalny” jest świat 
nowoczesny, w którym dominuje sztuka. Człowiek utracił pewność i spokój, ale 
– dzięki kontemplacji – zwrócił się ku transcendencji. Nie tylko więc mieszka już 
w oswojonym przez siebie świecie, lecz odkrywa nieskończoność; nie poddaje się 
konieczności, wynikającej z życia w zgodzie z prawami natury, lecz korzysta 
z wolnej woli; nie cieszy się z bliskiej obecności znajomych bóstw, lecz poszuku-
je absolutu tam, gdzie żaden człowiek dotrzeć nie może. Nowoczesność jest 
w konsekwencji tożsama zarówno z wyzwoleniem człowieka, jak i ze stratą świa-
ta, w którym mógł on czuć się bezpiecznie i spokojnie. Nic więc dziwnego w tym, 
że Brodziński – korzystając z przemyśleń Schillera – ulokował Arkadię w czasie 
dawno już minionym. Autorzy w XIX w. nie mogą jej bezpośrednio doświadczyć, 

8 Istotny wpływ rozprawy Schillera na szkic O klasyczności i romantyczności został już do-
strzeżony przez H. Ż y c z y ń s k i e g o  w artykule Badania nad historią estetyki i teorii literatury 
w Polsce. Estetyka „Pamiętnika Warszawskiego”(1815–1822) („Pamiętnik Literacki” 1918, z. 1, 
s. 219–221, 224, 240).

9 Warto w tym kontekście przypomnieć, że i B r o d z i ń s k i  w szkicu O egzaltacji i entuzjazmie 
z 1830 r. podkreślał wyraźnie, że „[Grecy] m i e l i  b o g a t y, c z a r u j ą c y  ś w i a t  m i t o l o g i i, 
k t ó r y  w y o b r a ż e n i a  n i e s k o ń c z o n o ś c i  t a k  m i l e  o g r a n i c z a ł, jak owe jasne 
zorza, zdające się ziemię z niebem połączyć. [...] ich Olimp był razem ziemski i niebieski, ich bogowie 
byli to ludzie ubóstwieni, udoskonaleni i szczęśliwi według zmysłowych pojęć” (B 177; podkreśl. P. Ś.).
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8 PIOTR ŚNIEDZIEWSKI

zatem pisane przez nich sielanki to tylko marne imitacje złotego wieku. Co więcej, 
utwory tych autorów skażone są nadmiernym dydaktyzmem – pasterze przestają 
uczestniczyć w powszechnym ładzie istnienia i głoszą jedynie sztuczną pochwałę 
świata, który dawno przeminął. W rezultacie Brodziński podkreśla w szkicu O kla-
syczności i romantyczności: „Przeto idylla, acz w najszczęśliwszy stan człowieka 
myśl unosząca, chociaż z wszelkimi wdziękami wystawiona, utraca swą wartość, 
bo prawdę straciła” (B 18). W ten właśnie sposób rodzi się świadomość elegijna, 
będąca wynikiem dojmującego poczucia straty i wydziedziczenia. Brodziński 
sugeruje zatem, iż istnieje historyczna więź między idyllą a elegią, czego najlep-
szym dowodem jest dla krytyka przemiana wrażliwości romantycznej:

Czucie romantyczności dawnych wieków objawia się w teraźniejszej poezji Niemców. 
Tamta była kwitnącą wiosną, ta jest smutną jesienią; tamta pełna życia, ta wspomnień; tamtej 
matką jest samo czucie, tej dumanie; czucie tamtej otworzyło pole dla dumania, tak jak teraz 
badanie i dumanie otwiera je dla poezji. Ta jest więcej filozoficzną, tamta więcej religijną; ta 
jest elegią, tamta była idyllą. [B 27]

Mniej istotne wydaje się w przytoczonym fragmencie to, że jest on skonstru-
owany w taki sposób, by z elegią wiązały się uczucia i wyobrażenia tradycyjnie 
przypisywane melancholii – jesień, wspomnienia, dumanie. Dużo ważniejszy 
okazuje się fakt, iż idylla przedstawiona tu została jako forma niemożliwa, nie 
odpowiadająca wrażliwości człowieka początku XIX wieku. Idyllę, związaną ze 
światem utrwalonych wartości, można tylko wspominać, można też za nią tęsknić, 
ale nie można już w niej zamieszkać. Podobne spostrzeżenia zamieścił w swej 
rozprawie Schiller, twierdząc:

Poeci tacy [tj. sentymentalni] realizują ideał, a jednocześnie zachowują ciasny i ubogi 
świat pasterski, podczas gdy powinni byli po prostu albo wybrać inny świat dla ideału, albo 
inny sposób przedstawienia dla świata pasterskiego. [S 270] 

Poezja nowoczesna, wprowadzając człowieka w spekulatywny świat idei, nie 
powinna powielać obrazu rzeczywistości zamkniętej i doskonale oswojonej, który 
występował w dawnej poezji pasterskiej. Twórcy sentymentalni muszą zrozumieć, 
że krajobraz pasterskiej idylli nie pozwala się łatwo przenieść we współczesne im 
realia. W konsekwencji – dodaje już autor rozprawy O klasyczności i romantycz-
ności – to, co poeci początku XIX w. chcieliby zaprezentować jako idyllę, nie jest 
tym, czym była ona niegdyś.

Podobne konstatacje znalazły się w chronologicznie późniejszym szkicu  
O idylli pod względem moralnym (1823). Brodziński faktycznie przedstawia się tu 
jako rzecznik idylli, za której odpowiednik w literaturze polskiej uznaje sielankę. 
Jednak stanowisko krytyka jest głęboko aporetyczne, a wnioski płynące z uważnej 
lektury tekstu nie dają się w żaden sposób uzgodnić ze wstępnymi założeniami 
i deklaracjami. Zaczyna bowiem Brodziński od spostrzeżenia, że idylla to gatunek 
z definicji filozoficzny, który dzięki wspomnieniom kreśli przed oczyma czytelni-
ków wizję świata przyjaznego i harmonijnego. Tego typu rozpamiętywanie nie ma 
w odczuciu autora rozprawy nic wspólnego z nostalgią czy z tęsknotą za bezpow-
rotnie utraconym ideałem; wprost przeciwnie – powinno budzić siły i chęci do 
rekonstrukcji tego ideału w teraźniejszości lub w przyszłości: 

Nie dlatego dano nam pamięć błogich wieków niewinności i prostoty, byśmy z twarzą ku 
nim zwróconą za nimi płakali. Wiemy i pamiętamy, co być mogło, byśmy pomnieli, co być 
może i powinno. [O idylli pod względem moralnym, B 252]
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Temu wysiłkowi towarzyszyć musi poszanowanie narodowych obyczajów oraz 
kult codzienności przeciwstawionej różnego rodzaju modom. W tym właśnie tkwi 
aspekt moralny idylli jako formy literackiej. Gdyby Brodziński ograniczył się tylko 
do tej propozycji, można by go słusznie uznać za stronnika idylli – nawet jeśli nie 
opisuje on aktualnego stanu, w jakim znalazł się ów gatunek, a jego uwagi mają 
charakter preskryptywny. Jednak krytyk dodał do swych intuicji krótki rys histo-
ryczny 10, który – jak mniemam – podważył zasadność głoszonej przez niego teorii.

Otóż w szkicu Brodzińskiego wyodrębnione zostały trzy stadia rozwoju idyl-
li jako gatunku. Etap pierwszy przypada na czasy starożytne, kiedy idylli nie po-
strzegano jako konwencji literackiej. Była ona głęboko zakorzeniona w naiwnym 
doświadczeniu codzienności oraz zwykłości istnienia, a do grona jej głównych 
bohaterów zaliczano przede wszystkim łatwowiernych pasterzy, zawsze skłonnych 
do zachwytu nad pięknem stworzenia: 

Prawda, że życie pasterskie najwięcej jest swobodne, że słusznie idylla w złotym go wie-
ku maluje, że szczęśliwa mitologia Greków utworzyła z niego nadziemski, czarujący kraj poezji. 
[O idylli pod względem moralnym, B 251] 

Wiek mitologii to zatem czasy, kiedy pełen wiary człowiek żył w świecie obok 
bóstw, którym składał hołd i oddawał cześć. Dzięki temu był to świat doskonale 
oswojony, zaczarowany – o czym Brodziński wymownie pisał w przywoływanym 
wcześniej szkicu O klasyczności i romantyczności. Jednak pasterze oraz towarzy-
szące im trzody szybko stali się konwencjonalnym sztafażem – głównie na skutek 
postępującego oświecenia oraz porzucenia natury: „Ale im dalszy jest człowiek od 
prostoty i natury, tym opaczniej tworzy sobie wyobrażenie o stanie natury, o wieku 
złotym” (O idylli pod względem moralnym, B 251). W ten sposób rozpoczyna się 
drugi etap rozwoju nowożytnej już idylli, która nie tylko traci żywy kontakt z rze-
czywistością i przestaje być wyrazem bezpośredniego jej doświadczenia, ale prze-
mienia się przy tym w konwencjonalny gatunek literacki. Nie bez powodu w szki-
cu O egzaltacji i entuzjazmie Brodziński żali się, że współcześni mu poeci „nie mogą 
powtórzyć owej harmonijnej doskonałości w ograniczeniu i całej mitologii Greków 
[...]” (B 177) 11. Bardzo dobrą ilustracją tych samych zjawisk jest również idylla 
stworzona przez francuskich klasyków: „Ludwik XIV na pysznym dworze, w pa-
sterskim stroju przebrany, chciał na scenie siebie i widzów tym smutnym ułudze-
niem sztuki omamić” (O idylli pod względem moralnym, B 251). Warto podkreślić, 

10 Ten element potwierdza, jak sądzę, zmysł historyczny Brodzińskiego, który traktuje idyllę 
i jako wyraz emocjonalnych aspiracji człowieka osadzonego w konkretnym momencie dziejowym, 
i jako gatunek literacki, mający sobie tylko właściwe cechy. Dlatego zbyt radykalne wydaje mi się 
twierdzenia D o p a r t a  (op. cit., s. 32), który pisze, że „idylla jest wszak kategorią ponadgatunkową” 
oraz że „poza idylliczną krainą łagodnych i czystych uczuć, powszechnej miłości i dobroci znalazła 
się tragiczna kolizja racji i gra namiętności, patos wydarzeń historycznych, porywy religijne i eks-
presja cierpienia”. Sądzę, iż idylla Brodzińskiego jest formą dużo bardziej skomplikowaną, w którą, 
co zobaczymy, wprowadzony został i dramat przemijania (a zatem czynnik historyczny), i obawa 
przed śmiercią (a zatem element nie pozbawiony wymiaru religijnego).

11 Warto może podkreślić, że wielokrotnie pojawiające się w rozprawach B r o d z i ń s k i e g o 
hasło, głoszące „doskonałość w ograniczeniu” bądź „szczęście w ograniczeniu” (O klasyczności 
i romantyczności, B 17; O idylli pod względem moralnym, B 252), jest pożyczone z wydanego 
w 1804 r. dzieła J. P. R i c h t e r a  Vorschule der Ästhetik. Na ten temat zob. W i t k o w s k a, op. 
cit., s. 73–75. – M. A d a m i a k, E. K l i n, M. P o s o r, Recepcja literatury niemieckiej u Kazimie-
rza Brodzińskiego. Wrocław 1978, s. 12, 52–53.
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iż ten rodzaj sztuki nie ma już nic wspólnego z naiwnym przeżywaniem świata 
przez pasterzy starożytnych. Klasycy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że 
doświadczenie idylli stoi w sprzeczności z ich światem oraz że wszystko, co im 
pozostało, to tylko odgrywanie sielanki. Dlatego idylla wieku Ludwika XIV nie 
przynosi ukojenia ani ładu, rodzi za to gorzką świadomość straty. W konsekwencji 
okazuje się, iż ta idylla ma głęboko elegijny charakter. Wreszcie – postępującą 
degradację idylli Brodziński dostrzega w twórczości Salomona Gessnera:

Od zjawienia się Gessnera straciliśmy zupełnie ten przymiot narodowej sielanki. Weszły 
w modę czcze opisy piękności natury i pasterze nudnomoralni bez natury, bez właściwych 
obyczajów. Nic tam nie widzimy, co byśmy do własnego życia zastosować mogli. Gessner 
kładzie w usta pasterzy złotego wieku wszędzie myśli o moralności, gdy właśnie ludziom, 
według stanu natury żyjącym, równie nasze występki jak cnoty nie mogą być znane. Człowiek 
w stanie natury jest dobrym i szczęśliwym nie wiedząc o tym, jest nim z natchnienia, ale nie 
z woli. W obrazie teraźniejszych pasterzów wystawia czyny moralne, które mogą być piękne 
w poezji, ale nie są zastosowane do życia naszego. [O idylli pod względem moralnym, B 255]

Mamy tu do czynienia już tylko z inscenizacją tracącą wszelki związek z żywym 
doświadczeniem. Pasterze Gessnera rezonują w sposób właściwy człowiekowi XVIII 
stulecia i zatracają przy tym to, co ich charakteryzowało niegdyś: prostotę, naiwność 
i wiarę w porządek świata. Pasterski ubiór okazuje się więc jedynie przebraniem 
dla znużonych ludzi nowożytnych, nie potrafiących oswoić świata, w którym muszą 
egzystować. Lekiem na te niedostatki oraz wypaczenia ma być według Brodziń-
skiego – i jest to trzeci etap rozwoju idylli – powrót do rzeczywistości wraz z towa-
rzyszącym mu gestem odrzucenia konwencji. W tej też propozycji najpełniej obja-
wia się aporetyczny charakter refleksji krytyka. Przede wszystkim dlatego, że powrót 
do rzeczywistości skończyć się musi rozczarowaniem. Nawet polska wieś nie po-
tafiła obronić naturalnych uczuć, wszędzie dominuje maskarada i naśladownictwo: 

Prawda, że obyczaje wiejskie tchną dziś stolicą i miłością mody, że znikły dawne narodo-
we obyczaje i obrzędy, że rolnicy mało dziś wystawują obrazów idylli. [O idylli pod względem 
moralnym, B 256]

Trudno w tym świecie znaleźć jakikolwiek element sielanki, więc jeśli ciągłość 
gatunkowa ma zostać podtrzymana, uruchomić należy moc konwencji – mniej 
liczy się rzeczywistość, jaka jest, bardziej ta, jaką chcielibyśmy widzieć: 

Ale poezja maluje rzeczy, jak być mogą i powinny, wybiera to, co najpiękniejszego jesz-
cze na polu rzeczywistości wynaleźć może, to się stara rozkrzewiać, do tego zachęcać. [O idyl-
li pod względem moralnym, B 256]

Niewiele zatem wynika z powrotu do rzeczywistości, jeśli natychmiast oka-
zuje się, że trzeba ją poddać idealizacji. Pod wpływem zaś takich zabiegów rze-
czywistość i poezja przestają mieć jakiekolwiek znaczenie – krytyk dopowiada 
bowiem, że „Poezja, zabawie znawców tylko służąca [a zatem oceniana według 
rygorów sztuki – P. Ś.], jest niczym przeciw tej, która z życiem, ze stosunkami 
naszymi ma związek” (O idylli pod względem moralnym, B 256). Jeśli potraktować 
to kolejne wezwanie poważnie, to okaże się, że poezja winna ściśle się łączyć 
z życiem i obyczajem (a nie z konwencją, prowadzącą do idealizacji!) – a więc 
musiałaby ukazywać życie takim, jakie ono jest, czyli zgoła niesielankowe. W ten 
sposób niemożliwe do zrealizowania pragnienie idylli staje się potwierdzeniem 
świadomości elegijnej, której Brodziński w żadym razie nie potrafi zaradzić.
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Ponieważ szkic O idylli pod względem moralnym jest rozprawą krytycznoli-
teracką, można by sądzić, że wyjściem z przedstawionych nieścisłości teoretycznych 
oraz niezborności logicznych będą analizy tekstów. Jednak i w tym punkcie Bro-
dziński zawodzi jako rzecznik idylli. Po pierwsze, nie potrafi podać żadnego 
przykładu ze współczesnej mu twórczości, który potwierdzałby żywotność gatun-
ku czy przeciwstawiał się jego niedojrzałym, w opinii autora polskiego, realizacjom. 
Po drugie, kiedy Brodziński musi się odwołać do jakiegoś utworu, sięga po rene-
sansowe teksty Szymona Szymonowica i Józefa Bartłomieja Zimorowica, bo 
tylko im udało się przedstawić prawdziwy sielankowy krajobraz z żywymi ludźmi, 
a nie z marionetkami: 

Sielanki jego [tj. Zimorowica] nie są pasterkami, śpiewa on jako rolnik, obywatel i poeta, 
maluje to, co go w jego wiejskim zaciszu otacza: swój domek, swoich sąsiadów panów i chłop-
ków, jest sielskim poetą. [O idylli pod względem moralnym, B 255] 

Ponieważ tego typu zachwyty towarzyszą jedynie opisom poetów renesanso-
wych, możemy się domyślać, iż w rzeczywistości XIX w. (ani tej literackiej, ani 
– tym bardziej – społeczno-politycznej) Brodziński nie odnajduje podobnych 
wartości. Świat pierwszej połowy XIX stulecia jest bowiem światem odczarowa-
nym, pozbawionym światła idylli oraz pogrążonym w mroku elegii. Dlatego, i jest 
to ostatni powód, dla którego Brodziński jako rzecznik idylli nie spełnia swojego 
zadania, krytyk zaczyna myśleć w sposób preskryptywny. Mnoży pytania retorycz-
ne, używa trybu rozkazującego, wyraża swe życzenia i pragnienia – wszystko to 
działa przeciwko niemu, gdyż świat, w którym przyszło żyć krytykowi, jest odar-
ty z pożądanych wartości, to jedynie wspomnienie przeszłej doskonałości lub 
nadzieja na jej odrodzenie. Czasami tylko idylla może się w tym świecie pojawić, 
ale wyłącznie na moment, ponieważ życie człowieka w XIX stuleciu wydane jest 
na łup świadomości nieszczęśliwej – rządzi nim wspomnienie (rzeczy utraconej) 
albo próżne pragnienie (rzeczy, która się nigdy nie pojawi). A zatem miejsce i czas, 
z których pisarz przemawia, są naznaczone stratą. Dlatego idylla w ujęciu Bro-
dzińskiego zyskuje rys wolicjonalny, czyli zupełnie sprzeczny z ideałem gatunku, 
od którego opisania krytyk rozpoczął swój esej. Dawną idyllę charakteryzowała 
naiwność, brak rezonerstwa i maskarady, naturalność wreszcie, przecząca wysił-
kowi woli. Na początku XIX w. dominować zaczyna pragnienie odzyskania po-
stradanego świata lub wybudowania nowego, lepszego. W efekcie idylla wypo-
wiadana w czasie teraźniejszym staje się niemożliwa – wolno ją tylko wyrazić 
w czasie przeszłym albo przyszłym, a więc za każdym razem jako rzecz nie istnie-
jącą. Wydaje mi się, że szkic z r. 1823 nie jest zatem ani manifestacją świadomości 
idyllicznej, ani potwierdzeniem pozycji Brodzińskiego jako obrońcy i piewcy tego 
gatunku. Jest zgoła inaczej – artykuł O idylli pod względem moralnym okazuje się 
logiczną konsekwencją tez, które pisarz zawarł w wygłoszonej i opublikowanej 
rok wcześniej rozprawie O elegii 12 – czyli Brodziński to przede wszystkim dosko-
nały teoretyk świadomości elegijnej.

12 Prezentowany przeze mnie punkt widzenia jest więc zupełnie odmienny od tego, który 
przedstawiony został przez D o p a r t a  (op. cit., s. 32): „Brodziński rozszerzał swą propozycję 
[poezji idyllicznej] na gatunki utrwalone już w polskiej literaturze, elegię i dumę”. Krakowski lite-
raturoznawca sugeruje zgodnie z ugruntowaną tradycją badawczą, iż podstawą światopoglądu Bro-
dzińskiego była idylla i to ona zaciążyła na gatunkowej postaci elegii.
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Nie bez powodu zatem znaleźli się badacze (np. Czesław Zgorzelski 13 czy 
Ireneusz Opacki 14), którzy ten właśnie aspekt rozważań uznali za kluczowy i naj-
bardziej doniosły w dorobku krytyka. Roman Doktór podkreślił nawet, że autor 
Pogrzebu przyjaciela „stworzył najbardziej kompletny wizerunek elegii [w XIX w.]” 15. 
Podobne spostrzeżenia pojawiają się również w opracowaniu Bernadetty Kuczery-
-Chachulskiej, która nie ma wątpliwości, iż „refleksja Brodzińskiego nad elegią jest 
najdoskonalszą syntezą świadomości gatunku na początku XIX wieku” 16. Wydaje 
się, iż Brodziński rzeczywiście niezwykle często sili się na pochwałę idylli, która 
niemal zawsze przemiania się we własne przeciwieństwo. W życiu człowieka do-
minuje bowiem trudny do zdefiniowania smutek bądź tęsknota za bezpowrotnie 
utraconą Arkadią; brak w tym życiu pogody ducha, nie ma też miejsca na spokój 
wynikający z harmonii istnienia, ponieważ okazała się ona zaledwie mitem. W roz-
prawie O klasyczności i romantyczności czytamy nawet, że „Więcej smutek niż 
wesołość właściwy jest rodowi ludzkiemu” (B 57). Także w szkicu O elegii znaleźć 
możemy podobne spostrzeżenia: „Wesołość jest tylko chwilowym zapomnieniem 
stanu naszego” (B 192). Zdaje się, iż to właśnie tego typu przekonania doprowa-
dziły do przenikniętych goryczą uwag, które pomieszczone zostały w eseju O idyl-
li pod względem moralnym:

Czemuż by poeci w swoim wieku i kraju [...] scen idyllicznych szukać nie mogli? Biada 
narodowi i jego oświeceniu, w którym by ich zupełnie znaleźć nie mogli! Ekloga, oznaczająca 
wybór, które to nazwisko starożytni sielance dawali, pięknie odpowiada jej własności. Wybie-
rać należy niej do sceny najpiękniejsze z najpiękniejszej natury, z chwil najmilszych najlepszych 
z ludzi. Któryż miłośnik natury i cichego szczęścia powiedzieć może, żeby kiedy błogich chwil 
w sercu swoim nie uczuł, iżby kiedyś w życiu nie zawołał: „i jam był w Arkadii”? Chwile ta-
kowe nie są te, których pamięć razem ze zgryzotą serca przychodzi, nie są one owocem próżnych 
żądz i namiętności, ale nadają je łagodne uczucia, pokój duszy i miłość powszechna. Nie są one 
ciągłe i częste, życie nasze nie jest Utopią, w której żaden wiatr północny nie wieje, ale gdzie 
przecię Zefir pogodny znoje nasze i łzy osusza. Te chwile są naszymi eklogami. [B 253]

Podobnie jak w całej rozprawie, tak i w tym fragmencie subwersywny żywioł 
elegii przenika pochwałę idylli, przekształcając ją w jej własne przeciwieństwo. 
Warto dodać, że nie tylko Brodziński w dokładnie taki właśnie sposób pojmował 
idyllę. Analogiczne uwagi można z łatwością odnaleźć w szkicu O poezji naiwnej 
i sentymentalnej. Schiller pisze wprost, iż „idyllę zalicza do gatunku elegijnego” 
(S 370), choć czyni to z nieco innego niż krytyk polski powodu. Według Schillera 
elegijna natura idylli jest bezpośrednią konsekwencją doświadczenia braku odpo-
wiedniości między sztuką a ideałem. Ta pierwsza rządzi się bowiem regułami nie 
mającymi związku z naturą; drugi zaś – wynika z pragnienia umysłu spekulatyw-
nego, który chciałby powrócić do stanu naturalnej niewinności i naiwności. Ideał 
zakłada zatem coś, czego sztuka w żaden sposób nie może zapewnić. Stąd nara-

13 Cz. Z g o r z e l s k i, Elegijna poezja Mickiewicza. W: Zarysy i szkice literackie. Warszawa 
1988, s. 154.

14 I. O p a c k i, Odwrócona elegia („Na sprowadzenie prochów Napoleona” Juliusza Słowac-
kiego). W: Odwrócona elegia. O przenikaniu się postaci gatunkowych w poezji. Katowice 1999, 
s. 177.

15 R. D o k t ó r, Polska elegia oświeceniowa. Dzieje i model gatunku 1740–1822. Lublin 1999, 
s. 70.

16 B. K u c z e r a - C h a c h u l s k a, Przemiany form i postaw elegijnych w liryce polskiej XIX 
wieku: Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Faleński, Asnyk, Konopnicka. Warszawa 2002, s. 21.

I-1.indd   12 2011-03-16   14:39:00



13ROMANTYCZNA ŚWIADOMOŚĆ ELEGIJNA

stające poczucie rozczarowania oraz rozgorycznia. Podsumowując wcześniejszą 
tradycję (od starożytności po schyłek renesansu), Grażyna Urban-Godziek pod-
kreśla też:

wbrew dzisiejszemu znaczeniu pojęć idylliczności czy sielskości od samych początków gatunek 
ten [tj. idylla] przekazywał obraz świata rozdartego, dysharmonicznego. Na tle kojącej, łagod-
nej przyrody rozgrywają się bowiem ludzkie dramaty miłości, odrzucenia, śmierci 17.

Okazuje się zatem, że ekloga (a właściwie sielanka) stanowi tylko chwilową 
wyrwę w egzystencji człowieka, która – wolno nam się domyślać – jest raczej 
wydana, jak pisze Brodziński w przytoczonym przed momentem fragmencie, na 
pastwę „wiatru północnego”, czyli szaleństwa; jest także obarczona licznymi obo-
wiązkami („znojami”) i wywołuje rozpacz („łzy”). Raz jeszcze stwierdzić możemy 
za Brodzińskim, iż świat XIX stulecia to świat nieprzyjazny człowiekowi – odpo-
czynek zastąpiony został pracą, harmonia nieładem, a uśmiech łkaniem.

Znaczący wydaje się fakt, iż – aby opisać tę wrogą rzeczywistość – krytyk 
polski sięgnął po słynny topos „et in Arcadia ego”. Przypomnijmy, że na przełomie 
wieków XVIII i XIX daje się zaobserwować zadziwiającą ekspansję tej łacińskiej 
sentencji, spopularyzowanej głównie dzięki obrazom Nicolasa Poussina. Sięgają 
po nią – co wyczerpująco opisał Erwin Panofsky 18 – m.in. Abbé du Bos, Denis 
Diderot, Jacques Delille czy Johann Wolfgang Goethe. Trudno zatem jednoznacz-
nie wskazać (ze względu na ogromną popularność toposu), kto zainspirował w tym 
przypadku Brodzińskiego. Maria Adamiak, Eugeniusz Klin oraz Monika Posor 
sądzą (może zbyt pochopnie), iż pojawiający się w rozprawie O idylli pod względem 
moralnym cytat „i jam był w Arkadii” (B 253) został przejęty od Christopha Mar-
tina Wielanda 19. Z kolei Witkowska sugeruje, że krytyk mógł się odwoływać do 
znanego obrazu, którego autorem jest Guercino (Giovanni Francesco Barbieri) – 
dodajmy jednak, iż ta akurat propozycja budzi uzasadnione wątpliwości. Otóż obraz 
Guercina (namalowany w Rzymie między 1621 a 1623 r.) i towarzysząca mu tra-
dycja interpretacyjna każą – co szczegółowo zrekonstruował Panofsky 20 – tłumaczyć 
łacińską inskrypcję jako: „Ja jestem nawet w Arkadii”. Ikonograficzna analiza 
dzieła Guercina pozwala stwierdzić, że słowa te wymawia śmierć reprezentowana 
przez czaszkę. Mamy tu więc raczej do czynienia z ostrzeżeniem, przestrogą doty-
czącą przyszłości, a nie – jak w szkicu Brodzińskiego – z pełnym melancholii 
rozpamiętywaniem straconego czasu, które w sztuce i w literaturze pojawiło się za 
sprawą obrazu namalowanego przez Poussina około 1635 roku 21. Mimo to autorka 

17 G. U r b a n - G o d z i e k, Elegia renesansowa. Przemiany gatunku w Polsce i w Europie. 
Kraków 2005, s. 268.

18 E. P a n o f s k y, „Et in Arcadia ego”. Poussin i tradycja elegijna. W: Studia z historii sztu-
ki. Wybrał, oprac. i opatrzył posł. J. B i a ł o s t o c k i. Warszawa 1971, s. 335–336.

19 A d a m i a k, K l i n, P o s o r, op. cit., s. 9.
20 P a n o f s k y, op. cit., s. 324–342.
21 P a n o f s k y  (ibidem, s. 333) podkreśla nawet, iż w przypadku płótna z 1635 r. „spotykamy 

zasadniczą zmianę w interpretacji. Arkadyjczycy są nie tyle ostrzegani przed bezlitosną przyszłością 
[jak u Guercina – P. Ś.], co pogrążeni w łagodnej zadumie nad przeszłością. [...] obraz Poussina 
z Luwru nie ukazuje już dramatycznego spotkania ze Śmiercią, ale kontemplacyjne wnikanie w ideę 
śmiertelności. Obserwujemy przemianę od lekko zawoalowanego moralizatorstwa [występującego 
jeszcze na pierwszym obrazie, jaki Poussin poświęcił tej tematyce około r. 1630 – P. Ś.] do jawnego 
elegijnego sentymentalizmu”.
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opracowania Sławianie, my lubim sielanki… ma zupełną rację, twierdząc, że krótki 
łaciński cytat okazuje się kluczowy dla zrozumienia filozoficznego zaplecza idylli 
Brodzińskiego: „Jeżeli idylla miała ambicje uprawiania filozofii człowieka, a mia-
ła je niewątpliwie, śmierć musiała towarzyszyć egzystencji pasterskiej, a zwłaszcza 
miłości” 22. Arkadię przenika zatem demon śmierci, a sielankę elegia.

Podobne intuicje potwierdzone zostały przez Brodzińskiego w rozprawie 
O elegii (1822), która wydaje się jedną z najbardziej dojrzałych wypowiedzi teo-
retycznych na temat tego gatunku w okresie romantyzmu pomimo długu, jaki pisarz 
polski zaciągnął zwłaszcza u filozofów niemieckich. Wyraźne są w pracy Brodziń-
skiego przede wszystkim ślady uważnej lektury wspomnianego przeze mnie szki-
cu Schillera O poezji naiwnej i sentymentalnej. Można je zresztą dostrzec zarówno 
w rozprawie O elegii, jak i w omówionych wcześniej tekstach O klasyczności 
i romantyczności, a także O idylli pod względem moralnym. Warto też podkreślić 
– co uczynili autorzy książki Recepcja literatury niemieckiej u Kazimierza Bro-
dzińskiego 23 – że polski teoretyk wyróżnił trzy konstytutywne dla literatury nowo-
żytnej gatunki oraz sposoby odczuwania (idyllę, elegię i satyrę), powielając sche-
mat przedstawiony przez Schillera. Trudno zatem nie docenić wpływu, jaki tekst 
niemieckiego filozofa wywarł nie tylko na teorię Brodzińskiego, ale w ogóle na 
rozwój refleksji poświęconej elegii w XIX stuleciu. Już samo przeciwstawienie 
„poezji naiwnej” i „poezji sentymentalnej” ma w gruncie rzeczy charakter elegij-
ny, ponieważ poezja współczesna, której dominującym rysem jest właśnie „senty-
mentalność”, zrodziła się ze świadomości straty. Poeta sentymentalny wie, że 
naiwne postrzeganie świata w kategoriach harmonii i ładu nie jest możliwe. Mimo 
iż ta ogólna dystynkcja pozostaje istotnym tłem refleksji Brodzińskiego, to jednak 
w rozprawie O elegii krytyk polski rozpoczyna swe rozważania od dość oryginal-
nej próby nakreślenia genologicznej tradycji omawianej formy. Zaznacza przy 
okazji, że istnieją co najmniej dwa pokrewne i chronologicznie nieodległe gatunki 
literackie – chodzi o ukraińską dumę oraz o dumkę, którą Brodziński dość swo-
bodnie łączy z popularnymi wtedy we Francji medytacjami (rozmyślaniami). 
Jednak żaden z tych gatunków nie może być bez zastrzeżeń uznany za podstawę 
nowoczesnej elegii. Definicja ukraińskiej dumy jest zbyt wąska – to przede wszyst-
kim „pieśń liryczno-historyczna, właściwa ludowi ukraińskiemu [...]” (O elegii, 
B 191); o specyfice medytacji zaś przesądza ich charakter religijny. Dopiero na tak 
zakreślonym tle historycznym Brodziński proponuje własną definicję elegii:

Elegia właściwa ma ściślejsze znaczenie. Jest to wyrażenie poetyczne łagodnej boleści, 
obudzone spomnieniem lub tęsknotą, porównywające stan obecny do przyszłości albo prze-
szłości lub równające ideał z rzeczywistością. Jak człowiek w gwałtownym żalu lub uniesieniu 
nie duma, ale rozpacza lub się zapala, tak elegia nie może zajmować gwałtownych uniesień; 
spokojnym smutkiem być tylko powinna. [O elegii, B 191]

Ta pierwsza próba definicji wydaje się istotna przede wszystkim ze względu na 
to, co zostało w niej pominięte lub przemilczane. Okazuje się bowiem, że przedsta-
wione przed momentem poszukiwanie gatunkowej tradycji nie odgrywa w rozwa-
żaniach Brodzińskiego kluczowej roli. Krytyk omawia, co prawda, nie tylko dumę 

22 W i t k o w s k a, op. cit., s. 68.
23  A d a m i a k, K l i n, P o s o r, op. cit., 40–41. Ci sami badacze dostrzegają też wpływ, który 

na proponowaną przez Brodzińskiego definicję satyry i elegii mieli J. G. Sulzer jako autor Allgeme-
ine Theorie der schönen Künste oraz J. Manso jako autor rozprawy o elegii rzymskiej (zob. s. 44–45).
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i dumkę – w dalszej części swojej rozprawy odwołuje się także do tradycji antycz-
nej, w której gatunkowym wyznacznikiem elegii był użyty przez autora wzorzec 
rytmiczny. W starożytnej poezji greckiej i rzymskiej taką właśnie funkcję pełniło 
połączenie heksametru z pentametrem (czyli tzw. dystych elegijny), we współczesnej 
Brodzińskiemu elegijnej poezji niemieckiej dominuje wiersz jambiczny lub troche-
iczny, w poezji polskiej zaś wiersz 13-zgłoskowy (zob. O elegii, B 197–198). Jed-
nak kryterium formalne nie przekonuje do końca autora tej rozprawy. Mimo iż 
w przywołanej przed chwilą definicji podkreśla on wagę „wyrażenia poetycznego”, 
to równocześnie zastrzega (odnosząc się przy tym do wzoru Jana Kochanowskiego): 
„Najlepiej zostawić elegii ten skład wiersza, na który samo naprowadzi uczucie. 
[...] miarę wiersza samo uczucie, nie sztuka i naśladownictwo stanowi” (O elegii, 
B 198). A zatem to nie metrum decyduje o elegijnym charakterze wiersza, ale rodzaj 
opisywanych w nim emocji, które winny być wywołane wspomnieniem lub tęsk-
notą. Tę samą strategię w definiowaniu elegii przyjął też Schiller, który w jednym 
z przypisów dołączonych do tekstu prezentującego opracowaną przez niego teorię 
wyraźnie zaznaczył: 

idzie mi jedynie o d o m i n u j ą c y  w  k a ż d y m  z  t y c h  g a t u n k ó w  p o e t y c k i c h 
s p o s ó b  o d c z u w a n i a. [...] Wreszcie zauważę jeszcze, że zaproponowany tu podział wła-
śnie dlatego, że opiera się jedynie na różnicy w sposobie odczuwania, n i e  m a  n i c z e g o 
p r z e s ą d z a ć  w  s p r a w i e  k l a s y f i k a c j i  s a m y c h  u t w o r ó w  i  p o c h o d z e- 
n i a  g a t u n k ó w  l i t e r a c k i c h  [...]. [S 370; podkreśl. P. Ś.] 24 

Identyczne niemal spostrzeżenia Brodziński opatrzył jeszcze dodatkowym 
komentarzem, w którym dorzucił: „Przed okiem czytelnika znikać powinien poeta, 
człowiek się tylko pokazuje” (O elegii, B 194). Mniej istotne wydaje się w tym 
przypadku poetyckie rzemiosło oraz gatunkowa postać elegii, ponieważ do odbior-
cy przemawia w niej nie poeta, ale drugi człowiek, bliźni, borykający się z podob-
nymi problemami.

W teorii Brodzińskiego jedynymi reliktami przejętymi w spadku po norma-
tywnych poetykach XVIII w. pozostają styl i smak („Wszystko tu od uroków 
stylu i smaku zawisło”, O elegii, B 195), choć w przypadku rozumienia obu tych 
kategorii autor rozprawy proponuje dość istotne modyfikacje. Pierwszą z nich 
zdefiniował on w następujący sposób: „Styl elegii powinien być skromnie powab-
ny, naturalnie piękny, ubrany, nie strojny” (O elegii, B 194). Ucieka zatem Bro-
dziński od stylu zbyt ozdobnego, przykuwającego uwagę. Zależy mu na tym, by 
język stwarzał iluzję naturalności, a nawet potoczności, co ma z kolei wywołać 
w czytelniku wrażenie, że opisywane uczucia są prawdziwe, że wynikają z niczym 
nie przekłamanego doświadczenia. Styl elegii nie jest więc zadekretowany i na-
rzucony przez sztywne kanony poetyki; to raczej – zgodnie z dość naiwnymi w tej 
części jego rozważań uwagami Brodzińskiego – jakiś język pełen zmysłowości 
i uczuć, oczyszczony z pierwiastków intelektualnych: 

Nie masz piękniejszego, a elegii właściwszego stylu, jak prostota upiększona doborem 
wyrazów, razem do serca i wyobraźni mówiących. Jej językiem jest ten, który pod wyrazami 
zmysłowymi najwięcej pomysłowych wyobrażeń zawiera [...]. [O elegii, B 195]

24 Nieco dalej filozof dodaje: „Raz jeszcze muszę przypomieć, że satyra, elegia i idylla, tak jak 
ukazuję je tutaj jako trzy jedynie możliwe rodzaje poezji sentymentalnej, nie mają nic wspólnego 
z trzema szczególnymi gatunkami poetyckimi, które określa się tymi nazwami, nic – poza sposobem 
odczuwania, który jest swoisty tak dla jednych, jak i dla drugich” (S 371).
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Raz jeszcze okazuje się zatem, że w elegii to nie wytrawny poeta przemawia 
do swego kolegi po piórze, ale raczej wrażliwy człowiek żali się i liczy na zrozu-
mienie oraz wspracie ze strony bliźniego. Podobnie sprawa wygląda ze smakiem: 
„nieodzownym jest dla elegii ów smak, umiejący prawdę upięknić i piękność praw-
dziwą uczynić” (O elegii, B 195). Mimo iż sam termin był wprost przejęty z pod-
ręczników do poetyki i retoryki doby klasycyzmu, Brodziński bardzo szybko 
i zręcznie modyfikuje jego znaczenie. Oto bowiem smak niewiele ma wspólnego 
z zasadą stosowności. Jego głównym celem jest za to przykucie uwagi do tematu, 
który ze względu na swój charakter („Tęsknota, śmierć, nieszczęśliwa miłość [...]”, 
O elegii, B 195) wydaje się Brodzińskiemu zbyt powszechny i, w konsekwencji, 
dobrze znany. Nie należy zatem – taka jest rada krytyka – pławić się w smutkach, 
za wszelką cenę unikać wesołości czy epatować czytelnika pustymi, bo za często 
powtarzanymi przymiotnikami. Rzecz wygląda zgoła inaczej – w dobrej elegii 
dominuje spokojne, melancholijne rozmarzenie, któremu towarzyszy nie pełne 
żałości wyrzekanie na los, ale dobrze zestrojony i przyjemny dla ucha wiersz: „me-
lancholiczna śpiewność, stosowne użycie długich i krótkich zgłosek [...]” (O elegii, 
B 195). Definiując w ten sposób elegię, Brodziński zrywa więc z dość istotną tra-
dycją genologiczną (zakorzenioną w starożytności i potwierdzoną przez poetyki 
normatywne klasycyzmu). Zostaje za to (wraz z przywoływanym wcześniej przeze 
mnie Schillerem) dłużnikiem renesansowych teoretyków gatunku, którzy – jak 
wspomniany już Kochanowski, Francesco Robortello czy Julius Caesar Scaliger 
– mniejszą wagę przywiązywali do metrum czy też do innych formalnych wyznacz-
ników elegii, większą zaś do sytuacji emocjonalnej podmiotu lirycznego, rozważań 
poświęconych naturze czasu oraz do opisu charakterystycznej przestrzeni 25. Te trzy 
zagadnienia określają także, jak sądzę, porządek całej rozprawy Brodzińskiego, 
będącej – zgodnie z przywoływanymi tu już opiniami badaczy – jedną z najbardziej 
dojrzałych prób definiowania elegii na gruncie polskim w XIX wieku 26.

25  To zjawisko, którego intensyfikację dostrzec można w literaturze kolejnych stuleci, szczegó-
łowo przedstawia U r b a n - G o d z i e k  w cytowanej już książce Elegia renesansowa. G. K r ó l i- 
k i e w i c z  (Symboliczność i elegijność w liryce Słowackiego. Rozważania nie tylko wokół wiersza 
„Do Teofila Januszewskiego”. W zb.: Juliusz Słowacki – poeta europejski. Red. M. Cieśla-Korytow-
ska, W. Szturc, A. Ziołowicz. Kraków 2000, s. 74), pisząc o kontekście chronologicznie bliższym 
Brodzińskiemu, zauważa, że „już w L’Art poétique Boileau (Pieśń II, w. 39–57) widać, jak elegia 
odmienia swoje gatunkowe oblicze. Przede wszystkim: rozluźniają się więzy łączące ją z neoklasy-
cystyczną siatką rodzajowo-gatunkową i zacierają swoją wyrazistość, bądź w ogóle zanikają, jej 
dotychczasowe wyznaczniki genologiczne”. Zob. też I. O p a c k i, Krzyżowanie się postaci gatun-
kowych jako wyznacznik ewolucji poezji. W: Odwrócona elegia, s. 11. W kontekście tych uwag 
trudno mi się zgodzić z D o k t ó r e m  (op. cit., s. 229), który przełamanie gatunkowej definicji 
elegii wiąże ze schyłkiem XVIII i początkiem XIX wieku. Badacz ma, oczywiście, rację, twierdząc, 
że we wskazanym przez niego okresie dostrzec się daje przesunięcie akcentów, pojawiają się nowa 
tematyka (dotycząca np. bolesnego doświadczenia, jakim były rozbiory Polski) oraz nowa forma, 
którą traktować można jako zapowiedź XX-wiecznej liryki elegijnej. Pamiętać jednak należy, że tego 
rodzaju wątpliwości, a także wrażliwość odmienną od starożytnej ujawniano już znacznie wcześniej 
– i to zarówno w podręcznikach do poetyki oraz retoryki, jak i w utworach literackich. 

26 A d a m i a k, K l i n  oraz P o s o r  (op. cit., s. 14, 40) twierdzą, że taki układ rozprawy Bro-
dzińskiego jest wynikiem wpływu, jaki na polskiego teoretyka wywarła – za pośrednictwem Frag-
mente J. G. H e r d e r a  – praca Von der Nachahmung der lateinischen Elegien T. A b b t a. Wyda-
je się jednak, iż Brodziński, podobnie jak Abbt czy Herder, uczestniczy w szerszym procesie prze-
kształceń elegii (o którym wspominam w poprzednim przypisie), trudno więc traktować tego 
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Krytyk szczególnie często powraca do pierwszego z nich, czyli do kwestii 
podmiotu elegijnego, który schrakteryzowany został w dwóch wymiarach. Przede 
wszystkim jest to podmiot ulegający wpływom tego, co wobec niego zewnętrzne. 
W tym sensie okazuje się on niestabilny, ponieważ o jego zachowaniu oraz samo-
poczuciu decydują przesłanki od niego samego niezależne. Pragnąc zadomowić 
się w świecie, przywiązuje się do miejsc, rzeczy oraz ludzi – wyrzeka się zatem 
wolności i suwerenności, gdyż poszukuje ładu i porządku, które wynikają z zako-
rzenienia. Egzystencjalnemu niepokojowi usiłuje przeciwstawić wiarę w wartości 
trwałe. Dostrzec można w tej decyzji zarówno rys idylliczny, jak i – bezpośrednio 
z nim związany – konserwatywny. Przypomnijmy, że idea wolności wypracowana 
na przełomie XVIII i XIX stulecia, o czym pisze Tzvetan Todorov 27, zaowocowa-
ła w narodach europejskich m.in. kryzysem wiary, rozluźnieniem relacji społecz-
nych oraz podaniem w wątpliwość integralności „ja”. Brodziński, jakby obawiając 
się tych właśnie konsekwencji, proponuje poświęcić ideę wolności, zrezygnować 
z niej, by móc na powrót zadomowić się w świecie, w którym panuje harmonia. 
O trudnych do zaakceptowania skutkach wolności wspomina także Schiller w ese-
ju O poezji naiwnej i sentymentalnej:

W bezrozumnej naturze widzimy już tylko szczęśliwszą od nas siostrę, która została 
w domu u matki, skąd my wyrwaliśmy się, dumni z naszej wolności, ażeby rzucić się w obcy 
świat. Gdy tylko zaznaliśmy utrapień związanych z kulturą, zaczynamy odczuwać bolesną 
tęsknotę i pragnienie powrotu do domu; w dalekiej obczyźnie kunsztu i sztuki dochodzi nas 
stamtąd wzruszający głos matki. Póki byliśmy tylko dziećmi natury, byliśmy szczęśliwi i do-
skonali; odkąd staliśmy się wolni, straciliśmy jedno i drugie. [S 245]

Według Schillera wolność jest cechą konstytutywną podmiotu sentymentalne-
go (nowoczesnego), żyjącego w świecie nieprzyjaznym. To podmiot, który nie-
ustannie musi podejmować decyzje, narażając się tym samym nie tylko na „nie-
pokoje i zbłąkania” (S 247), ale – chyba przede wszystkim – na ciągły konflikt 
z zamieszkiwanym przez niego światem. Ceną, jaką musi zapłacić za wolną wolę 
i możliwość stanowienia o sobie, jest utrata bezpośredniej więzi z naturą. W tej 
ostatniej człowiek podlegał, co prawda, konieczności, jego egzystencja była pod-
dana niezmiennym prawom natury, lecz nie musiał się obawiać tego, co nieznane, 
co wywołuje lęk i niepewność. Taki człowiek był integralną częścią większej ca-
łości, więc nie przedstawiał swego partykularnego punktu widzenia, akceptując 
w pełni więź łączącą go w jedno ze stworzeniem. Brodziński – wpatrzony w taki 
właśnie ład – ulega impulsowi konserwatywnemu, bojąc się zmian, do jakich 
wolna wola musi nieuchronnie doprowadzić zarówno w człowieku, jak i w społe-
czeństwie. Co prawda i Schiller twierdził, że wolność przyczyniła się do tego, iż 
poeta sentymentalny „czuje się rozbity i smutny” (S 288), jednak to jej również 
zawdzięcza on swe powołanie moralne oraz potrzebę nieustannej pracy nad sobą. 
Tymczasem poeta naiwny jest „spokojny, rozluźniony, pojednany ze sobą i dosko-
nale zaspokojony” (S 273), ale i ograniczony w swoim rozwoju. Trudno w jego 
przypadku mówić o jakimkolwiek doskonaleniu się czy przemianie. W ostatecznym 

rodzaju zbieżności jako celowe nawiązania – co zresztą autorzy przywoływanej pracy sami przyzna-
ją (zob. s. 14).

27 Tz. T o d o r o v, Ogród niedoskonały. Myśl humanistyczna we Francji. Przeł. H. A b r a m o-
w i c z, J. M. K ł o c z o w s k i. Warszawa 2003, s. 10.
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rozrachunku poeta nowoczesny (sentymentalny) winien zatem docenić wolność 
jako wartość, która przynosi mu wyzwolenie i niezależność od świata zewnętrz-
nego. Brodziński, zapatrzony w dawno postradaną rzeczywistość wypełnioną 
treściami idyllicznymi, lekceważy ten aspekt refleksji Schillera. Nie sposób oprzeć 
się wrażeniu, iż wolność u poety polskiego jest żywiołem negatywnym, który po-
nosi pełną odpowiedzialność za upadek człowieka. W konsekwencji należałoby 
zrezygnować z tego, co oferuje nam współczesność, by odbudować utraconą har-
monię. Ta propozycja ma czysto utopijny charakter i na niewiele się zdaje, ponieważ 
rzeczywistość pierwszej połowy XIX w. jest rzeczywistością odczarowaną, wyko-
rzenioną – o czym krytyk przenikliwie pisał już w 1818 r. w rozprawie O klasycz-
ności i romantyczności. Co więcej, Brodziński dostrzega, iż przywiązanie człowie-
ka do czegokolwiek kończy się, prędzej czy później, bolesną stratą, która okazuje 
się tym większym skandalem, im silniejsze było pragnienie ustanowienia ładu 
i ciągłości. Dlatego właśnie wszelkie próby przywrócenia pierwotnego szczęścia 
wiążą się z narastającą wciąż świadomością, że jest to szczęście niemożliwe, na 
zawsze minione, a powrót do niego to zabieg sztuczny, wynikający z problemów 
dotyczących akceptacji teraźniejszości.

Odśrodkowemu, a przez to negatywnemu doświadczeniu tego, co zewnętrzne 
wobec podmiotu, towarzyszy w rozprawie Brodzińskiego ruch dośrodkowy, pro-
wadzący do wnętrza podmiotu, do próby jego scalenia:

W elegii więcej niż w poezji lirycznej wywnętrza poeta swój sposób myślenia i czucia, 
gdyż tam pisze tylko w chwilach natchnienia, wynoszących go nad stan zwyczajny, tu przeciw-
nie: w r a c a  s p o k o j n i e  w  s a m e g o  s i e b i e  i  z  ujmującą prostotą spowiada się 
przed czytelnikiem. [O elegii, B 193; podkreśl. P. Ś.]

Receptą na nieprzyjazną rzeczywistość jest więc zamknięcie się w sobie. Pod-
miot elegijny zdaje się wierzyć, że przeciwwagą dla przemijalności zjawisk w świe-
cie jest jego własna i niezmienna tożsamość. To ona decyduje o prawdziwym ob-
liczu „ja”. Zgiełk świata cichnie, gdy człowiek skupia się na sobie. Przypomnijmy, 
że także według Schillera elegijny rys twórczości nowoczesnej jest związany 
z koniecznością zdystansowania się wobec świata i z powrotem do własnego wnę-
trza: „poezja sentymentalna rodzi się w odosobnieniu i ciszy i do odosobnienia 
i ciszy zachęca” (S 273). W rozprawie Brodzińskiego można by nawet uznać po-
dobną propozycję, pomimo jej wyraźnie życzeniowego charakteru, za model, do-
skonały wzór, gdyby nie pewne autorskie uzupełnienia oraz korekty. Ideał nie-
zmiennej tożsamości poddany bowiem został – i jest to oczywisty paradoks – dzia-
łaniu czasu. Metafora głębi ludzkiego życia, nakazująca nam odkrywać kolejne 
jego warstwy, by dotrzeć w końcu do jądra osobowości, ustąpiła w rozprawie 
O elegii metaforze linii, wzdłuż której to życie się rozwija i przekształca. Zgodnie 
z tą logiką podmiot „wracający spokojnie w samego siebie” nie tyle dociera w bie-
żącej chwili do podstaw własnej tożsamości, ile raczej zaczyna sobie zdawać 
sprawę z tego, że te podstawy zostały bezpowrotnie utracone. To zaś rodzi uczucie 
„smutku przyjemnego” (O elegii, B 193) czy też „słodkiej melancholii” (O elegii, 
B 196) – a zatem emocje, które nie są ani gwałtowne, ani szczególnie dramatyczne 28. 

28 W innym miejscu swojej rozprawy (O elegii, B 193; podkreśl. P. Ś.) B r o d z i ń s k i  dopo-
wiada: „Pierwszym i nieodzownym przymiotem elegisty jest serce czułe, c z u c i e  n i e  g w a ł- 

I-1.indd   18 2011-03-16   14:39:01



19ROMANTYCZNA ŚWIADOMOŚĆ ELEGIJNA

Warto może zwrócić uwagę, że „słodka melancholia” jest tu najprawdopodobniej 
pożyczką zaciągniętą u teoretyków sztuki oraz artystów francuskich poprzedniego 
stulecia. Po raz pierwszy ten typ uczucia, rodzącego się w odosobnieniu, wśród łez, 
rozmarzenia i przykrości wywołanej rozpamiętywaniem minionych chwil, został 
opisany w Dictionnaire universel z r. 1690, upowszechnił się zaś dzięki Diction-
naire de Trévoux (1771), obrazowi La Douce Mélancolie, który Joseph Marie Vien 
namalował w r. 1756, oraz dzięki rzeźbie tak samo zatytułownej i wykonanej w 1763 
r. przez Étienne’a Maurice’a Falconeta. Niepoślednią rolę w rozpropagwaniu tego 
pojęcia odegrał też Diderot, zwłaszcza jego ocena rzeźby Falconeta zawarta w Sa-
lonie z 1765 roku 29. Nie bez znaczenia wydaje się również to, że o „douce mélan-
colie” chętnie pisali Évariste de Parny oraz Antoine de Bertin 30, których Henri 
Potez traktuje jako najważnieszych francuskich poetów elegijnych drugiej połowy 
XVIII wieku 31. W rozprawie Brodzińskiego uczucie „słodkiej melancholii”, towa-
rzyszące powrotowi podmiotu elegijnego do wnętrza siebie, jest rozumiane dokład-
nie tak, jak pojmowali je pisarze i artyści francuscy XVIII stulecia 32. Pojawia się 
wtedy, gdy podmiot usiłuje rozpoznać się w mijającym czasie, doświadczając w ten 
sposób – jakby wbrew własnej chęci powrotu do siebie, do własnego wnętrza – stra-
ty. Dzieje się tak dlatego, że „powrót do siebie” to szczególny rodzaj metafory, 
którą można by nazwać archeologiczną. Otóż zagłębiając się w sobie, podmiot nie 

t o w n e, lecz przenikliwe; i m a g i n a c j a  n i e  g o r ą c a  i  t w ó r c z a, lecz swobodna i trafna 
w zastosowaniu”. Błędne wydaje mi się jednak rozpoznanie D o k t ó r a  (op. cit., s. 48), który rezy-
gnację z uczuć gwałtownych wykorzystuje do przeciwstawienia teorii Brodzińskiego sztuce roman-
tycznej: „Za istotną cechę elegii uznaje [Brodziński] stan rozpamiętywania, który wspomagany może 
być przez marzenia. To wyraźne podkreślenie łagodności skierowane jest, oczywiście, przeciw 
gwałtowności uczuć romantycznych”. Brak precyzji wynika tu, moim zdaniem, z trzech powodów: 
1) w Polskiej elegii oświeceniowej pokutuje przekonanie o tym, że Brodziński – jako autor sielanek 
i piewca świadomości idyllicznej – usiłował za wszelką cenę wykluczyć zarówno ze swoich utwo-
rów, jak i z tekstów krytycznych zbyt gwałtowe emocje; 2) lubelski badacz w hasłach „smutek 
przyjemny” lub „słodka melancholia” zdaje się dostrzegać jedynie cokolwiek naiwną próbę opiso-
wego przedstawienia indywidualnego stanu emocjonalnego, a nie aluzję do doskonale zakorzenio-
nych w tradycji (i przez to niekoniecznie jednostkowych) wyobrażeń melancholii oraz depresji;  
3) wreszcie głoszona potrzeba łagodności wynika z tzw. pamięci gatunku, jakim jest elegia; przy-
pomnijmy, że co najmniej od czasów poetyk renesansowych jest to forma, w której dominują 
uczucia stonowane – tak rzecz wyglądała również w czasach romantyzmu, preferującego w innych 
gatunkach (to prawda) emocje bardziej gwałtowne czy dynamiczne. W konsekwencji wyjaśnienia 
zaproponowane przez Doktóra wydają się trudne do zaakceptowania, mimo iż badacz trafnie rozpo-
znaje główne punkty teorii Brodzińskiego.

29 Na temat „słodkiej melancholii” zob. G. F a r o u l t, „La douce Mélancolie”, selon Watteau 
et Diderot, représentations mélancoliques dans les arts en France au XVIII siècle. W albumie: Mélan-
colie. Génie et folie en Occident. Sous la dir. de J. C l a i r. Paris 2005, s. 274–283.

30 H. P a r n y  sławi „rozkoszne uczucie / Słodkiej melancholii” w elegii Le Lendemain, która 
otwiera pierwszą księgę jego Poésies érotiques wydanych w 1778 roku. A. d e  B e r t i n  sięga po 
ten sam epitet w tekście Lettre à Monsieur le Comte de Parny Écrite des Pyrénées, opublikowanym 
w dziełach zebranych pisarza w 1785 roku. 

31 H. P o t e z, L’Élegie en France avant le romantisme (de Parny à Lamartine) 1778–1820. 
Paris 1898, s. 87–201.

32 Tak samo S c h i l l e r  w rozprawie O poezji naiwnej i sentymentalnej (S 246) pojmuje 
szczególny rodzaj smutku, towarzyszący ludziom sentymentalnym, czyli ludziom nowożytnym 
powracającym do natury. W polskim przekładzie pojawia się nawet sformułowanie „słodka melan-
cholia”, które – mimo iż wydaje się kongenialne – nieco wypacza oryginał. Schiller pisze bowiem 
tylko o „süβer Wehmut”, czyli o „słodkim smutku” czy też o „słodkim rozrzewnieniu”.
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tyle odkrywa różne warstwy własnej tożsamości (o czym wspomniałem przed chwi-
lą), ile raczej uzmysławia sobie, że wiele z tych warstw już bezpowrotnie postradał. 
Jest to paradoks archeologii, która odkrywa coś po to, by nam zaraz uświadomić, iż 
to, co odkryte, jest tak naprawdę stracone, nieżywe, porzucone w otchłani czasu. 
Podobny proces towarzyszy podmiotowi elegijnemu w trakcie zagłębiania się w so-
bie. Spostrzega on, że dzisiejsze „ja” nie jest wynikiem prostej akumulacji (zdarzeń, 
faktów czy emocji), ale raczej sumą poniesionych strat – określa się ono przez wzgląd 
na to, czego już nie ma. Tożsamość wydaje się w konsekwencji ciągłym ubywaniem, 
dyspersją. Taki jest sens banalnej z pozoru deklaracji:

Nie same zewnętrzne powody, to jest: żal, tęskność, stratę ukochanej osoby, opisuje elegia: 
miłym jest dla niej ów stan duszy wśród samotności, wśród scen wiejskich, kiedy człowiek 
odbytą drogę życia przegląda, złe i dobre rozpamiętywa, kiedy się stąd wynikającym marzeniom 
poddaje. [O elegii, B 192]

Nieco oleodrukowy, sielski krajobraz („sceny wiejskie”) towarzyszy tu sytuacji 
emocjonalnej podmiotu, która z sielanką niewiele ma chyba wspólnego. Skupienie 
się na sobie prowadzi bowiem do „rozpamiętywania”, a zatem do uświadomienia 
sobie straty, ciągłego ubywania oraz – w konsekwencji – do bolesnego dla pod-
miotu rozdarcia między niedoskonałą teraźniejszością a idealizowaną przeszłością. 
Przypomnę, że w jednym z przytoczonych już tu cytatów Brodziński wyraźnie 
podkreślał, iż w poezji elegijnej dochodzi do nieustannego porównywania „stanu 
obecnego do przyszłości albo przeszłości” (O elegii, B 191). Mamy tu więc do 
czynienia albo z rozpamiętywaniem poniesionej straty, albo z prospektywnym 
pragnieniem, którego spełnienie lokowane jest w bliżej nie określonej przyszłości. 
W obu przypadkach pojawia się zatem impuls idylliczny (dążenie do odzyskania 
lub zdobycia ideału, spokoju, harmonii), przekształacający się bez trudu w rozcza-
rowanie elegijne. Podobnie napięcie między elegią a idyllą interpretował Schiller, 
pisząc w swej rozprawie: 

Jeśli poeta w ten sposób przeciwstawia naturę sztuczności, a ideał rzeczywistości, że 
przeważa przedstawienie pierwszego elementu i upodobanie w nim staje się uczuciem domi-
nującym, wówczas nazywam go poetą elegijnym. Także ten rodzaj, podobnie jak satyra, dzie-
li się na dwie klasy. Albo natura i ideał są przedmiotem smutku, co zachodzi wtedy, gdy natu-
ra jest przedstawiona jako utracona, a ideał jako nieosiągalny, albo i natura, i ideał są obiekta-
mi radości, gdy są przedstawione jako rzeczywiste. W pierwszym wypadku będzie to elegia 
w wąskim tego słowa znaczeniu, w drugim – idylla w znaczeniu najszerszym. [S 258]

Poeta elegijny okazuje się zatem twórcą, który nieustannie staje po stronie tego, 
co stracone bądź nie istniejące w sposób materialny, zmysłowy. Wybiera naturę  
(w szkicu O poezji naiwnej i sentymenatlnej to właściwie synonim utraconej har-
monii) przeciw „sztuczności”, a więc – przeciw regułom i zasadom sztuki. Rezy-
gnuje też z „rzeczywistości”, ponieważ jest ona sferą działania rozumu, wiąże się 
z oświeceniem i odczarowaniem świata, odcięciem człowieka od tego, co niewinne. 
Poeta ten wybiera za to ideał, którego charakter można by określić jako spekula-
tywny. W obu zatem przypadkach świat zamieszkiwany przez poetę ustępuje war-
tościom albo już nie istniejącym, albo jeszcze nie osiągniętym. Towarzyszy temu 
bądź poczucie smutku (wówczas mamy do czynienia z elegią właściwą, „w wąskim 
tego słowa znaczeniu”), bądź nadziei, będące sygnałem szczególnie pojętej idylli. 
Warto w tym przypadku nie tylko podkreślić fakt, że idylla Schillera ma rys elegij-
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ny, ale i przypomnieć, iż wymyka się ona topice arkadyjskiej, tak istotnej w rozwa-
żaniach Brodzińskiego 33. Zadanie poety sentymentalnego nie polega jedynie na 
powrocie do krainy dzieciństwa – taki powrót miałby bowiem charakter regresyw-
ny i byłby okupiony utratą tego, co człowiek zyskał w świecie nowoczesnym 
(Schiller ma na myśli zdobycze intelektu oraz moralności). Do Arkadii przenieść 
się już nie można (na skutek zupełnej przemiany rzeczywistości), ale i nie trzeba 
(bo powrót będzie tylko kolejną stratą). Lepiej więc, i taki jest obowiązek poety 
sentymentalnego, korzystając ze zdobyczy umysłu spekulatywnego, odbudować 
Arkadię w przyszłości – należy zatem wyruszyć w podróż do Elizjum (zob. S 271–
272). Niemożność zadomowienia się w czasie teraźniejszym, deklarowana zarów-
no przez Schillera, jak i przez Brodzińskiego, okazuje się więc zgubna – na co 
uwagę zwrócił także Jean Starobinski:

Zepchnięta w obszar śmierci i przeszłości idylla staje się elegią, „sentymentalnym” po-
ematem, wyrażającym tęsknotę i żal. Idylla rzutowana w przyszłość ogromnieje i przeradza się 
w utopię, w wyimaginowaną konstrukcję świata pogodzonego. I w jednym, i w drugim wypad-
ku umysł pogrąża się w kontemplacji brakującego mu dobra: tego, czego już nie ma bądź 
jeszcze nie ma. Umysł daje się opętać nieobecności, niekończącej się refleksji nad pożądaniem, 
które nie znajduje przedmiotów na swą miarę 34.

W literaturze o charakterze elegijnym kluczowa jest więc refleksja nad czasem, 
nad stosunkiem teraźniejszości do przeszłości i przyszłości oraz nad świadomością 
braku. Niejednokrotnie łączy się z nimi świadomość kłamstwa sztuki, która usiłu-
je uczynić istniejącym obecnie coś, czego już nie ma albo jeszcze się nie pojawiło. 
Ani w idylli, ani w utopii nie ma więc miejsca na oczekiwaną prostotę czy opty-
mizm; obie formy przenika świadomość elegijna, świadomość straty bądź braku 35.

Wyostrzonej wrażliwości na upływ czasu towarzyszy w elegii – wspomniane 
już – przywiązanie do miejsc oraz charakterystyczna przestrzeń. Brodziński podkre-
śla nawet:

33 O tej różnicy między Brodzińskim a Schillerem w definiowaniu idylli zob.: W i t k o w s k a, 
op. cit., s. 71. – I. B i t t n e r, Brodziński – historiozof. Wrocław 1981, s. 71–72. Nie podzielam jednak 
w pełni uwag Bittnera, który sugeruje, że w myśleniu Brodzińskiego dominuje pierwiastek arkadyjski, 
gdy tymczasem mit Elizjum (tak istotny w rozprawie Schillera) u niego w ogóle nie występuje. Uważ-
na lektura szkicu O elegii pokazuje coś zupełnie odwrotnego. Otóż wyraźna jest u Brodzińskiego 
skłonność do porównywania niedoskonałego czasu teraźniejszego nie tylko z minionym złotym 
wiekiem (a więc z Arkadią), ale i z tym, co przynieść może przyszłość (Elizjum). To w przyszłości 
lokuje Brodziński – podobny w tym do Schillera – nadzieję na powrót do świata pełnego ładu i har-
monii, czyli świata idylli. Lepiej uzasadnione wydaje się stanowisko Witkowskiej (op. cit., s. 90), 
która twierdzi, iż „Brodziński próbował dokonać pewnej aktualizacji mitu o narodzie rolniczym 
i sielskim, pogodzić mit z historią”. Inna sprawa, że w porządku historycznym – dość wnikliwie 
opisanym przez Brodzińskiego zarówno w rozprawie O elegii, jak i w szkicach O klasyczności i ro-
mantyczności oraz O idylli pod względem moralnym – nie było już żadnych odpowiedników mitu.

34 J. S t a r o b i n s k i, Wynalezienie wolności. 1700–1789. Przeł. M. O c h a b. Gdańsk 2006, 
s. 175.

35 O kłamstwie sztuki idyllicznej – zob. S t a r o b i n s k i, ibidem, s. 172. – M. Z a l e s k i, 
Echa idylli w literaturze polskiej doby nowoczesności i późnej nowoczesności. Kraków 2007, s. 9–10. 
Do podobnych wniosków doszedł też Cz. Z g o r z e l s k i  w szkicu Droga twórcza Kazimierza 
Brodzińskiego (w 150-lecie śmierci) (w: Zarysy i szkice literackie. Warszawa 1988, s. 83): „W per-
spektywie takiej [tj. sentymentalnej, związanej z tkliwością] wizji świata rodził się zwyczaj przesad-
nych reakcji uczuciowych, kształtował się mit »czułego« człowieka i powstawało marzenie o uto-
pijnej szczęśliwości społecznej. A w rezultacie wyrastał smutek, smutek tłumionej bezskutecznie 
świadomości, iż jest to tylko mit i tylko marzenie”. 
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Nie jest obojętnym dla poety elegicznego czas i miejsce, w którym scenę swoję wystawia. 
– Wieczór i noc, owa chwila ciszy i samotności, odpowiadająca stanowi jego duszy, jest mu 
najmilszą. [O elegii, B 195] 

Idealną porą dla poety elegijnego jest jesień, miejscem zaś – ustronna bądź 
odludna natura (np. cmentarz, ruiny lub cele klasztorne – zob. O elegii, B 196). Tę 
predylekcję do przestrzeni mrocznych czy nieoswojonych doskonale widać też 
w rozwoju sztuki ogrodów. Otóż schyłek XVIII w. wiąże się z coraz mniejszym 
zainteresowaniem ogrodami francuskimi, które ustępują tzw. ogrodom angielskim. 
Sielankowość tych ostatnich, „wymykająca się i nieosiągalna, budzi tęsknotę za 
niemożliwym pojednaniem. Tam doznajemy szczęścia, którego tematem jest brak 
szczęścia” – pisze Jean Starobinski 36. W malarstwie tę nostalgiczną świadomość 
dobrze ilustruje stosunek do przedmiotów, szczególnie zaś do ruin – „stają się [one]
[...] pomnikami utraconego znaczenia” 37. Obrazy ruin są zresztą w tym kontekście 
pojmowane w dość szczególny sposób – zachęcają bowiem do rozpamiętywania, 
którego źródła wypływają z tego, co istniało niegdyś, ale w gruncie rzeczy nie 
o odzyskanie dawnej całości toczy się gra. Jak pisze Schiller w rozprawie O poezji 
naiwnej i sentymentalnej: 

Poeta elegijny szuka natury, ale szuka jej jako idei i w takiej doskonałości, w jakiej ona nigdy 
nie istniała, mimo że opłakuje ją jako coś, co kiedyś było i co tylko zostało utracone. [S 259] 

Stawką jest więc głównie napięcie istniejące między resztkami minionej do-
skonałości a wyidealizowanym znaczeniem, które im przypisuje poeta. Według 
filozofa niemieckiego wszystkie tego rodzaju krajobrazy i pejzaże nie pojawiają się 
w elegii w sposób autonomiczny, ale są zależne od emocjonalnego stanu poety 
sentymentalnego. Ten zaś nie tyle usiłuje przedstawić zmysłowo rzeczywistość czy 
też zewnętrzne wobec siebie przedmioty (co stanowi główne zadanie poety naiw-
nego, który „zależny jest od swojego obiektu”, S 372), ile raczej wykorzystuje 
wszystkie owe elementy do tego, by mówić o sobie oraz o własnych doznaniach:

Tym sposobem nie otrzymujemy nigdy przedmiotu, lecz tylko to, co uczynił z przedmio-
tu odbijający go umysł poety, i nawet wtedy, gdy przedmiotem tym jest sam poeta, gdy chce 
on nam przedstawić swoje uczucia, nie dowiadujemy się o jego stanie bezpośrednio i z pierw-
szej ręki, lecz dowiadujemy się tylko, jak ów stan odbija się w jego umyśle, co on, jako przy-
glądający się samemu sobie, o nim myślał. [S 260] 38

W tym sensie świat przedstawiony elegii miałby charakter alegoryczny i był-
by odbiciem świadomości podmiotu, ponieważ obowiązkiem poety sentymental-
nego nie jest malowanie świata, ale próba odnalezienia ideału. Ten ostatni w ska-

36 S t a r o b i n s k i, op. cit., s. 226.
37 Ibidem, s. 200.
38 Nieco wcześniej w tej rozprawie podkreśla S c h i l l e r, że „treścią skargi poetyckiej nie 

może [...] być nigdy przedmiot zewnętrzny, lecz tylko wewnętrzny przedmiot idealny; nawet jeśli 
opłakuje ona jakąś stratę realną, musi ją naprzód przetworzyć w stratę idealną” (S 259). Przeciwsta-
wiając zaś stosunek poety naiwnego do świata zadaniom, jakie stoją przed poetą sentymentalnym, 
niemiecki twórca pisze: „Geniusz naiwny jest więc zależny od swego doświadczenia, podczas gdy 
geniuszowi sentymentalnemu taka zależność jest obca. Ten drugi, jak wiemy, zaczyna swoją dzia-
łalność dopiero tam, gdzie pierwszy swoją kończy; jego siła polega na tym, że przedmiot ułomny 
uzupełnia, czerpiąc z własnego wnętrza, i własną mocą ze stanu ograniczenia przenosi się do stanu 
wolności. Naiwny geniusz poetycki potrzebuje więc pomocy z zewnątrz, podczas gdy geniusz sen-
tymentalny sam z siebie karmi się i oczyszcza” (S 274).
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żonej nieładem nowoczesności kryje się już tylko w głębi podmiotu, nie zaś w tym, 
co wobec niego dookolne. Stąd postulat Schillera, by krajobraz przekształcić 
w pejzaż mentalny, a przedmioty w nim zawarte uznać za emblematy podmiotu, 
ślady jego emocji. W przeciwieństwie do Schillera Brodziński okazuje się w swej 
rozprawie dużo wrażliwszy na materialny konkret. Według krytyka polskiego 
melancholijnie zaprawionych opisów przestrzeni nie zawdzięczamy tylko pomy-
słowości poetów – ważne jest, co Brodziński podkreśla w sposób zdecydowany, 
by „obrazy [...] wynikały z rzeczy” (O elegii, B 196), by miały zatem podstawę 
w doświadczeniu zmysłowym i były zaczepione w świecie. W pełni zgadzam się 
zatem z Grażyną Królikiewicz, która twierdzi, że „ów związek z rzeczą ma być 
w przestrzeni utworu nieustannie odnawiany: pod tym względem elegia jest spe-
cyficznie monotematyczna, jest monografią życia w drobiazgach” 39. Nie chodzi 
więc, jak sądzę, o powrót do reprezentacji oraz o próbę naśladowania rzeczywi-
stości. Brodzińskiemu zależy raczej na tym, by podkreślić silny związek elegii 
z życiem i osłabić tym samym zawsze możliwe zarzuty, oskarżające ją o nadmier-
ną abstrakcyjność czy też uległość wobec konwencji.

Opisane przez Brodzińskiego modelowe wyznaczniki nowoczesnej elegii 
(sytuacja emocjonalna podmiotu, stosunek do czasu oraz charakterystyka elegijnej 
przestrzeni) nie występują, rzecz jasna, w równym stopniu w przywoływanych 
przez krytyka przykładach. Zdecydowanie najmniej ceni on elegie francuskie – są 
one według niego zbyt zmysłowe, a nawet wesołe. W tym sensie Francuzi nie 
wymyślili nic ponad to, co uczynili już Rzymianie w swych elegiach miłosnych: 

Rzymianie, a po nich Francuzi przywiązali do elegii samę zmysłowość i wesołe nawet 
uczucia, co stanowi prawie osobny rodzaj tego rodzaju poezji. [O elegii, B 192]

Jedynie Joseph Treneuil, Louis de Fontanes oraz Gabriel Marie Jean Baptiste 
Legouvé zasłużyli sobie – jako twórcy elegii partiotyczno-religijnych – na nieco 
więcej uwagi i kilka przychylnych słów ze strony Brodzińskiego. Niewiele cie-
kawsi wydali się autorowi rozprawy O elegii autorzy angielscy, w których dziełach 
dostrzega on wyraźny rys filozoficzny:

Anglicy w poezjach swoich więcej posępni niż tkliwi, więcej okropność niż piękność 
natury kochający, różnią się zupełnie od elegij Rzymian i Francuzów. Ich elegie są prawie 
powszechnie filozoficzne. Tkliwość i rzewna melancholia panuje najwięcej w balladach i pie-
śniach ludu, w które Anglia tyle obfituje. [O elegii, B 215]

Zdecydowanie największym uznaniem Brodzińskiego cieszą się poeci nie-
mieccy, z Friedrichem Gottliebem Klopstockiem na czele, którego i Schiller wy-
chwala jako „poetę wielkiego przede wszystkim w gatunku elegijnym” (S 264) 40. 
To w ich tekstach krytyk polski dostrzega nie tylko szczególną wrażliwość na 
krajobraz i urok natury, ale również skłonność do rozmyślań metafizycznych oraz 
szacunek dla narodowej przeszłości, swego rodzaju kult historii.

Na tym tle tradycja słowiańska, zwłaszcza zaś polska, okazuje się niezbyt 

39 K r ó l i k i e w i c z, op. cit., s. 76.
40 S c h i l l e r  dodaje jeszcze m.in., że „w gatunku sentymentalnym, a zwłaszcza w jego części 

elegijnej, tylko niewielu poetów nowszych, a jeszcze mniej poetów starożytnych, wytrzymuje po-
równanie z naszym Klopstockiem” (S 262), oraz że „Mesjada jest [Schillerowi] droga jako skarbiec 
uczuć elegijnych i opisów idealizujących” (S 264).
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bogata. Choć Brodziński wymienia wielu autorów piszących elegie – od Kocha-
nowskiego począwszy, poprzez Klemensa Janickiego i innych poetów renesanso-
wych, a na Franciszku Karpińskim oraz Julianie Ursynie Niemcewiczu skończyw-
szy – to podkreśla, że żaden z nich nie poświęcił swego pióra wyłącznie elegii. 
Według krytyka brakuje też w Polsce elegii filozoficznych i patriotycznych: te, 
które istnieją, mają głównie charakter osobisty, ewentualnie (jak heroidy) przeno-
szą nas w czas historyczny lub (jak idylle) w krąg postaci fikcyjnych 41. Zarazem, 
poszukując źródeł elegii słowiańskiej, Brodziński nie zawahał się napisać o daw-
nych Słowianach: „Mało ludów było na ziemi tyle kochających poezją, jak oni, 
a żaden może, jak oni, nie był tyle do elegii usposobionym” (O elegii, B 211). 
Analizowana rozprawa jest zatem nie tylko bodaj najbogatszym zbiorem uwag na 
temat elegii w Polsce na początku XIX wieku. Pozwala ona także zrewidować 
pogląd, zgodnie z którym Brodziński był bezkrytycznym obrońcą i piewcą sielan-
ki oraz uznawał ją za kluczową kategorię służącą do charakterystyki poezji pol-
skiej 42. Szczegółowa analiza jego rozpraw teoretycznoliterackich (zwłaszcza tekstu 
O elegii) dowodzi, iż było zgoła inaczej – sielanka czy idylla, nawet jeśli Brodziń-
ski poświęcił im wiele uwagi i miejsca, istnieją w jego rozważaniach jako meta-
fory utraconego ładu i harmonii, gdy tymczasem elegia najpełniej odpowiada 
emocjonalnej i historycznej sytuacji człowieka nowoczesnego.

A b s t r a c t
PIOTR ŚNIEDZIEWSKI 
(Adam Mickiewicz University, Poznań)

ROMANTIC ELEGIAC AWARENESS.                                                                                                                                       
KAZIMIERZ BRODZIŃSKI’S TREATISE “ON ELEGY”

The paper aims to present Kazimierz Brodziński’s views on the elegy. The author of On  
Classicism and Romanticism  (publ. 1818) and On Idyll from a Moral Point of View (publ. 1823) is 
commonly regarded as a main theoretician and defender of idyll writing. Nonetheless, a careful reading 
of the two treatises, combined with an analysis of his thesis On Elegy (publ. 1822) reveals “other” 

41  Taka klasyfikacja wynika z uwag poczynionych przez samego B r o d z i ń s k i e g o  (O elegii, 
B 198), który – poszerzając nieco pojęcie elegii związane ze stosunkiem podmiotu elegijnego do 
świata oraz do poruszanej tematyki – napisał: „Poeta elegiczny albo opiewa własne uczucia, z jego 
osobistych stosunków wynikające [dalej krytyk definiuje ten typ jako elegię miłosną], albo je dzieli 
spólnie z ziomkami lub wszystkimi ludźmi [dalej mowa o elegii filozoficznej oraz patriotycznej], 
albo się przenosi w stan historycznych [dalej pada słowo heroida] lub zmyślonych osób [dalej poja-
wia się nazwa idylla]”.

42 Ciekawy wydaje się fakt, że również A. W i t k o w s k a, tak szeroko opisująca Brodzińskie-
go jako teoretyka idylli w książce Sławianie, my lubim sielanki…, podkreśla w artykule Elegia 
przystoi Polakom („Polonistyka” 1987, nr 7, s. 483), iż „Brodzińskiemu przydarzyła się taka para-
doksalna przygoda literacka, że najznakomitsze swoje wiersze napisał nie w formie idyllicznej, lecz 
właśnie elegijnej, nie jako piewca sielskiej radości życia, lecz jego smutków i żałości”. Warto przy-
pomnieć, że o dwóch nurtach (sielankowym i elegijnym) występujących w twórczości Brodzińskie-
go mówił Z g o r z e l s k i  (op. cit., s. 85): „Sentymentalna uczuciowość lubiła u nas wcielać się 
w stare, z dawna zadomowione tradycje sielanki lub elegii. Pierwsza zwykła wyrażać jasne na świat 
spojrzenie, ufne odczuwanie rzeczywistości. I najbliżej jej było do wiejskich obyczajów piosenki 
gminnej. Druga natomiast, elegia, wiodła w pobliże poezji kunsztownej, próbowała odtwarzać posta-
wę zamglonego smutkiem dumania i refleksyjnej oceny świata, nasyconej często spokojem filozoficz-
nej rezygnacji. Obie też drogi stały się naturalną perspektywą rozwojową twórczości Brodzińskiego”.
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Brodziński who not only doubts into the idyll’s life span at the beginning of 19th c. and also becomes 
an eulogist of elegiac sensitivity. In reference to the elegiac subject’s unique emotional state (the 
experience of instability of the world and one’s own transitoriness), the latter is defined by Brodziń-
ski’s attitude to time (connected with metaphors of vanity and melancholic consciousness of loss)  
and to space (which is a sensual equivalent of the subject’s emotions and attests his emptiness and 
loneliness in the world). Brodziński’s observations were contrasted with Friedrich Schiller’s treatise  
On Naïve and Sentimental Poetry (publ. 1800), which was Polish writer’s important source of inspi-
ration, and with the tradition of “sweet melancholy” present especially in French art and literature.  
It might be concluded that the idyll in Brodziński’s considerations is a metaphor of vanished order  
and harmony whilst the elegy gives the fullest description of emotional and historical situation of the 
then man. 
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Zakwestionowanie literaturoznawczego charakteru prelekcji paryskich nabie-
ra, z racji podjętego tematu, wymiaru szczególnie symptomatycznego w książce 
Stefana Sawickiego Początki syntezy historycznoliterackiej w Polsce. Zdaniem 
autora, Mickiewicz – profesor Collège de France był przede wszystkim ideologiem, 
historykiem natomiast ewentualnie bywał – przy tym nie historykiem literatury, 
gdyż ta, jak utrzymuje badacz, „jest [przez Mickiewicza] w historię wmontowy-
wana, czasem nawet zaledwie – wkraplana” 1. 

Odczytanie takie jest powszechne w pracach poświęconych prelekcjom pary-
skim. Badacze piszą o zawartym w nich projekcie utopii antropologicznej 2, wypo-
wiadają się na temat historiozofii i profetyzmu twórcy, eksponują publicystyczny 
aspekt jego dzieła, uznawanego przede wszystkim za traktat ideologiczny 3. Stoi 
za takim odczytaniem zarówno specyfika prelekcji, jak i specyfika przyjętej przez 
interpretatorów wizji literaturoznawstwa oraz wizji literatury. To dopiero studia 
Krzysztofa Rutkowskiego, Marty Piwińskiej, Zofii Stefanowskiej oraz Mirosława 
Strzyżewskiego pozwoliły inaczej spojrzeć na dzieło Mickiewicza, zadać pytanie 
o jego historię literatury 4. 

Niewątpliwie, mówienie o Mickiewiczu historyku literatury jest łatwiejsze 
współcześnie – po strukturalizmie, kiedy odeszliśmy od metodologicznego rygoru, 
poddajemy krytyce formy pisarstwa historycznoliterackiego operujące kategorią 
całości, postulujemy interdyscyplinarność oraz zwrot ku problemom kulturowym 

1 S. S a w i c k i, Początki syntezy historycznoliterackiej w Polsce. Warszawa 1969, s. 240.
2 O antropologii w Literaturze słowiańskiej pisała m.in. A. W i t k o w s k a  (O Mickiewiczow-

skim czytaniu „tekstu człowieka”. W zb.: Studia romantyczne. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1973).
3 Zob. np. A. Wa l i c k i, Filozofia a mesjanizm. Warszawa 1970, s. 287.
4 Zob. K. R u t k o w s k i, Przeciw (w) literaturze. Bydgoszcz 1987. – M. P i w i ń s k a, 

Dzieje kultury polskiej w prelekcjach paryskich. W: A. M i c k i e w i c z, Prelekcje paryskie. Wybór. 
T. 1. Przekład i komentarz L. P ł o s z e w s k i. Wybór, wstęp i oprac. M. P i w i ń s k a. Kraków 
1997. – Z. S t e f a n o w s k a, Literatura w „Literaturze słowiańskiej”. W zb.: Adam Mickiewicz. 
Kontext und Wirkung. Hrsg. R. F i e g u t h. Freiburg 1998. – M. S t r z y ż e w s k i, Mickiewicz 
wśród krytyków. Studia o przemianach i formach romantycznej krytyki w Polsce. Toruń 2001. Postu-
lat badań nad Mickiewiczowską krytyką literacką został sformułowany jeszcze w 1976 r. (Postulaty 
w zakresie badań nad Mickiewiczem przedstawione IBL-owi oraz KBN-owi PAN jako rezultat obrad 
sympozjum. W zb.: Mickiewicz. Sympozjum w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Lublin 1979, 
s. 390). 
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i etycznym, nie traktujemy literatury – a także nauki o literaturze – jako zjawiska 
autotelicznego; analizujemy relacje wiedzy i ideologii. 

Profesor mówił w Collège de France nie tylko o lekturze „tekstu człowieka”, 
ale i o „wyjaśnianiu [...] pomników [...] i ksiąg przez to, co w człowieku najistot-
niejsze, przez jego ducha [...]” [11, 257] 5. Mówił zatem również o hermeneutyce 
utworu literackiego. Co więcej, historię ujmował w kategorie stricte literackie, 
kreował z niej tekst prezentowany słuchaczom wykładów, a wzorcem antropolo-
gicznym stał się w prelekcjach paryskich twórca; w końcu Mickiewicz, choć starał 
się tego nie eksponować, wypowiadał się jako słynny poeta słowiański. 

W przedmowie do niemieckiej edycji Literatury słowiańskiej czytamy:
Środków i pomocy do mego kursu musiałem szukać tylko w samym sobie. Com uczuł 

i uważył w czasie pobytu mego w krajach sławiańskich, com spamiętał z dawnych prac moich 
nad dziejami i literaturami tych ludów, a szczególniej to, co teraz z ducha poruszającego te 
narody do mego ducha przeszło, tym dzieliłem się ze słuchaczami. [8, 5]

Cytowane słowa prezentują styl badań oraz nauczania polegający na angażo-
waniu w nie podmiotowości, a także na ich wiązaniu z aktualnością polityczną 
i kulturową. To właśnie taki styl – hermeneutyka – jest w dużej mierze odpowie-
dzialny za kształt zawartej w prelekcjach paryskich historii i krytyki literatury, 
gdyż nadaje owym dziedzinom wymiar szczególnie personalny i szczególnie 
ideologiczny.

W jaki sposób pisać o Mickiewiczu historyku literatury? Można przypuszczać, 
że przede wszystkim niezbędne jest historyczne ujęcie tego zagadnienia, jak wspo-
mniałem, spotykające się jednak z naszym doświadczeniem czytania tekstów. 
Praca twórcy zakorzeniła się w tradycji historiografii literackiej początku XIX w. 
(dopiero kształtującej się), nawiązuje do funkcjonujących na jej gruncie języków 
mówienia o literaturze 6. Wyrasta także z ówczesnego rozumienia nauki i problema-
tyki poznawczej 7. Prelekcje paryskie nie są przy tym debiutem Mickiewicza-litera-
turoznawcy, stanowią zwieńczenie jego myślenia o literaturze 8. Wypada jeszcze 
pamiętać, że to pierwsza tak szeroko zakrojona synteza literatur słowiańskich.

Niewątpliwie, nie można pominąć również faktu, że mamy do czynienia 
z dziełem mówionym (programowo improwizowanym) 9, co wiąże się z Mickie-
wiczowską hermeneutyką słowa twórczego, dziełem wypowiadanym przez poetę 
romantycznego, który w związku ze specyfiką Collège de France, a także specyfi-
ką slawistyki romantycznej, posługuje się dyskursem popularyzatorskim oraz 
dyskursem naukowym jeszcze nie ustabilizowanym 10. 

Pozostaje sprawa dwóch ostatnich kursów prelekcji paryskich, w których 

  5 Dalej w ten sposób odsyłam do: A. M i c k i e w i c z, Literatura słowiańska. Przeł., oprac. 
L. P ł o s z e w s k i. W: Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. Warszawa 1955. Pierwsza liczba oznacza tom, 
natomiast liczby po przecinku – stronice.

  6 Zob. M. M a n n, Rozwój syntezy literackiej od jej początków do Gervinusa. „Rozprawy 
Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny” seria 3, t. 3 (1911).

  7 Zob. M. C i e ś l a - K o r y t o w s k a, O romantycznym poznaniu. Kraków 1997.
  8 Zob. na ten temat wymienioną już książkę M. S t r z y ż e w s k i e g o, a wśród rozpraw 

dawniejszych P. C h m i e l o w s k i e g o  Estetyka Mickiewicza (Lwów 1898).
  9 Zob. prace W. We i n t r a u b a, zwłaszcza książkę Profecja i profesura (Warszawa 1976). 
10 Zob. H. B a t o w s k i, W sprawie zakresu pojęcia „słowianoznawstwo”. „Życie Nauki” t. 7 

(1949), nr 40/42.
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dokonuje się radykalizacja zideologizowania, przejście historii oraz krytyki lite-
rackiej w projektowanie literatury przyszłości i w końcu rozstanie się profesora 
z problematyką literacką. 

Proponuję tu wstępne rozpatrzenie głównych dotyczących literaturoznawstwa 
w prelekcjach paryskich zagadnień. Chcę zapytać o pojawiające się w dziele rozu-
mienie literatury i związane z tą kwestią konceptualizacje (literatura narodowa, 
genologia, proces twórczy, proces literacki), o przyjętą przez Mickiewicza herme-
neutykę (postępowanie analityczne i interpretacyjne, a także wartościowanie), 
o Mickiewiczowski projekt literatury i w końcu o sposób prezentowania owych 
kwestii. Przynajmniej w najogólniejszym zarysie postaram się również wskazać na 
ujawnianie się w prelekcjach paryskich przemian w myśleniu profesora o literaturze.

Pierwsza sprawa, którą trzeba tu poruszyć, powinna jednak dotyczyć ustalenia 
miejsca literatury i literaturoznawstwa w dyskursie prelekcji paryskich. Mówiąc 
inaczej, interesuje mnie: jak historia literatury ma się do Mickiewiczowskiego 
projektu wykładu? Wypada również zapytać: jak wygląda przyjęta przez profeso-
ra formuła nauki, w której obrębie funkcjonuje literaturoznawstwo?

Opowieść o Słowianach
Ramą dla funkcjonującego w prelekcjach paryskich literaturoznawstwa jest 

opowieść o Słowianach, również jako narracja historyczna będąca formą poznania. 
Ukazuje ona pochodzenie, stan aktualny i misję ludów słowiańskich, ujęte w kon-
tekście myślenia Herderowskiego oraz mesjanizmu 11 kształtującego się w dziele. 
W tym miejscu chciałbym wyeksponować subwersywny charakter obrazu Sło-
wiańszczyzny przedstawionego przez Mickiewicza. Konstruuje on go bowiem, jak 
stwierdza, po pierwsze, z powodu braku badań nad Słowianami i, po drugie, z po-
wodu istnienia badań zafałszowujących ich wizerunek – chodzi przy tym głównie 
o naukę zachodnioeuropejską, ale i o rosyjską, a nawet pozytywnie ukazywaną 
czeską (czescy filolodzy to apostołowie narodowości, lecz obawiają się zaangażo-
wać w mesjanistyczną przemianę dziejów). Dyskurs prelekcji bierze więc udział 
w agonie słowiańskich reprezentacji. Wspomniany fałsz związany jest tak z wy-
miarem poznawczym, jak i ideologicznym. 

Mickiewicz pyta: 
Czy rzeczywiście nie posiadają one [tj. narody słowiańskie] żadnego swoistego żywiołu 

cywilizacji? Czyż w niczym nie pomnożyły zasobu bogactw umysłowych i dóbr moralnych 
chrześcijaństwa? [8, 16]

Deklaruje zamiar przedstawienia prawdziwego i pełnego obrazu Słowian, ludu 
o dawnym pochodzeniu, obecnego w wielu częściach świata. Kładzie nacisk na 
różnorodność i bogactwo kultury Słowian, usprawiedliwiając doświadczeniem 
historycznym braki cywilizacyjne, podkreślając pożytki, które dla Zachodu może 
przynieść poznanie Słowiańszczyzny. Owa pełnia wiąże się z intencją omówienia 
całości dziejów poszczególnych ludów słowiańskich oraz całości ich kultur. Daje 
się to przedstawić za pomocą metafory organizmu, jego rozwoju, łączących się 
z nim prawidłowości. Początkowy, zgodny z historyzmem, zamiar zaprezentowa-

11 Zob. np. A. W i t k o w s k a, Słowianie, my lubim sielanki... Warszawa 1982.
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nia równouprawnienia kulturowego Słowian (innej Europy) w miarę upływu 
czasu coraz wyraźniej okazuje się zamiarem zaprezentowania ich duchowej wyż-
szości (Europy odmiennej i doskonalszej) – w kontekście diagnozowanego przez 
Mickiewicza kryzysu cywilizacji europejskiej 12.

Oprócz aspektu poznawczego i popularyzatorskiego prelekcje paryskie odzna-
czają się także aspektem pragmatycznym, szczególnie widocznym w kursie czwar-
tym. Ich celem jest stworzenie słowiańskiego głosu, który wypowie prawdę o tym 
ludzie, określi jego tożsamość i jednocześnie umożliwi przemianę jego losu. 
Czytamy: 

jeden wielki ród, wielki odłam ludzkości znajduje się w położeniu owych niemych osób. Jego 
filozofia i poezja są to tylko znaki przytakiwania, skinienia zachęty, jakie daje z daleka ludom 
Zachodu; a i te znaki stają się coraz rzadsze, bo ród ten się skupia, gotuje się do zażądania 
głosu. [11, 334]

Zawarta w prelekcjach paryskich opowieść o Słowianach zostaje uporządko-
wana w zgodzie z historiozoficzną koncepcją dualizmu słowiańskiego – walki 
dwóch idei: polskiej oraz rosyjskiej (ducha i materii, choć to bardziej skompliko-
wany podział, w którym Rosja jest traktowana ambiwalentnie), i ich dążenia ku 
pojednaniu 13.

Jaka jest rola literatury w tym projekcie? Wydaje się, że ważna i zróżnicowa-
na. Profesor uznał wykładanie jej za najbardziej fortunną drogę prezentacji Sło-
wiańszczyzny europejskiemu słuchaczowi: „Pragniemy wprowadzić was w dzie-
dziny słowiańskie drogą najpewniejszą, drogą literatury. Jest to zarazem strona 
najbardziej użyteczna” (8, 22). Twórca przekonuje, że literatura najlepiej oddaje 
specyfikę narodu, stanowi jego doskonałą synekdochę (do kwestii tej przyjdzie 
jeszcze powrócić), może przy tym stać się przedmiotem zainteresowania słuchacza 
z Collège de France. Mówiąc o poznawczej funkcji literatury, Mickiewicz ma na 
myśli zarówno jej wartość szeroko pojmowanego dokumentu historycznego (jest 
tak zwłaszcza w przypadku dawnej „literatury słowiańskiej”), jak i dokumentu idei 
czy dokumentu mentalności. Ma więc na myśli wartość zarówno mimetyczną, jak 
i profetyczną piśmiennictwa, powiązane wszakże z kategorią ekspresji. 

W lekcji XI kursu czwartego profesor stwierdza: „Owóż płody ducha słowiań-
skiego były dotychczas widoczne i uchwytne jedynie w literaturze” (11, 458). 
Literatura stanowi zatem „drogę najpewniejszą” poznania narodów słowiańskich 
również dlatego, że innej nie ma. Taka okazuje się specyfika ducha twórczego 
Słowian, który nie pozostawił wartości materialnych (cywilizacyjnych), ale Mic-
kiewicz dodaje ponadto, iż literatura, zwłaszcza jemu współczesna, stanowi jedy-
ne dostępne świadectwo prawdziwego życia „rodu słowiańskiego” także z powo-
dów politycznych. Jest on zniewolony oraz podzielony i nie ma odpowiednich 
sposobów wypowiadania swojej prawdy, przekazywania jej innym; kwestia ta 
szczególniej zostaje zaakcentowana w odniesieniu do literatury polskiej, stanowią-
cej wymiar istnienia narodu pozbawionego państwa.

Mickiewicz przypisywał istotną rolę literaturze ponadto w związku z ważnym 

12 Szerzej piszę na ten temat w książce O prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza (Słupsk 
2007). 

13 Zob. S. P i g o ń, Dramat dziejowy polsko-rosyjski w ujęciu Mickiewicza. W: Na wyżynach 
romantyzmu. Studia historyczno-literackie. Kraków 1936.
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w prelekcjach paryskich problemem jedności słowiańskiej (profesor krytykuje 
koncepcję jednolitej Słowiańszczyzny, przekonuje, że nigdy nie istniała i jest 
możliwa do zrealizowania dopiero w przyszłości). Mówił w lekcji inauguracyjnej 
kursu pierwszego: 

Język i literatura tworzą jedyny węzeł między naszymi ludami; przez literaturę czujemy 
się wszyscy braćmi i synami jednej ojczyzny. Jedyna to dziedzina, która stanowi wspólną nam 
wszystkim własność, i ukazanie jej wartości jednako nam leży na sercu. [8, 23]

Dzięki literaturze Słowianie mogą spotykać się ponad podziałami ideologicz-
nymi i politycznymi (odzywa się tu myśl o wzajemności). Prelekcje paryskie nie 
potwierdzają jednak przekonania o neutralności owego miejsca spotkania, przecież 
to właśnie w literaturze, na co kładzie nacisk Mickiewicz („W dziedzinie litera-
tury toczy się ta sama walka, jaką zauważyliśmy w polityce” á11, 21ñ), rozgrywa 
się wspomniana walka dwóch idei, kształtując nową tożsamość słowiańską. 

Czy taka, zarysowana tu w dużym skrócie, perspektywa upodrzędnia literatu-
rę wobec porządku historii, kultury? Niewątpliwie, jeśli będziemy myśleć o lite-
raturze w kontekście jej autotelicznej koncepcji, odpowiedź musi być twierdząca 
(choć Mickiewicz mówił także o perspektywie estetycznej oglądu tekstu, czytamy 
np. o Pamiętnikach Paska: „Budzą one zajęcie jako zabytek historyczny i jako 
dzieło sztuki” á10, 22ñ). Niewątpliwie, wypada również zauważyć nierozłączność 
porządków poznawczego i ideologicznego w prelekcjach paryskich. Ale postępo-
wanie takie pozostaje w zgodzie z fundamentalnym dla epoki przekonaniem o na-
rodowym charakterze literatury i jej organicznym związku z całością uniwersum 
kulturowego wspólnoty 14. Piśmiennictwo jest w prelekcjach paryskich podstawo-
wym dyskursem poznawczym; baśnie, podania, mity, teksty literackie i inne po-
zwalają mówić o Słowianach. Co więcej – to w literaturze i dzięki niej kształtuje 
się dyskurs ideologiczny Mickiewicza. Jeśli zatem mamy do czynienia z upodrzęd-
nieniem, to paradoksalnym, wywyższającym.

O tym, że literatura staje się dla profesora problemem, przekonuje współist-
nienie w kursie czwartym prelekcji paryskich różnych związanych z nią projektów. 
Mickiewicz bowiem wykorzystuje ją do wykładu mesjanizmu – uprawiając spe-
cyficzną komparatystykę i historię idei. Jednocześnie postuluje odrzucenie litera-
tury, dodając, że chodzi mu o taką literaturę, jakiej początki znajdują się w odro-
dzeniu, oderwaną od rzeczywistości (literaturę „świata martwego”, „świata książek” 
á11, 451ñ) i o stworzenie nowej formuły piśmiennictwa. Do kwestii tej jeszcze 
powrócę.

Podwójna perspektywa
Powróćmy do intencji Mickiewicza ukazania znaczenia Słowiańszczyzny:

Lud ten [tj. Słowianie] pozostał dotychczas biernym; zajmuje niezmierzony obszar na 
mapie świata, a nie znaczy nic w historii literackiej, artystycznej i politycznej, w historii takiej, 
jak się ją pojmuje dzisiaj, w historii znaczonej budowlami i spisanej. Ale Hanusch dodaje 
również słusznie, że ów lud, skoro żył tak długo, musi mieć historię. Historia ta jest złożona 
w jego duchu. [11, 279–280]

14 Zob. G. K r ó l i k i e w i c z, Z dziejów romantycznej idei narodu. „Rocznik Komisji Histo-
rycznoliterackiej” 1992. 
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Przekonanie o ukrytym, wewnętrznym sensie dziejów słowiańskich wpływa 
na przyjętą przez profesora metodę poznawczą: perspektywę historyzmu, zwrot 
ku doświadczeniu, intuicji, natchnieniu, objawieniu, egzaltacji, myśleniu mitycz-
nemu, religijnemu, symbolicznemu. Prowadzi do krytyki racjonalizmu i materia-
lizmu, postępowania metodycznego oraz systemowego, kształtującej się specjali-
zacji nauki 15. 

Jak pamiętamy, Mickiewicz pytał, czy narody słowiańskie nie wzbogaciły 
kultury europejskiej wartościami umysłowymi i moralnymi. Ta podwójna perspek-
tywa spojrzenia na Słowiańszczyznę stanowi o istocie postępowania twórcy jako 
naukowca i wykładowcy, kształtując charakter jego hermeneutyki. To jednak 
perspektywa moralna (duchowa) jest ważniejsza dla profesora, pozwalając mu 
uzasadnić koncepcję misji słowiańskiej i będąc, jego zdaniem, cechą wyróżniają-
cą naukę słowiańską – w opozycji do nauki europejskiej. 

W inauguracyjnym wykładzie kursu pierwszego Mickiewicz mówi: 
Powołano mnie, bym zabrał głos w imieniu literatury ludów, z którymi naród mój przez 

swą przeszłość i przyszłość ściśle jest związany [...]. [8, 15] 

Twórca, określając charakter owego „zabierania głosu”, wskazywał na połą-
czenie „służby w sprawie” (zbliżenia narodów oraz odkrywania idei mesjanistycz-
nej i związanych z nią konsekwencji) z „obowiązkiem profesorskim” (8, 15). W ten 
sposób postrzeganie pracy naukowej i dydaktycznej nabrało charakteru etycznego 
oraz ideowego: stała się ona dawaniem świadectwa, a także miała inaugurować 
czyn. 

Zwróćmy przy tym uwagę, że „służba w sprawie” stawia rozważania o litera-
turze w perspektywie nie tylko ideologicznej, ale i szczególnie prezentystycznej, 
modernizacyjnej, sytuując przeszłość wobec potrzeb teraźniejszości i przyszłości. 
Mickiewicz podsumowując swój kurs, stwierdza: „Rozbieraliśmy ich [tj. Słowian] 
dzieła filozoficzne i religijne, uważając je niejako za odezwy moralne nowych 
pokoleń” (11, 395).

Czy łącząc „służbę w sprawie” z „obowiązkami profesorskimi”, Mickiewicz 
upodrzędnia naukę? Przyjęta przez niego hermeneutyka, powstająca w związku 
z krytyką scjentyzmu, oskarżanego o agnostycyzm oraz spekulację uniemożli-
wiającą działanie, mogłaby na to wskazywać. Wydaje się jednak, że twórca – tak 
jest przynajmniej w dwóch pierwszych kursach prelekcji paryskich – raczej stara 
się zaproponować inny model nauki, określany mianem „wiedzy żywej”, mającej 
źródło w ofierze prawdy dawnej i przyjęciu nowej, reinterpretujący dorobek  
nauki – w ten sposób korzystający z jej metod oraz osiągnięć. Tak rozumiana 
nauka, jak wspomniałem, szczególnie jest nastawiona na perspektywę moralną 
i duchową. 

Pozostaje wszakże sprawa kursów trzeciego oraz czwartego, w których Mic-
kiewicz jednoznacznie deklaruje odrzucenie nauki (w przedmowie do niemieckie-
go wydania dzieła z 1843 r. pisze o jej podrzędności wobec perspektywy idei – 
najważniejszej dla polskich emigrantów), choć przecież zdarza mu się korzystać 
z jej odkryć i twierdzeń przy uzasadnianiu własnego wywodu ideowego (np. 
fragment poświęcony cudowności w literaturze: „Naturaliści powiadają, że roślina, 

15 Zob. na ten temat Wa l i c k i, op. cit., s. 244 n. 
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że każde jestestwo organiczne ukazuje przy ostatecznej analizie jakiś cud niepo-
dobny do wyjaśnienia” á11, 118ñ) 16. 

Stosunek Mickiewicza do „obowiązków profesorskich” ukształtowało, cha-
rakterystyczne dla romantyzmu, doświadczenie kryzysu nowoczesnej, powstającej 
w Europie od w. XVII, myśli poznawczej: nauki i filozofii. Profesor, poszukując 
innej formuły poznania (m.in. na obszarze religii i sztuki), wypracowuje własną 
koncepcję humanistyki. Nie można jednak pominąć tego, że wyraźna jest w niej 
perspektywa ideologiczna. Twórcę interesuje przy tym nie tylko poznanie (również 
przyszłości), ale i czyn.

Pojęcie literatury

Wiemy już, jaką rolę literatura ma odgrywać w dyskursie Mickiewicza. Jak 
jednak jest rozumiana przez niego? Zacznijmy od następującej wypowiedzi:

literatura nie polega oczywiście na doborze słów [...]. W istocie literatura, jak to już mówiliśmy, 
może wyrastać tylko z podłoża duchowego; aby ją stworzyć, trzeba rozpalić iskrę duchową, 
trzeba obudzić w duszach poczucie siły, uczucie niepodległości. [10, 98]

Literatura nie jest więc sztuką, jak dzisiaj powiedzielibyśmy, autoteliczną 
(widać tu aluzję do poglądów klasyków, profesor stwierdza, że utwór nie staje się 
dziełem przez realizację zasad poetyki). Twórczość to sprawa ducha i związanych 
z tym konsekwencji (w kursie trzecim pojęcie to nabierze wymiaru spirytualistycz-
nego: „W każdym dziele poetyckim tkwi w głębi owo życie organiczne i niewy-
jaśnione [...]” á11, 118ñ). Mickiewicz wiąże z twórczością metafory wskazujące na 
energię, moc, wolność. W innym miejscu prelekcji paryskich stwierdza, że naj-
ważniejsza w dziele jest idea poetycka. 

Myślenie profesora o literaturze znajduje swoje umocowanie w przyjętej przez 
niego koncepcji języka 17. Jak czytamy: 

język słowiański zawiera w sobie pierwiastki, które mogą oba systematy [tj. naturalistyczny 
i konwencjonalny] pogodzić. Są w nim dwa pierwiastki: jeden boski, drugi ludzki, zmysłowy. 
Jest jeden język, zaczynający się od pojęć oderwanych, zstępujący od rzeczy niewidomych do 
widomych, od boskiego do ludzkiego. Jest dalej drugi język, odmienny, oparty na świecie 
rzeczywistym. Oba języki zdają się razem rozwijać, stykają się w okresie rozwiniętej cywili-
zacji ludów słowiańskich. [8, 85]

„Język słowiański” świadczy tak o historii, jak i o tajemnicy natury, jest zako-
rzeniony w rzeczywistości ludzkiej i boskiej (osobne miejsce w refleksji języko-
znawczej Mickiewicza zajmuje koncepcja słowa działającego).

Charakter „podłoża duchowego”, umożliwiającego przekształcenie słów w li-
teraturę, okazuje się w świetle prelekcji paryskich uzależniony od pojęcia narodo-
wości – w konsekwencji to ono determinuje dyskurs literaturoznawczy Mickiewi-
cza, określając koncepcję literatury, genologii, procesu twórczego, literackiego, 

16 Zob. uwagi sformułowane przez Z. S t e f a n o w s k ą  (Legenda słowiańska w prelekcjach 
paryskich Adama Mickiewicza. W: Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu. Warszawa 1976).

17 Zob. na ten temat Z. K o p c z y ń s k a, Koncepcja języka w paryskich prelekcjach Mickie-
wicza. W: Język a poezja. Studia z dziejów świadomości językowej i literackiej oświecenia i roman-
tyzmu. Wrocław 1976.
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a także samą hermeneutykę. Zdaniem profesora, „Pojęcie, jakie literaci mają o celu 
swej pracy, daje prawie zawsze miarę ich siły, miarę żywotnej siły danej n a r o-
d o w o ś c i” (11, 37). Literatura stanowi więc samowiedzę narodowości, jej wyraz, 
ale i tworzy narodowość, jej nową formułę. 

Trzeba przynajmniej nadmienić, że pojawiająca się w prelekcjach paryskich 
koncepcja narodowości ulega przekształceniu 18. Twórca odchodzi od jej rozumie-
nia historycznego, powstającego przy inspiracjach myśleniem Herdera (kładącego 
nacisk na zjawisko wielokulturowości), by zaproponować jej rozumienie metafi-
zyczne, powstające na gruncie kształtującego się mesjanizmu. Za tym przekształ-
ceniem idzie zmiana koncepcji „literatury słowiańskiej”: analogicznie ujmowanej 
już nie tyle w związku z naturą: 

U Słowian najzupełniejszy brak tych żywiołów nadprzyrodzonych. Ich poezja jest całkiem 
przyrodzona, ziemska. [...] Jest ona plastyczna, jest widzialna i dotykalna w swym stylu [...]. 
[8, 182]

– ile z objawieniem: 
U Słowian, jak mówiłem, instynkt boski, duch, jest w wyższym może stopniu rozwinięty 

niż u jakiegokolwiek innego ludu; stąd ich skłonność do wszystkiego, co religijne, co głębokie 
i wzniosłe, stąd to ustawiczne zapuszczanie się w przeszłość i w przyszłość. [10, 208]

Mickiewiczowska koncepcja literatury ma charakter ekspresyjny (choć uwzględ-
nia jej walor mimetyczny oraz pragmatyczny, łączy się z kategorią inspiracji:  
„Ten ideał [arcydzieła] istnieje jedynie w krainie duchów” á11, 384ñ) 19. Gdy chodzi 
o ujęcie piśmiennictwa jako wyrazu ducha narodu, profesor nie przywiązuje więk-
szej wagi do roli osobowości pisarza w procesie artystycznym, pozostając przy 
postulacie prawdy literatury, jej autentyzmu wynikającego z doświadczeń twórcy. 
Autor jest dla Mickiewicza przede wszystkim medium narodowości – modyfiko-
wanej przez ducha czasu, choć, co oczywiste, profesor nie bagatelizuje kategorii 
geniuszu (np. w opozycji do klasycystycznego poety-rzemieślnika); oryginalność 
powstaje przez interioryzację tradycji i wyjście ponad nią. 

Problematyka procesu twórczego staje się istotnym elementem zawartej w pre-
lekcjach paryskich koncepcji literatury dopiero wraz z radykalizacją mesjanizmu. 
W kursach trzecim i czwartym pojawia się związana z nim kategoria geniuszu, jest 
mowa o sztuce-wizji: 

Tym więc, co stanowi początek literatury ostatniej doby, jest owo odwołanie się do g e-
n i u s z u, d o  n a t c h n i e n i a, to, co nazwaliśmy m e s j a n i z m e m. [11, 58] 20

I w tym przypadku jednak to nie pisarz znajduje się w centrum zainteresowa-
nia (ponownie wymagane są od niego autentyczność, a także wysoki poziom 
moralny, doświadczenie cierpienia), będąc medium prawdy wyższej, wywodzącej 
się z wymiaru transcendencji bądź z głębi ducha ludzkiego (ducha ludzkości).

Mickiewicz oprócz pojęcia literatury posługuje się również kategoriami pi-

18 Szerzej piszę na ten temat w artykule Przemiany koncepcji narodowości w prelekcjach pa-
ryskich Adama Mickiewicza („Ruch Literacki” 1999, z. 5).

19 O ekspresywizmie romantycznym pisze M. H. A b r a m s  w książce Zwierciadło i lampa. 
Romantyczna teoria poezji a tradycja krytycznoliteracka (Przeł. M. B. F e d e w i c z. Gdańsk 2003).

20 Zob. na ten temat W. We i n t r a u b, Literature as Prophecy. Gravenhage 1959.
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śmiennictwa oraz poezji. Nie rozróżnia tych terminów w sposób konsekwentny, 
choć w miarę, jak staje się coraz bardziej krytyczny wobec słowa pisanego, litera-
tura nabiera w jego wypowiedziach zabarwienia pejoratywnego. Twórca selekcjo-
nował omawiane przez siebie teksty według klucza literackości elitarnej (najpewniej 
z powodu ograniczeń wykładu i zarazem zamiaru ukazania słuchaczom szczególnej 
wartości „literatury słowiańskiej”), wyjątek stanowią zabytki literatury dawnej oraz 
dzieła istotne dla Mickiewicza z ideowej bądź dokumentalnej perspektywy, uzna-
ne za reprezentatywne (a także przywoływane przez niego teksty pozaliterackie). 

Punktem wyjścia rozważań o literaturach słowiańskich jest w prelekcjach 
paryskich refleksja na temat języków Słowian. Ujmując je w kategorię substancji 
narodowej (idei a nie kryterium formalnego), odsłaniając wpisaną w nie pierwszą 
mityczną kartę dziejów narodu, charakteryzował Mickiewicz jednocześnie pierw-
szą mityczną kartę literatury, stawiał tezy dotyczące jej charakteru, ujawniającego 
się i modyfikowanego w historii. 

W lekcji I kursu pierwszego profesor uznał poszczególne języki słowiańskie 
za dialekty „języka słowiańskiego” (mówił też o dwóch głównych językach i dia-
lektach), za jego różne, ale zarazem jednorodne realizacje. Określa je jako języki 
„prawodawstwa i rozkazów” (ruski), „literatury i rozmowy” (polski), „nauki” 
(czeski), oraz „poezji i muzyki” („w Ilirii, Czarnogórze i Bośni”) (8, 18); natomiast 
język starosłowiański miał być językiem religijnym Słowian. Za tą charakterysty-
ką następuje charakterystyka literatur, wyrażających ducha poszczególnych naro-
dów słowiańskich, kształtującego się w historii – zwłaszcza w trakcie wojen – 
i poszukującego dla siebie odpowiednich form ekspresji, wytwarzającego sobie 
właściwe estetyki 21. 

Pomimo zadeklarowanego początkowo zainteresowania wielogłosowością 
Słowiańszczyzny Mickiewicz przyjmuje, że to przede wszystkim literatury polska 
(patriotyczna, wolnościowa, religijna – związana z katolicyzmem, liryczna, od-
wołująca się do tego, co niewidzialne) i rosyjska (monarchiczna, autokratyczna, 
imperialna, związana z prawosławiem, dążąca do eposu, odznaczająca się smutkiem 
i powagą) wykształciły swoje mocne tożsamości narodowe – i te dwie literatury 
są w prelekcjach paryskich szczególnie obszernie omówione 22. Profesor nie zgadzał 
się na nadanie miana literatury narodowej piśmiennictwu Słowian południowych, 
był bowiem przekonany, że nie zdołali oni wytworzyć własnej narodowości. 
Z kolei Czesi mieli zatracić charakter narodowy. Ci Słowianie ulegali różnym 
obcym wpływom (w prelekcjach zostają przedstawione zabytki ich dawnego pi-
śmiennictwa).

Mickiewicz posługiwał się pojęciem „literatury słowiańskiej”, traktując je 
jednak jako konstrukt heurystyczny (przede wszystkim w opozycji – zasadzającej 
się na związku z naturą bądź objawieniem, a także na synkretyzmie – do literatury 
europejskiej), zdając sobie sprawę ze zróżnicowania tej literatury, uznając ją za 
pisarstwo, które dopiero może powstać, wyrażając tendencje unifikacyjne Słowian 

21 Obrazem literatur słowiańskich w prelekcjach paryskich zajmował się J. M a ś l a nk a (Li-
teratury słowiańskie w wykładach paryskich Mickiewicza. „Ruch Literacki” 1998).

22 Zob. w związku z tą kwestią E. K a s p e r s ki, Sprawa dialogu w „Literaturze słowiańskiej” 
Adama Mickiewicza. W zb.: Dziewiętnastowieczność. Z poetyk polskich i rosyjskich XIX wieku. Red. 
E. Czaplejewicz, W. Grajewski. Wrocław 1988.

I-2.indd   35 2011-03-16   14:39:34



36 MICHAŁ KUZIAK

(„W tych [tj. współczesnych] utworach poetyckich jest już pierwiastek powszech-
ności” á10, 10–11ñ) 23. 

Zawarta w prelekcjach paryskich wizja literatury mieści się między partyku-
larnością (będącą wartością świadczącą o odrębności narodu) a uniwersalnością 
(również wartością, świadczącą o uczestnictwie narodu we wspólnocie ponadna-
rodowej). Profesor podkreśla, że kontakty literatur narodowych mogą być groźne 
w skutkach, kiedy literatura słabsza zatraca swą indywidualność, mogą jednak być 
rozwijające, kiedy literatury inspirują się wzajemnie (jak to miało miejsce np. 
w renesansie). W pierwszym i częściowo w drugim kursie prelekcji paryskich 
Mickiewicz większą wagę przykładał do prezentacji tego, co stricte słowiańskie. 
Natomiast w związku ze współczesną mu „literaturą słowiańską” w kursach trze-
cim i czwartym chciał raczej porównywać główne idee literatur europejskich (w tym 
słowiańskich), eksponując ich wspólnotę i łączność z mesjanizmem.

Na gruncie Mickiewiczowskiego mesjanizmu (przypomnę – wiążącego poję-
cie narodowości z metafizyką) dokonuje się uniwersalizacja myślenia o literaturze. 
Profesor, wypowiadając się na temat relacji literatury z objawieniem, mówi już 
o literaturze w ogóle. Zróżnicowanie w obrębie literatur słowiańskich polega na 
stopniu ich zmesjanizowania, ewentualnie, powiada Mickiewicz, na fałszywości 
bądź prawdziwości ich mesjanizmu. Myśli o mesjanistycznej syntezie towarzyszy 
w prelekcjach paryskich rezygnacja z wartościującego przeciwstawienia literatur 
polskiej i rosyjskiej. Są one postrzegane jako mające odmienne, ale równoprawne 
posłannictwa (choć i w związku z tą kwestią wypada zauważyć, że owo równo-
uprawnienie jest bardziej skomplikowane, mimo takiego ujęcia twórca jednak 
faworyzuje literaturę polską).

Genologia i historia literatury
W jaki sposób Mickiewicz konceptualizuje problematykę literacką? W prelek-

cjach paryskich można zobaczyć dwie podstawowe formuły jej porządkowania – 
genologię oraz, zwłaszcza, proces literacki (nieraz łączące się ze sobą, np. poszcze-
gólne epoki są ukazywane w związku z dominującymi w nich gatunkami), w któ-
rych obrębie pojawiają się inne takie formuły, np. porównawcza historia gatunku 
czy portret literacki. Wypada również nadmienić, że klasycystyczny, genologiczny, 
sposób myślenia o literaturze profesor zromantyzował, nadając mu historyczny 
charakter.

Konsekwencją przyjęcia koncepcji literatury narodowej jest przekonanie o na-
rodowej repartycji poszczególnych rodzajów i gatunków piśmiennictwa (pojawiła 
się ona już we wstępnej charakterystyce narodowości słowiańskich), o ich histo-
rycznej zmienności, śledzonej przez profesora w prelekcjach paryskich. Mickiewicz 
wychodzi z założenia, że duch twórcy może „wcielić się w jeden z organów, bądź 
to w rozum, bądź to w imaginację [...]”. Jak czytamy: „każde plemię posiada 
szczególne organy, zdolne [...] wciągać i wchłaniać całego ducha człowieczego” 
(10, 207). To właśnie od tych „organów” zależy gatunkowy (i estetyczny) charak-

23 Szerzej piszę na ten temat w artykule Dlaczego „Literatura słowiańska”? Pomiędzy herme-
neutyką, ideologią a pragmatyką dyskursu prelekcji paryskich Adama Mickiewicza (w zb.: Ostrożnie 
z literaturą! áPrzykłady, wykłady oraz inne radyñ. Red. S. Balbus, W. Bolecki. Warszawa 2000).
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ter danej literatury narodowej, odrębnej od innych. Jeśli chodzi o Słowian: „mają 
wiele imaginacji, ale pod względem rozumu stoją nieskończenie niżej od ludów 
germańskich i celtyckich” (10, 208) (stąd np. obca jest im twórczość satyryczna).

W wykładzie I kursu drugiego Mickiewicz stwierdza, że na Słowiańszczyźnie 
rodzaje i gatunki literackie rozwijają się odmiennie, niż opisują to na podstawie 
badań literatur zachodnioeuropejskich „systematycy”, autorzy „idei przyjętych 
w szkołach” („Vico, Schlegel i wszyscy niemal historycy literatury”). Według nich 
bowiem:

każda literatura, jak wiadomo, zaczyna się nieodzownie od poezji religijnej, prawie zawsze 
lirycznej, która odpowiada teokratycznemu stanowi społeczeństwa. Później z tej liryki wyłania 
się poezja epiczna, opiewająca czasy bohaterskie. Wreszcie wymowa i filozofia, destylując 
pomału surowiec poetycki, dają jako ostatni osad prozę i dziennikarstwo [...]. [10, 10]

Piśmiennictwo zachodniej Europy traci w miarę rozwoju charakter religijny, 
„prawie zawsze liryczny”, oddala się od źródła inspiracji metafizycznej, popada 
w stan kryzysu oddającego kryzys kultury. Inaczej rzecz przedstawia się natomiast 
w „literaturze słowiańskiej”, zmierzającej coraz wyraźniej ku ukazywaniu obja-
wienia (ten pogląd pochodzi z kursu drugiego i pozwala odkryć już dokonującą 
się przemianę myślenia profesora o narodowości; uzasadnia ponadto ideę posłan-
nictwa Słowian w XIX w.). 

Mickiewicz postrzega rozwój literatury słowiańskiej jako dążenie od począt-
kowej liryki (literatura polska, łączność z muzyką i duchem, naturą, życiem do-
mowym) i epiki (literatura rosyjska, związek z mitologią, prawdą, doświadczeniem 
historycznym) po syntezę, którą ma stać się dramat słowiański (rozwinięte i zróż-
nicowane życie społeczne, kultura i literatura, starcie indywidualności, profecja, 
działanie). W lekcji XVI kursu trzeciego profesor podkreśla syntetyczny charakter 
dramatu, który powinien „ł ą c z y ć  w s z y s t k i e  ż y w i o ł y  p o e z j i  p r a w-
d z i w i e  n a r o d o w e j  [...]” (11, 117) 24. Ogólnie, stwierdza Mickiewicz, cechą 
„literatury słowiańskiej” jest synkretyzm genologiczny i stylistyczny, odpowiada-
jący skomplikowaniu rzeczywistości.

Jak można się domyślać, również koncepcja genologii jest uzależniona od 
przemiany Mickiewiczowskiego myślenia o narodowości. Tak więc w pierwszym 
i częściowo w drugim kursie profesor prezentuje wizję rodzajów i gatunków lite-
rackich, biorąc pod uwagę ich charakter historyczny, zakorzenienie w środowisku 
naturalnym oraz środowisku kulturowym (także w religii, ale ujętej w sposób hi-
storyczny, oddziałującej na społeczeństwo i estetykę – wspomnę tu o rozważanej 
przez Mickiewicza kwestii warunków powstania eposu na Słowiańszczyźnie, 
niemożliwego z powodu braku mitologii i płynących z tego faktu konsekwencji 
społecznych 25). W kursach trzecim i czwartym gatunki i rodzaje okazują się po-
wiązane z religią, źródłem objawienia.

24 Zob. na ten temat W. S z t u r c, Teoria dramatu romantycznego. Bydgoszcz 1998 (rozdział 
poświęcony Mickiewiczowskiej lekcji XVI z kursu trzeciego). Wypada dodać, że pojawia się w pre-
lekcjach paryskich także wizja syntezy „literatury słowiańskiej” na podstawie liryki. Lirykę i epikę 
omawia twórca również w związku z literaturą serbską. Mamy tu przykład jednej z niekonsekwencji 
wywodu profesora.

25 Taki pogląd Mickiewicz głosi w pierwszym i drugim kursie prelekcji paryskich, w kursie 
trzecim okazuje się, że Słowianie mają szczególnie bogatą mitologię. Przemianę tę można wiązać 
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Przyjrzyjmy się obecnie formule procesu literackiego zawartej w prelekcjach 
paryskich – centralnemu zjawisku Mickiewiczowskiej wizji piśmiennictwa. Pre-
zentując historię „literatury słowiańskiej”, profesor pragnął dotrzeć do jej ukryte-
go, tajemniczego wymiaru, nie chciał przedstawiać „rodowodu” literatury „podług 
litery” (10, 331), poszukiwał jej duchowego wymiaru: 

dość wziąć do ręki dykcjonarz literacki, znajdziemy tam nazwy kolejnych okresów, nazwiska 
pisarzy, którzy następują jedni po drugich, jedni drugich naśladują i podzieleni na pewne grupy, 
pewne klasy, tworzą tym sposobem tak zwaną epokę, okres literacki. [10, 331]

Ujęcie procesu literackiego organizuje w prelekcjach paryskich organicystycz-
ny schemat wzrostu, upadku oraz odzyskania świetności piśmiennictwa, powiąza-
nego z kształtującym się duchem narodowym. Szczególnie interesowały przy tym 
Mickiewicza okresy przełomów dziejowych. Etapy procesu literackiego zostają 
wyznaczone głównie przez wydarzenia historyczne bądź postaci władców (bywa, 
że również twórców). Profesor ukazywał rozwój literatury jako zjawisko skompli-
kowane i niejednorodne – polegające na przekształcaniu się tradycji, dziejące się 
w warstwie powierzchniowej i głębokiej. Literatura w świetle prelekcji to zjawisko 
ze wszech miar historyczne, łączące przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Pro-
fesora-poetę interesuje historyczność piśmiennictwa: geneza, oddziaływanie, 
prawda. Porządkiem przedstawienia literatury włada chronologia twórców.

Cechą charakterystyczną Mickiewiczowskich rozważań na temat procesu li-
terackiego jest dążenie do zaprezentowania prawidłowości rozwojowych nie tylko 
poszczególnych literatur narodów Słowiańszczyzny, ale i „literatury słowiańskiej” 
jako całości:

Zauważyliśmy wielokrotnie, że mimo całej rozmaitości i rozbieżności politycznych i re-
ligijnych idei Słowian, mimo niewielu łączących ich węzłów, a ściślej mówiąc, mimo braku 
jakichkolwiek węzłów religijnych i politycznych, rozwój literacki tych krajów wspólnemu zda 
się ulegać prawu. [10, 20]

Profesor mówiąc o „wspólnym prawie” (10, 20) rozwoju „literatury słowiań-
skiej”, przyjmuje, że w poszczególnych epokach „literatura słowiańska” jest re-
prezentowana przez jedną z literatur słowiańskich.

Mickiewicz nie poświęcił zbyt wiele uwagi Słowiańszczyźnie bajecznej 26. 
Interesowała go bardziej epoka historyczna niż mityczna. Ponadto, inaczej niż 
wielu słowianofilów, nie utrzymywał, by Słowianie mieli w zamierzchłych czasach 
stojącą na wysokim poziomie rozwoju kulturę (byli wtedy ludem natury). Chrze-

z ukazaną tu przemianą myślenia o narodowości. Zob. np. G.  K r ó l i k i e w i c z a  Les Slaves 
d’Adam Mickiewicz: le mythe d’un peuple sans mythologie (w zb.: Les Systèmes mythologiques. Éd. 
J. B o u l o g n e. Villeneuve d’ Ascq 1997).

26 Dokładne omówienie poszczególnych epok literatury ukazanych w prelekcjach paryskich 
można znaleźć m.in. w następujących publikacjach: J. Z a r e m b a, Sądy Adama Mickiewicza o pi-
sarzach polskiego odrodzenia. W zb.: Adam Mickiewicz. Materiały Śląskiej Sesji Mickiewiczowskiej 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Katowice, 10 i 11 kwiecień 1956. Katowice 1958. Red. ... – J. K r z y-
ż a n o w s k i, Literatura ludowa w „Prelekcjach paryskich”. W: W świecie romantycznym. Kraków 
1961. – S. M a k o w s k i, Współczesność literacka w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza. 
„Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1990. – Z. L i b e r a, Mickiewicz 
o kulturze i literaturze polskiego oświecenia. W zb.: Księga w 170 rocznicę wydania „Ballad i ro-
mansów” Adama Mickiewicza. Red. J. Kolbuszewski. Wrocław 1993.
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ścijaństwo, jego zdaniem, nie zniszczyło cywilizacji słowiańskiej, lecz przeciwnie 
– powołało ją do życia (wywarło również pozytywny wpływ na rozwój piśmien-
nictwa, np. przez wprowadzenie łaciny i jej tradycji literackiej). 

Profesor wychodzi z założenia, że „Ludy słowiańskie przed utworzeniem 
państw i cesarstw na ziemiach, które zamieszkiwały, mówiły wszystkie jednym 
językiem”. Powstająca w związku z tym „powszechna tradycja ludu słowiańskie-
go” (8, 85) zawiera się w baśniach. Stanowią one według Mickiewicza wzór dla 
literatury, jeśli chodzi o ukazanie relacji między światem zmysłowym a światem 
nadprzyrodzonym. Przedstawiają prawdy „osnute [...] na wspomnieniach bytu 
przedpotopowego, przechowanych przez patriarchów i rozprzestrzenionych w cza-
sie wędrówki plemion azjatyckich ku Europie” [8, 86]. Tę pierwotną twórczość 
profesor określa mianem „literatury pierwiastkowej” bądź „literatury kopalnej” 
(„tradycji domowej”). Porównuje ją do „wody podziemnej”, która istnieje w na-
stępnych epokach „literatury słowiańskiej” pod powierzchnią oficjalnej kultury, 
stanowiąc jedną z tradycji ożywiających piśmiennictwo.

Słowianie, opuszczając epokę mityczną – dzięki innym ludom, przyjętej od 
nich religii i ustrojowi społecznemu – zaczynają kształtować podstawy zróżnico-
wanych narodowości i kultur, tworzą w historii „tradycję polityczną” (8, 101), 
zrazu znajdującą swój zapis w podaniach, a następnie również w innych gatunkach. 
Literatura średniowiecza interesuje profesora jako świadectwo początków życia 
narodów słowiańskich (ukazanych w związku z prezentacją m.in. kronik polskich 
i ruskich, epiki i liryki serbskiej czy czeskich falsyfikatów dawnych manuskryptów). 

Mickiewicz wskazuje na dwie epoki szczytowe „literatury słowiańskiej” (re-
prezentowanej przez literaturę polską), oddzielone od siebie okresami upadku – 
odrodzenie i swoją współczesność. Zostają one przedstawione jako czas szczegól-
nego rozwoju polskiego ducha narodowego, który wyraża się odpowiednio w „idei 
jagiellońskiej” oraz w idei mesjanizmu, kształtujących formułę kultury i literatury. 
Romantyzm okazuje się formacją, która podejmuje niedokończone dzieło epoki 
jagiellońskiej – szerzenie idei jedności słowiańskiej (proces dziejowy i literacki 
ma w świetle prelekcji paryskich charakter celowościowy). 

W prelekcjach paryskich pojawiają się przy tym dwa różne spojrzenia na od-
rodzenie. Pierwsze pochodzi z kursów pierwszego i drugiego, wiąże się z docenie-
niem pełni rozwoju kultury w owej epoce. Z jednej strony, profesor kładzie nacisk 
na jej moc polityczną oraz aspekt cywilizacyjny; z drugiej – na współistnienie 
wielu tradycji: słowiańskiej, polskiej, europejskiej (widoczne np. w twórczości 
Reja, o którym czytamy: „pisarz europejski, należący do swego wieku przez kraj, 
który związany był z Zachodem, i przez Kościół polski, który był cząstką Kościo-
ła powszechnego, podzielał poglądy swych czasów. Dzieła jego zdawały się wy-
pływać z tego samego natchnienia, co dzieła sławnych pisarzy epoki, Baltazara 
Castiglione i Montaigne’a” á9, 112ñ). Drugie formułuje Mickiewicz-mesjanista, 
krytykujący dostrzeżone w odrodzeniu początki nowoczesności, przejawiające się 
m.in. w oderwaniu literatury od życia: 

Erudyci, zwłaszcza holenderscy i niemieccy, wszyscy oderwani od życia rzeczywistego 
i czynnego, doszli w końcu do mniemania, że to życie nie istnieje, i nazwali łacinę studiowaniem 
ludzkości, studia humaniora. [11, 460]

Mickiewicz stwierdza, iż po okresie rozkwitu „literatury słowiańskiej” w pierw-
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szej połowie w. XVII, około r. 1620: „Wszędzie [...] napotykamy słupy graniczne, 
oddzielające dawną historię słowiańską od nowoczesnej” (10, 20) (nastaje wtedy 
epoka cesarstwa rosyjskiego) 27. Dawna całość rozpada się pod naporem konfliktów 
religijnych (reformacja) i politycznych, postępującego racjonalizmu – o dokonu-
jącym się rozpadzie świadczy np. rozwój żywotopisarstwa i pamiętnikarstwa, 
gatunków wprowadzających prymat perspektywy jednostkowej nad wspólnotową. 

W wykładzie I kursu drugiego profesor mówi o piśmiennictwie słowiańskim 
w stuleciach XVII i XVIII – co oczywiste, w prelekcjach paryskich epoka baroku 
nie zostaje wyróżniona – które stało się naśladowcze, skupiło się na powielaniu 
wzorów francuskich, choć Mickiewicz wskazuje na autorów nie poddających się 
tej tendencji, docenia np. dzieła Paska. Ostatecznie słowiańskie idee narodowe 
zostały zatracone, zdaniem twórcy, przez pisarzy wieku oświecenia (retorów, pro-
zaików, oderwanych od zbiorowości, kosmopolitów, ateuszy, propagatorów nowo-
czesności i jej reform). Obraz tej epoki w prelekcjach paryskich jest wszakże 
niejednoznaczny. Oprócz krytyki poezji polskiej i rosyjskiej profesor przedstawia 
pojawiające się w oświeceniu początki odrodzenia narodowego (pozytywnie oce-
niony zostaje np. J. U. Niemcewicz, łączący dawną Polskę z nową, podobnie 
F. Karpiński czy K. Brodziński).

Odrodzenie narodowe przypada na romantyzm (wówczas zaczyna powstawać 
literatura przyszłości), jak już wspomniałem, definiowany przez Mickiewicza 
z perspektywy mesjanizmu („odwołanie się do g e n i u s z u, do n a t c h n i e n i a”): 

Rok 1830 rozpoczyna zwrot w krajach północnych [...]. Polska [...] widziała rozkwit no-
wych dzieł; jej myśl narodowa, która w ciągu wieków wydała luźne jeno zwrotki, ułamki po-
ematów, teraz wydaje dzieła skończone i wybitne [...]. [10, 364–365]

Źródłem tej odnowy stała się prowincja i jej szkoły (warto zwrócić uwagę na 
tę nową kategorię procesu literackiego), a podstawą – metafizyczne rozumienie 
narodowości, związanej ze światem wyższym, krainą prawdy artystycznej. 

Mickiewicz podkreśla, że proces odrodzenia narodowego – również u Rosjan 
i Czechów – przebiega „na mogile wielu ludów, na gruzach dawnych ustrojów 
słowiańskich” (10, 12), co umożliwia pojednanie Słowian, wyzbywających się 
uprzedzeń z przeszłości, otwierających się na przyszłość i na mającą kształtować 
się w niej jedność. Cięcie następuje także w procesie literackim, choć jest ono 
ukazywane w sposób ambiwalentny – raz jest mowa o zerwaniu z przeszłością, raz 
o związkach z nią. Owa niejednoznaczność łączy się z próbą pogodzenia w jednym 
dyskursie kategorii rewolucji i tradycji. Znajdujemy w prelekcjach paryskich rów-
nież myśl o dwóch nurtach ocalania tożsamości narodu polskiego w w. XVIII: 
konserwowaniu przeszłości i wypracowywaniu przyszłości. Przedstawiona zosta-
je ponadto genealogia nowej literatury, wywodzącej się z poezji barskiej (inicju-
jącej mesjanizm), zsyłkowej oraz legionowej. 

O ile w wykładach poświęconych epoce jagiellońskiej profesor, eksponując 
całościowy rozwój kultury (można w związku z tym dostrzec ujęcie procesu hi-
storycznego w kategoriach postępu oświecenia), zakładał, że pisarz potrzebuje 

27 Profesor ma na myśli bitwę pod Białą Górą (1620) – zadecydowała ona o upadku Czech – rok 
1622, na który, jego zdaniem, przypada schyłek odrodzenia, oraz rok 1613, w którym na tron rosyj-
ski wstępuje dynastia Romanowów, otwierając Ruś na wpływy obce.
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odpowiednio rozwiniętego środowiska cywilizacyjnego, to wizja romantyzmu 
okazuje się odmienna. Mickiewicz-mesjanista utrzymuje, że wielkość kultury 
zależy od charakteru moralnego jej twórców, a ten od doświadczonego przez nich 
cierpienia. Profesor-poeta porównuje zresztą obie epoki, zestawiając ich proroków: 
Skargę, reprezentanta „idei jagiellońskiej” (proroka Starego Testamentu) oraz 
księdza Marka (wyższego proroka Nowego Testamentu), który dał „zaród” myśli 
ożywiających literaturę najnowszą. W ten sposób zaprezentowany zostaje postęp 
polskiego ducha narodowego 28. Kiedy proces literacki epoki jagiellońskiej był 
kształtowany przez historię, w romantyzmie okazuje się, jak już wspomniałem, 
umocowany w objawieniu.

Profesor podkreślał paralele epoki jagiellońskiej oraz okresu jemu współczes- 
nego, biorąc pod uwagę ich tradycje polityczne. Sugerował jednak zarazem i pa-
ralele innego rodzaju, ugruntowane na tradycji mitycznej, obejmujące dłuższy 
odcinek czasu. W lekcji XI kursu czwartego, nawiązując do myśli z kursu pierw-
szego, Mickiewicz stwierdził:

Grupując płody ducha słowiańskiego, podzieliłem je na trzy oddziały. Pierwszy obejmuje 
powieści i pieśni gminne. Tę część literatury, najrozleglejszą i najdawniejszą w Europie, na-
zwałem k o p a l n ą  albo u t a j o n ą; jest bowiem cała złożona w duchu ludu i rzadko jeno 
wydostaje się na powierzchnię publicznej jawności. Do drugiego oddziału należą z małymi 
wyjątkami wszystkie książki słowiańskie. Stanowią one tak zwaną przez sławnego krytyka 
Mochnackiego literaturę n a l e c i a ł ą; to książki tłumaczone z języków obcych albo obcym 
natchnione duchem. Mamy wreszcie literaturę tegoczesną, którą nazwaliśmy m e s j a n i c z n ą. 
Wywodząca się w prostej linii z literatury u t a j o n e j, ma podobieństwo do płodów ducha 
europejskiego, bo jest publiczna i pisana, ale pod każdym innym względem różni się od nich 
zupełnie. [11, 458–459]

Według Mickiewicza, o czym już wspominałem, „jedynie prawdziwa litera-
tura” (11, 460) istniała do okresu odrodzenia. Dopiero mający dokonać się współ-
cześnie – w romantyzmie (po romantyzmie?) – powrót literatury mesjanicznej do 
źródeł, a więc do mowy oraz do mitu, odnowi piśmiennictwo, podniesie zarazem 
literaturę „kopalną” (11, 458) na wyższy poziom. Literatura Słowian, podobnie jak 
ich narodowość (narodowości), zatacza więc w w. XIX, zdaniem profesora, mi-
tyczne koło, które jednak wracając do czasu początku, pozwala na jego rozwój.

Charakterystyczną cechą wizji procesu literackiego, począwszy od kursu dru-
giego, jest swego rodzaju oczyszczanie przedpola dla literatury polskiej:

Różne literatury, które kroczyły dotychczas równolegle, teraz opuszczą nas jedna po 
drugiej i zakończymy na literaturze polskiej, na literaturze narodu, który wydawszy w ostatnich 
czasach zaród samodzielnego, a zarazem narodowego piśmiennictwa, po próbach sformułowa-
nia nowej filozofii, w daleką przyszłość wymierzył swoje pragnienia i nadzieje. [10, 362]

Lekcje profesora poświęcone literaturze współczesnej stają się przede wszyst-
kim komentarzem do utworów polskich z uwzględnieniem dzieł innych narodów.

Można zauważyć w prelekcjach paryskich jeszcze jedną tendencję do oczysz-
czania przedpola. W wykładzie II kursu czwartego Mickiewicz mówi: „Jako tłu-

28 Nie można tu pominąć i porównania dwu innych utworów reprezentujących epokę jagielloń-
ską oraz romantyzm, a mianowicie pamiętników Kordeckiego i Nie-Boskiej komedii Krasińskiego. 
W tym przypadku to tekst dawny jako epopeja religijna okazuje się doskonalszy, tekst nowszy 
okazuje się dziełem „mesjanizmu fałszywego” (11, 60).
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macze wewnętrznego życia rodu słowiańskiego, zostaliśmy na koniec opuszczeni 
i od poezji, i od filozofii” (11, 334). Tym razem profesor zmierza do wykluczenia 
z wykładów problematyki literackiej i następującej po niej filozoficznej, by po-
święcić się całkowicie problematyce religijnej i społeczno-politycznej. Przesunię-
cie to ukazane zostaje zresztą jako immanentna prawidłowość procesu literackiego 
na Słowiańszczyźnie – ujawniającego w ten sposób, zdaniem Mickiewicza, zbli-
żanie się czasu mesjanistycznej przemiany. 

Interpretacja
Pozostaje zapytać o główne reguły określające interpretację w prelekcjach 

paryskich. W wykładzie II kursu pierwszego profesor mówił: 
Literatura ta [tj. „literatura słowiańska”] ukazuje się nam niewyraźnie w pewnym odda-

leniu, co nadaje jej właściwy koloryt; ocenić zaś literaturę można wtedy tylko, kiedy się ją 
przybliży do oczu widza. To właśnie jest moim obowiązkiem. [8, 24]

Interpretowanie literatury – jej „przybliżanie” – jest zatem niezbędne w mo-
mencie, w którym jawi się ona jako inna, gdy odsłania własny, unikatowy „koloryt”, 
jego źródło tkwi w narodowości. Hermeneutyka prelekcji paryskich ma zatem 
swoje uzasadnienie w dystansie powodowanym przez narodowe zróżnicowanie 
literatury i kultury 29, jest zakorzeniona w historyzmie, otwierającym taką perspek-
tywę. 

Oto deklaracja Mickiewicza z wykładu inauguracyjnego:
Owóż dać je [tj. pomniki literatury] poznać to znaczy dać wam odczuć zapał, który je 

wytworzył. Czyż badania przygotowawcze, gdybyśmy nawet mieli na nie czas, dałyby nam 
moc wydobyć z arcydzieła to utajone życie, które w jego łonie się kryje i stanowi tajemnicę 
sztuki? Nie; ażeby ze słowa stworzonego przez artystę życie owo wytrysnęło, trzeba nad nim 
wypowiedzieć słowo twórcze [...]. [8, 14]

Zdaniem Mickiewicza, dzieło literackie stanowi owoc zapału jego twórcy 
(zapał/egzaltacja jest, w świetle Literatury słowiańskiej, specyficznym nastrojem 
poznawczym, łączącym człowieka ze światem ducha), istotę utworu stanowi 
tkwiące w nim „utajone życie”. Niezbędna okazuje się zatem „praca wewnętrzna” 
nad tekstem, a nie analiza. Namysł – związany z intuicją bądź natchnieniem – 
który staje się niejako odnowieniem procesu prowadzącego do jego powstania 
(tak ujawnia się genetyzm tej koncepcji), spotkaniem z duchem poety, pojmowa-
nym wszakże, jak już pisałem, jako byt ponadindywidualny, jako medium naro-
dowości. W ten sposób należy rozumieć Mickiewiczowskie „wypowiadanie słów 
twórczych”, metodę duchowego poznania dzieła, w którym ważne są podmiotowe 
i w intencji profesora obiektywne doświadczenie, a także apel do doświadczenia 
słuchacza:

Trzeba najpierw wyzwolić się od wszelkich uprzedzeń, przejąć się życiem, które ożywia 
te dzieje, te pomniki, trzeba niejako wchłonąć w siebie wszystkie ich promienie, by odbić 
wiernie ich obraz, w którym by naród lub autor mogli się rozpoznać. [10, 18]

29 Szerzej piszę na ten temat w artykule Koncepcja hermeneutyki tekstu literackiego w prelek-
cjach paryskich Adama Mickiewicza. „Teksty Drugie” 2001, nr 2.
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Interpretacja Mickiewicza odznacza się, z jednej strony, nastawieniem na 
autora; z drugiej – szeroką kontekstualizacją (również o charakterze heurystycznym 
i aksjologicznym, np. porównania nieznanej „literatury słowiańskiej” ze znaną 
i wysoko wartościowaną grecką), wzajemnym oświetlaniem się porządku literac-
kiego i nieliterackiego. Mamy więc do czynienia w prelekcjach paryskich z roz-
ważaniami poświęconymi środowisku naturalnemu „literatury słowiańskiej”, 
środowisku cywilizacyjnemu (religia, filozofia, tło społeczno-polityczne, kultura, 
życie literackie, nauka), historii, literaturze (komparatystyka literacka), biografii. 
Twórca przyjmuje istnienie swego rodzaju centrów interpretacyjnych, epifanii 
ducha narodowego: wydarzeń historycznych, autorów, tekstów, tematów, które 
rozważa we wzajemnie oświetlających się kontekstach.

Taka koncepcja hermeneutyki – odznaczającej się perspektywą duchową, 
moralną – prowadzi do ograniczenia wątków analitycznych (pojawiają się one 
głównie w pierwszym i drugim kursie). Swoje rozważania Mickiewicz nierzadko 
określał jednak mianem rozbioru, zajmując się m.in. poetyką tekstu. Przedstawia-
jąc treść utworu, najczęściej omawiał jego fabułę (traktując bohatera jako domi-
nantę kompozycyjną), ewentualnie w przypadku liryki prezentował problematykę 
wiersza; zasadniczo streszczał i parafrazował omawiane dzieła („przedmiotem 
naszego kursu jest nade wszystko [...] śledzić myśl tych literatur” á10, 354ñ). 
Przeprowadzany przez profesora rozbiór tekstów służy wyodrębnieniu elementów, 
które można wpisać w mit słowiański (w jego dwóch wersjach: historycznej 
i metafizycznej) – w związku zarówno ze sferą tematyczną, jak i poetyką (np. styl 
słowiański, wersyfikacja, genologia, kompozycja).

Dyskurs prelekcji paryskich został nasycony wartościowaniem – tak explicite, 
jak i implicite (wyraźny jest np. wątek idealizacji „literatury słowiańskiej”, zwłasz-
cza w opozycji do literatury europejskiej). Do najważniejszego pojęcia, stanowią-
cego w Literaturze słowiańskiej kryterium wartościowania, należy niewątpliwie 
narodowość – w całym swoim szerokim i zmieniającym się zakresie znaczeniowym. 
Pojęcie to obejmuje wyróżniane dotąd przez badaczy kryteria oceny ideowe (etycz-
ne czy religijne) 30. Pozwala ono niejednokrotnie uznawać za arcydzieła teksty 
drugorzędne w perspektywie estetycznej. Znamienny jest fragment wykładu po-
święconego Karpińskiemu: 

tu jednak, mając na względzie całość literatury słowiańskiej, będziemy oceniać Karpińskiego 
z innego punktu widzenia; rozważymy, w czym i w jaki sposób wyobraża idee narodowe i idee 
wieku, ocenimy go jako poetę religijnego i narodowego. [10, 250]

Mickiewicz zajmował się w swoich ocenach również kategoriami stricte es-
tetycznymi (choć i te wiązał z narodowością), niejednokrotnie pozytywnie walo-
ryzując to, co z perspektywy ideowej nie mieściło się w jego koncepcji literatury, 
przykładem może być wysokie notowanie twórczości Trembeckiego. Co znamien-
ne, profesor jawi się jako wyznawca wartości przypisanych zazwyczaj estetyce 
klasycyzmu (zdarza mu się także krytykować naruszenia praw poetyki klasycy-
stycznej).

30 Zob. np. M. S m o l a r s k i, Źródła sądów historyczno-literackich Adama Mickiewicza 
w „Kursach literatury słowiańskiej”. „Przegląd Współczesny” 1925, nr 40.
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Projekt literatury przyszłości
Punktem dojścia dyskursu literaturoznawczego prelekcji paryskich jest projekt 

literatury przyszłości (wyrastający z koncepcji słowa czynnego i krytyki kultury 
książkowej, tworzonej dla kunsztu bądź rozrywki: „poezja wydana w słowa, jest 
już nieszczęściem dla ducha, który popełnia w ten sposób zdradę na samym sobie” 
á11, 23ñ) 31. 

Źródeł poezji Mickiewicz dopatruje się w swoich czasach. Nową epokę poezji 
miał, jego zdaniem, zainicjować Byron – piszący pod wpływem Napoleona. Stała 
się ona epoką twórczości wiążącej sztukę, poznanie oraz egzystencję, epoką twór-
czości „czynnej”, kształtującej historię. W ten sposób miał być zrealizowany po-
stulat integralności człowieka („zupełnego”) (11, 399), łączącego różne dziedziny 
twórczych działań i stającego się dzięki temu istotą pełną, osiągającego moc 
sprawczą oraz odzyskującego rzeczywistość dzięki swojej aktywności. 

Koncepcja literatury przyszłości powstaje w prelekcjach paryskich w trakcie 
rozważań komparatystycznych. Zestawiając różne teksty (m.in. Byrona, Puszkina, 
Kollára, polskich romantyków), Mickiewicz konstruuje swój projekt, zwracając 
uwagę na pojawiające się w nich profetyczne wątki przełomu dziejowego.

Profesor mówi o „prawdziwym autorze”:
Kiedy intencja i siła połączą się z sobą w jednym duchu, staje się to czynem dokonanym. 

Człowiek tak działający jest prawdziwym autorem. U Rzymian auctor oznacza człowieka, 
który s p r a w i a, pod którego kierunkiem rzecz jakaś została w y k o n a n a, nie zaś napisana, 
i który w ten sposób pomnaża, auget, zasób rzeczy wykonanych. Ta właśnie realizacja daje 
jednocześnie człowiekowi powagę, prawdziwą powagę. [11, 426]

Na czym wszakże polega owo przeciwstawienie tego, co „napisane” – temu, 
co „wykonane”? W lekcji I kursu trzeciego zawarta została następująca charakte-
rystyka polskiej literatury romantycznej, której twórcy zyskują rangę autorytetów:

Przede wszystkim tchnie ona [tj. literatura] prawdą. Każde dzieło jest zarazem czynem; 
każde wyraża najgłębsze przeświadczenia i uczucia twórcy; człowiek żyje w swych dziełach, 
z wszystkimi odrębnymi znamionami swej narodowości, można go poznać po stylu. [...] 

Literatura ta cała jest filozoficzna i socjalna. Że zaś pisarze polscy nie kuszą się o wynaj-
dywanie ani zalecanie systematów indywidualnych, że są tylko echem wielkiego głosu ludu, 
w którym to głosie uznaje się powszechnie głos boży – z dzieł ich nawet filozof może się 
wiele nauczyć. To nieodłączna część wielkiego słowa drgającego w łonie ludu. [11, 10]

Profesor zwracając uwagę na specyfikę funkcjonowania omawianej literatury 
– w tym przypadku Nie-Boskiej komedii Krasińskiego – poza nowoczesnym ryn-
kiem literackim, podkreśla prawdziwość (mówiąc o polskiej poezji romantycznej, 
uwypukla również jej „powagę”). „Prawda” sygnalizuje tu zgodność tekstu z wnę-
trzem twórcy, jego myślami i uczuciami – autentyzm, naznaczony przy tym do-
świadczeniem narodowości (skojarzonej z ludem), wyrażający wspólnotę, a także 
natchnienie metafizyczne (wspólnota w świetle tej myśli znajduje się w synchronii 
ze światem wyższym). Twórca – wyzbywający się swojego „ja” – staje się według 
tej koncepcji swoistym medium „prawdy”, mądrości dotyczącej świata, która 
działa przez piszącego. 

31 Zob. B. D o p a r t, Koncepcja literatury mesjanicznej w prelekcjach paryskich Adama Mic-
kiewicza. „Ruch Literacki” 1982, z. 5/6.
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Nie oznacza to jednak, by poeta miał być istotą bierną, jedynie oczekującą 
inspiracji. Mickiewicz stawiał przed nim wysokie wymagania etyczne. Poeta to 
ktoś, kto doświadcza odkupicielskiego cierpienia, własnego i narodowego, służy 
prawdzie. Czyn wewnętrzny („przemienienie się”) staje się warunkiem czynu 
owocującego wykonaniem, powrotu do stanu, w którym literatura jest zarazem 
„dziełem religijnym i politycznym” (11, 459).

Zawarta w prelekcjach paryskich opowieść o literaturze Słowian dąży do 
syntetycznej całości, pozostając jednak fragmentem, sylwą, łączącą różne dyskur-
sy, niejednokrotnie naruszającą porządek logiczno-retoryczny (szczególnie w kur-
sie czwartym, w którym widoczne jest uporczywe powracanie do podejmowanych 
problemów, porzucenie linearnego, chronologicznego i argumentacyjnego wywo-
du, powtarzanie tych samych kwestii, jakby w intencji wzmocnienia pragmatycz-
nego waloru dyskursu). 

To ideologia umożliwiła profesorowi przedstawienie spójnego i wyraźnego 
wizerunku literatur słowiańskich (jako „literatury słowiańskiej”). Wizerunek ten 
– m.in. z przyczyn ideowych – musiał być wszakże niepełny oraz nierzadko zde-
formowany przez nadinterpretacje czy interpretacje jednostronne, podporządko-
wane apriorycznej wizji Słowian (choć, znów wypada zastrzec, Mickiewicz nieraz 
wykraczał w odczytaniach utworów poza założenia ideowe). W miarę rozwoju 
kursów – i przemiany Mickiewiczowskiej idei narodowości – da się zaobserwować 
wzrost takich praktyk. Polegają one przy tym na odczytywaniu w tekstach i wczy-
tywaniu w nie wątków profetycznych – czy może lepiej byłoby powiedzieć: doty-
czących związku światów, ziemi i nieba (proces ten jest zauważalny począwszy 
od omówienia epoki odrodzenia, choć i we wcześniejszej twórczości profesor 
eksponował zdolność literatury do wyrażania przeczuć dotyczących przyszłości) 32. 

Literatura słowiańska stanowi palimpsest, tekst wielogłosowy, którego sensy 
są motywowane przez różne, często sprzeczne, domeny znaczeniowe, mające 
w intencji Mickiewicza tworzyć spójną wizję świata. Spójność ta jest osiągana 
przez profesora na drodze interpretacji różnych dyskursów kultury, w trakcie prób 
pogodzenia różnych ról przyjmowanych przez niego. 

Wydaje się, że prelekcje paryskie stanowią jedynie próbę zbliżenia się do 
sensu, taką próbą musi być, zdaniem romantyka, każdy rodzaj dyskursu; są dziełem, 
które znaczy całościowo, jako swego rodzaju symbol. Mickiewicz uznawał swoją 
pracę za prowizoryczną, mówił o przyszłej historii literatury, mającej zadziwić 
wszystkich, pisał w przedmowie do niemieckiego wydania dzieła:

W tekście polskim, a wobec tego i w tekście niemieckim, uszły uwagi liczne omyłki 
w datach, w liczbach, nazwiskach, a czasem i błędne wyrażenia. Te niedokładności, rażące dla 
publiczności tak surowej jak niemiecka, nakazują mi przypomnieć, że nie miałem czasu przej-
rzeć wydania polskiego w sposób należyty; że publikacja ta jest w znacznej części dziełem 
emigrantów polskich, którzy ciągle zajęci tak wielkim i tak żywotnym interesem swej ojczyzny, 
mogą poświęcić literaturze i filologii podrzędną tylko uwagę. 

32 Kwestią tą zajął się W. We i n t r a u b  (Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza. 
Warszawa 1982), dając wszakże w ten sposób jednostronny obraz literaturoznawstwa prelekcji pa-
ryskich. Zob. ponadto prace poświęcone odczytaniom przez Mickiewicza konkretnych utworów, np. 
Z. S t e f a n o w s k a, Mickiewicz o „Wacława dziejach” Garczyńskiego. W: Próba zdrowego rozu-
mu. Studia o Mickiewiczu.
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I dalej: 
Jednakże mimo tych skaz w szczegółach, które każdy zdoła łatwo sam sprostować, idea 

ogólna, która wykładom mym przyświecała, pozostała bez zmiany. [8, 7–8]

Nasuwa się, oczywiście, pytanie, jak praca Mickiewicza sytuuje się wobec 
pozostałych romantycznych syntez historycznoliterackich. Wstępne intuicje pod-
powiadają, że znajdujemy w prelekcjach paryskich to, co w innych ówczesnych 
projektach tego typu, ale przecież zarazem nie ma drugiego takiego dzieła. Kwestia 
ta niewątpliwie czeka na wnikliwego i kompetentnego komparatystę.

A b s t r a c t
MICHAŁ KUZIAK 
(University of Warsaw)

MICKIEWICZ – A LITERARY HISTORIAN IN PARIS LECTURES

The article views Adam Mickiewicz’s Paris lectures as a literary history. It shows the lecturer’s 
understanding of a literary work (categories that allow to conceptualize literature, i.e. ‟national  
literature,” ‟literary genetics,” ‟process of creation,” ‟literary process”), hermeneutics (analytical 
and interpretative activities) adopted by the creator, the methods of literary axiology, Mickiewicz’s 
project of literature, and the presentation of literary issues in the lectures in question.
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„SEN SREBRNY SALOMEI”, CZYLI PARADA HYBRYD 

Jaki profil ujmowania problematyki relacji polsko-ukraińskich odsłania naj-
bardziej zagadkowy i zarazem najbardziej „ukraiński” utwór Juliusza Słowackie-
go? Jaką diagnozę tych stosunków przedkłada i jaką wizję kontaktu obu etnosów 
proponuje? Czy rozpoznania w nim zawarte każą odłożyć go do archiwum idei 
przeżytych, zdezaktualizowanych, odległych od tego wszystkiego, co angażuje 
dzisiejszych czytelników, czy też w jakiejś mierze zbliżają go do współczesności? 
Odpowiedzi na te pytania pozwolą nie tylko wywnioskować, jak odnosił się do tej 
problematyki poeta, zakreślić horyzonty i uchwycić dynamikę ówczesnej świado-
mości społecznej, lecz także uzmysłowić sobie to, jaki wymiar ma jego dzieło dla 
nas, czytelników z XXI stulecia. 

Interpretacje historycznoliterackie Snu srebrnego Salomei zdradzały niejed-
nokrotnie tendencję do neutralizowania, niezbyt wygodnego etycznie, wątku 
hajdamackiego za pomocą takich kategorii, jak „wizyjność”, „duchowość” czy też 
„mistycyzm”. Kategorie te miały niejako podporządkowywać – lub eliminować 
jako nieistotne – elementy wobec nich heterogeniczne, w tym kwestie etniczne 
i społeczne. Tego rodzaju postępowaniem charakteryzuje się stanowisko, z którym 
polemizował Edward Said w Orientalizmie. Zdanie tego uczonego warto tu przy-
wołać, ze względu nie tylko na jego retoryczną eksplikację, lecz także na zawartą 
w nim dewizę postępowania badawczego: „Często, zbyt często zakłada się, że li-
teratura i kultura są niewinne politycznie czy nawet historycznie [...]” 1. Otóż nie 
są i przypadek Snu srebrnego oraz jego odczytań regułę tę potwierdza. 

Najbliższego kontekstu dla proponowanego tu kierunku eksploracji dostarcza 
historyczne doświadczenie polsko-ukraińskie – a dokładniej: polska kolonizacja 
Ukrainy i kulturowe świadectwa tego procesu 2. Wśród owych świadectw poczesne 

1 E. W. S a i d, Orientalizm. Przeł. W. K a l i n o w s k i. Wstęp Z. Ż y g u l s k i, jr. Warszawa 
1991, s. 57. 

2 Zdaję sobie sprawę z wątpliwości, jakie budzić może zastosowanie terminu „kolonizacja” 
wobec specyficznego charakteru polskiej dominacji na tzw. Kresach dawnej, wielonarodowej Rze-
czypospolitej. Zagadnienie „polskiego kolonializmu” ogniskuje od niedawna uwagę polskich, i nie 
tylko polskich, historyków. Problemowi temu częściowo poświęcona jest praca J. K i e n i e w i c z a 
Ekspansja, kolonializm, cywilizacja (Warszawa 2008), a ściślej – druga jej część, Doświadczenie 
polskie, doświadczenie pogranicza, w której autor poszukuje odpowiedzi na pytanie o charakter 
polskiej ekspansji na tle analogicznych europejskich projektów imperialnych. W tym kontekście 
wymienić również należy rozprawę T. S n y d e r a  Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa, 
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miejsce zajmuje literatura wysokoartystyczna, jak również relacje autobiograficz-
ne – a zatem teksty często bardzo od siebie odmienne, które łączy jedno: wszystkie 
są jakoś wobec „kwestii ukraińskiej” usytuowane, każdy z nich wybiera jakąś 
strategię mówienia o niej, nawet jeżeli wybór sprowadza się do pominięcia czy 
przemilczenia. Chodzi przy tym nie tyle o „same fakty” historyczne, co o ich obu-
dowanie dyskursem, a więc – interpretację, która z mocą i autorytetem kształtuje 
wyobrażenia kolejnych pokoleń (Polaków, Ukraińców) o tychże „faktach”. W per-
spektywie humanistyki najgroźniejszym aspektem kolonizacji – i zarazem jej 
ambiwalentną, paradoksalną konsekwencją – nie jest bowiem fizyczne zniewolenie 
ludności peryferii, lecz spustoszenie obejmujące mentalność zarówno skolonizo-
wanych, jak i kolonizatorów: 

Kolonializmowi nie wystarcza to, że pęta lud łańcuchem, że rozpościera nad podbitym 
narodem bezkres umysłowej pustki. Wedle reguł swoistej perwersyjnej logiki kolonializm za-
garnia też przeszłość podbitego ludu, koślawi ją, zniekształca, unicestwia 3. 

Ślady dyskursywne owego zawłaszczenia, deformacji i anihilacji ukraińskich 
dziejów – o rozmaitym natężeniu i skali – napotkać można w niejednym tekście 
naszego XIX- i XX-wiecznego piśmiennictwa, nie tylko poświęconym tematyce 
„kresowej”. Nie znaczy to wszakże, że mamy tu do czynienia wyłącznie z „per-
wersyjną logiką” kolonializmu. Sądzę, że dzieła Słowackiego stanowią – oczywi-
ście, nie jedyny, lecz z pewnością znakomity – wyjątek od tej reguły, czego posta-
ram się dowieść. 

Dla porządku odnotować należy, że wśród prób odczytań „ukraińskich” utwo-
rów Słowackiego zwracano uwagę i na takie zagadnienia, jak struktura mityczna 
wizerunku Ukrainy 4. Poruszano problem przynależności społecznej tudzież kla-
sowej, a także tożsamości etnicznej bohaterów jego dramatów, zatrzymując się na 

Białoruś 1569–1999 (Przeł. M. P i e t r z a k - M e r t a. Sejny 2006), podejmującą kwestię stosun- 
ków narodowościowych na ziemiach dawnej szlacheckiej Republiki, a także dyskusyjną książkę  
D. B e a u v o i s  Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 
1793–1914 (Przeł. K. R u tk o w s k i. Lublin 2005). Świadomość wpływu śmiałych tez francuskie-
go badacza na współczesną historiografię nie przeszkadza w budowaniu uogólnień, w których „ko-
lonizacja” występuje już jako przyjęta kategoria opisu naukowego – zob. np. M. B. T o p o l s k a, 
Przemiany zachodnioeuropejskiego pogranicza kulturowego pomiędzy Bugiem a Dźwiną i Dnieprem. 
(Polsko-litewsko-białorusko-ukraińskie losy od XV do początku XX wieku). Zielona Góra 2009, s. 398: 
„Kresy [...], z jednej strony, są świadectwem wspólnego bytowania narodów na pograniczu kulturo-
wym – z drugiej, o czym nie pozwala nam zapomnieć w swych pracach D. Beauvois, ze względu na 
przewagę potencjału gospodarczego i kultury szlacheckiej, jej polskiego i katolickiego charakteru 
– są świadectwem naszej kolonialnej obecności na ziemiach Ukrainy”. Trzeba jednak zauważyć, że 
zagadnienie „polskiego kolonializmu” na wschodnich terytoriach szlacheckiej republiki, dotąd jedy-
nie wstępnie rozpoznane, wciąż czeka na należyte opracowanie, uwzględniające etniczne i narodowe 
dyskursy publiczne naszego regionu, w tym piśmiennictwo artystyczne i krytyczne, prace naukowe 
w zakresie humanistyki, a także publicystykę polityczną i historyczną. Mówiąc w dalszym ciągu tego 
artykułu o „kolonizacji Ukrainy”, mam na myśli przede wszystkim aspekt kulturowy, nie polityczny, 
tego zagadnienia, tj. d o m i n a c j ę  p o p r z e z  d y s k u r s. Wyważoną, wolną od sentymentów 
i resentymentów, interpretację faktów i procesów związanych z projektem polonizacyjnym/„koloni-
zacyjnym” I Rzeczypospolitej, uwzględniającą odpowiedzi na pytania o naturę, zakres i zarówno 
bezpośrednie, jak i pośrednie skutki tego projektu, pozostawić wypada historykom. 

3 F. F a n o n, Wyklęty lud ziemi. Przeł. H. T y g i e l s k a. Warszawa 1985, s. 144. 
4 G. G r a b o w i c z, Mit Ukrainy w „Śnie srebrnym Salomei”. Przeł. E. J a m r o z i k. „Pa-

miętnik Literacki” 1987, z. 2. 
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ogół na XVII- i XVIII-wiecznych uwarunkowaniach społeczno-politycznych. 
Zadawano nawet pytanie o ideologiczny stosunek poety do Ukrainy i narodu ukra-
ińskiego 5. Spora część tych wystąpień to głosy sformułowane w ciągu ostatnich 
lat, wskazujące w twórczości autora Kordiana idee i wartości bliskie dzisiejszemu 
odbiorcy. Nie bez racji pisze Alina Kowalczykowa, że spośród naszych najwybit-
niejszych romantyków „to u Słowackiego właśnie znajduje się szczególnie wiele 
wątków jakby współgrających z naszymi niepokojami intelektualnymi” 6. Wśród 
tych „niepokojów” poczesne miejsce zajmują pytania o dalsze kierunki i oblicza 
kontaktów polsko-ukraińskich, nie tylko w polityce, lecz także w kulturze i w nie-
których rejonach nauk humanistycznych – m.in. w historii, nauce o literaturze, 
antropologii kulturowej. 

Podjęcie tematyki ukraińskiej (kozackiej) nie wynikało u Słowackiego z po-
dążania za literacką modą lansowaną przez „kozako-powieściarzy”, jak pisał o nich 
z ironią w Beniowskim (pieśń III, w. 324). Stanowiło raczej konsekwencję auto-
biograficznej empirii poety, dla którego Ukraina ze swoim folklorem i tradycją 
tworzyła najbliższy układ odniesienia, „małą ojczyznę” i komponent kulturowej 
tożsamości. Ukraina nie była dla autora Beniowskiego „słowiańską Szkocją”, a on 
sam – w odróżnieniu od wielu przedstawicieli „szkoły ukraińskiej” (np. Antonie-
go Czajkowskiego) i współczesnych sobie badaczy tamtejszego folkloru (jak 
Michał Grabowski) – nie kreował się na kozakofila, rozentuzjazmowanego piew-
cy legendarnych „ukrainnych” ziem i ich mieszkańców. Rola ukraińskiego inte-
rioru nie wyczerpuje się u Słowackiego na poziomie stylotwórczym ani nie 
sprowadza się do egzotycznego sztafażu. Poeta nie układa motywów ukraińskich 
w ornament, który nadałby jego opowieściom znamiona folklorystycznego „au-
tentyzmu”. Ani przestrzeń, w tym po tylekroć mitologizowana w naszej literatu-
rze ostatnich dwóch stuleci przyroda, ani zdarzenia i postaci w nich uczestniczą-
ce nie funkcjonują tu na zasadzie osjanistycznej, mitogennej stylizacji. Ich uka-
zywanie przez Słowackiego, zwłaszcza w dojrzałym okresie jego pisarstwa, nie 
wynikało z fascynacji tajemniczą i nieznaną obcością, obcości tej bowiem uro-
dzony, choć tylko częściowo wychowany na Podolu poeta w stosunku do Ukrainy 
nie odczuwał 7. 

To jednak nie sam anty- (albo raczej a-) egzotyzm ani leżące u jego podstaw 
poczucie osobistego związku z Ukrainą nadają wątkowi ukraińskiemu w twórczo-
ści Słowackiego tak specyficzny kształt. Swoistość traktowania tego wątku prze-

5 Przykładem jest tu artykuł E. N a c h l i k a  Słowacki ukraiński (w zb.: Słowacki współczesny. 
Red. M. Troszyński. Warszawa 1999, s. 98). 

6 A. K o w a l c z y k o w a, Słowacki współczesny. W zb.: Juliusz Słowacki – wielokulturowe 
źródła twórczości. Red. A. Bajcar. Warszawa 1999, s. 9. Trzeba przyznać, że „współczesności” Snu 
srebrnego Salomei upatrywano także w innych jego aspektach – np. w „poezji tragizmu”, poprzez 
którą dramat ten miałby być „bardzo bliski współczesnemu odczuwaniu i rozumieniu świata” 
(K. S k u s z a n k a, Z notatek do inscenizacji „Snu srebrnego Salomei”. W zb.: Prace o literaturze 
ofiarowane Zygmuntowi Szweykowskiemu. Red. J. Maciejewski. Wrocław 1966, s. 461. Nb. szkic 
Skuszanki zawiera pewne wartościowe spostrzeżenia i sugestie interpretacyjne, nie wnika jednak 
głębiej w kwestię relacji polsko-ukraińskich w dramacie). 

7 Pisał o tym S. M a k o w s k i  w szkicu Narodziny poety „szkoły ukraińskiej” (w zb.: Juliusz 
Słowacki – wielokulturowe źródła twórczości, s. 34). Zob. też M. K w a p i s z e w s k i, „Stepowy ty 
król!” Kozak w twórczości Juliusza Słowackiego. W zb.: Słowacki i Ukraina. Red. M. Woźniakie-
wicz-Dziadosz. Lublin 2003, s. 40. 
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jawia się u autora Snu srebrnego Salomei raczej w daleko posuniętej a u t o n o-
m i z a c j i  nanizanych na ową „nić” elementów. To właśnie owa fundamentalna 
autonomiczność ukraińskości i wizerunku Ukrainy, jej u p o d m i o t o w i e n i e, 
tak wydatnie odcina ukraińskie opus Słowackiego od zalewu ukrainofilskiej twór-
czości polskich romantyków. 

W jaki sposób daje o sobie znać przyjęcie tej autonomizującej perspektywy? 
Zacznę od końca, tj. od komentarza, jakiego dostarcza współczesny nam dys-

kurs literaturoznawczy. To znamienne, że ukrainista, Stefan Kozak, pisząc o Śnie 
srebrnym Salomei, uznał za konieczne, aby tłumaczyć się ze swoich tez, jakby 
w obawie przed ich obrazoburczym, bo niepolonocentrycznym wydźwiękiem: 

Zdaję sobie sprawę, że brzmi to, być może, nieco przesadnie, niemniej jednak Juliusz 
Słowacki w Beniowskim, a zwłaszcza w Śnie srebrnym Salomei jawi się jako postać, której akt 
odrzucenia konwenansów, atrybutów, cech i mentalności szlacheckiej stał się konstruktywnym 
aktem szukania polsko-ukraińskiego porozumienia i zgody 8. 

Zastrzeżenie to pada w bezpośrednim następstwie innego ważnego stwier- 
dzenia: 

Można by rzec, iż [...] stał się Słowacki twórcą wypowiadającym się w zasadniczych 
kwestiach ukraińskich, a także wyrazicielem marzeń i stanu świadomości Ukraińców 9. 

Cytowany tu uczony swoją ostrożną wypowiedzią intuicyjnie utrafił w sedno 
sprawy. Jego egzegezę Snu srebrnego można sparafrazować za pomocą innego 
kodu następująco, porzucając retorykę nieśmiałości: Słowacki w dramacie o ko-
liszczyźnie stworzył taką reprezentację Polski (polskości) i Ukrainy (ukraińskości), 
która przewartościowywała współczesne poecie idee i koncepcje polityczne oraz 
ocenę historii, przemieszczając centrum dyskursu o problematyce ukraińskiej poza 
jego jedynie dotąd uznawane, tradycyjne, polskie jądro. Dysponując znajomością 
tyleż dostępnych sobie faktów historycznych co ich dalszych politycznych reper-
kusji, poeta ukazał wypadki 1768 r. jako zdarzenia konstytutywne dla ukraińskiej 
narracji i narodowego samoprzedstawienia, dodające impetu dążeniom niepodle-
głościowym narodu ukraińskiego 10. Sen srebrny Salomei odnotowuje symbolicznym 

8 S. K o z a k, Juliusz Słowacki i Taras Szewczenko. W zb.: Juliusz Słowacki – wielokulturowe 
źródła twórczości, s. 70. 

9 Ibidem. Z kolei badacz ukraiński, H. C z o p y k  (Etnopsychologiczne cechy Ukraińców 
w twórczości Juliusza Słowackiego. Przeł. M. C z e t y r h a. W zb.: Poetyka przemiany człowieka 
i świata w twórczości Juliusza Słowackiego. Red. M. Śliwiński. Olsztyn 1997, s. 200), w podobnym 
duchu, lecz już – co zrozumiałe – bez tego rodzaju zastrzeżeń, zauważa, niepotrzebnie wmontowując 
w swoją wypowiedź wątek psychobiograficzny: „Wzmagana przez chorobę wrodzona uczuciowość, 
wraz z nostalgicznym smutkiem za krajem swojego dzieciństwa, przyczyniły się do tego, iż Słowac-
ki stał się swoistym medium między duszą ukraińską a polskim czytelnikiem, zadziwiając jednocze-
śnie współplemieńców umiejętnością tak głębokiego i precyzyjnego odczucia mentalności ludu 
ukraińskiego”. 

10 „Naród jest tworem historyczno-politycznym, którego powstanie wynika z określonej, dają-
cej się konkretnie opisać historyczno-politycznej sytuacji, determinującej także jego swoisty charak-
ter” – pisał E.-W. B ö c k e n f ö r d e  w artykule Naród – tożsamość w swych różnych postaciach 
(Przeł. P. K a c z o r o w s k i. W zb.: Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo. 
Oprac., przedm. K. M i c h a l s k i. Kraków 1995, s. 125). Gwoli ścisłości należy zaznaczyć, że 
we współczesnym ukraińskim dyskursie historiograficznym powstanie Gonty i Żeleźniaka nie jest 
uznawane za kamień milowy w procesie budowania ukraińskiej świadomości narodowej. 
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językiem literatury moment narodzin tej świadomości, wyposażając ją w strate-
giczne dla pamięci historycznej składniki – to, co niezbędne każdemu nowo po-
wstającemu narodowi, konstruującemu własną przeszłość. Służy temu uchwycenie 
przez Słowackiego – w oryginalnej, nie znanej przedtem w polskim piśmiennictwie 
perspektywie – zdarzenia, które przekształca rozsypaną, chaotyczną zbiorowość 
etniczną podporządkowaną polskiej dominacji w „politycznie zorientowaną  
świadomą całość, taką, która jest gotowa do działania i ma wolę ku temu, by dzia-
łać” 11. Działanie to, podjęte w formie powstania, legitymizuje – w planie dramatu 
– ukraińskie dążenia izolacjonistyczne wobec obcego, tj. polskiego panowania 
i podważa uniwersalistyczne pretensje dyskursu polskiego do reprezentowania 
Ukrainy i ukraińskości. Na czym polega wspomniana swoistość perspektywy, jaką 
posłużył się poeta? 

Według George’a Grabowicza Sen srebrny Salomei „jest utworem wybitnie 
spoistym, jednym z największych osiągnięć Słowackiego i polskiego romantyzmu”. 
Spoistość tę, zdaniem badacza, dramat zawdzięcza „istnieniu mocnego, trwałego 
rdzenia”, którym jest „mit Ukrainy” 12 – to on, jak sądzi Grabowicz, stanowi klucz 
do zrozumienia dzieła. Intuicja trafna, lecz wymagająca rozwinięcia w kierunku, 
jakiego autor eseju z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku z przyczyn metodo-
logicznych nie przewidywał. 

Lukę w lekturze Snu srebrnego według klucza „postkolonialnego” postanowił 
wypełnić Daniel Beauvois w krytycznym wobec Słowackiego i obfitującym w na-
der śmiałe tezy szkicu, zrywającym z monoetniczną perspektywą większości ujęć. 
Francuski historyk, przeprowadzając rozległą krytykę polskiego mitu kresowego, 
zaangażował się zarazem w polemikę z dotychczasową tradycją odczytań drama-
tu, a zwłaszcza z tymi wykładniami, które ostatecznej sankcji jego sensu upatry-
wały w genezyjskiej historiozofii autora z jej „niezłomną logiką” ofiary. Logika ta 
– zdaniem Beauvois – udziela łatwego rozgrzeszenia za koszmar koliszczyzny 
przedstawiony w utworze. Badacz zarzucił poecie, że wyrafinowana, polifoniczna 
struktura Snu odsuwała bolesne fakty polsko-ukraińskiej historii „w jakąś niereal-
ną przeszłość, w świat gry, metafory, ambiwalentności”, a „zabawa teatralna od-
realniała i jakby »uniewinniała« wszystko, co zostało pokazane” 13. Słowacki 
w oczach autora Trójkąta ukraińskiego „nagina historię do przyjętej przez siebie 
teorii” 14, oferując czytelnikowi wersję zdarzeń wypełnioną „zagmatwanymi prze-
inaczeniami” 15, w której „nie tylko gloryfikuje wyidealizowaną rycerską przeszłość, 
ale każe wierzyć w jej trwałość w przyszłości, ignorując całkowitą blokadę sto-
sunków polsko-ukraińskich w XIX wieku” 16. Twórca Snu srebrnego Salomei 
przedstawiony został przez Beauvois jako sprawny i lojalny funkcjonariusz w służ-
bie polskiego dyskursu mitologizacji (czytaj: kolonizacji) Ukrainy: 

Współczesne ziemiaństwo polskie na Ukrainie w żaden sposób nie chciało dostrzec inno-
ści ludu ukraińskiego, a Sen srebrny Salomei pozwalał uratować jakąś wizję możliwości 

11 B ö c k e n f ö r d e, op. cit., s. 122. 
12 G r a b o w i c z, op. cit., s. 25. 
13 D. B e a u v o i s, Słowacki iluzjonistyczny, czyli rzeź humańska jako „tragifarsa”. W zb.: 

Słowacki współczesny, s. 29. 
14 Ibidem, s. 27. 
15 Ibidem, s. 30. 
16 Ibidem, s. 35.
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wspólnego losu, ba, nawet dalszej integracji Ukrainy z Polską. Ta sztuka była progiem toleran-
cji, którego opinia społeczna nie umiała już przekroczyć 17. 

O ile trudno nie zgodzić się co do ogólnego stanu świadomości ówczesnej 
polskiej szlachty, zresztą nie tylko tej zamieszkującej Ukrainę, to patrzenie na utwór 
Słowackiego jako na dowód ideologicznego kompromisu artysty niezdolnego wyjść 
poza polonocentryczny punkt widzenia budzi wątpliwości. Niełatwo jest przystać 
na taką interpretację, wedle której romansowe postaci dramatu, „zagadki” i „sztucz-
ki teatralne” mają jedynie na celu przesłonienie czytelnikowi „okropności sytu-
acji” 18. Monografistka Słowackiego w charakterystycznej dwudzielności kompo-
zycji Snu dostrzegła raczej sygnał hermetycznej obojętności świata polskiego na 
tragedię Ukrainy 19 – a więc postaci scenicznych, nie zaś samego autora. Taka 
dyrektywa lekturowa wydaje się niesprzeczna z innymi wskazówkami podsunię-
tymi w dramacie. Wbrew bowiem daleko idącym tezom francuskiego historyka 
napotykamy w Śnie srebrnym Salomei rozmaite lokalne aporie, rozwidlenia sensów, 
które nie pozwalają rozpatrywać utworu jako całości w kategoriach hegemonicz-
nego głosu trubadura byłego imperium, jak tego chce Beauvois. Przeciwnie, każą 
dostrzec w dziele interesujące przełamanie polonocentrycznej monofonii, umoż-
liwiające wyzyskanie owych semantycznych zapętleń i komplikacji w scenicznej 
aktualizacji dramatu przed publicznością XXI stulecia. Propozycję tę jednak po-
zostawić wypada reżyserom, którzy pokuszą się o wydobycie ze Snu jego postko-
lonialnych pierwiastków 20. 

W przedromantycznej tradycji literackiej dostrzegamy głęboką asymetrię 
w odniesieniu do relacji polsko-ukraińskich. Ukazywane są one jako nierówno-
rzędny konflikt prawowitej władzy z „dziczą” lub, w najlepszym razie, bratobójcza 
walka (w której wina leży wszak tylko po jednej ze stron – ukraińskiego „brata”) 21. 
Jeżeli ujmowano je w kategoriach konfliktu, to społecznego, nie – etnicznego, 
a interpretowano jako wewnętrzną sprawę Rzeczypospolitej, nie zaś spór o cha-
rakterze tożsamościowym. Ten imagologiczny „stan posiadania” poddany zostaje 
w romantyzmie rewizjom i reinterpretacjom, z których najbardziej niezwykłą – 
i najbardziej aktualną, postkolonialną, czego nie dostrzegł Beauvois – odnajdujemy 
w dramacie Słowackiego. 

Nie pojawia się w Śnie srebrnym sielski obraz Ukrainy, spotykany we wcze-
śniejszej (XVIII-wiecznej), ale też w późniejszej (XIX- i XX-wiecznej) polskiej 

17 Ibidem, s. 30. 
18 Ibidem, s. 31. 
19 Chodzi mi o wypowiedź A. K o w a l c z y k o w e j  (Słowacki. Warszawa 1999, s. 190): „Przy 

lekturze ten podział jest mało uchwytny, w teatrze powinien objawić się w pełni. W otoczeniu Regi-
mentarza, mimo że jego dwór znajduje się w centrum wydarzeń, że dokoła bunt i rzezie, życie toczy 
się swoim trybem ambicji, intryg i swatów. Opowiada się o strasznych rzeczach, wieje groza, wzma-
ga się – ale mało to kogo obchodzi. Bo to nie ich, nie szlachecki świat”. 

20 Próbę taką podjął P. Wo d z i ń s k i  w spektaklu Słowacki. 5 dramatów. Rekonstrukcja hi-
storyczna, którego premiera odbyła się na scenie Teatru Polskiego w Bydgoszczy 28 I 2010. 

21 Zob. D. S a p a, Między polską wyspą a ukraińskim morzem. Kresy południowo-wschodnie 
w polskiej prozie 1918–1988. Kraków 1998, s. 15 n. Nie mogę podjąć się w tym szkicu zestawienia 
dzieła Słowackiego z uproszczonymi na ogół wizjami artystycznymi konfliktu polsko-ukraińskiego 
w twórczości innych poetów romantycznych. Nieco informacji na temat literackich obrazów kolisz-
czyzny w epoce romantyzmu dostarcza książka M.  J a n i o n  i M. Ż m i g r o d z k i e j  Romantyzm 
i historia (wyd. 2. Gdańsk 2001, s. 117–139). 
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literaturze. Przeciwnie, Słowacki z ironią dystansuje się od sentymentalnego 
wzorca, którym objęty był – a nierzadko nadal bywa – w naszym dyskursie obszar 
znany pod problematyczną nazwą „Kresy” 22. Podstawia w jego miejsce portret 
Ukrainy tragicznej, trudnej, narażonej na destrukcyjne zetknięcie kultur i niepew-
ny przyszły los. Nośnikiem mitu arkadyjskiego w dramacie jest Leon, postać 
skompromitowana moralnie już na wstępie. Początkowo mitoman, traktowany jest 
on przez autora ironicznie z racji bezkrytycznego zaangażowania w arkadyjską 
mistyfikację, która tak boleśnie zostaje zdemaskowana w toku dalszej akcji dra-
matu. Od ukraińskiej arkadii do ukraińskiego inferna – w takim kierunku rozwija 
się obraz Ukrainy w Śnie srebrnym. 

Charakterystyczne jednak, iż wehikułem obu interpretacji ukraińskiego pejza-
żu i ludu: arkadyjskiej i infernalnej, są w utworze postaci należące do samego 
centrum polskiego etnosu i polskiego etosu. To one dostarczają ideologicznego 
zaplecza zarówno sentymentalnemu wizerunkowi Ukrainy, jak i jego antytezie. 
Płynie stąd istotny wniosek: żadna z tych wizji nie pełni w dramacie funkcji osta-
tecznej wyroczni i nie ustala jego głębszego sensu. Nie można zatem uznać, że 
jednej z nich przysługują szczególne przywileje. Przeciwnie, struktura Snu naka-
zuje czujność i środkami ironii oraz groteskowego przerysowania ostrzega przed 
przyjmowaniem „na wiarę” zarówno zachwytów Leona nad stepowym rajem 
(I 912 23), jak i twierdzeń Gruszczyńskiego o czarnym, krwawym, wściekłym 
i niekarnym chłopstwie, zalanym wódką i miodem (I 55–57). Wobec obu wersji 
ukraińskiego mitu odbiorca winien zachować dystans, ich nieadekwatność, a przez 
to niewiarygodność są bowiem w utworze sugerowane. Odwołując się do tej wpro-
wadzonej przez Saida kategorii orientalizmu, można powiedzieć, że Słowacki 
włącza w tekst dramatu dwa tryby czy też warianty dyskursu orientalistycznego 
na temat Ukrainy: idealizujący i demonizujący. Oba one współkształtowały trady-
cję polskiego piśmiennictwa o historycznej Ukrainie i jej mieszkańcach i w jakiejś 
mierze nadal wyznaczają horyzonty tej refleksji. Nie poznajemy poprzez nie samej 
Ukrainy, lecz wykładniki świadomości geopolitycznej występujących w Śnie 
srebrnym postaci będących nośnikami owego dyskursu. Sam dyskurs zaś, podkre-
ślając opozycję polskości i ukraińskości, dokonuje esencjalizacji 24 tej drugiej w imię 
uzasadnienia kulturowej supremacji – pierwszej. Zarówno bohaterowie hołdujący 
idyllicznej wizji Ukrainy, jak i zwolennicy jej wizerunku posępnego, mrocznego 
i groźnego poruszają się w swoich wypowiedziach po matrycy stereotypów, poza 
które nie są w stanie wyjść, co przynosi, oczywiście, konsekwencje w postaci 
kierunku, jaki przybiera dramaturgia zdarzeń. Jedni i drudzy przypisują sobie 

22 Mówiąc o problematyczności terminu „Kresy”, nawiązuję, oczywiście, do tekstu D. B e a u- 
v o i s  Mit kresów wschodnich, czyli jak mu położyć kres (w zb.: Polskie mity polityczne XIX i XX 
wieku. Red. W. Wrzesiński. Wrocław 1994). Zob. też J. Ś w i ę c h, Kresy i centrum. W zb.: O dia-
logu kultur wspólnot kresowych. Red. S. Uliasz. Rzeszów 1998. 

23 W ten sposób odsyłam do wyd.: J. S ł o w a c k i, Sen srebrny Salomei. Romans dramatycz-
ny w pięciu aktach. Oprac. A. K o w a l c z y k o w a. Wyd. 2, zmien. Wrocław 1992. BN I 57. Licz-
by rzymskie wskazują akty, arabskie – stronice. 

24 Esencjalizację rozumiem po saidowsku, jako uznawanie cech przypisywanych danej popu-
lacji i jej historyczno-kulturowemu środowisku za niezmienne, niezbywalne i wręcz aksjomatycznie 
nienaruszalne. Jak dowodzi S a i d  (op. cit., s. 151 n.), prowadzi to nie tylko do epistemologicznego 
fiaska, lecz także do degradacji orientalizowanego w ten sposób świata Wschodu i faktycznego za-
głuszenia jego własnego głosu. 
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autorytatywną znajomość ukraińskiej przestrzeni i populacji, lecz konfrontacja 
tych uzurpacji z dalszą fabułą Snu każe czytelnikowi zachować wobec nich daleko 
posunięty sceptycyzm. Stereotypowe wizerunki Ukrainy pełnią bowiem w drama-
cie funkcję cytatów. Są niczym innym jak aktywizacją utrwalonych klisz mentalnych 
i praktyk dyskursywnych, zdeponowanych w archiwum „językowego obrazu 
świata”, z którymi Słowacki zapewne stykał się w swoich lekturach, a także w roz-
mowach z rodakami. Fakt, iż polsko-ukraińska szlachta w istocie nie zna prawdzi-
wego oblicza Ukrainy ani tym bardziej nie rozumie jej natury, a wyłącznie pielę-
gnuje stereotypowe wyobrażenia na jej temat, jest wymowny. Autor dramatu od-
słonił iluzoryczność tej „wiedzy”, wytrącając przez to z ręki swym polskim 
bohaterom jeden z głównych argumentów dyskursu dominującego, mający uza-
sadnić obecność kolonizatora w ukraińskim interiorze. Tym samym Sen srebrny 
Salomei nie tylko nie wpisuje się w rozległą tradycję europejskiej literatury legi-
tymizującej kolonialne podboje (co dla czytelnika nie zaznajomionego ze studiami 
postkolonialnymi nad literaturą angielską czy francuską może nie jest szczególnym 
zaskoczeniem), lecz także oferuje zgoła odmienną optykę niż te wszystkie utwo- 
ry „szkoły ukraińskiej”, w których ukraińskość konsekwentnie postrzegano sub 
specie polskości. 

Polska obecność w przestrzeni ewokowanej w dramacie, choć jej sens poda-
wany jest w wątpliwość, pozostaje w planie fabularnym utworu faktem prowadzą-
cym do serii symbolicznych interakcji, które uczestniczą w procesach krzepnięcia 
oraz kształtowania tożsamości 25 postaci w społeczeństwie u progu nowoczesności. 
To dzięki sugestywnym zderzeniom, jakie mają miejsce między reprezentantami 
obu etnosów, zarysowują się ogniwa ukazanych w dramacie procesów kulminują-
cych w koliszczyźnie. Zgodzić się trzeba, że usunięcie tych antagonizmów poza 
obręb akcji doprowadziłoby do wyeliminowania z utworu problematyki tożsamo-
ściowej, stanowiącej istotny składnik jego głębszej, nie tylko powierzchniowej 
semantyki. Można jednak pójść dalej i wysunąć tezę, iż Sen srebrny Salomei to 
dramat o tożsamości jednostek i tożsamości zbiorowej w podwójnym sensie, a ra-
czej w p o d w ó j n y m  u w i k ł a n i u, które dałoby się przedstawić na układzie 
współrzędnych dzieła następująco: zagęszczające się relacje polsko-ukraińskie na 
osi zdarzeń odwzorowywane są przez Słowackiego na osi ich symbolicznej inter-
pretacji, dając wykres w postaci krzywej, która wskazuje na kryzys tożsamości 
autora jako podmiotu dzieła. Kryzys ten należy rozumieć jako „konflikt wartości 
utrudniający zachowanie spójności tożsamości” 26 – a więc destabilizację dotych-
czasowych przekonań (tak osobistych, jak i tych wyniesionych z jaźni kolektywnej) 

25 Mówiąc o tożsamości, mam na myśli to wszystko, co – jak to sformułowali R. L. J e p p e r-
s o n, A. We n d t  i P. J. K a t z e n s t a i n  (Norms, Identity, Culture in National Security. W zb.: 
The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics. Cyt. za: S. P. H u n t i n g t o n, 
Kim jesteśmy? Wyzwania dla amerykańskiej tożsamości narodowej. Przeł. B. P i e t r z y k. Kraków 
2007, s. 32) – „odnosi się do wizerunków indywidualności i odrębności »jaźni«, posiadanych i pro-
jektowanych przez jednostkę oraz kształtowanych i z czasem modyfikowanych wskutek relacji ze 
znaczącymi »innymi«”. Tożsamość ta obejmuje trzy wymiary: moralny, indywidualny i zbiorowy 
– zob. Ch. T a y l o r, Źródła współczesnej tożsamości. Przeł. A. P a w e l e c. W zb.: Tożsamość 
w czasach zmiany. 

26 P. B o s k i, M. J a r y m o w i c z, H. M a l e w s k a - P e y r e, Tożsamość a odmienność 
kulturowa. Warszawa 1992, s. 23. 
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w obliczu możliwej, udokumentowanej przynajmniej tym jednym tekstem, uświa-
domionej i głęboko przeżytej traumy historycznej 27. 

Być może, to doświadczenie zadecydowało o tym, że Słowacki, w przeciwień-
stwie do swoich współczesnych, nie pozostał pod przemożnym wpływem tekstu-
alnego orientalizmu w stosunku do Ukrainy 28. Niewykluczone też, że właśnie 
tutaj, w owym trudnym do rozwiązania dla poety konflikcie aksjologicznym, 
nieuniknionej kolizji dwóch racji i dwóch etosów: ukraińskiego i polskiego, kryje 
się źródło rzekomych niespójności i wewnętrznych rozłamań utworu, na które 
wskazywali krytycy, a także późniejsi interpretatorzy, poszukując idei dramatu. 
Byłby zatem ów kryzys – w odróżnieniu od negatywnej dezintegracji tożsamości 
(spowodowanej np. stygmatyzacją w wyniku emigracji) – doświadczeniem ukie-
runkowanym pozytywnie: czynnikiem, który umożliwił polskiemu poecie stworze-
nie dzieła wykraczającego poza horyzont swoich czasów z ich kolonialnym para-
dygmatem ideowo-estetycznym 29. Można zaryzykować sformułowanie kolejnej 
tezy: w okresie budzenia się świadomości narodowej na Ukrainie (pisarstwo Tara-
sa Szewczenki), poniekąd antycypując potrzebę uderzenia się Polaków w piersi, 
Słowacki – jako jeden z pierwszych – dostrzegł polski kolonializm w stosunku do 
Ukrainy i wyraził swoje rozpoznanie symbolicznym językiem poezji. Sen srebrny 
Salomei byłby w jakimś sensie wyznaniem winy za zawłaszczenie ukraińskiego 
terytorium i jego mieszkańców wraz z ich kulturą przez polski dyskurs. Wyznaniem 
zwieńczonym wszak nie banalnym gestem samopotępienia, lecz zmienioną formu-
łą narracji tożsamościowej, taką, w której ukraińskie postaci dramatu, tworzące 
jeden z ośrodków tej narracji, wyposażone zostają w pełną podmiotowość, będącą 
warunkiem wyjścia z cienia skolonizowania i przezwyciężenia obcej hegemonii. 

Niezależnie od tego, co czytelnicy zechcą sądzić o tych spekulacjach na temat 
świadomości i sumienia poety, jedno zdaje się nie budzić zastrzeżeń: mamy w dra-
macie do czynienia z szeregiem napięć o podłożu etniczno-kulturowym, które nie 
rozładowują się w sposób zgodny z kolonialną wizją świata, lecz służą za czynnik 
wzmacniający słabszą, konstytuującą się podmiotowość ukraińską w opozycji do 
mocniejszej, hegemonicznej podmiotowości polskiej. Znaczenie tych interakcji 

27 Można odnieść do tego następujące wnioski, jakie z myśli P. Ricoeura wyciągnęła J. P a w-
l a k  (Paula Ricoeura koncepcja tożsamości narracyjnej. W zb.: Tożsamość człowieka. Red.  
A. Gałdowa. Kraków 2000, s. 134–135): „kryzysy tożsamości znajdują odbicie w rewizji opowieści. 
Każda zmiana jest związana z kryzysem i ujawnia się właśnie w przeredagowaniu historii, które 
może być zarówno drobną zmianą w nieistotnym rozdziale, jak i przepisaniem całego tekstu, obej-
mującym zmianę fabuły, inną obsadę ról, zmienioną inscenizację czy też nowe wątki”. 

28 Nie znaczy to, że orientalistyczne wyobrażenia na temat Ukrainy zupełnie nie oddziałały na 
Słowackiego. Poeta znał np. dzieło W. l e  Va s s e u r a  d e  B e a u p l a n a  Déscription de l’Ukraine 
(Paris 1651) – zob. C z o p y k, op. cit., s. 202. Zastosowanie w Śnie pewnych makabrycznych  
motywów związanych z koliszczyzną pozwala wnioskować, że nieobca była też poecie praca  
C. C. R u l h i è r e’a  Historie de l’anarchie de Pologne (Paris 1807. Wersja polska: Tłomacze- 
nie z francuskiego Historyi bezrządu Polski. Dzieło pośmiertne Rulhièra. Przeł. S. S t a s z i c,  
F. K. D m o c h o w s k i  [i in.]. Warszawa 1808), która wśród charakterystycznych przykładów 
zbrodni popełnionych na ludności polskiej podczas ukraińskiego powstania wymienia „kozackie 
świece” i rozcinanie łon ciężarnym kobietom. 

29 Przez „kolonialny paradygmat ideowo-estetyczny” rozumiem respektowanie – w sztuce, 
a także w innych dziedzinach dyskursu publicznego – ustabilizowanych, kolonialnych relacji kultu-
rowych między (polskim) „centrum” a wieloetnicznymi „peryferiami” i porządek estetyczny utrwa-
lony ramami tych relacji i zarazem je utrwalający. 
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w Śnie srebrnym Salomei jawi się wyraźniej, gdy skonfrontujemy dzieło Słowac-
kiego ze współczesnym poecie polskim dyskursem publicznym. Z jednej strony, 
odzywa się w tym dyskursie świadomość bezprecedensowego przebudzenia euro-
pejskich nacjonalizmów, procesu, który XIX-wieczny publicysta polityczny ko-
mentował następująco: 

Wszystkie europejskie narodowości ożywiły się, że nie powiemy – ocknęły, w przeciągu 
stu lat ostatnich. [...] widzimy wszędzie odznaczające się wyraźniej granice narodowości po-
jedynczych, a to nie wedle politycznych konieczności lub politycznych umów, ale wedle siły 
żywotnej, jaką każda z nich zachowała [...]. 

Nie tylko narody istniejące jako takie zażądały powszechnego uznania praw swoich, 
upomniały się także o nie plemiona całe [...] 30.

Z drugiej strony, Ukraińcy traktowani są w tym dyskursie przedmiotowo, bez-
osobowo, czyli – używając modnego dziś żargonu – są marginalizowani. Rusini nie 
mają we współczesnym Słowackiemu piśmiennictwie własnej podmiotowości ani 
własnej historii. Klasyk polskiej myśli politycznej doby romantyzmu i zarazem autor 
wymownego toponimu Ukrainy – „Szkocja Polski” 31, Mochnacki, pisze o Ukraińcach 
w swoim dziele dwukrotnie – raz w kontekście służby interesom Rzeczypospolitej: 

ci Kozacy, którym Zygmunt I od Zaporoża dał w osiadłość część kraju powyżej Porohów, 
których Stefan Batory w rządną milicją zamienił, była to dzielna i wierna w swoim czasie straż 
Rzeczypospolitej od Tatara, Turka i Moskala 32. 

– a drugi raz w kontekście oceny szans powstania przeciwko Rosji: 
zważywszy, iż chłop ruski był zawsze niewolnikiem i ciemnym, że przeciwnie Polacy tamtejsi 
byli zawsze jego panami, że byli oświeceni, że używali praw obywatelskich, łatwo się przeko-
namy, iż element polski rodowity w tamtych ziemiach, lubo mniej liczny, jednak gdy idzie 
o powstania jest przemagający dla obywatelstwa swego, oświaty i zamożności. Obywatele 
Polacy składają tam Polskę. Oni całą ziemię, całą ludność za sobą porwać mogą i rzeczywiście 
porwali – bo chłop pójdzie za panem, a jeżeli pan chce, to i popa uczyni patriotą. Wreszcie 
w wyłuszczeniu tych pojęć bardzo dobitnym powiedzieć: gdyby i tak było (co nie jest), że 
większość tamtejszych nie lgnęła do Polski, czyliż za tym idzie, że przylega do Moskwy? – 
Bynajmniej, i w tym miejscu powiedzieć i dowieść, że Moskwa nie potrafiła asymilować sobie 
tej ludności, która tym sposobem ani za Polską, ani za Moskwą nie będąc, idzie w neutralności 
swojej za tym, co na nią bliższy wpływ wywiera – za panem, za obywatelem polskim 33. 

Mochnacki, jak wielu jemu współczesnych, nie dostrzega niektórych implika-
cji wieloetniczności południowo-wschodnich rubieży Rzeczypospolitej 34. W wy-

30 J. K o ź m i a n, Dwa bałwochwalstwa w Polsce niebezpieczne. W: Dwa bałwochwalstwa. 
Wybór pism. Wybór, wstęp, przypisy B. S z l a c h t a, E. H a j d a s z. Kraków 2007, s. 43. 

31 M. M o c h n a c k i, Artykuł, do którego był powodem „Zamek kaniowski” Goszczyńskiego. 
W: Rozprawy literackie. Oprac. M. S t r z y ż e w s k i. Wrocław 2004, s. 171. 

32 M. M o c h n a c k i, Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831. Oprac., przedm.  
S. K i e n i e w i c z. T. 1. Warszawa 1984, s. 77. 

33 Ibidem, t. 2, s. 456–457. Tego passusu z dzieła Mochnackiego Słowacki akurat znać nie mógł, 
jest to bowiem nie publikowany za życia autora fragment planowanego, lecz nie ukończonego tomu 3, 
zatytułowany Powstanie podolsko-ukraińskie. Nie sugeruję w tych rozważaniach, jakoby Słowacki 
rozciągnął na Sen srebrny Salomei polemikę z Mochnackim podjętą w Beniowskim, natomiast uzna-
ję wypowiedzi autora Powstania narodu polskiego za reprezentatywne dla ówczesnego dyskursu 
publicznego. 

34 O świadomości zróżnicowania etnicznego mieszkańców ziem polskich w okresie romantyzmu 
zob. np. T. Ł e p k o w s k i, Poglądy na jedno- i wieloetniczność narodu polskiego w pierwszej po-

I-3.indd   56 2011-03-16   14:40:37



57„SEN SREBRNY SALOMEI”, CZYLI PARADA HYBRYD

powiedzi autora Powstania narodu polskiego, reprezentującej polską myśl historio-
zoficzną i polityczną pierwszej połowy w. XIX, tak przed-, jak i popowstaniowej 35, 
rdzenni mieszkańcy tych terytoriów nie kierują się w swej egzystencji zdefiniowa-
nymi przez siebie celami, ponieważ – jak sugeruje wykształcony w orbicie kultury 
zachodniej pisarz – w ogóle ich nie mają. Sens i wartość ich peryferyjnemu istnie-
niu nadałaby – postulowana przez Mochnackiego – pomoc wyświadczona polskie-
mu centrum w jego dążeniach niepodległościowych. Stojący za tym rozumowaniem 
pogląd, iż populacja podporządkowana podziela aspiracje i wartości hegemona, 
więcej, uznaje własne uczestnictwo w jego przedsięwzięciach za polityczny aksjo-
mat i zarazem uzasadniony powód do dumy, dowodzi przekonania o sukcesie 
projektu polonizacyjnego. To zarazem przykład tego, co Said nazwał dyskursem 
orientalistycznym – formy „przemocy kulturalnej”, która uwidoczniała się w przy-
jętym milcząco założeniu, iż „Orient i wszystko, co orientalne, jeśli nawet nie jest 
jawnie gorsze od tego, co zachodnie, wymaga diagnozy i korekty ze strony Zacho-
du” 36. „Orient” w tym przypadku to, oczywiście, Ukraina. Doniosłe znaczenie 
wszystkiego, co z nią związane, wynika z polityczno-militarnej wartości tego d l a 
P o l s k i, szacowanej przez tak wnikliwego teoretyka romantyzmu i krytyka, jak 
Mochnacki, w perspektywie antyrosyjskiej rewolucji 1830–1831, i w pewnej mierze 
odpowiada znaczeniu, jakie przedstawiały Indie dla korony brytyjskiej w świetle 
pism lorda Balfoura czy Cromera. Mochnacki, jako reprezentant kultury dominują-
cej, dobrze przy tym wie, co jest potrzebne ludności ukraińskiej, populacji podpo-
rządkowanej, i w oparciu o tę swoją usystematyzowaną wiedzę, solidnie osadzoną 
w europejskim kontekście filozoficznym i ogólnohumanistycznym, roszczącą sobie 
pretensje do jedynego poznania adekwatnego, umiejętnie ustala miejsca w dyskursie 
i rozdziela role. Wśród tych ról ukraińskim tubylcom przypada, rzecz jasna, ta prze-
widziana przez polski dyskurs, nie biorący pod uwagę wartości i idei innych niż 
polskie. Mochnacki chce, by ludność Ukrainy myślała kategoriami polskimi i na 
nich opierała swe decyzje – a więc by jej uniwersum stanowił świat polskości. 

Propozycja Słowackiego przedłożona w Śnie srebrnym Salomei zrywa ze 
stylem myślenia reprezentowanym przez takich pisarzy, jak Mochnacki czy poeci 
„szkoły ukraińskiej” 37. Przełamuje przede wszystkim centralny problem intelek-
tualny orientalizmu, podjęty i dobitnie wyrażony przez Saida: 

Czy można podzielić rzeczywistość ludzką – bo w istocie wydaje się ona [przez orientalizm] 
podzielona – na całkiem odrębne kultury, historie, tradycje, społeczeństwa, nawet rasy, i pozo-

łowie XIX wieku. W zb.: Swojskość i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej. Red. J. Łapińska. 
Warszawa 1973. 

35 Zbliżone koncepcje wyrażali w swojej twórczości pisarze „szkoły ukraińskiej” – S. Gosz-
czyński i L. Siemieński (zob. J a n i o n, Ż m i g r o d z ka, op. cit., s. 131). 

36 S a i d, op. cit., s. 74. 
37 Należy podkreślić, iż nie chodzi w owym stylu myślenia o sympatię ani współczucie dla 

autochtonicznej ludności Ukrainy, lecz o przyznaną jej pozycję w dyskursie. Np. o słynnym drama-
cie Goszczyńskiego badaczka zagadnienia, M. Z a d e n c k a  (Obrazy suwerenności. O wyobraźni 
politycznej w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Warszawa 2007, s. 73–74), mówi: „W Zamku nie 
dochodzi [...] do zasadniczej odnowy w ujmowaniu ukraińskich problemów, mimo iż wielokrotnie 
utwór przyjmuje proukraińskie stanowisko. [...] Zamek, pomimo iż wykazuje daleko posuniętą em-
patię wobec »Innego« – Kozaka, nie zmienia dawnych uprzedzeń i podziałów, jest tekstem pisanym 
raczej z perspektywy polskiej i z myślą o błędach »taktyki« polskiej na Ukrainie niż neutralną ar-
cheologią minionych wydarzeń”. 
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stać w konsekwencji człowiekiem? Chodzi mi o to, czy istnieje jakiś sposób uniknięcia wrogości 
implikowanej przez podział ludzi na „nas” (ludzi Zachodu) i „ich” (ludzi Orientu). Takie podzia-
ły bowiem są generalizacjami, uwypuklającymi różnice między różnymi kategoriami ludzi, 
zwykle w celach niezbyt chwalebnych. Kiedy używa się takich kategorii, jak „orientalny” i „za-
chodni”, zarówno w założeniach, jak i w konkluzjach [...], zwykle prowadzi to do polaryzacji 
podziału – orientalne staje się jeszcze bardziej orientalne, zachodnie jeszcze bardziej zachodnie 
– i do ograniczenia kontaktów ludzkich między różnymi kulturami, tradycjami, społeczeństwami. 
Mówiąc krótko, od początku swej nowożytnej historii aż po dzień dzisiejszy orientalizm – jako 
forma myślenia i obcowania z tym, co obce – wykazywał typową, ze wszech miar godną poża-
łowania, tendencję (właściwą wszelkiej wiedzy opartej na tak sztywnych rozróżnieniach) do 
poszufladkowania myśli ludzkiej. A ponieważ tendencja ta dominuje w orientalistycznej teorii, 
praktyce i wartościach ugruntowanych na Zachodzie, zachodnie poczucie przewagi nad Orien-
tem traktowane jest jako naturalne, ba, zyskuje nawet status prawdy naukowej 38. 

Słowacki dokonuje w Śnie srebrnym dekonstrukcji kluczowej dla orientali-
stycznego myślenia – rozbija binarną opozycję w przełomowym dla świata przed-
stawionego w utworze momencie antykolonialnej insurekcji. Głównym obszarem, 
w którym zabieg ten zostaje przeprowadzony, jest tożsamość postaci dramatu. Nie 
bez znaczenia bowiem zarówno dla sensu globalnego Snu, jak też dla jego sensów 
lokalnych jest to, jak zaprezentowane są osoby należące do każdej ze stref, polskiej 
i ukraińskiej; jak w przebiegu fabularnych interakcji konstruują swoje zbiorowe 
autonarracje; jak za pośrednictwem tych narracji konstytuują swą tożsamość (na-
rodową, etniczną); wreszcie – jak się wzajemnie postrzegają. To właśnie tu, w tej 
dziedzinie, ujawnia się silna podmiotowość ukraińska w fazie narodzin. Podmio-
towość ta porzuca stanowisko podległości i przeciwstawia się dominacji polskie-
go centrum w przestrzeni pogranicza polsko-ukraińskiego, co prowadzi ostatecz-
nie do nieodwracalnego rozdzielenia tych dwóch etnosów 39. W Śnie srebrnym 
Salomei uchwycony został fragment procesu nabywania czy też uświadamiania 
sobie ukraińskiej tożsamości wraz z jego implikacjami dla polsko-ukraińskich 
relacji. Proces ten, nie ujęty, oczywiście, w formułę systemowego wykładu, nie-
mniej jednak wnikliwie ukazany w gęstej semantyce języka poetyckiego, Słowac-
ki dostrzegł i odnotował jako wartość kulturową i zarazem wyzwanie dla polskie-
go dyskursu tożsamościowego. O ile zatem dziś, po różnorodnych doświadczeniach 
związanych z ideą oraz praxis narodu i narodowości, możemy z dystansem oceniać 
wpisaną w dramat koncepcję mistyczną poety, jedno wydaje się niezaprzeczalne. 
Ze Snu srebrnego prześwieca oryginalny i śmiały projekt autonomizacji Ukrainy 
– projekt znacznie wyprzedzający swój czas. Dzieło Słowackiego zawartą w nim 
ideologią wyłamuje się z XIX-wiecznego stylu myślenia Polaków o Ukrainie, 
opartego na koncepcji „patriarchalnego, szlachecko-kozackiego i polsko-ukraiń-
skiego solidaryzmu lub braterstwa” 40. W dyskusji o granicach przyszłej Polski, 
toczonej w latach czterdziestych w. XIX, za sprawą swego wymiaru intelektual-
nego i artystycznego zajmuje miejsce samodzielne i zupełnie osobne 41. 

Czytelnik Snu srebrnego Salomei mający za sobą doświadczenie politycznej 

38 S a i d, op. cit., s. 81. 
39 Współczesny historyk (K i e n i e w i c z, op. cit., s. 216) ujmuje tę kwestię następująco: 

„Ukraina mogła się wznosić do poziomu narodu tylko przeciw Polsce”. 
40 S. M a k o w s k i, „Hajdamacy” Tarasa Szewczenki i „Sen srebrny Salomei” Juliusza Sło-

wackiego. „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 1999, z. 8/9, s. 176. 
41 Zob. F. Z i e j ka, W kręgu mitów polskich. Kraków 1977, s. 152. 
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dekolonizacji Europy Środkowo-Wschodniej, a świadom ukraińsko-polskiego 
resentymentu, nie może nie zauważyć, iż kwestią w dramacie bardzo istotną jest 
tożsamość jednostek w kontekście tożsamości zbiorowej. Wszelka tożsamość 
w aspekcie autoidentyfikacji, jak wiadomo, kształtuje się w dynamice społecznej 
wyznaczonej dwiema przeciwstawnymi wartościami: poczuciem wspólnoty i po-
czuciem odrębności 42. Ta druga wartość implikuje relacje z „innymi” oparte na 
różnicowaniu, budowane w opozycji do stosunków ze „swoimi”. Ten obraz o sche-
matycznej wręcz prostocie komplikuje się wszakże, gdy granica między „swoimi” 
a „obcymi” ulega zatarciu wskutek niejednoznaczności i niestabilności kryteriów 
przynależności do danej grupy, a także z powodu sprzyjających warunków, w jakich 
dochodzi do styczności przedstawicieli każdej z grup. Szczególny przypadek sta-
nowi tu forma kontaktu o podłożu kolonialnym, mającego miejsce na obszarze 
pogranicza. Prowadzi ona do wykrystalizowania się specyficznego rodzaju tożsa-
mości – tożsamości hybrydycznej, charakterystycznej dla wszystkich społeczeństw 
doświadczonych kolonizacją, lecz przybierającej szczególną postać właśnie na 
terytoriach liminalnych, w Rzeczypospolitej powszechnie określanych jako „kre-
sowe”. 

W Śnie srebrnym Salomei spotykamy swoistą paradę zróżnicowanych kreacji 
bohaterów hybrydycznych 43, reprezentujących dość rozległy przekrój społeczno-
-etniczny ludności pogranicza. Perypetie i refleksje autoidentyfikujące tych tożsa-
mościowych hybryd współtworzą główny wątek i budują napięcia w strukturze 
dramatu. Bohaterami Snu uczynił poeta postaci o niejednolitym pochodzeniu, 
złożone z rozmaitych materii, o podwójnej, niestabilnej, wewnętrznie spolaryzo-
wanej, antynomicznej i dynamicznie się kształtującej tożsamości „w ruchu”. 
Proces tego formowania uchwycony został w momencie historycznej transforma-
cji, która przerywa symbiozę współżycia etnosów w jednej wspólnej przestrzeni 
i wydobywa z postaci ukrytą w nich hybrydyczność. Ich funkcjonowanie w dra-
macie zrywa z koncepcją tożsamości niepodzielnej, spójnej, stabilnej, zakorze- 
nionej i czystej, wolnej od domieszek, ufundowanej na szeregu jednoznacznych 
antynomii: kolonizator–skolonizowany, wyższy–niższy, centralny–marginalny, 
cywilizowany–prymitywny. Nie sprowadza się też do udziału w procesach spo-
łeczno-kulturowych opartych na dyfuzji, w których wyniku cieszące się prestiżem 
centrum promieniuje na peryferie, te zaś uznają swe podporządkowanie i akcep-
tują takie oddziaływanie. Na ten rodzaj tożsamości największy wpływ wywiera 

42 Współczesna socjologia wśród wielu definicji oferuje następujące rozumienie tożsamości: 
„Tożsamość osobista jest zbiorem samookreśleń, składających się z relewantnych cech, za pomocą 
których jednostka opisuje własną osobę, różnicując pomiędzy JA i INNI ludzie – w kategoriach Ja 
versus nie–Ja. Tożsamość osobista zapewnia poczucie ciągłości, spójności JA oraz poczucie wyjąt-
kowości własnej osoby. Tożsamość społeczna to zbiór samookreśleń składających się z relewantnych 
zaszeregowań, za pomocą których jednostka opisuje własną osobę, nie różnicując pomiędzy Ja a My, 
a zarazem różnicując pomiędzy MY i INNI ludzie w kategoriach My versus nie–My (Oni)”  
(A. B i k o n t, Tożsamość społeczna – teorie, hipotezy, znaki zapytania. W zb.: Studia nad postrze-
ganiem relacji JA – INNI: tożsamość, indywiduacja, przynależność. Red. M. Jarymowicz. Wrocław 
1988, s. 29). 

43 Hybrydyczność jest tu kategorią socjologiczną, a więc należącą do innego porządku niż jej 
– dość swobodnie i szeroko rozumiany – terminologiczny odpowiednik w eseju J. M. R y m- 
k i e w i c z a  Ludzie dwoiści (w zb.: Problemy polskiego romantyzmu. Seria 3. Red. M. Żmigrodzka. 
Wrocław 1981, s. 82 n.). 
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nie samo zetknięcie kultur, lecz z ł o ż o n a  r e l a c j a  k o l o n i a l n e j  z a l e ż-
n o ś c i, jaka wiąże obie strony. To właśnie kulturowe, mentalnościowe i etno- 
psychologiczne implikacje tej wielopłaszczyznowej relacji determinują typ toż-
samości, o którym mowa. Przebieg konstruowania bądź też definiowania własnej 
tożsamości przez Semenkę, Sawę, Salomeę czy Księżną, odsłanianie punktów 
orientacyjnych tego procesu, tworzy istotną linię dramatu, biegnącą równolegle 
do fabuły i spajającą jej zdarzenia. Wskazany tu wyróżnik konstrukcji bohaterów 
powoduje, że tekst Słowackiego domaga się lektury w perspektywie postkolo-
nialnej. 

Hybrydyczność, ta bodaj najbardziej charakterystyczna formuła tożsamości 
w postkolonialnym świecie, a więc zagadnienie natury socjologicznej, otwiera 
horyzont dla nowego, postkolonialnego typu wrażliwości czy też sposobu percep-
cji zjawisk społecznych. Odznacza się niekompletnością, niejednoznacznością 
wynikającą z wykroczenia poza ustalone, binarne wyobrażenia identyfikacyjne 
oparte na r ó ż n i c y. Ambiwalencja taka przy tym nie jest defektem, czyli brakiem, 
rodzajem ułomności, ale wartością. Wskazuje bowiem na fakt, iż proces kolonial-
nej opresji nie ma charakteru jednokierunkowego, nie zdołał całkowicie wymazać 
ani stłumić głosu i świadomości tego, kto został mu poddany. Hybrydyzacja toż-
samości wiąże się ściśle z przeniknięciem granicy, jaka dzieli obie strony relacji: 
skolonizowany–kolonizator, w złożonej sieci wzajemnych zależności. Homi Bhabha 
dostrzega w tym procesie „przewartościowanie przesłanek skolonizowanej tożsa-
mości za pomocą wielokrotnej powtórki rezultatów, jakie przynosi dyskryminacja 
tożsamości” 44. Charakterystycznym dla siebie, „ciemnym” językiem swej prozy 
naukowej badacz ten tłumaczy, iż hybrydyzacja to termin określający „przeniesie-
nie wartości z symbolu na znak, wskutek czego dokonuje się reprezentatywne, 
autorytatywne rozszczepienie dyskursu dominującego wzdłuż osi jego władzy”. 

Hybrydyczność przedstawia to ambiwalentne „obrócenie” dyskryminowanego podmiotu 
w przerażający, przesadny przedmiot paranoidalnej klasyfikacji – niepokojące zakwestionowa-
nie obrazów władzy i jej obecności. [...] 

Hybrydyczność [...] nie jest jakąś trzecią kategorią, która zażegnywałaby napięcie między 
dwiema kulturami [...] w dialektycznej grze „rozumienia”. Przemieszczenie od symbolu do 
znaku stwarza kryzys dla wszelkiej koncepcji władzy opartej na systemie rozumienia: „zwier-
ciadlana osobliwość” [„speculiarity” – nieprzetłumaczalna gra słów „speculum” i „peculiarity”] 
kolonializmu, podwójnie weń wpisana, nie wytwarza lustra, w którym „ja” pojmuje siebie; 
zawsze stanowi pęknięty ekran ukazujący „ja” i jego podwojenie, hybrydę. 

[...] hybrydyczność kulturowa to nie p r o b l e m  rodowodu ani tożsamości [rozpiętej] 
między dwiema r ó ż n y m i  kulturami, który można następnie rozwiązać jako wynik relaty-
wizmu kulturowego. Hybrydyczność to sproblematyzowanie kolonialnej reprezentacji i indy-
widualizacji, które odwraca skutki zanegowania [tożsamości skolonizowanego] przez kolonia-
lizm, tak iż inne, „wyparte” rodzaje wiedzy przejmują dyskurs dominujący i zrywają podstawy 
jego władzy – jego zasady rozumienia. [...] Hybrydyczność dokonuje odwrócenia kierunku 
procesu negowania [brutalności kolonializmu] w taki sposób, że brutalne „wykolejenie się” 
aktu kolonizacji [umożliwiające dostrzeżenie tego aktu] staje się warunkiem dyskursu kolo-
nialnego. Obecność władzy kolonialnej przestaje być bezpośrednio widoczna; jej dyskryminu-
jące rozpoznania tracą swoje autorytatywne odniesienie [...] 45. 

Parafrazując przytoczony wywód, można powiedzieć, że kolonializm narzuca 
podporządkowanej jednostce określony sposób postrzegania i rozumienia świata. 

44 H. K. B h a b h a, The Location of Culture. London – New York 1994, s. 112. 
45 Ibidem, s. 113–114. 
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Odrzucenie tego sposobu jest w warunkach skolonizowania albo niemożliwe, albo 
nieskuteczne. Jeżeli jednak skolonizowany potrafi upozorować akceptację podejścia 
reprezentowanego przez tego, kto go kolonizuje, zachowując przy tym tę tożsamość, 
którą dostępnymi sobie środkami usiłuje w nim stłumić imperium – ambiwalencją 
takiego postępowania dezorientuje kolonizującego i wprowadza go w impas. Według 
Bhabhy przeciwstawienie się podporządkowanej jednostki imperium jest najefek-
tywniejsze wówczas, gdy zdolna jest ona niejako przyjąć na siebie obie role, ponie-
waż – dyskursywnie obezwładniając w ten sposób kolonizującego – podważa jego 
autorytet i narzucone przezeń reguły gry. Kolonizator bowiem jest w stanie poradzić 
sobie z kolonizowanym jedynie pod warunkiem, iż ten zgodzi się na wyznaczone 
mu owymi regułami miejsce. Tego rodzaju „przemieszczenie”, prowadzone przez 
skolonizowanego środkami szeroko pojętego dyskursu, w świetle przywoływanej 
tu teorii dokonuje wyłomu w kolonialnym systemie władzy i prowadzi do dekon-
strukcji obowiązujących w nim binarnych relacji. 

Hybrydyzacja, jak wynika z sugestii Bhabhy, polega zatem na takim prze-
kształceniu procesu nadawania i ustalania znaczeń, które prowadzi do uzyskania 
przez skolonizowany podmiot samopoznania uwzględniającego własny status 
w projekcie kolonialnym, co owocuje zdolnością krytycznego przyjrzenia się 
zjawisku skolonizowania i reakcji na nie. Reakcja ta wywołuje pęknięcie w spójnym 
dotąd systemie zależności kolonialnej. Spowodowane tą głęboką rysą zakłócenie 
kolonialnego status quo – według teorii postkolonialnej w wydaniu Bhabhy – jest 
paradoksalnie wpisane w projekt kolonialny i zapowiada jego nieuchronny kres, 
zgodnie z konstatacją, iż „Ambiwalencja wywołana przez skolonizowanego tworzy 
przedłużenie ukrytej schizofrenii kolonializmu” 46. 

Hybrydyczność w Śnie srebrnym nie jest okolicznością przypadkową ani fa-
kultatywną. Nie tworzy dramaturgicznego naddatku, lecz obdarza znamiennym, 
nieusuwalnym rysem postaci pogranicza etniczno-kulturowego, znajdujące się 
w stanie konfrontacji w wyniku relacji zależności kolonialnej. Można powiedzieć, 
że to właśnie dzięki hybrydyczności rozbita zostaje u Słowackiego monolityczna 
struktura dyskursu hegemonicznego, tj. takiego, w którym panuje zadekretowany 
i niepodważalny podział ról i tożsamości, zgodny z binarną opozycją: sprawujące 
władzę, świadome siebie m e t r o p o l i t a l n e  c e n t r u m  – bierne, nieświado-
me i niezdolne do działania ani autoprezentacji s k o l o n i z o w a n e  p e r y f e r i e. 
Podział ten wprowadzają do dramatu już początkowe didaskalia, jakby w intencji 
podtrzymania w nim porządku panującego w świecie realnym. Podsuwają one 
czytelniczej wyobraźni odsłonę, w której dworski kozak, Semenko, lojalny pod-
dany polskiej metropolii, „siedzi przy progu”, gotów do przyjęcia rozkazów od 
suwerennie poruszających się pośrodku sceny „polskich panów”. Sygnalizowana 
w ten sposób repartycja ról pełni jednak tylko funkcję cytatu z konwencji literatu-
ry kolonialnej i poddana zostaje dalej odwróceniu poprzez sukcesywne przemiesz-
czanie postaci Semenki spod peryferyjnego „progu” w inne, centralne miejsca 
konstytuujące przestrzeń dramatu. 

Hybrydyczność bohaterów nie ma kształtu jednolitego, lecz jest w swych 
przejawach i konsekwencjach bardzo zróżnicowana. Hybrydą jest tytułowa postać, 

46 P. L e o n a r d , Nationality Between Poststructuralism and Postcolonial Theory. A New 
Cosmopolitanism. New York 2005, s. 139. 
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Salomea, o której ukraińskich korzeniach dowiadujemy się w toku akcji 47. Salomea 
nie jest czystą „Laszką” nie tylko w sensie genealogicznym, lecz także – a raczej 
przede wszystkim – etnopsychologicznym, behawioralno-kulturowym. Towarzyszy 
jej poczucie podwójnej afiliacji, powodujące oscylowanie na granicy etnosów. 
Z jednej strony, tytułowa bohaterka opowiada się za polskością, dystansując się od 
tego, co ukraińskie (o Semence i jego rodakach mówi „wy”, III 737). Z drugiej 
strony, ma silne poczucie związku z ukraińskością, ujawniające się w tęsknocie 
doznawanej, gdy słyszy „na torbanie / Śpiew... i tańców tupotanie” (III 721–722). 
Sama żyje niejako na pograniczu dwu sfer: polskiej (aktualnie na dworze Regi-
mentarza) i ukraińskiej (zdeponowanej w pamięci po wychowaniu w Gruszczyń-
cach), a wskutek niemożności ich pogodzenia odczuwa psychiczny dyskomfort, 
tożsamościową dezintegrację i ambiwalencję swojego statusu. Aspiruje do przy-
należności do polskiego centrum (symbolizowanego przez dom Regimentarza), 
lecz płaci za to stygmatyzacją i alienacją. To bowiem peryferie, których śladów 
Salomea chciałaby się wyzbyć, dostarczają oparcia dla jej identyfikacji. Termino-
logia postkolonialna określa ten stan napięcia jako „kulturową schizofrenię” 48. 
Hybrydyczność Salomei powoduje, że jej tożsamość w stosunku do innych person 
dramatu przybiera formę słabszą; bohaterka bezbronnie otwiera pole działania 
postaciom o „mocniejszej” tożsamości: z jednej strony, Leonowi, z drugiej zaś – 
Semence. Dla tego ostatniego o atrakcyjności Salomei jako kandydatki do małżeń-
stwa stanowi przede wszystkim jej pierwiastek polski. Salusia – choć przecież 
polska krew spotyka się w niej z ukraińską – zostaje w oczach swego adoratora 
i niedoszłego męża niejako oczyszczona ze swej ukraińskiej domieszki i przekształ-
cona w obiekt pragnień o wyłącznie polskich rysach. Uosabia walory kobiecości 
zdefiniowane przez dyskurs dominujący. Nieprzypadkowo Semenko reaguje na 
nią, wyrażając swe uczucia w rejestrach stylistycznych związanych z kodem kul-
turowym cywilizatora (posługuje się metaforyką zaczerpniętą z poezji sentymen-
talnej), a przedmiot swego pożądania definiuje nie w kategoriach osobowej, psy-
chofizycznej jednostkowości, lecz etniczności: 

Bo ja dziś żonaty z Laszką, 
Chciałby tę noc jak słowiki 
Przepędzić na miłośnych gruchawkach. [III 637–639] 

Pożądanie tubylców wobec kobiet reprezentujących populację hegemona, 
stanowiące transgresję norm społeczeństwa kolonialnego, to zresztą motyw spo-
tykany w literaturach kolonialnych (np. w Drodze do Indii Forstera). 

Słowacki przerywa jednak rysujący się na horyzoncie russowski motyw miłości 
wiążącej bohaterkę z wyższego kręgu kulturowego z podrzędnym „tubylcem”. 
Motyw ten, zrealizowany nb. w Wyspie Byrona, prototypowej dla napisanego znacz-
nie wcześniej niż Sen srebrny poematu Żmija (1832), zostaje w analizowanym tu 

47 Szukając odpowiedzi na pytanie o przyczynę takiego, a nie innego pochodzenia babki Salo-
mei, badacz ukraiński, J. N a c h l i k  (Ukraińskie i polskie elementy w „Śnie srebrnym Salomei” 
Juliusza Słowackiego. W zb.: Słowacki i Ukraina, s. 56) sugeruje, że „być może, detal ten potrzebny 
był Słowackiemu do podkreślenia ukraińsko-polskich korzeni (heterogenności) szlachty na Ukrainie”. 
Intuicja ta jest zgodna z proponowanym tu odczytaniem. 

48 B. M o o r e - G i l b e r t, Postcolonial Theory. Contexts, Practices, Politics. London 1997, 
s. 182–183. 
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dramacie podwójnie zakwestionowany: poprzez osłabienie wyższości Salomei, 
która okazuje się ulokowana w hierarchii etniczno-społecznej niezbyt daleko od 
Semenki, oraz poprzez przeniesienie aktywności z kolonizatora na skolonizowane-
go. Sielankowa, wręcz herderowska perspektywa przyszłości, w której przystojny 
i energiczny tubylec reprezentujący kulturę pierwotną bierze sobie za żonę przed-
stawicielkę tzw. cywilizowanego świata, ulega ironicznej dekompozycji, w której 
wyniku tytułowa bohaterka dostaje się w ręce Leona – sprawcy swej hańby. 

Przekonujemy się jednak, że ubezwłasnowolniona Salomea nie jest wyłącznie 
biernym obiektem cudzych działań. Przynajmniej raz zdobywa się na polemikę, 
gdy w dialogu z ukraińskim watażką wypowiada znamienne credo: 

Nie, Semenko, każda wiara 
Prowadzi ludzi do Boga. [III 755–756] 

Każda, a więc zarówno prawosławna, jak i rzymska czy unicka. Skąd te słowa 
w jej ustach? Z pozoru to jedna z romantycznych „prostych prawd”, wypowiada-
nych przez „prosty lud”, jak w Mickiewiczowskiej Romantyczności. U Słowackie-
go wszakże pod ciśnieniem zdarzeń słowa te nabierają głębi, która nie pozwala 
sprowadzić ich do gładkiej, uniwersalistycznej sentencji. Demokratyczna w swym 
wydźwięku idea, wygłoszona przez Salusię, ilustruje aporię, przed jaką stanął – bo 
stanąć musiał – polski projekt cywilizacyjny, który zakładał „złączenie Rusi z ide-
ałami łacińskimi przy zachowaniu jej odrębności wyznaniowej”, co z kolei musia-
ło doprowadzić „do konfrontacji, a w następstwie do ukształtowania na Ukrainie 
odrębnej od polskiej tożsamości narodowej” 49. W postaci Salomei, której rola 
w dramacie zawsze intrygowała krytyków i badaczy, ogniskuje się zatem doniosła 
problematyka kulturowo-tożsamościowa. 

Inny wariant hybrydyczności reprezentuje Księżniczka Wiśniowiecka. To 
spolonizowana członkini ukraińskiej elity, czystej krwi Rusinka o nader wyrazistej 
osobowości, charakterologiczne przeciwieństwo Salomei. Powierzchniowo repre-
zentuje etykę niezłomności jako „kapryśna dziewica”, nieugięta wobec namów 
Regimentarza, który upatrzył sobie w niej kandydatkę na synową. Jej ukraińska 
tożsamość etniczna nie idzie przy tym w parze z tożsamością kulturową. W prze-
ciwieństwie do wyalienowanej, obciążonej stygmatem gorszości, nisko w hierarchii 
społecznej postawionej Salusi – Wiśniowiecka skutecznie wyparła ze świadomości 
swą pierwotną, peryferyjną tożsamość. Teraz należy już tylko do polskiej elity, 
której czuje się pełnoprawną członkinią, a fakt jej małżeństwa z również rodowitym, 
lecz także spolonizowanym Ukraińcem, Sawą, może przedostać się do publicznej 
wiadomości dopiero po przedłożeniu przez niego dokumentów poświadczających 
szlachectwo. Wymóg postawiony Sawie przez Księżniczkę stanowi, jak wiadomo, 
jedną ze sprężyn akcji. 

Romansowy plan dramatu sugeruje, że ta para postaci o ukraińskim rodowodzie 
i ukraińskiej tożsamości będzie odtąd żyła – pozascenicznie – „dla wspólnej pol-
sko-ukraińskiej ojczyzny” 50. Słowacki zachowuje jednak sceptycyzm wobec wizji 
utopijnej zgody między obu etnosami. Jakkolwiek zgoda taka jest pożądana, zo-
staje ona w planie dramatu odroczona. Za sprawą proroctwa Wernyhory jest odsu-

49 K i e n i e w i c z, op. cit., s. 216. 
50 R. F i e g u t h, Słowacki intertekstualny. W zb.: Słowacki współczesny, s. 56. 
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nięta w nieokreśloną przyszłość, niepewna, iluzoryczna. Ironiczne rozwiązanie 
przedłożone w finale sugeruje raczej jej nierealność w przewidywalnej perspekty-
wie. Dzień ślubu Wiśniowieckiej, będący kulminacją zaprzeczenia przez nią swej 
ukraińskiej tożsamości, jest w profetycznym komentarzu i jego scenicznym wy-
pełnieniu dniem pożaru Ukrainy, dniem jej końca. 

Ślad swoistej hybrydyczności nosi także Wernyhora. Literaturoznawcy zwra-
cali już uwagę na niejednorodność tego bohatera w twórczości Słowackiego 51, 
upatrując w tej cesze najbardziej charakterystyczny wyróżnik owej postaci. Jeszcze 
zanim Wernyhora pojawił się w Śnie srebrnym, kształt jego istnieniu zdążyła już 
nadać oscylacja między tradycją ukraińską a polską, między ludowością a szla-
checkością, widoczna w poemacie Wacław (1839) i przede wszystkim w Beniow-
skim (1841–1842). Literacka egzystencja ukraińskiego wieszcza-lirnika nie roz-
poczyna się zresztą u Słowackiego, lecz ma, jak wiadomo, dłuższą historię. Mówiąc 
tu o hybrydyczności postaci Wernyhory, nie myślę jednak wyłącznie o tych hete-
rogenicznych wykładnikach tożsamości, które sylwetka ta wnosi do dramatu wraz 
ze swoim intertekstualnym uposażeniem, czy to pochodzącym z poezji autora 
Anhellego, czy to wywiedzionym z innych przekazów, tak wysokoartystycznych 
(m.in. z utworów A. Czajkowskiego i L. Siemieńskiego), jak i oralnych, w tym 
ukraińskich. Wprawdzie, jak twierdzi badacz, „Słowacki usunął tutaj ostatecznie 
i całkowicie społeczno-narodową dwoistość tej postaci” 52, jednak rola odgrywana 
przez Wernyhorę w Śnie srebrnym Salomei demonstruje jego m e d i a c y j n e 
uwikłanie w swoisty spór dwóch stron – w polsko-ukraińską relację. Ambiwalent-
na pozycja „króla lir” w strukturze świata dramatu, zaangażowanie tak w sprawę 
suwerennej Ukrainy, jak i ocalonej i scalonej – w sferze postulatu, a więc niezre-
alizowanej przyszłości – Polski, powoduje, iż mamy w tym przypadku do czynie-
nia z wariantem funkcjonalnym hybrydyczności. Choć „sam w sobie” Wernyhora 
jest postacią należącą jednoznacznie do ukraińskiej przestrzeni geograficznej 
i kulturowej, jego sceniczna obecność każdorazowo eksponuje – i naprowadza na 
nie – n a p i ę c i e  między dwu etnosami, nie tylko w planie zdarzeń fabularnych, 
lecz także w sferze referencji historycznej, znanej zarówno XIX-wiecznym, jak 
i późniejszym czytelnikom. 

To nie Wernyhora, oczywiście, decyduje o przyszłości Ukrainy, sugerowanej 
enigmatycznie w utworze. Jest on jedynie – wbrew wcześniejszej tradycji 53 – ko-
mentującym medium, a nie aktywnym kreatorem ukraińskich posunięć społeczno-
-politycznych ani tym bardziej figurą na kształt demiurga, w której pieśniach bo-
haterowie dramatu byliby ubezwłasnowolnionymi marionetkami. Dalsze losy 
„ukrainnej” ziemi wiążą się z inną, niezwykle ciekawą postacią dramatu, Sawą. 
Zamiast hetmanem Ukrainy z nadania Wernyhory – Sawa Caliński, w wyniku 
własnego wyboru, kuszony niczym XX-wieczny inteligent comprador z krajów 
kolonizowanych, zostaje już na dobre polskim szlachcicem, przekreślając tym 
samym szansę identyfikacji z populacją podporządkowaną i wartościami konsty-
tutywnymi dla jej tożsamości. Symbolicznym aktem przypieczętowującym odrzu-

51 Myślę przede wszystkim o studium S. M a k o w s k i e g o  Wernyhora. Przepowiednie i le-
genda (Warszawa 1995). 

52 Ibidem, s. 76. 
53 Ibidem, rozdz. 5: Wernyhora Juliusza Słowackiego. 
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cenie ukraińskiego dziedzictwa jest demonstracyjne zdezawuowanie przez Sawę 
„prawosławnej wiry” i zapowiedź jej zagłady (II 254). Wybór, którego dokonuje, 
podyktowany jest perspektywą korzyści płynących ze służby hegemonowi. Sawa 
aspiruje do polskości, zdaje sobie bowiem sprawę, że pochodzi z narodu i ziem 
cywilizacyjnie młodszych, nękanych kompleksem niższości. 

Mamy tu do czynienia z czymś więcej niż tragicznym rozdwojeniem bohatera 
romantycznego. Sawa jest w dramacie postacią w pełni świadomą swej hybrydycz-
ności. Relacjonuje to w pamiętnej autoprezentacji: 

Człowiek z troistej osoby, 
Z Lacha, z Kozaka i z czarta. [II 315–316] 

Hybrydyczność jest dla niego źródłem cierpienia i powodem dylematu moral-
nego, który udaje mu się ostatecznie przezwyciężyć, czego rezultaty obserwujemy 
w przebiegu zdarzeń. Długi wywód bohatera w akcie II stanowi próbę uporządko-
wania własnej tożsamości, uporania się z nią – poprzez stłamszenie jej źródła, 
wyeliminowanie „niższego”, upośledzonego pierwiastka ukraińskiego. Sawa to 
Kozak, który odczuwa wstyd z powodu swoich ukraińskich korzeni (II 244–245). 
Projekt kolonialny odniósł wobec niego sukces. Sawa – przy katalitycznym udzia-
le Księżniczki – został spozycjonowany 54 przez dyskurs dominujący, dewaluujący 
w jego oczach jego własną, pierwotną tożsamość i podporządkowujący sobie jego 
podmiotowość, co spowodowało, iż zaakceptował on zorientalizowany wizerunek 
siebie samego jako Innego – wizerunek, który bohater zapragnął następnie odrzu-
cić w akcie kompensacji, wylewając „krew kozaczą”. Stał się Sawa obcy samemu 
sobie, nienawidzący nie tylko własnej ukraińskości, lecz ukraińskości w ogóle. 
W przeciwieństwie do Semenki zbudował swą docelową tożsamość nie na funda-
mencie dumy etnicznej, lecz w oparciu o to, co współczesna socjologia określa 
jako samonienawiść („self-hatred”) 55. Motywacji do działania dostarczyło mu, 
z jednej strony, zinternalizowane poczucie niższości (produkt uboczny systemu 
kolonialnej dominacji), z drugiej zaś – jego kompensacja, tj. wola przezwyciężenia 
tego „defektu tożsamości” poprzez odcięcie swoich etniczno-kulturowych korzeni 
i przedzierzgnięcie się w członka kolonialnej elity, czyli zmiana tożsamości. „Być 
jednocześnie Ukraińcem i Polakiem już niepodobna” – trafnie rzecz wysłowił 
niegdyś Juliusz Kleiner 56. Czy Sawa dopuścił się w ten sposób zdrady? Która 
strona konfliktu jest jego właściwą ojczyzną, źródłem identyfikacji? W jakich 
kategoriach oceniać dokonany przez niego wybór? 

Postawa Sawy ilustruje proces kształtowania nowej elity rekrutującej się spo-
śród populacji podporządkowanej i jest paradygmatyczna wobec późniejszych 
zjawisk, jakie zachodziły nie tylko w społeczeństwie ukraińskim, lecz także w pol-
skim – pod wpływem rosyjskiej i sowieckiej dominacji (ale o tym, rzecz jasna, 
Słowacki wiedzieć nie mógł): 

54 Odwołuję się do poręcznego w kontekście dyskursu tożsamościowego terminu S. H a l l a 
zastosowanego w pracy Tożsamość kulturowa a diaspora (Przeł. K. M a j e r. „Literatura na Świecie” 
2008, nr 1/2, s. 170). 

55 Zob. np. G. B a b i ń s k i, Etniczność. W zb.: Encyklopedia socjologii. Red. W. Kwaśniewicz. 
T. 1. Warszawa 1998, s. 193. 

56 J. K l e i n e r, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości. Wstęp, oprac. J. S t a r n a w s k i. T. 4. 
Kraków 1999, s. 123. 
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Doświadczenie dominacji kolonialnej pokazuje, że w swych wysiłkach zmierzających do 
utrwalenia eksploatacji kolonizator nie tylko wytwarza system represjonowania życia kulturo-
wego ludności skolonizowanej, lecz także powoduje i rozwija kulturową alienację części jej 
populacji, czy to poprzez tak zwaną asymilację rdzennych mieszkańców, czy też poprzez 
stworzenie społecznej przepaści między rdzennymi elitami a masami ludowymi. W wyniku 
tego procesu podziału albo pogłębienia podziałów społecznych dochodzi do przyswojenia przez 
znaczną część zbiorowości [...] mentalności kolonizatora, a także do powstania wśród niej 
przeświadczenia o własnej wyższości kulturowej wobec reszty społeczeństwa i odnoszenia się 
z lekceważeniem, a nawet pogardą do jej wartości kulturowych 57. 

Wyalienowany z własnej społeczności, Sawa cieszy się przywilejami niedo-
stępnymi jego rodakom, a jego mentalność objawia ostrą niechęć i niezdolność do 
integracji z populacją, z której się wywodzi. Identyfikując się ze światem wartości 
ustalonych przez polskie centrum, odczuwa ukraińskość jako stygmat, którego 
należy się pozbyć 58. Wypiera swą pierwotną tożsamość i przekształca ją w rodzaj 
„tożsamości negatywnej”, a tym samym pozwala, by stała się ona odtąd głównym 
czynnikiem jego autoidentyfikacji i wyznacznikiem jego etyki. 

Spolonizowanym Ukraińcem jest też na pozór Semenko – wykształcony, 
zdolny, ambitny i aktywny beneficjent systemu kolonizacji. Na pozór, bo w toku 
akcji bohater ten ewoluuje, odsłaniając inne swoje oblicze, nacechowane mimikrą. 
Rozpatrywana w kontekście kolonialnym, mimikra stanowi specyficzny, znamien-
ny dla społeczeństw podporządkowanych modus zachowania, polegający na du-
plikacji gestów, języka, sposobu bycia, ubioru itd. kolonizatora, a za ich pośred-
nictwem wyższych całości: kultury, religii itp. – a więc tego wszystkiego, co 
konstytuuje jego „mocną”, widzialną obecność na podległym terytorium. Jest 
swoistą formą realizacji Foucaultowskiego Panoptikonu, w którym skolonizowani 
„przyjmują zewnętrzne formy i internalizują wartości oraz normy” 59 kolonizatorów. 
Z tej perspektywy zjawisko to stanowi pożądany przez hegemona rezultat domi-
nacji – oznacza bowiem sukces misji cywilizacyjnej. Jest przy tym „jedną z naj-
bardziej nieuchwytnych i skutecznych strategii kolonialnej władzy i wiedzy” 60. 
Mimikra, będąca nieuchronną konsekwencją relacji kolonialnej, nie jest wszakże 
domeną ogółu. Charakteryzuje postawę części skolonizowanej populacji, spoty-
kając się z napiętnowaniem ze strony innych jednostek jako przejaw oportunizmu 
– wyrzeczenie się cząstki własnej tożsamości w imię zdobycia fikcyjnego (czytaj: 
wyobrażonego) bądź realnego udziału we władzy sprawowanej nad peryferiami 
przez metropolię. Stanowi zatem zjawisko o negatywnych (nie tylko z etycznego 
punktu widzenia) konsekwencjach dla życia podporządkowanej zbiorowości. 

Ale to dopiero jeden z aspektów mimikry, powierzchniowy, który nie wyczer-
puje całości zjawiska. Teoria postkolonialna w ujęciu Bhabhy dostrzega w niej coś 
więcej: element subwersywny, niekoniecznie zamierzony, lecz nie pozbawiony 

57 A. C a b r a l, National Liberation and Culture. W zb.: Colonial Discourse and Postcolonial 
Theory. A Reader. Ed. P. W i l l i a m s, L. C h r i s m a n. New York 1994, s. 57. 

58 Zob. E. C z y k w i n, Stygmat społeczny. Warszawa 2007, s. 21: „Stygmat jest konstruktem 
społecznym, refleksem kultury, a nie właściwością osoby”. Postępowanie Sawy stanowi rezultat 
wyborów wynikających z poruszania się w określonej takimi, a nie innymi wektorami aksjologicz-
nymi przestrzeni kulturowej. 

59 M o o r e - G i l b e r t, op. cit., s. 120. 
60 B h a b h a, op. cit., s. 85. 
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ironii wobec dominującego dyskursu kolonialnego 61. Subwersywność ta wynika 
z zagrożenia, jakie niesie ze sobą dla kolonizatora kopiowanie przez skolonizowa-
nych jego zachowań, nawyków, postaw, idei, wartości etc. Odbijając te kategorie 
jakby w krzywym zwierciadle, mimikra odbiera im pierwotną autorytatywność, 
co prowadzić musi do destabilizacji prostej ontologii świata kolonialnego. Nie 
inaczej jest w Śnie srebrnym. Mimikra wpisana w figurę ukraińskiego bohatera 
tego utworu wykracza poza znaczenie powierzchniowe i niesie ze sobą ładunek, 
w jaki w naszych czasach wyposażył ten termin Homi Bhabha. Mimikra Semenki 
nie sprowadza się więc jedynie do prostej reprodukcji cech kolonizatorów. Owszem, 
ukraiński bohater dramatu udowodnił, iż zdołał powielić atrybuty tych, którzy – 
z racji odegranej przez siebie roli historycznej – stali wyżej od niego w odwzoro-
wanej w Śnie srebrnym Salomei drabinie społeczno-etnicznej. Idzie jednak o coś 
jeszcze. Używając idiomu Bhabhy, możemy powiedzieć, że Semenko jest „prawie 
taki sam, lecz nie całkiem” 62, jak Polacy, przez co polaryzacja na „ontologicznie” 
niższych i wyższych ulega w dramacie zakłóceniu. Skąd ta perturbacja w łonie 
spójnego systemu kolonialnego? Warunkiem kolonialnego podporządkowania, jak 
twierdzi teoretyk zajmujący się tym zagadnieniem, jest dyskryminacja (czyli swe-
go rodzaju rozróżnienie), która prowadzi do rozszczepienia tożsamości, w wyniku 
czego „ślad tego, co wyparte, nie zostaje poddany represji, lecz powtórzony jako 
coś i n n eg o  – mutacja, hybryda”. To właśnie takie przekształcone powtórzenie 
„przesłania kolonialną obecność i sprawia, że uznanie jej władzy staje się proble-
matyczne” 63. Kopia zatem nie jest czysta, lecz – jak zaznaczają w odnośnej defi-
nicji autorzy Post-Colonial Studies. The Key Concepts – ulega rozmazaniu, funk-
cjonuje jako swoista parodia wzorca 64. Powstała na mocy tego mechanizmu „hy-
bryda” tożsamościowa również niesie w sobie według Bhabhy zalążek subwersji. 
Skolonizowany, zmuszony przez system opresji kolonialnej do stłumienia swojej 
pierwotnej tożsamości i przyjęcia w jej miejsce nowej, może za pośrednictwem 
swej hybrydyczności system ten podważyć i zdestabilizować. Przybierając bowiem 
pozór osiągnięcia celu misji kolonizacyjnej, w istocie ów kolonialny ideał paro-
diuje, przez co dominacja kolonialna doznaje rozszczepienia i pęknięcia. 

Hybrydyczność w ujęciu Bhabhy pozwala objaśnić złożone procesy i interakcje 
zachodzące w dynamicznej przestrzeni dyskursywnej pomiędzy hegemonem a po-
pulacją podporządkowaną. Zderzenie kultur, jakie ma miejsce w wyniku spotkania 
kolonialnego, wpływa na kulturę ekspansywną, a także przekształca kulturę zdo-
minowaną, oddziałuje zatem w obu kierunkach. W pierwszym przypadku m.in. 
otwiera pole nowym reprezentacjom Innego, służącym utrwaleniu jego prostego, 
jednorodnego i stabilnego wizerunku, takiego, który hegemon może zaakceptować 

61 Ibidem, s. 85–92. Rozdział Of Mimicry and Man. The Ambivalence of Colonial Discourse. 
w którym B h a b h a  podejmuje to zagadnienie, opublikowany pierwotnie w 1984 r. w piśmie 
„October” (t. 28), w specjalnym zeszycie poświęconym psychoanalizie, stanowi wykład rozumie- 
nia mimikry przez tego teoretyka postkolonializmu. Zob. też B. A s h c r o f t, G. G r i f f i t h s,  
H. T i f f i n, Post-Colonial Studies. The Key Koncepts. London – New York 2000. 

62 B h a b h a, The Location of Culture, s. 86. 
63 Ibidem, s. 111. Cytat pochodzi z eseju Signs Taken for Wonders, w którym B h a b h a  po raz 

pierwszy postawił problem hybrydyczności jako formacji kulturowej będącej źródłem ambiwalencji 
kolonialnego systemu władzy i narzędziem demontażu dominującej narracji imperialnej. 

64 A s h c r o f t, G r i f f i t h s, T i f f i n, op. cit., s. 139. 
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jako „esencjalnie” i „obiektywnie”, czyli „ontologicznie” – niższy, gdyż „władza 
kolonialna wytwarza skolonizowanego jako niezmienną rzeczywistość, która jest 
»inna«, a zarazem całkowicie poznawalna i widoczna” 65. W drugim – wskazuje 
perspektywy zaznaczenia własnej odrębności na drodze do samoidentyfikacji. W obu 
zaś – dostarcza pożywki retoryce różnicy. Interakcja kulturowa o podłożu kolonial-
nym nie prowadzi jednak według Bhabhy, jak pamiętamy, do ich anihilacji i wy-
tworzenia nowej, trzeciej, stałej jakości, jakiejś nowej, „lepszej” kultury. Uzmysło-
wienie sobie hybrydyczności kultury uwikłanej w kontakt kolonialny odsłania 
ukrytą ambiwalencję tego antagonizmu, która nie pozostawia żadnej ze stron 
uwięzionej w pielęgnowanych uprzednio stereotypach. Kultura społeczeństw im-
perialnych i kolonialnych jest hybrydyczna w tym sensie, iż dokonuje się w niej 
„reewaluacja założeń dotyczących tożsamości kolonialnej” 66 zarówno kolonizato-
ra, jak i skolonizowanego. Mówiąc o hybrydyczności, Bhabha wskazuje na napię-
cie, jakie wywiązuje się między dwiema kulturami i kształtowanymi w ich przeci-
nających się orbitach tożsamościami, a także odsłania mechanizm negocjacji różnic, 
uruchomiony w wyniku konfrontacji centrum z peryferiami. 

Zarówno napięcie między kulturą polską a ukraińską, jak i niebezbolesny pro-
ces negocjowania różnic między polskim centrum a ukraińskimi peryferiami, sta-
nowią czynniki nadające energię zdarzeniom Snu srebrnego Salomei i kształtują 
jego warstwę przedmiotową. Sytuacja uchwycona w utworze nabiera dynamiki za 
sprawą ambiwalencji, u której podłoża stoją mimikra i hybrydyczność – kluczowe 
kategorie wprowadzone w naszej epoce do teorii postkolonialnej przez Bhabhę. 
Hybrydyczność Semenki powoduje, że – dotąd podporządkowany – przestaje on 
odgrywać w niezakłócony sposób wyznaczoną sobie rolę. Upodobniony (częściowo) 
w wyniku spotkania kolonialnego do hegemona, zinternalizował (po swojemu) jego 
system wartości, przejął (wedle własnego uznania) jego wzorce zachowań i teraz – 
wyposażony w te atrybuty, a więc już nie bezbronny – zaczyna zagrażać koloniza-
torowi, który traci wskutek tego poczucie pewności i bezpieczeństwa. Charaktery-
zuje Semenkę „przebiegła uprzejmość” („sly civility” 67), postawa, a ściślej – techni-
ka zachowania, która według powstałej po latach teorii postkolonialnej w ujęciu 
Bhabhy służyć może autochtonom za formę maskowania oporu wobec kolonizatora. 

Z asawulstwa i poddaństwa 
Kontent jestem... i ze służby 
U panycza. [I 872–874] 

– odpowiada Leonowi w targu o Salomeę. W imitowaniu polskości przez Semen-
kę kryje się zapowiedź subwersji, wyłożona zresztą wprost przez bohatera w po-
czątkowym monologu: 

 A dziś co ja? Kozak dworny, 
Rześki, śmiały i przezorny, 
I do korda, i do czaszy. 
Lecz nie długo sługa laszy! [I 221–224] 

65 H. B h a b h a, The Other Question: Difference, Discrimination, and the Discourse of Colo-
nialism. W zb.: Black British Cultural Studies: A Reader. Ed. H. B a k e r  [i in.]. Chicago 1996, 
s. 93. 

66 B h a b h a, The Location of Culture, s. 112. 
67 Ibidem, s. 93 n. 
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Kulminacją tej subwersji jest przyjęcie roli lokalnego przywódcy działające-
go na rzecz autonomii Ukrainy poprzez oderwanie jej od obszaru polskiego pa-
nowania. 

Semenko budzi grozę zarówno u pozostałych osób dramatu, jak i u czytelników. 
Jednak autor przedstawił go jako postać straszliwą nie tylko z upodobania do fre-
nezji, którym krytyka próbowała wyjaśnić zastosowanie motywów makabrycznych 
w dramacie. Ukraiński bohater Słowackiego nauczył się kulturowego kodu pol-
skości, by następnie ten kod radykalnie zakwestionować, wydobywając na jaw 
jego najmroczniejsze implikacje i rzucając w ten sposób oskarżenie swoim men-
torom w ich własnym języku i za pośrednictwem czynów będących zintensyfiko-
wanym i zarazem karykaturalnym powtórzeniem ich działań. Nieprzypadkowo to 
właśnie Semence przypada w udziale rola demaskowania kolonizatorskich poczy-
nań polskich „zdobywców”, czerpiących korzyści z eksploatacji ukraińskiego in-
terioru i jego mieszkańców. To bodaj pierwsze tego rodzaju oskarżenie sformuło-
wane w polskiej literaturze: 

 Stary dziad! żałośny sknera! 
Bywało, chłopy odziera 
I plecy nahajem porze, 
A złoto w szkatule dusi...
Każdy dzień – mówi – wyorze 
Perełeczkę dla Salusi 
I turkusik da błękitny 
Albo pasek aksamitny; 
Aż, powiada, moja córka, 
Cała w perłach i brylantach, [I 168–177]

Cena moralna za bogactwo zdobyte przez Gruszczyńskiego przypomina tę, 
którą w powieści Charlotte Brontë płaci Rochester jako właściciel jamajskiej po-
siadłości. 

Samoprzedstawienie Semenki dokonuje się zatem w opozycji do wartości 
wyznawanych w dramacie przez Polaków. Wartości te nie są przy tym ulokowane 
wyłącznie w sferze zdobyczy materialnych. Semenko z równą namiętnością wy-
stępuje w imieniu reprezentowanej przez siebie zbiorowości przeciwko zachod-
niemu rytowi chrześcijaństwa, który wniosło ze sobą na Ukrainę podporządkowa-
nie jej Rzeczypospolitej: 

To wasze straszne łaciny, 
To wasz smętny pacierz laszy, 
Co mi głupie chłopstwo straszy. [III 898–900]

Uprawiany przez Semenkę dyskurs narodowy, mobilizujący w planie dramatu 
wiadome drastyczne środki, jest swoistym derywatem 68 dyskursu polskiego, jego 
odwróconą kopią. Zarzuty wysuwane przez Semenkę dostarczają dyskursowi 
ukraińskiemu imponderabiliów, w oparciu o które kreowana (resp. definiowana) 
może być wspólnota narodowa budowana na opozycji „my (Ukraińcy) – oni (Po-
lacy)”. Optyka ta powoduje odwrócenie tradycyjnej relacji zachodzącej w dyskur-
sie kolonialnym, w której „my” to Polacy, natomiast pozostali są relegowani do 

68 Nawiązuję do pojmowania tego słowa przez indyjskiego historyka P. C h a t t e r j e e  w książ-
ce Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse (London 1986). 
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pozycji Innych. To ostateczna i zarazem najbardziej kłopotliwa dla polskiego od-
biorcy konsekwencja mimikry Semenki. 

Zarówno w przypadku Sawy, jak i Semenki zasada „gente Ruthenus, natione 
Polonus” podlega znaczącej modyfikacji. O ile jednak Sawa dowartościowuje jej 
drugi człon, redukując czy wręcz wypierając pierwszy, Semenko, odwrotnie, eks-
ponuje swą ukraińskość, odrzucając polską autoidentyfikację. Wymyka się tym 
samym patriarchalnej władzy, którą akceptuje i na rzecz której umocnienia pracu-
je Sawa. W istocie Semenko vel Tymenko jest symbolem wyczerpania się tej 
dwuwartościowej formuły tożsamości. Przezwycięża jej ambiwalencję, przemiesz-
czając się bezpowrotnie od bieguna polskiego ku ukraińskiemu. Jego obecność na 
scenie dramatu ewoluuje: z posłusznego sługi wyczekującego rozkazów polskiego 
pana przedzierzga się w groźnego i hardego przywódcę antypolskiej rebelii. Zrzu-
cony z ulgą patriarchalny kostium spolonizowanego poddanego zastępuje atrybu-
tami nigdy, jak się okazuje, nie stłumionej wataszej, kozackiej godności – brawu-
rą, dumą, gniewem. Jak sam oznajmia, polski chleb więźnie mu w gardle (V 61). 
To obwieszczenie kresu integracji i asymilacji narodowej lokalnych elit. Kamuflaż 
jest już zdjęty. Dzięki wątkowi Semenki z jego nieudaną akulturacją – jako anty-
tezą udanej akulturacji Sawy – Sen srebrny Salomei staje się s y m b o l i c z n y m 
d r a m a t e m  o  f i a s k u  p o l s k i e j  m i s j i  c y w i l i z a c y j n e j  w o b e c 
U k r a i n y. Polskość nie jest już dobrodziejstwem, za które należy się poloniza-
torom wdzięczność polonizowanych, lecz przynosi Ukrainie nieszczęście i traumę. 
Ostatecznie, na co wskazuje funkcja motywu koliszczyzny w utworze i obwiesz-
czenie przez Pafnucego końca Ukrainy, polska „la mission civilisatrice” obraca się 
w przekleństwo dla obu stron. Ukraińska prowincja izoluje się od polskiej metro-
polii, odrzuca ją, co prowadzi do ostrego rozdzielenia i przeciwstawienia tych dwu 
stref. Przekonanie o jednokierunkowości i nieuchronności asymilacji mniejszości 
narodowej ulega w dziele Słowackiego poważnemu nadwątleniu, co wnosi do 
polskiego dyskursu nowy, nie słyszany dotąd akcent. 

Semenko postrzega siebie jako człowieka poddanego kolonizacji – to doniosłe 
odkrycie kulturowe zostaje odnotowane w dramacie, który wyszedł spod pióra 
polskiego poety doby romantyzmu. Skonfrontowany z obecnością hegemona, 
przeciwstawia mu się w serii świadomych gestów odmowy – odmowy zajęcia 
wyznaczonego sobie miejsca w projekcie kolonialnym. Uprawia dyskurs tożsamo-
ściowy, w którym zawarte są pierwiastki nie tylko emocjonalne, lecz także inte-
lektualne 69. Jest – w pewnej mierze – XVIII-wiecznym, wschodnioeuropejskim 
Kalibanem o biografii opowiedzianej z perspektywy doświadczenia nowoczesności. 
Podobnie jak bohater Burzy, wyposażony został w biografię zniewolonego pana, 
który – ograbiony z własnego terytorium i nauczony języka zdobywców – językiem 
tym przeklina intruzów. Przewyższa jednak swego Szekspirowskiego poprzednika, 
i to nie tylko tym, że odwrotnie niż on – nie próbuje zgwałcić Salomei, ale, jak się 
okazuje, tymczasowo, bierze ją pohańbioną z rąk Leona. Różnica dotyczy „Vor-
stellung”, ściślej: reprezentacji. Rebelia kozackiego watażki przeciwko polskiemu 

69 C z o p y k  (op. cit., s. 201) wskazał na „kordocentryczność ukraińskiej mentalności”, tj. 
„przewagę w sposobie myślenia komponentu uczuciowo-emocjonalnego nad rozumowym”, jako na 
cechę etnopsychologiczną populacji ukraińskiej trafnie dostrzeżoną przez Słowackiego. Wydaje się 
jednak – sugerowałoby to m.in. skomplikowanie rysunku psychologicznego Semenki – że autor Snu 
srebrnego nie poprzestawał na stereotypicznych ujęciach wizerunku etnosów. 
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centrum nie jest buntem potwornego dzikusa, lecz wystąpieniem tubylca świado-
mego swego upodrzędnienia, zdolnego do udzielenia odpowiedzi na dyskurs, 
w jakim go zdefiniowano i zamknięto. Semenko nauczył się kodu kulturowego 
różnicy, który autorytatywnie określił jego tożsamość oraz ustalił jego pozycję 
w dyskursie, a zatem także w społeczeństwie, i umiał ze zdobytej wiedzy skorzystać. 
Świat Snu srebrnego Salomei odbiega więc swą aksjologią od świata Burzy. Racja 
etyczna przesuwa się ku tubylcowi, Semence, jedynej postaci tego literackiego 
dramatu w pełni i prawdziwie tragicznej, potraktowanej przez autora całkowicie 
serio, co przeciwstawia tego bohatera jego Szekspirowskiemu praszczurowi, w któ-
rego sylwetce tragiczność splata się z groteską 70. Groteskowość nb. jest zarezerwo-
wana w Śnie dla osób z kręgu polskości. Najbardziej groteskowa z figur dramatu, 
Regimentarz Stempowski, reprezentuje sam środek polskiego matecznika kulturo-
wego i ukazana jest przez Słowackiego z niemałą ironią, choć i w tym przypadku 
zasada ambiwalencji nie pozwala na jednoznaczne zaszeregowanie tej persony. 

W interpretacjach Snu srebrnego Salomei zwracano uwagę na – sugerowaną 
programem mistycznym autora – soteriologiczną figurację cierpiącego Semenki 71. 
Obraz oblanego smołą i podpalonego watażki otwiera jeszcze inną, Ricoeurowską 
perspektywę widzenia tej postaci. Jawił się bowiem dotąd czytelnikowi Semenko 
dwuwymiarowo: jako człowiek szalony z miłości – i jako mściciel, fałszywy słu-
ga, okrutnik, gwałtownik. Teraz cierpi mękę zadaną przez Regimentarza, uosabia-
jącego polską dominację na Ukrainie. Cierpienie to ma więc w istocie walor po-
dwójny. Z jednej strony, doposaża, dopełnia i dowartościowuje podmiotowość 
bohatera – ponieważ „w cierpieniu »ja« wzmacnia się w żywym poczuciu istnienia, 
albo raczej w poczuciu istnienia do żywego” 72. Z drugiej strony, cierpienie defi-
niuje Semenkę w sposób negatywny, odróżniając go od Innego, nie cierpiącego, 
w tym przypadku – od tego, kto mu cierpienie zadaje. Następuje odwrócenie hie-
rarchii w dotychczasowej relacji: to Regimentarz jest teraz relegowany do roli 
Innego, Semenko zaś staje w centrum jako podmiot, cierpiący, samoświadomy 
i w milczeniu osądzający swoich adwersarzy. 

Według Homiego Bhabhy 73 estetyka pogranicza oddziałuje na totalizujące, 
konwencjonalne poznanie oparte na logice binarnych opozycji, przyjęte wraz 
z ekskluzywną narracją tożsamościową narodowo-kolonialistyczną. Przerwanie 
tej narracji, dokonujące się na pograniczu, polega na tym, iż wdzierają się do niej 
podmioty przedtem z niej wymazane, zapomniane, zdezawuowane, wyparte. Ich 
obecności nie da się ujawnić za pomocą dostępnych środków reprezentacji, a ich 
wystąpienie wywołuje „niesamowite” (Freudowskie „unheimlich”) zakłócenie, 
niosące ze sobą niepokój i traumę, powodując wyrwę w utrwalonej, holistycznej 
wizji świata. Z tego rodzaju sytuacją mamy do czynienia w Śnie srebrnym Salomei, 
pierwszym polskim utworze literackim, w którym podmiotowość polska zostaje 
z takim impetem skonfrontowana z autonomiczną podmiotowością ukraińską. 
Dychotomia: k o l o n i z a t o r – s k o l o n i z o w a n y, parcelacja przestrzeni na 
p o l s k i  d o m  i  u k r a i ń s k i e  z e w n ę t r z e  – wszystkie te ostre podziały 

70 Zob.  J. K o t t, Szekspir współczesny. Kraków 1990, s. 375. 
71 Zob. M. K w a p i s z e w s k i, Kozak. Hajdamaczyzna. W: Słownik literatury polskiej XIX 

wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1995, s. 444. 
72 P a w l a k, op. cit., s. 136. 
73 B h a b h a, The Location of Culture, s. 12 n. 
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ulegają w dramacie zawieszeniu. Ukraina, przeniesiona w warstwie fabuły poza 
scenę, wdziera się do domeny polskości w osobie Semenki i anonimowych rzesz 
ukraińskich rebeliantów, dokonujących drastycznie przedstawionej rzezi w Grusz-
czyńcach. Znamienne jest przy tym, że owa „niesamowitość” nie została u Sło-
wackiego zarezerwowana wyłącznie dla ukraińskości, lecz wiąże w sobie oba 
pierwiastki i obie podmiotowości, polską i ukraińską. Obejmuje zarówno widma 
pomordowanych polskich kobiet i dzieci, jak i ukaranego przywódcę ukraińskiego 
„buntu” – a zatem postaci, których swoista, pozasceniczna epifania powoduje 
konieczność przewartościowania zantagonizowanego układu sił, kanonicznego dla 
kolonialnego porządku rzeczy. Świat utworu – przede wszystkim poza sceną, ale 
za pośrednictwem narracji także na scenie – nawiedzają zjawy, a ich ukazanie się 
wprowadza przemilczane, odrębne, alternatywne historie: historie, w których wy-
powiedziane zostaje to wszystko, co w owych konwencjonalnych narracjach nie 
miało prawa głosu. To historie, w których nieobecni zaznaczają swoją obecność, 
wprowadzając własną podmiotowość i tym samym zagrażając utrwalonym w dys-
kursie, dominującym formom reprezentacji. 

Tożsamość hybrydyczna, heterogeniczna, rozchwiana, realizowana – w różnych 
wariantach – przez wymienione postaci dramatu, ma w utworze swoją antytezę 
w tożsamości monolitycznej, homogenicznej, stabilnej. Tę drugą reprezentują 
najwyraziściej Regimentarz i Gruszczyński. Podkreślanie przez Słowackiego kla-
sycznej polskości tego ostatniego jest wręcz uderzające. Jak jednak uświadamia 
antropologia Snu srebrnego, ścisła dychotomia: k o l o n i z a t o r z y – s k o l o- 
n i z o w a n i, jest fikcją nie do utrzymania, którą karmi się literatura kolonialna. 
Obie grupy należą wprawdzie do tego samego systemu dyskursywnego, lecz każda 
jest weń inaczej wpisana i powiązana z drugą za pomocą gęsto splecionej sieci 
wzajemnych zależności. Fabuła dramatu – mając nb. wiele innych sensów – zwra-
ca uwagę także na nierozwiązywalną ambiwalencję tych relacji. W ten sposób 
uporządkowana dialektyka różnicy „my–oni”, „polskość–ukraińskość” okazuje się 
zawieszona i ustępuje rozmaitym formom hybrydycznym, które łączą w sobie 
z niejednakowym natężeniem te odmienne pierwiastki. Tożsamość kolonizatora 
ulega decentryzacji wraz z jego pozycją, tożsamość skolonizowanego zostaje do-
wartościowana, a jego miejsce w przestrzeni dyskursu przesuwa się z marginesu ku 
centrum. Żadna z tych tożsamości nie jest jednak „wsobna”, monadyczna; żadna 
nie jest obdarzona całkowitą autorytatywnością, żadna też nie istnieje oddzielnie 
ani nie kształtuje się w oparciu o własne, wewnętrzne prawa. Przeciwnie, dochodzi 
między nimi do wzajemnego wpływania na siebie, więcej: interakcja ta stanowi 
zasadę ich egzystencji i działania. „Inność” skolonizowanych nie ma charakteru 
absolutnego, esencjalnego. Jest innością, która wynika z obecności kolonizatora 
i jego systemu percepcji – i poza tym systemem nie znajduje uzasadnienia. Oto 
wniosek, jaki płynie ze Snu srebrnego Salomei. Hybrydyzacja postaci dramatu 
poprzez ukazanie ich tożsamościowej ambiwalencji stanowi dowód na dostrzeżenie 
przez Słowackiego kulturowej złożoności kolonialnego świata w stopniu przedtem 
w literaturze polskiej nie znanym. Ważkim czynnikiem tej ambiwalencji jest w utwo-
rze destereotypizacja. Autor ukazał zarówno przestrzeń polsko-ukraińskiego pogra-
nicza (krajobraz, atmosferę), jak i przedstawicieli obu etnosów w sposób polemicz-
ny wobec kategoryzacji etnicznych utrwalonych w polskiej imagologii, takich jak 
autostereotyp Polaka, szlachetnego patrioty, altruisty i ideowca – oraz heteroste-
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reotyp Ukraińca, spolegliwego sługi polskiej sprawy lub odwrotnie: nieobliczal-
nego watażki, bezwzględnego wroga i pogromcy Polaków, spadkobiercy tradycji 
Chmielnickiego. Komplikując rysunek postaci należących do każdej z grup, Sło-
wacki nie tylko nie powiela tych klisz mentalnych, lecz ironicznie się od nich dy-
stansuje. Wskazuje na ich powierzchowność, nieadekwatność oraz niezdolność do 
uchwycenia za ich pomocą istoty procesów, jakie dokonują się na styku etnosów. 
Przedstawiając jeden z momentów procesu utraty kontroli metropolii nad ukraińską 
peryferią na tle intersekcji obu kultur, daleki jest od spłaszczania perspektywy, przez 
co – czytany dzisiaj – nadal niepokoi. Nie ulega ani pokusie sentymentalizacji wi-
zerunku Ukrainy, ani dążeniu do wyciszenia głosu podporządkowanego na rzecz 
wzmocnienia narracji dominującej. Poprzez interakcję dwóch etnosów, zagęszczo-
ną w symbolicznych scenach dramatu, odsłania siłę szablonów i matryc pojęciowych 
zmagazynowanych w pokładach zbiorowej mentalności polskich czytelników, przez 
co skłania do ponownego przemyślenia wyznaczników kolektywnej tożsamości 
Polaków. Mamy bowiem w Śnie srebrnym Salomei do czynienia z projektem prze-
budowy świadomości i tożsamości narodowej, zarówno polskiej, jak i ukraińskiej. 

Wypada dopowiedzieć, iż zagadnienie tożsamości i jej dynamiki w obliczu 
procesów kolonialnych jest u Słowackiego podejmowane nie ze stanowiska neu-
tralnego interpretatora przeszłości, lecz – ekspatrianta wypowiadającego się z po-
zycji uwarunkowanej rosyjską hegemonią na terytorium dawnej Rzeczypospolitej, 
w tym na ziemi ukraińskiej. Dzieło romantycznego poety stanowi składnik narracji 
o narodzie, ogniwo procesu budowania tożsamości, wymodelowane w specyficznej 
sytuacji historycznej 74. Okoliczności te zaważyły zarówno na wyborze problema-
tyki dramatu, jak i na jej kontekstualizacji. Mimo iż nie znajdujemy w Śnie bezpo-
średnich nawiązań do katastrofalnego epilogu polsko-ukraińskich perypetii w po-
staci zajęcia Ukrainy przez Moskwę, zarówno Słowacki, jak i jego czytelnicy nie 
byli nieświadomi politycznej kody zdarzeń przedstawionych w dramacie. Konso-
lidacja imperium rosyjskiego kosztem południowo-wschodniego pogranicza Rze-
czypospolitej była faktem, tak jak faktem był antagonistyczny charakter tego im-
perium w stosunku do państwa polsko-litewskiego. Nieprzypadkowo w tle zdarzeń 
relacjonowanych w utworze przywoływana jest konfederacja barska, występująca 
też przecież wyraźnie w przestrzeni intertekstualnej dzieł Słowackiego, której Sen 
stanowi integralną część. Potwierdza to, że dyskurs dotyczący Ukrainy jest elemen-
tem szerszej konstelacji polskiego dyskursu antykolonialnego (którego centralnym 
składnikiem uczynił Słowacki kwestię sarmatyzmu i problem kondycji oraz roli 
dziejowej szlachty jako specyficznie polskiej elity), co dodatkowo komplikuje i tak 
złożony obraz 75. 

Jednym z pytań, jakie zadają sobie teoretycy postkolonializmu, jest pytanie 
o warunki czy też możliwość oddania „Inności” przez podmiot reprezentujący tzw. 
dyskurs dominujący. Wśród udzielanych odpowiedzi zdarzają się również tezy ra-
dykalne w swym sceptycyzmie, głoszące nieuchronne fiasko tego rodzaju projektu: 

74 Zob. J a n i o n, Ż m i g r o d z k a, op. cit., s. 10. 
75 W tym kontekście rozpoznanie M a k o w s k i e g o  (Wernyhora, s. 68–69), dotyczące kreacji 

Wernyhory w Beniowskim, wydaje się adekwatne również wobec Snu srebrnego: „Reprezentowane 
przez Wernyhorę wartości niepodległej kozackiej hetmańszczyzny Słowacki sytuował tu po raz 
pierwszy obok niepodległościowych ideałów konfederacji barskiej i wiązał ze sobą – jako pokrewne 
– te dwie tradycje”. 
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Autentyczne i dogłębne zrozumienie Inności możliwe będzie wyłącznie, jeśli „ja” zdoła 
w jakiś sposób zanegować lub przynajmniej wziąć surowo w nawias wartości, założenia i ide-
ologię własnej kultury. [...] w praktyce jednak pociąga to za sobą niemal zupełnie niemożliwe 
zadanie zanegowania własnego „ja”, bo przecież to „ja” jest ukształtowane przez kulturę 76. 

Z przytoczonej tu wypowiedzi wynikałoby, że poznanie i adekwatny opis 
kulturowy czyjejś kondycji jako obiektu opresji wymagałyby od podmiotu elimi-
nacji tego wszystkiego, co odróżnia od siebie dwie strony aktu epistemologiczne-
go, tj. odcięcia wszelkich ideologicznych „przybudówek”, które wyznaczają im 
takie, a nie inne miejsce w dyskursie. W przeciwnym razie podmiot poznania (tu: 
autor) będzie oglądał, niczym w zwierciadlanym odbiciu, obraz skonstruowany 
pod wpływem własnych założeń, a więc doświadczy i l u z j i  na temat Innego, 
noszącej jedynie pozory autentyczności. 

Czy rzeczywiście oddanie „Inności” poprzez usunięcie owych „przybudówek” 
to zadanie niemożliwe do realizacji w literaturze? Intuicja Saida, wyrażona w koń-
cowych zdaniach Orientalizmu, przeczyłaby takim wnioskom, bliskim w swym 
radykalizmie deterministycznemu punktowi widzenia, forsowanemu przez zwolen-
ników tzw. multikulturalizmu. Przeczyć im zdaje się również przynajmniej ten jeden 
dramat Słowackiego – a podobne wrażenie odnosimy też przy lekturze takich jego 
dzieł (np. Mazepy), w których „Inność” pełni funkcję centralnej kategorii konstytu-
ującej ontologię postaci. Ambiwalencja sylwetek ukazanych w tych tekstach wy-
twarza swoistą przestrzeń autonomii, w której zaistnieć może autentyczny, suwe-
renny podmiot kultury podporządkowanej – podmiot uwolniony od wiązki stereo-
typowych cech, w jaką w standardowej narracji kolonialnej wyposażeni są „niżsi” 
kulturowo i cywilizacyjnie „tubylcy”. Słowacki, tworząc w obrębie kultury domi-
nującej, nie był więźniem swoich kulturowych uwarunkowań, lecz w sposób tutaj 
pokazany je przekraczał – i w tym tkwi, jak się zdaje, jedna z tajemnic jego pisarstwa. 

W komentarzu do Obcego Alberta Camusa zastanawiał się Edward Said 77, jak 
to możliwe, że krytyka literacka interpretująca to dzieło nie poruszyła nigdy za-
sadniczej – z etycznego punktu widzenia – kwestii: że autorowi powieści świat 
islamskiej Algierii i jej rodzimych mieszkańców (w osobie owego zamordowane-
go bez winy i bez sensu bezimiennego Araba) potrzebny był wyłącznie do roze-
grania subtelnego, lecz jakże odległego od algierskiej mapy mentalnej, dylematu 
filozoficznego. Autor Snu srebrnego Salomei na długo przed Camusem ujawnił 
inny rodzaj wrażliwości. Nie tylko w odmienny sposób postrzegał relację między 
metropolią a peryferiami, ale przede wszystkim dopuścił w swoim dziele do głosu 
ukraińską narrację – co stanowi fenomen nie mający chyba przez wiele lat swego 
odpowiednika w literaturze nie tylko polskiej. Nawet gdy zgodzimy się, że wszyst-
ko w tym dramacie przeniknięte jest znaczeniem symbolicznym, że odczytanie 
utworu musi uwzględniać aurę towiańszczyzny i przesłanie historiozoficzne 78, 

76 A. J a n M o h a m e d, The Economy of Manichean Allegory: The Function of Racial Differ-
ence in Colonialist Literature. „Colonialist Literature” t. 21 (1988), nr 5, s. 84. 

77 E. S a i d, Kultura i imperializm. Przeł. M. W y r w a s - W i ś n i e w s k a. Kraków 2009, 
s. 187–199 passim. 

78  Zob. M. Ż m i g r o d z k a, Romantyzm – historyzm – realizm. W zb.: Problemy polskiego 
romantyzmu, seria 3, s. 188: „W uniwersum mistycznym nie ma [...] zjawisk nieważnych, błahych 
i pustych, nie wypełnionych duchowym sensem. Wszystko jest tu sygnałem z innego świata, wska-
zującym drogę ku prawdzie istnienia”. 
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mimo to pozostaje w nim osobna, nie pozwalająca się do końca podporządkować 
logice mistycyzmu sfera, której istnienie lepiej sobie uświadamiamy – i którą 
umiemy nazwać – dzięki kategoriom dostarczonym przez studia postkolonialne. 
Ta sfera nadaje dziełu Słowackiego wymiar aktualny, współczesny i wiąże je 
z istotnymi pytaniami wynikającymi z naszej postkolonialnej, środkowo- i wschod-
nioeuropejskiej kondycji. W transformacjach tożsamości bohaterów Snu srebrne-
go Salomei dostrzec można antycypacje dylematów, które drążą następnie polską 
literaturę aż po najbliższe nam lata, przez co ten najbardziej „ukraiński” polski 
dramat nabiera w wymiarze ideowym szczególnej aktualności. 

A b s t r a c t
DARIUSZ SKÓRCZEWSKI 
(John Paul II Catholic University of Lublin)

“SALOMEA’S SILVER DREAM” AS A PARADE OF HYBRIDS

The essay offers a rereading of Juliusz Słowacki’s puzzling and semantically complex master-
work Salomea’s Silver Dream (1843) in the light of postcolonial theory. The author applies Edward 
Said’s concept of orientalism and Homi Bhabha’s notions of hybridity, ambivalence, and mimicry to 
the study of representation of Polish and Ukrainian literary characters and their interactions in the 
drama against the historical and cultural background of the Polish-Lithuanian Commonwealth and 
Polish Romanticism. Unlike most of his contemporaries, Słowacki did not subscribe to the discourse 
of orientalisation of Ukraine as Poland’s “Other,” that dominated Polish writings of his era. The  
paper concludes that although Salomea’s Silver Dream was written by a Polish Romantic poet, it  
succeeded in transcending the limitations of the European political and literary ideas by offering 
a unique postcolonial perspective on Polish-Ukrainian relations, one in which the Polish presence in 
Ukraine was problematized, the Ukrainian agency was mobilized, and Ukrainian self-esteem was 
boosted. 
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NAD PRZEPAŚCIĄ HISTORII 
WĄTKI KATASTROFICZNE W RETORYCE MESJANIZMU POLSKIEGO

W słownikach, w przewodnikach encyklopedycznych oraz w podręcznikach 
historii literatury polskiej „katastrofizm” zwykle jest przedstawiany jako ogólna 
tendencja w europejskiej historii idei, która formowała się w końcu w. XIX, a w li-
teraturze polskiej Dwudziestolecia międzywojennego przybrała mniej więcej 
konkretny kształt „nurtu” literackiego 1. W słynnej formule Kazimierz Wyka okre-
ślił katastrofizm jako „Zjawisko ideowo-artystyczne w poezji polskiej drugiego 
dziesięciolecia tzw. literatury międzywojennej [...]” 2. Obserwuje się jednak pewne 
niezdecydowanie, gdy chodzi o precyzyjne określenie statusu tego zjawiska w kon-
tekście historii literatury polskiej. Jerzy Speina zauważył, że „katastrofizm nie 
stworzył własnej poetyki”; według niego mamy tu do czynienia raczej z „pewną 
postawą światopoglądową i ideową”; tak samo Jan Błoński wyraża swoje nieza-
dowolenie z tego terminu, „niewątpliwie nadużywanego”, określając go katego-
rycznie jako „postawę światopoglądową, nadto wielokształtną i rozpowszechnio-
ną, aby mogła się przysłużyć historii literatury” 3. Zbieżną ocenę znajdujemy 
w zamieszczonym w Słowniku literatury polskiej XX wieku artykule Andrzeja 
Wernera, którego pierwsze zdanie brzmi lakonicznie: „Pojęcie »katastrofizm« nie 
należy w naszej literaturze do jasnych i precyzyjnych” 4. Edward Balcerzan jednak 
w swojej Notatce o katastrofizmie z r. 1977 na pytanie „czy katastrofizm jest po-
etyką?” odpowiada jednoznacznie, iż katastrofizm przedstawia pełnoprawny 

1 Zob. M. S z p a k o w s k a, światopogląd Stanisława Ignacego Witkiewicza. Wrocław 1976, 
s. 38 n. – M. G ł o w i ń s k i, Katastrofizm. Hasło w: M. G ł o w i ń s k i, T. K o s t k i e w i c z o w a, 
A. O k o p i e ń - S ł a w i ń s k a, J. S ł a w i ń s k i, Słownik terminów literackich. Red. J. Sławiński. 
Wyd. 2. Wrocław 1989, s. 217. – S. ż a k, Katastrofizm. Hasło w: Słownik. Kierunki – szkoły – ter-
miny literackie. Kielce 1991, s. 101. – B. Wo j n o w s k a, Katastrofizm. Hasło w zb.: Literatura 
polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. Red. A. Hutnikiewicz, A. Lam. T. 1. Warszawa 2000, 
s. 279. – K. K r a l k o w s k a - G ą t k o w s k a, Katastrofizm. Hasło w: Słownik literatury polskiej 
XX wieku. Red. M. Pytasz. Katowice 2001, s. 83–85. – G. G a z d a, Dwudziestolecie międzywojen-
ne. Słownik literatury polskiej. Gdańsk 2008, s. 95–96.

2 K. W y k a, Wspomnienie o katastrofizmie. W: Rzecz wyobraźni. Warszawa 1959, s. 347.
3 J. S p e i n a, Powieść Stanisława Ignacego Witkiewicza. Geneza i struktura. Toruń 1965, 

s. 100, 16. J. B ł o ń s k i, Miłosz jak świat. Kraków 1998, s. 16.
4 A. We r n e r, Katastrofizm. Hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka, 

M. Puchalska, M. Semczuk, A. Sobolewska, E. Szary-Matywiecka. Wrocław 1993, s. 445. 
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„system literacki”, który w swej koherentności musi być ustawiony w jeden szereg 
z innymi mu współczesnymi „systemami”, takimi jak ekspresjonizm, futuryzm, 
nadrealizm 5.

Z tego krótkiego zarysu różnych ocen historycznoliterackich interesującego 
nas zjawiska wynika, że dyskurs o katastrofizmie polskim toczy się przeważnie 
między dwoma biegunami konceptualistycznymi: między perspektywą szerszą, 
która sytuuje katastrofizm polski w kontekście myślenia europejskiego i kojarzy 
go z ogólnym pesymistycznym pojmowaniem dziejów, z imionami filozofów takich, 
jak Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche itd., a – z drugiej strony – perspektywą 
historycznoliteracką w węższym sensie: tutaj katastrofizm występuje jako nurt 
literacki Dwudziestolecia międzywojennego z pewnymi cechami charakterystycz-
nymi na poziomie motywów, stylu, poetyki. Na ogół te dwie linie dyskursu o ka-
tastrofizmie przebiegają bez jakiegoś istotnego wzajemnego oddziaływania, co już 
jest rezultatem rozdzielenia zagadnienia na dwie różne dyscypliny naukowe: hi-
storię idei i historię literatury. Jako jedyny wspólny mianownik tych dwóch linii 
dyskursywnych jawi się pewna „dekadenckość” czy też „apokaliptyczność” na 
poziomie motywów – ale, jak wiadomo, motywy jako takie źle nadają się do wy-
jaśnienia kwestii ogólniejszych, tak w historii literatury, jak i tym bardziej w ba-
daniach z zakresu historii idei.

Jeżeli w 1987 r. Aleksander Fiut skonstatował, „że historia polskiego katastro-
fizmu nadal czeka na swego autora”, to tę opinię należy z dzisiejszego punktu 
widzenia skorygować, ponieważ od tamtego czasu zostały opublikowane prace 
Leszka Gawora, dające bogatą panoramę rozwoju idei i pozycji katastroficznych 
w polskiej myśli nowoczesnej 6. Gawor jednak ogranicza się głównie do treścio-
wych, ideowych aspektów problemu; nawet tam, gdzie omawia utwory literackie 
(np. powieści Witkacego), z jego badań nie wynika jakakolwiek syntetyczna 
koncepcja p o e t y k i  katastrofizmu, która mogłaby zadowalać historyków lite-
ratury, bo zjawiska literackie w sensie ścisłym, jak np. kwestie stylu, narracji, 
formy, imaginacji chronotopicznej, pozostają poza zasięgiem jego podejścia 
metodycznego.

Obecnie katastrofizm historii idei i katastrofizm historii literatury są widziane 
jako dwa zjawiska prawie niezależne od siebie. Oczywiście, że w ramach danego 
artykułu nie możemy wypracować ogólnej koncepcji, która uwzględniałaby wszyst-
kie zjawiska objęte terminem „katastrofizm”, ale chcemy zaproponować jeden 
aspekt, który umożliwia nam próbę związania konceptualnego „postawy świato-
poglądowej”, z jednej strony, oraz „poetyki” katastrofizmu – z drugiej. Tym aspek-
tem jest retoryka. Retoryka nie będzie rozumiana tutaj wyłącznie jako retoryka 
tropów (jak to się ogólnie robi dzisiaj), ale trochę szerzej: jako metoda przekony-
wania odbiorcy. Chodzi tu o retorykę jako narzędzie oddziaływania na słuchacza 7. 

5 E. B a l c e r z a n, Notatka o katastrofizmie. „Studia Polonistyczne” 1977, nr 5, s. 36.
6 L. G a w o r: Katastrofizm konsekwentny. O poglądach Mariana Zdziechowskiego i Sta nisława 

Ignacego Witkiewicza. Lublin 1998; Katastrofizm w polskiej myśli społecznej i filozofii 1918–1939. 
Lublin 1999; Polska myśl historiozoficzna I połowy XX wieku. Analiza wybranych poglądów. Rzeszów 
2005.

7 Zob. Ch. P e r e l m a n, L. O l b r e c h t s - T y t e c a, Traité de l’argumentation. La nouvelle 
rhétorique. Wyd. 3. Bruxelles 1976. – Ch. P e r e l m a n, The New Rhetoric and the Humanities. 
Essays on Rhetoric and its Applications. Dordrecht 1979.
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Perspektywa retoryczna da nam możliwość opisania intencji wspólnej tekstom 
publicystycznym oraz literackim związanym z dyskursem katastroficznym – tj. ich 
sensu performatywnego 8.

Ta performatywność dotyczy przede wszystkim terminu „katastrofa”. Wydaje 
mi się, że w badaniach nad katastrofizmem polskim trzeba najpierw uwolnić się 
od myśli, iż chodzi tu o jakąś realną katastrofę. Jedną z podstawowych tez niniej-
szego artykułu jest właśnie to, że katastrofa, o której mówi się w tekstach przypi-
sanych do nurtu literackiego lub też do formacji światopoglądowej katastrofizmu, 
nie jest katastrofą rzeczywistą, która się kiedyś wydarzyła w sferze historycznej. 
Istotnym celem oraz istotnym zakresem obowiązywania katastrofy jest zawsze 
wyobrażona albo przepowiedziana przyszłość jakiegoś społeczeństwa, narodu. 
Katastrofa zostaje skonstruowana i sformułowana, żeby działać na wyobraźnię 
czytelnika lub też na dyskurs publiczny, na nastrój ogółu. Jest zdolna utrzymywać 
napięcie i ujawniać swoją siłę przekonywania tylko wtedy, kiedy pozostaje w sfe-
rze imaginacji, w sferze zagrożenia, które jeszcze się nie spełniło. Zatem aspekt 
istotny tego, co już 30 lat temu Krzysztof Kłosiński określił jako „dyskurs kata-
stroficzny”, trzeba widzieć zwłaszcza w retoryce czy – dokładniej – w efekcie tej 
retoryki, tzn. w jej potencjale performatywnym.

O tej dziwnej nieadekwatności między katastrofami historycznymi a katastro-
fą dyskursywną można powiedzieć jeszcze więcej: dodałbym, że nawet ten zaska-
kujący związek przyczynowy między faktycznymi wydarzeniami historycznymi 
a zjawiskami z zakresu literatury i filozofii, którego istnienie narzuca się zwłaszcza 
przy oglądzie historii prądów intelektualnych w Polsce, okazuje się dość niepew-
ny, jeżeli nie jest w ogóle pozorny. Wszyscy dobrze wiemy, że czasami dyskursy 
tworzą historię, że mają znaczący wpływ na naszą percepcję historii. W obecnej 
epoce „postpoststrukturalizmu” teza głosząca, że i sama historia nie da się izolować 
od różnych sposobów jej narracji i konceptualizacji – jest nie więcej niż truizmem, 
prostą opinio communis. W wypadku badań nad katastrofizmem polskim znaczy to, 
że już przy powierzchownym spojrzeniu można dojść do wniosku, iż te katastrofy, 
które są zapowiadane w tekstach literackich albo publicystycznych, prawie nigdy 
nie zbiegają się z tymi katastrofami, które się zdarzają potem w rzeczywistości. 

Tak np. „kasandra wileńska”, slawista Marian Zdziechowski całą swoją ak-
tywność publicystyczną i cały swój autorytet publiczny w latach dwudziestych 
i trzydziestych zeszłego wieku poświęcał nadchodzącej katastrofie bolszewizmu 
w Polsce. Jeszcze w r. 1934, rok po przejęciu przez Hitlera władzy w Niemczech, 
Zdziechowski z aprobatą cytował wywody szwajcarskiego historyka Gonzague’a 
de Reynolda, który w swojej książce L’Europe tragique starał się udowodnić, że 
swoim zamachem naziści tylko o kilka dni uprzedzili komunistów niemieckich i że 
po prostu nie było innego wyjścia, by uratować Niemcy i cywilizację europejską 
od zagrażającego barbarzyństwa bolszewickiego 9. Powszechnie wiadomo, że Zdzie-
chowski i dalej wypowiadał się w takim duchu – aż do swojej śmierci 5 X 1938, 

8 O performatywności jako cesze charakterystycznej dyskursu katastroficznego słusznie pisał 
K. K ł o s i ń s k i  w swym pionierskim artykule z r. 1979: Dyskurs katastroficzny. W zb.: Katastro-
fizm i awangarda. Red. T. Bujnicki, T. Kłak. Katowice 1979, s. 28.

9 M. Z d z i e c h o w s k i, Tragiczna Europa. W obronie liberalizmu. W: Wybór pism. Kraków 
1993, s. 458. Idąc za G. d e  R e y n o l d e m  (L’Europe tragique. Paris 1934, s. 357), Zdziechow- 
ski powołuje się tu na nazistowską broszurę propagandową Bewaffneter Aufstand! Enthüllungen  
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kiedy do wojny rozpoczętej przez Niemcy zostało mniej niż rok. W ogóle nie chcę 
negować naprawdę katastrofalnych skutków okupacji ziem wschodnich Polski 
przez armię sowiecką i nie chcę negować strasznych konsekwencji hegemonii 
sowieckiej (a więc bolszewickiej) nad państwem polskim w drugiej połowie XX 
stulecia, ale chodzi mi o to, że wybitny katastrofista lat międzywojennych przewi-
dywał przede wszystkim i n n ą  katastrofę niż ta, która zdarzyła się w rzeczywi-
stości.

Mogę przytoczyć kolejny przykład: słynny katastrofista lat dwudziestych 
i trzydziestych Florian Znaniecki, którego często określa się jako jednego z twór-
ców socjologii empirycznej, w swym traktacie z 1921 r. Upadek cywilizacji za-
chodniej starał się udowodnić, że współczesny system demokratyczny niechybnie 
doprowadzi do obniżenia kultury i na końcu do katastrofy cywilizacyjnej 10. Mo-
glibyśmy dyskutować o słuszności podobnych wywodów, ale nie ulega wątpliwo-
ści, że i twórca polskiej socjologii akademickiej nie był w stanie prognozować 
kształtu p r a w d z i w e j  katastrofy, która się potem wydarzyła.

Te dwa przykłady wystarczają, żeby dać ilustrację tego, co nazwałem „nieade-
kwatnością” między katastrofami literackimi albo publicystycznymi a katastrofa-
mi dziejowymi. Jeszcze dziwniejsze jednak jest to, co ma miejsce p o  katastrofach. 
W zasadzie fakt, że potem toczy się nadal życie społeczne, powinien sprawiać, iż 
nawet mówienie o katastrofie należałoby rozumieć jako zanegowanie samej kata-
strofy albo przynajmniej jako redukcję jej wymiaru, jej zasięgu i oddziaływania 
(podczas gdy katastrofa z tekstów katastroficznych, tekstów mówiących zawsze 
w futurum, obejmuje wszystko i nieuchronnie doprowadzi do zupełnego zniszcze-
nia życia społecznego i nawet człowieka współczesnego). Ale ta istniejąca impli-
cite niemożliwość mówienia o katastrofie p o  k a t a s t r o f i e  nie przeszkadza 
ludziom w nawiązywaniu do idei katastrofistów. Tylko że teraz szuka się innej 
katastrofy, innej niż ta, która miała miejsce, bo dyskurs katastroficzny funkcjonu-
je zawsze tylko w futurum, tylko wtedy, gdy ta nadchodząca katastrofa jest jeszcze 
straszniejsza niż ta, która się właśnie wydarzyła.

żeby to zilustrować, pozwalam sobie zacytować słowa z przedmowy redak-
torów do pierwszego zeszytu „Kultury”, który się ukazał w 1947 r. w Rzymie: 

Upłynie zapewne znowu wiele lat, zanim narody obu półkul zrozumieją, że „nowatorstwo” 
sowieckie jest takim samym narzędziem znieczulenia kultury europejskiej, jak katastrofizm 
niemiecki był wcześniej narzędziem jej rozkładu. Nadchodzą czasy ponownego osłabienia woli, 
ponownego zatrucia myślą o śmierci. Bo i o cóż walczyć, czego bronić w obliczu powszech nego 
„Ex oriente lux”? W tych warunkach rola, cel i zadania „Kultury” są dostatecznie jasne i nie 
wymagają zbyt szczegółowego wyjaśnienia 11.

Tutaj nawet na poziomie explicite możemy obserwować wymianę jednej, już 
nieaktualnej, a zatem „słabej” katastrofy na inną, mocniejszą i bardziej aktualną. 
I jeszcze możemy zauważyć, że katastrofa w zasadzie jest narzędziem legitymacji. 

über den kommuni sti schen Umsturz ver such am Vor abend der nationalen Revolution, napisaną przez 
A. E h r t a  (Berlin–Leipzig 1933). 

10 F. Z n a n i e c k i, Upadek cywilizacji zachodniej. Szkic z pogranicza filozofii kultury i socjo-
logii. Poznań 1921.

11 J. G i e d r o y c, G. H e r l i n g - G r u d z i ń s k i, [słowo od redakcji]. „Kultura” 1947, nr 1, 
s. 3.
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Jeżeli grozi katastrofa, nie pyta się już o nic więcej. Takie pytania nawet szkodzą 
samemu pytającemu, bo w obliczu zagłady „cel i zadania [...] są dostatecznie jasne 
i nie wymagają zbyt szczegółowego wyjaś nienia”. Wszystko to doprowadzi nas do 
wniosku, że jeżeli chcemy zrozumieć, co to jest katastrofa i katastrofizm, musimy 
się skoncentrować na d y s k u r s i e  katastroficznym, tzn. musimy badać raczej 
m ó w i e n i e  o katastrofach, w y o b r a ż e n i e  katastrofy i w y o b r a ź n i ę 
katastroficzną niż katastrofy prawdziwe. Wychodzę z założenia, że istnieją mecha-
nizmy i reguły dyskursu katastroficznego i że te mechanizmy dają się opisywać. To 
nie znaczy, że chcę stosować izolowany opis na poziomie językowym i literackim, 
ale raczej że widzę możliwy wkład właśnie literaturoznawstwa w badania katastrof 
i katastrofizmu lub szerzej – w percepcję historii i konstruowania świadomości 
historycznej tam, gdzie mowa jest o efektach, o metaforach, o sposobach przeko-
nywania odbiorcy, w procesie „produkcji” oczywistości, czyli: w retoryce.

Chciałbym powiedzieć, że katastrofa to nic innego jak narzędzie przydania 
oczywistości jakiemuś stwierdzeniu. Katastrofa służy uwidocznieniu pewnego 
procesu, który wcale jeszcze nie jest widzialny na poziomie powierzchownym, ale 
który, według narratora tekstu katastroficznego, jest w najwyższym stopniu niebez-
pieczny i relewantny dla przyszłego losu jakiegoś zbioru ludzi, jakiegoś społeczeń-
stwa albo narodu. Moc samego słowa „katastrofa” pozwala zrezygnować z dalszych 
objaśnień, ona zastępuje wszelką argumentację, bo sama w sobie zawiera tę oczy-
wistość, którą zwykle musimy z trudem wyprowadzać za pomocą faktów empirycz-
nych i teorii. Jeżeli mówię o tym, że nie lubię „kina, radia, sportu i dancingu” 12, to 
nikt nie musi interesować się tymi moimi niechęciami osobistymi, ale jeżeli posłu-
guję się retoryką katastrofy i staram się udowodnić, że popularność „kina, dancingu 
i sportu rekordowego” jest znakiem tego, iż nasza kultura zmierza ku zagładzie 13, 
to moim słowom prawdopodobnie nada się dużo więcej znaczenia.

Dotąd zajmowałem się aspektem retorycznym dyskursu katastroficznego. 
Teraz wypada uzasadnić skuteczność i przydatność wybranego podejścia na ma-
teriale zaczerpniętym z historii dyskursu katastroficznego w Polsce. Genezy tego, 
co w niniejszym artykule zostaje opisane jako retoryka albo argumentacja kata-
stroficzna, należy, moim zdaniem, szukać w pewnego rodzaju świadomości histo-
rycznej, która w polskiej historii idei ujawniła się po raz pierwszy w ideologii 
mesjanizmu polskiego. Ponieważ ten specyficzny sposób myślenia historycznego, 
przedstawiania historii jako wypełnionej jakimś konkretnym, widocznym sensem 
narracji teleologicznej znalazł swój najdoskonalszy wyraz w formacji ideowej 
rozwijającej się równolegle z wizjami poetyckimi mesjanizmu polskiego, od któ-
rych nie może być odcięty: w tym, co idąc za Augustem Cieszkowskim nazwiemy 
„historiozofią” 14. Jeżeli katastrofizm może być określony jako pewien rejestr me-
chanizmów retorycznych, to źródła tego rejestru należy szukać w świadomości 
historycznej epoki mesjanizmu polskiego, tj. w dyskursie historiozoficznym tej 
epoki. 

12 S. I. W i t k i e w i c z, Bez kompromisu. Pisma krytyczne i publicystyczne. Zebrał i oprac.  
J. D e g l e r. Warszawa 1976, s. 157.

13 Zob. S. I. W i t k i e w i c z, Narkotyki. – Niemyte dusze. Oprac. A. M i c i ń s k a. Warszawa 
2004, s. 238: „sport rekordowy [...], dancing, bridge i radio. Nikt dziś nie zdaje sobie sprawy z fatal-
nych skutków tych czterech demonów współczesnego życia”.

14 A. C i e s z k o w s k i, Prolegomena zur Historiosophie. Berlin 1838.
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Kiedy przypatrujemy się bliżej podstawowym tekstom tego nurtu ideowego 
i literackiego, który ogólnie określany jest mianem „mesjanizmu polskiego”, to 
zastanawia nas, że dość często mówi się w nich o katastrofach. Może w istocie 
mesjanizm jest wyrazem specyficznej „kultury zagłady”, epoki po klęsce powsta-
nia listopadowego, jak napisała kiedyś Maria Janion 15. Ale jeżeli nawet akceptu-
jemy takie stanowisko i czytamy teksty mesjanizmu polskiego jako teksty pisane 
w świadomości postkatastroficznej, nie możemy jednak wyjaśnić, dlaczego praw-
dziwą katastrofą, o której mówią autorzy utworów mesjanistycznych, nie jest raczej 
katastrofa rozbiorów albo katastrofa klęski narodowej, lecz dopiero nadchodząca 
i zagrażająca całej Europie katastrofa rozkładu społecznego. Wydaje mi się, iż 
możemy tutaj zaobserwować ustaloną przeze mnie z góry regułę: że swoją siłę 
performatywną dyskurs katastroficzny czerpie wyłącznie z katastrof p r z y- 
s z ł y c h, dopiero grożących i zapowiadanych na poziome znaków i przeczuć. Ale 
dlaczego w takim razie mesjanizm tak mocno odwołuje się do obrazu katastrofy? 
Przypuszczam, że przyczyny należy szukać w s t r u k t u r z e  i d e o w e j  myśle-
nia mesjanistycznego.

W roku 1979 Jacek Bartyzel opublikował w drugim obiegu, w Wydawnictwie 
Młodej Polski, broszurę „Kryzys” czy „przesilenie”? Mesjanizm jako próba prze-
zwyciężenia świadomości katastroficznej. Na przykładzie dorobku publicystycz-
nego Jerzego Brauna pokazuje Bartyzel, w jaki sposób powrót do ideologii mesja-
nistycznej, a mianowicie odwoływanie się do dzieł polskiego filozofa Józefa 
Marii Hoene-Wrońskiego, przyczynił się do znalezienia wyjścia z dominującej 
w epoce Dwudziestolecia „świadomości katastroficznej” 16 (Braun zaczął się zaj-
mować pracami Wrońskiego właśnie w r. 1929, kiedy w widoczny sposób wzma-
gały się tendencje kryzysowe w społeczeństwie i kulturze 17). Nie podzielam cał-
kowicie poglądów Bartyzela, który, zupełnie słusznie, sytuuje katastrofizm polski 
w kontekście myśli antypostępowej w. XIX, ale nie uwzględnia istoty politycznej 
tej tradycji myślowej, która ma swoje źródła w kierunkach kontrrewolucyjnych, 
a więc antynowoczesnych i konserwatywnych, porewolucyjnej Europy. Chcę 
wszakże podkreślić wypracowany przez niego związek między myśleniem mesja-
nistycznym a „świadomością” katastroficzną 18. Nie sądzę jednak, żeby kategoria 
świadomości używana przez Bartyzela była w tym kontekście całkiem zasadna, 
proponowałbym raczej rozważania na poziomie dyskursów albo retoryki. Chodzi 
mi tutaj tylko o konstatowaną implicite już przez Bartyzela p a r a d o k s a l n ą 
k o n w e r g e n c j ę  między dwoma pozornie przeciwstawnymi wobec siebie nur-

15 Zob. M. J a n i o n, „...I świeci kanonier ostatni” (1979). W: Romantyzm i jego media. Kra-
ków 2001, s. 178: „Z k l ę s k i  powstania listopadowego wyrósł m e s j a n i z m, którego wątki były 
obecne już dawniej w kulturze polskiej. Ale teraz, po katastrofie, stał się on bardzo skutecznym na-
rzędziem pocieszenia, budując zaporę przeciw śmierci, cierpieniu, zniszczeniu i upadkowi wszelkich 
nadziei. [...] K u l t u r a  k l ę s k i  musiała się stać organiczną kulturą polskiego społeczeństwa”. 
Zob. też A. Wa l i c k i, Millenaryzm i mesjanizm religijny a romantyczny mesjanizm polski. Zarys 
problematyki. „Pamiętnik Literacki” 1971, z. 4, s. 44–45.

16 J. B a r t y z e l, „Kryzys” czy „przesilenie”? Mesjanizm jako próba przezwyciężenia świa-
domości katastroficznej. Łódź 1979, s. 19.

17 Zob. R. Ł ę t o c h a, „Oportet vos nasci denuo”. Myśl społeczno-polityczna Jerzego Brauna. 
Kraków 2006, s. 85.

18 Zob. G. T o m a s z e w s k a, Mickiewicz – Krasiński. O wyobraźni utopijnej i kata stro ficz nej. 
Gdańsk 2000.
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tami myśli historycznej. Myślę, że uda się dostrzec tę konwergencję właśnie na 
poziomie retoryki. Chciałbym to pokazać na przykładzie dwóch formacji ideowych, 
a mianowicie na przykładzie pisarstwa Hoene-Wrońskiego oraz Brauna. 

Powszechnie wiadomo, że Hoene-Wroński uważał się za twórcę filozofii me-
sjanizmu. To rzeczywiście on pierwszy zastosował pojęcie mesjanizmu w swoim 
traktacie Prodrom mesjanizmu z r. 1831 (po polsku ukazał się on w 1921 r.), sta-
nowiącym pierwszy tom dzieła Messianisme: union finale de la philosophie et de 
la religion, constituant la phi lo so phie absolue. Hoene-Wroński stawiał światu 
cywilizowanemu fatalną diagnozę: widział w nim „zjawisko polityczne”, które 
mimo pozornych tendencji oświecenia i postępu „kroczy ku [...] upadkowi rodu 
ludzkiego” 19. źródło tego paradoksu trzeba według Hoene-Wrońskiego widzieć 
w samej idei postępu: 

Naród, jeden z najbardziej oświeconych na świecie, wyróżniający się entuzjazmem dla 
wszystkiego, co jest wzniosłe w człowieku, rwie się zapalnie do spełnienia przeznaczeń ludz-
kości i dochodzi niezbicie jedynie do unicestwienia samych celów stworzenia 20. 

To jest właśnie „nadużycie niebezpieczne, jakie chcą czynić z zasad, skądinąd 
tak świętych, rewolucji francuskiej”, które wiodło ludzkość na skraj przepaści. 
I właśnie tutaj interweniuje projekt mesjanistyczny: „W tej epoce krytycznej, dro-
gą, być może, opatrznościową, ukazuje się również MESJANIZM, w pośrodku samym 
Francji” 21. Doktryna mesjaniczna, opierająca się na prawdzie absolutnej, będzie 
przetwarzała zgubne antynomie porewolucyjnej Europy, prowadząc do zbawiennej 
jedności.

Gdy spojrzeć na sprawę z politycznego punktu widzenia, koncepcję Hoene-
-Wrońskiego można określić jako zdecydowanie totalitarną. „Chodzi tu obecnie 
o prawdę całkowitą, o prawdę absolutną, która ma być wreszcie odsłonioną ludz-
kości” – czytamy w Oświadczeniu autora mesjanizmu, dodanym do Prodromu 22. 
Koncepcja ta nie przewiduje możliwości jakiejś prawnej opozycji. Wszystko, co 
sprzeciwia się tej prawdzie absolutnej i tym samym narusza zamiary Boga, jest 
złe: „Poza tym kierunkiem absolutnym [...] wszystko jest ciemnością, zamętem, 
zgubą [tout est ténèbres, erreur ou perversion]” 23. Antagoniści owej „idei absolut-
nej” są kwalifikowani jako elementy szatańskie, sekty, „bandy mistyczne”. 

Już to pierwsze spojrzenie na wywody Hoene-Wrońskiego pozwala nam wy-
różnić główne cechy retoryki mesjanistycznej. Przede wszystkim zaskakująca jest 
absolutna dysjunkcja według wzoru „dobro–zło”, „przyjaciel–wróg”. W zasadzie 
„metapolityka mesjaniczna” (taki też tytuł: Métapolitique messianique, nosi drugi 
tom dzieła podstawowego „filozofii absolutnej” Hoene-Wrońskiego 24) zmierza do 
syntezy wszelkich antynomii, jej celem jest urzeczywistnienie powszechnej har-

19 J. M. H o e n e - W r o ń s k i, Prodrom mesjanizmu, albo filozofii absolutnej. Przeł. J. J a n-
k o w s k i. Lwów–Warszawa 1921, s. IX. 

20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 Ibidem, s. XVI. 
23 J. M. H o e n e - W r o ń s k i, Le Destin de la France, de l’Allemagne et de la Russie, comme 

Prolégomènes du Messianisme. Paris 1842, s. 65. Zob. J. H e r l t h, Am Abgrund der Moderne. Der 
polnische Messianismus und die Rhetorik der Katastrophe. „Poetica” 2007, z. 1/2, s. 142.

24 W przekładzie polskim tytuł został skrócony: J. M. H o e n e - W r o ń s k i, Metapolityka. 
Przeł. J. J a n k o w s k i. Warszawa 1923.

I-4.indd   83 2011-03-17   10:22:15



84 JENS HERLTH

monii, a więc ogólna i n k l u z j a. Ale ta inkluzja funkcjonuje tylko po radykalnej 
ekskluzji wszystkiego, co nie da się pogodzić z nadrzędnym celem. U podstaw tej 
koncepcji leży struktura wrogości. Grożąca zguba, zatem aktywność elementów 
wrogich, legitymują koncepcję mesjanistyczną; konieczność jej realizacji jest 
wywołana tylko przez niszczące działanie zła, które Hoene-Wroński diagnozuje 
w społeczeństwie Francji (oraz w całej „postępowej” Europie jego czasu). Ważna 
jest struktura przestrzenna tej dysjunkcji: zwykle ekskluzja odnosi się do jakiejś 
granicy z e w n ę t r z n e j, ale w systemie Hoene-Wrońskiego ekskluzja dotyczy 
zjawisk znajdujących się „pośrodku” społeczeństwa francuskiego. Z tego wynika, 
że element nieprzyjacielski sytuuje się równocześnie i w centrum, i poza granicą 
zewnętrzną danej wspólnoty (społeczeństwo, państwo, naród). Hoene-Wroński 
wskazuje na słabość i dyskoherentność najbardziej „cywilizowanego” społeczeń-
stwa ówczesnego, mówi nawet o grożącym rozkładzie tego społeczeństwa – ale 
z punktu widzenia strategicznego/funkcjonalnego te określenia nie są niczym innym 
niż podstawami niezbędnymi do konstruowania i legitymacji projektu mesjani-
stycznego. Ten projekt opiera się na figurze w r o g a  w e w n ę t r z n e g o, bo 
tylko ona uruchamia proces oczyszczenia, doprowadzający w końcu do absolutnej 
inkluzji, tj. do słynnej „prawdy całkowitej i absolutnej”.

Znaczy to, iż sam sposób myślenia w kategoriach prawdy absolutnej i celu 
opatrznościowego generuje r e t o r y k ę  w r o g o ś c i  i  e k s k l u z j i. W tym 
kontekście jako bardzo pouczające jawi się spostrzeżenie Józefa Ujejskiego, że 
kiedy zastanawiamy się nad pytaniem, co jest treścią tej „idei absolutu”, bardzo 
trudno znaleźć zadowalającą odpowiedź 25. Może ona być określona tylko za po-
mocą opisu funkcjonalnego. Ale i wtedy okazuje się m e c h a n i z m e m  r e t o-
r y c z n y m, służącym do uruchomienia pewnego projektu, pewnej misji ideowej, 
a więc dziejowej.

W zasadzie cały ten „system mesjaniczny” Hoene-Wrońskiego, który bezu-
stannie odnosi się do „prawdy absolutnej”, opiera się tylko na r o z r ó ż n i e n i a c h 
f o r m a l n y c h: „Mesjanizm musi wskazywać na przepaści, rozciągające się 
wzdłuż stromej drogi prawdy” 26. Konstrukcja retoryczna mesjanizmu u Hoene-
-Wrońskiego układa się wokół miejsca pustego. „Idea absolutu” nie musi być 
wypełniona jakąś treścią, bo jeżeli patrzyć z punktu widzenia funkcjonalnego, 
wysuwa się na pierwszy plan sam mechanizm rozróżnienia. Na tym mechanizmie 
opiera się cała konstrukcja retoryczna i cała moc performatywna projektu mesjani-
stycznego. Znaczy to, że w istocie swej mesjanizm w wersji Hoene-Wrońskiego 
(którą tutaj analizuję jako przykład reprezentatywny całego nurtu mesjanizmu) 
nawet nie jest utopią, bo chodzi tu nie tyle o treści jakiegoś określonego stanu 
politycznego albo społecznego, ile o d r o g ę  do tego stanu – chodzi przede 
wszystkim o operacje odgradzania i wykluczania, które ogradzają (i budują) tę 
drogę.

Z przedstawionych dotychczas rozważań wynika, że przesłanki i praktyki 
katastroficzne (odgradzanie, wykluczanie, decyzja, „przepaść”) są składnikami 
konstytutywnymi dyskursu mesjanistycznego. Czy można zatem powiedzieć, jak 

25 Zob. rozrachunek polemiczny J. U j e j s k i e g o  z osobą i myślą Hoene-Wrońskiego:  
O cenę absolutu. Rzecz o Hoene-Wrońskim. Warszawa 1925. Zob. też H e r l t h, loc. cit.

26 H o e n e - W r o ń s k i, Le Destin de la France, de l’Allemagne et de la Russie, s. 65.
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to zrobił Bartyzel, że mesjanizm przezwycięża „świadomość katastroficzną”? 
Raczej nie, bo to znaczyłoby, że świadomość katastroficzna jest elementem pier-
wotnym. To rzeczywiście tak wygląda, nawet u Hoene-Wrońskiego, który najpierw 
maluje obraz ginącego świata, żeby potem zaprezentować „doktrynę mesjaniczną” 
jako ostatnią deskę ratunku. Jednak wydaje mi się, że mamy do czynienia z prostym 
mechanizmem retorycznym, którego źródła należy upatrywać nie w jakiejś „świa-
domości”, lecz raczej w specyficznej formie myślenia historycznego: jest to zamk- 
nięta w sobie koncepcja dziejów, zmierzająca do totalności idealnej, innymi słowy: 
historiozofia. U podstaw tej koncepcji leży przesłanka, że dzieje mają sens, że ten 
sens jest dostępny dla ludzi, że można go odkryć („odsłonić” według Hoene-Wroń-
skiego) i realizować. Wiadomo, iż pojęcie historiozofii zostało wprowadzone do 
polskich debat zaledwie kilka lat p o  publikacji Prodromu, a mianowicie przez 
Augusta Cieszkowskiego w jego książce z 1838 r. Prolegomena do historiozofii 27, 
ale myślę, że to pojęcie skupia w sobie wszelkie dotychczasowe dążenia do racjo-
nalnego zrozumienia wszystkiego, co ludzkie, a w szczególności do sformułowa-
nia tej tendencji, w którą się wpisuje też Hoene-Wroński – tendencji do poszerze-
nia pola walki oświecenia, przeniesienia go na obszar historii.

Jeżeli więc chcemy w ogóle stosować terminologię Bartyzela, to należałoby 
mówić nie o „świadomości katastroficznej”, ale raczej o świadomości a b s o l u t-
n e j  lub też t o t a l i t a r n e j 28. I dodajmy, że ta absolutność, o której tutaj mowa, 
może być związana z absolutnością rozsądku w tradycji oświeceniowej, bo przy-
najmniej Hoene-Wroński wychodzi jeszcze z przesłanki, iż rozsądek ludzki 
i Opatrzność Boska dają się pogodzić. Tutaj mesjanizm i katastrofizm są tylko 
wariantami ekstremalnymi jednej i tej samej koncepcji historiozoficznej. 

Według Hoene-Wrońskiego doktryna mesjanizmu służy do zabezpieczenia 
drogi prawdy. To sformułowanie jest zaskakująco defensywne, ale też wskazuje 
na posłanniczy sens tego projektu: chociaż nie wiadomo, co zawiera się w idei 
prawdy absolutnej, jasne jest jednak, że ta prawda musi być ochroniona od ataków 
ze strony elementów szatańskich (band piekielnych itd.), i jasne jest także, że ta 
prawda powinna być urzeczywistniona, że znajduje się w  d r o d z e  i musi dążyć 
do celu. Myślę, że całe późniejsze rozwinięcie ideologii katastroficznej w Polsce 
może być opisane jako u s a m o d z i e l n i e n i e  s i ę  mechanizmów retorycznych 
zawartych już w opracowaniu „doktryny mesjanicznej” Hoene-Wrońskiego. 

To wcale nie znaczy, iż jestem zdania, że filozofia Hoene-Wrońskiego tworzy 
podstawę tego nurtu w polskiej historii intelektualnej. Wiadomo zresztą, że prze-
strzeń recepcyjna utworów filozofa była bardzo ograniczona; większość jego pism 
została przetłumaczona na język polski dopiero w latach dwudziestych XX wieku. 
Myśl Hoene-Wrońskiego służy mi tylko jako jaskrawy przykład tego wzajemnego 
oddziaływania między retoryką a ideologią, które uważam za główną właściwość 
dyskursu mesjanistycznego/katastroficznego w Polsce.

Przypatrzmy się teraz bliżej temu procesowi u s a m o d z i e l n i a n i a  s i ę 
retoryki i obserwujmy transformację od teorii mesjanistycznej do dyskursywnej 

27 Zob. A. Wa l i c k i, Filozofia historii. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. 
J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1991, s. 285.

28 Pisząc o „świadomości katastroficznej” J. Brauna, sam B a r t y z e l  (op. cit., s. 19) używa 
formuły „maksymalizm historiozoficzny”.
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praktyki katastrofizmu: moją tezą przewodnią będzie to, iż w samej koncepcji 
mesjanistycznej zawarta jest już koncepcja przeciwstawna, a mianowicie koncep-
cja ochraniająca, defensywna, katastroficzna. żeby dokładnie uwidocznić tę trans-
formację, posłużę się terminem „retoryka reakcji”, który został sformułowany przez 
amerykańskiego socjologa Alberta O. Hirschmana w książce pod takim właśnie 
tytułem 29.

Według Hirschmana sposób argumentowania reakcji politycznej od czasów 
rewolucji francuskiej da się zredukować do trzech podstawowych tez. Po pierwsze: 
teza perwersji (głosząca, że w procesie rewolucji pierwotne cele i dążenia zmie-
niają się w swoje przeciwieństwo). Po drugie: teza daremności (głosząca, że refor-
my i rewolucje nigdy nie doprowadzają do zamierzonego celu). Po trzecie: teza 
niebezpieczeństwa (głosząca, że w przypadku rewolucji nawet te cele i ideały, 
które zostały już osiągnięte, są wystawione na niebezpieczeństwo). Wszystkie trzy 
tezy ujawniają dążenie do zahamowania rozwoju społecznego/politycznego, ale 
ciekawe jest to, iż ukazują one te same cele, do których zmierzają reformatorzy 
i rewolucjoniści, tylko że w retoryce reakcyjnej zawsze dochodzi do głosu strach 
przed gorszym i żeby zapobiec gorszemu, sprzeciwia się ona wszelkim zmianom. 
To „gorsze”, którego się obawia reakcja, nie jest niczym innym, jak „katastrofą” 
słynnej „świadomości katastroficznej”. Tak w jądrze koncepcji mesjanistycznej 
(„zabezpieczać drogę prawdy”) drzemie istotny impuls dyskursu katastroficznego: 
sprzeciwiać się ruchowi społecznemu (albo też dziejowemu), żeby nie ryzykować 
wpadnięcia do przepaści.

To usamodzielnienie się retoryki mesjanistycznej może nawet prowadzić do 
odwrócenia pierwotnych dążeń. Działanie wtedy kieruje się przeciw zamiarom 
pierwotnym – z jedynym celem: zapobieżenia katastrofie. Dla ilustracji tej pozor-
nie absurdalnej albo przynajmniej paradoksalnej tezy przywołam przypadek hra-
biego Henryka z Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego. Arystokrata Henryk 
w pełni uświadamia sobie zbrodnie starego świata. Ale czuje się zmuszony do 
obrony tego starego świata przed dążeniami rewolucyjnymi swojego antagonisty, 
Pankracego. Henryk przyznaje, że i on kiedyś był zwolennikiem ideałów rewolu-
cyjnych („Postęp, szczęście rodu ludzkiego – i ja kiedyś wierzyłem”) 30. W nakreś- 
lonym przez Pankracego programie urzeczywistnienia tych ideałów widzi on jed-
nak tylko perwersję, daremność oraz zabezpieczenie tego, co już jest dokonane. 
Widzi tu g o r s z e, innymi słowy: nadchodzącą katastrofę.

W słynnym artykule o Krasińskim z 1862 r. (Le Poète anonyme) Julian Klacz-
ko porównał tragiczność Henryka z tragicznością Hamleta, ale przy tym podkreślał 
ich zdecydowaną odmienność: 

Bohater poety naszego nie przypomina jedynie typu wymyślonego przez Szekspira, on go 
prowadzi dalej przez stosunki nowe i daleko więcej jeszcze raniące, jakie utworzyły czasy 
nasze. Zapewne jest to bolesnym, chcieć dobrze, wiedzieć nawet dobre i czuć się bezsilnym 

29 A. O. H i r s c h m a n, The Rhetoric of Reaction. Perversity, Futility, Jeopardy. Cambridge, 
Mass. – London 1991.

30 Z. K r a s i ń s k i, Nie-Boska komedia. W: Pisma. Wyd. Jubileuszowe. T. 3. Kraków–War-
szawa 1912, s. 75. Wskazanie na fakt, że kontrrewolucyjni teoretycy rewolucji francuskiej w więk-
szości sami byli „dziećmi oświecenia”, jeżeli nawet nie „dawnymi rewolucjonistami”, zawdzięczamy 
A. C o m p a g n o n o w i  (Les Antimodernes. De Joseph de Maistre à Roland Barthes. Paris 2005, 
s. 24).
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wobec złego; książę Danii uczuł te straszne boleści. Ale dla człowieka naszego wieku zacho-
waną była daleko większa męka. On chce dobrego, a potem nie tylko z konieczności musi 
znosić złe, ale nawet bronić go z bojaźni przed gorszym, przed przepaścią nicości! 31

Wcale nietrudno rozpoznać tu podstawową formułę retoryki katastroficznej: 
obawę przed gorszym. W sytuacji absolutnego zagrożenia katastrofista jest zmu-
szony działać nawet przeciwko swoim przekonaniom. Ta transformacja retoryczna 
legitymuje walkę przeciw wszelkim zmianom, nawet tam, gdzie owe zmiany 
zmierzają do celów, które z góry są uważane za wartościowe. 

Ta formuła retoryczna – „z bojaźni przed gorszym, przed przepaścią nicości” 
– ma niewiele wspólnego z jakąkolwiek treścią ideową. Wynika ze struktury dys-
kursu. Mówiąc słowami Stanisława Tarnowskiego (z jego książki Zygmunt Kra-
siński), mamy tu przed sobą „tę konieczność mimowolną, fatalną, robiącą konser-
watystów z ludzi, którzy by właśnie chcieli nie zachowywać, ale zmieniać, bo 
widząc, że inni z kąkolem chcą wydrzeć pszenicę, bronią już kąkolu, byle nie dać 
wydrzeć pszenicy [...]” 32. 

Tu wyjaśnia się, do czego zmierza zawarta w myśleniu mesjanistycznym re-
toryka katastrofy: na początku miała tylko ochronić i zabezpieczyć prawdzie ab-
solutnej drogę przez historię, ale wskutek mechanicznego procesu usamodzielnia-
nia się podstawowych struktur myślenia mesjanistycznego (decyzja, dysjunkcja 
przyjaciel–wróg, totalność, zamknięte pojmowanie dziejów) przetwarza się 
w końcu w przeszkodę zagradzającą tej samej prawdzie drogę, bo ryzyko zbocze-
nia z niej jest za duże. 

Ale z tego też wynika, że absolutyzacja morału w myśleniu mesjanistycznym 
w końcu pociąga za sobą nawet legitymację obrony zła. Wszystko jest dozwolone, 
również czynienie zła, dopóki chodzi o to, żeby zapobiegać jeszcze gorszemu złu. 
I to ostatnie zło jest równoznaczne z katastrofą, która dotąd nie nadeszła, ale która 
potencjalnie może być sprowokowana przez wszelką zmianę w porządku (histo-
rycznym albo społecznym). Paradoks polega na tym, że złowroga voie funeste, ta 
d r o g a  f a t a l n a, o której tak emfatycznie mówi Hoene-Wroński, jeszcze nigdy 
nie została przebyta do końca, bo historia trwa dalej i dalej. Fatalność tej drogi 
ogranicza się do sfery retorycznej. 

Chciałbym teraz zaprezentować dalsze rozwinięcie idei mesjanistycznych oraz 
ukryte działanie wymienionych tu mechanizmów retorycznych na jednym przy-
kładzie z okresu Dwudziestolecia międzywojennego. Mowa będzie o Jerzym 
Braunie (1901–1975), który według Józefa Łobodowskiego był „ostatnim mesja-
nistą” w polskiej kulturze XX wieku 33. Poeta, filozof i dziennikarz Jerzy Braun od 
początku lat dwudziestych pracował nad ożywieniem i rozpowszechnieniem idei 
Hoene-Wrońskiego 34. Nie był jedynym zwolennikiem mesjanizmu à la Hoene-
-Wroński w Polsce międzywojennej: w 1919 r. w Warszawie został założony 

31 J. K l a c z k o, Poezja polska w dziewiętnastym wieku i poeta bezimienny. W: Rozprawy 
i szkice. Oprac. I. W ę g r z y n. Kraków 2005, s. 277–278. 

32 S. T a r n o w s k i, Zygmunt Krasiński. T. 1. Wyd. 2, rozszerz. Kraków 1912, s. 162. Zob. 
H e r l t h, op. cit., s. 153.

33 J. Ł o b o d o w s k i, Ostatni mesjanista. „Wiadomości” (Londyn) 1976, nr 41/42, s. 12.
34 Zob. L. W i ś n i e w s k a - R u t k o w s k a, Mesjanizm Jerzego Brauna. Myślenie w perspek-

tywie Józefa Marii Hoene-Wrońskiego. Kielce 2004, s. 72. 
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„Instytut Mesjaniczny”, a w r. 1934, m.in. staraniem samego Brauna, „Towarzystwo 
Hoene-Wrońskiego”. W roczniku „Nauka Polska” z 1926 r. czytamy: 

Celem Instytutu Mesjanicznego [...] jest dążenie do duchowego zespolenia ludzkości 
drogą wskazaną przez mesjanizm polski [...]. W pracach swoich Instytut opiera się na filozofii 
absolutnej Hoene-Wrońskiego 35. 

Finansowanie przekładów dzieł filozofa stało się głównym zadaniem Instytu-
tu. Z jego pomocą ukazywały się w okresie Dwudziestolecia najistotniejsze prace 
Hoene-Wrońskiego po raz pierwszy w języku polskim. Paulin Chomicz, sekretarz 
Instytutu Mesjanicznego (a od r. 1934 prezes „Towarzystwa Hoene-Wrońskiego”) 36, 
w r. 1929 wyrażał nadzieje związane z ożywieniem dziedzictwa polskiego filozo-
fa następującymi słowami: „Filozofię absolutną, czyli mesjanizm, czeka takaż 
przyszłość, jaka i ludzkość całą: z zamętu, w jaki obecnie jest pogrążona ludzkość, 
może wyprowadzić tylko prawda absolutna” 37.

Najciekawszym jednak przedstawicielem „wrońskizmu” polskiego w epoce 
międzywojennej był, z dzisiejszej perspektywy, bez wątpienia Jerzy Braun. Świad-
czy o tym także opublikowanie w ostatnich latach dwóch monografii naukowych 
o jego życiu i twórczości, a mianowicie pracy Lucyny Wiśniewskiej-Rutkowskiej 
Mesjanizm Jerzego Brauna. Myślenie w perspektywie Józefa Marii Hoene-Wroń-
skiego (2004) oraz książki Rafała Łętochy „Oportet vos nasci denuo”. Myśl spo-
łeczno-polityczna Jerzego Brauna (2006). 

Braun stawia społeczeństwu i kulturze współczesnej mu Polski dramatyczną 
diagnozę. W broszurze opublikowanej w r. 1932 w serii „Prace Instytutu Mesja-
nicznego” pt. Hoene-Wroński a Polska współ  czesna. O nowy ład mo ralny w świe-
cie cywilizowanym Braun wskazuje na „kruszenie się i rozpadanie dotychczaso-
wych form gospodarczych, politycznych i socjalnych świata cywilizowanego 
[...]” 38. W swoich artykułach publikowanych w „Gazecie Literackiej” oraz w re-
dagowanym przez siebie od 1932 r. dwutygodniku „Zet” Braun skarży się na brak 
wspólnej idei w polityce i filozofii, krytykuje chaotyczne batalie między partiami 
i wskazuje na wielkie niebezpieczeństwo tego, że Polska zadowala się f o r m a l-
n i e  uzyskaną, ale jeszcze zupełnie nie realizowaną t r e ś c i o w o  niepodle- 
głością. Według niego grożąca katastrofa obejmuje nie tylko Polskę, lecz całą 
ludzkość: wszędzie spostrzega on rozkład i degenerację. I, jak zawsze w tego 
rodzaju diagnozach, sprawa jest bardziej niż pilna: „Le niwa ludzkość decyduje 
się myśleć o ratunku dopiero wtedy, gdy śmierć zagląda w oczy” 39. Chodzi więc 
o ocalanie ludzkości, która jest skazana na zagładę, jeżeli nie uda się zmienić jej 
drogi. 

Jedynego możliwego remedium należy szukać, jak się już domyślamy, właśnie 
w doktrynie Hoene-Wrońskiego, bo to on, według Brauna, „nie tylko przewidział 
naukowo dzisiejszy chaos powszechny, ale i podał sposoby wyjścia z niego, wyż-
sze i doskonalsze, niż to czynią wszyscy współcześni mężowie stanu, filozofowie 

35 „Nauka Polska” t. 7 (1927), s. 276.
36 Zob. Kronika ruchu wrońskistycznego. „Wronskiana” 1939, s. 195.
37 P. C h o m i c z, Hoene-Wroński w Polsce i za granicą. Warszawa 1929, s. 70.
38 J. B r a u n, Hoene-Wroński a Polska współczesna. O nowy ład moralny w świecie cywilizo-

wanym. Warszawa 1932, s. 4.
39 Ibidem, s. 11. 
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i ekonomiści razem wzięci” 40. Tylko idea absolutna jest w stanie przetwarzać 
wielkie antynomie współczesnego świata w stan harmonii i równowagi. 

Argumentacja Jerzego Brauna daje obrazowy przykład tego, jak projekt me-
sjanistyczny konstruuje sobie punkt wyjścia za pomocą typowych zwrotów reto-
ryki katastroficznej: zagrożenie absolutne, „być albo nie być”, nadchodząca sytu-
acja decyzji absolutnej. I znów okazuje się, że retoryka katastroficzna i ideologia 
mesjanistyczna są splecione ze sobą nie do rozróżnienia. Wszystkie cechy mecha-
nizacji i sformalizowania argumentacji, które już obserwowaliśmy u Hoene-Wroń-
skiego, znajdujemy też w tekstach Brauna. Jeżeli u Hoene-Wrońskiego było widać, 
jak nieokreślona i niejasna treść „idei absolutu” została zastąpiona koncepcją po-
słannictwa (tj. koncepcją ruchu dziejowego), a więc przetworzona w koncepcję 
performatywną, to w neomesjanizmie Brauna to samo posłannictwo służy do 
uwidaczniania „absolutu”, ale jednocześnie cała koncepcja ulega konkretyzacji. 
Chodzi mu, jak Hoene-Wrońskiemu, o los całej ludzkości, z tą tylko różnicą, że 
Braun „polonizuje” uniwersalistyczny w gruncie rzeczy projekt swego prekursora. 
Najpierw Polska musi sobie uświadomić swoją misję dziejową, wtedy dopiero 
będzie mogła zajmować się zbawieniem ludzkości.

Podkreślam: u Brauna spotykamy podstawowe impulsy retoryki mesjanistycz-
nej w zaostrzonym wariancie. Konstruuje on sytuację zagrożenia i wykorzystuje 
efekt automatycznie przyjmowanej oczywistości wynikający z takiego stanu rzeczy. 
Wtedy buduje schemat performatywny opierający się na tej pozornie naturalnej 
i niewątpliwej oczywistości, pisząc: 

Myśli i idee, które powstały w łonie danego narodu – muszą być wprowadzone w czyn. 
Jest w tym logika historii. Naród, który zgrzeszył przeciwko tej logice – zginie bez ratun- 
ku [...] 41. 

Należałoby zapytać, dlaczego właśnie pewne myśli i idee ostatecznie muszą 
być wprowadzone w czyn i skąd były one czerpane, ale w argumentacji Brauna 
tego rodzaju pytania po prostu nie są przewidziane, bo zadowala się ona automa-
tycznie przyjmowaną oczywistością, oczywistością, która została skonstruowana 
w sposób wyłącznie retoryczny.

Powiedziałbym nawet, że ta retoryczna konstrukcja mesjanizmu ocala całą 
koncepcję od własnych paradoksów. Bo nikt nie jest w stanie dokładnie określić 
programu ideowego mesjanizmu. Wszystkie słowa, które są bezustannie po- 
wtarzane w tym kontekście, to raczej deskrypcje formalne/funkcjonalne: jasne, 
że panować będą „harmonia”, „zgoda”, „równowaga” – nie wiemy tylko, co 
właśnie będzie się znajdować w harmonii, w zgodzie i w równowadze. Z tego 
dylematu ratuje idea posłannictwa. Według Brauna posłannictwo jest jedyną 
możliwą formą zachowania moralności w jakiejś zbiorowości. Mesjanizm zawie-
ra w sobie ideę bezustannego ruchu naprzód, bo bez tego ruchu wszystkiemu 
grozi zgubienie sensu: „Otóż tą moralnością zbiorową może być tylko POSŁAN-

40 Ibidem, s. 16–17.
41 B r a u n, Hoene-Wroński a Polska współczesna, s. 39. Zob. też C h o m i c z, op. cit., s. 71: 

„Naród Polski może stać się wielkim tylko przez wielką ideę. Naród, który wydał tak wielkiego 
twórcę i oświeciciela ludzkości, winien odtworzyć i prze tworzyć jego ideę, – wytknie on tym szczę-
śliwą drogę ku krainie przyszłości swojej i wszech ludzkiej”.
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NICZOŚć” – twierdzi Braun w szkicu zamieszczonym w czasopiśmie „Zet” w 1938 
roku 42.

Rok później wyraża on pogląd, że „potężny kompleks wartości i ideałów mo-
torycznych [...]” 43, wypracowany przez kulturę polską bezpośrednio doprowadza 
do konieczności „w i e l k i e g o  p r o g r a m u  imperialnego” 44 . Ale wewnętrzna 
paradoksalność myślenia, kładącego, z jednej strony, nacisk na stabilne i absolut-
ne wartości oraz treści, które jednak, z drugiej strony, pojmuje ono jako przede 
wszystkim „motoryczne” – ta paradoksalność nie da się rozwiązać w sposób lo-
giczny. Być może, dlatego właśnie Braun mówi o nadchodzącej wojnie, że jest ona 
„wstępem do wielkiego wysiłku s t w o r z e n i a  n o w e g o  ł a d u  i nowych 
podstaw moralnych współżycia między narodami [...]”? 45 Tylko dzięki temu ostat-
niemu zaostrzeniu figury „decyzji” da się opanować paradoksalność myślenia, 
oscylującego bezustannie między mesjanistyczną retoryką mobilizacji a katastro-
ficzną lub też reakcyjną retoryką porządku i zachowania wartości. Melancholiczne 
aporie myślenia reakcyjnego, które widzieliśmy najwyraźniej w wypadku hrabie-
go Henryka z Nie-Boskiej komedii, pozornie mogą być rozwiązane wyłącznie za 
pomocą takiego ostatecznego zaostrzenia. W gruncie rzeczy jednak to rozwiązanie 
nie jest niczym innym niż tylko odroczeniem albo zasłonięciem istotnego proble-
mu retoryką mesjanistyczną.

Aspiracje do totalności dawały się realizować jedynie w systemie Hoene-
-Wrońskiego, systemie idealnym, lecz pozbawionym konkretnego kontekstu spo-
łecznego, historycznego oraz politycznego. Jerzy Braun, starający się o adaptację 
tego systemu do rzeczywistości jemu współczesnej, musiał się w końcu wycofać 
do pozycji „samoobrony Logosu historii”. Tak przynajmniej Braun w 1937 r. okre-
ślał program wrońskizmu: „jest on [tj. wrońskizm] s a m o o b r o n ą  L o g o s u 
h i s t o r i i  przeciw zalewowi irracjonalnego Biosu, przed którym marksizm ka-
pituluje” 46.

Jak nieraz podkreślałem, jestem skłonny widzieć w tym stopniowym rozwoju 
– od wielkich nadziei i aspiracji do defensywnej samoobrony – tylko realizowanie 
się schematu retorycznego zawartego w dyskursie mesjanistycznym już od samego 
początku. Mesjanizm po prostu nie może się wyzwolić z retorycznej struktury, 
która mu służyła za punkt wyjścia. Problemem podstawowym zostaje totalitarne 
(„maksymalistyczne”) i zamknięte w sobie pojmowanie historii, czyli wszystko, 
czego nie da się pogodzić z sensem nadrzędnym, jest przedstawione jako przepaść.

42 J. B r a u n, Polityka a moralność. W: Kultura jutra, czyli Nowe Oświecenie. Wstęp i oprac. 
M. U r b a n o w s k i. Warszawa 2001, s. 96.

43 J. B r a u n, Przyszłość należy do nas. „Zet” 1939, nr 4/5. Cyt. z: Kultura jutra, czyli Nowe 
Oświecenie, s. 236.

44 Ibidem, s. 227.
45 B r a u n, Polityka a moralność, s. 108–109. Zob. ibidem: „Ale jeżeli naprawdę zaszliśmy już 

tak daleko, że sprawiedliwość społeczna i międzynarodowa nie da się zrealizować inaczej, jak za 
pomocą szabli i ponownej krwawej kąpieli, to musimy pamiętać o dwu prawdach podstawowych:  
a) jednej, że Polskę rozgrzeszyć może z dobycia miecza w imię imperialnej ekspansji tylko n a k a z 
j e j  m i s j i  d z i e j o w e j, którą jest właśnie budowa nowej mesjanicznej i arcychrześcijańskiej 
Europy [...]”.

46 J. B r a u n, Czy wrońskizm jest sprzeczny z doktryną katolicką (1937). W: Kultura jutra, 
czyli Nowe Oświecenie, s. 217. 
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OVER THE ABYSS OF HISTORY. 
CATASTROPHIST ELEMENTS IN THE RHETORIC OF POLISH MESSIANISM

The present article is a reconsideration of the role of a well known but still quite ambiguous 
phenomenon of Polish cultural history: Catastrophism is understood here as a necessary by-product 
of 19th century Polish messianism. Since its very beginning messianistic thought has made use of 
a catastrophist mode of discours: Historical events and political tendencies which are not compatible 
with the ideas of messianistic historiosophy are described as germs of future catastrophes and  
consigned to the realm of evil. The rhetoric of catastrophe is a means to manage the incommensura-
bilities between messianistic thought and historical reality. Often though, figures of exclusion and 
defensive struggle gain predominance, thus transforming the messianist utopia into a system of 
control and/or aggressive missionarism, as illustrated here on the basis of the writings of Józef Maria 
Hoene-Wroński and Jerzy Braun.
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ROMANtYCzNE ECHA W „SzEKSPIROWSKIEj” OPERzE  
„ROMEO I jULIA” CHARLES’A GOUNODA 

W kilkusetletniej historii opery jednym z najczęściej adaptowanych dramatów 
Szekspira jest Romeo i Julia. Począwszy od gotajskiej premiery w 1776 r. dzieła 
Georga Bendy (Romeo und Julie, z librettem Friedricha Wilhelma Gottera) oraz 
wystawionego po raz pierwszy w tym samym roku w Lipsku utworu johanna 
Gottfrieda Schwanenbergera (Romeo e Giulia, z librettem C. Sanseverina) aż po 
Les Amants de Vérone Edmonda Gaujaca (premiera w tuluzie w r. 1955) tragedię 
kochanków z Werony opowiedziano językiem opery aż 24 razy 1. Spośród wszyst-
kich sztuk Szekspira tylko Burza ma swych operowych wcieleń więcej, bo ponad 
30. Galerię siedmiu XIX-wiecznych oper o Romeo i julii otwiera utwór Pietra 
Carla Guglielmiego Romeo e Giulietta (libretto: S. Buonaiuti, premiera: Londyn 
1810). W porządku chronologicznym pojawiły się następnie: Giulietta e Romeo 
Nicoli Vaccaia (libretto: F. Romani, premiera: Mediolan 1825), I Capuleti e i Mon-
tecchi Vincenza Belliniego (libretto: F. Romani, premiera: Wenecja 1830), Romeo 
y Julieta Michaela Moralesa (premiera: Meksyk 1863), Romeo e Giulietta Filippa 
Marchettiego (libretto: M. M. Marcello, premiera: triest 1865), Roméo et Juliette 
Charles’a Gounoda (libretto: j. Barbier i M. Carré, premiera: Paryż 1867) oraz 
Romeo e Giulietta Antonia Mercadala (premiera: Mahon – Minorka 1873) 2. 

Bezsprzecznie największą popularność zyskały opery Belliniego i Gounoda, 
przy czym ta pierwsza, wykorzystująca zmienione nieco libretto Felice Romanie-
go do starszego o pięć lat utworu Vaccaia, nie opiera się bezpośrednio (jak się 
powszechnie sądzi) na tragedii Szekspira. Podstawą librett oper Vaccaia i Bellinie-
go była najprawdopodobniej nowela Mattea Bandella, wcześniejsza od Szekspi-
rowskiego dramatu, umieszczona w zbiorze Le Novelle z r. 1554, który cieszył się 
w XIX-wiecznych Włoszech sporą popularnością 3. Romani wykorzystał zarazem  

1 Kompletny wykaz wszystkich utworów muzycznych napisanych do 1964 r. na podstawie 
dramatów Szekspira znajduje się w książce pt. Shakespeare in Music. Essays by J. Stevens,  
Ch. Cudworth, W. Dean, R. Fiske. With a Catalogue of Musical Works (London 1964, s. 246–283).

2 Do ważniejszych, innych niż operowe, XIX-wiecznych muzycznych wersji historii kochan-
ków z Werony należy symfonia dramatyczna H. B e r l i o z a  (1839) oraz uwertura-fantazja  
P. C z a j k o w s k i e g o  (1869). 

3 zob. L. K y d r y ń s k i, Opera na cały rok. Kalendarium. t. 1. Warszawa 1989, s. 183–184. 
Szczegółową historię literackich losów opowieści o Romeo i julii przedstawia L. C z a p l i ń s k i 
w swojej książce W kręgu operowych mitów (Kraków 2003), począwszy od omówienia noweli Ma-
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podczas konstruowania libretta wiadomości zamieszczone w kronice Storia di 
Verona Gerolama dalla Corte, ukazując konflikt rodów Montecchich i Capuletich 
na historycznym tle walk Gwelfów z Gibelinami 4. Rozpatrując obie te opery war-
to mieć świadomość, że choć ich libretta były zbliżone, muzyczne opracowania 
znacząco różniły się między sobą. Utwór Vaccaia to typowa opera semiseria – 
kompozytor stosuje recytatywy secco, bogate fioritury w partiach wokalnych, 
kontrasty dynamiczne, efekt crescendo w scenach kulminacyjnych. W dziele 
Belliniego natomiast pojawiają się wyłącznie recytatywy accompaniato, zostają 
znacząco rozbudowane sceny chóralne, kompozytor wprowadza również – co 
przybliża utwór Belliniego do stylu opery romantycznej – krótkie preludia orkie-
strowe z koncertującymi partiami solowych instrumentów (rogu, wiolonczeli, 
klarnetu) ewokujące nastrój zapowiadanych muzyką scen. Natomiast ważnym 
punktem zbieżnym oper Vaccaia i Belliniego jest fakt, iż w obu dziełach partia 
Romea to rola en travesti (tzw. spodenkowa, czyli partia męska wykonywana przez 
kobietę) 5.

Libretto opery Charles’a Gounoda, po raz pierwszy wystawionej 27 IV 1867 
w théâtre Lyrique w Paryżu, wykazuje – w przeciwieństwie do utworów Vaccaia 
i Belliniego – wyraźne związki z tekstem Romea i Julii Szekspira. Bardzo doświad-
czeni w konstruowaniu librett jules Barbier i Michel Carré zręcznie „przycięli” na 
potrzeby operowej sceny pierwowzór (przy czym niejednokrotnie posłużyli się 
niemalże dosłownymi cytatami z Szekspirowskiego arcydzieła), a także wykorzy-
stali kilka muzycznych inspiracji pomieszczonych w tragedii. Należy tu wszakże 
zaznaczyć, iż choć muzyka objawia się w niej na kilku płaszczyznach, w porów-
naniu do innych utworów mistrza ze Stratfordu elementy muzyczne są w historii 
kochanków z Werony mało zauważalne i raczej nie pełnią w przestrzeni całości 
ważnej dramaturgicznie roli. 

jedyny w całym dramacie śpiewany fragment to piosenka Merkucja (akt II, 
sc. 4), oparta na grze nieprzyzwoitych słów 6. Nie jest znany ani jej pierwowzór, 
ani muzyka, choć – jak twierdzi Peter Seng – mogła być popularna w czasach 

succia di Salerno (w której kochankowie nazywają się Mariotto Mignanelli i Ganozza Saraceni), 
poprzez utwór L. da Porto (tu po raz pierwszy bohaterowie noszą imiona Romeo i julia), aż po 
wspomnianą nowelę M. Bandella, gdzie pojawiają się już wszystkie główne postaci znane również 
z Szekspirowskiej tragedii: młodzi kochankowie, ojciec julii, zakonnik Laurenty, tybalt, Parys, 
Merkucjo, piastunka julii. jak podaje L. C z a p l i ń s k i  (Miłość aż po grób, czyli historia Romea 
i Julii. W: W kręgu operowych mitów, s. 45), „francuskie tłumaczenie noweli Bandella dokonane 
w 1559 roku przez Pierre’a Boisteau stało się podstawą angielskiej adaptacji Williama Paintera, do 
którego zbioru The Palace of Pleasure nawiązał w swym poemacie The Tragical History of Romeus 
and Juliet Arthure Broke. I to od niego zaczerpnął ten wątek William Szekspir, którego tragedia 
Romeo and Juliet okazała się najsłynniejszym opracowaniem popularnego tematu”. 

4 zob. C z a p l i ń s k i, Miłość aż po grób, czyli historia Romea i Julii, s. 44. 
5 zob. ibidem, s. 47. 
6 Pełen tekst tej piosenki brzmi: „An old hare hoare, and an old hare hoare is very good meate 

in lent. / But a hare that is hore, is too much for a score, when it hores ere to be spent” (podstawa cy-
towania: P. j. S e n g, The Vocal Songs in the Plays of Shakespeare. A Critical History Cambridge, 
Mass., 1967, s. 26). Polscy tłumacze Romea i Julii zazwyczaj wplatają w to miejsce rymowanki 
o dość subtelnym, w porównaniu do oryginału, brzmieniu. Podaję piosenkę w tłumaczeniu j. P a s z-
k o w s k i e g o  (W. S z e k s p i r, Romeo i Julia. Warszawa 2001, s. 6 áwszystkie przekłady, jeśli nie 
zaznaczono inaczej, pochodzą z tego wydaniañ): „Bodaj to kotlina, / gdzie siedzi kocina, / ta nie 
osmali... / Lecz zmykaj, chudzino, / przed taką kotliną, / gdzie diabeł pali!”, i S. B a r a ń c z a k a  
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Szekspira i śpiewana, a raczej wykrzykiwana w domach publicznych 7. Podobnie 
jak wiele mówionych kwestii Merkucja piosenka ta służy przede wszystkim scha-
rakteryzowaniu bohatera i przedstawia go jako nieco gruboskórnego, ale i dowcip-
nego jednocześnie cynika, który w przeciwieństwie do sentymentalnego, delikat-
nego i niedoświadczonego w sprawach erotycznych Romea zna wszelkie aspekty 
miłosnej gry. Ponadto przesłanie tej piosenki, jak słusznie podkreśla Seng, jest 
częścią pewnego podskórnego rytmu dramatu, związanego z ironicznie potrakto-
waną erotyką. Rytm ów służy uwypukleniu faktu, iż pod wyeksponowanym w dra-
macie Romeo i Julia powierzchniowym nurtem młodzieńczej, idealistycznej, ro-
mantycznej miłości biegnie również skryty prąd chęci erotycznego zaspokojenia 8.

W scenie 5 aktu IV Szekspir wprowadza grupę muzykantów. Przybywają oni, 
by zagrać na uroczystości zaślubin julii z Parysem. jednak sfingowana, a jak sądzą 
wszyscy obecni w tej scenie – prawdziwa, śmierć córki Kapuletów zmienia przy-
gotowania do obchodów weselnych w żałobny lament. Uporczywa chęć grupy 
muzykantów, by pozostać w pałacu, powodowana perspektywą zarobku, staje się 
przyczyną dowcipnej wymiany zdań między niezbyt rozgarniętymi grajkami a słu-
żącym Kapuletów, Piotrem. Stanowczo, zręcznie i skutecznie, posługując się m.in. 
powiedzonkami opartymi na grze znaczeń wyrazów, Piotr wyprasza natrętnych 
muzyków. Scena ta wszakże, choć jej uczestnikami są właśnie muzykanci, tworzy 
nie tyle muzyczny sztafaż dramatu, co tak charakterystyczny dla dramaturgii Szeks- 
pirowskiej układ powiązania pierwiastka tragicznego z komicznym, jako że łączy 
się ona bezpośrednio z poprzedzającą ją sceną żałobnego lamentu nad ciałem julii.

Szeroko rozumianą muzyczną tkankę dramatu formują również subtelne „mu-
zyczne echa”. Należą do nich np. sugestie powiązane ze znaczeniem brzmienia 
ludzkiego głosu, zwłaszcza głosu ukochanej osoby. z refleksją poetycką nad spe-
cyfiką tonów i dźwięczności mowy kochanków spotykamy się w dramaturgii 
Szekspira dosyć często, reprezentatywne w tej płaszczyźnie są szczególnie Sen 
nocy letniej i Kupiec wenecki. W tragedii o kochankach z Werony zamyślenie nad 
pięknem brzmienia umiłowanego głosu pojawia się w „scenie balkonowej”, sfor-
mułowane i wypowiedziane przez zachwyconego Romea:

jak srebrny dźwięk ma nocą głos kochanki!
I jestże słodsza muzyka na świecie? [akt II, sc. 2]

Czułe ucho kochanków wychwytuje również głosy natury. W przepięknym 
dialogu Romea i julii żegnających się w świetle wschodzącego słońca (akt III, 
sc. 5) śpiew ptaków wyznacza granicę dnia i nocy, stając się sygnałem nieuchron-
ności rozstania. ta podległa zmiennemu rytmowi miłosnych wzruszeń rozmowa 
jest wspaniałym przetworzeniem chanson de l’aube, czyli znanego z twórczości 
trubadurów szczególnego rodzaju poematu, którego treścią jest dialog między 
żegnającymi się o wczesnym poranku kochankami (funkcjonują również inne 

(W. S z e k s p i r, Romeo i Julia. Kraków 1997, s. 27): „Bywa, że dziwa / jest urodziwa – / Lady 
Godiva prawdziwa; / Dziwa sędziwa, / Nawet godziwa, / Rzadko się do niej umywa”.

7 S e n g, op. cit., s. 27.
8 S e n g  (ibidem) ujmuje to w następujący sposób: „Sprośność tej piosenki jest częścią nurtu 

powiązanego z erotycznym humorem w sztuce, nurtu, który najwyraźniej ma sugerować, że pod 
powierzchnią młodzieńczej, idealistycznej, romantycznej miłości biegnie cyniczny prąd chęci samo-
zadowolenia”. 

I-5.indd   95 2011-03-16   14:41:16



96 ALINA BORKOWSKA-RYCHLEWSKA

nazwy określające ten rodzaj poematu: „alba”, „albe”, „aube”, „albade”) 9. Forma 
prowansalskiej alby ma również swój odpowiednik muzyczny: aubade – utwór 
instrumentalny wykonywany w XVII i XVIII w. na dworach magnackich podczas 
porannych przyjęć. W kolejnych stuleciach znaczenie terminu „aubade” zostało 
rozszerzone, np. Bizet i Rimski-Korsakow posłużyli się nim określając uwerturę 
o charakterze idyllicznym.

Warto w kontekście Romea i Julii napomknąć, iż w prowansalskich albach 
nadejście dnia zwiastował nie śpiew ptaków, lecz hejnał strażnika (ów strażnik był 
jednocześnie, obok dwojga kochanków, obligatoryjnym bohaterem pieśni). zna-
mionujące początek dnia ptasie głosy występowały natomiast w pieśniach ludo-
wych, które stanowiły źródło inspiracji dla twórców chanson de l’aube 10, a zatem 
także i do tych pieśni nawiązał Szekspir w swojej tragedii. Dialog Romea i julii 
ma jednak nie spotykaną w albach trubadurów i ludowej poezji prowansalskiej 
dramaturgię. Świt dla kochanków z Werony oznacza nie tylko rozstanie. „Chcąc 
żyć, iść muszę lub zostając – umrzeć” – konstatuje Romeo, prowadząc z julią 
słowną zwadę o dobiegającym zza okien ptasim śpiewie, który, jeśli jest pieśnią 
słowika, dopełnia piękna nocnego spotkania kochanków i obdarza ich spokojem 
trwania w miłosnej pełni, ale może, jeśli to poranny tryl skowronka, jest znakiem 
nadejścia rozłąki, będącej jednocześnie gwarantem ocalenia życia. Mając na uwa-
dze fakt, iż Romea i julię łączy czysta, małżeńska miłość (inaczej niż bohaterów 
chanson de l’aube!), można skonstatować, że zarysowana w tej scenie granica dnia 
i nocy, światła i ciemności, brzmienia pieśni słowika i skowronka jest dla bohate-
rów Szekspirowskiej tragedii nie tyle znakiem nieuchronności rozstania, ile prze-
jawem poszukiwania ładu i harmonii wynikającej z ich niewinnej miłości, która 
wobec zewnętrznego świata, rządzonego prawami gniewu i zemsty, jawi się jako 
fundament życia.

Podobnie jak rozmowa kochanków również monolog julii rozpoczynający 
scenę 2 aktu III ma swój literacki i muzyczny pierwowzór. Monolog ów zbliżony 
jest treścią do popularnej za czasów Szekspira pieśni weselnej, której wzorem, jak 
sugeruje część badaczy, mógł być słynny poemat Spencera, napisany w r. 1594 
z okazji jego własnych zaślubin 11. Przypomnijmy, że forma epitalamium wywodzi 
się ze starogreckiego epithalamionu, czyli poematu śpiewanego chóralnie po uro-
czystości ślubnej, pod drzwiami sypialni małżeńskiej, za którymi zniknęli już 
nowożeńcy 12. Pieśń julii wpisująca się w tę tradycję to wspaniała inwokacja do 
nocy, osłaniającej ciemnością nieśmiałość pierwszego zbliżenia małżonków. Przy-
woływana przez stęsknioną julię noc została obdarowana wysmakowanymi imio-

9 zob. Encyklopedia muzyki. Red. A. Chodkowski. Wyd. 2, popr. i rozszerz. Warszawa 2001, 
s. 25. Odpowiednikiem „alby” prowansalskiej jest „Tagelied” lub „Wächterlied” minnesingerów.

10 zob. j. M a g n u s z e w s k i, Od alby trubadura do ludowej pieśni słowiańskiej. W zb.: 
Literatura, komparastyka, folklor. Księga poświęcona Julianowi Krzyżanowskiemu. Red. M. Boksz-
czanin [i in.]. Warszawa 1968.

11 Wskazuje na to np. w przypisie do własnego tłumaczenia Romea i Julii W. tarnawski – zob. 
W. S z e k s p i r, Romeo i Julia. Przeł. i oprac. W. t a r n a w s k i. Kraków 1924, s. 69, przypis 1. 
BN II 26.

12 zob. j. D a n i e l e w i c z, wstęp w: Liryka starożytnej Grecji. Warszawa–Poznań 1996, 
s. 48–49. jako termin muzyczny „epithalamion” oznacza utwór organowy wykonywany podczas 
uroczystości weselnych (zob. Encyklopedia muzyki, s. 235).

I-5.indd   96 2011-03-16   14:41:16



97ROMANtYCzNE ECHA W „SzEKSPIROWSKIEj” OPERzE „ROMEO I jULIA” GOUNODA

nami: „love-performing night [noc przedstawienia miłosnego]”, „gentle night [noc 
subtelna]”, „loving black-brow’d night [miłosna czarnobrewa noc]”, „sober-suited 
matron all in black [matrona cała dyskretnie przybrana w czerń]”. ta noc, czarno-
brewa matrona, zainspirowała także twórców libretta opery Gounoda, w którym 
znalazło się miejsce zarówno dla epitalamium julii, jak i dla albady małżonków 
– obu fragmentów w zmienionej znacząco formie, o czym będzie mowa dalej. 
Pozostałe muzyczne inspiracje z Szekspirowskiej tragedii nie pozostawiły w li-
bretcie Barbiera i Carrégo żadnego echa.

Akt I Romea i Julii Gounoda wypełnia rozbudowana scena balu maskowego 
urządzonego w pałacu Capuletich. Nie pierwszy to i nie jedyny przypadek w hi-
storii opery, gdy dzieło inaugurowane jest sceną o charakterze ceremonii. Wśród 
utworów powstałych w chronologicznym sąsiedztwie Romea i Julii koncept ten 
był wykorzystany np. dwukrotnie przez Giacoma Meyerbeera – w Robercie Diable 
(Paryż 1831), inicjowanym wieczorną biesiadą u tytułowego bohatera, oraz w Hu-
genotach (Paryż 1863), rozpoczynających się sceną uczty w pałacu katolickiego 
arystokraty, hrabiego de Nevers, urządzonej na cześć braterstwa i przyjaźni kato-
lików z hugenotami. W ciąg ten wpisują się również mające swe premiery w latach 
pięćdziesiątych dwie opery Giuseppe Verdiego – Rigoletto (Wenecja 1851), opar-
ty na dramacie Victora Hugo Le Roi s’amuse, inaugurowany balem na dworze 
Księcia Mantui, oraz równie słynna Traviata (Wenecja 1853), w której pierwszą 
scenę wypełnia tłum gości przybyłych na ucztę do Violetty. zauważalna w tych 
utworach tendencja – rezygnacja z tradycyjnej ekspozycji, polegającej na stopnio-
wym przedstawianiu bohaterów i wątków, i zastąpienie jej sceną zbiorową wpro-
wadzającą widza od razu w centrum wydarzeń, przyczynia się do kondensacji, 
bardzo istotnej dla struktury libretta operowego 13. tak jest również w Romeo 
i Julii Gounoda, choć otwarcie dzieła sceną balu ma w operze o kochankach z We-
rony inny istotny wymiar. Warto zwrócić uwagę, iż tragedię Szekspira inauguruje 
scena potyczki między przedstawicielami dwóch skonfliktowanych rodów (najpierw 
są to służący, potem także członkowie owych rodów). Wyeksponowana już na 
początku dramatu nienawiść Montecchich i Capuletich jest u Szekspira pierwszym 
i naczelnym punktem odniesienia dla miłości Romea i julii, ich afekt pokazuje 
swoje tragiczne oblicze właśnie w kontekście wzajemnej wrogości obu rodów. 
tymczasem w operze Gounoda podstawowa antyteza miłości Romea i julii jest 
inna, co objawia się właśnie dzięki zabiegowi rozpoczęcia dzieła sceną balu ma-
skowego. 

już w pierwszych słowach, prezentowanych przez chór zamaskowanych kobiet 
i mężczyzn („L’heure s’envole / Joyeuse et folle [Umyka godzina / Wesoła i sza-
lona]” 14), zostaje nakreślony charakter działań uczestników zabawy i wyznaczone 
granice ich świadomości. Kroki gości zebranych w pałacu Capuletich poddane są 
kaprysom przypadku, który w tej przestrzeni jest jedynym – acz niepewnym i nie-
jednoznacznym – drogowskazem na trakcie poszukiwań miłosnych doznań. Miłość 

13 Piszę o tym szerzej w książce Poema muzykalne. Studia o operze w Polsce w okresie roman-
tyzmu (Kraków 2006, s. 231–232).

14 Analizę libretta Romea i Julii Ch. G o u n o d a  przeprowadzam na podstawie wyd.: Roméo 
et Juliette. Opéra en cinq actes par Jules Barbier et Michel Carré. Musique de Charles Gounod. 
Paris 1867. Wszystkie cytaty z libretta omawianej opery pochodzą z tego źródła. Lokalizację cytatów 
(akt i scena) podaję w tekście głównym.
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zostaje tu przedstawiona jako ulotna gra, gwałtowna, szalona, radosna i – nietrwa-
ła. Owa przestrzeń ulotnych igraszek miłosnych stanowi wyraźny kontrast wobec 
ukazanej w kolejnych aktach opery miłości Romea i julii, miłości silnej, nazna-
czonej smutkiem, a przede wszystkim trwałej i świadomej. Istotnym w tym zesta-
wieniu drobiazgiem zdaje się fakt, iż Romeo zachwyca się pięknem julii ujrzawszy 
ją w pałacu Capuletich bez maski. zatem pierwsze miłosne spojrzenie młodego 
Montecchiego ogarnia postać julii wymykając się ramom określonym przez ułu- 
dę. Również pierwszym słowom, które kieruje on do córki Capuletich, towarzyszy 
znaczący gest: Romeo zdejmuje swoją maskę i bierze julię za rękę („Il se démasque 
et prend la main de Juliette”, akt I, sc. 7). Miłość tych dwojga od początku funk-
cjonuje więc poza granicami świata nacechowanego zamaskowaniem, świata 
przemijających i nieświadomych doznań. 

W planie opozycji kreślonych w pierwszym akcie Romea i Julii Gounoda waż-
nym punktem jest bez wątpienia ballada Merkucja, wzorowana na Szekspirowskim 
monologu o królowej Mab. W dramacie Szekspira monolog ów zostaje wygłoszo-
ny przed sceną balu (akt I, sc. 4), w operze pojawia się właśnie w trakcie tanecznych 
szaleństw. Włączenie tego monologu do sceny balu było, oczywiście, w dziele 
Gounoda podporządkowane omówionemu tu wcześniej zabiegowi kondensacji. 
Ballada Merkucja o królowej Mab ma jednak przede wszystkim swoje ustalone 
miejsce w precyzyjnie skonstruowanej w tej operze siatce kontrastów. Mab, przed-
stawiona jako królowa kłamstw („la reine des mensonges”), mknąca rydwanem 
z łupinki orzecha, w uprzęży z koronki wyciętej ze skrzydła zielonego pasikonika, 
lżejsza niż wiatr, symbolizuje tu ulotność ludzkich snów i marzeń:

Mab, la reine des mensonges,
Préside aux songes;
Plus légère que le vent
Décevant,
À travers l’espace,
À travers la nuit,
Elle passe!...
Elle fuit!...

[Mab, królowa kłamstw, / Króluje w marzeniach, / Lżejsza niż wiatr / Rozczarowując, / 
Poprzez przestrzeń, / Poprzez noc, / Pomyka!... / Ucieka!...] [akt I, sc. 4] 15

Podróże Mab, zwodzącej pogrążone w sennych marzeniach istoty, odbywają 
się w scenerii nocy. Owa „noc królowej Mab” to rzeczywistość określona przez 
to, co nietrwałe, przelotne, chwilowe. to noc, która jest skrajnym przeciwieństwem 
nocy przedstawionej w kolejnych aktach opery, nocy ogarniającej płaszczem bez-
pieczeństwa miłość Romea i julii – nocy będącej symbolem trwałości afektu, a nade 
wszystko świadomości uczucia.

W zestawieniu z balladą Merkucja szczególnego znaczenia nabiera pojawia-
jąca się tuż po niej aria julii Je veux vivre dans le rêve. Aria ta reprezentuje po-
wstałą w drugiej połowie XIX w. wokalną formę brawurowego walca koloraturo-
wego 16. Przez niektórych muzykologów uznawana jest za słabszy punkt opery 

15 tłumaczenie tego i pozostałych cytatów z libretta Romea i Julii – C. N o w i c k a - C z e r-
w i ń s k a. 

16 Stworzył ją L. A r d i t i, autor popularnego walca Il bacio (zob. Encyklopedia muzyki, s. 934).
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Gounoda, jako fragment konwencjonalny, typowy i muzycznie nie przystający do 
postaci julii, głównie z powodu zdobiących tę arię koloratur, nieadekwatnych 
w stosunku do młodzieńczej natury córki Capuletich 17. Należy wszakże zwrócić 
uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, ów popisowy walc tworzy wraz z kilkoma 
innymi fragmentami inicjalnego aktu Romea i Julii przemyślny układ konwencji 
muzycznych. Gounod wprowadza bowiem konsekwentnie w scenie balu odniesie-
nia do różnych form tanecznych – otwierająca akt pieśń chóru utrzymana jest 
w rytmie poloneza, duet madrygałowy w rytmie menueta, a omawiana aria julii 
– w rytmie walca 18. Po drugie zaś, julia śpiewa tę arię przed poznaniem Romea, 
co jest istotne dla interpretacji przyporządkowanego jej tekstu. Wzbraniając się 
przed rychłym zamążpójściem, julia deklaruje, iż „pragnie żyć we śnie, który ją 
upaja” („Je veux vivre dans le rêve qui m’enivre”) i „śnić z dala od smutnej zimy” 
(„Loin de l’hiver morose, / Laisse-moi sommeiller”). Nie poznawszy jeszcze swe-
go przyszłego małżonka i nie doświadczywszy uczucia prawdziwej miłości, sytu-
uje się w centrum świata określonego przez chwilowość doznań, symbolizowane-
go przez upojny, lecz nietrwały sen, wpisując się w przestrzeń, którą wyznaczają 
inicjalna pieśń chóru masek i przesłanie niesione balladą Merkucja. A zatem typo-
wość koloraturowego walca julii pozostaje w harmonii z zarysowaną w operze 
linią rozwojową postaci, gdyż podkreśla początkowe usytuowanie bohaterki po 
stronie „świata maski” – umowności i konwencji. jednocześnie aria ta, w zesta-
wieniu z pieśnią chóru i balladą Merkucja, uwypukla główną oś opozycji przed-
stawioną w pierwszym akcie opery Gounoda – oś rozpiętą między przestrzenią 
złudzenia, symbolizowaną przez maskę i sen, a rzeczywistością świadomości, 
której domeną jest ukazana w kolejnych aktach miłość Romea i julii.

Efekt tak rozpisanej struktury kontrastów w operze Gounoda jest dość zaska-
kujący. Podstawowy w Szekspirowskiej tragedii punkt odniesienia dla miłości 
Romea i julii – wzajemna nienawiść wrogich rodów – w libretcie wyraźnie blaknie 
na korzyść opozycji między światem kochanków a światem złożonym z tkanki 
złudzenia i nietrwałości rzeczy. Co prawda, w finale aktu balowego pojawia się 
krótka scena słownej potyczki między przedstawicielami dwóch skłóconych rodów, 
uciszonej rozsądnym gestem seniora Capuletich, ale stanowi ona jedynie dopełnie-
nie aktu-introdukcji, służącego przedstawieniu głównych bohaterów opery i nakre-
śleniu osi wszystkich opozycji. Antagonizm rodów Montecchich i Capuletich jest 
w zestawieniu z innymi zarysowanymi tu rozdźwiękami wyraźnie podrzędny. Po-
laryzacja świata przedstawionego w operze Gounoda opiera się niezaprzeczalnie 
na oddzieleniu strony trwałej miłości Romea i julii od strony marzeń sennych, 
miłosnych gier, ułudy i nieświadomości. Para kochanków stanowi w tej przestrzeni 
osobny wobec całej otaczającej ich rzeczywistości byt. tym samym miłość tych 
dwojga (i rzeczywistość przez nią określona) staje się w libretcie znakiem prawdy. 

taka konstatacja pozwala na sformułowania jeszcze jednego wniosku. Przy-
pomnijmy – pierwszy akt Romea i Julii to muzyczna mozaika konkretnych, kon-

17 W ten sposób wypowiada się np. W. D e a n  (Shakespeare and Opera. W zb.: Shakespeare 
in Music, s. 151): „Dobrze znana aria julii w rytmie walca jest typowa; ten i wcześniejsze »wybuchy 
koloraturowe« ewokują znacznie bardziej skomplikowany charakter niż u Szekspirowskiej młodej 
dziewczyny”.

18 zob. C z a p l i ń s k i, op. cit., s. 49.
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wencjonalnych stylów muzycznych, układ wpleciony w ramy umowności, w sche-
mat naznaczony tradycją muzyczną. Ale od momentu narodzin miłości Romea 
i julii (czyli począwszy od drugiego aktu, gdyż duet madrygałowy tych dwojga 
wpisuje się jeszcze w konwencjonalizm układu „aktu balowego”) muzyczna sche-
matyczność, celowa i zamierzona, zanika, ustępując miejsca indywidualizmowi 
języka muzycznego. jeżeli przyłożymy do tego wcześniejsze ustalenie, iż bal 
maskowy z pierwszego aktu symbolizuje ułudę i fałsz, a miłość kochanków oraz 
określona przez nią rzeczywistość znamionuje prawdę, można wnioskować, że 
dzięki muzyce (a konkretnie – zmianie języka muzycznego) udało się w operze 
Gounoda przekazać następujący komunikat: schematyczność, konwencja, regular-
ność to byt nietrwały i złudny, natomiast spontaniczność, oryginalność, subiektywizm 
i przełamywanie reguł jest prawdą i – esencją życia. W tym świetle wystawiana po 
raz pierwszy u schyłku lat sześćdziesiątych XIX w. opera Romeo i Julia jawi się 
niczym późne echo wczesnoromantycznych poszukiwań istoty pojęcia prawdy. 

Naznaczonemu konwencją schematowi muzycznemu aktu I Romea i Julii 
Gounoda towarzyszy dość czytelna schematyzacja postaci. Bohaterowie Szekspi-
ra od początku egzystują w układzie pełnym niejasności i niejednoznacznych re-
lacji. Wyrazistym tego przykładem jest Romeo, którego poznajemy jako młodzień-
ca targanego wątpliwościami natury filozoficznej. W pierwszej scenie z jego 
udziałem padają słowa będące kwintesencją jego zmagań intelektualnych, nieujarz-
mionych refleksji o istocie miłości i nienawiści: 

W grze tu nienawiść wielka, lecz i miłość.
O! wy sprzeczności niepojęte dziwa:
Szorstka miłości! Nienawiści tkliwa! 
Coś narodzone z niczego! Pieszczoto
Odpychająca! Poważna pustoto!
Szpetny chaosie dźwięków! Ciężki puchu!
jasna mgło! zimny żarze! Martwy ruchu!
Śnie bez snu! taką to w sobie zawiłość, 
taką niełączność łączy moja miłość. [akt I, sc. 1]

ta skrząca oksymoronami wypowiedź byłaby całkowicie obca bohaterowi 
dzieła Gounoda. Romeo przedstawiony w operze nie filozofuje, to zwyczajny, 
pełen żaru młodzieniec, oczekujący prawdziwego uczucia. jego wizerunek złożo-
ny jest z prostych, niezaskakujących linii, a działania wynikające z jednoznaczno-
ści rysunku charakteru – przewidywalne. Podobnie zarysowane są w pierwszym 
akcie opery inne postaci, choćby Capuleti, który w dramacie Szekspirowskim, choć 
to starszy i stateczny mężczyzna, w inicjalnej scenie zrywa się jak młodzik do 
bójki, w operze natomiast, zgodnie z przynależną jego wiekowi dojrzałością, uci-
sza porywcze zapędy młodych. U Gounoda senior rodu Capuletich jest w pełni 
świadom swego miejsca i stanu, czego dowodzą kuplety „Allons, jeunes gens! 
Allons, belles dames!” – eksponujące opozycję młodości i starości. Pobrzmiewa 
w nich nuta nostalgii – zaproszenie do wesołej, znaczonej frywolnością zabawy 
Kapulet okrywa wspomnieniem własnego młodzieńczego szaleństwa, bezpowrot-
nie tkwiącego już w przeszłości i zastąpionego czasem dojrzałej stateczności:

O, regret extrême!
Quand j’étais moins vieux,
Je guidais moi-même
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Vos ébats joyeux.
Les douces paroles
Ne me coûtaient rien.
Que d’aveux frivoles
Dont je me souviens!
O, folles années
Qu’emporte le temps!
O, fleurs du printemps
À jamais fanées!

[O, wielki żalu! / Gdy byłem mniej stary, / Sam przewodziłem / Waszym wesołym zaba-
wom. / Słodkie słowa / Nic mnie nie kosztowały. / jakże frywolne wyznania wspominam! / 
O, szalone lata, / Które czas zabiera! / O, wiosenne kwiaty, / Na zawsze zwiędłe!] [akt I, sc. 3] 

Świadomość upływu czasu Capuleti wiąże harmonijnie z akceptacją swego 
wieku, a jego zachowania nie burzy w dziele Gounoda żaden poryw młodzieńcze-
go buntu czy niefrasobliwości. tak widoczna typowość bohaterów u Gounoda, ich 
nieskomplikowanie i przewidywalność działań pozwalają sądzić, iż do operowej 
tragedii wkradły się struktury właściwe melodramatowi 19. W tym aspekcie libret-
to Romea i Julii wykazuje spore podobieństwo do modelu dramatu romantyczne-
go w wersji Victora Hugo, dla którego przenikanie do struktury tragedii elementów 
melodramatycznych jest charakterystyczne. Fakt ów ma pewne ważkie konsekwen-
cje. W Romeo i Julii Barbiera i Carrégo, podobnie jak w dramatach autora Ruy 
Blasa, przeniknięcie struktur melodramatycznych do struktury tragedii wprowadza 
w akcję jednoczesność zdarzeń, które zmierzają w dwu przeciwnych kierunkach: 
do pozytywnego i negatywnego rozwiązania. jak dowodzi Anne Übersfeld w roz-
prawie Le Roi et le Bouffon 20, poprzez mariaż cech właściwych melodramatowi 
i tragedii w dramatach Hugo występuje jednocześnie, w tym samym czasie i w tym 
samym miejscu, działanie dobre (prowadzące ku szczęśliwemu rozwiązaniu) 
i działanie złe (prowadzące do katastrofy). Owa jednoczesność działań przeciw-
stawnych, nazwana przez Übersfeld „strukturą iteratywną”, objawia się najczęściej 
w scenach o charakterze ceremonii – scenach uczt, balów maskowych, salonowych 
zabaw tanecznych, muzycznych koncertów (przykładem scena balu maskowego 
z Lukrecji Borgii). Bal maskowy z opery Gounoda mógłby zostać opisany w tych 
samych kategoriach. Centralny punkt tej sceny – pierwsze spotkanie Romea i julii 
– to moment inicjacji pozytywnego afektu, ale zarazem zapowiedź katastrofy. 
Całość, złożona integralnie z równoczesnych działań o charakterze pozytywnym 
i negatywnym, konstruuje świat polimorficzny i wielopłaszczyznowy. Owa wie-
lopłaszczyznowość jest wszakże inna w operze niż w tragedii Szekspira, właśnie 
ze względu na znamienną dla melodramatu typowość i schematyczność oraz jed-
noznaczną polaryzację świata przedstawionego wedle osi rozpiętej między praw-
dą a złudzeniem. Polimorficzność w Romeo i Julii Szekspira nie jest podporząd-

19 O konwencjonalności postaci w XIX-wiecznym melodramacie zob. np. t. P y z i k, Kilka 
uwag o melodramacie. W zb.: Od tragedii do groteski. Szkice z dziejów pojęć i terminów krytyczno-
teatralnych. Red. E. Udalska. Katowice 1988, s. 49–51.

20 A. Ü b e r s f e l d, Le Roi et le Bouffon. Étude sur le théâtre de Hugo de 1830 à 1839. Paris 
1974, s. 550–553. Do rozprawy tej odsyła wielokrotnie W. S z t u r c  w swojej książce Teoria dra-
matu romantycznego w Europie (Kraków 1999), szczególnie w rozdziałach Wiktor Hugo i dramat 
romantyczny oraz Ewolucja teorii dramatu romantycznego, i to w myśl jego wykładni przywołuję 
poglądy Übersfeld. 
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kowana żadnym jednoznacznym układom i wymyka się precyzyjnym podziałom, 
natomiast u Gounoda została ujęta w wyraźny układ równoważnych opozycji 21.

Przy tej okazji warto nadmienić, iż melodramatyczny kontur cechuje również 
inną słynną operę autorstwa Gounoda, Barbiera i Carrégo – wystawionego po raz 
pierwszy w 1859 r. Fausta. Świadczy o tym, jak pisze przekonująco w swojej 
książce Elżbieta Nowicka 22, właściwy melodramatowi kontrast, u którego podstaw 
leży silne przeciwstawienie dobra i zła, idea spełnienia, zastępująca Goetheowską 
metafizykę dążenia, oraz znamię wzniosłości, opartej na dominancie zdumienia, 
która przypisana jest sferom codziennym i pospolitym. Nasycenie Fausta akcen-
tami melodramatycznymi miało również związek, wedle trafnych spostrzeżeń 
autorki, z pewnym ważnym zjawiskiem:

Czas powstania tej opery, a właściwie różnych jej wersji [w r. 1859 Faust wystawiony był 
jako opera z mówionymi dialogami, 10 lat później, w zmienionej formie, jako grand opéra –  
A. B.-R.], rozciągał się na okres II Cesarstwa, którego społeczeństwo – wedle inspirującej 
książki Siegfrieda Kracauera – żyło w stanie przepełnionego frywolnością rauszu. Na scenach 
królowała wtedy operetka – offenbachiada, stanowiąca wierną replikę ówczesnej mentalności, 
buzującej żywiołową chęcią zabawy, a jednocześnie ogromnie sztucznej, przepojonej świado-
mością teatralności każdego bez mała gestu i słowa. [...] U schyłku lat 60. w życiu publicznym 
i ludzkich pragnieniach na powrót pojawia się atmosfera powagi, do łask wracają silne namięt-
ności i rozwiewają sztuczny stan radosnego upojenia. Po śmierci antykwarycznego historyzmu, 
na gruzach operetkowego papier mâché, a przed dramatem naturalistów, poważnym głosem 
mógł wówczas przemawiać bodaj tylko melodramat, przypominając w czasie błazenady 
o wzniosłości i powadze uczuć 23.

Sądzę, że owemu zaznaczającemu się w latach sześćdziesiątych procesowi 
powrotu do wielkich namiętności podlegał także ostateczny kształt libretta Romea 
i Julii. tak jak operowe wcielenie Fausta, który w tonie serio przedstawiał wzru-
szającą historię uwiedzionej, porzuconej, lecz w efekcie zbawionej dziewczyny, 
tak i operowa wersja Romea i Julii, eksponująca kontrast między ułudą miłosnych 
gier i szaleństw a wierną, szczerą, prawdziwą miłością, przeciwstawiała operet-
kowej frywolności wzniosłość, a chwiejności etycznej – pewność dogmatu mo-
ralnego.

Na osobną uwagę zasługuje kwestia liryczności Romea i Julii Gounoda. jak 
konstatuje Mieczysław tomaszewski „interpretacja Szekspirowskiego wątku do-

21 Wielopłaszczyznowość świata przestawionego w dramacie Szekspira, która nie podlega 
jednoznacznej polaryzacji, idzie w parze ze złożonością struktury prowadzonego w utworze wątku. 
trafnie i inspirująco pisze o tym M. t o m a s z e w s k i  w szkicu o interpretacjach romantycznych 
Romea i Julii (Szekspirowski wątek o kochankach z Werony w interpretacjach romantycznych.  
W: Muzyka w dialogu ze słowem. Próby, szkice, interpretacje. Kraków 2003, s. 88–89): „Struktura 
Szekspirowskiego wątku zadziwia swoistą podwójnością: prezentuje szereg logicznie następujących 
po sobie scen zmierzających do zaskakującego, choć nieuchronnego finału, a zarazem – układ cen-
tryczny (i ramowy), więc symetryczny, lecz o symetrii paradoksalnej. Miejsce członów pierwotnych 
zajmują w repryzie ich o d w r o t n o ś c i. [...] Rzec można, iż tragedia liryczna Szekspira została 
przez niego skomponowana w sposób antycypujący struktury muzyczne, które wymyśli dopiero 
epoka klasyczna, a przeobrazi romantyczna”. 

22 E. N o w i c k a, Omamienie, cudowność, afekt. Dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych 
wyobrażeń i pojęć. Poznań 2003, rozdz. Faust w operze. Uwagi na temat „Fausta” Gounoda.

23 Ibidem, s. 231. Wspomniana przez autorkę książka S. K r a c a u e r a  to Jacques Offenbach 
i Paryż jego czasów (Przeł. A. S ą p l i ń s k i. Warszawa 1992).
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konana przez twórcę Fausta oznacza powrót do liryzmu jako podstawowego trybu 
ekspresji”. Według tomaszewskiego ów „powrót do liryzmu” wiąże się głównie 
z charakterystyką języka muzycznego: 

tak zwana prawda wyrazu wewnętrznego osiągana jest przez intonację głosów wokalnych, 
a prawda mimetyczna, sytuacji zewnętrznych – „malowana” przez orkiestrę. Późnoromantycz-
nemu sentymentalizmowi śpiewu, jako odpowiednikowi refleksji „współczującej” – sekundu-
je tu tak zwana „charakterystyczność” tła orkiestrowego oraz zróżnicowanie genre’ów 24. 

jednakże liryczność opery Gounoda objawia się nie tylko poprzez indywidu-
alizację języka muzycznego postaci, łagodność i śpiewność kantyleny oraz pogłę-
bianie warstwy „uczuciowej” w partiach wokalnych i instrumentalnych. Liryzm 
Romea i Julii kryje się również, jak sądzę, w specyfice konstrukcji tytułowych 
bohaterów tej opery, a ściślej – w konstrukcji opartej na zespoleniu tych dwojga 
w pewną określoną całość, czego dobrym przykładem są dwa znaczące fragmenty: 
początek aktu IV i scena finałowa.

Rozpoczynający akt IV duet to mariaż dwóch wspaniałych scen znanych 
z Szekspirowskiego pierwowzoru, wspomnianych tu wcześniej epitalamium i al-
bady. zwraca uwagę fakt, iż sceny te, w tragedii Szekspira rozdzielone, Barbier 
i Carré zespolili w ramach jednego duetu. Pomimo iż Szekspirowska pieśń wesel-
na to w zasadzie gotowa wspaniała aria, libreciści opery zrezygnowali z przezna-
czenia tej partii julii. Wykorzystali z pierwowzoru tylko kilka wersów i połączyli 
tę część z albadą, tworząc scenę dla obojga bohaterów dramatu. Pozornie mało 
znaczące przesunięcie, w perspektywie kompletnego rysunku tytułowych postaci 
w operze Gounoda okazuje się nieobojętne. Począwszy bowiem od sceny wyzna-
nia miłości (akt II, sc. 2) bohaterowie operowej wersji Romea i Julii właściwie nie 
istnieją osobno – a przynajmniej w granicach wyznaczanych przez ich wzajemny 
afekt. Doświadczenie świadomej miłości jest dla Romea i julii w dziele Gounoda 
doświadczeniem w pełni wspólnym, co w planie kompozycji muzycznej wyraża 
się ciągiem kilku duetów. (Główne partie solowe obojga, przywoływana już aria 
julii Je veux vivre dans le rêve oraz cavatina Romea Ah, lève-toi le soleil z począt-
ku aktu II, to fragmenty poprzedzające scenę wyznania miłości. Natomiast aria 
julii wieńcząca pierwszy obraz aktu IV tworzy wyraźną całość ze sceną zażycia 
trucizny przez Romea, która to scena rozpoczyna finał opery. jawnymi znakami 
paraleli są zwłaszcza ostatnie słowa obojga – julia przed opróżnieniem kielicha 
z miksturą ojca Laurentego wykrzykuje: „O, Roméo, je bois à toi! [O, Romeo, piję 
za ciebie!]”, Romeo w ciemnościach grobowca podnosi flakon z trucizną wołając: 
„À toi!... ma Juliette! [za ciebie!... moja julio!]”). Bliższe przyjrzenie się wszyst-
kim duetom Romea i julii pozwala stwierdzić, że są one niczym monologi prze-
kazywane dwoma uzupełniającymi się idealnie głosami, stanowiąc jedność mu-
zyczną, ideową i estetyczną. Kwalifikacji tej podlega również duet finalny – „duet 
śmierci”. Inaczej bowiem niż u Szekspira, w którego tragedii Romeo i julia do-
świadczają śmierci samotnie, w finale opery Gounoda julia budzi się z letargu, 
zanim trucizna zabija Romea. Krótkotrwała eksplozja radości obojga przeradza się 
stopniowo w rozpacz – ostatnie chwile określa świadomość zbliżającego się koń-
ca. Śmierć dotyka oboje kochanków jednocześnie:

24 t o m a s z e w s k i, op. cit., s. 95.
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ENSAMBLE:
Viens! fuyons au bont du monde!
Viens dans une paix profonde
Cacher nos coeurs amoureux!
Ô, pur bonheur! Ô, joie immense!
Dieu de bonté, Dieu de clémence,
Sois béni par deux coeurs heureux!
[ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
JULIETTE (égarée):
Ô, douleur!... ô, torture!...
ROMÉO (d’une voix plus faible):
Écoute, ô, Juliette!...
L’alouette déjà nous annonce le jour!...
Non... ce n’est pas le jour!... Ce n’est pas l’alouette!...
C’est le doux rossignol, confident de l’amour!...
(Il glisse des bras de Juliette et tombe sur les degrés du tombeau.)
JULIETTE (ramassant le flacon):
Cruel époux! – De ce poison funeste
Tu ne m’as pas laissée ma part!...
(Elle rejette le flacon, et portant la main à son coeur elle y rencontre le 
poignard qu’elle avait caché sous ses vêtements, et l’en tire d’un geste 
rapide.)
Ah! fortuné poignard!
Je t’avais oublié!... Viens!... ton secours me reste!
(Elle se frappe.)
ROMÉO (se relevant à demi):
Dieu!... qu’as tu fait?...
JULIETTE (dans le bras de Roméo):
Va! Ce moment est doux!
(Elle laisse tomber le poignard.)
Ô, joie infinie et suprême
De mourir avec toi!... Viens!... un baiser!... Je t’aime!...
ENSAMBLE (se relevant tous deux à demi dans un dernier effort):
Seigneur! Seigneur! pardonnez-nous!...
(Ils meurent. – La toile tombe.)

[RAzEM: / Chodź! Uciekajmy na koniec świata! / Chodź w głębokim pokoju / Skryć 
nasze zakochane serca! / O, czyste szczęście! O, radości przeogromna! / Boże dobroci, Boże 
mądrości, / Bądź błogosławiony przez dwa szczęśliwe serca! / [...] / jULIA, w pomieszaniu: / 
O, bólu!... o, torturo!... / ROMEO, cichszym głosem: / Posłuchaj, julio!... / Skowronek już 
obwieszcza nam dzień!... / Nie... to nie dzień! to nie skowronek!... / to słodki słowik, druh 
miłości!... / Pada w ramiona Julii i upada na stopnie grobowca. / jULIA, podnosząc flakon: / 
Okrutny małżonku! – z tej trucizny / Nie pozostawiłeś części dla mnie!... / Odrzuca flakon 
i wzniósłszy dłoń do piersi odnajduje tam sztylet, który schowała pod ubraniem. Wyciąga go 
szybkim ruchem. / Ach! Szczęśliwy sztylecie! / zapomniałam o tobie!... Chodź!... Pozostaje mi 
twa pomoc! / Zadaje sobie cios. / ROMEO, podnosząc się połowicznie: / Boże!... Cóż ty zro-
biłaś?... / jULIA, w ramionach Romea: / Idź, słodka to chwila! / Upuszcza sztylet. / O, nieskoń-
czona to i wielka radość / umierać z tobą!... Chodź!... jeden pocałunek!... Kocham cię!... / 
RAzEM, podnosząc się nieco ostatnim wysiłkiem: / Panie! Panie! Wybacz nam!... / Umierają, 
kurtyna opada.] [akt V, sc. 1]

W tym miejscu warto zaznaczyć, iż finał Romea i Julii Gounoda przypomina 
taką konstrukcją ostatnią scenę jednego z najważniejszych francuskich dramatów 
romantycznych – Hernaniego. Nie sposób nie zauważyć, że Hugo posiłkował się 
w kreacji tej sceny fragmentami znanej mu bez wątpienia tragedii o kochankach 
z Werony – finał Hernaniego wyraźnie nawiązuje do sceny miłosnej z aktu II 
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Szekspirowskiego dramatu i jednocześnie do sceny samobójstwa obojga kochan- 
ków w grobowcu. Innowacją wprowadzoną przez Hugo było zespolenie tych scen 
w całość, gwałtowne sprzężenie, nagły przeskok „z upojenia szczęściem w zjed-
noczenie kochanków w samobójczej śmierci” 25. Podobnego zabiegu dokonali li-
breciści opery Gounoda, jakby podążając tropem wyznaczonym przez prawodaw-
cę francuskiego dramatu romantycznego.

Powtórzenie przez Romea na początku tej sekwencji słów z albady spina sce-
nę pożegnania małżonków z aktu IV i finał wymowną klamrą. Świadome i wspól-
ne przeżywanie zarówno miłości, jak i śmierci, czyni Romea i julię z opery Gou-
noda nierozłączną jednością. ta jedność ma określone parametry. jest znakiem 
scalania przeciwieństw, małżonkowie pochodzą wszakże z dwóch antagonistycz-
nych rodów. Funkcjonuje ponad granicami wytyczonymi przez ziemską egzysten-
cję, czego sygnałem są ostatnie (wypowiadane wspólnie!) słowa Romea i julii – 
modlitwa, od której intencji i skutków zależy ich pośmiertny byt. to jedność wy-
rażająca pragnienie odnalezienia ładu i harmonii wobec zewnętrznego chaosu, 
znaczonego zapalczywością rodowych waśni. Ostatni ze wskazanych tu aspektów 
stanowi zresztą jedną z poważniejszych różnic, jaka pojawiła się na drodze trans-
formacji tragedii Szekspira w XIX-wieczne libretto operowe. zauważmy, że w fi-
nale Szekspirowskiego arcydzieła ojcowie skłóconych rodów Montecchich i Ca-
puletich wyciągają rękę do zgody, sygnalizując tym samym bolesny, bo okupiony 
śmiercią ich dzieci, powrót do ładu. W dziele Gouonoda natomiast, poprzez brak 
sceny pojednania zwaśnionych rodzin oraz dołączenie finalnej modlitwy umiera-
jących małżonków, potencjalne odnalezienie harmonii zostało przeniesione w sfe-
rę pozaziemską.

Fakt ów ma istotne konsekwencje dla ostatecznej wymowy całego dzieła. 
tragedia Szekspira, ujęta w wyraźną kompozycyjną klamrę – rozpoczęta bójką 
Montecchich i Capuletich, a zakończona zgodą ojców obu rodów – rozpisana jest 
na osi zespolonych ze sobą przeciwstawnych afektów: nienawiści i miłości (przy-
pomnijmy cytowane już słowa Romea: „W grze tu nienawiść wielka, lecz i miłość”, 
rozpoczynające jego p i e r w s z ą  znaczącą wypowiedź). W finale oba te afekty 
zostają definitywnie zakończone – samotna i samobójcza śmierć kochanków nie 
daje nadziei na przedłużenie ich miłosnego związku w wieczności, pojednanie 
ojców przecina ostatecznie pasmo wieloletnich rodowych antagonizmów i przy-
wraca ład. Wszystko rozgrywa się w całości na planie ziemskim, bez jakichkolwiek 
odniesień do Boskiej czy pozazmysłowej sfery. tymczasem w operze Gounoda, 
rozpoczynającej się balem maskowym, symbolizującym ułudę i nietrwałość tego 
świata, a zakończonej modlitwą wspólnie umierających kochanków, w doczesny 
plan zdarzeń zostaje wyraźnie wpleciony plan pozaziemski. Wedle wypowiadanych 
w finale słów Romea: 

L’amour, céleste flamme,
Survit, même au tombeau!
Il soulève la pierre,
Et, des anges bent,

25 Cytuję tu W. We i n t r a u b a  („Balladyna”, czyli zabawa w Szekspira. „Pamiętnik Literac-
ki” 1970, z. 4, s. 64), który zauważywszy to zespolenie w finale Hernaniego, porównuje zabieg za-
stosowany przez Hugo do techniki łączenia Szekspirowskich scen w Balladynie.
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Comme un flot de lumière
Se perd dans l’infini!

[Miłość, niebiański ogień, / Żyje nadal, nawet w grobie! / Podnosi kamień / I, z błogosła-
wieństwem aniołów, / jak strumień światła / Ginie w nieskończoności!] [akt V, sc. 2]

Miłosny afekt został zatem w operze przeniesiony w sferę niebiańską, co 
gwarantuje kochankom (w chwili śmierci korzącym się przed Bogiem) wieczną 
egzystencję w nieskończoności. Echa romantycznych eksplikacji pojęcia miłości 
pobrzmiewają tu aż nazbyt wyraźnie. to dodatkowy argument potwierdzający tezę, 
iż kochankowie w operze mogą zostać potraktowani jako jedność, nie tylko kon-
strukcyjna, ale i ideowa, jako „bohater scalony”, „ja” podwojone, stanowiąc 
kwintesencję liryczności w dziele i równocześnie – symptom romantycznej pełni.

trzeba przy tym zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Egzystencja Romea 
i julii jako „ja” scalonego, w kontekście zarówno zetknięcia się antagonistycznych 
pierwiastków, odrębności tych dwojga wobec otaczającej ich rzeczywistości, jak 
i przeniesienia ich miłosnego afektu w sferę nieskończoności, ujęta jest w operze 
Gounoda w układ: „prawda” – „złudzenie”, „wielkość” – „małość”, „patos” – „po-
spolitość”. Pamiętajmy, że Szekspirowska dialektyka przeciwieństw stała się 
podstawą konstrukcji świata przedstawionego w dramacie romantycznym, na co 
zwracali uwagę bodaj wszyscy XVIII- i XIX-wieczni autorzy rozpraw o drama-
turgii Szekspira i jego wpływie na rozwój nowej formy dramatu 26. W libretcie 
opery Gounoda dialektyka ta jest silniej, bardziej jednoznacznie niż w tragedii 
wyeksponowana, stając się niejako jaskrawym przykładem przetrwania w napisa-
nej u schyłku lat sześćdziesiątych XIX w. operze tendencji charakterystycznej dla 
struktur dramatu romantycznego.

Podsumowując – libretto Romea i Julii Gounoda zawdzięcza swój ostateczny 
kształt dwóm silnym, splatającym się tendencjom. Pierwsza z nich to wyraźny 
wpływ struktur melodramatycznych, czego efektem jest konwencjonalność posta-
ci, schematyczność i przewidywalność ich działań, patetyczność, wzniosłość 
oparta na zdumieniu, a także jaskrawość efektu teatralnego. zauważmy, że część 
tych cech była właściwa również wywodzącej się od melodramatu pièce bien faite 27, 
która we Francji w okresie Drugiego Cesarstwa przeżywała swój rozkwit. Wpływ 

26 Dość wymienić rozprawy j. G. H e r d e r a  (Szekspir. W: Wybór pism. Wybór i oprac.  
t. N a m o w i c z. Wrocław 1987 áprzeł. D. K a s p r z y kñ. BN II 222), A. W. S c h l e g l a  (Wykła-
dy o sztuce i literaturze dramatycznej. W zb.: Manifesty romantyzmu 1790–1830. Anglia, Niemcy, 
Francja. Oprac. A. K o w a l c z y k o w a. Warszawa 1975), L. t i e c k a  (Traktowanie cudowności 
przez Szekspira. W zb.: O dramacie. Źródła do dziejów europejskich teorii dramatycznych. Red.  
E. Udalska. t. 2: Od Hugo do Witkiewicza. Warszawa 1993), A. L. H. d e  S t a ë l  (O Niemczech. 
W: Wybór pism krytycznych. Przeł. A. j a k u b i s z y n - ta t a r k i e w i c z. Wrocław 1954. BN II 
49), S t e n d h a l a  (Racine i Szekspir. Przeł. W. N a t a n s o n. Wstęp i przypisy A. K o t u l a. 
Warszawa 1957), V. H u g o  (Przedmowa do dramatu „Cromwell”. Przeł. j. P a r v i. W zb.: Ma-
nifesty romantyzmu 1790–1830. Anglia, Niemcy, Francja), S. t. C o l e r i d g e’a  (O cechach dra-
matów Szekspira. W zb.: O dramacie. Źródła do dziejów europejskich teorii dramatycznych). zob. 
też W. S z t u r c, Narodziny teorii dramatu romantycznego. W: Teoria dramatu romantycznego 
w Europie. – A. K o w a l c z y k o w a, Ku romantycznemu dramatowi. Renesans tradycji szekspi-
rowskiej. W: Dramat i teatr romantyczny. Warszawa 1997. 

27 jak pisze E. U d a l s k a  („Pièce bien faite”: termin, formuła, miejsce w poetykach XIX 
wieku. W zb.: Dramat i teatr pozytywistyczny. Red. D. Ratajczak. Wrocław 1992, s. 33), „formuła 
pièce bien faite wyprowadzona z mechanistycznej komedii i wzrastającego nurtu realizmu w drama-
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„sztuki dobrze skrojonej” na libretto opery Gounoda jest zresztą widoczny także 
i w kilku innych aspektach. tak spektakularne wyeksponowanie emocji dwojga 
głównych bohaterów, mających wzbudzać u widzów głębokie wzruszenie, przy-
wołuje na myśl stanowisko, kodyfikatora francuskiej pièce bien faite Drugiego 
Cesarstwa, Francisque’a Sarceya, wedle którego „czytelnik rozważa i rozumuje, 
widz – czuje” 28. zwraca również uwagę niezwykle podobna do schematu „sztuki 
dobrze skrojonej” budowa całego libretta – w operze Gounoda, jak w każdej 5-ak-
towej pièce bien faite, pierwszy akt stanowi ekspozycję, która oparta jest na ściśle 
określonych zasadach: prezentuje uczestników przyszłych wydarzeń, przedstawia 
ich poglądy oraz wzajemne relacje, zarysowuje tło konfliktu, przybliża środowisko. 
Ponadto „akt balowy” Romea i Julii, rozpisany jako muzyczna mozaika tanecznych 
form, sytuował się w oczekiwanej przez publiczność „sztuki dobrze skrojonej” 
konwencji scenicznego obrazu, potęgującej widowiskowość dzieła.

z drugiej zaś strony – dzieło Gounoda jest dowodem konserwacji niektórych 
wyobrażeń i pojęć właściwych epoce romantyzmu (harmonia antytetycznych 
pierwiastków, wiara w wieczną egzystencję miłości, otwarcie na nieskończoność) 
oraz świadectwem utrwalenia pewnych cech charakterystycznych dla dramatu 
romantycznego, zwłaszcza francuskiego. Bez wątpienia główną przyczyną tego 
stanu rzeczy był sam fakt oparcia libretta Romea i Julii na dziele Szekspira, któ-
rego dramaturgia miała przemożny wpływ na kształtowanie się struktur dramatu 
romantycznego i na drogę ewolucji jego teorii. Konstrukcyjne podobieństwo li-
bretta opery Gounoda do dzieł Hugo, który podstawy swej teorii dramatu zbudował 
na analizie dorobku Szekspira i właściwą Szekspirowskiej dramaturgii antytetycz-
ność w przedstawianiu świata uczynił jej fundamentem, tym bardziej uwypukla 
związek operowego Romea i Julii z recepcją romantyczną i rozumieniem Szekspi-
ra. Dzieło Gounoda okazuje się zatem interpretacją Szekspirowskiego dramatu 
podległą romantycznej wykładni Hugo, ujętą jednocześnie w ramy właściwe 
francuskiemu melodramatowi i „sztuce dobrze skrojonej”, łącząc impulsy swego 
czasu z tendencjami sprzed kilku dziesięcioleci.

 
„Amor mi fa morire [Miłość poprowadziła mnie ku śmierci]” – te słowa Bo-

nifazia Dragonetta z madrygału opracowanego przez Adriana Willearta, należące 
do kanonicznego repertuaru określeń w XVI-wiecznej literaturze madrygałowej, 
mogłyby stać się sztandarową frazą Romea i Julii. Fakt, iż w tragedii Szekspira 
pojawiają się liczne warianty poetyckie wielu typowych sformułowań tworzących 
język madrygałów (związanych zwłaszcza z tematyką cierpień miłosnych i pra-
gnienia śmierci, ale także z radością, zazdrością, zemstą, poczuciem przemijania 
czasu 29), jest niepodważalny. Również upodobanie mistrza ze Stradfordu do sto-
sowania figury oksymoronu stawia go blisko twórców renesansowego madrygału, 

cie była tak pojemna, że wchłaniała elementy różnych gatunków: farsy, wodewilu, komedii, tragedii, 
a przede wszystkim melodramatu”.

28 Cyt. za: U d a l s k a, op. cit., s. 27.
29 Liczne przykłady tych określeń podają j. C h o m i ń s k i  i K. W i l k o w s k a - C h o m i ń-

s k a, autorzy książki Wielkie formy wokalne (Warszawa 1984, s. 84–85. Formy muzyczne. t. 5) 
w rozdziale Madrygał renesansowy. W kontekście Romea i Julii warto przywołać popularny tekst  
Il bianco e dolce cigno, podejmujący motyw przemijania czasu, związanego z odlotem ptaków (tekst 
opracowany był przez wielu kompozytorów, od Arcadetta do zecchiego – zob. ibidem).
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w której to formie oksymoron stanowił, jak wiadomo, podstawową figurę styli-
styczną 30. W libretcie Romea i Julii Gounoda śladów owego Szekspirowskiego 
upodobania, będącego jednocześnie znakiem czasu, w którym powstała tragedia 
o kochankach z Werony, jest sporo. Przede wszystkim w Prologu, stanowiącym 
niemal dosłowny cytat z Szekspira:

Ces malheureux amants payèrent de leurs jours
La fin des haines séculaires
Qui virent naître leurs amours!

[Nieszczęśni kochankowie zapłacili za swych dni / za koniec odwiecznej nienawiści, / 
Świadka narodzin ich miłości!]

– a także w powtórzonych dwukrotnie w libretcie słowach julii:
Ah! je l’ai vu trop tôt sans le connaître!
La haine est le berceau de cet amour fatal!
C’en est fait, si je ne puis être
À lui, que le cercueil soit mon lit nuptial!

[Ujrzałam go zbyt wcześnie, nie znając! / Nienawiść kołyską tej nieszczęsnej miłości! / to 
pewne, jeśli nie mogę być jego, / Niech trumna będzie dla mnie łożem ślubnym!] [akt I, sc. 9] 31

Występowanie sformułowań o charakterze oksymoronu nabiera wszakże 
w operze Gounoda dodatkowego znaczenia. Świadczy bowiem nie tylko o szeks- 
pirowskiej proweniencji tekstu, ale również o jego bliskich związkach z czasem 
narodzin formy operowej. Pierwsze dzieła artystów skupionych we florenckiej 
Cameracie oraz dramma in musica Monteverdiego powstały przecież w dobie 
apogeum stylu madrygałowego. W pewnym sensie były nań reakcją, gdyż wypra-
cowana forma monodii na tle basso continuo stanowiła protest estetyczny wobec 
wokalnej polifonii, właściwej strukturze madrygałowej. Niemniej repertuar figur 
stylistycznych i określeń poetyckich charakterystycznych dla madrygału gładko 
przeniknął do nowej formy dramatyczno-muzycznej. Wystarczy podać przykład 
pieśni nimf i pasterzy Ahi caso acerbo lub arii Orfeusza Tu sei morta, mia vita 
z dzieła Monteverdiego (Orfeusz, premiera: Mantua 1607) czy przejmującej arii 
Ariadny z innej favola in musica tegoż kompozytora (Ariadna, premiera: Mantua 
1608) 32, w których oksymoron stanowi dominantę poetycką. W tym świetle słowa 
„que le cercueil soit mon lit nuptial [niech trumna będzie dla mnie łożem ślubnym]” 
w ustach julii z dzieła Gounoda to oznaka spotkania się w XIX-wiecznej operze 
tendencji określających rozwój form zarówno poetyckich i dramatycznych, jak też 
muzycznych z przełomu XVI i XVII stulecia – stulecia okrytego westchnieniem: 
„Ah! ch’io vorrei morire! [Ach, jak chciałbym umrzeć]” 33.

30 zob. np. t o m a s z e w s k i, op. cit., s. 109. – C h o m i ń s k i, W i l k o w s k a - C h o m i ń-
s k a, op. cit., s. 84.

31 Frazę tę powtarza julia w ostatniej scenie aktu IV, podczas niespełnionego aktu zaślubin 
z Parysem.

32 Opera nie zachowała się. Pozostał jedynie ten właśnie fragment, znany jako Lament Ariadny, 
opublikowany w 1623 r. wraz z dwoma madrygałami Monteverdiego. zob. P. K a m i ń s k i, Tysiąc 
i jedna opera. Warszawa 2008, s. 994. 

33 jest to tytuł jednego z madrygałów C. M o n t e v e r d i e g o, pochodzącego z Quarto libro 
dei madrigali. 
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A b s t r a c t
ALINA BORKOWSKA-RYCHLEWSKA 
(Adam Mickiewicz University, Poznań)

ROMANtIC MEMORIES 
IN CHARLES GOUNOD’S “SHAKESPEARIAN” OPERA “ROMEO AND jULIEt”

Gounod’s Romeo and Juliet is subject to two overlapping tendencies. the first is the influence 
of the melodrama and pièce bien faite, the effect of which is the characters’ conventionality, pompous- 
ness, loftiness based on astonishment, and theatre effect flagrancy. On the other hand, Gounod’s  
work is the evidence of preservation of some notions peculiar to romanticism (harmony of antithetic 
elements, belief in eternal existence of love, opennes to infinity) and certifies the strenght of features 
typical of French romantic drama. Gounod’s opera libretto structural similarity to Hugo’s works (who 
rooted the theory of his drama in the analysis of Shakespeare’s accomplishment) highlights the link 
between the opera Romeo and Juliet and Shakespeare’s romantic reception. As a result, Gounod’s 
work proves to be an interpretation of Shakespeare’s drama subordinated to romantic clarification 
and set within the framework of French melodrama and “well-made play.”
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„ŁZY ARIADNY”
CYKL POETYCKI JAROSŁAWA MARKA RYMKIEWICZA 

 JAKO AFIRMACJA ISTNIENIA W NICOŚCI

Cykliczność w pisarstwie Rymkiewicza
O cykliczności w literaturze można mówić wówczas, gdy powstaje forma 

złożona z elementów łączących się ze sobą w układzie linearno-powrotnym, a ści-
ślej – kiedy koniec nawraca niejako do początku, wyznaczając kompozycję koło-
wą 1. Taka budowa pozostaje na ogół w związku z prezentowanym światopoglądem, 
z filozofią lub też z wizją opowiadanych wydarzeń, często stoi za nią mit albo 
myślenie, które sięga po figury mityczne, aby je zanegować. W pisarstwie Jarosła-
wa Marka Rymkiewicza cykliczność występuje od wczesnych utworów, kiedy 
poeta formułował – odwołując się do prac Henriego Bergsona, Carla Gustava 
Junga, Thomasa Stearnsa Eliota – swoją koncepcję klasycyzmu. Fundamentalną 
zasadą tego programu było uznanie tradycji literackiej za synchronię wymagającą 
łączenia repetycji z negacją, ponawiania wzorów w zmienionej postaci. Rymkiewicz 
przeciwstawiał kopiowaniu inwencję, stwierdzając, że „Ponowienie jest zawsze 
odkryciem, przypomnienie jest zawsze wynalazkiem” i że dzisiejszy klasycyzm 
to „nieustanne projektowanie siebie i innych w przyszłość” w celu równoczesnego 
„zerwania i utrzymania więzi” z przeszłością (Cz 171, 175, 172) 2. W tej koncepcji 

1 Zob. J. T r z y n a d l o w s k i, Kompozycja cyklu literackiego. Wrocław 1967. – Cykl lite-
racki w Polsce. Red. K. Jakowska, B. Olech, K. Sokołowska. Białystok 2001. – R. F i e g u t h,  
O teorii cyklu poetyckiego. W: Rozpierzchłe gałązki. Cykliczne i skojarzeniowe formy kompozycyjne 
w twórczości Adama Mickiewicza. Przeł. M. Z i e l i ń s k i. Warszawa 2002. – Od Kochanowskiego 
do Mickiewicza. Szkice o polskim cyklu poetyckim. Red. B. Kuczera-Chachulska. Warszawa 2004. 
– Semiotyka cyklu. Cykl w muzyce, plastyce i literaturze. Red. M. Demska-Trębacz, K. Jakowska,  
R. Sioma. Białystok 2005. – Polski cykl liryczny. Red. K. Jakowska, D. Kulesza. Białystok 2008.  
– Cykle i cykliczność. Prace dedykowane Pani Profesor Krystynie Jakowskiej. Red. A. Kieżuń,  
D. Kulesza. Białystok 2010. 

2 Cytaty z tekstów J. M. R y m k i e w i c z a  oznaczam skrótami: Cz = Czym jest klasycyzm. 
Manifesty poetyckie. Warszawa 1967; D = Mickiewicz i my. Zapis dyskusji panelowej z 19 listopada 
2005 zorganizowanej przez Pracownię Romantyczną IBL PAN i Uniwersytet Gdański z okazji Roku 
Mickiewiczowskiego. W zb.: Śmierć Mickiewicza. Teksty i rozmowy w Roku Mickiewiczowskim 2005. 
Red. K. Czeczot, M. Zielińska. Warszawa 2008; DG = Do widzenia gawrony. Warszawa 2006; DR 
= Dlaczego romantycy umierali młodo? W zb.: Style zachowań romantycznych. Propozycje i dysku-
sje sympozjum, Warszawa, 6–7 grudnia 1982 r. Red. M. Janion, M. Zielińska. Warszawa 1986; K = 
Komentarze. W: O. M a n d e l s z t a m, Trzydzieści trzy wiersze i kilka fragmentów. Przekłady 
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istotne były archetyp, mit i takie pisanie, w którym doświadczenie poetyckie stale 
powtarza się z twórczą zmianą:

Dla pisarza pierwsze doświadczenie, miejsce, z którego wyrusza w drogę, ważne jest 
tylko wówczas, gdy promień wybiegający z tego miejsca może rozświetlić miejsce przezna-
czenia: punkt nieosiągalny, bo wciąż wraz z nami przesuwający się w przyszłość. [...] Takie 
repetycje są możliwe i choć drogi wiodące do spełnienia, do owego ruchomego i wątpliwego 
punktu dojścia są różne, dla wielu poetów zdają się one układać w ciąg repetycji, prób, z których 
żadna nie jest ostatnią. [Cz 179–180]

Zgodnie z ideą cykliczności Rymkiewicz wciąż przetwarza w kolejnych teks- 
tach swoje poprzednie realizacje, a zarazem – odnawiając dawną praktykę imitacji 
transformacyjnej 3 – przekształca tradycję literacką w zderzeniu ze współczesnością 
i z własnym doświadczeniem pisarsko-egzystencjalnym. Taki zabieg nazwać moż-
na cyklicznością dyskursu, tzn. ustanawianiem sygnatury na podstawie paradoksu 
różnicy i powtórzenia, wydzielaniem autorskiego zbioru tekstów jako pola ciągłej 
problematyzacji ogólnego prawa, któremu podlega literatura 4. Wedle Rymkiewicza 
jest to zresztą prawo dotyczące nie tylko literatury, ale języka w ogólności, a wręcz 
samego istnienia, autor Thema regium postrzega je bowiem jako wciąż ponawianą 
transgresję, ruch pomiędzy życiem a śmiercią:

Już tam jestem a tu jeszcze bywam
Już się śmierci imieniem nazywam 

[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]

I choć język tam stygnie w popiele
Ja tu jeszcze językiem mielę

i komentarze Jarosława Marka Rymkiewicza. Kraków 2003; M = Myśli różne o ogrodach. Dzieje 
jednego toposu. Warszawa 1968; P = Przez zwierciadło. Kraków 2003; S = Skamander. W zb.: Litera-
tura polska 1918–1975. T. 1: Literatura polska 1918–1932. Red. nauk. A. B r o d z k a, H. Z a w o r-
s k a, S. Ż ó ł k i e w s k i. Warszawa 1975; T = Thema regium. Warszawa 1978; ZN = Znak niejasny, 
baśń półżywa. Warszawa 1999; ZS = Zachód słońca w Milanówku. Warszawa 2002. Liczby po skrótach 
oznaczają numery stronic. 

3 Wywodzi się ona z antyku rzymskiego, gdzie tacy autorzy jak Seneka czy Lukrecjusz opo-
wiadali się za twórczą zmianą podejmowanych wzorców. Chodziło tu o przemienianie tradycji 
w pozytywnej dissimilitudo, a także o aemulari, w którym ważna była rywalizacja. Rymkiewicz 
sięga do właściwej dla tego rozumienia mimesis symboliki przetrawiania i przebudowy, zwłaszcza 
do metafor pszczół oraz nowego muru ustawianego z tych samych cegieł. Na temat tej koncepcji 
zob.: A. F u l i ń s k a, Naśladowanie i twórczość. Renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu. 
Wrocław 2000. – D. C. M a l e s z y ń s k i, Pszczoła-„archipoeta” (teoria „mimesis” w dawnej 
metaforze). W: Człowiek w tekście. Formy istnienia według literatury staropolskiej. Poznań 2002. 
O idei przekształcania tradycji we własnym doświadczeniu zob. M. F o u c a u l t, Sobąpisanie. Przeł. 
M. P. M a r k o w s k i. W: Szaleństwo i literatura. Powiedziane, napisane. Wybór i oprac. T. K o-
m e n d a n t. Przeł. B. B a n a s i a k i in. Posł. M. P. M a r k o w s k i. Warszawa 1999.

4 Tego rodzaju pojmowanie literatury łączy klasycyzm Rymkiewicza z dekonstrukcją J. D e r-
r i d y, który tak mówi o pisaniu (Ta dziwna instytucja zwana literaturą. Z Jacques’em Derridą roz-
mawia Derek Attridge. Przeł. M. P. M a r k o w s k i. W zb.: Dekonstrukcja w badaniach literackich. 
Red. R. Nycz. Gdańsk 2000, s. 29–30, 62): „siła, dzięki której c o ś  j e s t, czy to w postaci języka, 
czy pisma, polega na tym, że pojedyncze znamię powinno być powtarzalne, iterowalne jako znamię”, 
„kontrsygnatura bowiem podpisuje, potwierdzając sygnaturę innego, czyniąc to jednak w absolutnie 
nowy i inaugurujący coś sposób, [...] podobnie jak wtedy, gdy potwierdzam swój podpis, podpisując 
raz jeszcze: zawsze tak samo i zawsze inaczej, jeszcze raz, kiedy indziej”.
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Mówi śmierć: nie ma na cię śmierci
Pokąd język w ustach się wierci

Tak się życiu tak śmierci wymyka
Kto tu w ustach zapomniał języka

(***Już tam jestem a tu jeszcze bywam..., T 44–45)

Transgresję ukazuje poeta jako stałe krążenie między tutaj a tam – jako bycie 
po dwóch stronach i po żadnej z nich jednocześnie. Tutaj: obrona życia, „mielenie” 
językiem, repetycja, ekonomia odraczania (différance) – jak by to okreslił Jacques 
Derrida; tam: „imię” śmierci, której nie ma, samo odraczanie, które, „nie będąc jakąś 
istotą, nie będąc niczym, n i e  j e s t  owym życiem [...]”. Tylko w tym sensie 
można powiedzieć, że „życie j e s t  śmiercią” 5, co nie nadchodzi („Tak się życiu 
tak śmierci wymyka / Kto tu w ustach zapomniał języka”). Jeszcze inaczej ujmuje 
taki ruch Michel Foucault, kiedy stwierdza, iż „transgresja przekracza i nie prze-
staje ustawicznie przekraczać linii, która natychmiast zamyka się za nią niepamię-
tliwą falą, znów zatem wycofując się poza horyzont nieprzekraczalnego” 6. Tak też 
Rymkiewicz mówi, że romantyczni artyści „przebywali nie tyle na terytorium 
śmierci, ile na pograniczu: ni tu, ni tam, gdzieś między życiem a śmiercią” (DR 233), 
z ciągłą intencją odwlekania.

Cykliczność dyskursu oraz cykliczność kluczowej dla niego transgresji prze-
kładają się na poetykę konkretnych tekstów, a także na kompozycję większych 
całości w pisarstwie Rymkiewicza. Autor Myśli różnych o ogrodach nie tylko 
podejmuje te same metafory, wątki, rozwiązania konstrukcyjne, ale też powraca 
do dawnych utworów, każdorazowo nadając im nową postać – jak w wypadku 
pięciu wierszy Na trupa albo czterech Co to jest drozd. Tytuł Czym jest klasycyzm 
mają z kolei: dwa wiersze, manifest poetycki, zbiór manifestów i programowa 
wypowiedź o teatrze. Ponadto Rymkiewicz jest autorem właściwych cykli bądź 
serii, do których należą: Rekonstrukcje, Jak bajeczne żurawie, Trzy piosenki o ni-
cości, encyklopedie oraz utwory poświęcone ogrodowi w Milanówku. 

Późne teksty Rymkiewicza nie budują układów o wyrazistej architektonice, 
gdzie znaczenie miałyby początek, centrum, koniec czy podział na części, mimo 
to poezję tę można opisać jako cykl, zawiera ona bowiem inne sygnały owej kon-
strukcji 7. Pośród takich sygnałów Rolf Fieguth wymienia, obok figur kompozy-
cyjnych, tematyczne i formalne związki między utworami, do tych pierwszych 
zaliczając kreacje postaci, zwłaszcza podmiotów mówiących, konteksty diegetycz-
ne i sytuacje przedstawione, do drugich zaś, gatunkowo nacechowanych, rozwią-
zania stylistyczne i estetyczne 8. Wszystkie te wykładniki cyklu poetyckiego wy-
stępują w ostatnich zbiorach wierszy Rymkiewicza. Zwykle osobą mówiącą – albo 
raczej piszącą i komponującą liryczne wariacje – jest w tych wierszach twórca 

5 J. D e r r i d a, Freud i scena pisma. W: Pismo i różnica. Przeł. K. K ł o s i ń s k i. Warszawa 
2004, s. 357.

6 M. F o u c a u l t, Przedmowa do transgresji. Przeł. T. K o m e n d a n t. W: Szaleństwo i li-
teratura, s. 51.

7 Na temat różnych znaczeń pojęcia cyklu, „tolerancji rozszerzania stosowalności terminu” 
oraz roli czytelnika w takich ustaleniach zob. W. Wa n t u c h, O poetyce cyklu lirycznego. W zb.:  
Miejsca wspólne. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej. Red. E. Balcerzan, S. Wysłouch. 
Warszawa 1985, s. 59.

8 F i e g u t h, op. cit. 
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mieszkający w Milanówku. Portretuje on członków swojej rodziny, kompozytorów, 
filozofów i literatów, ale najczęściej istoty z roślinnego i zwierzęcego świata ogro-
du. Właśnie ogród w Milanówku stanowi najważniejszy łącznik między tekstami, 
obok niego zaś – cykliczny czas zmieniających się pór roku, podkreślany w tytułach 
i datowaniu. To zatem persona liryczna, dająca się identyfikować z autorem, oraz 
chronotopia poetycka są podstawowymi spoiwami cyklu Rymkiewicza. Kluczową 
rolę odgrywa przewodni temat tego pisarstwa, jakim jest związek istnienia z nicością, 
wieczny powrót życia i śmierci w ogrodzie, zyskującym tutaj status mikrokosmosu. 
Stąd znaczenie takich kontekstów, jak mit dionizyjski, filozofia Friedricha Nietzsche-
go i Martina Heideggera czy muzyka Richarda Straussa. Stąd również poetyka po-
wtórzeń: rymy, forma dystychu, współbrzmienia, anafory i polisyndetony, a także 
swoista topika oraz metaforyka: motywy funeralne i cyrkularne, obrazy bluszczu, 
dzikiego wina, wysypisk, gawronów i kawek, mające konkretne odniesienia, ale też 
określone wartości symboliczne.

Zbiór poezji Rymkiewicza z roku 2006, Do widzenia gawrony, zamykają 
Cztery wiersze dla umarłej bogini, stanowiące całość, w której skupiają się, niczym 
w soczewce, główne cechy cykliczności występującej w komentowanych tu teks- 
tach. W tym wypadku decyduje o niej także układ wierszy, gdyż mają one budowę 
kołową, a zarazem przedstawiają pewną historię, w kolejnych odsłonach ukazując 
prawo wiecznego powrotu. Linearność przechodzi tu zatem w cyrkularność, co 
odpowiada statusowi istnienia z wizji pisarza, jednocześnie zaś – typowej kompo-
zycji cyklicznej, w której poezja jest zarówno ciągiem, jak i procesem. Tym samym 
Cztery wiersze realizują ważną w myśleniu Rymkiewicza zasadę izomorfizmu 
tekstu i rzeczywistości. Ze względu na ich reprezentatywność dla tej koncepcji, 
a także na to, że w szczególny sposób rozwijają one wątek mitycznej pary Ariadny 
i Dionizosa, chciałabym przyjrzeć się im bliżej, odczytując Rymkiewiczowski cykl 
jako afirmację istnienia w nicości.

Jasność w ciemności: Łzy Ariadny
Pani Labiryntu 9, śmiertelniczka i bogini w jednej osobie, pojawiła się w twór-

czości Rymkiewicza, zanim jeszcze zadedykowany jej został cykl poetycki (pisany 
w latach 2002–2005), wzmiankowana jest bowiem w Zimie w Milanówku i wystę-
puje jako bohaterka wiersza Łzy Ariadny (datowanego na lipiec 2001) z tomu Zachód 
słońca w Milanówku. Wedle Fiegutha oprócz klasycznych wstępów zdarzają się też 
„inne wejścia do cyklu, które mają charakter proemium lub uwertury [...]” 10. Chociaż 
Łzy Ariadny (ZS 46) znajdują się gdzie indziej niż Cztery wiersze dla umarłej bogi-
ni (DG 70–75), można utwór ten traktować jako swoistą uwerturę do cyklu, gdyż 
zarysowany tu w perspektywicznym skrócie los wybranki Dionizosa zyskuje później 
szczegółowe odwzorowania – Cztery wiersze rozwijają temat Łez, każdorazowo 
prowadząc ku tajemnicy Pani Labiryntu. W rezultacie powstaje coś na kształt epizo-
dów z malarstwa wazowego: najpierw Ariadna na wyspie Naksos, potem w pałacu 
Minosa, podczas apoteozy, pogrzebana i dająca życie, a wreszcie nieobecna, podle-

  9 Zob. G. C o l l i, Pani Labiryntu. W: Narodziny filozofii. Przeł. i wstępem opatrz. S. K a-
s p r z y s i a k. Warszawa–Kraków 1997.

10 F i e g u t h, op. cit., s. 35.
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gła nicości. Te różne obrazy odzwierciedlają wielość postaci życia przenikniętego 
śmiercią:

[Ariadna] miała stronę radosną i stronę żałosną, posępną i lamentującą, manifestując w ten 
sposób [...] ogólną ambiwalencję religijności dionizyjskiej. [...] jest ona symbolem stanów 
krańcowych: nic, co ludzkie, nie jest jej obce, a jednak żyje w stałym związku z bóstwem 11.

Już we wstępie do Łez Ariadny wskazywane są konteksty ważne dla Rymkie-
wiczowskiej wizji mitu: filozofia Nietzschego i muzyka Straussa. Tytuł wiersza 
przypomina Żale Ariadny (Klage der Ariadne) z Dytyrambów dionizyjskich, gdzie 
Ariadna wprzód przyzywa śmierć, opiera się i urąga Dionizosowi, wołając: „Nie-
nazwany! Utajony! Straszliwy!”, by później pragnąć jego miłości i – kiedy znika 
on jej z oczu – tak go zaklinać: „Ku tobie bieżą / wszystkie łzy me / [...] wróć, ty 
mój / nieznany boże! szczęście ostatnie! / wróć, bólu mój!...” Finałowa epifania 
Dionizosa kończy się słowami: „Jam twoim labiryntem...” 12 Nietzsche nawiązał 
do tej wersji mitu, wedle której Ariadna została porzucona przez Tezeusza na wy-
spie Naksos, gdzie objawił się jej Dionizos, aby unieść ją ku niebu jako swą prze-
bóstwioną małżonkę. Ten mityczny epizod inspirował wielu twórców: Annibale 
Carracciego, Tycjana, Edwarda Burne-Jonesa, Claudia Monteverdiego czy Josepha 
Haydna, jednak dla Nietzschego stał się nie tylko obiektem fascynacji, ale też 
głęboko przeżytym doświadczeniem i treścią afirmatywnej filozofii. Tak objaśnia 
Nietzscheańską wykładnię mitu Gilles Deleuze: 

Ariadna się wiesza, Ariadna chce zginąć. Jest to ten podstawowy moment („północ”), 
który zapowiada podwójną przemianę, jak gdyby dopełniony nihilizm ustępował miejsca swe-
mu przeciwieństwu: siły reaktywne, jako że same zostają zanegowane, stają się aktywne; ne-
gacja się przemienia, staje się gromem czystej afirmacji [...]. Porzucona przez Tezeusza Ariad-
na czuje, że zbliża się Dionizos. Dionizos-byk jest czystą i wieloraką afirmacją, afirmacją 
prawdziwą, wolą afirmatywną [...] 13.

Według Nietzschego epifania z Naksos jest przede wszystkim zdarzeniem 
przemiany, jaka się dokonuje, gdy w niemożliwym do ukojenia poczuciu straty, 
już w śmierci samej, przychodzą doświadczenia afirmacji i obecności, pełni życia. 
Może się wydawać, że podobnie myśli Rymkiewicz, skoro mottem do Łez Ariad-
ny czyni słowa z opery Straussa Ariadne auf Naxos. Hugo von Hofmannsthal, 
autor libretta, pisze o tym dziele:

Chodzi o prosty, a wielki problem życiowy: problem wierności. Trwać – nawet na pozycji 
straconej – uparcie, wytrwać aż do śmierci – lub żyć, żyć dalej, przeboleć, przemienić się, po-
święcić jedność duszy, a jednak uchronić się w tej przemianie [...]. [...] Ariadna roi o „śmierci”, 
gdy w rzeczywistości zdąża ku życiu. To jest przemiana, cud cudów, istotna tajemnica miłości... 14

Poeta wybiera z tekstu Hofmannsthala tę właśnie kwestię Ariadny, w której 

11 P. S a n t a r c a n g e l i, Księga labiryntu. Przeł. I. B u k o w s k i. Red. nauk. A. K r a w c z u k. 
Warszawa 1982, s. 19.

12 F. N i e t z s c h e, Żale Ariadny. W: Dytyramby dionizyjskie. Przeł. S. W y r z y k o w s k i. 
Warszawa 1904, s. 24, 27.

13 G. D e l e u z e, Tajemnica Ariadny według Nietzschego. W: Nietzsche. Przeł. B. B a n a s i a k. 
Warszawa 2000, s. 85. Zob. też K. K e r é n y i, Nietzsche und Ariadne. W: Der höhere Standpunkt. 
München 1971.

14 Cyt. za: E. K r a u s e, Ryszard Strauss. Człowiek i dzieło. Przeł. K. B u l a. Posł. B. P o c i e j. 
Kraków 1983, s. 359.
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mowa o tajemnicy, jaką uosabia Dionizos: „Du bist der Herr über ein dunkles 
Schiff, das fährt den dunklen Pfad” („Jesteś panem ciemnego okrętu, który zdąża 
ciemną ścieżką”). Ariadna Nietzschego nazywała Dionizosa „utajonym” i „niezna-
nym”, podobnie Rymkiewicz rozwija wątek ciemności, jakkolwiek łączy mrok ze 
świtaniem:

Jeszcze płacz słychać na plaży Naxosu
To noc się kończy – to Ariadna płacze
O ciemne ciemne są intencje losu
Już Tezeusza nigdy nie zobaczę

Widoczna jest tu różnica między wiedzą osoby opowiadającej mit a stanem 
Ariadny – ktoś ma pewność, że „noc się kończy”, że ból związany z rozłąką i po-
rzuceniem przemija, lecz pogrążona we łzach kobieta nie zdaje sobie z tego spra-
wy. Ariadna lamentuje: „O ciemne ciemne są intencje losu”. W słowach tych 
słychać skargę na zło przeznaczenia, ale też nutę inną, wprowadzaną przez opo-
wiadającego: los jest nieodgadniony, z ciemności może wyłonić się światło. Poeta 
czyni z tej opozycji kluczową dla wiersza, później zaś dla całego cyklu metaforę 
o wieloznacznej wymowie 15. Ariadna, czekając na śmierć, mówi: „Tutaj na piasku 
teraz się położę / Los jest jak zimne i głębokie morze”, po czym ów los się dopełnia, 
jednak inaczej, niż myślała: „Ale już zbliża się Dionizos młody / Zaraz skorzysta 
z panieńskiej urody”. W ten sposób obrazuje Rymkiewicz dionizyjską wizję świata 
jako przechodzenia w siebie sprzecznych żywiołów śmierci i życia, cierpienia 
i miłosnych uniesień. Na temat archaicznych źródeł tej wizji pisze Karl Kerényi:

Pewnego dnia stało się tak, że obrano kierunek [...] na czystą dialektykę „życia ze śmier-
ci” oraz „śmierci z życia”, w naprzemiennym, nieskończonym cyklu kryjącym w sobie nie-
zniszczalność życia; albo raczej ta niezniszczalność kryła w sobie nieskończoność powtórzeń 16.

Ową przemianę, spełniającą się w nawiedzeniu Ariadny przez Dionizosa, 
ukazał jednak poeta z ironią. W puencie wiersza nie ma mowy o tym, że bóg przy-
bywa po przyszłą małżonkę i boginię, za to pojawia się sugestywny eufemizm: 
„Zaraz skorzysta z panieńskiej urody”. Lekki (może tylko po części) ton tych słów, 
budujący wolny od patosu wizerunek boga, koresponduje z Nietzscheańskim 
przewartościowaniem idealizmu i wzniosłości, a że następuje po lamentacji Ariad-
ny, współbrzmi też z dysonansowym charakterem Ariadne auf Naxos, którą tak 
charakteryzuje monografista Straussa:

Ironicznie poważna, poważnie ironiczna... Trudno opisać choćby w przybliżeniu muzykę 
tej semiserii [...] – tę syntezę, a nie zwykłą mieszaninę, przy czym elementy serii wiążą się 
z homofonią, a buffy – z polifonią. Jak zabawnie opisał to fantazyjnie śmiałe pomieszanie 
stylów Anglik Gray: „W Ariadnie tańczą menueta Mozart i Mascagni, Haendel i Offenbach” 17.

15 Komentując symbole ciemności i światła w poezji J. Iwaszkiewicza, podkreśla R y m k i e-
w i c z, iż ewokują one sens „przemienności, a jednocześnie tożsamości wszystkiego: śmierci i życia, 
wieczności i doczesności, człowieka i bóstwa” (S 327). W tym kontekście interpretator przytacza 
utwór J. I w a s z k i e w i c z a  korespondujący z cyklem o Ariadnie: „Nie wiem, co mi twoje usta / 
Dadzą: śmierć czy pocałunek? / Noc nadchodzi: czarny trunek, / Który dławi mnie jak chusta” (Wie-
czór zaszedł w szare góry... W: Wiersze zebrane. Warszawa 1968, s. 347).

16 K. K e r é n y i, Dionizos. Archetyp życia niezniszczalnego. Przeł. I. K a n i a. Kraków 1997, 
s. 172.

17 K r a u s e, op. cit., s. 364–365. Sam R y m k i e w i c z  nazywa operę „wyrafinowaną” i nad-
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We Łzach Ariadny skupiają się co najmniej cztery rozwiązania poetyckie 
kontynuowane w cyklu. Po pierwsze, przetworzenie mitycznych przekazów dla 
inscenizacji kobiecego losu oraz dla zaprezentowania aporetycznej ontologii, 
prawdy o wiecznym powrocie i przenikaniu się życia ze śmiercią. Po drugie, ade-
kwatna do tej ontologii poetyka, łącząca sprzeczne wartości estetyczne. Po trzecie, 
forma gatunkowa lamentu, w której sztuka jest opłakiwaniem i dosłownie staje się 
– jak w liryku Adama Mickiewicza Polały się łzy me czyste, rzęsiste... albo w kom-
pozycji Jeana de Sainte Colombe’a Les Pleurs – łzami po dotkliwej stracie. Po 
czwarte, układ wersyfikacyjno-kompozycyjny z dystychem i strofą 4-wersową, 
rymami, tendencją do metrum jambicznego, mottem i datowaniem tekstu. Wiersze 
nie są uszeregowane w takiej kolejności, w jakiej były pisane. W efekcie dokona-
nych zmian historia Ariadny zostaje ukazana chronologicznie, ponadto zaś tworzy 
się chiazm (dystych, 4-wiersz, 4-wiersz, dystych), a tym samym – właściwa dla 
cyklu kompozycja kołowa, wyznaczana też związkami semantycznymi pierwsze-
go i ostatniego wiersza. 

Taniec i ekstaza: Ariadna w Knossos
Motto otwierającego cykl tekstu, Ariadny w Knossos (DG 71–72), stanowi 

fragment Iliady (księga XVIII w przekładzie Ignacego Wieniewskiego): „posadzkę 
taneczną [...] / Na kształt tej, którą ongi w rozległym Dedal Knososie / Dla Ariadny 
sporządził o lokach pięknie trefionych”. Podobnie jak Łzy Ariadny, utwór ten po-
przedzony jest więc wskazaniem źródła inspiracji, a zarazem tematu, który poeta 
rozwija i po swojemu przetwarza. Zapowiedź obejmuje wątki obrzędowego tańca 
oraz Pani Labiryntu, czytelnik nie otrzyma tu jednak – czego mógłby się spodziewać 
– opowieści o zwycięskim Tezeuszu. Na pozór wydaje się, że Rymkiewicz burzy 
strukturę mitu, bo nie dość, iż zamiast wychodzenia ze złowrogiej, mrocznej prze-
strzeni ukazuje przebywanie w ciemności, to jeszcze unaocznia ekstazę, jakiej 
doznaje Ariadna, obcując z bóstwem, w którym rozpoznać można Minotaura:

Bóg miał penis zwierzęcia ale twarz człowieka
Królewna nie wiedziała co ją jeszcze czeka

[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]

Ostatni siódmy orgazm miała tuż przed świtem
Bo to był Bóg orgazmów Bóg z białym kopytem

W świetle szerszej wiedzy o dawnych wierzeniach i misteriach poeta tworzy 
jednak wizję zasadniczo z nimi zbieżną, przy czym łączy ze sobą różne mitemy. 
Związek Minotaura z Dionizosem uzasadniony jest tym, że bóg miał zostać „roz-
szarpany w postaci byka przez Tytanów [...]” 18. Kerényi podaje, iż o tożsamości 
boga z bykiem świadczą „apostroficzne zwroty w rodzaju bugenes (»syn krowy«) 

mienia, że Strauss był autorem „modernistycznej (a może nawet już postmodernistycznej – choć 
ukończonej w latach pierwszej wojny światowej) opery Ariadna na Naxos” (K 56).

18 J. G. F r a z e r, Złota gałąź. Przeł. H. K r z e c z k o w s k i. Przedm. J. L u t y ń s k i. War-
szawa 1978, s. 325. F r a z e r  pisze też: „Podczas święta Dionizosa [...] mężczyźni, natarłszy ciała 
olejkiem, wybierali ze stada jednego byka i zanosili go do świątyni bóstwa. Uważano, że Dionizos 
sam kieruje wyborem zwierzęcia, które prawdopodobnie reprezentowało samego boga, miał bowiem 
pojawiać się w czasie swych świąt w postaci byka” (ibidem).
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czy »czcigodny byk«, który krocząc »roztańczoną byczą stopą« miał przychodzić 
do czcicielek Dionizosa” 19. Obcowanie Pani Labiryntu z Dionizosem znajduje 
oparcie w przekazie, że była ona małżonką boga, zanim zbiegła z Tezeuszem, a jej 
współżycie z Minotaurem wyjaśnia się z perspektywy mitologicznego dualizmu 
matka–córka, wedle którego Ariadna jest repliką Pazyfae, oddającej się rozkoszy 
z bykiem. Z kolei ekstatyczność zbliżenia kochanków, zatarcie granic między bo-
skim, ludzkim i animalnym światem oraz wyeksponowanie postaci żeńskiej pozo-
staje w związku z obrzędami ku czci Dionizosa, w których główną rolę odgrywały 
kobiety 20. Akt seksualny w pałacu Minosa ukazuje poeta jako ruch taneczny, kolisty, 
co również można odnieść do mitu, gdyż upamiętniający Ariadnę taniec odbywał 
się „ruchami kolistymi, posuwając się to naprzód, to znów w tył, i był [...] naślado-
waniem nadzwyczajnych zakrętów labiryntu w Knossos” 21. Miłosna pozycja ko-
chanków („Na tanecznej posadzce dwa cienie dwa ciała / Bóg był nagi i klęczał 
i ona klęczała”) to echo przedstawień Minotaura „w popularnym, klęczącym uję-
ciu” 22, choć także znak misterium, uwielbienia bóstwa i wzajemnej adoracji.

Pora zapytać, jaka całość powstaje z tych różnych mitemów, które poeta razem 
złożył, dlaczego takie, a nie inne wybrał, co wprowadził nowego, a przede wszyst-
kim – od czego w istocie zaczyna się cykl wierszy i jakie wątki Łez na wstępie 
podejmuje. Scena z Ariadny w Knossos jest wcześniejsza, ale też jakby późniejsza 
od tej z uwertury do cyklu. Wcześniejsza, bo rozgrywa się w pałacu Minosa, a więc 
wtedy, kiedy Ariadna była jeszcze kreteńską królewną; późniejsza, ponieważ za-
czyna się niejako tam, gdzie Łzy się kończyły – po słowach „Ale już zbliża się 
Dionizos młody / Zaraz skorzysta z panieńskiej urody” następuje opowieść o ro-
zebraniu Ariadny i sprawieniu jej siedmiokrotnej rozkoszy. Powraca tu linia prze-
wodnia Łez: „I tańczyli do rana w okropnej ciemności”, „Zwierzę-świadek w ciem-
ności pieściło królewnę”, co można czytać tak, że w cielesnym obcowaniu z dio-
nizyjskim bóstwem nie znika jego tajemnica, tym samym zaś – tajemnica losu 
Ariadny. Znów jednak ciemność okazuje się jasnością: „Wszyscy wiedzieli 
wszystko – nie było zagadek / Bo je tam im objaśniał ten Bóg zwierzę-świadek”. 
Dzięki tej osobliwej istocie świat staje się przystępny, zagadka labiryntu traci 
znaczenie 23, gdyż unieważniane są wytwory ludzkiego umysłu: „I nie było idei – 
nie były potrzebne”, „I kiedy brał ją w Knossos w tym dzikim sposobie / Jak mgła 
się rozwiewały rzeczy same w sobie”. Zostają tu skontrastowane dwie rzeczywi-
stości – ta, w której króluje rozum, i ta, którą rządzi ekstaza. Uosobieniem tej 
drugiej jest Mainomenos Dionysos, „zwierzę-świadek”, a więc poręczyciel żywe-
go doświadczenia, szaleńczej miłości graniczącej ze śmiercią. W takim stanie 

19 K e r é n y i, Dionizos, s. 60.
20 Jak stwierdza T. Z i e l i ń s k i (Dionizos w religii i poezji. W: Szkice antyczne. Wybór 

A. B i e r n a c k i. Wstęp J. P a r a n d o w s k i. Kraków 1971, s. 114–115), najważniejszym celem 
tych obrzędów „była e k s t a z a  [...]. W stanie tym człowiek stapiał się z czczonym przez siebie 
bogiem i przeżywał minuty niewysłowionego szczęścia. [...] Grek mówił »bakchos, bakcha«, dając 
tym do zrozumienia, że opętany przez boga utożsamiał się z nim, stawał nim. Jako taki, nie czuł on 
granicy między sobą a pozostałą przyrodą [...]. [...] to nie bachant, ale bachantka stała się kapłanką 
Dionizosa i kultu jego szerzycielką”.

21 S a n t a r c a n g e l i, op. cit., s. 32.
22 Słowa te pochodzą z Aetia Graeca P l u t a r c h a  (cyt. za: K e r é n y i, Dionizos, s. 99).
23 O związku zagadki z labiryntem zob. C o l l i, op. cit., s. 36.
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kochankowie całkowicie oddają się rozkoszy, są w środku tajemnicy istnienia, bo 
nie oddzielają ich od niej złudne abstrakcje 24.

Można teraz odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wiersz ukazuje tak niezwykłą 
postać: Dionizosa-Minotaura, boskiego kochanka, w którego naturze dominuje 
animalność. Otóż dzięki temu odsunięte zostają racjonalizm i myśl spekulatywna, 
afirmowana jest natomiast dzika, somatyczna istota miłości, czyli życia samego:

Na tanecznej posadzce we krwi na wpół żywa
Kiedy Bóg ją od tyłu straszliwie rozrywa

Kiedy Bóg ją swym ciałem napełnia od dołu
Taneczne – we krwi we śnie krąży nasze koło

Kontekstem dla takiego przedstawienia może być inny wiersz Rymkiewicza 
– utwór z cyklu Trzy piosenki o nicości, gdzie czytamy:

Tuż pod oknem tam na śniegu
Koty kotkę pieprzą w biegu

Koty – trzy a kotka – jedna
Nie ucieknie ona biedna

Będzie z tego kociąt wiele
Na jałmużnie przy kościele

Nietzscheańskie Wielkie Koło
Znowu toczy się wesoło

(Kocie zaloty. Druga piosenka, ZN 40)

Obydwa wiersze obrazują konieczny związek śmierci z życiem, podkreślają 
wieczny powrót niepohamowanej żądzy, przemocy i bólu, w których poczyna się 
istnienie i które są tutaj afirmowane. W poświęconym Ariadnie cyklu Dionizos 
wyłania się z nicości, by w akcie seksualnej komunii napełnić kobietę sobą, uszczęś- 
liwić ją i niemal uśmiercić. Tak realizuje się tajemnica istnienia: jego krążenie od 
niebytu do dziko pleniącej się formy i z powrotem 25. 

Z perspektywy pierwszego wiersza cyklu wyraźnie już widać, że Rymkiewi-
czowski lament nad Ariadną jest dytyrambem, skargą na los bogini, a zarazem 
afirmacją jego dionizyjskiej natury. Odpowiada temu poetyka tekstu – tak jak 

24 M. E l i a d e (Opętanie w kulcie Dionizosa. Przeł. L. K o l a n k i e w i c z. „Dialog” 1987, 
nr 11/12, s. 181) stwierdza, że sednem rytuału dionizyjskiego jest „ekstatyczne doświadczenie mniej 
lub bardziej gwałtownego szaleństwa – manii. Ów »szał« był niejako dowodem, że adept został »na-
pełniony bóstwem« [...]”. Przeciwstawiając rozumowi ekstazę, Rymkiewicz kontynuuje Nietzsche-
ańską polemikę z kulturą, gdyż, jak pisze R. D o b r o w o l s k i (Przed kim zatańczył już Dionizos? 
W zb.: Kultura i tragiczność. Red. K. Łukasiewicz, D. Wolska. Wrocław 2007, s. 202), „Krytyczne 
ostrze Narodzin tragedii zwrócone zostało przede wszystkim przeciwko tym ideologicznym zafał-
szowaniom kultury, które przyczyniają się do negacji życia”.  

25 W. L e n g a u e r (Dionizos w świecie zwierząt. „Przegląd Historyczny” 1996, z. 2, s. 317) 
zauważa, iż z opisu zwierzęcych epifanii bóstwa wynika, że Dionizos Dimorphos łączy „to, co ludziom 
wydaje się całkowicie rozłączne i przeciwstawne. [...] Postać zwierzęca jest więc najzupełniej wła-
ściwa dla boga, dla którego nie ma granicy między cywilizacją a dzikością”. Jak pisze J. D e r r i d a 
(Herezja, tajemnica i odpowiedzialność. Europa Jana Patočki. Przeł. A. D r o p. „Logos i Ethos” 
1993, nr 1, s. 138), demoniczna tajemnica i orgiastyczne sacrum powodują kulminację pożądania 
seksualnego, tym samym zaś – „Pojęcie »daϊmon« przekracza granice, które oddzielają zwierzę, 
istotę ludzką i istotę boską”.
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w Kocich zalotach, łączą się tu słowa z różnych rejestrów leksykalnych, o różnej 
barwie, rozmaite kategorie estetyczne i postaciowania. Poprzez wizerunek Ariad-
ny (zgodnie z etymologią jej imienia: ‛przeczysta’) wyeksponowana zostaje nie-
winność królewny. Ma ona, jak u Homera, „loki utrefione ślicznie”, ale także 
„trzewiczki z kory”, „lniane pończoszki” i „sukienkę w groszki”. Przy niej tym 
bardziej manifestuje się animalność Minotaura, który nie jest, co poświadcza mit, 
człowiekiem z głową byka, lecz bosko-ludzką istotą o zwierzęcych członkach, 
jakimi rozbiera i rozrywa ciało dziewczęcej Ariadny. Tak skontrastowane, pier-
wiastki kobiecy i męski tworzą jedną poróżnioną całość, z czym koresponduje 
forma dystychu, oddająca scalenie sprzeczności 26. Poetykę wiersza można zatem 
określić jako taneczną – przeplatają się tu i nachodzą na siebie różne figury po-
etyckie, tak jak łączą się w namiętnym zbliżeniu obce sobie ciała kochanków i tak 
jak przenika się nicość z istnieniem. Ariadna w Knossos to utwór poświęcony 
cyklowi i naśladujący go swoją budową, tekst nie tyle opowiadający o wiecznym 
powrocie, ile z nim tożsamy; taka poezja lekceważy wątek zgładzenia Minotaura 
i wyjścia z labiryntu, jako że symbolizuje on zwycięstwo rozumu nad mroczną 
tajemnicą życia. Rymkiewicz przedkłada Dionizosa nad Tezeusza, stąd labirynt 
z kreacji pisarza, oddany rytmem wiersza, zyskuje szczególną postać, przypomi-
nającą formę z Dytyrambów dionizyjskich, którą tak określa Deleuze:

nie należy już do architektury, stał się czymś dźwiękowym, muzycznym. [...] nie jest już labi-
ryntem poznania ani moralności, lecz labiryntem życia i Bytu jako czegoś żywego 27.

Można też jednak wskazać inną przyczynę pominięcia motywu Tezeusza 
i zbawiennej nici: Ariadna występuje tam na drugim planie, jako donator, podczas 
gdy najważniejszy jest męski bohater, postać – oględnie mówiąc – ambiwalentna. 
Hélène Cixous w ten sposób odnosi się do ich związku i do typu męskiego, jaki 
reprezentuje Tezeusz:

Nie mogłabym być Ariadną: to, że cała oddaje się z miłości, jest w porządku. Ale do kogo? 
Tezeusz nie drży, nie adoruje, nie pożąda; idąc za własnym przeznaczeniem przechodzi przez 
ciała, które nawet nigdy nie są idealizowane. Każda kobieta to środek. Widzę to wyraźnie 28.

Ukazując Panią Labiryntu podczas miłosnego tańca z Dionizosem-Minotaurem, 
poeta skupia uwagę na jej osobie, podobnie jak w uwerturze do cyklu, gdzie opusz-
czona kochanka sama wyraża swój ból. Oba wiersze przedstawiają kobietę jako 

26 Dystychy Rymkiewicza mają wiele wspólnego ze strofiką B. Leśmiana. W obu wypadkach 
strofa jest zamknięta, z tendencją do sylabotonizmu i znaczącą rolą powtórzeń przełamywanych 
kontrastami (co łączy się z cyklicznością). Tę ostatnią właściwość M. G ł o w i ń s k i  nazywa 
„paralelizmem wariacyjnym” spajającym „w jedną całość zjawiska ze sobą nie związane” (Dystychy 
balladowe Leśmiana. W zb.: Z teorii i historii literatury. Red. K. Budzyk. Wrocław 1963, s. 141, 
143). Ariadna w Knossos przypomina zwłaszcza te Leśmianowskie ballady, w których bohaterów 
spaja taniec, erotyzm i śmierć, np. Świdrygę i Midrygę: „Obłąkani nad przepaścią poklękali wzajem 
/ I na klęczkach zatańczyli tuż, tuż nad jej skrajem”, albo Jadwigę: „I przeniknął pieszczotami bez-
powrotnie aż do kości – / Nie – nie było na świecie tak niesytej miłości!” (B. L e ś m i a n, Poezje 
zebrane. Oprac. J. T r z n a d e l. Warszawa 2010, s. 174, 358). 

27 D e l e u z e, op. cit., s. 88, 92.
28 H. C i x o u s, C. C l é m e n t, The Newly Born Woman. Transl. B. W i n g. Introd. S. M. G i l- 

b e r t, Minneapolis 1986, s. 76, (cyt. za: N. K. M i l l e r, Arachnologie. Kobieta, tekst i krytyka 
[fragment pt. Kompleks Ariadny]. Przeł. K. K ł o s i ń s k a, K. K ł o s i ń s k i. W zb.: Teorie litera-
tury XX wieku. Antologia. Red. A. Burzyńska, M. P. Markowski. Kraków 2006, s. 504).
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poddaną działaniom męskich postaci: Ariadna jest porzucana i pocieszana, rani się 
ją do krwi i bierze w „dzikim sposobie”, ale właśnie taki los tutaj się afirmuje, 
stanowi on bowiem tyleż słabość przypisaną płci, co jednostkowe przeżycie oraz 
piętno każdego bytu. Widać zatem różnicę między wizją poety a filozofią Nie- 
tzschego. W wierszu Chodźcie do mnie wiewiórki czytamy:

Chodźcie do mnie wiewiórki brzózki i wy żaby
Nie jestem jak ten Nietzsche co pogardza słabym

Jak wy też jestem zwierzę napełnione grozą
Będziemy tańczyć razem largo capriccioso

(Chodźcie do mnie wiewiórki, DG 47)

W poezji Rymkiewicza to, co słabe i reaktywne, nie podlega negacji, prze-
mieszczeniu ani odsunięciu, gdyż samo w sobie jest mocą otwierającą dostęp ni-
cości, która umożliwia istnienie. Poeta nie poświęcił cyklu bogini władczej i zwy-
cięskiej, jak Atena czy Artemida, ale wybrał lamentującą, unicestwianą przez 
męski żywioł Ariadnę. Tytuł cyklu wskazuje, że czyni się ją adresatką daru, po-
dobnie jak postaci z innych utworów – z Wiersza dla Maryli Wereszczakówny czy 
Dla Artura Nachta Samborskiego. Już samym tytułem cykl włącza się więc do 
autorskiego dyskursu, gdzie ważne jest pisanie dla kogoś, obdarowywanie:

Jeden wiersz dla leszczyny drugi dla sikorek
Nicość to jest ogromny i dziurawy worek

Drugi wiersz dla sikorek trzeci wezmą duchy
I jeszcze dla księżniczki zielonej ropuchy

Dla ropuchy o tej tam gdzie kwitnie leszczyna
Cokolwiek tutaj widzisz – wszystko się zaklina

(Wiersz dla Wawrzyńca Rymkiewicza na jego 
trzydzieste pierwsze urodziny, DG 7)

Dochodzimy tu do dwóch istotnych, związanych ze sobą kwestii: statusu 
przedstawienia bohaterki oraz relacji, w jakiej pozostaje ona z podmiotem cyklu. 
Tożsamość tego podmiotu sygnalizuje tytułowa fraza, zawierająca wskazówkę, że 
może on być poetą, autorem czterech wierszy; znajduje to potwierdzenie w cha-
rakterze podmiotowości innych tekstów ze zbioru Do widzenia gawrony, a także 
całej późnej poezji Rymkiewicza. Pomieszczono tu mianowicie takie utwory, jak 
cytowany już Wiersz dla Wawrzyńca Rymkiewicza na jego trzydzieste pierwsze 
urodziny czy Ogród w Milanówku – lipcowy wierszyk dla Anielki Rymkiewiczów-
ny, które pisarz dedykuje członkom swojej rodziny. W pierwszym tekście poezja 
okazuje się reakcją na zaklęcia wydanego nicości istnienia. I tak też chyba wypa-
da czytać „wiersze dla umarłej bogini”. W uwerturze do cyklu podmiotem jest ktoś, 
kto odpowiada Ariadnie, czyniąc poezję jej łzami, prezentując doświadczenie 
kobiety w mowie niezależnej i w czasie teraźniejszym. Dlatego można ten utwór 
postrzegać jako inscenizację – odegranie losu Ariadny in statu nascendi, w kole 
wiecznego powrotu jej dziejów, jaki jest przeznaczeniem całego istnienia. Wspól-
notowość tę obrazuje Ariadna w Knossos, gdzie również eksponuje się przeżycia 
kobiety, ukazując ich kondycyjny wymiar („Taneczne – we krwi we śnie krąży 
nasze koło”). Osoba mówiąca w wierszach o tyle zatem inscenizuje los bogini, 
o ile go podziela.
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Apoteoza i upadek: Ariadna na Naxos
Drugi utwór cyklu, Ariadna na Naxos (DG 73), jeszcze wyraźniej zaświadcza, 

jakie znaczenie ma dla poety bohaterka. Zaczyna się on apostrofą: „Ariadno! patrz! 
– tam płyną trzy okręty / [...] Coś się wynurza – to ma ciało Boga”, gdzie indziej 
czytamy zaś: 

Anielko patrz! te ptaszki to dzięcioł i sroka 
Anielko! coś na ciebie patrzy się z wysoka 

[ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ] 

Kto wie co za dzięciołem kiedyś się zobaczy 
Anielko! jak mi przykro że to nic nie znaczy

(Anielko patrz! Marcowy wierszyk 
dla Anielki Rymkiewiczówny, DG 52)

Podobieństwo zawołań ukazuje, że twórca stawia obok siebie postać z mitu 
i swoją wnuczkę, wprowadzając niejako Ariadnę w świat własnego domu i ogrodu. 
Podkreśla też ono związek między tym, co w obu wierszach się jawi (okręty–pta-
ki), a także między istotami owych fenomenów. Z perspektywy wiersza dedyko-
wanego Anielce epifania Ariadny staje się wątpliwa, jeśli do dziecka kierowane są 
słowa: „jak mi przykro że to nic nie znaczy”. Dalej okaże się, iż epifanii na Naksos 
rzeczywiście trudno przypisać jakiekolwiek znaczenie.

Drugie ogniwo cyklu kontynuuje historię z Łez Ariadny, a zarazem, jak Ariad-
na w Knossos, przedstawia zbliżenie bóstwa i królewny. Zgodnie z właściwą dla 
cyklu zasadą powtarzalności kolejny wiersz znów otwiera motto ze Straussa: „Die 
Tiefen des Daseins sind unermeßlich” („Głębie bycia są niezmierzone”). Od razu 
powraca więc temat z uwertury: tajemnica istnienia, konkretyzująca się w ciemno-
ści losu Ariadny. Słowo „Dasein” ma szczególny sens, albowiem często występuje 
u Rymkiewicza (także jako ‛istnienie’ czy ‛tutejszość’) ze wskazaniem na kontekst 
filozofii Heideggera. Tutaj metaforyczny obraz bycia stanowi morze i ten, kto się 
z niego wyłania, Dionizos. We Łzach Ariadny morze zostało określone jako „zimne 
i głębokie”, teraz mowa jest o „zielonych kłócących się odmętach” i „srebrnej pianie” 
żywiołu, z którego przybywa ku Ariadnie „ciało Boga” i który jawi się w postaci 
groźnej potęgi obdarzonej głosem. Wypada utożsamić nicość z Ariadny w Knossos 
i morze z Ariadny na Naxos, gdyż oba te wymiary ukazano jako domeny Dionizosa, 
wydające go z siebie ludzkiemu światu, by wzbudzać trwogę. Grecki mit nazywał 
taką sferę Hadesem, natomiast u Heideggera zyskiwałaby ona miano „das Nichts” 29. 

Poeta nawiązuje do trzech mitemów: do historii tłumaczącej zainicjowanie 
kultu, w której bóg przybywa morzem na statku, do wierzeń w jego powrót z Ha-
desu i do przekazu o tym, jak Dionizos uniósł Ariadnę do nieba, by podarować jej 
– już jako małżonce i bogini – świetlisty wieniec z gwiazd 30. Tę apoteozę ujmuje 
Rymkiewicz w taki sposób:

29 Jak pisze W. R y m k i e w i c z (Ktoś i nikt. Wprowadzenie do lektury Heideggera. Wrocław 
2002, s. 145–146), „W trwodze bycie staje się Niczym. To Nic nie oznacza negacji całości bytu, nie 
jest to również brak czegoś [...]. Wszystkie nicości tego rodzaju są wtórne i względne wobec pier-
wotnej obecności bytu, po której i dzięki której się pojawiają. Tymczasem to Nic, które jest nam dane 
w trwodze, jest czymś pierwotniejszym niż wszelka obecność [...]. »Zostajemy „zawieszeni” w trwo-
dze. Dokładniej: trwoga utrzymuje nas w zawieszeniu [...]«”.

30 Zob. K e r é n y i, Dionizos, s. 127, 253, 102.
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Potem nad wyspą lekko się unieśli
Niżej o plażę biła srebrna piana
O ich odlocie mówią stare pieśni
Ale ta sprawa nie jest dobrze znana

Temat wzlotu kochanków ukazano tu jako treść zamierzchłego mitu, ale w in-
nych miejscach znacząco go rozwinięto, a tym samym zinterpretowano. W tekście 
powraca opozycja nagości i stroju. Podczas miłosnego aktu w Knossos „Bóg był 
nagi”, kiedy „wychodził z nicości”, by rozebrać Ariadnę, na Naksos mówi zaś do 
wybranki: „Twoją sukienkę weźmie sobie morze / I weźmie sobie twoje pstre 
trzewiczki / A ja na tobie nagi się położę [...]”. Kiedy Ariadna ulatuje ku niebu, nic 
już nie okrywa jej ciała. To obnażenie można odczytywać – posiłkując się tropem 
Heideggerowskim – jako odsłonięcie prawdy bycia, którą uosabia Dionizos. W po-
ezji Rymkiewicza nie wieniec z gwiazd, lecz nagie istnienie jest tym, co zyskała 
Ariadna od przybywającego z nicości bóstwa. Na wyspie Naksos, na dnie rozpaczy 
stało się jej udziałem doświadczenie die Lichtung, tak przez pisarza tłumaczone:

die Lichtung. Prześwit, przecinka, może polanka w lesie, przerzedzony las. Ale i najgłębsze 
miejsce w lesie, takie, do którego z trudem docieramy. Trochę światła w miejscu najgłębszym, 
najciemniejszym. Ale nie prowadzi tam żadna droga i żadna droga nas stamtąd nie wyprowadzi. 
[P 11]

Objaśnienie to wskazuje, że Ariadna na Naxos mówi o tym samym, co Łzy 
Ariadny – o tym, że w ciemności losu, w jego mrocznym wypełnieniu może od-
słonić się światło, prawda bycia. Wynika też z niego, iż die Lichtung, jakiej dozna-
je Ariadna, jest czymś danym, a zarazem groźnym. Przypomnijmy motto wiersza: 
„Głębie bycia są niezmierzone”. Obrazom epifanii Dionizosa i wspólnego lotu 
kochanków ciągle towarzyszą przedstawienia morskiego żywiołu, który pochłonie 
strój Ariadny – to, co ją dotąd konstytuowało. Na samym końcu wiersza padają 
słowa: „A morze mówi – że to się powtarza / I nie zamierza zwrócić jej trzewicz-
ka”. Podczas gdy na pierwszym planie rozgrywa się wzniosła apoteoza – stano-
wiąca figurę otwierania bycia – w tle daje o sobie znać, wyrażone w baśniowej, 
dziecinnej jakby tonacji, zagrożenie 31. Ironiczne napięcia, jakie tu się tworzą, 
przypominają dysonansową estetykę i wymowę Ariadne auf Naxos Straussa, a po-
nadto, klasyczną w tym nurcie sztuki, poezję Williama Blake’a 32. Niefrasobliwy 
ton kontrastuje z treścią przekazu, by oddać tragizm losu kobiecej postaci. Istnie-
nie Ariadny rozdwaja się niejako, zdążając w dwóch przeciwnych kierunkach: ku 
niebu i ku morzu, ku życiu i ku śmierci. Pośród mitycznych podań jest opowieść 
o Erigone, która powiesiła się na drzewie winnej latorośli, żeby wzlecieć ku swe-
mu kochankowi, uśmierconemu, ale obecnemu w kiściach winogron. Tak pisze 
Kerényi o upamiętniającym to zdarzenie święcie Aiora: 

31 Jak zauważa W. R y m k i e w i c z (op. cit., s. 145, przypis 4), „kiedy Heidegger mówi o das 
Nichts der Welt, trzeba to przetłumaczyć jako »nicość tego świata«. Heideggerowskie das Nichts ma 
jednak obok tego patetycznego znaczenia także znaczenie bardziej przyziemne: chodzi tu o takie 
»nic«, o którym mówimy: »życie – to nic«, »świat – to nic«”.

32 Zob. np. W. B l a k e, Dziewczynka zbłąkana. Przeł. A. P o m o r s k i. „Literatura na Świe-
cie” 1989, nr 7, s. 247–248. Czytamy tu m.in.: „Lika we śnie leży, / A zwierz z jaskiń bieży, / Gdzie 
śpiąca spoczywa, / Jej się przypatrywa”. I dalej: „A lwica z maleńkiej / Liche jej sukienki / Zdjęła: 
nagą, bosą / Do lwiej jamy niosą”.
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dziewczęta huśtały się na wysoko zawieszonych krzesłach. [...] 

Huśtawka kołysała się tu i tam w świecie już otwartym, między górą a dołem, naśladując ma-
jestatyczną i upiorną Erigone, Ariadnę z Ikarionu, przynależącą obu sferom 33. 

Wizji tej odpowiada obraz, jaki tworzy poeta – kiedy Ariadna łączy się z Dio-
nizosem, wstępuje w światło istnienia, a zarazem upada w mrok nicości, skąd 
przybył do niej bóg uosabiający tożsamość życia i śmierci. Wiadomo teraz, czemu 
owa epifania „nic nie znaczy” (tak jak życie objaśniane Anielce) – na Naksos 
odsłania się przepaść, która przenicowuje sobą, anihiluje cały świat. Owo absolut-
ne das Nichts tak opisuje Rymkiewicz w innym wierszu:

Zima – to okręt Dionizosa
Zima – to prześwit Heideggera
Zima – jest jak Ariadna bosa
Zima – jak grecki bóg umiera

(Zima w Milanówku, ZS 55)

Zima w Milanówku to jeszcze jeden utwór spoza cyklu mówiący o Ariadnie. 
Potwierdza on, iż epifania Dionizosa koresponduje w poezji Rymkiewicza z Hei- 
deggerowską die Lichtung i że ta ostatnia, jako odsłonięcie das Nichts, również 
podlega prawu wiecznego powrotu. „Zima – jak grecki bóg umiera”, odchodzi 
w niebyt, by się z niego wyłonić, czemu odpowiada natura bóstwa, co „pojawia 
się zimą, a znika podczas tej samej uroczystości wiosennej, w czasie której doko-
nuje swej najbardziej tryumfalnej epifanii” – jak pisze Mircea Eliade. „Poprzez 
swoje epifanie i zakrycia Dionizos objawia tajemnicę – i świętość – połączenia 
życia i śmierci” 34. W Ariadnie na Naxos przedstawiono właśnie ukazanie się boga 
i jego znikanie, lot ku niebu ze śmiertelną kobietą. Morze mówi o tym wniebo-
wstąpieniu: „to się powtarza”, a tym samym tekst, jak pozostałe wiersze cyklu, 
inscenizuje los bogini, przenosi go w teraźniejszość, zatem i w czas iteratywnej 
lektury – otwiera się przed czytelnikiem.

Pogrzebanie i narodziny życia: Ariadna z dzieckiem w brzuchu
Podkreśleniem cyklicznej, wewnętrznie sprzecznej natury świata zaczyna się 

kolejny utwór, Ariadna z dzieckiem w brzuchu (DG 74). Poprzedza go motto z He-
raklita: „Dionizos i Hades są jednym i tym samym bogiem” (Diels, fragment 15). 
Heraklitejska filozofia tożsamości przeciwieństw staje się kolejnym sposobem 
wyrażenia kluczowej tematyki Czterech wierszy – myśli o dwoistym losie Ariadny 
i całego istnienia 35. Trzeci tekst cyklu prezentuje to, co zaszło po cielesnym obco-
waniu księżniczki z Dionizosem: w jej łonie poczęło się dziecko, a ona sama 
straciła życie. Wiersz poświadcza zatem wypełnienie groźby, jaką w poprzednim 
utworze kryła w sobie potęga morskiego żywiołu. Teraz, po unicestwieniu Ariad-
ny, morze bije o brzeg i przetacza pienistą krew, jakby chciało oddać ją zmarłej:

33 K e r é n y i, Dionizos, s. 136, 258.
34 E l i a d e, op. cit., s. 177.
35 Jak zaznacza A. K r o k i e w i c z (Zarys filozofii greckiej. áOd Talesa do Platonañ. Warsza-

wa 1971, s. 134), Heraklit ukazuje, iż „przeciwieństwa uzupełniają się wzajemnie, jedno nie mo- 
że istnieć bez drugiego, są i nie są przeciwieństwami, są sobie przeciwne i równocześnie z sobą 
tożsame”. 
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Ariadna z żywym dzieckiem w brzuchu pogrzebana
Podobno gdzieś na Cyprze albo na Cykladach
Tam w nocy o brzeg bije ciepła krwawa piana
Morze krwawi – i krew swą u jej stóp układa

Faktycznie poeta nie przedstawia jednak dalszych losów bogini, ale inny prze-
bieg historii, obowiązują tu więc dwie wersje mitu naraz, dzięki czemu obok 
związków następstwa tworzą się w cyklu więzi budujące symultaniczną opowieść. 

Rymkiewicz znowu połączył tu ze sobą kilka wątków. Odwołał się do legendy 
mówiącej o tym, że Ariadna zmarła w bólach porodowych, kiedy wydawała na 
świat dziecko Dionizosa albo – wedle innych podań – Tezeusza. 

Mit cypryjski jest najdziwniejszy spośród opowieści o śmierci Ariadny [...]. Leżąca w po-
łogu Ariadna jakoby nie urodziła dziecięcia. Niewiasty z Amathus pogrzebały ją z dzieckiem 
w łonie w świętym gaju, należącym odtąd do niej jako Ariadny Afrodyty 36. 

Panią Labiryntu utożsamiano też z Persefoną, która powiła dziecko w krainie 
Hadesu, a miało być ono samym Dionizosem. Poeta nawiązał przede wszystkim 
do tej historii, jako że zawiera ona w sobie ideę ciągłego niszczenia i odnawiania 
życia, a ponadto eksponuje niezwykłą naturę boga Dimorphos, zrodzonego z ko-
biety uczynionej boginią. Z kolei słowa „Lecz już idzie jest blisko w skórze czar-
nej kozy” łączą się z kultem źródłowym dla tragedii, w którym adorowano boga 
pod postacią koźlęcia. Dionizos – bóstwo mroczne, podziemne – „czczony był jako 
»Ktoś odziany w Czarną Skórę Kozią«, a legenda głosiła, że przy pewnych okazjach 
pojawiał się przebrany w te skóry” 37.

Ze splecenia wymienionych wątków powstaje przejmujący obraz: złożonej 
w grobie Ariadny, „napełnionej ciałem boga”, przez niego unicestwionej i jemu 
dającej życie. Ten obraz najdobitniej chyba zarysowuje główną ideę cyklu, wyra-
żoną wprost na końcu wiersza:

Ręce związane w grobie – gnijące powrozy
Jej niebiańskie przeguby aż do krwi obtarły
Lecz już idzie jest blisko w skórze czarnej kozy
Dionizos – jak istnienie – żywy i umarły

W ten sposób Rymkiewicz odtwarza mityczną ideę, wedle której Dionizos raz 
był „panem wszystkich istot żywych, podżegającym do zabijania i doznającym 
w śmierci zabijanych takiej redukcji, że sam znów potrzebuje wskrzeszenia”, a raz 
„impulsem wzbudzającym życie, panem umarłych, który sam pragnął przebudze-
nia” 38. Poeta inscenizuje ten cykl, jednak od drugiej strony – stawia w centrum 
Ariadnę. Dokonując tego odwrócenia, idzie śladem Jarosława Iwaszkiewicza, 
autora Dionizji, wiersza nawiązującego do Ariadne auf Naxos 39, oraz Piosenki dla 
zmarłej, gdzie bohaterką staje się pogrzebana kobieta:

Wśród wielkiej miłości
Wszystko jest poczęte

36 K e r é n y i, Dionizos, s. 100. Dalej odwołuję się do s. 99 n.
37 F r a z e r, op. cit., s. 326.
38 K e r é n y i, Dionizos, s. 174.
39 Oto fragment tego utworu J. I w a s z k i e w i c z a: „Ze starym Zielińskim i Weroniką / Wi-

działem tu »Ariadnę auf Naxos«. // Oni już wstąpili na obłoki / Patrzą jak noc świtem blednie / 
Wzniesieni bożym wyrokiem / Nad wszystkie Rzymy wszystkie Wiednie” (Wiedeń. W: op. cit., s. 686).
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I wszystko – bez sensu –
Lecz bardzo jest święte.

Która leżysz w trumnie
Pomiędzy kwiatami,
Wiedz, że Dionizos
Modli się za nami 40.

Podobnie jak Iwaszkiewicz, autor Czterech wierszy adresuje poezję do zmarłej 
i wydobywa z mitu dionizyjskiego obraz egzystencji determinowanej przez dwoistą 
ontologię. Dla Rymkiewicza najważniejsza treść tego mitu to przesłanie o nicości 
istnienia ujawniającej się w tragizmie kobiecego losu 41. Losem tym jest nade wszyst-
ko przeznaczenie ciała, jednoczącego życie ze śmiercią – Dionizos i jego misteria 
okazują się odpowiedzią na pytania o tajemnicę, którą nosi w sobie i wydaje na 
świat łono uśmierconej bogini:

Co porusza się w brzuchu umarłej dziewczyny
Co przez dziewiczą pochwę na świat się przeciska
Czarne kozy przechodzą przez górskie szczeliny
I w nocy na przełęczach palą się ogniska.

Wiersz Ariadna z dzieckiem w brzuchu wiąże się z innymi tekstami Rymkie-
wicza poświęconymi królowej podziemi. Autor studium Ogród Persefony (1965) 
rozpatrywał topos idylli, aby ukazać przemianę przestrzeni arkadyjskiej w teryto-
rium śmierci; tłumaczył też i komentował poezję Osipa Mandelsztama, podejmu-
jącą motywy mitologiczne: 

O weź i ciesz się, z moich daję dłoni,
Tu słońce masz, tu masz okruchy miodu,
Jak nam kazały pszczoły Persefony 

[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]

A teraz weź, dziki jest mój podarek,
Suchy naszyjnik z małych martwych pszczół,
A one w słońce przemieniły miód 42.

40 J. I w a s z k i e w i c z, Piosenka dla zmarłej. W: jw., s. 417–418. Wiersz ten nazywa R y m-
k i e w i c z  „jednym z najpiękniejszych tekstów Iwaszkiewicza”. Komentując Dionizje, zwraca 
uwagę na paradoksalną naturę greckiego bóstwa: „Nie tylko łączył w sobie pierwiastek męski i żeński, 
ale był także bogiem radości i smutku, rozkładu i kwitnienia, bogiem szalonym i mądrym, rozdziera-
nym na strzępy i zrastającym się. Mógł stać się symbolem pierwiastka duchowego [...]. I mógł też być 
symbolem tego, co cielesne lub ziemskie [...]. I mógł wreszcie być zarazem symbolem życia i śmier-
ci, bo u Greków rodził się i umierał co roku, a przeto jego narodziny były śmiercią, a jego śmierć – 
narodzinami” (S 302). 

41 Ujmując mit dionizyjski w taki sposób, Rymkiewicz oddala się od polskiej tradycji literackiej, 
w której główny element owego mitu stanowiła postać Dionizosa, różnie zresztą traktowana. Jak 
stwierdza M. G ł o w i ń s k i  (Maska Dionizosa. W: Mity przebrane. Kraków 1994), w Młodej Polsce 
i na początku Dwudziestolecia międzywojennego, kiedy sięgano po mit dionizyjski najczęściej, moż-
na wskazać następujące użytki, jakie z niego czyniono: obrazowanie synkretyzmu kulturowego, 
podkreślanie roli poety w społeczeństwie, popieranie indywidualizmu, kolektywizmu i aktywizmu, 
kreacja metafory historiozoficznej oraz wyrażanie dążeń narodowych, ale też rezygnacji z zaangażo-
wania w historię. O przetworzeniach mitu zob. też Siew Dionizosa. Inspiracje Grecji antycznej w teatrze 
i dramacie XX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej. Rekonesans. Red. J. Axer, Z. Osiński. War-
szawa 1997.

42 O. M a n d e l s z t a m, O weź i ciesz się, z moich daję dłoni... Przeł. J. M. R y m k i e w i c z. 
W: Trzydzieści trzy wiersze i kilka fragmentów, s. 22.
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Rosyjski poeta nie bez powodu nazwał je pszczołami Persefony. Zapisywał bowiem nie 
tyle marzenie o Złotym Wieku, ile doświadczenie ludzi, którzy to marzenie utracili. Naszyjnik 
z martwych pszczół i odrobina miodu, okruch wieku szczęśliwego, to było wszystko, co – zda-
niem Mandelsztama – ocalało z [...] wielowiekowych marzeń ludzkości. Mandelsztam sądził, 
że próba ponowienia idyllicznego modelu w poezji XX wieku musi zakończyć się klęską. [M 199]

[nie wiadomo,] co właściwie oznaczają w tym wierszu Mandelsztama pszczoły Persefony [...]: 
dlaczego są raz żywe, raz martwe [...] i dlaczego poeta słucha pszczół niewątpliwie żywych, 
nawet one mu rozkazują, a potem ofiarowuje swojej ukochanej naszyjnik z pszczół niewątpli-
wie martwych. Przetłumaczyłem ten wiersz bardzo dawno temu [...] i, jak widać, nadal [...] 
bardzo mało z niego rozumiem (choć czuję, że ukryta jest w nim jakaś zachwycająca tajemni-
ca). [K 57–58]

W późniejszym komentarzu Rymkiewicz wydobywa związane z pszczołami 
znaczenia, ale nie interesuje go już kwestia toposu ani przekształcenia modeli 
kulturowych; pisarz mówi tutaj przede wszystkim o tajemnicy pszczół i poezji, 
a także o zachwycie, jaki ona w nim budzi. Co więcej, w drugim odczytaniu akcen-
tuje to samo, co podkreśla w cyklu „dla umarłej bogini”: pszczoły są „raz żywe, raz 
martwe”, tak jak bytuje między życiem a śmiercią Ariadna-Persefona. W przekładzie 
i w innych tekstach Rymkiewicza widać, że poezja jest podobna do zagrożonego 
nicością istnienia, stanowi bowiem ów „dziki podarek”, który ma być w cyklicznym 
rytmie wciąż dalej przekazywany. Ujawnia się tu prezentowana wcześniej prawi-
dłowość – powracanie w Rymkiewiczowskim dyskursie pewnych wątków oraz ich 
przeobrażanie, zatem repetycja i negacja, jakim pisarz nadaje kluczowe znaczenie 
w procesie twórczym, a także w tradycji literackiej.

Przyzywanie kogoś, kto jest nieobecny: Bzy przekwitły
Jeśli trzeci wiersz cyklu kończył się zapowiedzią narodzin Dionizosa, a tym 

samym ożywienia pogrzebanej Ariadny, to w ostatnim utworze, Bzy przekwitły 
(DG 75), o bogini nie ma już mowy; w ogóle brak tu nawiązań do jej dziejów, 
jakby przepadła, weszła w nicość swego boskiego kochanka. Tekst zamykający 
całość zasadniczo różni się od pozostałych: najkrótszy, pozbawiony motta, stano-
wi apostrofę do Dionizosa, a jednocześnie monolog zapytującej i udzielającej 
sobie odpowiedzi persony lirycznej. Istotną rolę odgrywa tu czas, na co zwraca 
uwagę tytuł wiersza i co podkreślają frazy: „Kiście przyschłe”, „Brązowe kiście 
pora śmierci i upałów”. Trudno orzec, czy z tą porą ma coś wspólnego datowanie 
tekstu (27 VI 2005), ale bez wątpienia wiąże się z nią myśl mityczna. Otóż lato, 
jako okres owocowania natury i śmiercionośnego skwaru, uznawano za przejaw 
dionizyjskiego złączenia życia i śmierci. Sądzono, że „Czymś dionizyjskim – a może 
nawet, według Pindara, samym Dionizosem – jest »czysty blask pełni lata« [...]” 43. 
Obok czasu istotne znaczenie ma tutaj przestrzeń, sugerująca powiązanie cyklu 
z wariacjami na temat ogrodu w Milanówku. Obraz przekwitłych bzów przypomi-
na wizje z wierszy prezentujących zamieranie świata roślinnego w tym ogrodzie. 
Bzy opisane są w szczególny sposób – jako kiście, co sprawia, że możemy je 
skojarzyć z winnymi gronami. Wtedy mit dionizyjski okazuje się realnością Mi-
lanówka, dawne wierzenia ożywają w kole wiecznego powrotu, wkraczają w czas 
teraźniejszy. 

43 K e r é n y i, Dionizos, s. 76.
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Najciekawszy jest w wierszu status persony lirycznej. Jeśli przyjąć, że to ta 
sama osoba, która zainscenizowała los Ariadny i podarowała jej cykl utworów – 
a więc poeta, na koniec otrzymalibyśmy coś w rodzaju autorskiego wyznania 
wiary:

Boże mój Dionizosie odrąbana głowo
To ty jesteś tą bytu w ciemności połową

Brązowe kiście pora śmierci i upałów
Wszystko co jest to tylko ślady twych sandałów

Nawiązując do mitycznej historii o zabójstwie boga i poćwiartowaniu jego 
ciała, Rymkiewicz kreuje podmiotowość bliską tej z innych tekstów: wchodzącą 
w dyskurs mitu i stawiającą mu pytania. W poprzednim utworze czytamy: „Co 
porusza się w brzuchu umarłej dziewczyny / Co przez dziewiczą pochwę na świat 
się przeciska”, a w wierszu Bzy przekwitły: „Kto to jest – ten co bytu zna drugą 
połowę”, „Co to jest – co bytuje tu tylko po części” 44. Podobieństwo tych pytań 
świadczyłoby, że tożsamość podmiotu nie ulega zmianie. Taka lektura prowadzi 
do wniosku, iż Ariadna całkowicie znika z rzeczywistości cyklu – unicestwiona 
przez Dionizosa, zapada w mrok Hadesu, w głębię das Nichts. O tym wymiarze 
niczego nie da się powiedzieć, może jedynie: „druga połowa bytu”. Nieobecność 
Ariadny w epilogu wskazywałaby, że bogini egzystuje w zaświatach, i tam, pod 
adresem Dionizosa, ale w istocie ku niej samej poeta kieruje swój cykl; da się 
wszakże odczytać utwór inaczej, bo niewykluczone, iż głosu udzielono tutaj Ariad-
nie. Wcześniejszy tekst kończył się słowami: „Lecz już idzie jest blisko w skórze 
czarnej kozy / Dionizos – jak istnienie – żywy i umarły”. Kiedy bóg przybędzie 
z podziemia, ożywi Ariadnę i cykl zatoczy koło, powtórzy się bowiem epifania, 
jaka miała miejsce na początku, gdy Dionizos nawiedzał wybrankę, wyłaniając się 
z nicości. Przywrócona do życia, bogini uobecnia się w mowie, by opłakiwać 
przekwitłe bzy i przyzywać kochanka, co przy niej, w tym świecie, „bytuje tylko 
po części” – taka byłaby druga możliwość lekturowa epilogu. 

Wizja odrąbanej głowy wywodzi się z mitu opowiadającego, że bóg winnej 
latorośli „został poćwiartowany śmiercionośmymi nożycami swoich wrogów” 45, 
a potem wskrzeszony przez boską matkę i małżonkę w jednej osobie, którą sam 
wyprowadził ze świata zmarłych. Podobny obraz występuje w najnowszej poezji 
Rymkiewicza, przy czym zamiast Dionizosa pojawia się Orfeusz – figura poety 
mierzącego się ze śmiercią, natomiast miejsce Ariadny zajmuje kobieta ukazana 
jako wskrzesicielka potężnej i groźnej pieśni:

Kobieta która głowę moją ma na lirze
Niech swym sinym językiem moje wargi liże 

44 Taką poetykę może objaśniać Rymkiewiczowska interpretacja wierszy Iwaszkiewicza. Mó-
wiący o porze lata utwór Bzy przekwitły łączy się z Latem 1932, tak odczytywanym przez autora 
cyklu: „człowiecza niewiedza wyraziła się w Lecie 1932 poetyką pytań”, która służyła „wywoływa-
niu wrażenia tajemniczości życia tożsamego ze śmiercią. A także tajemniczości tego, kto tożsamości 
tej był gwarantem. W Dionizjach symbolem jedni był bóg nazwany z imienia: Dionizos. W Lecie 
pojawiał się ktoś Dionizosowi podobny – i tak jak Dionizos będący figurą marzeń erotycznych – ale 
znacznie bardziej tajemniczy, bo nie nazwany: »Nikt nie wie, kto on jest i jaki«. Ta anominowość 
bóstwa miała, oczywiście, podkreślać to, że jest ono we wszystkim i zawsze obecne” (S 328).

45 F r a z e r, op. cit., s. 324. Zob. też s. 323, 325.
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[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]

Jestem fabułą wieków narracją planety
Moje arterie pragną pieszczot tej kobiety

Wtedy mój język dziecko zrobi w jej macicy
Które będzie przekleństwem waszej okolicy

Dziecko mego języka lustro mojej twarzy
Wyjęte z tej kobiety jak z krwawych bandaży

Dziecko odciętej głowy moich bladych powiek
Ćwierć zwierzęcia rośliny też ćwierć i półczłowiek 

[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]

Tak niepotrzebne światu nikomu na świecie
I ono wam zaśpiewa pieśń której nie chcecie 46.

Rymkiewicz dokonał tu ekfrazy dzieła Gustave’a Moreau Orfeusz, zmieniając 
kreację kobiecej bohaterki – jeśli w oryginale jest ona tracką dziewczyną piastu-
jącą w objęciach, niczym dziecko, lirę z głową Orfeusza, to w wierszu jednoczy 
w sobie kilka postaci z obrazów malarza: dziewczynę z lirą, Salome, która zażą-
dała głowy Jana Chrzciciela, oraz Semele, matkę Dionizosa, kojarzoną z Ariadną-
-Persefoną. Fragmenty utworu podkreślające śmiercionośną naturę kobiety („Jej 
palce w moich uszach w głębi mojej krtani / Niech tam porusza nimi jak w czarnej 
otchłani”) upodabniają bohaterkę do menad – zabójczyń trackiego lirnika, a mimo 
to ma ona stać się kochanką Orfeusza i począć z nim dziecko. W obrazie tym po-
wraca zasadniczy w cyklu motyw przenikania się życia ze śmiercią; widoczna jest 
tu również zasada łączenia odrębnych przekazów kulturowych – postać literacka 
powstaje ze splecenia różnych treści malarskich i mitycznych. Utożsamienie Or-
feusza z Dionizosem, uzasadnione zresztą związkami orfizmu z kultem dionizyj-
skim 47, koresponduje z wymową wiersza Bzy przekwitły, zakończonego frazą: 
„Wszystko co jest to tylko ślady twych sandałów”. Bóg identyfikowany przez 
Heraklita z Hadesem, panuje nad śmiercią i życiem, które – w osobie Eurydyki – 
wydobywa z podziemi Orfeusz i które podąża jego śladem, by jednak powrócić do 
krainy zmarłych.

Ostatni utwór cyklu łączy się z ekfrazą Moreau także z innego powodu. Otóż 
obydwa teksty wskazują, że persona liryczna podziela dionizyjski światopogląd. 
Drugi wiersz zawiera nawet sugestię, iż pisarz sam wchodzi w rolę Orfeusza-
-Dionizosa, bo taka jest „fabuła wieków, narracja planety”. Słowa dotyczące ta-
jemniczej pieśni byłyby zatem autocharakterystyką – twórca mówiłby tutaj 
o poezji: „lustro mojej twarzy”, nazywałby ją „przekleństwem waszej okolicy”, 
„dzieckiem [...] niepotrzebnym światu”, „pieśnią której nie chcecie”. Ten niejasny, 

46 J. M. R y m k i e w i c z, Gustave Moreau „Głowa Orfeusza” (1865). „Twórczość” 2008, nr 6, 
s. 6. Wiersz ten opublikował poeta z czterema innymi utworami, razem składającymi się na cykl 
poświęcony Orfeuszowi. Powraca tu szereg wątków z Czterech wierszy dla umarłej bogini, przede 
wszystkim temat istnienia w nicości.

47 A. K r o k i e w i c z (Studia orfickie. Moralność Homera i etyka Hezjoda. Warszawa 2000, 
s. 23) podaje, że Orfeusz był uznawany za twórcę kultu dionizyjskiego. C. R o w i ń s k i w pracy 
Orfeusz i Eurydyka (w zb.: Mit, człowiek, literatura. Wstęp i red. nauk. S. S t a b r y ł a. Warszawa 
1992, s. 109) pisze zaś: „Niektórzy badacze, jak Ernst Maaes Vittorio Macchioro, dążyli nawet do 
utożsamienia religii orfickiej z religią i kultem Dionizosa”. 
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groźny przekaz można chyba wiązać z tym, co pisał Rymkiewicz na temat wierszy 
Iwaszkiewicza:

poczucie przemienności i tożsamości wszystkiego napełniało „ja” poetyckie ujawniające się 
w Lecie jednocześnie przerażeniem i pragnieniem utożsamienia ze wszystkim. Przera- 
żeniem, bo śmierć będąca życiem i życie będące śmiercią muszą [...] budzić przerażenie. 
[S 327–328]

Odczytywane z przedstawionej perspektywy, Cztery wiersze odsłaniają zło-
wrogi sens, jako poezja tej samej natury, co dionizyjskie bóstwo: „Ćwierć zwie-
rzęcia rośliny też ćwierć i półczłowiek”. Świat moralności i rozumu nie zechce 
przyjąć takiej poezji, gdyż poświadcza ona tożsamość wszelkiego życia ze śmier-
cią, a jednocześnie zrównanie ludzi z roślinami i zwierzętami w dionizyjskim 
połączeniu przeciwieństw. Inny wiersz z tego samego tomu, co utwory poświęco-
ne Ariadnie, tak ukazuje grozę poezji wywiedzionej z nicości:

Głodne strzygi upiory – to głód poematu
Świat tego nie chce – on to pokazuje światu

Dla takiego tu nie ma ziemskiej posiadłości
Bo pluje krwią – tą którą wypija z nicości 

[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]

Lepiej ukryj się świecie – gdy znikąd przychodzi
Taki co strzygi upiory w swoich wierszach głodzi

(Poeta idzie znikąd, DG 9–10)

Jeżeli utwór Bzy przekwitły mówił o bogu, „co bytu zna drugą połowę”, to 
tutaj poeta określany jest jako ktoś, kto „idzie znikąd”, przychodzi z tamtej, wy-
danej nicości strony. Taki twórca staje się posłańcem Dionizosa – poemat szerzy 
śmierć i łaknie jej wbrew światu obstającemu przy życiu. Rymkiewicz nazywa 
artystów „posłańcami nicości” („Ich dzieła objawiają nam to, co nas czeka, i dla-
tego tak nas przejmują” 48), ale choć określa nihilistyczny przekaz mianem potwor-
nego, to przecież mówi także, że tajemnica pszczół Persefony, „raz żywych, raz 
martwych”, jest „zachwycająca” oraz że artysta sytuujący się na granicy życia 
i śmierci odczuwa nie tylko rozpacz, lecz również radość: 

Skąd się bierze w poecie, w artyście ta chęć ukazania siebie jako kogoś, kto jest i nie jest, 
kto żyje i nie żyje? Powtarzam: nie wiem. Ale jest – tak to czuję – jakaś wielka radość w roz-
paczy Schubertowskiego Kwintetu C-dur, w smutku IV części Dziadów. Radość artysty, który, 
wydobywając z siebie swoją własną śmierć i dając tę śmierć innym, uwalnia się od swego 
życia i od swojej śmierci. [DR 235]

Realizację wyrażonej w tych słowach myśli stanowi cykl wierszy dedykowa-
nych Ariadnie-Persefonie, gdzie poeta wkracza w śmierć i dzieli się nią z innymi. 
Ostatni utwór cyklu to przyzywanie osoby, która jest nieobecna, ale trudno czytać 
go na jeden sposób. Może mówi tutaj Ariadna, a może poeta – bogini jawi się jako 
ożywiona i unicestwiona, bo taką naturę ma jej oblubieniec, Dionizos.

48 O poezji, muzyce i kotach – rozmowa Pocieja z Rymkiewiczem w Milanówku. Rozm. prowa-
dziła i oprac. M. B o j a n o w s k a - P o m i e r n y. „Arcana” 1999, nr 5, s. 34–35.
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Już nic: Jesienna pieśń Czarnej Królowej
Do Czterech wierszy dla umarłej bogini Rymkiewicz dopisał swoiste post 

scriptum – Jesienną pieśń Czarnej Królowej 49. Chociaż poeta nie przywołuje tu 
wprost ani Ariadny, ani Dionizosa, to jednak Czarną Królową i jej kochanka, 
Wielkiego Czarodzieja, wypada z nimi utożsamiać. Wiersz ukazuje porę, która 
przychodzi po dionizyjskim misterium lata – jesień, sprowadzającą ze sobą grozę 
nicości. Podobnie jak we Łzach Ariadny, poezja staje się tutaj lamentem kobiety 
nad własnym losem, ale też nad czymś więcej – nad przeznaczeniem wszystkiego, 
co podczas letnich miesięcy żyło i wzrastało:

Pójdą za nią wszystkie bluszcze zioła
Wszystko to co tu jest dookoła

Ślepe sowy bluszcze i krety
Które wzywa pieśń tej kobiety

Tam w przepaści drzwi się otworzyły
Sowy jeże nie mają już siły

Lament Czarnej Królowej, Ariadny-Persefony, to wzywanie świata roślinnego 
i zwierzęcego, by zapadł się pod ziemię razem z kobietą. Otchłań nie jest już tutaj 
pseudonimowana figurą morskiego żywiołu, słowa „Głębie bytu są niezmierzone” 
przełożył pisarz na język pozbawiony wzniosłości, prosty i dosadny: „Z dołów 
szambo ciągną szambowozy”. Taki kres znajdują taniec w Knossos i wzlatywanie 
ku niebu z dionizyjskim bóstwem: „Jesień jesień – nic nie zostanie”. Na początku 
cyklu Ariadna była, zgodnie ze swoim imieniem, niewinną, odzianą jak w bajce 
królewną; teraz nazywa się ją „Straszną Córką” – akcentując związek z Persefoną 
– i opisuje śmiertelne zranienie jej ciała: „Pęka czaszka krew cieknie z ciemienia”, 
„Twoje łokcie wciśnięte w pokrzywy / Ty półmartwa będziesz on półżywy”. Je-
sienią ujawnia się z całą mocą druga natura boskiego oblubieńca – z miłosnej 
komunii, jaką ukazywała Ariadna w Knossos, pozostają w Jesiennej pieśni Czarnej 
Królowej przemoc i rozpad:

W jego lustrach w ciemnej pościeli
Tam na dwoje on cię rozdzieli

W zimnych czarnych mokrych prześcieradłach
Jego penis ty tam będziesz jadła

Tam cię będzie miał z każdej strony
Cykl się skończy – będzie skończony

O ile wcześniejsze teksty obrazowały krążenie dionizyjskiego żywiołu, o tyle 
Jesienna pieśń opowiada o kresie cyklu – tego, w którym poczyna się istnienie 
i tego, którym żyje poezja. Dalej „wiersze dla umarłej bogini” nie mogą już podą-
żyć za Ariadną – mowa poety zmienia się w milczenie, kiedy pieśń kobiety ustaje, 
kiedy Ariadna-Persefona upada w głębię Hadesu. W objęciach Wielkiego Czaro-
dzieja „Patrzy w lustro Czarna Królowa / Potem sama też tam się schowa”. Wątek 
czarów i lustrzanych odbić pojawia się także w innych utworach Rymkiewicza, 
np. w cytowanym już Wierszu dla Wawrzyńca Rymkiewicza na jego trzydzieste 

49 J. M. R y m k i e w i c z, Jesienna pieśń Czarnej Królowej. „Arcana” 2007, nr 5, s. 5–7.
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pierwsze urodziny, gdzie mowa jest o dwóch stronach istnienia. Pierwsza z tych 
stron, „tutejsza”, stanowi właśnie domenę czarów („Cokolwiek tutaj widzisz – 
wszystko się zaklina”) i duchów („Cokolwiek tutaj widzisz – wszystko to są du-
chy”). Poeta odwraca przyjęte myślenie, by podkreślić, że niezwykłość, magia 
i metafizyka przysługują temu, co widzialne i każdemu dostępne; innymi słowy 
– to uznawane za pewnik życie okazuje się fantasmagoryczne. Leszczyny, sikorki 
i żaby są niby zaklęte księżniczki, prezentują się światu – tak jak one zaczarowa-
nemu – w zmienionej postaci, by nicość, druga strona bytu, wydawała się pełnią 
istnienia. Rymkiewicz tak jeszcze mówi o czarowaniu życia: 

Kot poluje na ptaszki i to są problemy
Patrzy na to Bóg Ojciec jest kompletnie niemy 

[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]

Mętne oko patrzące ze swej mętnej głębi
Obcy kot wróg sikorek gawronów gołębi

(Kot poluje na ptaszki, DG 66–67)

Kot zabija sikorkę jednym uderzeniem łapy, po czym zaczyna się jego wielki taniec, za-
czyna się czarowanie, podrzucanie, skoki; wielki długi taniec, który zaczarowuje kocią rzeczy-
wistość. [...] Rośliny czarują, zwierzęta czarują, my też czarujemy. Wynika z tego, że życie to 
jest czarowanie, zaczarowywanie. [...] Życie czaruje samo siebie i dlatego czarowanie jest 
koniecznością. Jeśli nastąpi wielkie odczarowanie, jeśli życie się odczaruje – to będzie to 
oznaczało koniec życia. [D 380]

Widać, jak pisarz używa różnych języków do wyrażenia tej samej myśli – 
związek życia ze śmiercią oddaje w symbolice mitu i baśni, w dyskursie teodycei, 
w metaforach bliskich codziennemu doświadczeniu. W wierszu Kot poluje na 
ptaszki myśliwy okazuje się podobny do okrutnego stwórcy, przypomina Dionizo-
sa uśmiercającego Królową, sowy i jeże. Czytamy też jednak: „Życie czaruje samo 
siebie”. Kot zaklina świat, bawiąc się martwą sikorką jak żywą; chyba można to 
rozumieć w ten sposób, iż ruch uśmierconego ptaka poświadcza kotu jego własną 
witalność. Podobnie jakiś bóg, nazywany Bogiem Ojcem albo Dionizosem, igra 
ze stworzeniem, aby umocnić samego siebie wizją wiecznego powrotu niszczeją-
cych rzeczy. Rymkiewicz sądzi, że prawdziwa poezja nie powinna rozwiewać 
iluzji („wszelka działalność odczarowująca jest działalnością przeciwko życiu [...]”, 
D 380), ale ma powtarzać zaklęcia nie bez wiedzy o tym, czym jest śmierć – co 
kot zrobił sikorce „jednym uderzeniem łapy”:

Wielki mózg zaplątany w swoją plątaninę
Pytanie które pyta o swoją przyczynę

Królestwo bytu leży u jego podnóża
Krew kapie – pod jabłonką jest mała kałuża

      (Kot poluje na ptaszki, DG 67)

Zgodnie z taką lekturą Rymkiewiczowskich tekstów Cztery wiersze dla umar-
łej bogini, zwłaszcza utwór o tańcu w Knossos, byłyby czarowaniem, inscenizacją 
miłosnej gry, w której Dionizos jest jak polujący kot, Ariadna przypomina zaś 
uśmierconą sikorkę. Wiersz dla Wawrzyńca Rymkiewicza na jego trzydzieste pierw-
sze urodziny ukazuje, że dla zaklętych stworzeń układa się poezję przychylną 
czarom, zapełniającą nicość, podobną do „ogromnego i dziurawego worka”. Pisarz 
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zaznacza też jednak: „Ale są takie wiersze co nie są do wzięcia”. Te wiersze po-
wstają wobec absolutnej nicości, całkiem nieznanej, odpornej na wszelkie czary. 
„I jeśli coś tam będzie – to te wielkie dziury / Te co my w nie wpadamy nogami 
do góry”. Poeta bawi się językiem, wyróżniając dziury małe – wiersze-zaklęcia, 
oraz dziury wielkie – przepaść, którą Heidegger nazywa das Nichts; i sam tego 
ostatecznego wymiaru dotyka, choć wie, że nie można się do niego zbliżyć. Do-
świadczenie śmierci przeciwstawia Rymkiewicz czarowaniu nie tylko literaturą, 
ale też filozofią, dedykuje bowiem tekst autorowi rozprawy o Heideggerze. Wnucz-
ce mówi poeta: „Anielko! jak mi przykro że to nic nie znaczy”, ale z jej ojca, 
Wawrzyńca – piszącego w przekładzie Sein und Zeit: „świat [...] zostaje pozba-
wiony swojego ciężaru znaczeniowego” 50 – żartuje sobie lekko, oznajmiając: 
„Filozof czyta książki – od nicości stroni / Jeden wiersz jest dla duchów a ostatni 
po nic”.

Można chyba powiedzieć, że Cztery wiersze dla umarłej bogini nie tylko są 
zaklęciami, ale – jako teksty adresowane do kogoś, kto przeszedł do nicości – usta-
nawiają również i tę poezję, co nie jest „do wzięcia”. Taki status ma szczególnie 
utwór spoza właściwego cyklu, Jesienna pieśń Czarnej Królowej, w którym pada-
ją wreszcie słowa: „Cykl się skończy”. Stąd bardzo blisko do tego „ostatniego” 
wiersza, co jest już „po nic”.

Cykliczność w Czterech wierszach dla umarłej bogini
Wypada teraz zebrać najważniejsze kwestie, jakie się w lekturze cyklu zary-

sowały. Pierwsza dotyczy jego relacji z innymi utworami Rymkiewicza; zwracałam 
na nią uwagę, odwołując się do dawniejszych tekstów poety, jak również do tych 
powstałych w ostatnich latach. Otóż pisarz konsekwentnie trzyma się sformuło-
wanej w manifestach z książki Czym jest klasycyzm zasady, wedle której doświad-
czenie literackie ma być ponawiane w zmienionej postaci. Już we wczesnej twór-
czości Rymkiewicz ukazywał śmierć jako warunek i sedno życia, stopniowo rady-
kalizując tę myśl w coraz dalej idących wariantach nihilizmu. Cykl o Ariadnie 
stanowi zatem przekształcenie innych tekstów, wchodzi z nimi w rozmaite związki, 
może być do nich komentarzem i jest przez nie objaśniany. W ten sposób realizuje 
się prawidłowość, którą nazwałam na wstępie cyklicznością dyskursu: złączenie 
repetycji i negacji w dynamice ciągłego odwlekania, z czym koresponduje sytuowa-
nie się autorskiego „ja” pomiędzy życiem a śmiercią. Podlegające tej regule wy-
powiedzi dobierałam tak, by reprezentowały różne formy i żeby dzięki temu stał 
się widoczny związek literackich oraz literaturoznawczych tekstów Rymkiewicza. 
To – poza wierszami – przekład, komentarz translatorski, referat (Dlaczego roman-
tycy umierali młodo?), dyskusja i rozprawa naukowa (Śmierć Mickiewicza, Myśli 
różne o ogrodach, Skamander). Także inne gatunki uprawiane przez autora Żmutu 
– powieść czy dramat, realizują zasadę inwencyjnej zmiany, poświadczając trans-
gresję, która ukazuje istnienie jako stały ruch na granicy nicości. 

Taka transgresywność stanowi sygnaturę Rymkiewiczowskiego pisarstwa. To 
kolejna kwestia, jaką trzeba podkreślić – z tym dopowiedzeniem, iż w późnych 
utworach wykraczanie ku śmierci jest coraz mocniejsze. Cykl poświęcony Orfe-

50 W. R y m k i e w i c z, op. cit., s. 145.
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uszowi idzie jeszcze dalej niż Cztery wiersze – wizje rozdartego ciała poety spra-
wiają, że literatura wychyla się już jakby na tamtą, drugą stronę. Kompozycja 
dedykowana Ariadnie bardziej uwydatnia ruch między życiem a śmiercią, któremu 
odpowiada mit o Erigone rozkołysanej między niebem a otchłanią. Rozpatrując 
różne dzieła sztuki, Rymkiewicz zwraca uwagę na „coś, co można by nazwać 
rytmem oddalania się i zbliżania do trupa” (DR 232). Tak interpretuje poeta balla-
dę Ludwiga Uhlanda Córeczka gospodyni (Der Wirtin Töchterlein):

Nim śmierć zostanie pocałowana w usta, jej twarz jest przez trzech studentów odsłaniana, 
zasłaniana i znów odsłaniana. Pierwszy student odrzuca welon czy całun: „schlug den Schleier 
zurück”; drugi twarz trupa zasłania: „deckte den Schleier zu”; trzeci wreszcie „hub ihn wieder 
sogleich”; i dopiero wtedy następuje połączenie ze śmiercią w ostatnim pocałunku: „und küsste 
sie an den Mund so bleich”. [DR 231]

Cztery wiersze dla umarłej bogini mają podobny rytm – Dionizos przybywa 
ku Ariadnie, by ją na przemian uśmiercać i ożywiać, aż wreszcie zbliża się kres, 
ostatni wiersz i ostatni pocałunek: „Jesień jesień – nic nie zostanie”. Z tej perspek-
tywy można połączyć metafory kołującego tańca i czarowania, a także teatru 
świata i zawieszenia pośrodku nicości (ta powiedziałaby więcej o eseju Wieszanie) 
jako figury transgresji:

Zapadnia się otwiera a potem zamyka
Jest to jakaś (nam bliżej nieznana) technika

(Ogród w Milanówku – wielki teatr świata, DG 32)

I moknie szambo nim je zamkną w szambowozie
Tam w środku świat-wisielec wisi na powrozie

(Ogród w Milanówku – śnieg z deszczem w końcu listopada, DG 13) 

Dwubiegunowy rytm ukazywany przez Rymkiewicza odpowiadałby jego 
wizji istnienia w nicości – po jednej stronie byłaby magia życia, a po drugiej ot-
chłań, co wszystko anihiluje. Mieszkańcy świata-ogrodu kołysaliby się niejako nad 
przepaścią w wahadłowym ruchu, który kiedyś wyrzuci ich całkiem poza ostatecz-
ną granicę („Z nicości do nicości to są ze trzy skoki / Dwa przez ogród a trzeci to 
już pod obłoki” áDo widzenia gawrony, DG 19ñ). Dynamika transgresji przekłada 
się na cykliczność formy poetyckiej i tłumaczy wariacje motywów, kołową budo-
wę oraz przechodzenie od jednej kategorii estetycznej do drugiej. Tworząc taką 
formę, poeta afirmuje sprzeczną naturę życia, by mówić o trwodze, ale też o rado-
ści artysty, który dzieli się z innymi własną śmiercią. 

Kolejna sprawa wymagająca podkreślenia to status daru, jaki nadaje Rymkie-
wicz literaturze. Cykl poetycki nazwać można „darem”, kiedy ważną rolę odgry-
wają w nim dedykacje, a także wiadomości o czasie i miejscu jego powstania. 
Sygnatury te poświadczają istnienie twórcy, pielęgnują związek z obdarowywany-
mi oraz wychodzą naprzeciw czytelnikom. 

Dedykacja jest wyrazem daru – w religijnych kategoriach rzecz ujmując, pierwotnie – dar 
z wiersza był formą ofiary. [...] „Dare” znaczy ‛nawiązywać stosunek’, a więc: brać udział 
w innej osobie za pomocą jakiegoś przedmiotu, który nie jest właściwie „przedmiotem”, lecz 
częścią własnego „ja” człowieka 51. 

51 A. L u b a s z e w s k a, Co jest ukryte w tym, co widoczne. (Cykl poetycki i dedykacja w to-
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Takie są Cztery wiersze dla umarłej bogini – motywowane ekonomią daru, 
ustalają więzi między teraźniejszością a przeszłością, między poetą a czytelnikami, 
co odróżnia je od maskulinistycznych lektur mitu. Carolyn G. Heilbrun przeciw-
stawia Jamesowi Joyce’owi – wyzyskującemu sam wątek labiryntu – Virginię 
Woolf, która opowiedziała się po stronie kobiet, jako że jej „zadaniem było pamię-
tać o Ariadnie” 52. Teksty Rymkiewicza mają podobny cel, zatem odbiegają od 
takiej literatury jak Heroidy Owidiusza, gdzie postać Ariadny służy tylko temu, 
„aby utrwalić to, co już przeczytane [...]” 53. Rymkiewiczowski cykl bliski jest 
écriture féminine w rozumieniu Hélène Cixous, ukazującej, że „ekonomia kobieca 
nie [...] prowadzi rachunku zysków i strat. Pisanie kobiece może być szczodre, bo 
nie lęka się utraty” 54. W tym znajduje wyraz afirmacja istnienia w nicości – poeta 
obdarowuje innych śmiercią Ariadny, albowiem zwracać się do czytelników to dla 
niego „żyć utratą” 55.

Ostatnie zagadnienie dotyczy sposobu, w jaki Rymkiewicz odczytuje mit, oraz 
użytku, jaki z niego czyni; łączą się tu wszystkie poruszane wcześniej wątki. 
W korzystaniu z różnych wersji mitu o Ariadnie, a także o Dionizosie i Orfeuszu 
widać regułę, którą odnosi pisarz do tradycji literackiej i do swojej twórczości: 
wybieranie osobnych elementów i komponowanie ich w nową całość, aby ożywa-
ły w ruchu wiecznego powrotu. Tym samym poeta transponuje cykliczność jako 
zasadę mitu na formę jego lektury, bliską praktyce bricolera, zajmującego się de-
konstrukcją spetryfikowanych układów oraz ich ponownym inwencyjnym składa-
niem. W odczytaniu Rymkiewicza opowieści martwe dla współczesnych przywo-
ływane są za pośrednictwem interpretacji dokonanych przez Nietzschego, Straus-
sa i Moreau; dzięki temu odsłaniają różne wymiary swojego długiego trwania 
i stają się żywe niczym „dziki podarek” z pszczół Persefony, jakim była dla Osipa 
Mandelsztama poezja ofiarowana ukochanej. Dionizyjskie i orfickie cykle Rym-
kiewicza reaktywują coś, czego dzisiejszy świat nie przyjmuje – mit życia tożsa-
mego ze śmiercią; są pisarstwem, w którym baśniowe historie tworzą „fabułę 
wieków, narrację planety”. 

Dochodzimy tu do kwestii kluczowej dla interpretacji cyklu. W misteriach 
dionizyjskich inscenizowano śmierć i wskrzeszenie boga przez dokonanie mistycz-
nej ofiary na nieskalanym zwierzęciu, identyfikowanym z nieprzyjacielem Dioni-
zosa, a zarazem z nim samym 56. Grecy wierzyli, że ofiarowana istota odzyska 

mikach „Biblioteki Poezji Młodej Polski”). W zb.: W kręgu Młodej Polski. Prace ofiarowane Marii 
Podrazie-Kwiatkowskiej. Red. M. Stala, F. Ziejka. Kraków 2001, s. 347, 348.

52 Te słowa C. G. H e i l b r u n, ze studium Virginia Woolf and James Joyce: Ariadne and the 
Labyrinth, cytuję za pracą K. S z c z u k i  Prządki, tkaczki i pająki. Uwagi o twórczości kobiet (w zb: 
Krytyka feministyczna. Siostra teorii i historii literatury. Red. G. Borkowska, L. Sikorska. Warszawa 
2000, s. 72).

53 M i l l e r, op. cit., s. 508–509.
54 K. K ł o s i ń s k a, Czytać na marginesie, pisać na marginesie. „Katedra Gender Studies UW” 

2001, nr 3, s. 141.
55 Jak zaznacza K. K ł o s i ń s k a (Żyć utratą. W: Miniatury. Czytanie i pisanie „kobiece”. 

Katowice 2006, s. 23), w écriture féminine „ściśle odgraniczone pojęcia, układane w opozycyjne 
pary: życie–śmierć, kochać życie – nienawidzić śmierci, wprawione zostają w ruch. Logocentryzm 
spychał śmierć na m a r g i n e s  życia. [...] Cixous może powiedzieć: »nie ma mnie bez miłości do 
niej«, już bowiem wie, że śmierć zagospodarowuje się wewnątrz życia, jest nieodłączną jego częścią”.

56 Tu i dalej odwołuję się do ustaleń K e r é n y i e g o  (Dionizos, s. 264 n., cytat s. 272).
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życie, kiedy bóstwo powróci w czasie otwarcia podziemi, mundus patet. Jak 
wiadomo, ważną funkcję w świętych obrzędach pełnił dytyramb, z którego wyło-
niła się tragedia. Odgrywano w niej los ofiary i Dionizosa – nieświadom swej winy, 
bohater sceniczny umierał, „by sam bóg mógł się wcielić przez niego [...]”. Wi-
dzowie mieli odnosić tragedię do siebie, stawać w świetle ciemności swego losu. 
Można chyba powiedzieć, że Cztery wiersze dla umarłej bogini tworzą coś w ro-
dzaju tragedii. Ariadna, „rozpaczające ciało kobiece” 57, dostępuje tutaj misterium 
wskrzeszania i unicestwiania życia – owego przejścia Dionizosa, o jakim czytamy 
w epilogu: „Wszystko co jest to tylko ślady twych sandałów”. Wpisane w teksty 
Rymkiewicza dzielenie się z innymi śmiercią stanowi transgresję realizowaną in 
statu nascendi, akt performatywny, zdarzenie powodujące, że zamierzchły mit 
staje się odkryciem dokonywanym „po to, by mogło być powtarzane, wykorzysty-
wane i wpisywane w odmienne konteksty” 58. Zainscenizowanie losu Ariadny 
sprawia, że cykl prowokuje szczególną lekturę – podobnie jak tragedia, skłania do 
uczestnictwa w kolejnych odsłonach dramatu. Pierwsza z nich to jasność w ciem-
ności. Druga: taniec i ekstaza. Trzecia: apoteoza i upadek. Czwarta: pogrzebanie 
i narodziny życia. Piąta: przyzywanie kogoś, kto jest nieobecny. I szósta: już nic.

A b s t r a c t
DOROTA WOJDA 
(Jagiellonian University of Cracow)

“ARIADNA’S TEARS.” JAROSŁAW MAREK RYMKIEWICZ’S POETIC CYCLE                        
AS AN AFFIRMATION OF EXISTING IN NOTHINGNESS

The article concerns Jarosław Marek Rymkiewicz’s Four Poems for a Dead Godess (from the 
2006 volume Good bye rooks) seen as a cycle and set against the poet’s other achievements. Founded 
on this, the author formulates a thesis that cyclicality is key feature of  Rymkiewicz’s creativity seen 
an a discourse displaying the paradox of disparity and repetition.  The cyclicality in question con- 
sists in the writer’s establishing among his texts the various relationships, links them into series,  
determines the proper idiom for them, and takes up the concept of eternal return.  The interpretation 
of Four Poems effects in formulating a conclusion that Rymkiewicz transforms a myth to display 
Dionysian vision of the worls and to make poetry affirmation of existing in nothingness. The cycle 
dedicated to Ariadna performs the destiny of the goddess, it is an act of transgression and benefaction, 
and at the same time a literary event which induces performative reading.  

57 M i l l e r, op. cit., s. 510.
58 J. D e r r i d a, Psyché. Odkrywanie innego. Przeł. M. P. M a r k o w s k i. W zb.: Postmoder-

nizm. Antologia przekładów. Wybór, oprac. i przedm. R. N y c z. Kraków 1997, s. 84.
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WIeLkoPoLSka W SFerze WyoBraŹNI PoetyCkIej  
FraNCISzka MoraWSkIego
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Nawet pobieżna analiza przejawów życia literackiego w Wielkopolsce w pierw-
szej połowie XIX w. dowodzi, że jednym z najciekawszych wśród nich zdarzeniem 
jest twórczość Franciszka Morawskiego. Niestety, interesujący nas fragment jego 
biografii, tj. lata 1834–1861, nie wzbudza należytego uznania. Badaczy charakte-
ryzujących dorobek poety cechuje wyraźna selektywność uwagi. Przedmiotem 
swoich dociekań czynią oni teksty Morawskiego ogłoszone przed powstaniem li-
stopadowym, kiedy pisarz przebywał w królestwie kongresowym. o późniejszej 
spuściźnie autora – obfitej i różnorodnej, dodajmy – wspominano dotąd raczej 
okazjonalnie 1. Wyjątkiem od tej zasady pozostaje zbiór bajek oraz częściowo poemat 
Dworzec mego dziadka. 

W artykule chcemy przybliżyć twórczość Morawskiego poświęconą Wielko-
polsce. Ściślej – pragniemy ustalić zakres funkcjonowania pierwiastków regional-
nych w poszczególnych tekstach poety ogłoszonych po r. 1834 oraz odnotować 
sprawę osobliwej koegzystencji w obrębie jednej biografii literackiej antagonistycz-
nych z natury wątków klasycznych i romantycznych 2. Praca nie rości sobie preten-
sji do wyczerpania tematu. Ma raczej spełnić rolę informacyjną i zachęcić do dalszych 
analiz.

Morawski przybył do rodzinnej Luboni w r. 1834, po zaledwie 2-letnim zesła-
niu do Wołogdy za udział w zrywie listopadowym 3. Szybki wyjazd z rosji moż-

1 rzecz znamienna – najobszerniej omówili ją badacze XIX-wieczni: L. S i e m i e ń s k i 
(Żywot Franciszka Morawskiego. W: Dzieła. t. 4. Warszawa 1881) oraz k. j a r o c h o w s k i  (Li-
teratura poznańska w pierwszej połowie bieżącego stulecia. Poznań 1884). Interesującym nas frag-
mentem twórczości Morawskiego praktycznie nie zajmuje się nawet W. P u s z, autor najnowszego 
artykułu syntetyzującego jego dokonania. tekst znalazł się w trzecim tomie prestiżowego wydaw-
nictwa Pisarze polskiego oświecenia (red. t. kostkiewiczowa, z. goliński. t. 3. Warszawa 1996). 

2 zob. W. P u s z, Współistnienie romantyków z klasykami, czyli prawdziwy koniec polskiego 
oświecenia. W zb.: Na przełomie oświecenia i romantyzmu. O sytuacji w literaturze polskiej lat 
1793–1830. red. P. Żbikowski. rzeszów 1999.

3 Lubonia znalazła się w rękach Morawskich w 1805 roku. Majątek zakupił ojciec generała. 
Poeta otrzymał wieś w wyniku działów rodzinnych w 1809 roku. zob. Majątki wielkopolskie. t. 4: 
Powiat leszczyński. oprac. M. j a r z e w i c z. Szreniawa 1996, s. 92. 
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liwy był dzięki wstawiennictwu u zaborcy skompromitowanego w oczach polskiej 
opinii publicznej gen. Wincentego krasińskiego. Władze carskie nie wyraziły 
jednak zgody, aby twórca zamieszkał ponownie w królestwie. Pozostał mu więc 
kraj lat młodzieńczych. Morawski wracał do Wielkopolski jako znany wojskowy 
(m.in. minister wojny w rządzie narodowym w r. 1831) oraz liczący się na ojczystym 
parnasie poeta, krytyk i tłumacz. jego wyjątkową pozycję w późnoklasycystycznym 
środowisku literackim zgodnie podkreślają dawni i współcześni badacze. Wśród 
tych ostatnich zarówno ryszard Przybylski, jak i Piotr Żbikowski – autorzy najpo-
ważniejszych monografii piśmiennictwa postanisławowskiego 4 – widzą w Moraw-
skim czołowego poetę okresu. Przybylski stwierdza nawet, że twórca Dworca mego 
dziadka to „obok kajetana koźmiana najwybitniejszy klasyk po rozbiorach” 5.

z wpływowego generała i cenionego pisarza, ozdoby puławskiego dworu 
książąt Czartoryskich i pierwszych salonów Warszawy, członka elitarnego towa-
rzystwa Iksów, rozjemcy klasyków i romantyków 6 przyszło Morawskiemu zmienić 
się w rolnika gospodarzącego na kawałku odziedziczonego zagonu. Metamorfoza 
ta nie była łatwa. Nie pomógł w niej nawet fakt, że Wielkopolska w latach trzy-
dziestych XIX w. doświadczała szczególnego ożywienia kulturalnego. rodzinne 
strony traktował Morawski, zgodnie z obiegową opinią, jako ugór kulturalny 
i region na wskroś niepoetycki. W jednym z listów z tego okresu wyznawał: 

poecie duszno jest w Wielkopolsce, gdzie bym ledwie dwie osoby mógł znaleźć mające cokol-
wiek zmysłu poetycznego lub prawego smaku [...]. Co nieczasowe, nie ma ponęty. Sam Homer 
i tasso mniej by tu znaczył od dobrego piwowara 7. 

Później ta emocjonalna – nie do końca sprawiedliwa – ocena, podyktowana 
chwilowymi trudnościami życiowymi, złagodniała. Morawski nabrał gospodar-
skiego doświadczenia i zaakceptował realia dalekiej prowincji, co pozwoliło mu 
na nowo zintensyfikować pracę twórczą. 

o stopniowym odzyskiwaniu przez generała psychicznej równowagi możemy 
wnioskować z wypowiedzi kajetana koźmiana. W korespondencji z Franciszkiem 
Wężykiem autor Ziemiaństwa skarżył się, że Morawski nieregularnie odpisywał 
na wysyłane do Luboni listy 8. zważywszy na autentyczną przyjaźń obu literatów, 
jest to informacja znamienna – świadczy o wzrastającej stabilizacji wewnętrznej 
Morawskiego. z biegiem czasu nie potrzebował on już systematycznego ducho-
wego wsparcia otoczenia, z którego został siłą wyrwany. dawne stosunki arty-
styczne udało się zresztą zastąpić nowymi przyjaźniami i znajomościami (m.in. 
z janem koźmianem, edwardem raczyńskim, antonim Sułkowskim, janem Po-
plińskim, ryszardem Berwińskim czy edmundem Bojanowskim). 

Pisarz stopniowo identyfikował się z miejscowym środowiskiem kulturalnym. 

4 P. Ż b i k o w s k i, Klasycyzm postanisławowski. Doktryna estetycznoliteracka. Warszawa 
1984. – a. W i t k o w s k a, r. P r z y b y l s k i, Romantyzm. Warszawa 1997.

5 W i t k o w s k a, P r z y b y l s k i, op. cit., s. 181.
6 W dwóch swoich głośnych listach poetyckich z r. 1829 pt. Klasycy i romantycy polscy  

F. M o r a w s k i  zajmuje stanowisko wyraźnie pojednawcze, w duchu liberalizmu estetycznego – 
zob. Walka romantyków z klasykami. oprac. i wstęp S. k a w y n. Wrocław 1960. BN I 183. 

7 Cyt. za: S i e m i e ń s k i, op. cit., s. 95. 
8 zob. Korespondencja literacka Kajetana Koźmiana z Franciszkiem Wężykiem 1845–1856. 

oprac., wstęp S. t o m k o w i c z. W zb.: Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce. t. 14. 
kraków 1913, s. 147.
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Przemawia za tym np. fakt podjęcia współpracy z kasynem gostyńskim 9. zorga-
nizowany jesienią 1838 w jego ramach Wydział Literacki zamierzał wydawać 
rocznik pt. „Świętojanka”. Miało to być pismo regionalne, obrazujące stan umysło-
wy Wielkiego księstwa Poznańskiego. redakcję planowano przekazać Francisz-
kowi Morawskiemu, antoniemu Woykowskiemu oraz eulogiuszowi zakrzewskie-
mu. Niestety, pomimo usilnych starań – do współpracy z rocznikiem wezwano 
około 40 osób – ambitne przedsięwzięcie upadło 10. regularnie natomiast zasilał 
Morawski swymi poezjami noworocznik „Pokłosie” wydawany przez Bojanow-
skiego, współzałożyciela i aktywnego członka kasyna w gostyniu 11. Sukcesem też 
zakończyła się próba nawiązania kontaktów z gronem działaczy kulturalnych 
z Leszna. twórca zaczął mianowicie dość dużo publikować na łamach drukowane-
go w tym mieście od r. 1834 „Przyjaciela Ludu”.

Morawski nigdy zresztą nie zerwał dawnych więzi sprzed 1831 roku. kontak-
ty z królestwem podtrzymywał za sprawą swojej córki, Marii. została ona żoną 
karola jezierskiego i zamieszkała w Mińsku Mazowieckim. dawne grono znajo-
mych poety zaglądało też do Wielkopolski. krótko po osiedleniu się w Luboni 
odwiedziła go sama księżna Maria Wirtemberska 12. W majątku generała bawił syn 
kajetana koźmiana, andrzej edward. Poeta starał się nadto pielęgnować dawniej-
sze związki literackie. dowodem tego były choćby zabiegi wokół publikacji we 
Wrocławiu Ziemiaństwa polskiego kajetana koźmiana 13. od czasu do czasu teksty 
Morawskiego drukował również któryś z periodyków w królestwie. jedna z takich 
publikacji w r. 1841 – chodzi o słynną bajkę polityczną Wisła, będącą przejrzystą 
alegorią sytuacji Polski pod zaborem rosyjskim i zapowiedzią niechybnego odro-
dzenia kraju – zakończyła się konfiskatą numeru „gazety Warszawskiej” i głośnym 
we wszystkich zaborach skandalem politycznym 14. jak zwykle w takich okolicz-

9 organizacja ta skupiała elitę społeczną (głównie ziemian) południowo-zachodniej Wielkopol-
ski. działała w latach 1835–1846. Przez historyków zgodnie uważana jest za pierwszą tak poważną 
inicjatywę żywiołu polskiego w Wielkim księstwie Poznańskim po upadku powstania listopadowego. 
zdaniem W. j a k ó b c z y k a  (Przemiany Wielkopolan. Pierwsza generacja. Maszynopis nie publi-
kowanego referatu, s. 4), historyczne zasługi gostyńskiego towarzystwa polegają na pionierstwie 
„w pomyśle i wykonaniu” nowoczesnej organicznikowskiej instytucji w skali całego kraju. Cyt. za: 
S. j a n k ow i a k, Kasyno Gostyńskie 1835–1846. U początku pracy organicznej w Wielkopolsce. 
gostyń 1996, s. 138. 

10 zob. F. S z a f r a ń s k i, Gustaw Potworowski 1800–1860. Poznań 1939, s. 34–35. autor 
powołał się na zaginione akta Wydziału Literackiego kasyna gostyńskiego. Przewidywany skład 
zespołu nowego pisma sugeruje, że mogło ono osiągnąć sukces. Woykowski został bowiem w r. 1838 
redaktorem znakomitego „tygodnika Literackiego” drukowanego w stolicy Wielkopolski. zakrzew-
ski zasilił natomiast redakcję „dziennika Poznańskiego”. 

11 Poeta zamieścił w sześciu tomach noworocznika łącznie 22 utwory. Więcej opublikowali 
w „Pokłosiu” jedynie S. e. koźmian oraz t. olizarowski. zob. j. B u j a k, „Pokłosie. Zbieranka 
literacka na korzyść sierot” 1852–1862. Maszynopis pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem 
prof. B. zakrzewskiego (Muzeum im. edmunda Bojanowskiego w grabonogu).

12 M. a. W i r t e m b e r s k a, Listy do Franciszka Morawskiego. „kronika rodzinna” 1886, 
nr 4, s. 141. 

13 zob. S i e m i e ń s k i, op. cit., s. 96–97. Uznaniem cieszył się zresztą Morawski nie tylko 
w kręgu klasyków. doceniali go także młodzi poeci romantyczni. dla przykładu z. krasiński przysłał 
do Luboni w r. 1844 rękopis Psalmu polskiego z prośbą o recenzję – zob. z. M u s z y ń s k a, Krasiń-
skiego „Wierzeniczenia”. W zb.: Literackie przystanki nad Wartą. red. z. Szweykowski. Poznań 1962, 
s. 190.

14 zob. H. S t a n k o w s k a, Alegoryczna bajka polska w czasopismach Wielkiej Emigracji. 
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nościach bywało, represje carskiej cenzury przysporzyły poecie tylko dodatkowej 
popularności. 

W nowej sytuacji unikał wszakże Morawski rozgłosu. Starał się trzymać z dala 
od wielkich wydarzeń. Nie sposób, oczywiście, zawierzyć deklaracjom autora, 
które składał w jednym ze swych kolejnych wielkopolskich listów, dotyczących peł-
nej artystycznej abstynencji: 

już więc na dobre porzuciłem pióro, nic a nic pisać nie będę. Ważniejszy cel mam przed 
oczyma; edukacja tadzia [tj. syna], pilnowanie lekcyj wszystek czas mi zabiera, a wreszcie 
proza kaszy, mąki, rachunków domowych do reszty wysusza imaginację 15. 

Podobne wyznania Morawskiego na temat dalszej pracy literackiej miały war-
tość względną. zapewnieniom o zakończeniu kariery artystycznej przeczyły ciągle 
nowe efekty jego pisarskiej weny. Przy czym interesujący nas w artykule nurt re-
gionalny nie jest wśród nich wcale jedyny. Wspomnieć należy o systematycznie 
uprawianej po r. 1834 twórczości przekładowej, scenicznej czy fabulistycznej. 
Stanisław tarnowski nie bez racji konstatował więc, że „chylący się ku starości 
jenerał pisze więcej jak za młodu” 16. Pracę literacką traktował jednak teraz Moraw-
ski jako miłą sercu rozrywkę pozwalającą choć na chwilę oderwać się od trosk 
gospodarskich i rodzinnych obowiązków, a nie jako drogę do zaszczytów i powo-
dzenia. 

Poeta nie miał trudności z bieżącym publikowaniem. Szczęśliwym trafem w tym 
samym roku, w którym twórca osiadł w Luboni, w niedalekim Lesznie – o czym 
już wzmiankowaliśmy wcześniej – zaczął wychodzić „Przyjaciel Ludu” 17. Moraw-
ski szybko nawiązał z tygodnikiem ścisłą współpracę. Najowocniej rozwijała się 
ona w latach 1837–1842. obie strony czerpały z tych kontaktów wyraźne korzyści. 
Morawski zyskał szansę – zważywszy na popularność periodyku i w Wielkopolsce, 
i w innych zaborach – dotarcia do szerokiego odbiorcy, „Przyjaciel Ludu” zaś 
ozdobiony został tekstami znakomitego pisarza. redakcja mogła także konsultować 
swoje pomysły z niekwestionowanym autorytetem literackim.

Utwory poety pojawiające się w leszczyńskim tygodniku zasługują na baczną 
uwagę. Świadczą bowiem o postępujących przewartościowaniach w pisarstwie 
Morawskiego – odkrywaniu nowych motywów i środków wyrazu. Po roku 1834, 
kiedy obca władza deportowała generała z królestwa, zdawał się on po trosze emi-
grantem. W Poznańskiem, choć to przecież rodzinne strony artysty, nie czuł się 
zrazu najlepiej. Szukał zatem azylu. okazała się nim historia i tradycja. Wspomnie-

„Prace Polonistyczne” t. 29 (1973), s. 148. – W. Wo ź n o w s k i, Dzieje bajki polskiej. Warszawa 
1990, s. 237. 

15 S i e m i e ń s k i, op. cit., s. 95.
16 S. t a r n o w s k i, przedmowa w: F. d z i e r ż y k r a j  M o r a w s k i, Pisma zbiorowe wier-

szem i prozą. t. 1. Poznań 1882, s. XXV. dalej do tej edycji odsyłam skrótem M. Liczby po skrócie 
oznaczają stronice.

17 tygodnik odegrał w dziejach prasy polskiej wyjątkową rolę. j. M a c i e j e w s k i  (Dzieje 
Wielkopolski. red. W. jakóbczyk. t. 2. Poznań 1973, s. 312) pisał: „znaczenie »Przyjaciela Ludu« 
w historii polskiego czasopiśmiennictwa polega przede wszystkim na tym, że był on pierwszym 
popularnym magazynem ilustrowanym w Polsce”. Periodyk docierał do każdego z trzech zaborów, 
a jego nakład dochodził do 3 tys. egzemplarzy. opinie historyków i literaturoznawców na temat tej 
leszczyńskiej inicjatywy wydawniczej zebrał j. W i ś n i e w s k i  w artykule Głosy o „Przyjacielu 
Ludu”. („Przyjaciel Ludu” ánowyñ 1987, z. 1).
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nie dawnych lat, wyraźnie zresztą idealizowanych, miało przywrócić spokój ducha. 
Przekonuje nas o tym wstęp do napisanego zaraz po przybyciu do Luboni poematu 
Wizyta w sąsiedztwo (1837). Minione czasy ulegają w tekście swoistej sakralizacji:

gdzież jesteś, czasie ojców?... jeszcześ niedaleki,
Przecież zda się, że setne dzielą cię już wieki.
Wszystko, wszystko tak nagle, tak zupełnie inne!
o powróć, myśli moja, w twe lata dziecinne;
Wywołaj dawne kształty, schwyć i przedstaw oku
W mglistym już niepamięci ginące obłoku. [M 39]

jak dla Mickiewicza – odwołanie do Pana Tadeusza jest tu bowiem oczywiste 
– obraz rodzinnej Litwy, tak dla Morawskiego kraj lat dziecinnych jawił się jako 
wybawienie dla skołatanej duszy. Była to kraina odwiecznych obyczajów, czytel-
nych zasad moralnych oraz szczerych uczuć. Przytoczony fragment ilustruje przy 
okazji zaszłą w oświeceniu zmianę poglądów na szlachecką prowincję. już w do-
bie stanisławowskiej ostra krytyka sarmatyzmu powoli ustępowała życzliwej 
aprobacie swojszczyzny. 

W obrębie tej ostatniej wyeksponował Morawski dwa wątki: historię i ludo-
wość. Poeta widział siebie jako piewcę i odkrywcę zapomnianego świata, w którym 
dwór oraz wiejska społeczność stanowiły harmonijną całość.

Największe novum w interesującej nas poezji to utrzymane w konwencji bal-
ladowej wiersze odtwarzające wielkopolskie opowieści krążące wśród włościan. 
teksty te są wyrazem zainteresowania kulturą ludową, a jednocześnie nobilitacją 
na terenie prowincji nowego gatunku poetyckiego. o ich związku z regionem 
mówią już same tytuły. Mają one zwykle, zgodnie z ówczesnym zwyczajem, roz-
budowaną strukturę – składają się z tytułu zasadniczego oraz z dodatkowych uwag 
natury genologicznej lub topograficznej. Przy czym część owych nagłówków 
zdradza wiejskie źródło w sposób bardzo ogólny, posługując się określnikami typu 
„wiejski” czy „gminny”, np. Święty Izydor. Legenda wiejska; Ciche dziecię. Z po-
dania gminnego. Inne natomiast są bardziej precyzyjne, tzn. dokładnie informują 
o terenach, których poszczególne utwory dotyczą bądź na których można je usły-
szeć, np. Góra poznańska; Chłop i diabeł. Powiastka gminna znad Warty; Halka. 
Z gminnej powieści z okolic Poznania; Brzoza gryżyńska. Nazwy wielu miejsco-
wości wielkopolskich pojawiają się ponadto w partiach narracyjnych wzmianko-
wanych wierszy.

omawiane próby poetyckie Morawski sam ocenił. Ballada Brzoza gryżyńska 
opatrzona została następującym metapoetyckim wstępem:

Lubisz urocze wiejskich marzeń kwiaty,
Przyjmij więc jeden w ofierze.

Pierwsza to gadka wielkopolskiej chaty 
W szaty się rymu przybierze.

Nie żądaj po niej świetnego ubrania,
W proste się barwy przystroi;

Skromne są ludu naszego podania,
Skromny im wierszyk przystoi. [M 95]

zacytowane wersy przyniosły zarówno diagnozę ogólnej sytuacji literatury 
w Poznańskiem, jak i ciekawą autoocenę. Wieś i jej spuścizna kulturowa, zdaniem 
poety, nie znalazły do tej pory w regionie należytego uznania. twórca był świadom 
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swego pierwszeństwa w eksploracji wielkopolskiego folkloru (kilka lat później 
prekursorstwo to potwierdził Berwiński 18). zaliczany do czołowych przedstawicie-
li późnoklasycystycznego parnasu polskiego Morawski musiał jednak zdawać sobie 
sprawę z potencjalnej krytyki warszawskich czy wileńskich recenzentów, jaka 
spotkać go może za takie zbyt daleko idące eksperymenty. Chcąc ją uprzedzić, 
starał się Morawski sformułować podstawy teoretyczne podejmowanych prób ar-
tystycznych. 

Poeta uwydatniał autonomiczny charakter ekspresji ludowej, do której nie 
miały zastosowania normy oficjalnej poetyki. Być może, za początkowymi strofa-
mi Brzozy kryło się jednak coś więcej: autor usiłował nawiązać zarazem do głów-
nego nurtu estetyki klasycystycznej. Wpisał literackie trawestacje gminnych podań 
w oficjalny system genologiczny i przywołał kanoniczną triadę stylową. Był prze-
konany o konieczności zachowania w rozpatrywanych stylizacjach rygorów stylu 
prostego i wynikających z nich zasad kompozycyjnych oraz językowych. Propono-
wane rozstrzygnięcie dawało duże pole swobody. z jednej strony, genus tenue to 
forma bardzo pojemna – mieściły się w niej coraz to nowsze, wypracowywane 
w kolejnych epokach, gatunki. z drugiej, stanowiła ona kamień węgielny odwiecz-
nego, wywiedzionego jeszcze z antyku, sposobu myślenia o wszelkim typie pi-
śmiennictwa 19. zastosowany mechanizm obronny sprawiał, że Morawski zyskiwał 
zdecydowaną przewagę nad swoimi adwersarzami już na wstępie dyskusji. dezak-
tualizował ewentualne oskarżenie o zdradę własnego środowiska.

kiedy rekonstruujemy bezpośrednią genezę serii ballad, które ogłosił Moraw-
ski po przybyciu do Wielkopolski, trzeba zwrócić uwagę na co najmniej kilka 
spraw. Po roku 1831 twórca wyzwolił się spod bezpośredniego wpływu środowisk 
klasycystycznych z kajetanem koźmianem na czele. Po drugie, romantyzm w okre-
sie polistopadowym stał się dominującym nurtem w polskiej literaturze. Morawski 
zawsze czuł wiele sympatii do nowego obozu artystycznego (choć potrafił też 
dostrzec w nim słabsze strony). teraz mógł ową przychylność okazać w sposób 
praktyczny. Należy wreszcie domniemywać, że udział w rozbudzeniu zaintereso-
wań autora twórczością gminną miało miejscowe środowisko czytelnicze. Poznań-
skie od dawna oczekiwało na swoje ballady. do rangi symbolu można podnieść 
wysiłki raczyńskiego, aby stosowny tekst napisał Mickiewicz. Chodziło o nową 
Świteziankę. Wieszcz „miał ubrać w szatę poetycką podanie ludowe o pewnej 
Wielkopolance z czasów »potopu«, która, ratując swoje skarby przed ścigającym 
ją Szwedem”, utonęła w jeziorze pod Mosiną 20. zamówienie nie zostało jednak 
zrealizowane. ambicjom raczyńskiego oraz zapewne innych mieszkańców pro-
wincji, w tym i redakcji „Przyjaciela Ludu” (od pierwszych numerów leszczyńskie 

18 tak wypowiadał się r. B e r w i ń s k i  w przypisach do Bogunki na Gople (w: Powieści 
wielkopolskie. t. 1. Wrocław 1840, s. 177): „Pierwsze ballady wielkopolskie – Brzoza gryżyńska, 
Góra poznańska, które Fr. gr. Morawski w tak nadobną szatę poezji przystroił, że im dziś nie wstyd 
pokazać się obok sióstr Świtezianek, rusałek i Pani Twardowskiej; te ballady nieraz myśl moją 
porywały spośrodka bitew i szczęku oręża Iliady, a przenosiły na ojczyste, okwiecone łany”.

19 Na temat sposobu interpretowania stylu prostego w klasycyzmie zob. m.in. k. M a ć k o- 
w i a k, Słownik a poezja. Z zagadnień świadomości leksykalnostylistycznej polskiego oświecenia. 
zielona góra 2001. 

20 a. Wo j t k o w s k i, Edward Raczyński. W zb.: Wielkopolanie XIX wieku. red. W. jakóbczyk. 
t. 1. Poznań 1969, s. 48.
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pismo przykładało bowiem niezwykle dużą wagę do badań folklorystycznych), 
zdołał uczynić zadość dopiero Morawski.

Balladowe eksperymenty autora były wszelako przede wszystkim efektem jego 
osobistych upodobań. Poświadczył je sam zainteresowany. Mówiło o nich również 
otoczenie Morawskiego. twórca przyznawał się do fascynacji kulturą ludową 
jeszcze w okresie pobytu w królestwie kongresowym. W liście do konstantego 
Świdzińskiego przy okazji omawiania pierwszych prób pisarskich autora Pana 
Tadeusza Morawski zanotował: 

Wkrótce ma wyjść trzeci tom Mickiewicza. Pewien jestem, że będzie wiele farb poetycz-
nych. [...] rad bym także, aby ckliwymi deminutywami nie rozmazgajał naszego języka. [...] 
zresztą czytałem i niemieckie, i angielskie poezje gminne, a nic tam podobnego w tej mierze 
nie znajduję. Uważałem nawet nasz stan wiejski, słuchałem jego pieśni, jest w nich tkliwa 
melancholia, prostota, słodycz, ale nigdzie nie ma tego przesadnego pieszczenia się wyrazami 
sarmackiego języka 21. 

Pozostawmy na boku oceny Mickiewiczowskiego warsztatu. Skupmy się 
natomiast na wątku bezpośredniego penetrowania przez Morawskiego środowisk 
włościańskich. Biografowie poety uwiarygodniają zaprezentowaną relację. Przy-
wołajmy wspomnienia Stanisława koźmiana: 

tysiąc pociech było z nim [tj. Morawskim] podróżować. Żadnego chłopa nie spotkał, żeby 
mu jakiego konceptu nie powiedział. [...] gdy żebraka zoaczył, kazał stawać i wydobywając 
z kieski pieniądze dla niego, wypytywał go o okolicę i żegnał pociesznym słowem 22.

Stosunek Morawskiego do „wiejskich marzeń kwiatów” (M 95), jak sam autor 
peryfrastycznie nazwał swe ballady, był niejednorodny. Poeta nigdy nie żywił scep-
tycyzmu wobec twórczości ludu. Nie stanowił zresztą pod tym względem szczegól-
nego wyjątku. Podobne fascynacje dostrzec można również u innych pisarzy oświe-
cenia porozbiorowego. kiedy jednak teksty np. kazimierza Brodzińskiego czy 
Wincentego reklewskiego, dwóch twórców bodaj najbardziej oddalonych od tra-
dycyjnego sentymentalizmu, są jeszcze mimo wszystko konwencjonalnymi paster-
kami, w wierszach Morawskiego widać większą dbałość o autentyzm przekazywa-
nych treści. W kulturze włościan poszukiwał on – w opozycji do łzawych siela-
nek w. XVIII – rzeczywistych wartości moralnych i poznawczych. z drugiej jednak 
strony, pozostawał klasykiem. a zatem, inaczej niż romantycy, dystansował się on 
w strukturze głębokiej przekazu od gminnego sposobu odczuwania świata. raził 
Morawskiego zarazem grafomański zapał młodych literatów, którzy w pierwszej 
połowie XIX stulecia ulegli prawdziwej manii balladowej 23. zacytowany wcześniej 

21 Cyt. za: W. B i l l i p, Mickiewicz w oczach współczesnych. Dzieje recepcji na ziemiach 
polskich w latach 1818–1830. Antologia. Wrocław 1962, s. 332. 

22 S. k o ź m i a n, Jenerał Franciszek Morawski. „Przegląd Poznański” t. 38 (1865), z. 3,  
s. 264.

23  W niedatowanym liście do W. krasińskiego pomieścił F. M o r a w s k i  żartobliwy wiersz 
(cyt. za: a. B a r, Kumoszki na Parnasie. kraków 1947, s. 101), w którym pytał, czy to prawda: 

Że się wreszcie tak w balladzie
zatopiła wieszczów tłuszcza,
Że już stróżów w rym swój kładzie,
Żydom nawet nie przepuszcza,
Wali dzieło do śniadania,
drugie kończy do wieczora.

I-7.indd   143 2011-03-16   14:42:09



144 krzySztoF MaĆkoWIak

fragment Brzozy gryżyńskiej podkreśla opozycję między kulturą folkloru a jej  
eksploratorem. W deklaracji tej podmiot znajduje się na zewnątrz opisywanego 
świata. zajmuje wobec zaprezentowanej rzeczywistości postawę dystansu intelek-
tualnego.

Pozyskiwane od chłopów informacje opracowywał Morawski zgodnie z po-
stulatami racjonalizmu. Co prawda, czytamy w jego balladach o złośliwych dia-
błach, o nawiedzających wsie zjawach, o bijących bez udziału człowieka kościel-
nych dzwonach, ale wyniesione z klasycystycznych salonów opinie nie pozwalały 
mu zaakceptować tego świata bez zastrzeżeń. Innymi słowy, poeta daleki był od 
romantycznego zacierania, na wzór Bohdana zaleskiego, granic między pierwot-
nym, ludowym narratorem a przekazującym jego słowa w literackiej formie pod-
miotem. Wyrazem tej rezerwy jest m.in. język utrzymany zasadniczo w konwencji 
klasycystycznej (choć nie stroniący od potoczności). Podobnie rzecz się ma z przy-
pisami, którymi twórca opatrywał swoje wiersze. oto treść jednego z nich, doda-
nego do ballady Chłop i diabeł: 

Powieść ta po kilku błąka się krajach; ja wolałem ją skreślić podług tej wersji, jaką wyro-
biła ludu naszego wyobraźnia. godnym jest zastanowienia, że gdy gdzie indziej czart na koniec 
tryumf odnosi, chłop w naszym opowiadaniu ciągle jest zwycięzcą i diabłu nawet przemóc się 
nie daje 24. 

adnotacje takie, pisze Maria dernałowicz o podobnych uwagach znajdujących 
się na marginesie wczesnych ballad Mickiewicza, oddalały narratora od poety. ten 
ostatni nie brał na siebie odpowiedzialności za wymowę utworu, świadomie nie 
znosił podziału odgraniczającego człowieka wykształconego od zjawisk folkloru 25. 
Czytelnik i artysta niejako porozumiewali się ponad głową kreowanego w tekście 
opowiadacza. 

zapewne Morawski skłonny byłby złagodzić kategoryczność stwierdzeń ano-
nimowego autora artykułu Nieco o duchu poezji gminnej pomieszczonego w „Przy-
jacielu Ludu” w r. 1838: 

Lud nasz opojony jest jeszcze zabobonem, którego w ciemnocie swojej do fikcji poetyckiej 
policzyć nigdy nie można, ani spodziewać się, aby poeta wyższej oświaty mógł z każdego 
wyobrażenia zabobonnego korzystać 26. 

z całą pewnością nie chciał jednak, aby odbiorca jego folklorystycznych sty-
lizacji wybujałość ludowej fantastyki traktował dosłownie. Był to żywioł, który 
należało ująć w reguły zdrowego rozsądku. zracjonalizowane podania gminne, 
podporządkowane literackim prawidłom, miały stać się dzięki swej sugestywności 
i świeżości motywów środkiem wychowawczym bądź materiałem wprowadzającym 
elementy humoru 27.

W wiejskich opowiadaniach szukał Morawski nadto elementów narodowych 
dziejów. Pisarzowi nie były obce romantyczne poglądy, w myśl których w folklo-
rze należało upatrywać śladów zbiorowej pamięci o zamierzchłych czasach. Pro-

24 „Przyjaciel Ludu” r. 4 (1837/38), nr 31, s. 242.
25 zob. M. d e r n a ł o w i c z, Adam Mickiewicz. Warszawa 1985, s. 68.
26 „Przyjaciel Ludu” r. 4 (1837/38), nr 10, s. 75.
27 Na świadome ograniczanie fantastyki w balladach Morawskiego zwrócił już uwagę  

S. z d z i a r s k i  (Pierwiastek ludowy w poezji polskiej XIX wieku. Warszawa 1901, s. 244).
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motorem zwrotu do kultury ludowej jako źródła narodowości był zorian dołęga 
Chodakowski. Uważał on zarazem, że w dorobku twórczym środowisk gmin- 
nych tkwią istotne walory poznawcze, że z pieśni i klechd krążących po wsiach 
różnych zakątków Polski można w pewnym stopniu odtworzyć sposób myślenia na- 
szych przodków oraz poznać szczegóły prehistorii słowiańskiej 28. Morawski re-
prezentował jednak niekiedy skłonności zgoła odwrotne, tzn. z własnej inicjatywy 
wprowadzał wątki historyczne do kolejnych tekstów. W jego balladach liczą się 
przy tym epizody zarówno lokalne, jak i ogólnokrajowe. 

Przekonujemy się o tym dowodnie, czytając np. Górę poznańską. autor w utwo-
rze wykorzystał powszechne wśród ludu mniemanie, że wszelkie skały lub głazy 
narzutowe to efekt działalności mocy piekielnych. tym razem głaz taki miał w za-
myśle diabłów (których – jak tłumaczył Morawski w pierwodruku wiersza w „Przy-
jacielu Ludu” – nazwiska wzięte są z gminnych podań 29) wstrzymać wody Warty, 
aby zatopić wielkopolskie świątynie. Plan ten nie został na szczęście zrealizowany. 
kiedy lecący z olbrzymim kamieniem czarci dotarli do murów Poznania, zapiał kur 
i zmusił ich do ucieczki:

I już, już widzą, dopadają Warty,
Cieszy się tłuszcza zajadła,

gdy wtem kur zapiał i prysnęły czarty,
a góra w miasto upadła. 

zatrząsł się Poznań, na pół w gruzach runął,
Czarna pękła nawałnica;

Skoczył nurt rzeki i wstecz się odlunął,
zadrżały gniezno, kruszwica. [M 112]

Wody rzeki nie zostały spiętrzone, kościoły nie uległy zagładzie. Spadający 
głaz poczynił wszelako spore spustoszenie w stolicy Piastów i dał początek tytuło-
wej górze. 

Bardzo wyraźnie, o czym zaświadcza dopiero co przywołany fragment, wyeks-
ponowano w tekście realia wielkopolskie. Poeta świadomie rozbudował lokalną 
przestrzeń. Chwilami staje się ona nawet współuczestnikiem opisywanych zajść. 
Mamy w balladzie nazwy głównych miast i rzek regionu (Poznań, gniezno, krusz-
wica, Warta, obra), pojawiają się też nazwiska władców. Na fantastyczną fabułę 
nałożył wreszcie Morawski elementy autentycznej wiedzy historycznej. zdarzenie 
zostało przeniesione w odległe czasy średniowiecza, kiedy Bolesław Chrobry sze-
rzył wiarę chrześcijańską („Strącał i kruszył Polan bogi stare, / W nurtach szumnej 
topił rzeki”, M 109). Nie były obce twórcy również akcenty patriotyczne. Miały 
one krzepić serca i przypominać współobywatelom dni chwały. Po upadku powsta-
nia listopadowego wizja jednego z najwybitniejszych polskich królów, który dzier-
ży w dłoni szczerbiec i prowadzi do zwycięskiego boju dzielne hufce, była zapew-
ne powodem szczególnych wzruszeń: 

Miłoż to było pociągnąć oczami
Po wielkopolskiej krainie;

Cała się wkoło zwieńczyła krzyżami
I z gór wyrosły świątynie.

28 zob. j. M a ś l a n k a, Zorian Dołęga Chodakowski. Jego miejsce w kulturze polskiej i wpływ 
na polskie piśmiennictwo romantyczne. Wrocław 1965, s. 56.

29 „Przyjaciel Ludu” r. 4 (1837/38), nr 19, s. 52.
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[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]

I ciągnąc w boje dzielne hufce państwa
grzmiały hymn Bogarodzicy,

a szczerbiec słońcem ranku chrześcijaństwa
W Chrobrego jaśniał prawicy. [M 109–110]

konwencja balladowa została w obu zwrotkach na moment zawieszona. Poeta 
zrezygnował z bycia eksploratorem ludowych opowieści i przyjął rolę narodowe-
go kronikarza. zacytowany fragment z punktu widzenia genologii zbliża się nato-
miast do śpiewów historycznych i realizuje typowe dla nich funkcje, tj. populary-
zację rodzimej przeszłości oraz budzenie świadomości narodowej 30. 

Wyjątkową siłę motywów historycznych i regionalnych obserwujemy w wier-
szu Morawskiego pt. Wieża kruszwicka. jest to bodaj najbardziej wielkopolski jego 
utwór, przesiąknięty wręcz swoistym mistycyzmem. Intensywność uczuć łączy się 
tu z opisem ziem, które stanowiły kolebkę polskiej państwowości. Poeta dedyko-
wał Wieżę ryszardowi Berwińskiemu. tekst nie należał do wspomnianej serii 
ballad (choć niewątpliwie miał z nią ścisły związek). Był wierszem okolicznościo-
wym, wyrazem przyjaźni z młodym adeptem pióra i chęci wyznaczenia mu drogi 
twórczej. korespondował z podjętą przez Berwińskiego podróżą krajoznawczą po 
Wielkopolsce. Wycieczkę tę młody romantyk nazwał patetycznie „narodową piel-
grzymką” i opisał w formie listów na łamach „Przyjaciela Ludu” 31.

Przyroda i wtopiona w nią architektura zostają w tekście podniesione do god-
ności świadków wielkopolskich dziejów. Mogą one przekazać swą tajemną wiedzę, 
trzeba tylko chcieć i umieć dostrzec zakodowane w nich informacje. tytułowa 
wieża zyskuje wymiar prawdziwego archetypu:

jak król ruin omglony mrokiem tajemnicy,
omszonej przedwieczności świadek skamieniały,
Wznosi się groźny olbrzym prababnej kruszwicy,
W czarnym wieków pancerzu i z koroną chwały!

[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]

Szumią mu pieśń żałoby puszcz zamierzchłych knieje,
Wiatr długie jęki wyje w wielkim morzu łanów;
gopło mu poruszone głośny żal swój leje
I gromami rozpaczy gra lutnia orkanów.

dołącz i ty gęśl twoję, słowiański ryszardzie;
Pojmiecie się w zawiecznym języku Sarmaty,
on ci starą swą gadkę młody powie bardzie,
ty mu z łzami zaśpiewasz wielki hymn zatraty! [M 87–88] 

Wieża kruszwicka równie dużo mówi o zainteresowaniach samego Morawskie-

30 Morawskiemu nie była obca poetyka gatunku. Co najmniej kilka jego tekstów realizuje za-
sady kompozycyjno-stylistyczne śpiewów (zob. Radziwiłł Sierotka, Adam Jaraczewski). Najwyraź-
niej dostrzec to można w Giermku – podtytuł wiersza brzmi Śpiew historyczny. Rzecz wzięta z Nie-
sieckiego. autor cenił też wysoko Niemcewicza, twórcę wspomnianej formy poetyckiej. dedykował 
mu wierszowane listy Klasycy i romantycy polscy.

31 zob. t. B r z o z o w s k a, Poznańskie. W zb.: Dzieje folklorystyki polskiej 1800–1863. 
Epoka przedkolbergowska. red. H. kapełuś, j. krzyżanowski. Wrocław 1970, s. 391–393. –  
S. B u r k o t, Polskie podróżopisarstwo romantyczne. Warszawa 1988, s. 235.
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go co o nadziejach środowiska wiązanych z Berwińskim. Wielkopolska w oczach 
twórcy z Luboni awansuje do roli ziemi pierwotnej, skrywającej wspomnienie 
chlubnej przeszłości oraz naznaczonej piętnem boleści z powodu teraźniejszej sy-
tuacji kraju. Siła i rodzaj uczuć, które wzbudza w poecie rodzima przyroda, wybie-
gają zdecydowanie poza skalę doznań oświeceniowego racjonalisty. tak przeżywa-
li kontakt z naturą romantycy. obrazy poetyckie zawarte w tekście cechuje pewien 
synkretyzm. tytułowa budowla zgodnie z klasycystyczną konwencją zyskuje status 
równy antycznym bohaterom: „Stoi jakby Laokon rozpaczą sczerniały / Wśród 
dzieci skrępowanych wężami boleści” (M 88). tłem dla kamiennego masywu jest 
jednak krajobraz o cechach romantycznych. Współtworzą go „puszcz zamierzchłych 
knieje [...]”, łany, w których „Wiatr długie jęki wyje [...]”, oraz poruszone wody 
gopła, grające „lutnią orkanów”. ta nowa sceneria oraz nowa dla Morawskiego 
uczuciowość ma niewątpliwie związek z adresatem tekstu – „słowiańskim ryszar-
dem” (M 88). Można jednak przyjąć, że także sam autor pod wpływem zmieniają-
cych się w Polsce realiów literackich dokonał przewartościowania artystycznego, 
które zbliżało go do poetyki romantyków. 

Nie owe stojące na pograniczu dwóch prądów literackich – klasycyzmu i ro-
mantyzmu – próby stylizacyjne, choć były niewątpliwie istotnym elementem po-
powstaniowej twórczości Morawskiego, stanowiły jednak główny kierunek poszu-
kiwań artystycznych osiadłego na rodzinnym zagonie poety. doskonale zdawał on 
sobie sprawę, że należną estymę przynieść może mu tylko dzieło bardziej repre-
zentatywne. klasycystyczne poetyki normatywne podsuwały do wyboru co najmniej 
kilka gatunków mogących sprostać takim oczekiwaniom. 

Po raz pierwszy Morawski podjął wyzwanie zaraz po przybyciu do Wielko-
polski. targany sprzecznymi uczuciami tęsknoty za dawnym światem stołecznych 
blasków oraz konfuzji z powodu nie do końca chlubnej karty powstańczej (generał 
dobrowolnie oddał się w ręce rosjan, zanim doszło do oficjalnej kapitulacji armii 
polskiej 32), szukał, być może, w ten sposób ukojenia i nowych fundamentów ide-
owych, na których mógłby zbudować swe dalsze życie. W roku 1837 na łamach 
„Przyjaciela Ludu” poeta wydrukował Wizytę w sąsiedztwo – obrazek, jak zaznaczył 
w podtytule, z czasów Stanisława augusta 33. Utwór nazywany bywa niezbyt pre-
cyzyjnie poematem. W rzeczywistości jest to tekst synkretyczny, który miał być 
nade wszystko manifestem żywotności artystycznej pisarza. Próbą przypomnienia 
czytelnikom o swoim istnieniu po okresie spędzonym przymusowo poza krajem. 

dzieło opowiada o egzystencji prowincjonalnej szlachty, przedstawiając ją 
świadomie w wyidealizowanej postaci. zrodziła je fascynacja przeszłością i swoj-
skością. Morawski najwyraźniej cieszył się tematem i wykreował uroczą scenę 
obyczajową. W całej rozciągłości wypada się zgodzić z wypowiedzianymi przed 
laty słowami tarnowskiego: 

Pan Wojski z magnifiką, ich stangret i hajduk, ich kolaska i konie, ich postawy i stroje, 
stoją w oczach jak żywe, jak do malowania, i choć nie robią nic, zjeżdżają tylko do sąsiada i na 
tym rzecz się kończy, jest w nich zasób niepospolity plastyczności i życia. [M XXXIV] 

główny wątek poematu, jakkolwiek de facto błahy, jest więc czysto narodowy. 

32 zob. M. t a r c z y ń s k i, Generalicja powstania listopadowego. Warszawa 1980, s. 224.
33 „Przyjaciel Ludu” r. 4 (1837/38), nr 17.
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gościnność bowiem to jedna z najwyrazistszych cech polskiego dworu. Przetrwa-
ła ona zagładę rzeczpospolitej. Nie zanikła też w rzeczywistości zaborów. Łukasz 
gołębiowski, XIX-wieczny badacz kultury polskiej, pisał w r. 1830: 

o którejkolwiek wreszcie porze przybyłeś w dom szlachecki, zawsześ uraczony bywał 
[...], a w rychłym zastawianiu pokarmu dla gości malował się porządek domu, wprawa i pośpiech 
sług, dobroć gospodarza i gospodyni 34. 

Nawiązanie do uświęconego elementu polskiego obyczaju stwarzało okazję 
do wygłaszania różnych ideowych deklaracji.

Poeta zdawał sobie sprawę z tych możliwości. Nieskomplikowana fabuła to 
tylko pretekst. kryje się za nią istotne przesłanie. Wiele mówi o nim już wstępna 
charakterystyka Wojskiego:

zacny pan i domator; żył on niegdyś w świecie,
Lecz się od lat dwudziestu zakopał w powiecie.
Woli on braci szlachtę niż te korowody,
jakieś tam, Boże odpuść, cudzoziemskie mody,
które (uczciwszy uszy) głupce tylko lubią,
a do reszty i naród, i wiarę zagubią. [M 39]

Bohater, człowiek doświadczony i obyty, a zarazem wyleczony ze światowych 
ambicji i mód (do pewnego stopnia przypominający samego twórcę), jest wciele-
niem postawy rozumnego umiaru, mającego ocalić wartości naczelne: naród, 
wiarę, spokój ducha. relacja z podróży Wojskiego daje sposobność do ukazania 
świata marzeń polskiego społeczeństwa. Narażone na przełomie XVIII i XIX 
stulecia na pasmo klęsk (utrata niepodległości, katastrofa napoleońska, usankcjo-
nowanie rozbiorów na kongresie wiedeńskim), pragnęło ono wreszcie stabilizacji 
i bezpieczeństwa. Poczucie ładu miały przywrócić oddalone od zgiełkliwego 
świata zakątki, w których życie biegło odwiecznym rytmem. Wieś odznaczała się 
swoistą mocą ocalającą. Poeta, co prawda, w żaden sposób nie precyzował teryto-
rium relacjonowanego zdarzenia. Potencjalnie mogło ono rozgrywać się w każdej 
wiosce rzeczpospolitej. Wolno jednak mniemać, że powrót do „czasów ojców”, 
o którym nadmieniał Morawski w początkowej apostrofie tekstu, był równoznacz-
ny z dowartościowaniem miejsca ich życia, czyli wielkopolskiej prowincji. 

zawarta w Wizycie fascynacja warunkami bytu średniego szlachcica, a szcze-
gólnie pochwała życia rodzinnego i sąsiedzkiego, jest niewątpliwie pogłosem 
staropolskiej poezji ziemiańskiej 35. Morawski poddał się typowemu dla tego nur-
tu pisarstwa zabiegowi mitologizacji. Nie był zresztą wyjątkiem wśród sobie 
współczesnych. Ów opozycyjny do innych typów egzystencji tradycyjny styl życia 
– zauważał na ten temat jerzy Michalski – „oparł się przecież zwycięsko antysar-
mackiej kampanii oświeceniowej i w rezultacie uznany został przez znaczną część 
samych oświeconych za wyraz polskości i zdrowia moralnego. W oświeceniowej 
literaturze ostra krytyka zacofanych sarmackich prowincjuszy ustępowała” z cza-
sem aprobacie życia zgodnego z „dawnym obyczajem” 36.

34 Ł. g o ł ę b i o w s k i, Domy i dwory. Warszawa 1830, s. 79.
35 zob. j. S. g r u c h a ł a, S. g r z e s z c z u k, Staropolska poezja ziemiańska. Wstęp w: 

Staropolska poezja ziemiańska. Antologia. oprac. ... Warszawa 1988, s. 52–54.
36 j. M i c h a l s k i, Osiemnastowieczne realia „Pana Tadeusza”. W zb.: Dzieło literackie jako 

źródło historyczne. red. z. Stefanowska, j. Sławiński. Warszawa 1978, s. 207.
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Utwór w sposobie kreowania świata w wielu miejscach zbliża się nadto do 
konwencji szlacheckiej gawędy – tj. ukształtowanego przez wieki typu kontaktu 
towarzyskiego, za którym stała odrębna filozofia życia 37. Świadczy o tym wystę-
pujący choćby w Wizycie w sąsiedztwo hermetyzm obrazu, skupienie uwagi na 
idyllicznym świecie staroszlachetczyzny czy specyficzny konserwatyzm, wyraża-
jący się w opozycji: szczęśliwa rodzima przeszłość – zepsuta obcymi wpływami 
teraźniejszość. Bliska gawędzie jest też próba zatarcia dystansu autorskiego wobec 
opisywanych bohaterów (to typowe dla interesującej nas konwencji narracyjnej 
anegdotyczne wizerunki) oraz organizacja moralistyki, wskazująca „kontuszowe 
autorytety” jako jedyny godny naśladowania wzór 38. dodać do tego trzeba wresz-
cie prostotę i naturalność wypowiedzi. Poeta nawiązuje do polszczyzny mówionej, 
kopiuje barwę i rytm żywego słowa, często nie stroniąc od kolokwializmów 39. 

Ulotny charakter Wizyty nie zaspokoił ambicji Morawskiego. toteż zawarte 
w niej treści oraz nakreślona filozofia w sposób jeszcze wyraźniejszy powróciły 
w Dworcu mego dziadka. jest to jedyny większy utwór pisarza, a pierwiastki re-
gionalne stanowią podwalinę dzieła. Morawski pracował nad nim pod koniec lat 
czterdziestych. Poemat, bo taką kwalifikację autorską otrzymał tekst, został opu-
blikowany w Lesznie w 1851 roku. Pisarz, zgodnie z klasycystyczną konwencją, 
poddawał poszczególne strofy żmudnym korektom. Nie obyło się też bez publicz-
nych deklamacji. Nadmieniał o nich we wspomnieniach Stanisław koźmian 40. 
jednym słowem, Morawski zachował przewidziane w tradycyjnych podręcznikach 
sztuki poetyckiej rygory, których przestrzeganie miało zagwarantować dziełu 
doskonałość i podziw czytelników.

Pisarz w nowym utworze, identycznie jak w Wizycie, odwoływał się do trady-
cji. Można nawet mówić o pewnej ostentacyjności w jej kreowaniu. Wpływa ona 
ponadto na aktualne fakty. Przeszłość stanowi fundament systemu wartości boha-
terów Dworca mego dziadka. daje im poczucie stabilizacji, siłę charakteru i ży-
ciową mądrość. Ich świat – podobnie jak w Ziemiaństwie polskim kajetana koź-
miana – rozpada się na dwa obszary. Na przestrzeń wewnętrzną (bliską, bezpiecz-
ną i nie znającą historycznego czasu) i na przestrzeń zewnętrzną (coraz bardziej 
obcą, niezrozumiałą i groźną) 41. Morawski pragnął całym sercem zanurzyć się 
w ową wewnętrzną arkadię, choć jako bywalec świata wiedział, że stanowi ona 
ułudę, rzeczywistość fikcyjną, niszczoną dynamiką zdarzeń globalnych.

ten specyficzny ogląd sytuacji determinuje zawartość Dworca mego dziadka. 
tym razem w sposób wyraźniejszy został w poemacie wyeksponowany składnik 
wielkopolski oraz patriotyczny. zasadniczy wątek fabularny związany jest ze 

37 zob. k. S t ę p n i k  (Poetyka gawędy wierszowanej. Wrocław 1983, s. 12) dostrzega w Wi-
zycie obrazek rodzajowy „o charakterze gawędowym”. 

38 zob. a. W i t k o w s k a, Literatura romantyzmu. Warszawa 1986, s. 256.
39 Pisze z. S z m y d t o w a  (Studia i portrety. Warszawa 1969, s. 349): „Luźna budowa, swo-

boda przejść od jednej informacji do drugiej, zawsze konkretnej, język nieksiążkowy, nieliteracki, 
ale bardzo bliski mówionemu, o cechach gry słownej, tak właściwej w środowisku towarzyskim – oto 
zespół cech gawędy mówionej”.

40 Wspomina k o ź m i a n  (op. cit., s. 257): „W końcu 1850 wyszedł Dworzec. Na kilka mie-
sięcy przed podaniem do druku andrzej [koźmian], ropellowski i ja byliśmy w Luboni, jenerał 
czytał całość i prosił o uwagi”.

41 zob. r. P r z y b y l s k i, Klasycyzm, czyli Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego. Warsza-
wa 1983, s. 187.

I-7.indd   149 2011-03-16   14:42:10



150 krzySztoF MaĆkoWIak

zdarzeniami rozgrywającymi się w Poznańskiem pod koniec XVIII stulecia, tj. ze 
sprawą obowiązku złożenia przysięgi homagialnej królowi pruskiemu przez szlach-
tę wielkopolską po drugim rozbiorze rzeczpospolitej. Właściciel tytułowego 
dworca, ziemianin całym sercem oddany sprawie narodowej, wzór moralny i oby-
watelski, odmówił tego upokarzającego aktu, co w konsekwencji doprowadziło  
do jego śmierci. tak kształtując losy głównego bohatera, starał się Morawski za- 
dać kłam obiegowym sądom o powszechnym koniunkturalizmie mieszkańców 
regionu 42. 

Wyraźną – a niekiedy prowokacyjną wobec zaborców – nutą patriotyczną 
przesiąknięty jest zresztą cały utwór, opisywany zaś w nim dwór stanowi kwinte-
sencję polskości. emanuje ona z każdego miejsca szacownego domostwa. Mówią 
o niej nie tylko spoglądający majestatycznie z portretów antenaci:

jeden w lśniącym kirysie i z podpartym bokiem,
Wygolony rudowąs, groźnym ciskał wzrokiem;
drugi z brodą kępiastą i czubem na głowie
zdał się stare ojczyzny wyobrażać zdrowie
I być jeszcze z tych dębów, o których rdzeń twardy
Szwedzkiego się gustawa łamał oręż hardy; [M 10]

Chlubne dni przypominają również zgromadzone w komnatach sprzęty – 
ogromny, „Sobieskiego popiersiem zwieńczony” piec, „puchary, / Starymi mnogich 
królów obite talary” (M 8), a nawet podtrzymująca strop dworu ogromna dębowa 
belka, która, „kiedy pierwszy Moskal wszedł w dziadka podwoje, / z strasznym 
hukła łoskotem i pękła na dwoje” (M 11). Charakterystyka staroświeckich wzorców, 
a wraz z nią pochwała prastarych narodowych wartości, jest najsilniejszą stroną 
poematu. tak jednoznaczne zaangażowanie poety budziło obawy u wielu czytel-
ników. kajetan koźmian, któremu Morawski dedykował Dworzec mego dziadka, 
poprosił nawet, aby autor usunął jego nazwisko z karty tytułowej. twórca Ziemiań-
stwa polskiego obawiał się bowiem represji zaborców. 

dla nas – z racji postawionego sobie na wstępie celu – najważniejsze są po-
mieszczone w utworze treści regionalne. Morawski, czyniąc tłem akcji Poznańskie, 
kierował się wyraźnymi zamiarami artystycznymi i ideowymi. W Ogólnej uwadze 
dodanej do przypisów Dworca mego dziadka wyjaśnił sens przedsięwzięcia. Wy-
łożył też relacje między zawartymi w poemacie fascynacjami lokalnymi a ogólno-
narodowym obowiązkiem pisarza. generał tak się wypowiadał: 

zamiarem było autora wystawić Wielkopolskę, jaką była lat sześćdziesiąt temu. Część ta 
Polski nie chciała przyjmować natrętnie cisnącej się nowej cywilizacji od Niemiec z nią grani-
czących; a zbyt będąc oddaloną od własnej stolicy, żadnych z niej nie zaczerpała nowszych 
zwyczajów. [...] zaznałem więc jeszcze w Wielkopolsce niestarte rysy oblicza narodowego, 
postać czysto staropolską, z całą prostotą obyczaju i jaskrawością kolorytu, a chcąc te rysy 
w wydatniejszym jeszcze wystawić obrazie, obrałem sobie dworzec szlachecki za miejsce 
dramatu, gdzie niczego jeszcze wpływ obcy nie przeinaczył. [M 346–347]

Warto zatrzymać się nad tą deklaracją. Wymaga ona komentarza z dwóch co 
najmniej względów. autor potwierdza chęć stworzenia pierwotnie dzieła opisowe-
go. I rzeczywiście, od początkowych wersów „z lubością, z zamiłowaniem przed-
miotu, ale i z epickim spokojem przedstawia szczegół po szczególe” portretowa-

42 zob. S i e m i e ń s k i, op. cit., s. 151–152.
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nego dworu 43. dopiero w kolejnej części poematu Morawski zmienia plan i roz-
wija wątek fabularny. Brak jednak tym partiom tekstu rozmachu narracyjnego 
i napięcia dramatycznego. W konsekwencji Dworzec mego dziadka okazuje się 
niespójny. znakomite partie opisowe powiązane są wątłą, a momentami papierową 
akcją. Po drugie, jak można się zorientować z przywołanej uwagi, Dworzec nie ma 
wcale uwydatniać odrębności przedstawianej prowincji, przeciwnie – dzięki jej 
specyficznej sytuacji kulturowej powinien wydobyć prawdziwe, a ocalałe tu, rysy 
ogólnonarodowe. Wydaje się, że dopiero w tym kontekście potrafimy także w peł-
ni odczytać przesłanie Wizyty w sąsiedztwo.

Prezentowany sposób traktowania własnej prowincji miał związek z toczony-
mi w pierwszej połowie XIX w. dysputami na temat regionalizmu literackiego. 
jedną z ich podniet był Mickiewiczowski Pan Tadeusz. Początkowa apostrofa 
epopei wzbudziła zrazu zastrzeżenie – zarzucano jej zbytni prowincjonalizm, 
mogący doprowadzić do lokalnych partykularyzmów. obawy takie żywił również 
Morawski. W kraju pozbawionym samostanowienia, dodatkowo podzielonym 
między kilku zaborców, wydawało się to groźne. dopiero z upływem lat czytelni-
cy zrozumieli prawdziwy charakter utworu. Przyznawał to i Morawski w końcowym 
fragmencie cytowanej już Ogólnej uwagi do Dworca mego dziadka. deklaracja ta 
tłumaczy poniekąd całą twórczość regionalną generała. Morawski pisał: 

zdaniem moim [...], można sobie jedną część kraju, zakąt nawet wybrać i obraz ich istot-
ny w najdrobniejszych nawet szczegółach kreślić; przede wszystkim przecież na to zważać 
należy, aby ogólne i główne rysy z fizjognomii całego narodu zdjęte, jako konieczną podstawę 
na tle poematu położyć. takimi są Pamiątki Soplicy, takim Pan Tadeusz, który, choć litewską 
tylko naturą otoczony, litewskich pełen zwyczajów i litewskim tchnący życiem, przecież po 
całej przestrzeni dawnej Polski głoszony i uznany jest za narodowy [...]. [M 347–348]

za taki też chciał Morawski uważać Dworzec mego dziadka, mimo że pisał 
o własnej prowincji, a ściślej – o położonej w niej szlacheckiej siedzibie. Ów dwór 
wedle zamiarów twórcy miał być głównym bohaterem tekstu 44. 

W ten sposób odpowiedzieliśmy na pytanie o stopień autentyzmu świata 
przedstawionego w poemacie. od dawna badacze podkreślają, że najmocniejszą 
stroną utworu jest to, jak odmalowano dwór szlachecki i panującą w nim atmo- 
sferę. gdyby poeta poprzestał na tych wątkach, stworzyłby ponadprzeciętne dzie-
ło mogące konkurować z najwybitniejszymi osiągnięciami polskiej literatury 
opisowej.

autor komponuje poszczególne sceny z niezwykłą precyzją, a plastyka kolej-
nych odsłon podpowiada, że Morawski mówi o tym, co naprawdę kiedyś widział. 
Momentami twórca imponuje zdolnością wyodrębniania szczegółów. obrazy 
sprzętów (stołu, kredensu czy pieca), które kryła izba jadalna – „Sarmackiej go-
ścinności państwo niezmierzone” (M 7) – stanowią tego dowód. z jednej strony, 

43 S. z a t h e y, wstęp w: F. M o r a w s k i, Dworzec mego dziadka i Wizyta w sąsiedztwo. 
oprac. S. z a t h e y. Brody 1905, s. 11.

44 deklarował to poeta w odpowiedzi na recenzję Dworca mego dziadka pióra S. koźmiana. 
Na zarzut braku jasno zarysowanego w poemacie bohatera Morawski ripostował: „jeżeli więc ta 
poezyjka musi mieć koniecznie bohatera swego, to nim jest sam dworzec. Nad nim się najbardziej 
rozciągnąłem, na nim zaczął, na nim skończył”. odpowiedź nie została ogłoszona za życia generała. 
tekst opublikował dopiero w okresie międzywojennym j. B i r k e n m a j e r  (Franciszek Morawski 
w obronie „Dworca mojego Dziadka”. „Pamiętnik Literacki” 1938).
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dokumentują niezwykły kunszt formalny poety, z drugiej, jego niecodzienne wprost 
zamiłowanie do detali:

Piec wielki, piec ogromny stał z przeciwnej strony,
kaflanym Sobieskiego popiersiem zwieńczony,
Istny olbrzym Babelu, co na podpał mały
Paszczą swoją połykał drzewa sążeń cały,
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
Stykał się z nim rozległej równie jak on miary
komin, krewniak, towarzysz i przyjaciel stary;
gorząc wzajem tak w dziennej, jak i w nocnej dobie,
Ciągłym żarem afektu dogrzewali sobie.
jak ów potwór, co całą zalega jaskinię,
tak potężny pień dębu jeżył się w kominie; [M 8–9]

Frapuje uruchomiony ciąg skojarzeń. tylko prawdziwy artysta zdolny jest 
dostrzec ukryte przed zwykłym śmiertelnikiem piękno tkwiące w najprostszych 
rzeczach użytkowych. autor – jak widać – zachował niepospolitą imaginację po-
etycką do późnych lat życia. zarazem odbiorcy podświadomie czują, że podobne 
opisy są pogłosem autentycznych wspomnień, a nie wyłącznie kreacją artystyczną. 
Ich nagromadzenie zdaje się przytłaczać mniej wyrobionych czytelników i niekie-
dy raziło recenzentów. jeden z nich na łamach „Przeglądu Poznańskiego” zanoto-
wał: „Bogactwo szczegółów jest tu tak wielkie, iż [...] niejako gnębi całość cięża-
rem swoim” 45. doprawdy, trudniej o bardziej błędną interpretację.

Precyzyjna odpowiedź na pytanie o miejsce zdarzeń rozgrywających się w po-
emacie jest dziś niełatwa. Wymagałaby ona doskonałej znajomości realiów. Nie-
stety, drugiej wojny światowej nie przetrwała w pierwotnym kształcie żadna 
z ziemiańskich siedzib w południowo-zachodniej Wielkopolsce. rozproszeniu 
bądź zagładzie uległy też zgromadzone w nich archiwalia, które ewentualnie 
w sposób pośredni pomogłyby skonfrontować odmalowany w utworze świat z rze-
czywistością Luboni oraz okolicznych dworów i pałaców. dlatego w sferze hipo-
tez musi pozostać twierdzenie, że pierwowzorem opisywanej posiadłości był na-
leżący do rodziny matki generała majątek w godurowie 46. jedno natomiast jest 
pewne – wiele podpatrzył poeta w pobliskich siedzibach szlacheckich oraz na 
otaczających je folwarkach. Informuje zresztą o tym w przypisach. W tekście 
głównym brak wszakże istotnych wskazówek topograficznych.

Pierwiastki regionalne – jak wynika z naszych rozważań – są trwałym elemen-
tem spuścizny popowstaniowej Franciszka Morawskiego. o ich znaczeniu świad-

45 „Przegląd Poznański” t. 8 (1851), z. 1, s. 59.
46 z. S t a r o w i e y s k a - M o r s t i n o w a  (Generał-poeta. „twórczość” 1968, nr 11, s. 13), 

powołując się na rodzinną tradycję, utrzymywała, że Morawski sportretował swojego dziadka, dzie-
dzica godurowa: „tymczasem dworzec mego dziadka to niedaleko od Luboni położony godurów, 
za mojej pamięci należący do Żółtowskich, ale w owych czasach była to własność pana Sczaniec-
kiego, dziadka generała, człowieka ślepego, ale wspaniałego polonusa starej daty”. gdyby przyjąć 
zaprezentowaną tu wersję, to należałoby wprowadzić do niej sprostowanie. Bohaterem poematu nie 
był raczej dziadek poety. Najprawdopodobniej chodziło o brata matki generała, Stanisława kostkę 
Sczanieckiego (1742–1829). Stracił on wzrok w ósmym roku życia na skutek przebytej ospy. dzia-
dek Franciszka Morawskiego, Michał Sczaniecki, umarł w 1787 roku. Poeta nie mógł go zatem 
pamiętać, urodził się bowiem w 1783 roku. zob. t. Ż y c h l i ń s k i, Złota księga szlachty polskiej. 
rocznik 1. Poznań 1879, s. 270.
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czy to, że pojawiają się zarówno w tekstach poety podporządkowanych konwencji 
klasycystycznej, jak też w utworach nawiązujących do romantyzmu. Wielkopolska, 
oceniana przez autora po przybyciu w r. 1834 do Luboni jako miejsce nie sprzyja-
jące literaturze, z czasem nabiera w jego oczach cech regionu szczególnego, prze-
chowującego prawdziwą tradycję narodową i godnego przez to nobilitacji arty-
stycznej.

A b s t r a c t
krzysztof Maćkowiak 
(University of zielona góra)

WIeLkoPoLSka (great PoLaNd) IN FraNCISzek MoraWSkI’S  
LIterary INterPretatIoNS. oN tHe Poet’S regIoNaL INtereStS aFter  

tHe NoVeMBer UPrISINg

the article deals with Franciszek Morawski’s literary creativity devoted to Wielkopolska (great 
Poland), the writer’s homeland. regional motives relevant to us come to voice in his literary output 
relatively late, when Morawski returned to Poland in 1834 after a two-year exile in russia, caused 
by his participation in the November uprising. the invaders made him settle in an estate in Lubonia, 
which he inherited from his father, far from the cultural centres of the country. 

the poet for all his life cultivated classicist writing. He belonged to the leading representatives 
of the later phase of the enlightenment epoch in Poland. He was characterized by a far-reaching 
aesthetic liberalism. Morawski showed a deep understanding of the romantics. His views in this 
respect manifest fully in the regional texts dealt with in the article.

on the one hand, those views consist of the works corresponding to romantic ballads, based on 
the beliefs of the Wielkopolska (great Poland) people (yet, brought up by the rationalistic salons, 
Morawski tried to tame the fantastic motives embedded in him). on the other hand, the poet presents 
the land of his youth in the classicistic poems, in which he glorifies the culture of the nobility. this 
aesthetic dualism is in Polish literature of the first half of the 19th century an interesting experiment. 
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Od LIPOwEj KOLEBECzKI dO „KOłySKI NA SrEBrNyCh NOwIACh” 
– UwAgI O języKU KOłySANKI

wszystko może być kołysanką 1.

Kołysanka jest gatunkiem, który pozornie nietrudno zidentyfikować i zdefinio-
wać. Potocznie mówi się o niej jako o piosence służącej uśpieniu dziecka, zawie-
rającej charakterystyczne komponenty i motywy, łatwo uchwytne cechy struktury 
oraz stylu. Przy głębszym spojrzeniu można dostrzec skomplikowanie zarówno 
genezy, jak też formy kołysanki. Ewolucja gatunku splata się tu z ewolucją języka. 
jednym z czynników pozwalających wyodrębnić różne odmiany kołysanki jest 
pojawienie się w jej realizacjach elementów stylowych heterogenicznych względem 
pierwotnie potocznego stylu gatunku. To styl poetycki wszakże, nie potoczny, jest 
stereotypowo kojarzony z kołysanką. wśród jego cech typowych wymienia się 
uniezwyklenie uzyskiwane przede wszystkim za pomocą animizacji, antropomor-
fizacji i dzięki wykorzystaniu wartości brzmieniowej słów. Okazuje się jednak, że 
taka charakterystyka stylowa odpowiada w rzeczywistości konkretnej odmianie 
kołysanki – dziecięcej kołysance lirycznej, której rozkwit przypada w Polsce na 
pierwszą połowę XX wieku. rozszerzenie pola badań na teksty ludowe i teksty 
nietypowe, reprezentujące grupę określaną tu mianem „kołysanek poetyckich”, 
pozwala zauważyć niezwykłą różnorodność realizacji wzorca, także, a może zwłasz-
cza, w aspekcie stylistycznym. wnioski płynące z analizy prowadzą ku najbardziej 
pojemnej definicji kołysanki, przytoczonej jako motto niniejszego tekstu.

Curriculum vitae 
historia kołysanki sięga daleko wstecz, do początków życia człowieka i ist-

nienia ludzkości. Źródło pieśni śpiewanych nad kolebką większość badaczy widzi 
w folklorze, co wynika prawdopodobnie z przyjęcia rozumienia gatunku jako 
względnie ustabilizowanej formy, w której można wskazać stałe wyznaczniki, 
charakteryzującej się uchwytnymi realizacjami (utrwalonymi, choć niekoniecznie 
zapisanymi). Pytanie o praformę kołysanki wydaje się jednak prowadzić głębiej, 
wprost ku codziennym, rzeczywistym sytuacjom. Powiązanie z życiem pozwala 
przyjąć, że jej pierwotną formą mógł być prosty rytmiczny zaśpiew o dowolnej, 

1 j. C i e ś l i k o w s k i, Wielka zabawa. Folklor dziecięcy, wyobraźnia dziecka, wiersze dla 
dzieci. wrocław 1967, s. 73.
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nieustalonej treści (wyjaśniany jako echo prakrzyku towarzyszącego kołysaniu 2), 
genetycznie poprzedzony ruchem – kołysaniem kolebki, gestem chroniącym, cha-
rakteryzującym się rytmicznością, zmienną kadencją, spowolnieniem i wyciszaniem 
w miarę usypiania dziecka 3. Tego rodzaju kołysankę można roboczo nazwać po-
toczną. Nie jest to kołysanka ludowa, jeśli epitet „ludowy” odnieść do związku 
z określonym typem kultury, jest ponadkulturowa, uniwersalna, nie zdeterminowa-
na przez czynniki socjalne, miejska, wiejska i dworska, prehistoryczna i współcze-
sna, powszechna. Charakterystyczny jest tu prymat melodii i rytmu nad tekstem, 
który wydaje się (do pewnego momentu życia dziecka) nieistotny. Blisko tej od-
miany gatunku sytuuje się kołysanka ludowa, początkowo nie notowana (ale 
u t r w a l o n a, będąca już względnie stałym połączeniem melodii i tekstu), a na-
stępnie zapisana, folklorystyczna, z której to formy twórcy definicji muzycznych 
oraz badacze literatury ludowej i dziecięcej wyprowadzają liryczną kołysankę 
dziecięcą. Przyjęcie tezy o życiowej genezie, dobrze wkomponowującej się w Bach-
tinowską perspektywę studiów genologicznych, „zakładającej fundamentalną 
pochodność wszelkich konwencji dyskursywnych od wypowiedzi ustnej w języku 
potocznym” 4, i uzupełniającej ją uwagi Aleksandra wilkonia, stanowiącej ostrze-
żenie przed uproszczeniami w mówieniu o rozwoju gatunków literackich 5, prowa-
dzi do wyznaczenia następującego schematu rozwoju gatunku: kołysanka potocz-
na → kołysanka folklorystyczna → kołysanka artystyczna.

Sprawę genezy gatunku komplikuje fakt, że kołysanka u początków rozwoju 
stanowiła formę piosenki, stop słowa i śpiewu. O ile jako gatunek potoczny i folk-
lorystyczny była „bardziej muzyką”, a „mniej literaturą”, w odmianie literackiej 
niekoniecznie wiązała się ze śpiewem. Przejście na grunt literatury, z którym łączy-
ło się oddzielenie tekstu od melodii, dało w efekcie znaczne zmiany w treści i formie 
kołysanek. Słowa uzyskały w kołysankach literackich pierwszeństwo nad melodią. 
z drugiej strony, twórczość ludowa inspirowała kompozytorów, co owocowało po-
wstawaniem kołysanek instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych na gruncie 
muzyki poważnej. Kołysanki muzyczna 6 i literacka stanowią zatem dwie równolegle 

2 zob. K. B i l i c a, Nad kołyską. O kołysance, kołysankach Niekrasowa i „Kołysance Jerio-
muszki” Musorgskiego. „Muzyka i Liryka” t. 2 (1989). 

3 C i e ś l i k o w s k i, op. cit., s. 66.
4 T. d o b r z y ń s k a, Międzystylowe pożyczki gatunkowe jako źródło odnowy poetyki w cza-

sach przełomów. w zb.: Polska genologia lingwistyczna. red. d. Ostaszewska, r. Cudak. warszawa 
2008, s. 96.

5 zob. na ten temat A. w i l k o ń, Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu. 
Kraków 2002, s. 212–213: „Ewolucja gatunków jest procesem bardzo złożonym. Nie można jej 
sprowadzić do przemian w zakresie relacji: mowa potoczna (dialogiczna) – język literatury. Miał 
jednak rację Bachtin mówiąc o znaczeniu naturalnej mowy. Można tu przyjąć, iż jest ona prymarną 
odmianą języka zarówno w aspekcie genetycznym, jak też i synchronicznym, ale to wcale nie znaczy, 
aby można było odnosić do niej wprost wszystkie wtórne gatunki literackie. już w obrębie samych 
form mówionych występują relacje pierwotne–wtórne. [...] jeśli nawet sprowadzimy odmiany oral-
ne do opozycji: mowa potoczna (prymarna, pierwotna) – mowa folkloru (sekundarna), to i tak szukać 
będziemy gatunków [...] przede wszystkim w mowie folkloru. To głównie do niej będzie nawiązywał 
język literatury i jego teksty. rysuje się nam tutaj ciąg rozwojowy: gatunek potoczny → gatunek 
folklorystyczny → gatunek literacki”.

6 w muzyce kołysankę definiuje się jako pieśń pierwotnie występującą w kulturze ludowej, 
śpiewaną nad kołyską, z reguły w takcie 6/8, o prostej melodii opartej na monotonnym rytmie w ba-
sie. Cechy charakterystyczne kołysanki, widoczne już w średniowiecznych utworach tego typu, to, 
zgodnie z opisem w. M. M a r c h w i c y  (Właściwości muzyczne kolęd polskich XVI–XVIII w.  
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rozwijające się gałęzie gatunku, niezależne albo wchodzące ze sobą w koneksje. 
w kwestii współzależności między omawianymi odmianami kołysanki artystycznej 
nie ma zgodności, przyjęcie, za jedną z definicji muzycznych kołysanki 7, stwierdze-
nia o genetycznej zależności kołysanki w liryce od kołysanki w muzyce poważnej 
nie wydaje się uzasadnione. Pojawiają się wypowiedzi badaczy wskazujące na 
bardzo dawną genezę tak kołysanki artystycznej, łączącej literaturę i muzykę, jak 
i kołysanki literackiej 8. Kołysanki czy „kołyski” istnieją w liryce polskiej jako 
teksty autonomiczne przed w. XIX, kiedy zaczęto spisywać utwory ludowe. Na 
dalszym etapie rozwoju kołysanki artystyczne zaczęły oddalać się od wzorca, wciąż 
nawiązywały jednak, choć w rozmaitym stopniu, do piosenek ludowych. 

Ciekawym zjawiskiem jest powstanie dużej liczby tekstów, w których tytułach 
pojawia się wzmianka genologiczna: „kołysanka”, co sugeruje łączność z omawia-
nym gatunkiem. Ich stosunek do wzorca może być różny, od kontynuacji przez 
polemikę po negację. Nie są to kołysanki typowe, ich rzeczywista przynależność 
gatunkowa jest co najmniej dyskusyjna, a jedyną cechą wspólną dla większości 
utworów tej grupy wydają się nawiązania do któregoś elementu kołysanki dziecię-
cej. Niezależnie od tego, na ile kołysanki poetyckie są jeszcze kołysankami w ro-

w zb.: Z kolędą przez wieki. Kolędy w Polsce i w krajach słowiańskich. red. T. Budrewicz, S. Ko-
ziara, j. Okoń. Toruń 1996): metrum trójdzielne, melodyka o stosunkowo wąskim ambitus w obrębie 
frazy, przewaga kroków sekundowych i unikanie wszelkich skoków, monotonne powtarzanie wzor-
ców rytmicznych, melodycznych lub melorytmicznych, łukowa budowa frazy i tendencja descen-
dentalna w całej melodii. z twórczości ludowej forma ta została przejęta do muzyki artystycznej. 
Proces rewaloryzacji kołysanki, traktowanej długo jako gatunek „niski”, głównie użytkowy, rozpoczął 
się w momencie wydania przez j. F. r e i c h a r d t a  zbioru Wiegenlieder für gute deutsche Mütter. 
Inspiracja reichardta doprowadziła do powstania nurtu kołysanek wokalno-instrumentalnych na głos 
z towarzyszeniem fortepianu lub gitary, popularnych w romantyzmie. dla kołysanek instrumentalnych, 
których rozwój nastąpił nieco później, wzorem stała się Chopinowska Berceuse op. 57. Chopin nadał 
kołysance nową, kunsztowną postać, „jednoczącą formę 3-częściową ABA z techniką wariacyjną 
opartą na basso ostinato [...]” (Kołysanka. hasło w: Encyklopedia muzyki. red. A. Chodkowski. 
wyd. 2, popr. warszawa 2001, s. 449). Kołysanki artystyczne lub stylizowane na ludowe tworzyło 
wielu kompozytorów, m.in. F. Liszt, F. Mendelssohn-Bartholdy, j. Brahms, r. Schumann, g. Faure, 
C. debussy, M. Bałakiriew, M. ravel, g. gershwin, I. Strawiński. zob. B i l i c a, op. cit. – j. E k i e r t, 
Bliżej muzyki. Encyklopedia. warszawa 1994. – Leksykon – od A do Z – muzyki. red. S. gibek. 
warszawa 1995. – Encyklopedia muzyki. Kontekst rozwoju kołysanki muzycznej może okazać się 
przydatny w badaniach nad kołysanką literacką, obie odmiany wyewoluowały bowiem, jak już za-
znaczono, z jednego źródła, pierwotnej kołysanki artystycznej, łączącej w sobie muzykę i słowo. 
rozbrat między poezją a muzyką (poetą a kompozytorem) przypadł według B i l i c y  (op. cit., 
s. 83–84) na czasy nowożytne, „jeszcze chyba tylko [...] gottfried von Neifen, minnesänger [uro-
dzony ok. połowy w. XIII], śpiewał ułożone przez siebie kołysanki. Późniejsi poeci tworzyli »koły-
sanki bez muzyki«”. w obydwu odmianach (muzycznej i poetyckiej) można znaleźć podobne mo-
tywy, występujące w różnym nasileniu. Przykładem motyw śmierci i śmierci-snu, dobrze rozwinię-
ty w kołysankach muzycznych, zbliżających się niekiedy do ody żałobnej, w literackich wyraźnie 
widoczny dopiero w ostatnim okresie (XX w.) i w konkretnym typie (kołysanki poetyckie). zbadania 
wymaga kwestia muzyczności kołysanek literackich, sposobu, w jaki słowa odwzorowują albo 
przywołują brakującą melodię. dokładna analiza przekracza ramy niniejszego artykułu, obiektem 
zainteresowania jest tu zasadniczo kołysanka-tekst, pozbawiona melodii, wykazująca jedynie pewne 
cechy świadczące o pierwotnym związku tego gatunku ze śpiewem.

7 zob. hasło Kołysanka (s. 449): „pieśń ludowa popularna wśród wielu narodów, przejęta do 
muzyki artystycznej przez j. F. reichardta [...], od którego przeszła do liryki XIX w.”

8 zob. B i l i c a  (op. cit., s. 83): „Pierwsze kołysanki artystyczne pojawiły się w dawnych 
eposach [...], pierwotnie ś p i e w a n y c h  [...]. Epyllion Teokryta (XXIV) Mały Herakles jest już 
wyłącznie poetycki”.
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zumieniu prototypowym, materiał takiego rodzaju wierszy okazuje się wart prze-
badania już ze względu na liczbę dostępnych tekstów, świadczącą o sporej skali 
zjawiska. wyniki płynące z analizy mogłyby pomóc w odpowiedzi na pytanie: czy 
mamy do czynienia z czymś więcej niż z grą z konwencjonalnym modelem, czy 
wolno mówić o ewolucji gatunku, czy obok kołysanki dziecięcej rozwija się  w XX w. 
kołysanka poetycka? wydaje się, że w przypadku kołysanki prototypowej mamy 
współcześnie do czynienia z procesem analogicznym do opisanego w odniesieniu 
do dziejów kolędy – na szerszą skalę zanika znajomość utworów tradycyjnych, 
wypierają je łatwo dostępne kołysanki-piosenki reprodukowane w postaci nagrań. 
Kołysanki poetyckie stanowią tu w pewnym sensie światełko w tunelu dla życia 
kołysanki, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę spojrzenie Stanisława Balbusa 
na kwestię istnienia gatunków i przydatności pojęcia: gatunki istnieją w świado-
mości literackiej, przy czym poszczególne teksty nie realizują już paradygmatów 
gatunkowych, ale do nich nawiązują, ewokują przestrzeń genologiczną, na której 
tle możliwe jest pełne odczytanie utworów 9. w tym świetle kołysanka poetycka 
przechowywałaby pamięć o kołysance dziecięcej, przyczyniając się do utrwalenia 
podstawowej postaci gatunku.

Kołysanka ludowa: bo dziecku trzeba śpiewać
Kołysanka dziecięca jest genetycznie związana z odmianą mówioną języka, 

w procesie rozwoju stopniowo przechodzi na teren odmiany pisanej. Można na-
kreślić następujące schematy ewolucji stylu kołysanki dziecięcej:

odmiana m ó w i o n a  (wariant p o t o c z n y) → odmiana p i s a n a  (wariant p o t o c z n y)
język p o t o c z n y  → język a r t y s t y c z n y

O wyłącznie ustnym języku w realizacjach gatunku nie można wiele powiedzieć 
ze względu na brak przekazów kołysanki potocznej, najsilniej nasyconej oralnością. 
jako piosenka tworzona „na bieżąco” pozostaje ona w całości zanurzona w żywio-
le mowy. w odmianie ustnej języka bardzo dobrze rozwinięty jest styl potoczny, 
najmocniej związany z analizowanym tu gatunkiem. język kołysanki folklorys- 
tycznej dostępnej badaniom to już język pisany, z jednej strony noszący ślady 
potocznej komunikacji ustnej, z drugiej – mający naleciałości odmiany artystycz-
nej języka mówionego i pisanego. 

Silne związki ze stylem potocznym nie określają w pełni charakteru rozpatry-
wanych tekstów. Kołysanka ludowa oscyluje między potocznością a poetyckością, 
zwłaszcza że, jako piosenka, pozostaje „pomiędzy”, w pół drogi od dzieła sztuki 
do tworu użytkowego. z jednej strony, spełnia funkcje pragmatyczne, z drugiej – 
stanowi pierwszą formę kontaktu dziecka ze sztuką, stąd duża rola funkcji estetycz-
nej w poszczególnych tekstach. Kształt językowy kołysanki jest uwarunkowany 
pragmatycznie, podporządkowany intencji uśpienia słuchacza i odpowiedni dla 
komunikacji z dzieckiem (adresatem prymarnym), którego kompetencja językowa 
nie rozwinęła się w pełni. wymusza to ograniczenia m.in. w zakresie stylu i doboru 
słów (tekst powinien być dla dziecka zrozumiały 10). Nie bez wpływu na charakter 

9 S. B a l b u s, Zagłada gatunków. w zb.: Genologia dzisiaj. red. w. Bolecki, I. Opacki. 
warszawa 2000. 

10 Obok kołysanek operujących zrozumiałym tekstem badacze literatury dziecięcej wskazują 
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kołysanki pozostaje melodia. Przymus dostosowania słów do muzyki może owoco-
wać wprowadzaniem do utworów archaizmów, regionalizmów, gwaryzmów niekie-
dy rzadko używanych w komunikacji potocznej w obrębie wspólnoty, w której 
śpiewa się konkretną kołysankę. Pojawiają się one w tekstach ze względu na to, że 
ich neutralnych odpowiedników w żaden sposób nie da się dopasować do melodii.

w kołysankach ludowych dobrze widoczne są wszystkie podstawowe cechy 
stylu potocznego wymieniane przez badaczy – ekspresywizmy, eufemizmy, wielość 
środków konatywnych, podkreślających łączność matki i dziecka 11, dominacja słów 
z podstawowego poziomu ogólności, potocznych, obrazowych i konkretnych. 
Ostatnia wymieniona cecha jest tu wartością wyjątkową. Kołysanki ludowe operu-
ją zwykle krótkimi zdaniami złożonymi i pojedynczymi, których konstrukcja 
wspiera jednoznaczność i bezpośredniość wypowiedzi. różna jest w poszczególnych 
utworach zawartość zdrobnień i spieszczeń podnoszących walory emocjonalne 
tekstów, niejednakowy jest w nich stopień dbałości o językowy kształt wypowiedzi. 
związki ze stylem potocznym widać także na poziomie prezentowanego obrazu 
świata. jego wizja, wyłaniająca się z kolejnych tekstów, jest w zasadzie zgodna 
z obrazem świata przypisanym przez etnografów i badaczy folkloru przedstawicie-
lom kultury ludowej 12, co nie dziwi w związku z genezą życiową „kołysanki-na-
rzędzia”. Mowa tu o swoiście pojmowanym realizmie, wadze obyczaju, wierzeń, 
przesądów. Codzienność w oczach ludności wiejskiej składa się – co widoczne 
w analizie kołysanek – z pracy, z obowiązków, istotne są także religia oraz zabawa. 
w kołysankach ludowych dominuje słownictwo związane z tymi sferami życia. 
Przejawiają się tu ponadto: antropocentryzm w patrzeniu na świat, fizykalizm i bio-
logizm w spojrzeniu na człowieka i jego zachowania, empiryzm, zdroworozsądko-
wość, utylitarny punkt widzenia, prymat zasad zrozumiałości, naturalności i pro-
stoty 13, zauważalne w języku. Można to ująć w postaci formuły: jeśli mówić, mówić 
dosłownie, jeśli grozić/straszyć – karą cielesną, jeśli obiecywać, to coś uchwytnego, 
jeśli wyrażać złość i zniecierpliwienie, to bez ogródek, nazywając rzeczy po imieniu. 
dla zobrazowania tej uwagi warto przytoczyć fragmenty kołysanek ludowych: 

Śpij, dzieciątko, śpij,
dam ci jabłka trzy, 
A jak jabłka nie pomogą, 
To pomoże kij 14. 

Oj, ziuziaj mi, ziuziaj, ty podły bachorze,
com ja cie nalazła, osiwając zboże 15. 

na istnienie grupy tekstów asemantycznych, nonsensownych lub zbudowanych wyłącznie z echola-
lii i glosolalii tworzących zaśpiewy (zob. np. z. A d a m c z y k o w a, Kołysanka – poezja wczesne-
go dzieciństwa. w: Literatura dla dzieci. Funkcje, kategorie, gatunki. warszawa 2001).

11 w tej funkcji pojawiają się np. zaśpiewy kołysankowe typu: „hulej, hulej...”; „Oj! lulu – lu-lu 
– / oj! lulu – lu-lu – / śpij, synusiu – śpij! / o kwiatuszkach śnij!”; „baj-baj-baju...”; „Śpij, dziecinko, 
już”. 

12 zob. m.in. pracę Chłopskie dziecko j. Smoleńcówny i uwagi pomieszczone w tekstach 
j. Bartmińskiego.

13 zob. j. B a r t m i ń s k i, Styl potoczny jako centrum systemu stylowego języka. w zb.: Syn-
teza w stylistyce słowiańskiej. Materiały konferencji z 24–26 IX 1990 r. w Opolu. red. S. gajda. 
Opole 1991, s. 41–42.

14 Pieśni ludowe ze Śląska. wyd. przygotował j. L i g ę z a. Część muz. oprac. F. r y l i n g. 
Katowice 1961, s. 94.

15 C i e ś l i k o w s k i, op. cit., s. 67.
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Kołysz mi się, kołysz, kołyseczko z łyka, 
a ja sobie pójdę, kieni gra muzyka. [L 12] 16 

Potoczność stylu znajduje odbicie w strukturze tekstów, które często przyjmują 
kształt układów otwartych, rekursywnych, możliwych do przedłużania lub powta-
rzania zgodnie z intencją wykonawcy. Pochodną związków z tymże stylem jest 
złożona struktura części kołysanek i zaburzona spójność wewnątrz tekstów 17, między 
strofami.

Analiza udziału funkcji estetycznej w kołysance ludowej łączy się z zagadnie-
niem języka folkloru. jego cechy to m.in. udział elementów charakterystycznych 
dla oralnej odmiany języka i silny związek z muzyką:

Swoistość poezji ludowej polega m.in. na tym, że – w odróżnieniu od literackiej – zacho-
wuje ona głęboki związek z muzyką, jest poezją w pełnym znaczeniu tego słowa meliczną. 
związek słowa i muzyki nie ma tu tylko charakteru zewnętrznego, jak w większości tekstów 
śpiewanych w języku literackim, lecz sięga w głąb struktury tekstu, wyciska na niej wyraziste 
piętno 18.

w kołysance ludowej funkcja estetyczna tkwi, jak się wydaje, właśnie w me-
lice 19. związkiem z tradycją pieśniową można wytłumaczyć m.in. kształt struktu-
ralny kołysanki. większość utworów tego typu ma budowę stroficzno-refreniczną 
(zdarzają się odstępstwa), podstawową jednostką rytmiczną jest tu wers-zdanie, 
zwykle obudowane refrenami. refren to często sam zaśpiew kołysankowy i/lub 
apostrofa skierowana do dziecka, przekonująca je do zaśnięcia: „lulajże, lulaj”; 
„huś, huś”; „a... a... a...” zazwyczaj wchodzi on w obręb strofy, stanowiąc jej część 
wewnętrzną lub końcową, zamykającą. Funkcję refrenu mogą przejmować wersy 
inicjalne, które niekiedy nawracają w dalszej części utworu (najczęściej w trzecim 
wersie strofy 4-wersowej albo w ostatnim, zamykając zwrotkę i otwierając tekst 
na ewentualność powtórzeń). Ciekawą modyfikację refrenu stanowi dwukrotne 
powtórzenie wersu umiejscowionego w końcowej części strofy – rodzaj przyśpiew-
ki. Taki chwyt formalny jest typowym elementem pieśni ludowej. Mimo nietożsa-
mości powtarzanych elementów w kolejnych strofach wydaje się dopuszczalne 
zinterpretowanie ich jako refrenu, ze względu na to, że stanowią wyraz wspólnej 
dla całego tekstu zasady zamknięcia strofy, dla przykładu:

Uśnij, jaguś, uśnij – siwe oczka stuśnij,
s i w e,  s i w i u s i e ń k i e,  m a ł e,  m a l u s i e ń k i e  – 
s i w e,  s i w i u s i e ń k i e,  m a ł e,  m a l u s i e ń k i e. [L 72; podkreśl. B. S.]

jeśli chodzi o budowę strof, w polskiej kołysance ludowej dominuje strofa 
4-wersowa, wersy zwykle się rymują. Nie ma reguły w kwestii ich długości, roz-
powszechnioną miarą jest 6-zgłoskowiec, który może utrzymywać się w całej 

16 Skrótem tym odsyłam do wyd.: „luli, luli...” wybór, wstęp j. K o w a l c z y k ó w n a. Lublin 
1988. Liczby po skrócie oznaczają stronice. 

17 wiąże się to z pierwotnie oralnym charakterem kołysanek, które ze względu na podobieństwo 
melodii i rytmu mogły mieszać się lub wymieniać segmenty, tworząc hybrydy tekstów pierwotnych. 
zjawisko pojawiania się w kołysankach strof „wędrujących” (jak je nazwałam) ma prawdopodobnie 
genezę życiową – gdy matka kończyła piosenkę, a dziecko nie zasypiało, zapewne kontynuowała 
ona śpiewanie, wykorzystując strofy z innych znanych sobie utworów. 

18 j. B a r t m i ń s k i, O języku folkloru. wrocław 1973, s. 65.
19 zob. M. j o n c a, Kołysanki i wiersze kołysankowe. „Literatura Ludowa” 1982, nr 2, s. 26.
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piosence lub występować w sąsiedztwie wersów dłuższych. do krótszych należą 
wersy obejmujące refrenicznie nawracające zaśpiewy zamykające strofy, co sta-
nowi kolejną typową cechę pieśni ludowej. Niemal nie pojawiają się tu przerzutnie, 
w zakresie budowy składniowej tendencję główną stanowi takie konstruowanie 
tekstu, by powtarzalnym frazom i strofom muzycznym odpowiadały zamknięte 
formalnie całości semantyczne. Pochodną tej właściwości kołysanki jest wytwo-
rzenie się tekstu składającego się z szeregu cząstek, które mogą łączyć się seman-
tycznie mniej lub bardziej, wiążą je za to (formalnie) refreny, powtórzenia, para-
lelizmy. Przypuszczalnie odbierało się je mimo to jako teksty spójne, w realizacji 
melicznej spójność zapewniała melodia. dawna nierozerwalna relacja muzyki 
i słowa najwyraźniej widoczna jest w zakresie organizacji brzmieniowej – mowa 
tu o transakcentacjach, znaczeniu regularności, zwłaszcza rytmu i rymu (co łączy 
się z predylekcją do form sylabicznych i sylabotonicznych), wzmacnianiu znacze-
nia warstwy fonicznej kosztem semantyki, słownictwie melicznym (glosolalie 
i echolalie budujące refreny, zaśpiewy i przyśpiewki). Na komponenty meliczności 
składają się ponadto paralelizmy kompozycyjno-treściowe, składniowe, leksykal-
ne, refreny i repetycje wersów, głębokie i dokładne rymy 20. 

z pierwotnie oralnego charakteru kołysanki i w ogóle pieśni ludowej wypływa 
wielość wariantów regionalnych kołysanek i zjawisko występowania „wędrujących” 
strof, o których już była mowa. Mogą one stanowić odpowiednik formuł własciwych 
tekstom ustnym, a jednocześnie być przejawem kontaminacji, procesu typowego 
dla pieśni ludowych. Inne charakterystyczne dla folkloru i kołysanki ludowej cechy 
to: eliptyczność, współrzędna składnia, upodobanie do deminutiwów budowanych 
za pomocą szerokiego repertuaru formantów. warto wspomnieć, że część kołysa-
nek ludowych zawiera elementy gwarowe, fonetyczne lub leksykalne. Są one 
widoczne np. w utworach śląskich:

hulu jyno, hulu, Słoneczko się skryło,
kolybka z marmuru, bo się narobiło,
pieluski rąbkowe, hulej, hulej, malusiyńkie,
dziecie górnikowe 21. nasze małe dziycia 22, 

Poetyzmy zauważyć można zwłaszcza w piosenkach wyrażających pozytyw-
ny stosunek matki do dziecka. w repertuarze kołysankowych określeń adresata 
pojawiają się najczęściej rozmaite derywaty od wyrazów „syn”, „dziecko”, „mały”, 
„kwiat”. Nierzadko używa się imion dzieci, którym się śpiewa. zdarzają się w zbio-
rach kołysanek ludowych teksty bardzo poetyckie, operujące szeroką gamą środków 
stylistycznych, wykazujące cechy typowe dla kołysanek lirycznych. jest ich jednak 
stosunkowo niewiele w porównaniu z liczbą utworów o charakterystyce stylowej 
bliskiej tej tu opisanej.

Dziecięca kołysanka liryczna: za górami bajki, za lasami baśni

Liryczna kołysanka dziecięca rozwija się najpełniej w XX wieku. jej wcześniej-
sze, XIX-wieczne realizacje w warstwie stylistycznej odwołują się do kołysanki 

20 zob. A d a m c z y k o w a, op. cit., s. 128.
21 K. T u r e k, Ludowe kołysanki na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. B.m., 1985, s. 68.
22 Ibidem, s. 71.
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ludowej (np. utwory Marii Konopnickiej) lub wykazują zawiązki cech, które okre-
śliły styl późniejszej, XX-wiecznej odmiany. Przekształcenia, o których będzie mowa, 
wynikały przede wszystkim z ostatecznego oddzielenia słowa od muzyki w realiza-
cjach gatunku (tekst powstawał przed melodią), przemian obyczajowości, stylu życia, 
wiązały się też z kolejnym już odkryciem dziecka w kulturze i literaturze, akcentu-
jącym jego wyjątkowość i odrębność, a przy tym z popularnością nowych prądów 
w sztuce, z którymi łączyło się ogólne pozytywne wartościowanie języka dziecka. 

Oddzielenie słowa od muzyki wymusiło szereg przeobrażeń, m.in. w warstwie 
stylistycznej kołysanek. Funkcja estetyczna w kołysance lirycznej (wierszu koły-
sankowym) przeniosła się w sferę tekstu. Była to jedna z przyczyn, dla których 
dominantą stylistyczną tej odmiany kołysanki stał się styl artystyczny. Kołysanki 
poetyckie zawierają, oczywiście, elementy potoczne, a czasem także folklorystycz-
ne. Ich występowanie jest naturalne (nadal obowiązuje tu pragmatyczny wymóg 
zrozumiałości i dostępności tekstu dla odbiorcy dziecięcego) lub stanowi efekt 
stylizacji, nie one jednak decydują o specyficznym kształcie językowym utworów 
reprezentujących tę odmianę. w kołysance lirycznej operującej w chwili powsta-
wania wyłącznie tekstem konieczna była modyfikacja, która wprowadziłaby element 
skutecznie zastępujący melodię w jej podstawowej funkcji – uspokojenia i uśpie-
nia. Ciężar realizacji intencji leżącej u podstaw gatunku (kołysanka liryczna ma, 
jak ludowa, usypiać) spoczął na tekście. w treści kołysanki rolę pełnioną dotąd 
przez melodię przejął opis pejzażu sennego, zasypiających przedmiotów i wizje 
snu do prześnienia, wprowadzające odpowiednią atmosferę 23. Kluczem wydawało 
się zwiększenie oniryczności i baśniowości przedstawienia, czego pochodną stał 
się nowy obraz świata kreowany przez język. 

w utworach reprezentujących wzorzec kreacja dominuje nad kliszą, co otwie-
ra duże możliwości dla języka. w miejsce standardowego obrazu świata pojawia 
się tu wizja niestandardowa 24, nie mająca ścisłego odpowiednika w rzeczywistości 
pozatekstowej. jest zdeterminowana gatunkowo, „kołysankowa”, charakteryzuje 
się silną polaryzacją i aksjologizacją przestrzeni (wewnątrz jest bezpiecznie, a na 
zewnątrz groźnie), uzyskaną dzięki użyciu słów o wyrazistych konotacjach war-
tościujących lub emocjonalnie nacechowanych, zestawianych ze sobą na zasadzie 
kontrastu. w kołysankowym przedstawieniu świata wyraźnie dostrzega się baśnio-
wość wynikającą z wprowadzania do utworów postaci niezwykłych, antropomor-
fizacji natury, ożywiania przedmiotów (zabawek), kreowania onirycznej atmosfe-
ry. Obraz świata w kołysance jest często wizją z pogranicza jawy i snu, gdzie 
elementy fantastyczne mieszają się z elementami rzeczywistymi, czemu towarzy-
szy niezwykła kolorystyka z przewagą złota oraz srebra (gwiazdy, księżyc). 

Novum stylistyczne pojawiające się w kołysankach lirycznych polega na silnym 
nasyceniu poetyckością, uaktywnieniu, na dużą skalę, wartości symbolicznych, na 
tworzeniu aury magiczno-obrzędowej, m.in. dzięki wykorzystaniu słów niecodzien-
nych, nacechowanych emocjonalnie, i na zestawianiu ich w taki sposób, by wydo-
być ukryte walory dźwiękowe. dużą wagę przykłada się w kołysance lirycznej do 
ukazywania światła i koloru oraz poetyckich, pełnych miłości określeń dotyczących 
dziecka. w tekstach lirycznych obszar, z którego można czerpać inspirację do ich 

23 zob. j o n c a, op. cit.
24 więcej na ten temat zob. j. B a r t m i ń s k i, Językowe podstawy obrazu świata. Lublin 2006.
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tworzenia, jest niemal nieograniczony. Pojawiają się tu sformułowania znane z pie-
śni ludowych, ale i inne, charakterystyczne np. dla liryki miłosnej („złotko”, „ko-
chanie”). w pojedynczych utworach znajdujemy twory oryginalne, na szerszą 
skalę nie występujące w realizacjach gatunku („bobuś”, „golasek z porcelany”). 

Podstawowe środki stylistyczne tej odmiany to animizacja i antropomorfizacja. 
Kołysanka liryczna ożywia i wyposaża w cechy ludzkie wszelkie elementy świata 
przedstawionego, co odpowiada dziecięcej tendencji do fantazjowania na temat 
ukrytego życia przedmiotów, a przy tym potęguje baśniowość. Animizacja obej-
muje przede wszystkim zabawki, znane dziecku przedmioty, zwierzęta, rośliny, bo 
to one, jako składające się na świat dziecka, stanowią elementy rzeczywistości, 
o których mówi się w lirycznej kołysance dziecięcej. Eksponuje się silnie warstwę 
brzmieniową. Osłabieniu ulegają związki ze śpiewem, wzmocnieniu sfera współ-
brzmień, eufonia. ważne jest naśladowanie odgłosów natury, za pomocą instru-
mentacji tworzy się specyficzną akustykę opartą na powtarzaniu głosek szczelino-
wych, półotwartych, miękkich i zmiękczonych:

Uśnij, janku, uśnij...
wietrzyk szemrze w drzewach,
już jest koło ósmej – 
mama tobie śpiewa. [L 59]

[Połączenie przeważających spółgłosek
szczelinowych z samogłoskami wysokimi i, y lub 
ze średnią e daje efekt naśladowania szumiącego 
wiatru; wyraźny udział sonornej m.]

Luli, luli, 
Niemowlątko.
Luli, luli,
Śpij, słoniątko. [L 31]

[dominują tu spółgłoski półotwarte, typowo 
kołysankowa instrumentacja oparta na 
powtarzaniu budującej zaśpiewy głoski l, 
wyraźny udział m, n’, j, ł.]

 
w kołysance lirycznej niezmienna pozostaje tendencja do zamykania całostek 

znaczeniowych w obrębie wersów, nie stosuje się przerzutni. występują zaśpiewy, 
powtórzenia i paralelizmy, przy tym w części kołysanek rezygnuje się z budowy 
stroficznej, inaczej realizuje się spójność i następstwo tematyczne. Kołysanka li-
ryczna jest zwykle tekstem integralnym, przekazuje jakąś historię lub tworzy zwar-
ty opis. ważne pozostają rytm i rym, płynności w warstwie audialnej odpowiada 
płynne następstwo obrazów. Prosta początkowo budowa strof ulega stopniowej 
modyfikacji i komplikacji, kołysanka powoli odchodzi od regularności ku różno-
rodności i bogactwu w zakresie rytmiki, miar wierszowych, konstrukcji wewnętrz-
nej, nie znaczy to jednak, że zanikają typowe stroficzno-refreniczne utwory 25. 

Kołysanki XX-wieczne, jak wspomniano, nie były pierwszymi realizacjami 
kołysanki artystycznej w literaturze polskiej. Najstarszych zachowanych tekstów 
należy chyba szukać wśród kolęd-kołysanek. zbiór kantyczek karmelitańskich 
wydany przez Barbarę Krzyżaniak zawiera sporo kołysanek, należy przypuszczać, 
że na ich kształt językowy oddziaływały utwory ludowe i liryczne, na pewno obce, 
prawdopodobnie i polskie. Przedstawiam tu fragmenty – opartych na wzorcu teks- 
towym kołysanki – pieśni sygnowanych numerami 22 i 222: 

Lulaj, lulaj, kołysać już Cię nie przestanę,
Lulaj, lulaj, nigdy się z Tobą nie rozstanę 26. 

25 Oprac. m.in. na podstawie: A d a m c z y k o w a, op. cit. – C i e ś l i k o w s k i, op. cit. – 
A. U n g e h e u e r - g o ł ą b, Poezja dzieciństwa, czyli droga ku wrażliwości. rzeszów 2004.

26 Kantyczki karmelitańskie. Rękopis XVIII wieku. red. B. Krzyżaniak. Kraków 1980, s. 24.
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Śpij, wianecku, kanarecku,
po mleku, po mioduniu
dam maczecku, śpij oczecku, 
śpij, kochany jezuniu.
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
jeśli senku, rubineńku,
niech wytają powieczki,
już śpiewają, wnet zagrają,
pastuszkowie w surmecki 27.

wśród starych kołysanek artystycznych na uwagę zasługują „kołyski” z Wi-
rydarza Stanisława grochowskiego, dla których wzorzec stanowiło dzieło jakuba 
Pontanusa, i kołysanka ukryta wśród utworów zbigniewa Morsztyna, liryk Na 
dobrą noc, który w strukturze zawiera elementy typowe dla kołysanek dziecięcych. 
Treść pozwala zaklasyfikować ten liryk jako kołysankę nietypową, bo nie przezna-
czoną dla dziecka, zbliżoną do erotyku. wymienione teksty poświadczają istnienie 
kołysanki lirycznej w XVII w. i przekazują jej w miarę ukształtowaną postać, 
zrealizowaną w stylu artystycznym respektującym konwencje panujące w tamtej 
epoce. zestawienie utworu Na dobrą noc i fragmentów kołysanek lirycznych (XX-
-wiecznych) odpowiadających sobie treściowo i funkcjonalnie ujawnia szczególną 
cechę stylu kołysanki. w utworze Morsztyna widoczne są: barokowa skłonność do 
użycia wyliczenia (przywodząca na myśl wiersze enumeracyjne), do hiperbolizacji, 
ekspresywność, elementy języka miłości dworskiej. Tekst przywołuje m.in. sporych 
rozmiarów rejestr postaci, które mogą przeszkadzać we śnie, i typowy dla epoki 
opis zachodu słońca, wykorzystujący elementy znane z mitologii. we fragmentach 
utworów XX-wiecznych podobne segmenty zrealizowano w stylu baśniowym, 
operującym specyficznym nastrojem, z udziałem leksyki ze świata dziecka 28:

Lecz i teraz, kiedy cienie
 Nocne już okryły ziemię,
Kiedy złotoblaskie słonie
 już swe zmordowane konie
w głębokim morzu napawa,
 A po nim piękna nastawa
dyjanna ázñ krzywymi rogi,
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
gdy pod kopą porzucony
 Lubo w siano zagrzebiony
Pasterz, lubo legł pod lipą,
 A wołki mu trawkę szczypą;
gdy tak chatki, jak pałace
 Umilkły, a od swej prace
Biedny człowiek odpoczywa,
 Kiedy ziemię mrok przykrywa;
gdy i wojsko niezwalczone

27 Ibidem, s. 189.
28 Nie bez znaczenia pozostaje tu, oczywiście, wiek adresata – kołysanka Morsztyna może być 

odczytana jako utwór dla kobiety dorosłej, nie dziecka. zakładana w kołysankach XX-wiecznych 
dziecięcość odbiorcy nie pozostaje bez wpływu na język (motywuje np. użycie deminutywów). 

29 z. M o r s z t y n, Na dobrą noc. w: Wybór wierszy. Oprac. j. P e l c. wrocław 1975, s. 141–
145. BN I 215.

 Na czułe straże spuszczone
Po ciężkim marsowym dziéle
 zażywa spokoju chwile;
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
gdy się wszytko uciszyło,
 I tobie by się godziło,
Ulubiona dziewko moja,
 Brać się na wczas do pokoja.
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
Sowo, nie hukaj w tym sadzie,
 Panna moja spać się kładzie,
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
Ba, i ty, stary kogucie,
 daj pokój wrzaskliwej nucie.
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
A i ty, szczurku przeklęty,
 Nie miewaj sprawy z dziewczęty 29, 

29 z. M o r s z t y n, Na dobrą noc. w: Wybór 
wierszy. Oprac. j. P e l c. wrocław 1975, s. 141–145. 
BN I 215.
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wydaje się, że kołysanka liryczna może wyrażać stereotypowe dla gatunku 
motywy za pomocą języka charakterystycznego dla epoki, w której powstaje. 
Kołysanka ma więc pewien zasób sobie właściwych środków (zaśpiewy, czułe 
apostrofy), ale przy tym otwiera się na zmieniające się tendencje w języku arty-
stycznym i to właśnie warstwa stylistyczna w największym stopniu odróżnia ko-
lejne odmiany kołysanek artystyczno-użytkowych, które treściowo i pod względem 
intencji będącej u podłoża tworzenia się tekstu mogą być podobne. 

Kołysanka poetycka: kontrast i polifonia
Kołysanki poetyckie powstające w XX w. w dużej mierze dzielą losy innych 

gatunków literackich, stanowiących kość niezgody między, upraszczając, zwolen-
nikami restytucji formy (krewnymi klasyków) i rozbicia formy (bliskimi awangar-
dzistów). Ewolucja stylu nowej kołysanki 30 zasadniczo wpisuje się w główne 
tendencje rozwojowe gatunków lirycznych: rozluźnienie formy, prozaizację, koli-
gacje z obcymi dotąd tekstom reprezentującym gatunek stylami funkcjonalnymi 
i gatunkowymi, napływ elementów nieliterackich. Kołysanki różnych autorów 
mogą ponadto odzwierciedlać cechy poetyk indywidualnych i grupowych w więk-
szym stopniu niż cechy stylu gatunkowego. 

Przeobrażenia stylu w tej kołysance są mocno związane ze zmianami w war-
stwie pragmatycznej utworów. Przede wszystkim kołysanka przechodzi definityw-

30 w poezji współczesnej pojawia się sporo tekstów opatrzonych tytułami sugerującymi przy-
należność do gatunków sformalizowanych i utrwalonych w tradycji literackiej. rzadko przy tym 
mamy do czynienia z kontynuacją wzorców bez modyfikacji ich cech charakterystycznych, częściej 
– z rozbijaniem, polemiką, grą z gatunkiem lub grą z czytelnikiem. dla utworów, które mniej albo 
bardziej wyraźnie mówią „nie” regułom dotąd obowiązującym, część badaczy proponuje określenia 
typu quasi-gatunek, antygatunek czy niegatunek; zob. np.: E. S ł a w k o w a, Antygatunek i meta-
gatunek a struktura tekstu (kilka wybranych zagadnień). w zb.: Gatunki mowy i ich ewolucja. red. 
d. Ostaszewska. T. 2: Tekst a gatunek. Katowice 2004. – E. B a l c e r z a n, Sytuacja gatunków. 
w zb.: Polska genologia literacka. red. d. Ostaszewska, r. Cudak. warszawa 2007. – T. r a c h w a ł, 
Genologiczne konteksty, czyli narodziny nie-gatunku. w zb.: jw.

Czarna Nocka
złote oczka,
srebrną buzię ma
i po ciemku lubi spacerować,
Czarna Nocka boi się białego dnia,
za ziemię się przed nim chowa.

Kiedy dzień się już skończy,
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
Czarna Nocka przychodzi i słucha. [L 62]

dawno już ucichł
złoty kogucik
i królik biały kwiatów nie depcze.
Ogromna wisła
pod niebo wyszła,
z gwiazdami szepcze...

gliniany konik
wszedł na wazonik,
by się spokojnie zdrzemnąć do świtu.
Synku maluśki,
do swej poduszki
i ty się przytul... [L 37]

Żar-ptaki, żar-ptaki,
lamentujcie ciszej,
niechże was mój synek
w kolebce nie słyszy...

[.  .  .  .  .  .  .  ]

junacy, junacy,
wracajcie za morze,
bo mi się syneczek
ze snu wybić może... [L 32] 

I-8.indd   165 2011-03-17   10:25:57



166 BEATA STEFANIAK

nie z terenu literatury użytkowej do literatury „wysokoartystycznej”, czego efektem 
są znaczące przesunięcia w hierarchii realizowanych funkcji. Modyfikacji ulega 
obraz adresata wpisany w tekst i projektowany odbiorca, co pociąga za sobą prze-
kształcenia zawartych w wierszach wizji świata i otwarcie się na nową problema-
tykę, silnie łączącą się ze zmieniającym się kontekstem (kulturowym, historycznym, 
literackim). Ma to konsekwencje stylistyczne, pozwala wyeliminować język typo-
wy dla komunikacji na linii dziecko–dorosły, wprowadzić nowe sposoby mówienia, 
blokowane dotąd – jak wcześniej zaznaczono – ze względu na ograniczone kom-
petencje językowe odbiorcy. Sytuacja kołysankowa (matka nad kolebką dziecka) 
jest często przesuwana do wnętrza utworu, stanowi obraz zawarty w treści, niekie-
dy w ogóle się eliminuje tę sytuację. Przestaje obowiązywać wymóg przydatności 
utworu jako narzędzia usypiania – kołysanek poetyckich używa się czasem zgod-
nie z intencją prymarną, ale większości z nich „nikt przy zdrowych zmysłach nie 
będzie próbował śpiewać żadnemu dziecku nad kołyską” 31. Część może być inter-
pretowana jako kołysanki zmodyfikowane, część jako wiersze o kołysankach lub 
zawierające kołysanki uwewnętrznione w postaci autonomicznych segmentów. 

Tendencją wyraźnie widoczną w stylu kołysanki poetyckiej jest wzrost polifo-
niczności. Obok stylów potocznego i artystycznego, które zdecydowanie dominują 
w tej odmianie, dostrzegamy w poszczególnych utworach elementy stylów funk-
cjonalnych i gatunkowych obcych kołysance. Ich wprowadzanie motywowane jest 
rozmaicie, semantyką tekstu, poruszanym problemem, założeniami artystycznymi 
autora. Odnaleźć tu można zwłaszcza wpływy stylów naukowego i religijnego. 
Przykłady wykorzystywania pierwszego pojawiają się w przytoczonych dalej frag-
mentach, nawiązania obejmują tu leksykę zawierającą terminologię naukową: 

Słońce – mówi ten obwieś – jest sobą i tobą
I nawet o tym nie wie bo nie jest ciekawe
S u m y  n a p i ę ć  h e l m h o l t z a  i twego mieszkania
I f o r m u ł  z  M V  k w a d r a t  Boki można zrywać
Ale l e p i e j  n i e  z r y w a ć  t y l k o  s i ę  n a u c z y ć
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
Czcij synku p o t e n c j a l n ą  e n e r g i ę  r a n k i n e’a
I s t a t y c z n ą  T h o m p s o n a  bo wszystko to słońce 32

– lub aluzje do koncepcji naukowej przywołanej za pomocą sygnału semantycz-
nego, np. nazwiska twórcy: 

dobranoc wnuczku
widzisz byłeś uparty
a tylko jeden d a r w i n
P o c h o d z i ł  o d  b a b c i  M a ł p y  33 

Kołysanki z elementami „naukowymi” mają widoczną wspólną cechę – nadaw-
ca przyjmuje często lekceważącą postawę wobec nauki i powątpiewa w płynące 
z niej korzyści. Naukowe poznanie świata (implikowane przez jednoznaczność 

31 Uwaga dotycząca kołysanki A. z a g a j e w s k i e g o  (d. P a w e l e c, Kołysanka. w: Od 
kołysanki do trenów. Z hermeneutyki form poetyckich. Katowice 2006).

32 A. M i ę d z y r z e c k i, Kołysanka. w: Poezje. wybór ... Przedm. j. M. r y m k i e w i c z. 
warszawa 1980, s. 181–182. Podkreśl. B. S.

33 j. T w a r d o w s k i, Kołysanka. w: Zaufałem drodze. Wiersze zebrane 1932–2006. wyd. 3, 
rozszerz. i gruntownie zmien. warszawa 2007, s. 1039. Podkreśl. B. S.
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języka, jego obiektywizm, nadrzędne wartości heurystyczne, kryterium prawdzi-
wości) przegrywa tu z intuicją, a wiedza naukowa, rzekomo prawdziwa, zostaje 
odrzucona jako nieprzydatna, skoro nie chroni przed bezsensowną śmiercią:

Po co się zrywasz rankiem, kiedy jeszcze ciemno?
Po co spieszysz się, biegniesz do szkoły zziębnięty?
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   ]

Po co się trudzić, po co ślęczyć pilnie,
Schylony nad rajzbretem, żeby się nie zmylić?
I tak nie zdążysz dość nisko się schylić,
Kąt spadania pocisku obliczył już ktoś nieomylnie.

[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   ]

Co masz dzisiaj zadane? Nauczyć się słówek?
jakąś tam deklinację wpisać do zeszytu?
Chcesz lekcji? zatemperuj ołówek
I pisz: „Iperyt, iperytem, śmierć od iperytu” 34.

Styl religijny wprowadzany jest do kołysanek przez międzygatunkowe nawią-
zania 35, interferencje m.in. z kolędą, modlitwą, litanią lub niezależnie od tego typu 
oddziaływań. zauważyć można występowanie leksyki charakterystycznej dla tej 
odmiany stylowej, pojawiają się także odniesienia głębsze, zwłaszcza odwołania 
do wzorca modlitwy. w utworach tych znajdujemy apostrofy i prośby o opiekę 
wyrażone przez podmiot zbiorowy, opatrzone epitetami pochwalnymi kierowany-
mi do bóstwa, albo konstrukcje w widoczny sposób spokrewnione z litanią:

34 A. S ł o n i m s k i, Kołysanka („Po co się zrywasz...”). w: Poezje zebrane. warszawa 1964, 
s. 281–282.

35 Odwołania do stylu religijnego obserwujemy już w kołysance ludowej, w której pojawiają 
się elementy modlitwy. jej celem jest zapewnienie dziecku zdrowia, opieki Boga lub świętych. 
w polskich kołysankach to stosunkowo rzadkie i obejmujące niewielkie fragmenty tekstu nawiąza-
nie, przykład stanowi typowa dla liryki ludowej konstrukcja: „niechże cię Pan jezus, / syneczku, 
zachowa” (L 11), czy bezpośrednia prośba: „O Najświętsza Panienko, / da ratuj że ty nas, ratuj / 
A nie daj nam ginąć, / da ginąć marnie ze światu” (T u r e k, op. cit., s. 75). Styl religijny pojawiał 
się w kołysankach także w związku z powstaniem kolęd-kołysanek.

36 E. B r y l l, Kołysanka domowa. w: Sadza. warszawa 1982, s. 65.
37 S. g r o c h o w i a k, Kołysanka dla Kingi. w: Wiersze nieznane i rozproszone. wrocław 1996, 

s. 299.

Szafo, szafo rozłożysta
weź nas na noc w swą opiekę
I ty też podłogo czysta
Bądź nam słońcem i uśmiechem

[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
I ty świeczko tląca ogniem
wytrwaj z nami aż do rana

Klatko nasza zawieszona
gdzieś na siódmym piętrze bloku
Bądź nam domem upragnionym
A ty windo daj nam spokój

[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
w oknach krzywych jak zły pacierz
Niechaj błyśnie dobra gwiazda 36

36 E. B r y l l, Kołysanka domowa. w: 
Sadza. warszawa 1982, s. 65.

Spadłaś nam
Prosto z gwiazd,
róży blask
ranna mgła.
Kingo ma,
Panno ma,
[.  .  .  .  . ]
Niech cię mają w swojej pieczy
Ludzie, ptaki, wszystkie rzeczy,
Krasnoludki i zwierzęta,
Niech cię każdy zapamięta,
Panno ma 37.

37 S. g r o c h o w i a k, Kołysanka dla 
Kingi. w: Wiersze nieznane i rozproszone. wro-
cław 1996, s. 299.
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w tekście Brylla kontekst modlitwy zostaje uprawomocniony przez sygnał 
semantyczny, słowo „pacierz”, u grochowiaka przez odwołanie intertekstualne do 
modlitwy Franciszka Karpińskiego 38. w niektórych kołysankach pojawiają się 
cytaty lub quasi-cytaty z modlitw, genetycznie związane ze stylem religijnym są 
archaizmy i konstrukcje rodem z dawnych tekstów sakralnych, przykładem Koły-
sanka o kołysce Konstantego Ildefonsa gałczyńskiego, która zawiera stylizowany 
w ten sposób fragment: „miesiąc jako delfin pływa... / Co za cuda! Co za dziwa!” 39 
w tej stylistyce kontynuowany jest także nurt kolęd-kołysanek, reprezentowany 
przez utwory wykorzystujące wzorzec metryczny kolędy Lulajże, Jezuniu..., i ko-
łysanki zawierające kolędową leksykę, sztafaż, głębsze nawiązania tematyczne 40, 
w których adresat obecny w tekście poddany jest sakralizacji przez nałożenie nań 
cech dzieciątka lub wskazanie paraleli z jego losem (kolędowy motyw pasyjny): 

Betlejem chłodne, Betlejem sianem pachnące
nie przyjęło Cię pieśnią, nie ugościło słońcem.

[. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]

Niechaj w pieściwość siana ręce Twe ułożę,
ręce, w których jest los ziemi, ręce roztropne i Boże.
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]

gwiazdo świecąca wszystkim kołyskom i grobom!
dzień śpiewający jest w Tobie, a słońce jest Tobą 41.

Ucz się od kołyski zbawiać ode złego 42

Śpij, śpij, śpij i nie płacz.
Twój syn jest przy tobie, matko wielebna.
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]

Przecież w nim, jak w źródle świętym,
jedność wszystkim niepojęta:
grzech i łaska win.
To twój syn.

[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
Syn twój jest przy tobie – 
gwiazda świeci, serce bije;
krew omywa z win 43.

Ciekawym zjawiskiem jest wprowadzanie do kołysanek elementów stylu re-
torycznego, konstruowanie tekstu według schematu: teza – argumentacja – powtó-
rzenie tezy. Tak interpretować można Kołysankę zbigniewa herberta, w której jako 
uzasadnienie rozpoczynającej tekst obserwacji empirycznej i wniosku, jaki wy-
snuli z niej starożytni: 

38 Mowa tu o Pieśni wieczornej.
39 K. I. g a ł c z y ń s k i, Kołysanka o kołysce. w: Dzieła w pięciu tomach. T. 1. warszawa 1979, 

s. 123.
40 w przypadku tej odmiany kołysanek nawiązania mogą być widoczne, ale i ukryte, tworzą 

wówczas konotację fakultatywną, jak we wspomnianej Kołysance o kołysce g a ł c z y ń s k i e g o.
41 j. K u r e k, Kołysanka betlejemska. w: Pisma wybrane. Kraków 1980, s. 57–58.
42 M. we ł n a, Kołysanka. w: Żagiew kulista. Lublin 1985, s. 60.
43 E. P u z d r o w s k i, Grudniowa kołysanka syna. w: Klisze i ziarna. gdańsk 1991, s. 48–49.
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kapłani świątyni Ammona
odkryli że wieczna Lampa co roku spala mniej oliwy
to znaczy świat się kurczy 44

– przytacza się (w stylu zbliżonym do stylu notatki, operującym wyliczeniem) 
szereg dowodów z analogii, które ukazują kurczenie się i gaśnięcie wszechobecne 
w otaczającym świecie:

A jednak dowód z lampy pozornie niedorzeczny
zgadza się z doświadczeniem tych którzy opuścili
zajazdy dworce domy przeszli potok złudy
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]

Oni wiedzą

– ubywa dnia i nocy

– róża zerwana o świcie w popłochu roni płatki
wieczorem jest już tylko spalony zagajnik słupków

– między ziewnięciem w grudniu a sierpniową drzemką
mija zaledwie chwila bez zdarzeń i tęsknoty

– coraz mniej listów podróży zdziwienia 45

– by zakończyć tekst powtórzeniem początkowej obserwacji i sformułowaniem 
paralelnego wniosku: „Co roku wieczna Lampa spala mniej oliwy / Tak zacny 
wszechświat układa nas do snu” 46. 

Epizodycznie w badanych tekstach mamy do czynienia z cechami stylu epi-
stolarnego i stylu przemówień, operującego wezwaniem, eksklamacją, kategorią 
odbiorcy zbiorowego przy jednoczesnym utożsamianiu się podmiotu mówiącego 
ze słuchającymi (podmiot–my) 47: 

Płaczemy! 
w rytmie kołyski – 
Płaczemy!
[.  .  .  .  . ]

zamieńmy!
Płacze na uśmiech – 
zamieńmy! 48

widoczne są w utworach poetyckich związki z erotykiem 49, który wnosi do 
kołysanek pierwiastki charakterystyczne dla liryki miłosnej. znajdujemy tu teksty 
bardzo subtelne 50, których styl zbliża się do religijnego (umożliwia on dosłowne 

44 z. h e r b e r t, Kołysanka. w: Raport z oblężonego miasta i inne wiersze. wrocław 1992, 
s. 45.

45 Ibidem, s. 45–46.
46 Ibidem, s. 46.
47 Możliwe jest tu także potraktowanie tekstu jako dialogu, w którym jednowyrazowe wykrzyk-

niki należą do tłumu, do jakiego zwraca się mówca.
48 K. M a j l i n g e r, Kołysanka. w: Quo vadis Polonia? B.m., 1996, s. 174.
49 gatunek już w odmianie dziecięcej odznaczał się dużą emocjonalnością, intymnością, na-

strojowością, zawierał leksykę konotującą miłość, czułość, co czyniło go otwartym na przesunięcia 
w kierunku liryki miłosnej.

50 Należy tu wspomnieć zwłaszcza o kołysankach j. K. weintrauba i K. K. Baczyńskiego oraz 
o Kołysance h. Poświatowskiej.
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„ubóstwianie” adresatki 51), lub operujące stylem artystycznym o dużych walorach 
emocjonalnych, z centralną rolą metafory i epitetu, z elementami instrumentacji 
kołysankowej i typowym dla gatunku echowym powtórzeniem:

Oczy twe ciche są jeszcze, oczy twe ciche są jeszcze,
kiedy mnie bierzesz w ramiona – 
spokojnych gwiazd płyną deszcze, łagodnych gwiazd płyną deszcze
i śnieg na śniegu gdzieś kona... 52

z drugiej strony, teksty odważne, dynamiczne i „gęste” albo przesycone sennym 
rozleniwieniem, kreujące przestrzenie niezwykłe, baśniowe (bliskie tym samym 
kołysance lirycznej), orientalne:

Semiramidy wonne ogrody,
Pachnących pnączów gorący park –
Próżno szukałem chwili ochłody
w błękitnym cieniu strzelistych ark.

[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]

Bladych glicynij senny proporzec
Słodko się zwiesza z drapieżnych skał,
Kaktus spęczniały jak nosorożec
wypuszcza kwiaty jak pęki strzał.

[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]

w miłosnych pieśni wieczornych lęku,
w srebrnym lamencie słowiczych skarg
Brakuje jeszcze jednego dźwięku:
Cichego jęku złączonych warg 53.

Specyficzny nastrój wiersza, przeczucie ekstazy i pozornie senne, ale pełne 
napięcia oczekiwanie na miłosne zbliżenie ewokują tu, z jednej strony, figury 
stylistyczne o konotacjach erotycznych, epitety typu „słodki”, „drapieżny”, 
„senny”, z drugiej – rytmiczność, stały układ akcentów i dynamizujące tok, 
ekspresywne, regularnie nawracające rymy męskie. Oczekiwanie (niemal w bez-
ruchu) podkreśla niewielka liczba czasowników, te, które są, przywodzą na myśl 
delikatny dotyk. znacząca jest instrumentacja. Obok takich utworów epizodycz-
nie pojawiają się w kołysankach fragmenty, w których o miłości fizycznej mówi 
się wprost:

noc jest kielichem
z rżniętego do krwi szkła
wypełnionym po brzegi
sokami z waszych ciał
będziecie się kochać
tak jak zawsze bez dna 54

51 zob. wiersz pt. Kołysanka, która się nie kończy (w: Utwory wybrane. warszawa 1986) 
j. K. we i n t r a u b a, nawiązujący do wzorca litanii.

52 M. P a w l i k o w s k a - j a s n o r z e w s k a, Berceuse. w: Poezje zebrane. zebrał i oprac. 
A. M a d y d a. wstęp K. Ć w i k l i ń s k i. T. 1. wyd. 3, przejrz. i uzup. Toruń 1997, s. 55.

53 A. S ł o n i m s k i, Semiramidy wonne ogrody... w: Poezje zebrane, s. 137–138.
54 A.  r ż y s k o - j a m r o z i k, Kołysanka I. w: Miłość dla nietoperza. warszawa 1996, s. 26.
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Kolejnym gatunkiem oddziałującym na kołysankę poetycką jest elegia 55. Ele-
menty elegijne nierzadko pojawiają się w tych samych utworach, w których wy-
korzystano motywy liryki miłosnej. Furtką dla elegii mogła być w jakimś stopniu 
rzewność wymieniana przez badaczy jako cecha nastroju kołysanki i występowa-
nie w jej realizacjach motywu śmierci 56. Śmierć w kołysance poetyckiej bywa 
uosobiona, wiąże się z wojną, ale i z naturalnym procesem umierania, utwór staje 
się wówczas narzędziem wyrażania tęsknoty i buntu wobec praw rządzących ży-
ciem. Styl właściwy elegii łączy się z pojawiającym się w kołysankach poetyckich 
problemem obecności i nieobecności, pamiętania i zapominania. Na zasadzie 
kontrastu zestawiane są tu często dwa obrazy świata – „miłosny” lub kołysankowy 
o pozytywnych konotacjach, ujmowany w metaforę czegoś kruchego, nieprawdzi-
wego, bajkowego, związanego z dzieciństwem, przedstawiany za pomocą leksyki 
i środków typowych dla kołysanki, i obraz o konotacjach negatywnych, który 
uzyskuje status „prawdziwego”, w różnych tekstach odpowiednio: elegijny, wo-
jenny, brutalny, nieludzki. Elegijność stylu wypływa m.in. z poczucia utraty dzie-
ciństwa, złudzeń, możliwości snu, rodzi się w momencie konfrontacji rzeczywi-
stości z legendą:

Nie ma nic w oknie; drzewa są płaskie; 
nie ma nabrzmiałej ptakami wsi. 
Śpij, śpij w legendzie złotych obrazków, 
śpij 57.

Prawie wszystko się stało, co się miało stać,
nie ukryjesz się ziemi ni niebu – 
teraz uśnij, mój mały, tylko spać, trzeba spać,
więc się nie budź 58.

Otworzy się pamięć i nie zaśniesz wcale,
będziesz się kołysać między chmurami,
cel ruchomy i jasny w świetle fajerwerków.
Nie zaśniesz już nigdy, zbyt wiele ci
opowiedziano, za dużo się zdarzyło 59.

zestawianie elementów kontrastowych jest tendencją charakterystyczną dla 
wielu kołysanek poetyckich 60. Kontrast może być jawny lub ukryty, może uwi-
doczniać się w przeciwstawieniu leksyki o konotacjach pozytywnych i leksyki 

55 związki kołysanki z elegią podkreśla P a w e l e c  (op. cit., s. 55–59); elegijność jako tonacja 
charakterystyczna dla poezji współczesnej wskazywana jest przez wielu badaczy.

56 w dziecięcych kołysankach polskich śmierć nie jest wprowadzana bezpośrednio, istnieje 
w przestrzeni „na zewnątrz” i można jej uniknąć, zasypiając. Pośrednio pojawia się, gdy mówi się 
o zmarłych/zaginionych członkach rodziny, np. o ojcu: „nie wróci”. Uosobiona Śmierć obecna jest 
w kołysankach niemieckich (zob. B i l i c a, op. cit., s. 70–71). Potencjalna elegijność kołysanki 
uwidocznia się ponadto w epitafiach dla zmarłych dzieci, wykorzystujących elementy kołysanek – 
zob. Antologia poezji dziecięcej. wybór i oprac. j. C i e ś l i k o w s k i. wrocław 1991.

57 K. K. B a c z y ń s k i, Kołysanka którejś wiosny. w: Utwory zebrane. Oprac. A. K m i t a -
- P i o r u n o w a, K. w y k a. T. 1. Kraków 1994, s. 167.

58 K. I. g a ł c z y ń s k i, [Prawie wszystko się stało...]. w: Dzieła w pięciu tomach, t. 2, s. 725.
59 A. z a g a j e w s k i, Kołysanka. w: Płótno. warszawa 2002, s. 42.
60 Kontrast w kołysance lirycznej dla dzieci wykorzystywano w kreacji przestrzeni, w kołysan-

kach poetyckich kontynuowane jest przeciwstawienie bezpiecznie–niebezpiecznie (dobrze–źle), ale 
nie tylko w postaci łączenia miejsc wewnątrz i na zewnątrz (w domu i za oknem). 
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o konotacjach negatywnych, prawdy i zmyślenia, w zakresie organizacji brzmie-
niowej – w instrumentacji kontrastywnej różnych fragmentów wiersza. Może 
ukazać się także na granicy warstwy fonicznej i warstwy znaczeń, gdy kołysanko-
wa treść wyrażona jest w niekołysankowy sposób, lub odwrotnie, gdy typowej 
instrumentacji towarzyszy nietypowa treść:

śpij, stół przy oknie nasiąkł krwią
pod białym plastrem kartki, którą wczoraj
pokryłeś literami okrągłymi jak
rana rannego słońca, wzbierająca ropą
pod przetartym obłoków opatrunkiem; nie,

śpij, nie budź się, świergocze świt
i szary szum sitowia szepcze cicho:
śpij, we śnie się schowaj, umknij przed
mroźną zawieją ciał jak ty skulonych,
którym ze skroni spływa nikła nitka krwi 61, 

za pomocą zestawień leksyki z pól o różnych konotacjach uzyskuje się w ko-
łysankach specyficzną jakość, przez romana Ingardena określaną jako „opalo- 
wość” 62, przenikanie się obrazów, wzbogacające semantykę tekstu. Na tej zasadzie 
zbudowana jest m.in. Wojenna kołysanka Beaty Obertyńskiej, w której obrazy 
kolędowy (wydarzenia betlejemskie) i wojenny (prześladowania hitlerowskie) 
splatają się ze sobą, dzięki czemu zniesiona zostaje różnica czasu i możliwe jest 
osiągnięcie większych efektów ekspresywnych. 

rzadko występujace w kołysance prototypowe zjawiska językowe, które 
można znaleźć w kołysankach poetyckich, to, z jednej strony, wykorzystanie spe-
cyficznego mikrorejestru stylistycznego – ironii, z drugiej, wulgaryzacja i brutali-
zacja języka, uwidoczniająca się w leksyce (obok wulgaryzmów wyrazy potoczne 
o zabarwieniu pogardliwym, ekspresywizmy o negatywnych konotacjach), w eks-
ponowaniu elementów fizjologii, tego, co brzydkie, nieprzyzwoite, wzbudzające 
wstręt, a przynajmniej tego, o czym normalnie nie mówi się dziecku:

siekierą brzuch otwiera i siekierą zszywa
mięsną arkę noego wciąż napastowana

przez parzystego samca swe własne ramiona
broni się na odlew swych ud a na prawo

odcina im odwrót na bok a gdy rosną
odjada boczne dzieci i nawarstwia na nie
nawały wietrznej skóry [...] 63

otwiera żyły matka pięść zaciska
żłopią kretyny krew jak zsiadłe mleko 64

dziecku (lub bezradnemu dorosłemu), jeśli pojawia się jako figura wpisana 
w tekst, oferuje się kołysankowy mit, eufemizm, który pozwala odizolować je od 
grozy i zamknąć w przestrzeni bezpiecznej:

61 S. B a r a ń c z a k, Kołysanka. w: Dziennik poranny. Wiersze 1967–1971. wyd. 2. Poznań 
1981, s. 69.

62 r. I n g a r d e n, Z teorii dzieła literackiego. w zb.: Problemy teorii literatury. Seria 1. wy-
bór h. M a r k i e w i c z. wrocław 1967.

63 T. K a r p o w i c z, Trójbrzeżna kołysanka. w: Odwrócone światło. wrocław 1972, s. 58. 
64 r. B ą k, Kołysanka. w: Ulice, gdzie sprzedają zapałki. Poznań 1985, s. 37.
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Nic się nie bój, jesteś przy mnie.
To nie bomby, ale basy w kołyszącym hymnie 65.

Nie bójcie się, tam w górze nie szrapnele –
po prostu leci ogień sennych gwiazd 66.

wprowadzanie do kołysanek języka zbrutalizowanego, obrazów przemocy 
może się łączyć z ideologizacją i wspierać wymowę propagandową tekstu:

                 Ile ścian ma Biały dom
       – tyle ścian zbryzganych krwią.

Ale, synku, śpij, nie popłakuj,
ale, synku, oczęta zmruż
– chociaż grożą naszemu światu,
śpij spokojnie, zasypiaj już.

[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
Coraz bliższe są te lata, 
kiedy zniknie Biały dom,
kiedy znikną ściany płaczu,
ściany obryzgane krwią 67.

Przytoczony we fragmentach tekst, pochodzący z tomu wydanego na począt-
ku lat pięćdziesiątych, wpisuje się w nurt realizmu socjalistycznego, wykazując 
cechy charakterystyczne dla jego poetyki. widoczne jest tu przeciwstawienie 
my–oni (uwagę zwraca typowy dla twórczości socrealistycznej podmiot zbiorowy), 
połączone z upraszczającym, tendencyjnym, czarno-białym wartościowaniem, 
kreacją „wroga”, z którym kojarzy się to, co „złe”, kodowane w tekście w postaci 
motywu trumny, krwi (plam krwi, a więc zbrodni), pogróżek, płaczu. Brutalizacja 
obejmuje także warstwę foniczną. w utworze da się dostrzec nawracającą (przy 
wzmiankach o Białym domu) doraźną instrumentację wykorzystującą zbitki głosek 
zg, zbr, krw, obr, które są stosunkowo rzadkie w polszczyźnie, a przy tym trudne 
do wymówienia. Takiemu operowaniu brzmieniami przeciwstawiona jest instru-
mentacja kołysankowa we fragmentach skierowanych do dziecka, nakłaniających 
je do zaśnięcia. Opozycja brzmieniowa wiąże się tu z antytezą dwóch obrazów 
świata, podziałem na złych i dobrych, wrogów i „naszych”, zgodnym z oficjalnie 
przyjętą wizją. wprowadzenie ideologii do kołysanki przywraca jej użytkowy cha-
rakter. Staje się ona (potencjalnie) narzędziem perswazyjnego, może nawet podpro-
gowego oddziaływania na dziecko, któremu mówi się o tym, czego „jeszcze nie 
rozumie”, tak, by w przyszłości myślało w „jedynie właściwy” sposób. 

w niektórych kołysankach poetyckich wyraźnie widoczny jest podmiotowy 
aspekt stylu, pojmowany jako uzależnienie wszelkich decyzji w zakresie języko-
wego ukształtowania utworu od autora tekstu, który nie zawsze respektuje reguły 
gatunkowe. dominuje w nich indywidualny styl poety, będący jego osobistym 
idiostylem lub stylem wpisującym się w sposób wyrażania przyjęty przez grupę 
poetycką, której jest on członkiem. Prymat stylu indywidualnego może prowadzić 

65 j. N a g r a b i e c k i, Kołysanka. w: j. S z c z a w i e j, Poezja Polski walczącej. 1939–1945. 
Antologia. Przedm. K. r u s i n e k. T. 1. warszawa 1974, s. 728.

66 Cz. M i ł o s z, Kołysanka. w: Wiersze wybrane. warszawa 1981, s. 5.
67 r. B r a t n y, Kołysanka. w: Człowieku, żyć bedziesz! warszawa 1951, s. 45–46.
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do zupełnego odrzucenia stylu gatunkowego, częściej jednak teksty tej grupy wy-
korzystują przynajmniej pojedyncze elementy charakterystyczne dla kołysanki (np. 
illokucję „śpij” lub zaśpiew). Indywidualny styl autorski obserwujemy w kołysan-
kach juliana Przybosia, pojawiają się tu motywy znane z „dorosłej” liryki poety 
(ruch, światło) i charakterystyczne dla niej elementy konstrukcyjne: metafora, 
w której mniej znaczy więcej, obraz poetycki, elipsa 68. Elementy poetyki nowofa-
lowej (m.in. waga przerzutni, rozbijanie i przekręcanie słów, testowanie możliwości 
języka, wieloznaczność) widoczne są w utworze ryszarda Milczewskiego-Bruna:

Tyle lat – a jak dzisiaj
Orzełki i resztki...
Karuzel nad wisłą zaświatał nam
Bałagannie – – 
w górę młyn
diabelny młyn
Skoczny w jutro jak w Słonko – 
równoramienni!

[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
Synku – daleka mowa traw
Odchodzę na palcach – przy-
Słowia – – 69

w kołysankach poetyckich może odbijać się skłonność ich autorów do zabaw 
słownych, tworzenia neologizmów, kojarzenia słów na zasadzie podobieństwa 
brzmieniowego, korzystania z figur dźwiękowych (m.in. echa, nawroty głosek, 
pozorne figury etymologiczne, anagramy, paronomazje). Takie zabawy mogą zbli-
żać język kołysanek do języka porozumiewania się z dzieckiem (maniera zdrab-
niania) 70 lub mowy dziecka 71, mogą też stanowić pretekst do zupełnie poważnej 
krytyki języka i człowieka opętanego przezeń:

nawet słowik ognia z żebra na
na żebro słowa
[.  .  .  .  .  .  .  ]

zastrzał w spadku po zastrzelonym
wysoka stopa stypy

68 zob. Kołysanka i Kołysanka wiosenna j. P r z y b o s i a.
69 r. M i l c z e w s k i - B r u n o, Równoramienni (kołysanka). w: Poezje wybrane. warszawa 

1981, s. 114–115.
70 Przykładem jest Wykołysanka (w zb.: Ja i ty. Antologia wierszy miłosnych polskich poetek 

współczesnych. wybór A. P a t e y - g r a b o w s k a. warszawa 1982, s. 69) j. S a l a m o n: 
Mój głaskany kołysany.
wykołyskam cię do oczek
wesolutkich jak potoczek,
wykołyszę, wykołyskam,
już ci oczko siwe błyska. 
Maleńki, syneńki.
wykołyskam, wygłaskam,
od paluszka do noska;
naskiego, górskiego.  

71 w ten sposób upust kreatywności językowej dawali twórcy lirycznych kołysanek dziecięcych. 
zob. stylizację na język dziecka w utworze j. P o r a z i ń s k i e j  A-a-a-a-... (L 63): „No, biedunty, 
pseploście się, / husi, husi, husi...” 
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my sławni my słowni
słowiarze słowianie słonie
płuca do krwi
jak spać 72

Polifoniczność stylu kołysanki poetyckiej opiera się na łączeniu w jej realiza-
cjach różnych stylów funkcjonalnych, gatunkowych i stylu indywidualnego auto-
ra, a poza tym na wprowadzaniu do liryków kołysankowych elementów innych 
utworów. Mamy tu do czynienia z szerokim repertuarem zjawisk intertekstualnych, 
od dosłownego cytatu, przez nawiązanie aluzyjne lub parafrazę, po cytat struktury, 
przywołanie wzorca metrycznego innego wiersza. Cytaty z tekstów obcych poja-
wiają się m.in. w Kołysance Czesława Miłosza, która wykorzystuje dwa fragmen-
ty autentycznej piosenki żołnierskiej Rozkwitały pęki białych róż, i w Kołysance 
zimowej Aleksandra rymkiewicza, gdzie każda strofa zamknięta została cytatem 
z dobrze znanej dziecięcej kołysanki Był sobie król. U rymkiewicza dodatkowo 
mamy do czynienia z cytatem struktury, wzorzec metryczny jego kołysanki oka-
zuje się identyczny z wzorcem przywołaneej piosenki. Tego typu „cytaty”, wiążą-
ce się z dopisywaniem nowych słów do popularnej melodii, są charakterystyczne 
dla aktualizacji kolędy Lulajże, Jezuniu..., w kołysankach niekolędowych spotyka 
się je stosunkowo rzadko. Przykładem, poza wskazaną Kołysanką zimową, są tu 
anonimowe kołysanki „wyborcze”, pomyślane jako utwory ironiczne w stylu po-
tocznym, wykorzystujące leksykę „zasłyszaną” i niepoprawne lub niestaranne 
formy gramatyczne, wprowadzane celowo (parodia, krytyka, demaskowanie), 
melodią odsyłające do znanych kołysanek, m.in. do Bajki Iskierki:

z odbiornika na wyborcę – już Kwaśniewski mruga:
Chodź, opowiem ci bajeczkę; będzie bardzo dłuuga!
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
w Telewizji Urban będzie robił z ciebie jaja,
nie postraszy nas siekierka...
                                    już skończona baja!
Była w Polsce raz komuna, miała szmal i władzę;
szmal wciąż mamy, daj mi władzę, a znów cię... posadzę!
znów usłyszysz z odbiornika wojtusiowe hasła:
że trza bronić „socjalizmu”. Psst, iskierka zgasła 73.

Parafrazy i nawiązania intertekstualne wykorzystują m.in. cytowana Kołysan-
ka dla Kingi Stanisława grochowiaka, Kołysanka o zmroku jarosława Iwaszkie-
wicza, w której pobrzmiewa dalekim echem wers „Nim słońce wejdzie, rosa wyżre 
oczy” z wiersza zygmunta Krasińskiego pod takim właśnie tytułem, czy wspo-
mniana Kołysanka zbigniewa herberta:

Lata krótsze i krótsze
                                  kapłani świątyni Ammona
odkryli że wieczna Lampa co roku spala mniej oliwy
to znaczy świat się kurczy
                                        przestrzeń czas i ludzie 74

72 j. P l u t o w i c z, Kołysanka. w: Zasłyszane do końca. Olsztyn 1981, s. 68–69.
73 [A u t o r  a n o n i m o w y], Kołysanki dla wyborcy. I. „Napis” seria 6 (2000), s. 314.
74 h e r b e r t, op. cit., s. 45.

I-8.indd   175 2011-03-17   10:25:57



176 BEATA STEFANIAK

jak się okazuje, rozpoczyna się ona poetyckim przekładem fragmentu dialogu 
pytyjskiego O zamilknięciu wyroczni, w którym o gasnącej lampie mówi się:

ma ona zużywać co rok to mniej oliwy, co świadczy, że lata nie są jednakowej długości, tylko 
każdy następny rok jest krótszy od poprzedniego, bo wszakże mniejsze zużycie oliwy musi 
odpowiadać krótszemu czasowi 75.

Po przytoczonym fragmencie następuje u Plutarcha relacja z wymiany zdań 
między filozofami, którą rozpoczyna wyrażenie wątpliwości wobec „dowodu 
z lampy”: „tylko na podstawie lampki i knota przewrócić cały porządek na niebie 
i we wszechświecie i obalić do gruntu całą matematykę?!” 76, z repliką, która znaj-
duje twórcze rozwinięcie w wierszu herberta. 

zastanowić należałoby się na koniec, co w języku kołysanki poetyckiej zosta-
ło z kołysanki dziecięcej. Okazuje się, że nowa kołysanka może nieświadomie 
wracać do dwudzielności charakterystycznej dla odmiany ludowej, „podziału darów” 
– tekst jest zasadniczo dla „matki” (nadawcy, stanowi pole jego ekspresji), melodia, 
brzmienie, rytm dla „dziecka” 77. Sygnałem semantycznym ewokującym oczekiwa-
nie na styl kołysankowy jest, poza tytułem, pojawienie się motywu snu, wyrazisty 
element (np. zaśpiew) lub obraz kołysankowy – usypiająca przyroda, która ma 
przykładem przekonać do zaśnięcia. Także dwa podstawowe środki uniezwyklenia: 
antropomorfizacja i metaforyzacja (pod warunkiem, że służą ewokowaniu baśnio-
wości) przyzywają kołysankę. Oczekiwanie wywołane w ten sposób zostaje speł-
nione lub niespełnione, w trzecim wariancie odbiorca może obserwować rodzaj 
„walki o kołysankę”, najczęściej przebiegającej w warstwie językowej czy między 
językiem a treścią. Efektem tej walki jest zwykle przyznanie kołysance statusu 
gatunku niemożliwego 78. Przyjrzyjmy się pokrewieństwom z kołysanką typową: 
zaskakująco duża część analizowanych utworów zachowuje budowę stroficzną 
z charakterystyczną dla pieśni ludowej strofą 4-wersową rymowaną parzyście albo 
krzyżowo, zawiera przy tym nawracające elementy, które dają się zinterpretować 
jako refreny. w części mamy do czynienia ze zgodnością składniowo-wersyfika-
cyjną i wykorzystaniem systemów sylabizmu lub sylabotonizmu 79. Obok kołysanek 
nawiązujących do tradycyjnych pojawiają się jednak również teksty w formie 
wiersza nieregularnego i wolnego, stychiczne, nierymowane, bez refrenów, z za-
stosowaniem przerzutni. warto zauważyć wszakże, iż nawet w tekstach pozornie 
bardzo dalekich od wzorcowej kołysanki można znaleźć elementy stanowiące echo 
jej cech charakterystycznych, np. regularność akcentów wywołującą wrażenie 
monotonii (przez monotonię – usypiającą), powtórzenia leksykalne i paralelizmy 
formalne. Część utworów nawiązuje do znanych z kołysanek dziecięcych układów 
rekursywnych i otwiera się na ewentualność powtórzeń (mimo że nie jest ona re-
alizowana). wiele wykorzystuje typowo kołysankową instrumentację, która obej-

75 P l u t a r c h  z  C h e r o n e i, Moralia. Wybór pism filozoficzno-popularnych. Przeł. i oprac. 
z. A b r a m o w i c z ó w n a. wrocław 2005, s. 347.

76 Ibidem.
77 j o n c a, op. cit., s. 28.
78 Na ten temat zob. P a w e l e c, op. cit., s. 50, 53.
79 związki z tradycją pieśniową są silne zwłaszcza w dużej grupie kołysanek nawiązujących 

do pieśni żołnierskich, które w zakresie melodii i wzorca metrycznego pozostają bliskie pieśniom 
ludowym.
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muje cały tekst lub występuje doraźnie. zmienia się tu jednak jej funkcja prymarna 
– służy nie tyle usypianiu, co przede wszystkim przywoływaniu wzorca bądź nada-
je pozytywne konotacje elementom, które są opisywane z jej wykorzystaniem. 

z jednej strony, mamy więc do czynienia z kontynuacją stylu pokrewnego 
kołysance, z drugiej – z przeobrażeniem języka, w którym dominującą rolę zaczy-
na odgrywać kontrast, a cechą widoczną na pierwszy rzut oka jest polifoniczność. 
Obydwa warianty dotyczyć mogą zarówno kołysanki semantycznie i pragmatycz-
nie bliskiej prototypowi, jak i zdecydowanie odcinającej się od niego. 

Przedstawiona analiza rozmaitych odmian kołysanki nie przynosi opisu peł-
nego, stanowi raczej próbę zestawienia, porównania, wskazania uchwytnych ten-
dencji i zauważalnych przekształceń w języku omawianego gatunku, którego re-
alizacje okazują się – wbrew obiegowym przekonaniom – niezwykle zróżnicowa-
ne. Uwzględnienie pewnych zjawisk i uwarunkowań pozostających poza obszarem 
zainteresowań stylistyki rozumianej wąsko (badającej głównie formalne wyznacz-
niki stylu) wypływa z przyjęcia nowej koncepcji dyscypliny, w myśl której staje 
się ona obecnie gałęzią inter- czy nawet transdyscyplinarną, łączącą w sobie inspi-
racje płynące z wielu dziedzin lingwistyki i z nauk pokrewnych, zwracającą uwa-
gę na rozmaite, także pozajęzykowe, pragmatyczne i kulturowe uwarunkowania 
kształtu stylistycznego gatunku, tekstu, wypowiedzi 80.

A b s t r a c t
BEATA STEFANIAK 
(University of Silesia, Katowice)

FrOM A LIME CrAdLE TO “NEw MOON SILVEr COT.” 
rEMArKS ON ThE LANgUAgE OF ThE LULLABy

The article focuses on the changes of language and style in the different realisations of the lull- 
aby. In a broad sense, the genre in question is understood as a category with blurred borderlines and 
encompasses traditional folk lullabies, lyrical lullabies for children, as well as poetic pieces that 
conform to the pattern. The analysis includes the style of lullabies of all aforementioned types, but 
primarily the literary ones. Literary lullabies (lullabies poems and lyrics refering to traditional lull- 
abies) are, on the one hand, presented as recurring features stereotypically matched with the genre 
and, on the other hand, pieces that move away from the model and characterised by stylistic po-
lyphony and employing contrast on a large scale. 

80 zob. E. S ł a w k o w a, Kategorie pragmatyczne w tekście literackim. Wstęp do stylistyki 
pragmatycznej. goleszów 2000. – B.  w i t o s z: wprowadzenie w: Stylistyka a pragmatyka. Kato-
wice 2001; Stylistyka i dyskurs. Katowice 2009, s. 265–267. – d. z d u n k i e w i c z - j e d y n a k, 
Wykłady ze stylistyki. warszawa 2008, s. 11. 
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NIeZNaNY WIerSZ aDama mICkIeWICZa  
„[W aLBUmIe kSIĘCIa GoLICYNa]”?

Wśród najnowszych nabytków Biblioteki Poznańskiego towarzystwa Przyja-
ciół Nauk znajduje się rodzaj książki rękopiśmiennej z wypisami z literatury polskiej 
i francuskiej z lat trzydziestych i czterdziestych w. XIX, oznaczony sygn. 2112, 
z depozytu dra Norberta Zawiszy (nr akc.2010D 143/14) 1. Zeszyt, prawie w całoś- 
ci zapełniony, składa się ze 120 zapisanych dwustronnie kart. Właściciel i zarazem 
autor tego zbioru nie jest znany, gdyż jego nazwisko zostało wyskrobane z okład-
ki. Datę ad quem powstawania i gromadzenia tego zbioru można ustalić na koniec 
lat czterdziestych i pierwszą połowę lat pięćdziesiątych w. XIX; wskazuje na to 
zarówno dopisek, który znajduje się na wewnętrznej stronie okładki: „Przyjmij 
moje dzięki, Wszechmogący Boże, za to, żeś mnie nie stworzył nad miarę ciekawym 
ani szczebiotliwym, a dałeś moc panowania nad sobą. 21 Jun. / 3 Jul. 1848”, jak 
i data: 12 marca 1849, umieszczona pod wierszem Syrokomli Kradzione, którego 
pierwodruk ukazał się w jego Gawędach i rymach ulotnych w 1853 roku. 

Znaczna część utworów zawartych w zeszycie była publikowana na łamach 
warszawskich i poznańskich periodyków. Wskazuje na to zbiór wypisów z poezji 
edmunda Wasilewskiego, które wydrukowano zarówno w „tygodniku Literackim”, 
jak i w pośmiertnie wydanym zbiorze z r. 1849 (Co mi tam! Hymn orłów, Impro-
wizacja wariata). W zeszycie znalazła się też grupa utworów autorów związanych 
ze środowiskiem Cyganerii Warszawskiej, np. Włodzimierza Wolskiego (przekład 
Fausta, który ukazał się w tomie 3 „Biblioteki Warszawskiej” z r. 1848), Jana 
Nepomucena Jaśkowskiego czy Wiktoryna Zielińskiego z jego popularną w swo-
im czasie Gwiazdką 2, a także poezja ogłaszana w periodykach: w „Przeglądzie 
Naukowym” (wiersz J. komierowskiego Krzyż) czy w „albumie Warszawskim” 
(m.in. wiersz t. Lenartowicza Anioł i dziewczyna), jak też artykuł Feliksa Żochow-
skiego Mowa jest skutkiem usiłowań człowieka (również opublikowany w „albu-
mie Warszawskim”).

1 W tym miejscu pragnę bardzo podziękować dyrektorowi Biblioteki, dr. a r t u r o w i  Wa g- 
n e r o w i, oraz pani J o a n n i e  P i e t r o w i c z  z działu rękopisów za udostępnienie tekstu i moż-
liwość pracy nad nim. Chciałabym też podziękować prof. Z b i g n i e w o w i  P r z y c h o d n i a k o-
w i  za cenną dyskusję nad tekstem wiersza [W albumie księcia Golicyna]. 

2 Zawartość albumu zamierzam omówić w osobnym, obszernym artykule. W roku 2010 
w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” (t. 17 á37ñ, s. 297–307) ukazał się 
komunikat J. P i e t r o w i c z  o tym nabytku Biblioteki Poznańskiego towarzystwa Przyjaciół Nauk. 

II-1.indd   179 2011-03-16   14:43:31



180 ZoFIa DamBek

można sądzić, że właściciel zeszytu opuszczał nazwiska autorów w wypadku, 
kiedy ich nie znał, ale z reguły wszystkie utwory są podpisane imieniem i nazwi-
skiem albo inicjałami. obok tych znanych z druku możemy wskazać grupę nie-
wielu tekstów raczej nie publikowanych, które za to krążyły w licznych kopiach. 
W grupie tej mieszczą się: wiersz antoniego Goreckiego Śmierć zdrajcy ojczyzny, 
który znajduje się na k. 102v 3, wiersz Narcyzy Żmichowskiej, z k. 105–111, pod-
pisany „Gabryela”, z tytułem Do Eryka Jachowicza 4 czy wiersz z incipitem „Dwa 
są życia, dwa są światy”, sygnowany inicjałami m. G., z dopiskiem: „Stanisławów, 
1833” 5.

Do grupy utworów, które miały być znane z odpisów, należy także wiersz bez 
autora i tytułu, zaczynający się od słów: „Powiedz, czy język polskiego narodu...”, 
zamieszczony na k. 102–102v. Składa się on z trzech strof. Lektura ostatniej stro-
fy naprowadza nas na autora. okazuje się, że ten czterowiersz to kolejna wersja 
utworu przypisywanego adamowi mickiewiczowi, z tytułem: [W albumie księcia 
Golicyna] (inc. „Jeżeli wolność czcić i kochać umiesz”). tu przytaczamy cały tekst, 
modernizując jedynie interpunkcję.

Powiedz, czy język polskiego narodu,
Czy wolną duszę podobałeś?
Powiedz? Bo nie wiem, z jakiego powodu
Bym tu słów kilka napisał, chciałeś?

Gdy ci się wydał dźwięk języka miły,
Dźwięk dusz harmonii więcej cię poruszy,
Wyrazy polskie twe ucho bawiły,
Lecz dusze wolne przemówią do duszy.

Jeśli znasz wolność i cenić ją umiesz,
W rozmowie naszej niepotrzebne słowa,
Ja twe westchnienie, ty mą łzę zrozumiesz
I dłoń mi ściśniesz! to jest polska mowa.

Do tej pory znaliśmy dwie odmiany tego czterowiersza; pierwsza została opu-
blikowana w 1881 r. na okładce tomu zbiorowego Kraków – Zagrzebiowi, z podpi-
sem: „a. mickiewicz (w albumie Cudzoziemca)”, druga – w r. 1885 w lwowskim 
wydaniu dzieł mickiewicza, z tytułem Do księcia Golicyna i datą: 1828, opatrzoną 
pytajnikiem 6. Przy czym należy dodać, że w żadnej z tych publikacji nie podano 
ani źródła tekstu, ani gdzie znajduje się jego autograf 7. tytuł, który za wydaniem 

3 Wiersz ukazał się w „tygodniku Polskim i Zagranicznym” (1818, nr 14, z 4 IV), jednak – jak 
poświadcza W. N e h r i n g  (Kurs literatury polskiej dla użytku szkół. Poznań 1866, s. 154) – głów-
nie był znany z odpisów.

4 Wiersz Żmichowskiej został opublikowany pośmiertnie przez P. Chmielowskiego, z tytułem 
Dziedzictwo Eryka (w: N. Ż m i c h o w s k a, Listy do rodziny i przyjaciół. t. 2. kraków 1885, 
s. 604–612). W pierwodruku wydawca umieścił przypisek: „Wiersz niniejszy krążył w piśmiennych 
kopiach jedynie, to jest powód, dla którego pozwalamy sobie dołączyć go tutaj”.

5 Jest to wiersz m. Gosławskiego powstały w więzieniu w Stanisławowie, przed śmiercią 
autora. Zob. J. J ę d r z e j e w i c z, Zwycięstwo pokonanych. Opowieść o Stanisławie Worcellu. 
Warszawa 1974, s. 343.

6 a. m i c k i e w i c z, Dzieła. t. 1. Lwów 1885. s. 208. 
7 Cz. Z g o r z e l s k i  (Uwagi edytorskie. W: a. m i c k i e w i c z, Dzieła wszystkie. oprac. 

Cz. Z g o r z e l s k i. t. 1, cz. 4. Wrocław 1986, s. 73) podaje, że w zbiorach muzeum adama mic-
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lwowskim przyjęli następni edytorzy, m.in. Henryk Biegeleisen 8, został zmieniony 
dopiero w Wydaniu Narodowym na: [W albumie księcia Golicyna] 9.

W rękopisie, który wzbogacił zbiory Biblioteki Poznańskiego towarzystwa 
Przyjaciół Nauk, znajdujemy na karcie 102–102v kolejną odmianę, o tyle ciekaw-
szą, iż uzupełnioną dodatkowymi dwiema strofami. Znany dotąd czterowiersz 
okazuje się ostatnią strofą, która kończy dłuższy utwór. Nie ma on tytułu ani pod-
pisu autora, znajduje się pomiędzy wierszem Sława Jana Prusinowskiego a wier-
szem antoniego Goreckiego Śmierć zdrajcy ojczyzny.

Przypomnijmy jeszcze znaną, opublikowaną odmianę tekstu, tę z r. 1881:
Jeżeli wolność czcić i kochać umiesz,
rozmowie naszej niepotrzebne słowa;
Ja twe westchnienie, ty mą łzę zrozumiesz
I dłoń mi ściśniesz – oto polska mowa! 10

Historia edycji [W albumie księcia Golicyna]

Jak już wspomniano, pierwodruk czterowiersza [W albumie księcia Golicyna] 
ukazał się w r. 1881 w książce Kraków – Zagrzebiowi, a cztery lata później we 
lwowskim wydaniu Dzieł mickiewicza, z tytułem: Do księcia Golicyna. kolejni 
edytorzy przedrukowywali ów czterowiersz za tym wydaniem, wskazując domyśl-
ną datę powstania utworu: 1828 11. Podobnie postępowali badacze, którzy zajmo-
wali się biografią poety, jak chociażby Leon Gomolicki, który w Dzienniku poby-
tu Adama Mickiewicza w Rosji wiersz umieścił pod datą 1828 12. Dopiero Wacław 
Borowy zdecydował o jego przesunięciu do działu wierszy o niepewnym autorstwie, 
biorąc pod uwagę fakt, iż autograf poety nie jest znany 13. W roku 1986 Czesław 
Zgorzelski podjął decyzję o przyjęciu podstawy pierwodruku z r. 1881 i podobnie 
jak Borowy pozostawił utwór w dziale wierszy o niepewnym autorstwie 14. 

Jednak odnaleziony wiersz z albumu w Bibliotece PtPN dowodzi, że dotąd 
mieliśmy do czynienia tylko z fragmentem większej całości. Poza tym przekonu-
jemy się, że musiało istnieć kilka wersji. Spróbujmy porównać odmiany tekstu 
znanej strofy pochodzącej z lat czterdziestych XIX w. i tej z 1881 roku. odmianę 
z zeszytu z wypisami oznaczam literą a, a opublikowaną w 1881 – B.

kiewicza w Paryżu znajduje się kopia tekstu pierwodruku z r. 1881 z informacją o drugim odpisie 
„wiersza danego odyńcowi przez Berga”. 

8 a. m i c k i e w i c z, Dzieła. oprac. H. B i e g e l e i s e n. t. 1. Lwów 1893, s. 84. 
9 a. m i c k i e w i c z, Dzieła. Wyd. Narodowe. t. 1. oprac. W. B o r o w y. Dodatek krytycz-

ny L. P ł o s z e w s k i. Warszawa 1948, s. 412.
10 Cyt. z: m i c k i e w i c z, Dzieła wszystkie, t. 1, s. 25, 75. a taka jest wersja opublikowana  

w r. 1885 (cyt. jw.): 
Jeżeli wolność czuć i kochać umiesz,
W naszej rozmowie nie potrzeba słowa,
Ja twe westchnienie, ty me łzy zrozumiesz,
I dłoń uściśniesz – oto polska mowa.

11 Zob. Z g o r z e l s k i, op. cit., s. 74–75.
12 L. G o m o l i c k i, Dziennik pobytu Adama Mickiewicza w Rosji. Warszawa 1949, s. 274. 
13 m i c k i e w i c z, Dzieła (1948), t. 1, s. 208.
14 Z g o r z e l s k i, op. cit., s. 74. Zob. też a. m i c k i e w i c z, Dzieła. t. 1: Wiersze. oprac. 

Cz. Z g o r z e l s k i. Warszawa 1993, s. 488, 620.
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a B
Jeśli znasz wolność i cenić ją umiesz, Jeżeli wolność czcić i kochać umiesz,
W rozmowie naszej niepotrzebne słowa, rozmowie naszej niepotrzebne słowa;
Ja twe westchnienie, ty mą łzę zrozumiesz Ja twe westchnienie, ty mą łzę zrozumiesz
I dłoń mi ściśniesz! to jest polska mowa. I dłoń mi ściśniesz – oto polska mowa!

Jak łatwo się przekonać, rozbieżności między poszczególnymi wersjami są 
duże. Najbardziej znaczące różnice, które również mogą wpłynąć na interpretację, 
znajdujemy w pierwszym wersie – są to warianty orzeczeń: znać – czcić oraz:  
cenić – kochać. Wydaje się, że wersje z 1885 i 1881 r. mają rzeczywiście wspólne 
źródło, jakim był tajemniczy „album księcia Golicyna”. różnice te uświadamiają 
też, że wiersz krążył w odpisach albo był wygłaszany z pamięci; pomimo wprowa-
dzanych zmian strofy mają tę samą budowę rytmiczną – zachowują formę 11-zgłos- 
kowca. 

Właśnie brak autografu Borowy uznał za rozstrzygający przy ocenie autorstwa 
mickiewicza. Doszedł do wniosku, że wyjaśnienie pochodzenia wiersza, które 
podał w swoim artykule Bronisław Gubrynowicz, nie jest dostatecznie wiarygodne: 

Czterowiersz mickiewicza do ks. Golicyna wydrukowano po raz pierwszy w albumie pt. 
Kraków – Zagrzebiowi [...] 1881 r., następnie z drobnymi odmianami ukazał się ten wiersz 
w wydaniu lwowskim z r. 1885 i tekst tutaj przytoczony został przyjęty przez wszystkich póź-
niejszych wydawców; źródło, skąd wiersz pochodzi, zostało niewyjaśnione. obecnie podaję 
urywek z listu śp. Bogusława kraszewskiego, pisanego w r. 1906 do mnie, który tę kwestię 
rozstrzyga.

W roku 1880 (ostatnie dni lipca) – powtarzam słowa kraszewskiego – a. e. odyniec 
przyjechał do romanowa podlaskiego (gub. siedlecka) w odwiedziny do mych rodziców, ka-
jetanostwa kraszewskich; wtenczas to opowiadał mi, że świeżo widział się z prof. uniw. warsz. 
Bergiem i że ten ostatni miał sposobność czytania w albumie ks. Golicyna c z t e r o w i e r s z 
mickiewicza i z a c y t o w a ł  odyńcowi. Nie omieszkałem pod d y k t a n d e m  samego 
odyńca p r z e p i s a ć  wiersz i posłałem go Władysławowi mickiewiczowi do Paryża. Bez 
wątpienia p. Wł. mick. dostarczył do wydania lwowskiego z r. 1885, ponieważ co do słowa jest 
identyczny z tym, co zapisałem i mam dotąd u siebie. Nie można natomiast ręczyć, czy odyniec 
dokładnie spamiętał ten wiersz i bez omyłki mi powtórzył z pamięci 15.

rzetelność informacji Gubrynowicza, a przede wszystkim – jego korespon-
denta, potwierdzają zapiski kajetana kraszewskiego, który w 1880 r. odnotował 
wakacyjny pobyt adama Pługa (antoniego Pietkiewicza) i antoniego edwarda 
odyńca w romanowie w ostatnich dniach lipca 16. Niestety, nie zapisał informacji 
o odnalezionym wierszu mickiewicza z interesującego nas albumu księcia Goli-
cyna. 

Żadna z osób wymienionych w liście kraszewskiego – poza wzmiankowanym 
prof. Bergiem – nie widziała autografu. Co więcej, odyniec usłyszał wiersz wy-
recytowany przez Berga i nauczywszy się go na pamięć, powtórzył i podyktował 
go Bogusławowi kraszewskiemu. Zapewne kraszewski przesłał tę wersję do 
Paryża do Władysława mickiewicza. Jak można się domyślić, póki źródło wiersza 
nie było znane, wydawcy pism poety ufali autorytetowi jego syna, który – jak 

15 B. G u b r y n o w i c z, „W albumie księcia Golicyna”. „ruch Literacki” 1928, s. 82. Podkreśl. 
Z. D. 

16 Zob. k. k r a s z e w s k i, Kronika domowa. oprac. Z. S u d o l s k i. Warszawa 2000, s. 486: 
„odyniec dwa dni gościł u nas, a ponieważ panowie literaci byli właśnie u nas 28 lipca, więc jako 
w dzień urodzin brata Józefa napisaliśmy list do niego zbiorowy”. 
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twierdzi Gubrynowicz w przytoczonej notatce – najprawdopodobniej ten odpis 
wykonany przez kraszewskiego wysłał do Lwowa w 1885 roku. 

W cytowanej relacji zwraca uwagę jeszcze jeden szczegół. mianowicie jest 
w niej mowa tylko o c z t e r o w i e r s z u  mickiewicza. Brak jakichkolwiek 
wzmianek, że był to dłuższy utwór. Czyżby odyniec, w r. 1880 starszy pan, zapo-
mniał o reszcie, czy może Nikołaj Berg powtórzył błędną wersję? a może ten 
wiersz rzeczywiście istniał w formie trzyzwrotkowej, jednak nie został w taki 
sposób zapamiętany przez Berga? 17 a może funkcjonował także i w tej wersji – 
jednozwrotkowej?

I co z tym autorstwem?
Znana dotąd czterowierszowa wersja [W albumie księcia Golicyna] miała 

charakter gnomiczny. 
a co wnosi odnaleziony wiersz w wariancie trzystrofowym? Jego treść wska-

zuje, że oryginał został wpisany do jakiegoś albumu czy sztambucha osoby, która 
nie posługuje się językiem polskim albo zaczęła się go dopiero uczyć. to wyjąt-
kowa sytuacja komunikacyjna, w której polski poeta pisze do cudzoziemca o po-
rozumieniu ponad językami narodowymi. 

W utworze problem językowego porozumienia łączy się z tematem wolności. 
W pierwszych dwóch strofach język naturalny został przeciwstawiony językowi 
dusz. mowa polska nie jest obszarem zarezerwowanym tylko dla narodowości, 
lecz – jak w ostatniej strofie – staje się synonimem wolności. Zakładając hipote-
tycznie, że wiersz wyszedł spod ręki mickiewicza, zauważymy, że motyw poro-
zumienia i barier językowych jest charakterystyczny dla biografii poety. Pojawia 
się już w trakcie jego pobytu w rosji. Świadkowie wspominali, iż mickiewicz, 
niezwykle ceniony przez rosjan, improwizował dla nich po francusku. W czasie 
jednej z improwizacji mówił o poecie, który żyje z dala od swojego naturalnego 
środowiska, jakim jest język macierzysty 18. Warto zwrócić uwagę, że ten temat 
wyobcowania, które wypływa z odmienności językowej, pojawił się w Konradzie 
Wallenrodzie. Nie tylko mickiewicz musiał przełamywać barierę językową. Brak 
znajomości języka polskiego doskwierał również jego rosyjskim przyjaciołom (nie 
wszystkim), którzy chcieli czytać jego poezje w oryginale 19. Sztambuchowy cha-

17 Nie można Berga podejrzewać o lekceważenie dla mickiewicza. ten rosjanin był w czasach 
po powstaniu styczniowym jednym z rzeczników zbliżenia polsko-rosyjskiego. Jego przygoda z po-
ezją mickiewicza zaczęła się w latach czterdziestych, kiedy przeczytał Pana Tadeusza i opublikował 
kilka fragmentów w swoim przekładzie w „moskwiczaninie”. Do tłumaczenia całości powrócił 
w latach sześćdziesiątych (zob. a. m i c k i e w i c z, Pan Tadieusz. Pier. N. B i e r g. Warszawa 1875, 
s. XXII). Wydaje się, że był również zaprzyjaźniony z a. e. odyńcem, świadczy o tym wierszowa-
na dedykacja, która otwiera rosyjski przekład Pana Tadeusza (zob. też objaśnienia w: a. Z a l e s k i, 
Towarzystwo warszawskie. Listy do przyjaciółki przez Baronową XYZ. oprac. r. k o ł o d z i e j c z y k. 
Warszawa 1971, s. 512). Nikołaj Berg jako rosjanin i profesor, który na zlecenie gubernatora Berga 
zbierał materiały do historii polskich powstań i spisków, miał dostęp do wielu materiałów, także tych 
rosyjskich (zob. m i c k i e w i c z, Pan Tadieusz, s. XXII).

18  książę P. W i a z i e m s k i  pisał o jednym z takich wieczorów: „mickiewicz improwizował 
po francusku prozą i zadziwił nas, rozumie się, nie budową zdań, lecz siłą, bogactwem i poezją 
swoich myśli” (cyt. za: S. F i s z m a n, Mickiewicz w Rosji. Z archiwów, muzeów i bibliotek Moskwy 
i Leningradu. Warszawa 1949, s. 50). 

19 Na szczególne zainteresowanie twórczością mickiewicza wskazują liczne tłumaczenia jego 
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rakter wiersza może potwierdzać pewnego rodzaju konceptyzm (utożsamienie 
polskiej mowy z wolnością). Podobne koncepty patronowały twórczości poetów 
sztambuchowych takich, jak np. Piotr Wiaziemski. Bariera językowa, brak możli-
wości porozumienia się tym samym językiem wydaje się charakterystycznym 
motywem dla relacji polsko-rosyjskich w tamtym czasie. Jako przykład można 
podać wiersz Wiaziemskiego wpisany do sztambucha karoliny Potockiej:

Na jazyku, dla was czużom,
Ja podnoszu wam stich pokornyj –
On budiet danju niepritwornoj,
Wniesionnoj mołcza w wasz albom 20. 

Według interpretatorki tego wiersza brak porozumienia został zniesiony poprzez 
przywołanie innego języka niż ludzki – języka natury 21. 

Lakoniczna wzmianka w relacji kraszewskiego o „księciu Golicynie” spowo-
dowała, że wskazywano i nadal się wskazuje jako możliwego adresata księcia 
Dmitrija Golicyna, który przez jakiś czas był przełożonym mickiewicza w Peters-
burgu 22, oraz jeszcze jedną osobę z familii Golicynów – księcia aleksandra Goli-
cyna. Wydaje się, że można przyjąć, iż najmniej prawdopodobnym adresatem 
wiersza jest książę Dmitrij Golicyn – biorąc pod uwagę znaczną różnicę wieku, 
także charakter relacji poety i jego przełożonego oraz fakt, iż książę Dmitrij nie 
znał języka polskiego i nie uczył się go. Z mickiewiczem porozumiewał się po 
francusku 23.

W kręgu naszych „podejrzeń” znajdzie się aleksandr Golicyn (1789–1858), 
wielokrotnie wymieniany jako domniemany adresat wiersza, który doskonale był 
znany w Warszawie. mieszkał w królestwie od r. 1814, gdzie głośny romans po-
łączył go z karoliną z Walewskich, żoną aleksandra Chodkiewicza 24. Pierwszy 
wskazał na jego osobę Wilhelm Bruchnalski, a jako czas powstania wiersza [W al-
bumie księcia Golicyna] podał rok 1831, kiedy to rzeczywiście mickiewicz spotkał 
się z Golicynami we Włoszech i, jak odnotował Sergiusz Sobolewski, toczył z nimi 

wierszy, np. Sonetów krymskich, które ukazywały się krótko po wydaniu poezji oryginalnych (zob. 
m.in. W. C z e r n o b a j e w, Mickiewicz w Rosji 1820–1830. „Pamiętnik Literacki” 1934, s. 291–315); 
wśród rosjan zapanowała swoista moda na język polski, którego uczyli się m.in. Nikołaj Polewoj 
i jego brat ksenofont (zob. G o m o l i c k i, op. cit., s. 128–129. – F i s z m a n, op. cit., s. 13). mic-
kiewicz udzielał też lekcji polskiego w kilkunastu domach (zob. F i s z m a n, op. cit., s. 22). Z listu 
malewskiego do Lelewela wiadomo, że proszeni przez rosyjskich przyjaciół malewski i mickiewicz 
planowali napisanie gramatyki polskiej dla rosjan i – jak donosił Cyprian Daszkiewicz – powstało 
„kilka arkuszy” (W. m i c k i e w c z, Żywot Adama Mickiewicza. t. 1. Poznań 1890, s. 286–287).

20 Cyt. za: k. G a l o n - k u r k o w a, Samoświadomość poety sztambuchowego (Piotr Wia-
ziemski). „Przegląd rusycystyczny” 1992, z. 1/2, s. 15.

21 Ibidem.
22 ku tej hipotezie przychylał się S. P i g o ń  (Z epoki Mickiewicza. Warszawa 1922, s. 105).
23 W ostatnim wydaniu poezji mickiewicza także Z g o r z e l s k i  uznał księcia Dmitrija za 

mało prawdopodobnego adresata – zob. m i c k i e w i c z, Dzieła (1993), s. 620. 
24 książę aleksandr Golicyn pozostawił po sobie wspomnienie skandalisty i niepokornego 

ducha, które to cechy miały go narazić na konflikt z księciem konstantym. Jednak – według pamięt-
nikarza – po upadku powstania listopadowego, w którym nie brał udziału, powrócił do Warszawy 
i „zaprzedał duszę i ciało carowi”, podejrzewano go również o współpracę z tajną policją rosyjską. 
Zob. F. G a j e w s k i, Pamiętniki. Wyd. S. k a r w o w s k i. t. 1. Poznań, 1913, s. 12. 
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długie i gorące dyskusje na temat powstania 25. Jednak należy zwrócić uwagę na 
to, że już wówczas, w owej podróży włoskiej, pojawił się pomiędzy księżną, mic-
kiewiczem i księciem aleksandrem rozdźwięk na tle oceny powstania 26. Po po-
wstaniu książę Golicyn powrócił do Warszawy, gdzie złożył przysięgę lojalności 
carowi i wstąpił do służby wojskowej. rozszedł się ze swoją żoną i ożenił się po 
raz drugi. 

Charakter spotkania opisanego przez Sobolewskiego nijak się nie ma do treści 
wiersza, który wydaje się adresowany do osoby bliskiej, niemalże pozostającej 
w przyjacielskich stosunkach z autorem. oczywiście, można też wskazać rok 1828 
jako domyślny czas powstania utworu, w końcu mickiewicz i aleksandr Golicyn 
również obracali się w tych samych kręgach towarzyskich, m.in. obaj bywali 
u Heleny Szymanowskiej. Jednak, jak dotąd, nie dysponujemy niczym, co poświad-
czałoby tę znajomość w czasie pobytu mickiewicza w rosji 27.

W tym miejscu należy wprowadzić jeszcze jednego Golicyna, który podobnie 
jak aleksandr swoje losy związał z królestwem Polskim. 

Na wieczorach u pani Szymanowskiej w Petersburgu w r. 1828 bywał jeszcze 
jeden książę z rodziny Golicynów – Siergiej Grigoriewicz (1803–1868). Dobrze 
znany w kręgach arystokratycznych i artystycznych Petersburga w latach dwudzie-
stych XIX w. zyskał sobie przydomek „Firs”; jego głosem zachwycał się Glinka, 
a do przyjaciół liczył go Puszkin 28. Był autorem wielu wierszy, epigramów i wpi-
sów do sztambucha. W roku 1837 tuż po wystąpieniu ze służby wojskowej Siergiej 
Golicyn ożenił się z marią Jezierską (1819–1882), córką Jana Jezierskiego, i za-
mieszkał w jej posagowym majątku w Starejwsi w guberni siedleckiej 29. tym 
sposobem wszedł w środowisko polskich ziemian, choć nie zawsze był przez nich 
akceptowany 30. Podobnie jak aleksandr, Siergiej mówił dobrze po polsku. Z mic-
kiewiczem spotkał się w r. 1828 w Petersburgu; wiadomo, że książę Wiaziemski 
zaprosił zarówno jego, jak i mickiewicza na piknik, a kilka dni później planował 
wycieczkę z nimi do kronsztadtu 31. a więc za tym adresatem przemawiałyby 
świadectwa dotyczące spotkania księcia Siergieja z mickiewiczem w r. 1828 oraz 
fakt, iż obaj poznali się w Petersburgu (zatem datę powstania wiersza należałoby 

25 Zob. W. m i c k i e w i c z, op. cit., s. 234.
26 ten rozdźwięk stał się przyczyną rozpadu małżeństwa Golicynów – tak przynajmniej uważa 

H. m o ś c i c k i, autor biogramu karoliny teresy z Walewskich 1° v. Chodkiewiczowej Golicynowej 
w Polskim słowniku biograficznym. Zdaje się, że małżonkowie mieszkali osobno już przed powstaniem 
listopadowym, co poświadcza pamiętnik W. J e z i e r s k i e j  (Z życia dworów i zamków na Kresach 
1828–1844. Wyd. L. B i a ł k o w s k i. Poznań 1924, s. 22–23).

27 Nie potwierdzają tego zapiski H. Szymanowskiej, która odnotowuje jedynie krótki pobyt  
a. Golicyna w Petersburgu: od końca listopada do początku stycznia (H. S z y m a n o w s k a - m a-
l e w s k a, Dziennik á1827–1857ñ. oprac. Z. S u d o l s k i. Warszawa 1999, s. 25, 35). 

28 Zob. http://www.library.vladimir.ru/parts/srk/murom/golizin.htm, 25 IX 2010. Zob. też  
Z. r o s t k o w s k i, Książę Sergiusz G. Golicyn, dziedzic starowiejski. Warszawa [2010]. autor 
biografii obficie korzysta z archiwum rodzinnego Golicynów, które obecnie jest rozproszone pośród 
potomków księcia po kądzieli. 

29  Zob. r o s t k o w s k i, op. cit., s. 22–23.
30 Z uznaniem o postawie księcia Golicyna, który wychował swoje córki na katoliczki, pisał  

P. L e l e w e l  (Pamiętniki i diariusz domu naszego. oprac. H. L e l e w e l - F r i e m a n n o w a. 
Wrocław 1966, s. 435–436 áw indeksie błędnie: aleksander Golicynñ). Siergieja Golicyna mylono 
często z aleksandrem Golicynem, nawet za życia obu. 

31 miał im też towarzyszyć Puszkin. Zob. G o m o l i c k i, op. cit., s. 276–277.
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przesunąć na rok 1828), jak też to, że książę był poetą, któremu bliskie były roz-
terki językowe.

Jednak rozstrzygnięcie, kto jest właściwym adresatem wiersza, niewiele 
zmienia. tak naprawdę póki nie dysponujemy autografem utworu albo przynaj-
mniej nie dotrzemy do tajemniczego „albumu księcia Golicyna”, musimy zacho-
wać sceptycyzm. Wciąż pozostajemy w sferze hipotez. Za hipotezą, iż wiersz był 
adresowany do księcia aleksandra Golicyna, przemawia fakt, że zarówno tema-
tyka, jak i styl tego utworu odbiegają od znanej twórczości sztambuchowej mic-
kiewicza z okresu rosyjskiego. omawiany wiersz jest bardzo prostym utworem, 
z jasnym, czytelnym przesłaniem. Czy w Petersburgu byłby możliwy tak odważny 
nieezopowy wpis do sztambucha przedstawiciela rosyjskiej elity? temat wolności 
łączy się bardziej z tym, w jaki sposób postrzegano powstanie listopadowe w eu-
ropie. 

Prostota i tematyka utworu zapewne spowodowały, że cieszył się on powo-
dzeniem i funkcjonował w drugim obiegu przez około 50 lat (do czasu pierwszej 
publikacji). Należał do tych wierszy, które ze względu na cenzurę nie mogły uka-
zać się w druku. Wystarczył temat wolności i nazwisko domniemanego autora – 
mickiewicz, by został zatrzymany przez cenzurę. Zapis w sylwie z Biblioteki PtPN 
pozwala sądzić, że wiersz funkcjonował jako utwór anonimowy i ta anonimowość 
przemawiałaby przeciw autorstwu mickiewicza. Nie znany dzisiaj właściciel al-
bumu podobnie postąpił z fragmentami Irydiona, wydanego przecież anonimowo. 
możemy mniemać (znów tylko – niestety), że wpisał on tekst „Powiedz, czy język 
polskiego narodu...” jako taki krążący w licznych wersjach wiersz. Nie był to 
wówczas jakiś wyjątek. Warto dodać, że autorem wielu utworów, które zaginęły 
bezpowrotnie, był również Norwid, cieszący się na początku lat czterdziestych 
sławą „wieszcza”. tej sławy nie przyniosły mu publikacje w pismach, ale wiersze, 
które wygłaszał w salonach 32. Utwór [W albumie księcia Golicyna] był rozpo-
wszechniany w kraju, a więc musiał pochodzić od kogoś, kto miał kontakty ze 
środowiskiem polskim. Nazwisko mickiewicza jako autora pojawia się po 40 latach, 
na początku lat osiemdziesiątych XIX wieku. ale wówczas z tego wiersza zacho-
wuje się jedynie ostatnia strofa. Czy pomimo uwielbienia dla poezji wieszcza Berg 
się nie pomylił? może źle odczytał wiersz i źle zinterpretował zapis, a potem 
błędnie powtórzył go odyńcowi? 

Czy mamy jednak prawo całkowicie odrzucić autorstwo mickiewicza? może 
jest to refleks jakiejś wypowiedzi poety zapisanej przez słuchacza bądź jego im-
prowizacji? 

Przypadek wiersza [W albumie księcia Golicyna] jeszcze raz zwraca uwagę 
na niedostatecznie, ze zrozumiałych względów, opisany obieg literatury w w. XIX, 
którą by można nazwać wtórnie oralną, tzn. kiedy pierwotnie zapisany tekst był 
przekazywany ustnie. Czy spośród tych głosów z zaprzeszłej epoki dojdzie nas 
żywy głos mickiewicza? Niechęć do tradycji ustnej w naszej cywilizacji jest tak 
duża, a zaufanie do pamięci tak małe, że wciąż, podobnie jak Wacławowi Boro-
wemu, będą nam towarzyszyć wątpliwości. Póki nie odnajdziemy autografu. 

32 Najsłynniejszym, a dziś nie znanym utworem, który przyniósł Norwidowi sławę i tytuł 
wieszcza, był „wiersz przecudowny”, wygłoszony ponoć przez młodego poetę po jego powrocie 
z podróży po królestwie Polskim w 1841 roku.
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A b s t r a c t
ZoFIa DamBek 
(adam mickiewicz University, Poznań)

aN UNkNoWN Poem BY aDam mICkIeWICZ  
“[IN PrINCe GoLICYN’S aLBUm]”?

the article is devoted to a three stanzas version of so far unknown poem [In Prince Golicyn’s 
Album] found in the collections of the Library of the Poznań Society of Friends of Science and 
ascribed to adam mickiewicz. to date the poem was known only from copies in a one stanza version. 
the discovered poem is also a copy. In the article the author publishes the entire poem that was found 
and once again critically looks into the reports on the poem’s composition and the situation in which 
it was published. the second part of the paper is devoted to the poem’s addressee. to the alledged 
addressees recalled in the state of research, i.e. Prince Dmitri Golicyn and alexander Golicyn, she 
adds the figure of Sergey Golicyn of the Starawieś near Warsaw, thus explaining the existence of the 
poem self-publishing in Warsaw and broader – in the kingdom of Poland. the author ceases to settle 
mickiewicz’s authorship of the poem; this issue can only be determined by the autograph.
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DWIE REDAKCJE „ŚWIĄT PRZYSZŁYCH NARODOWYCH”  
JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Autografy i kopia 1 

Na k. 259v [Dziennika z lat 1847–1849] 2, pod datą 25 października 1848, 
znajduje się następujący tekst (oznaczam go jako atg1):

             25. Święta przyszłe narodowe
6. 22 Czerwca. Aby się przyblizyło Krolestwo Boże – Swięto hymnów.
3. 22 Marca. Braterstwa – swięto kommunii stołów. 3

9. 22 Września: O podniesienie duchów nizszych – swięto trzód. – 4

10. Pazdzier Ducha Sw: święto wynalazków. prozba o natchnienie 5

5 22 Maja Swięto Niepokalanej – Dziewicze. przez Kapłankę. o uproszenie Ducha 6

          Kwielnia                   piękności.
4. Marca Poswięcenie wody. – Swięto Matek. o uproszenie duchów wielkich 7

1 Stosuję następujące skróty oznaczające wydania dzieł J. S ł o w a c k i e g o  oraz publikacje 
zawierające jego teksty: A = H. B. [H. B i e g e l e i s e n], Dziennik Słowackiego z ostatnich lat je- 
go życia. „Ateneum” 1883, t. 3; D 1909 = Dzieła. Pierwsze krytyczne wydanie zbiorowe. Wyd.  
B. G u b r y n o w i c z. T. 10: Proza. Lwów 1909; D 1949 = Dzieła. Pod red. J. K r z y ż a n o w-
s k i e g o. T. 10. Wrocław 1949; D 1952 = Dzieła. Pod red. J. K r z y ż a n o w s k i e g o. Wyd. 2. 
T. 11. Wrocław 1952; D 1959 = Dzieła. Pod red. J. K r z y ż a n o w s k i e g o. Wyd. 3. T. 11–12. 
Wrocław 1959; DP 1909 = Dzieła. Wyd. T. P i n i. T. 1. Lwów [1909]; DP 1933 = Dzieła. Wydał 
i wstępem krytycznym poprzedził T. P i n i. Wyd. 2, poszerz. T. 3. Warszawa 1933; DW = Dzieła 
wszystkie. Pod red. J. K l e i n e r a. T. 14–15, 17. Wrocław 1954–1955, 1975; NR = „Nowa Reforma” 
1927, nr 145 (numer poświęcony Słowackiemu w związku ze sprowadzeniem jego zwłok na Wawel); 
P 1884 = Pisma pośmiertne. Genezis z Ducha. – List do J. N. Rembowskiego. – Wykład nauki. – 
Dziennik z r. 1847–1849. Wydane i poprzedzone wstępem przez H. B i e g e l e i s e n a. Lwów 1884 
(toż pt. Genezis z Ducha. – List do J. N. Rembowskiego. – Wykład nauki. – Dziennik z r. 1847–1849. 
Wyd. 1 z pośmiertnych rękopisów, poprzedzone wstępem i objaśnieniami przez H. B i e g e l e i s e-
n a. Warszawa 1884); P 1913 = Pisma. Zbiór utworów wydanych za życia i po śmierci autora. 
Z przedmową i w układzie A. G ó r s k i e g o. T. 7. Kraków 1913; P 1916 = Pisma mistyczne. W wy-
borze, układzie i oprac. S. W y r z y k o w s k i e g o. Kraków 1916; P 1922 = Pisma. Wydał, objaśnił 
i wstępem opatrzył J. K a l l e n b a c h. T. 6. Warszawa [1922].

2 Bibl. Ossolineum, rkps 4738/I.
3 „Marca” napisane na zaczętym „Wrześ”.
4 „9” napisane na „3” bądź „8”; „O po” napisane na „Bra”; „trzód” – „t” napisane na „d”.
5 „10” – „0” napisane na pierwotnym „9” i dodane „1”.
6 „22” – liczba częściowo zamazana plamą atramentu.
7 „4” napisane na „2”.

II-2.indd   189 2011-03-16   14:43:49



190 JACEK BRZOZOWSKI

12 22 Decembra Swięto Swiatła. Chrystusa (Celow St Jana.) Malarzy. 8

11. Listop. Umarłych. 9

  1. Styczeń – Swięto Ofiary.

Zachowała się również odmienna redakcja tego „kalendarza mistycznego” 
(oznaczam ją jako atg2), zapisana przez Słowackiego na osobnej karcie 10:

Slyczeń: Swięto Ofiary 11 Odpoczynek
Luty –––––––––– Post. –
Marzec. Kommunia stołów – braterstwa
Kwiecien Poświęcenie wody – o uproszenie duchów wielkich Sw Matek
Maj Niepokalanej – o uproszenie piękności. Sw Czystych Kapłanek.
Czerwiec Aby się przyblizyło krolestwo Boże – Sw. hymnów. Najwyżej słońce
Lipiec –––––––––– Praca
Sierpień –––––––––– Zbiór.
Wrzesień – O podniesienie duchów nizszych Swięto trzód
Pazdzier Ducha Sw. o wynalazki prozba o natchnienie Rzemieślników wiosna
Listop Umarłych
Grudzień Swięto swiatła Chrystusa Jana Sw. Malarzy

Istnieje ponadto kopia tej redakcji, sporządzona – możliwe, że pod kontrolą 
poety 12 – przez Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 13:

Styczeń: – Odpoczynek
Luty: – Post
Marzec: – Kommunia stołów – Braterstwo.
Kwiecień – Poświęcenie wody – o uproszenie duchów wielkich – Swięto Matek.
Maj – Niepokalanej – o uproszenie piękności – Swięto czystych kapłanek.
Czerwiec – Aby się przybliżyło Królestwo Boże – Swięto Hymnów. (Najwyżej słońce)
Lipiec – Praca
Sierpień – Zbiór
Wrzesień – O podniesienie duchów niższych – Swięto trzód.

  8 „12” – „2” napisane na „0”; po „Swiatła.” poeta napisał „Celow” (DW 15: „Człow”), następ-
nie przekreślił to, nieco wyżej wpisał „St”, na linii wiersza dodał „Jana.)”, a nad tym „Chrystusa”, 
przy czym wprowadził ten wyraz w taki sposób ukośną kreską, że – jak się wydaje – stanowi ona 
nawias otwierający

  9 Drugie „1” napisane na „2”.
10 Jest to karta włączona do tzw. drugiego rękopisu Króla-Ducha – Bibl. Ossolineum,  

rkps 4807/III, cz. 4, s. 63 (dawniej k. 405r; w drugim rękopisie Króla-Ducha k. 35r). Górną część 
stronicy zajmuje okruch należący do poematu o Królu-Duchu (w DW 17, s. 550, są to w. 47–51 
opracowania VIII wśród Opracowań odmiennych tematów rapsodu III). Na s. 64 mieszczą się dwa 
urywki zaniechanej redakcji [Dziejów Sofos i Heliona]: Na to jedna odpowiedź. Weź w rączęta 
śliczne... oraz Na to jedna odpowiedź – wielki, kto posłucha... (w DW 15, s. 141–142; zob. też  
J. S ł o w a c k i, Poematy. Nowe wydanie krytyczne. Oprac. J. B r z o z o w s k i, Z. P r z y c h o d-
n i a k. T. 2. Poznań 2009, s. 409–412) oraz sześć linijek strofy należącej do odmian III rapsodu 
Króla-Ducha (w DW 17, s. 630, w. 25–30). Sąsiedztwo to pozwala przypuszczać, że odmienna re-
dakcja kalendarza powstała w czasie nieodległym od redakcji z [Dziennika z lat 1847–1849].

11 Linia przekreślająca bodaj pełni jednocześnie taką rolę, jak długie linie przy trzech innych 
miesiącach – lutym, lipcu i sierpniu.

12 Tak sądził W. F l o r y a n  (zob. DW 15, s. 248), jednoznacznie niepodobna jednak stwierdzić, 
czy Słowacki miał jakiś udział w sporządzeniu kopii.

13 Bibl. Ossolineum, rkps 4807/III, cz. 4, s. 63a (dawniej k. 405a). F l o r y a n  uznał kopię za 
podstawę tekstu w DW 15 (i w opracowanym przez siebie tomie 12 w D 1959); w DW 15, s. 249, 
pisał: „Za kopią Felińskiego idzie wydanie obecne, gdy po nazwach miesięcy konsekwentnie wpro-
wadza pauzy [...] i gdy skróty [...] podaje w brzmieniu pełnym, ujmuje jednak uzupełnienia w nawia-
sy graniaste”.
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Październik. – Ducha S. o wynalazki – prośba o natchnienie – Rzemieślników wiosna
Listopad. – Umarłych
Grudzień. – Swięto swiatła Chrystusa – Jana Sw. Malarzy.

Wydania
Pierwodruk atg1 ogłosił w roku 1883 Henryk Biegeleisen, podając do druku 

większość zapisków [Dziennika z lat 1847–1849] (A, s. 79). Rok później redakcja 
atg1 znalazła się w dwóch książkowych, już pełnych edycjach diariusza (P 1884, 
s. 259). Kolejne wydania podawały kalendarz różnie. Tylko redakcję atg1: DP 1909 
(w Dzienniku z r. 1847–1849, s. 547), P 1916 (jako osobną notatkę w dziale: Frag-
menty, myśli i aforyzmy, s. 307–308), P 1922 (w Dzienniku z lat 1847–1849 14, s. 284), 
DP 1933 (jak w DP 1909, s. 165). Obie redakcje: D 1909 (atg1 w Dzienniku z lat 
1847–1849, s. 470; atg2 – był to jego pierwodruk – jako III z Urywków, s. 478 15),  
P 1913 (atg1 w Dzienniku z lat 1847–1849, atg2 wśród Ułamków filozoficznych, 
w części [II. Ułamki], s. 414), D 1949 (atg1 w [Dzienniku z lat 1847–1849], s. 643–
644; atg2 jako [II] z [Notatek], s. 651 16), D 1952, 11 (atg2 i atg1 pt. Przyszłe święta 
narodowe, gdzie atg1 jako [Redakcja pierwotna], s. 317–318 17), DW 15 (pt. Święta 
przyszłe narodowe, s. 278–279 – atg2 jako I. [Redakcja pierwsza], atg1 jako II. [Re-
dakcja druga]), D 1959, 12 (pt. [Święta przyszłe narodowe], s. 366–367 – atg2 jako 
1. [Redakcja pierwotna], atg1 jako 2. [Redakcja druga]. Przyszłe święta narodowe 18).

We wszystkich edycjach tekst obu wersji kalendarza budzi mniejsze bądź 
większe wątpliwości. Wypadnie zatem zaproponować nową redakcję atg1 i atg2. 
Zanim to jednak zrobię, dwie kwestie natury ogólniejszej: datowanie świąt w atg1 
oraz status obu autografów.

Cyfry w atg1

Cyfry w atg1, które w transliteracji oznaczyłem kursywą, dopisał poeta później, 
innym piórem (poprawił nim także „Wrześ.” na „Marca” oraz „Marca” na „Kwiel-
nia”), porządkując w ten sposób miesiące zgodnie z układem kalendarza 19. Wyda-
nia rozmaicie te cyfry traktowały.

14 Taki tytuł w Spisie treści; w tekście głównym: Dziennik poety. (1847–1849).
15 Tekst ten przedrukowano pt. Kalendarz mistyczny Słowackiego w NR, s. 8.
16 W Źródłach tekstów i wprowadzonych poprawkach na s. 764 uwaga: „Notatka II jest I re-

dakcją kalendarza świąt narodowych, którą później włączył poeta w odmiennym opracowaniu do 
Dziennika z lat 1847–1849”.

17 W Uwagach wydawcy na s. 417 informacja: „Pierwszą redakcję kalendarza Świąt przyszłych 
narodowych zanotował poeta w Dzienniku z lat 1847–1849 pod datą 25 października 1848; przy-
puszczalnie niedługo później powstała redakcja ostateczna, podana w niniejszym tomie na pierwszym 
miejscu. [...] Redakcję pierwszą, zgodnie z uzasadnioną sugestią w [...] recenzji prof. Pigonia z pierw-
szego wydania Dzieł, wyłączono z Dziennika z lat 1847–1849”. S. P i g o ń  (Nowe wydanie zbioro-
we Słowackiego. „Pamiętnik Literacki” R. 39, 1950, s. 397) wpłynął nie tylko na wyłączenie atg1 
z [Dziennika z lat 1847–1849], ale także na inną niż w atg1 formułę tytułu kalendarza: „Wypadałoby 
[...] wyłączyć i dać jako samoistną pozycję kalendarz Przyszłych świąt narodowych [...], i związać 
go z Notatką II”.

18 W D 1959, 11, s. 300, informacja (w tekście głównym [Notatek w „Dzienniku z lat 1847–
1849”]), że „pierwsza redakcja kalendarza Świąt przyszłych narodowych” znajduje się w tomie 12, 
tam jednak podano ją jako [redakcję drugą], a jednocześnie w Uwagach wydawcy na s. 485 opisano 
jako redakcję pierwotną (przedrukowując bez zmian notę z D 1952, s. 417).

19 B i e g e l e i s e n  stwierdzał: „Daty dopisane są później innym atramentem, co oznaczają te 
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Z zapisu w A – Biegeleisen podał tu tekst w układzie autografu – wynika,  
że wydawca uznał część cyfr porządkujących za daty dzienne: „10 Października”, 
„4 Kwietnia”, „11 Listopada”, „1 stycznia”. Edycje następne drukowały tekst 
w porządku kalendarza (pomijając cyfry porządkowe), błędnie jednak identyfiko-
wano te same co w pierwodruku cyfry jako daty dzienne: D 1909: „1 Styczeń”, 
„11 Lutego” (różnica spowodowana mylną lekcją wyrazu „Listop[ad]), „4 Kwiet-
nia”, „10 Paźdz.” (analogicznie, z odmienną tylko pisownią nazw miesięcy, DP 
1909, P 1913, P 1916, P 1922, DP 1933, D 1949). Trzy ostatnie wydania częściowo 
poprawiały lekcje edycji wcześniejszych (przy czym w tekście ułożonym według 
kalendarza podawano również cyfry porządkujące): D 1952: „1. 1 styczeń”; DW 
15 i D 1959, 12: „1. 1 styczeń”, „4. 4 kwietnia”, „10. 10 paździer.”

W jednym wypadku, mianowicie „4. Kwietnia”, nie ma pewności, że cyfra 
porządkowa nie jest również datą dzienną. Zapis w autografie (kropka po „4”) 
wydaje się jednak sugerować, że raczej nie o dzień miesiąca chodzi; na formę zaś 
rzeczownika (nb. napisanego pospiesznie „Kwielnia”), tj. w dopełniaczu zamiast 
w mianowniku, prawdopodobnie wpłynął kontekst (w wersji pierwotnej „Marca” 
pod wpływem wcześniejszego „Maja” i zaraz dalej następującego „Decembra”).

Transkrypcja atg1, jaką proponuję dalej, koryguje wymienione lekcje. Jedno-
cześnie, o czym za chwilę, podaję tekst w takim układzie i zawartości, jak w au-
tografie, nieco inaczej tylko oznaczając cyfry porządkujące.

Status redakcyj
Przyjęło się traktować atg2 jako pierwszą, atg1 jako drugą redakcję Świąt przy-

szłych narodowych 20. Rzecz nie jest jednak bezsporna. Co prawda, w atg1 dał poeta 
kalendarzowi tytuł, pominął jednak trzy miesiące (luty, lipiec i sierpień), pisał też 
bardzo chaotycznie. Floryan stwierdzał:

Zmieniona nieco wersja druga nie podaje już pełnego tekstu kalendarza. Przepisując rzut 
brulionowy na k. 259v Dziennika z lat 1847–1849 poeta podobnie jak w brulionie tekst często 
przerabiał, kreślił i poprawiał, pozostawiwszy ostatecznie wersję drugą nie uporządkowaną, 
a co ważniejsze, w porównaniu z pomysłem pierwotnym uboższą. [...] Poprawki w porządkowym 
szeregowaniu świąt wskazują, że liczbami chciał poeta oznaczać nie tylko kolejność świąt, ale 
przede wszystkim kolejność miesięcy w obrębie roku. Wobec opuszczenia [...] trzech miesięcy 
nie ma podstaw do zmiany liczbowania autografu i zastąpienia porwanej numeracji regularnym 
szeregiem porządkowym. Stan utrwalony, to jest następstwo liczb 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11 i 12 
dowodzi, że w intencji poety nie leżała właściwie redukcja ilości świąt w obrębie roku i owe 
luki miały być zapewne w przyszłości uzupełnione. Do tekstu nie wrócił jednak i pozostawił 
redakcję drugą ostatecznie nie uporządkowaną. [DW 15, s. 249]

podwójne liczby obok miesięcy, nie jest mi wiadomym” (A, s. 79, przypis 2). Cyfry w drugiej ko-
lumnie wskazują datę dzienną, w pierwszej – porządkują, jak wspomniałem, święta zgodnie z ukła-
dem kalendarza.

20 Tak DW 15, D 1959, 12 (mimo bałamutnych uwag – zob. przypis 18 – tak ostatecznie usta-
lono tutaj ich status) oraz Nowy Korbut, t. 11 (H. G a c o w a, Juliusz Słowacki. Wrocław 2000, 
s. 146–147). Inaczej tylko D 1949 oraz Kalendarz życia i twórczości Juliusza Słowackiego (Oprac. 
E. S a w r y m o w i c z, przy współpracy S. M a k o w s k i e g o  i Z. S u d o l s k i e g o. Warszawa 
1960, s. 598; nb. tu tytuł Przyszłe święta narodowe oraz czas powstania: „Między 19 a 26 paździer-
nika 1848” – autorzy przeoczyli właściwą datę i umieścili kalendarz między datą poprzedzającej go 
a datą następującej po nim w autografie notatki).
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Hipoteza to prawdopodobna. Atoli równie prawdopodobne jest, że Słowacki 
nie pozostawił redakcji z [Dziennika z lat 1847–1849] – pierwszej jednak, nie 
drugiej – i na osobnej karcie ułożył kalendarz uporządkowany i pełny (nb. redak-
cja ta ma wszelkie znamiona czystopisu 21).

Nie wykluczałbym wszakże jeszcze innej hipotezy: mianowicie że mamy tutaj 
do czynienia z dwoma odrębnymi kalendarzami. Owszem, łączy je wiele szczegó-
łów, różni – idea. W atg2, dając redakcję obejmującą cały rok, ale bez precyzowa-
nia dat dziennych oraz nazw wszystkich świąt 22, zapisał poeta uogólniony projekt 
kalendarza mistycznego. W [Dzienniku z lat 1847–1849] – a ma on, gdy idzie 
o notatki prozą, charakter czystopisu 23, w którym Słowacki-mistyk notował rzeczy 
szczególnie dlań istotne – układał kalendarz zawierający to, co zasadnicze i naj-
ważniejsze. Pisał więc – w pierwszej chwili – w układzie nie miesięcy, lecz gene-
zyjskiej wagi i znaczenia świąt. I dopiero później uporządkował tekst zgodnie 
z rytmem ziemskiego kalendarza; uporządkował niekoniecznie z myślą o uzupeł-
nieniu brakujących miesięcy.

Przyznam, że nie znajduję podstaw do uprzywilejowania którejkolwiek z hi-
potez. Summa summarum, skłonny byłbym mówić nie o redakcji pierwszej (bądź 
pierwotnej) i drugiej (ostatecznej), ale o dwóch redakcjach osobnych. Zarazem, 
adekwatnie do takiego widzenia rzeczy, redakcję atg1 podawałbym wiernie za rę-
kopisem (podobnie jak A i P 1884), nieco inaczej tylko – dla uwidocznienia całego 
procesu pracy nad tym tekstem – oznaczając cyfry porządkowe.

Dwie redakcje kalendarza mistycznego
W obu redakcjach ujednolicam zapis oraz interpunkcję. W pełni modernizuję 

pisownię. Nazwy świąt podaję, zgodnie z dzisiejszą normą, wielką literą. W żadnym 
z tych zakresów nie odnotowuję różnic między proponowanym tekstem a wyda-
niami wcześniejszymi. Odmiany ograniczam do lekcji decydujących o znaczeniu.

Kolejność obu redakcji wynika wyłącznie stąd, że jedna z nich ma dokładną 
datę powstania.

ŚWIĘTA PRZYSZŁE NARODOWE. [REDAKCJA Z „DZIENNIKA Z LAT 1847–1849”]

  6. 22 czerwca: Aby się przybliżyło Królestwo Boże. – Święto Hymnów
  3. 22 marca: Braterstwa. – Święto Komunii Stołów
  9. 22 września: O podniesienie duchów niższych. – Święto Trzód 24

 10. październ[ik]: Ducha Św. – Święto Wynalazków. Prośba o natchnienie 25

  5. 22 maja: Święto Niepokalanej. – Dziewicze, przez kapłankę. O uproszenie ducha piękności 26

21 Uwaga F l o r y a n a, że „poeta podobnie jak w brulionie tekst często przerabiał”, jest bała-
mutna – w atg2 jest tylko jedna zmiana redakcyjna. Do wyliczenia „następstwa liczb” wkradł się 
ponadto błąd: zamiast „2” powinno być „3”.

22 Pomijając listopad, gdzie identyfikacja „Umarłych” jako święta jest oczywista, nie ma swo-
ich świąt sześć innych miesięcy. W dwóch wypadkach święta nie zostały nazwane: marzec i paź-
dziernik; w czterech w ogóle nie ma świąt: styczeń (tu wymowna zmiana określenia „Święto Ofiary” 
na „Odpoczynek”), luty, lipiec i sierpień.

23 Podobnie jak poprzedzające go w notatniku teksty – Genezis z Ducha i List do J. N. Rem-
bowskiego.

24 „O podniesienie” || A: „Podniesienie” || P 1884: „O podniesieniu”.
25 „Ducha Św. – Święto” || A, P 1913: „Ducha Św. święto” || D 1909, P 1916: „Ducha św. święto”.
26 A: „Święto Niepokalanéj dziewicze – przez kapłankę – o uproszenie Ducha piękności” ||  
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  4. kwie[cień]: Poświęcenie wody. – Święto Matek. O uproszenie duchów wielkich 27

12. 22 decembra: Święto Światła. Chrystusa (st. Jana). Malarzy 28

  11. listop[ad]: Umarłych
  1. styczeń: Święto Ofiary

25 [października 1848]

[ŚWIĘTA PRZYSZŁE NARODOWE]. [REDAKCJA ZAPISANA NA OSOBNEJ KARCIE]

S t y c z e ń: –––––––––– Odpoczynek
L u t y: –––––––––– Post
M a r z e c: Komunia stołów – braterstwa 29

K w i e c i e ń: Poświęcenie wody – o uproszenie duchów wielkich. Św[ięto] Matek 30

M a j: Niepokalanej – o uproszenie piękności. Św[ięto] Czystych Kapłanek 31

C z e r w i e c: Aby się przybliżyło Królestwo Boże. – Św[ięto] Hymnów. Najwyżej słońce 32

L i p i e c: –––––––––– Praca
S i e r p i e ń: –––––––––– Zbiór
W r z e s i e ń: O podniesienie duchów niższych. Święto Trzód 33

P a ź d z i e r [n i k]: Ducha Św. o wynalazki, prośba o natchnienie. Rzemieślników wiosna 34

L i s t o p [a d]: Umarłych
G r u d z i e ń: Święto Światła Chrystusa, Jana św., Malarzy

A b s t r a c t
JACEK BRZOZOWSKI 
(University of Lodz)

TWO EDITINGS OF JULIUSZ SŁOWACKI’S “FUTURE NATIONAL HOLIDAYS”

The articles contains a transliteration of the two existing handwritten accounts (two autpgraphs 
and a copy) of Juliusz Słowacki’s Future National Holidays, presents an editorial history of the 
“mistic calendar” and attempts to settle the relationship between its two versions. Finally, as a result 
of the analyses, it gives a new (different in detail form those to date) editing of the two versions of 
the calendar. 

P 1884: „Święto Niepokalanej – Dziewicze przez kapłankę o uproszenie Ducha piękności” || D 1909, 
P 1913, P 1922, DP 1933: „Święto niepokalanej – dziewicze przez kapłanki uproszenie ducha pięk-
ności” || DP 1909: „Święto Niepokalanej – dziewicze przez kapłanki uproszenie ducha piękności” || 
P 1916: „Święto Niepokalanej Dziewicy – przez kapłanki uproszenie Ducha piękności” || D 1949, 
DW 15: „Święto Niepokalanej – Dziewicze przez kapłanki o uproszenie ducha piękności” || D 1959, 
12: „Święto Niepokalanej. – Dziewicze przez kapłanki o uproszenie ducha piękności”.

27 „Matek. O” || A: „Matek o” || P 1884: „Matek, o” || D 1909, DP 1909, P 1913, P 1916, P 1922, 
DP 1933, D 1949: „matek o” || DW 15: „matek. O”.

28 „Światła. Chrystusa” || A, DP 1909, DP 1933, D 1952, D 1959, 12: „światła Chrystusa” ||  
D 1909, P 1913, P 1916, D 1949, DW 15: „Światła Chrystusa”.

29 „braterstwa” || D 1909, NR, P 1913, D 1949, D 1952, D 1959, 12, DW 15: „braterstwo”.
30 „wielkich. Św[ięto] Matek” || D 1909, P 1913: „wielkich św. matek” || NR: „wielkich świętych 

matek”.
31 „piękności. Św[ięto] Czystych Kapłanek” || D 1909, P 1913, NR, D 1949: „piękności św. 

czystych kapłanek”.
32 „przybliżyło” || NR: „zbliżyło”.
33 „niższych. Święto Trzód” || D 1949, D 1952: „niższych”.
34 „wynalazki, prośba o” || D 1909, NR: „wynalazki prośba o” || D 1949, D 1952: „wynalazki 

prośba, o”.
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MORTKOWICZ, PIGOŃ I GOLIŃSKI WYDAJĄ „WIATR OD MORZA”

Wiadomo, że Jakub Mortkowicz publikował Wiatr od morza siedmiokrotnie 
(dwa razy w r. 1922, a następnie w latach: 1926, 1928, 1929, 1931 i 1939), a Sta-
nisław Pigoń – trzykrotnie (1949, 1957, 1967). Mało kto wie natomiast, iż Zbigniew 
Goliński jeszcze w XX w. oddał Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik” swe 270-stro-
nicowe opus pt. Uwagi wydawcy dotyczące tekstu Wiatru od morza (o tym, że nie 
było to później niż w r. 1997, wnioskuję z ortografii kopii maszynopisowej, która 
nie uwzględnia nowych zasad, wprowadzonych właśnie w owym roku). Badacz do 
końca życia (2008) nie doczekał się odpowiedzi na oczywiste pytanie, kiedy rzecz 
ujrzy światło dzienne (w 2010 r. opracowanie Golińskiego zostało w postaci wy-
druku komputerowego udostępnione przeze mnie zainteresowanym uczonym).

W tytule tego szkicu tekstologicznego użyłem czasu teraźniejszego, gdyż pro-
ces przygotowywania poprawnej wersji omawianego utworu (co może niektórych 
czytelników bardzo dziwić) wciąż trwa i nie tak szybko zostanie definitywnie za-
kończony. Chcę przypomnieć, że Wiatr od morza jest summą gatunków literackich 
(od baśni i legendy aż po reportaż) i zbliża się do kategorii powieści encyklope-
dycznej, odnoszonej np. do Ulissesa Joyce’a (tu odpowiednio: opowieści encyklo-
pedycznej). Wzorem dla Żeromskiego było zapewne Kuszenie świętego Antoniego 
Flauberta, które w popularnej serii francuskiej („La Livre de Poche”) ma 45-stro-
nicowy słowniczek trudniejszych obcych wyrazów oraz terminów religioznawczych, 
co w ostatnim polskim tłumaczeniu skrócono do połowy 1. Niechaj jako przykład 
takiej encyklopedycznej dymensji trylogii nadmorskiej posłuży emendacja Goliń-
skiego, w której po 10 błędnych poprzednich przekazach zamiast „senatora Edwar-
da Wrige” (P 168) 2 wprowadza on do tekstu utworu poświadczoną źródłowo nazwę 

1 G. F l a u b e r t: La Tentation de Saint Antoine. Préface de M. F o u c a u l t. Notice et notes 
H. R o n s e. Paris 1971, s. 335–380; Kuszenie świętego Antoniego. Przeł. P. Ś n i e d z i e w s k i. 
Komentarze G. S é g i n g e r, R. L i s, R. P r z y b y l s k i. Warszawa 2010, s. 231–253. Encyklo-
pedyczność Wiatru od morza podkreśla J. K u c h a r s k i  („Wiatr od morza” Stefana Żeromskiego. 
Zarys monograficzny. Gdańsk 1989, s. 21): Żeromski „cytuje na wielu stronach dziesiątki nazw 
własnych: plemion, władców, krain, grodów, osad, miast, rzek, jezior, wysp itp.”

2 Przywołując wydania dzieł S. Ż e r o m s k i e g o  oznaczam skrótem P edycję S. P i g o n i a 
(tylko nadmorską trylogię – wyd. z r. 1967; liczba po skrócie sygnalizuje stronicę), a Pisma zebrane 
pod redakcją Z. G o l i ń s k i e g o  (t. 2 á1981ñ, 6 á1990ñ, 9–11 á1988ñ, 23 á2004ñ) skrótem PZ 
(pierwsza liczba po skrócie wskazuje tom, następna – stronicę). Dawniejsze edycje Popiołów mają 
tu skrót Pop. i datę.

II-3.indd   195 2011-03-16   14:44:18



196 JERZY PASZEK

własną: Ewald Wrige. Natomiast w świetle moich poszukiwań nie uzasadnione było 
poprawienie przez Golińskiego fragmentu „wzgórza świętej Saby” (79) na „wzgó-
rza świętego Saby”, gdyż pisarzowi nie chodziło o archimandrytę św. Sabę (439–
532), lecz o św. Sabinę (alias Sabę), która ma poświęcony jej kościół w Rzymie 
(tak jak i wspominana przez Żeromskiego św. Balbina; nb. w notatnikach pisarza 
można wyczytać: „W tyle za via Ostiensis święta Saba i święta Balbina, a w dole 
za nimi Termy Karakalli” oraz „Świątynia Diany stała w ogrodzie św. Alexego 
i świętej Sabiny”).

Jest i inny powód nie kończącego się procesu poprawiania i korygowania 
tekstu Wiatru od morza. Oto przed r. 1939 w prywatnych oficynach wydawniczych 
zazwyczaj oszczędzano na etatach redakcyjnych, takich jak adiustator, korektor 
czy doradca literacki (recenzent), a więc, gdy autor przypadkiem nie miał wpraw-
nego oka do tropienia błędów (powszechnie są znane poprawki Karola Irzykow-
skiego nawet na wydrukowanych w pismach jego esejach; słynne są też listy Ju-
liana Przybosia do redakcji periodyków, w których pieklił się o każdą literówkę 
w wierszu) – dochodziło do wypływu lawin horrendalnych „byków”, a także do 
dotkliwych i trudno zauważalnych opuszczeń tekstu w opublikowanych już książ-
kach. Rodzina Mortkowicza przyznawała się do jednego skandalu, jaki wywołał 
Żeromski, domagając się erraty (z listą 194 omyłek) do powieści Charitas, wydru-
kowanej w r. 1919 przez Towarzystwo Wydawnicze Mortkowicza w Warszawie 3.

Nie jest to, niestety, jedyny „wypadek przy pracy” w tej oficynie. Jak zauwa-
żyłem całkiem niedawno, już w wydanej przez tegoż nakładcę Oziminie Wacława 
Berenta (1910) znalazło się ponad 100 błędów 4. W reedycji Popiołów z r. 1919 
(„drukowane w piątym roku wojny wszechświatowej”) doszukałem się aż 240 
błędów tylko w pierwszym tomie, a w następnym przedruku zecerzy dodali jeszcze 
niemałą przygarść (jak powiedziałby w tej sytuacji Pigoń) omyłek, tak iż niesław-
ny rekord erraty osiągnął ponad 300 błędów w 300-stronicowej książce 5. 

Jest bodaj i trzecia przyczyna kłopotów z ustaleniem tekstu Wiatru od morza. 
Jak udowodnił Jan Kucharski w monografii analizowanego tu dzieła – Żeromski 
dość często wciela do własnego utworu cytaty z rozlicznych źródłowych rozpraw 
i studiów. Badacz wskazuje na potrzebę porównania tych prymarnych opracowań 
z ostateczną wersją książki Żeromskiego. Podaje jeden przykład potrzebnej emen-
dacji: w opowieści zatytułowanej przez Pigonia Drang nach Osten należy przy-
wrócić pisownię „Marzenburg” oraz „marzenburski” (w wydaniach powojennych: 
„Marsenburg”, „marsenburski”), gdyż autor trylogii nadmorskiej szedł tu śladem 
cytowanego przez siebie wielokrotnie Wilhelma Bogusławskiego 6. Nie można 
natomiast poprawiać (podanego przez Żeromskiego za źródłem) złego tłumaczenia 
nazwy gdańskiej baszty „Kiek in die Kök” – „Patrz w górę” (nazwa jest bardziej 

3 Zob. Z. G o l i ń s k i, wstęp w: S. Ż e r o m s k i, Opowiadania. Oprac. Z. J. A d a m c z y k. 
Warszawa 1981, s. 50–51.

4 Zob. J. P a s z e k, Horror errat. W zb.: Idea przemiany. T. 2: Zagadnienia literatury, kultu-
ry, języka i edukacji. Red. P. Fast, M. Duś. Częstochowa 2008, s. 83–84.

5 Zob. J. P a s z e k, Uwagi wydawcy. W: S. Ż e r o m s k i, Popioły. T. 3. Oprac. J. P a s z e k. 
Warszawa 1988, s. 331–353.

6 W. B o g u s ł a w s k i, Dzieje Słowiańszczyzny północno-zachodniej do połowy XIII w. Poznań 
1892.
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banalna: „Patrz do kuchni”!), bo pisarz nie przypuszczał, że cytowany autor (Ta-
deusz Kruszyński) tym razem się myli 7.

W dalszym ciągu wywodów chciałbym zatrzymać się na kilkunastu wybranych 
przykładach trudności z ostatecznym ustaleniem tekstu Wiatru od morza, przy 
czym, wyzyskując dwuznaczność tytułu (przede wszystkim mówię o zbiorze 18 
opowieści, ale czasem przechodzę do materiału całej książki, łączącej pod jedną 
okładką także Wisłę i Międzymorze – wtedy albo używam tych tytułów, albo sto-
suję formułę opisową: tom Wiatr od morza), wypływam też na szersze wody, ze-
stawiając ze sobą wspomniane trzy utwory (nb. Goliński proponuje do wymienia-
nej przeze mnie triady dodać czwarty element: przypowieść pt. Sambor i Mestwin).

Z „ź” żyć
Kłopot z wymienionym w śródtytule „ź” polega na tym, że piszemy o „patrio-

tyzmie”, a czytamy: „patriotyźmie”. Niektórzy – w tym i Żeromski – pamiętając 
o tej pułapce ortograficzno-ortoepicznej, analogicznie jak obcą końcówkę „-izmie” 
traktują rodzimą cząstkę słowotwórczą „-iźnie”. Pierwodruk komedii Uciekła mi 
przepióreczka... mówi o „darowiznie zamku”; okazało się jednak, że to autor 
w manuskrypcie użył formy „darowiznie” i tak mu też wydrukował Mortkowicz! 
Rzecz zauważyła edytorka dramatów pisarza, Elżbieta Jaworska (PZ-23, 358). 
Mogę dodać, że zamieszkująca w czasie wojny w Adamowiźnie Zofia Nałkowska 
bardzo byłaby zdziwiona, gdyby doczekała publikacji swych Dzienników: otóż 
w wydaniu popularnym – Dzienniki czasu wojny – trzykrotnie mowa o „Adamowiź-
nie”, natomiast w edycji naukowej mamy tyleż razy dziwaczny błąd: „Adamowi-
znie” 8. U Żeromskiego w trylogii nadmorskiej (P 162) pojawia się analogiczna 
struktura słowotwórcza – „w gdańszczyźnie” – mająca oznaczać Ziemię Gdańską, 
a więc można byłoby tu wprowadzić pisownię dużą literą.

Niekiedy mam wrażenie, że deficyt czcionki „ź” w kaszcie drukarskiej powo-
dował wymienność „ź” i „ż” (np. w wyrazach „żgać” i „źgać”, co widzę w Mortko-
wiczowskich wydaniach Popiołów 9), a nawet podmianę słowa na takie, które nie ma 
tej feralnej litery: poprawne zdanie „nieźle mu było w domu rodzicielskim” zmie-
niono w reedycjach z lat 1919 i 1922 na „dobrze mu było w domu rodzicielskim” 10!

Przechodzę do kłopotów z czcionką „ź” w całym tomie Wiatru od morza. 
Zastanawiam się, czy wobec faktu, że autor w opowieści Los Zbigniewa używa 

7 Zob. K u c h a r s k i, op. cit., s. 24, 35.
8 Z. N a ł k o w s k a: Dzienniki czasu wojny. Oprac. H. K i r c h n e r. Warszawa 1974, s. 83, 

111, 395; Dzienniki. 1939–1944. Oprac.  H. K i r c h n e r. Warszawa 1996, s. 134, 186, 191.
9 Przykładowo: w tomie 3 Popiołów (PZ-11, 188) występuje zdanie „źgnął go szyderstwem 

Zajączek”, a w reedycjach Mortkowicza (1919, s. 189; 1922, s. 238) jest tu „żgnął”. Także w pier-
wodruku Wiatru od morza i edycjach sprzed 1939 r. zdarzają się częste błędy zastępowania „ź” przez 
„ż” – typu: „jeżdżca” zamiast „jeźdźca”, „o Rogożnie” zamiast „o Rogoźnie”, „nad Rogożnicą” 
zamiast „nad Rogoźnicą”, „żrenicą” zamiast „źrenicą”, „powrożników” zamiast „powroźników”, 
„żle” zamiast „źle” (dwukrotnie w opowieści o Fryderyku II na Pomorzu), „żgać leżącą” zamiast 
„źgać leżącą” (Czarownica), „zagnieżdził” zamiast „zagnieździł” (Przy nowych fundamentach), 
„grożnie” zamiast „groźnie” (Odjazd Smętka). 

10 Zob. tom 2 Popiołów: Pop. 1906, s. 191; Pop. 1919, s. 145; Pop. 1922, s. 179. Zob. PZ-10, 
143.
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dawnej formy rzeczownika „gałęź” (P 106), a w Międzymorzu także rzadszej for-
my narzędnika „gałęźmi” (P 337 – tak było w wydaniach sprzed r. 1939), nie po-
winien w opisie walk byków, które uderzały „z furią niesłychaną gałęziami oczny-
mi” (P 44), pojawić się ten archaicznie brzmiący – a chodzi o pradzieje ziem po-
morskich – wyraz. Niestety, zachowane bruliony rozdziału o Smętku nie mają 
cytowanego fragmentu. Wiadomo, chociażby z Popiołów, że pisarz lubił tę daw-
niejszą deklinację rzeczownika „gałąź” 11.

W Międzymorzu we wszystkich wydaniach wydrukowano we fragmencie 
opisu krajobrazu nadmorskiego: „kępka trawki kostropatej o kolorze zdziebełek, 
podobnym do piasku” (P 309), mimo że w innych miejscach dzieł Żeromskiego 
leksemy „źdźbło” i „ździebełko” mają odpowiednie znaki diakrytyczne nad „z”. 
W Wietrze od morza tytułowy żywioł „żółtobiałą barwę nadawał zielonym ździe-
beł kolankom” (P 269). W brulionie analizowanego utworu można przeczytać 
„o kolorze ździebełek podobnym do piachu”. W Syzyfowych pracach (PZ-6, 50) 
jest mowa właśnie o „ździebełkach” murawy. Dlatego dziwię się, że językoznaw-
ców badających leksykę Żeromskiego nie razi zapis „zdziebełko” 12.

Wszelkie dykcjonarze wskazują, że poprawna forma męskoosobowa liczby 
mnogiej przymiotnika „obmierzły” to „obmierźli”, więc myślę, iż utrzymujący się 
u Pigonia i w pierwodruku Międzymorza (inne edycje przedwojenne są w porząd-
ku!) szereg epitetów „obmierzli, ułomni i szpetni” (P 286) powinien być popra-
wiony na „obmierźli, ułomni i szpetni”, tym bardziej że głoska „ź” może wnosić 
tony pejoratywne: np. znane Słownikowi Warszawskiemu (nb. jest tu rekordowa 
liczba haseł zaczynających się na omawianą literę!) synonimy „ździer” i „ździera” 
( ̔stara dziwka’), zastępowane dziś jeszcze bardziej ekspresyjną „ździrą”. Wspo-
mniany przymiotnik („obmierzły”) w stopniu wyższym to „bardziej obmierzły” 
lub „obmierźlejszy”, a więc i zdanie: „byliśmy straszliwsi i obmierzlejsi dla siebie 
samych” (P 294), poprawiłbym śmiało tak, by zawierało epitet „obmierźlejsi” (sam 
komputer też tak mi sugeruje!).

Ciekawa ewolucja ortograficzno-onomastyczna nastąpiła w opowieści o gen. 
Dąbrowskim pod Gdańskiem. Otóż tekst ten rozszerza rozdział Popiołów o na-
główku Ku morzu!, w którym czytamy: „Głównymi punktami koncentracji sił 
niemieckich poza murami Gdańska był właśnie Tczew (Dirschau), Miłobądź 
(Mühlbanz) i Skarszewy” (PZ-10, 284). W Wietrze od morza (P 209) autor odwo-
łał się do autentycznej nazwy miejscowości, co dało następujące efekty: „opano-
wane są Skarszewy i Miłobądz” oraz „idąc od Miłobądza”. Bo co innego brać 
informacje ze źródeł historycznych, a co innego czerpać je na miejscu, czyli 
w krainie Kaszubów.

Bęc na „ę”
Inną czcionką, która zecerom i korektorom Żeromskiego sprawia również 

wiele kłopotów, jest zaczynająca jeden jedyny wyraz w polszczyźnie (chodzi oczy-

11 Dla przykładu: w pierwszym tomie powieści napoleońskiej czytam: „Olchy wybujałe schy-
lały się ku niej [tj. ciszy nocnej] spod nieba, patrząc weń przerażonymi gałęźmi” (Pop. 1906, s. 209; 
Pop. 1919, s. 158; Pop. 1922, s. 199; PZ-10, 160).

12 Zob. K. H a n d k e, Świat barw. Kraków 2002, s. 206. Słownictwo pism Stefana Żeromskie-
go. T. 5.
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wiście o niewinne i dziecinne zawołanie: „ęsi!”) litera „ę”. Pisarz lubił używać 
starszej formy zaimka: „mię” (rzadziej: „mnie”), i tak deklinować zaimki czy przy-
miotniki, by częściej kończyły się właśnie na „ę” niż „ą”: „Wszystkę tę krainę [...] 
dam tobie” (P 122), „idąc w tamtę stronę” (P 233), „jednę fugę szaleństwa” (P 235). 
W Wietrze od morza najzwyklejszy frazeologizm „na ścieżaj” (np. P 173) pojawia 
się w archaicznie brzmiącej postaci: „Przyszłe wieki stały przed nim na ściężaj jako 
zamek potężny w ruinie” (P 182), co nawet dla Pigonia było zaskoczeniem, bo nie 
poszedł śladem edycji Mortkowicza i dał tu bardziej oczekiwane wyrażenie „na 
ścieżaj”.

Wprowadzając rzadkie słowa kończące się na „ę” (człeczę, legowię, zasiąklę, 
krośnię, żeremię, dramię 13), Żeromski przysporzył sporo pracy wydawcom, którzy 
musieli odpowiednio owe najosobliwsze leksemy wyjaśnić i deklinować. Wszystkie 
edycje Wiatru od morza – aż do czasu opracowania Golińskiego – w opowieści 
o Janie z Kolna przynosiły błędny wyraz „wramię” w zdaniu: „Wypełniwszy do 
końca tę trudną robotę – czyli wramię – [...] budownicy okrętu nasadzili na górne 
czopy wręgów mocne bale dębowe, iż żebra jakoby kleszczami ściśnięte zostały” 
(P 181). W brulionie utworu istnieje słowniczek dotyczący tematyki morskiej (inny 
niż znane Przypisy Żeromskiego do Międzymorza), w którym pod hasłem „Wrąg” 
można przeczytać: „Wręgów sztuk 600, stanowiących cały komplet do okrętu, 
nazywają dramię; krzywka, krzywulec, krzywuła”. Wydawcy, którzy nie znali 
wszystkich notatników pisarza (i nie zajrzeli z ciekawości do Słownika Warszaw-
skiego pod hasło Dramię, -enia, -ona), nie mieli szans na wprowadzenie korekty 
zacytowanego tekstu. 

Podobnie było – choć wyraz jest powszechnie znany – z błędem 10 wydań, 
w których pisano o „towarzystwach bobrów”, budujących „swe wymyślne żero-
mienia” (P 50). Nikogo ta dziwna deklinacja rzeczownika nie raziła! Dopiero 
Goliński dostrzegł, że chodzi tu o dawną formę (znaną Lindemu) słowa „żeremie” 
– „żeremię”. Liczba mnoga od współczesnego mianownika brzmi: „żeremia”, a od 
dawnego: „żeremiona” (jak od wyrazu „imię” – „imiona”). Już Pigoń natomiast 
poprawił w Przypisach Żeromskiego brzmienie przedostatniego hasła, które 
przed r. 1939 drukował Mortkowicz jako „Zasiąklę”, na „Zasiąkle”, bo – jak wy-
jaśniał tę decyzję swego poprzednika Goliński – po polsku nie istnieją nomina loci 
z sufiksem „-lę”.

Na zakończenie tej etiudy o czcionce „ę” przytoczę utrzymany w stylu orien-
talnym (azjańskim jak u Flauberta) fragment długaśnego periodu retorycznego (na 
11 wersów), w którym pojawia się jeden z „faworytnych” w ostatnim okresie pi-
sarstwa Żeromskiego czasowników „wałęsać się” i trzy krótkie fugi fonostylistycz-
ne (onomatopeiczne), tu przeze mnie wyróżnione majuskułami: „Tam, gdzie teraz 
wałęsają się w malarycznym oparze białe lub łaciate kozy [...], gdzie [...] zbiorowym 
GĘGaniem GĘGają siodłate GĘsi, biadając wśród kUp bezUczUciowego torfU na 
swą deportację [...] zaświszczą Sygnały i Syreny Setek kotłów” (P 260).

13 Z wyliczonych wyrazów tylko „człeczę” jest odnotowane w Indeksie a tergo do „Słownika 
języka polskiego” pod redakcją Witolda Doroszewskiego (Warszawa 1973, s. 311).
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Wareskie wariacje
Tako rzecze ruska Powieść minionych lat: „Lachy i Rusowie są nad morzem 

Waregów” 14. Żeromski z upodobaniem odwołuje się do Waregów i ich oręża: „blask 
mieczów waregskich jak błyskawica zamigotał” (P 30). Wspomina o „ziemi Wa-
regów” (P 319) i o „żeglarzu waregskim” (P 322), a także o „statku waregskim” 
(P 16). Skąd zatem w jednym jedynym miejscu Wiatru od morza jakowyś Warag 
(„dalekie kijowskie Waragi”, P 100)?

Przede wszystkim nie należy Waragów mylić z Wagrami: „Ileż to razy plemię 
chrobrych Wagrów w walkach z Danami, Normanami, Jutami [...] roznosiło postrach 
słowiański w dalekie półwyspy, mierzeje i ostrowiska!” (P 63). Natomiast rosyjski 
wariant nazwy „Wareg” to „Wariag”, a bizantyński – „Warang” (obok „Warega”) 15. 
Tak więc są dwa wyjścia odnośnie do kłopotliwego „Waraga”: pozostawić go w tej 
osobliwej formie, domyślając się, że może chodzić o rosyjski czy bizantyński 
wariant nazwy własnej wikinga, lub korygować ten fragment, by w całym tomie 
była zachowana zgodność onomastyki etnicznej.

Wspominając na początku tego szkicu o encyklopedycznym wymiarze trylo-
gii nadmorskiej Żeromskiego, myślałem także o poprawce Golińskiego wniesio-
nej do całego tomu Wiatru od morza. Dotyczy ona specjalnej i zaszczytnej nazwy 
dzielnych wikingów, ich szaleńczej odwagi. Tacy wojownicy byli na północy 
Europy określani mianem berserków (w języku staroskandynawskim: „berserkr”). 
Chodzi o zmianę zapisu słowa „bersekierów” na „berserkierów” w zdaniu: „Byli 
to może potomkowie tych Jutów, co, na łodziach bersekierów przybywszy w te 
strony, spalili swe statki, ażeby nie było na czym w strony dzikie powracać” (P 94). 
Niektórzy z nas wyróżniają się sprzecznymi cechami, będąc „w jednej osobie 
piratą, bersekierem i rycerzem z bajki” (P 231). Kapitan łodzi podwodnej Otto 
hrabia von Arffberg-Dusemer ma źrenice surowe, „bersekierskie” (P 232). Wprost 
o dzikich i nieustraszonych wikingach mówi pierwsza opowieść zbioru, Napad 
Jutów: „Ciała nieulękłych bersekierów zlatywały w otchlisko, gdzie kipi ciemne 
morze” (P 38). We wszystkich tych cytatach „bersekierom” należy dodać jeszcze 
jedno „r” (czyli będzie ich tyle, co w oryginalnym użyciu nordyckim), choć Że-
romski od początku swej kariery literackiej przyzwyczaił się do krótszej for- 
my tego rzeczownika: w Mogile mowa o „furii bersekiera” (PZ-2, 74). Nb. Tade-
usz Miciński we wstępie do bizantyńskiego dramatu pisze o „belsekierstwie 
twórczym Stanisławskiego w Moskwie”, co nie zostało poprawione w wydaniu 
naukowym 16.

14 Zob. R. P r z y b y l s k i, Słowiańskie jednodrzewa dla Normanów. „Bitwy i Wyprawy Mor-
skie” nr 13. Dodatek do „Rzeczpospolitej” 2010, nr z 10 IV, s. 2. Zob. też nr 14 tej serii (dodatek do 
„Rzeczpospolitej” 2010, nr z 24 IV), w którym umieszczono mapkę (s. 5) z nazwami plemion wspo-
minanych przez Żeromskiego (w nawiasach podaję nazwy pojawiające się w Wietrze od morza w wyd. 
Mortkowicza): Wieleci (Welety lub Weleci), Chyżanie, Wagrowie, Wkrzanie (Wkrany), Stodoranie, 
Obodrzyce (Obodryci lub Obodryty), Łużyczanie (Łużyczany), Słupianie (Słupiany), Pomorzanie, 
Kaszubi, Polanie, Sasy, Ranowie (Rany), Redarzy (Ratary) itp.

15 Zob. K. K u b i a k: Rus znaczy wiosłować. „Bitwy i Wyprawy Morskie”, nr 13, s. 6; Pływa-
jące „Wariagi”. Jw. – T. W r ó b l e w s k a, przypisy w: T. M i c i ń s k i, W mrokach Złotego Pała-
cu, czyli Bazilissa Teofanu. Kraków 1978, s. 288 (hasło: Waregowie), 290 (hasło: Warang).

16 M i c i ń s k i, op. cit., s. 8; zob. bezradny komentarz Wróblewskiej na s. 279.
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Dublety
Sprawa pozostawienia w tekście utworu Żeromskiego pary onomastycznej 

„Wareg – Warag” (osobiście jestem za ujednoliceniem tych nazw) powraca przy 
innych podobnych genetycznych synonimach: wariantach leksykalnych danego 
wyrazu. Niechaj przykładem będzie określenie wilgi raz „wiwilgą” (P 44), a raz 
„wywielgą” (P 99). Oczywiście, oba te warianty gwarowej nazwy ptaka należy 
pozostawić w tekście omawianego dzieła bez jakichkolwiek zmian. Czy tak samo 
będzie w innych cytacjach i sytuacjach?

W opowieści o Smętku pojawia się niedźwiedź dobierający się do miodu, 
w czym przeszkadza mu specjalna zasuwa w ulu, zwana zatworem: „niedźwiedź, 
wlazłszy na drzewo i chcąc zatwor odemknąć, odpycha kloc łapą jak najdalej, a to 
ciężkie drzewo [...] wali go po łbie i po łapach” (P 48); „Niedźwiedź dolazłszy do 
barci siadał z uciechą w napotkanej, wygodnej koszałce, lecz skoro tylko zatwór 
odrzucił, drąg siłą sprężystości swej unosił go w górę i daleko od drzewa” (P 49). 
Sprawa komplikuje się o tyle, że drugi przytoczony fragment jest prawie dosłow-
nym cytatem ze Słownika leśnego, bartnego, bursztyniarskiego i orylskiego Wik-
tora Kozłowskiego, w którym można wyczytać: „skoro zatwor otworzy, natychmiast 
drąg odskakuje i niedźwiedzia z koszałką daleko od drzewa unosi” 17.

Problem – nietknięty przez dotychczasowych wydawców – polega na tym, że 
jedyną poprawną dziś formą cytowanego wyrazu jest oczywiście „zatwór”, a „za-
twor” pozostawiamy Lindemu i XIX wiekowi... Jeśli jednak pogodzić się ze sty-
lizacyjnym zamiarem Żeromskiego, to należałoby rzecz wyrównać do dawniejszej 
postaci rzeczownika, czyli do formy „zatwor”. 

Dylemat ten powraca w opowieści o Koperniku, gdzie astronom używa przy-
rządu nazywanego raz „przeziernikiem”, a drugim razem „przeziornikiem”: „Od-
nalazł najczęstszy cel przezierników swego paralaktycznego narzędzia, Biały Kłos” 
(P 189); „To wypatrz przez przezierniki swego drewna”; „umocować dwa przezior-
niki dla chwytania źrenicą promieni światła idącego od gwiazdy badanej” (P 195).

Problem tkwi w tym, iż Linde i Doroszewski znają tylko określenie technicz-
ne „przeziernik”, a w brulionach Żeromskiego mamy wyłącznie „przeziornik”: 
„Nastawił przeziorniki na umiłowany Kłos w gwiazdozbiorze Panny”; „Przesunął 
suwak na bocznej linii narzędzia, nastawił przeziorniki swe na Kłos w gwiazdo-
zbiorze Panny od czterdziestu lat obserwowany”. Jest w Wietrze od morza, o czym 
wspomina Doroszewski (s.v. Przezior), zdanie o świstaniu wichru w „przeziory 
oczne szyszaków” (P 116). Czy więc należy pozostawić oboczność „przeziernik 
– przeziornik”, czy znieść tę różnorodność w opisywaniu urządzenia technicznego 
(wedle Lindego – lunety)? Nikt dotąd nie odważył się na takie ujednolicenie ter-
minologiczne (a bruliony pisarza tylko utrudniają decyzję).

Nierozstrzygalnik filologiczny
W Międzymorzu, trzeciej części trylogii nadmorskiej Żeromskiego, pojawia 

się metaforyczny opis stada mew, który źle odczytany u Mortkowicza, stale nie 

17 W. K o z ł o w s k i, Słownik leśny, bartny, bursztyniarski i orylski. Warszawa 1846. Cyt.  
za: J. K u c h a r s k i, Aluzyjność postaci Smętka w „Wietrze od morza”. W zb.: Stefan Żeromski.  
W pięćdziesiątą rocznicę śmierci. Studia i szkice. Red. Z. Goliński. Warszawa 1977, s. 174.
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może odnaleźć definitywnego sformułowania i brzmienia. W Pigoniowskim wy-
daniu tego poematu geograficznego prozą istnieją dwa akapity, wzajemnie się 
tłumaczące:

Z siodłatej barwy zwierzchniego płaszcza swych piór podobne do morza w czas burzliwy 
– b a r w ą  g ł o w y  i  s p ó d n i c  naśladują piany pędzące na czubach bałwanów.

Spłoszone widokiem przechodnia, pierzchają, wnet jednak zlatują białymi piersiami na 
wzdęte podrzuty żywiołu i jak łodzie człowiecze ponosić się każą. [P 288; podkreśl. J. P.]

W pierwodruku z r. 1924 feralne miejsce opisu zawierało wzmiankę o tej samej 
szacie kobiecej: „barwą głowy i spodnic”. W autografie widnieje zupełnie inne 
określenie, bo wchodzące w relację bardziej strukturalną niż materialną: „z barwy 
głowy i spodniej do pian pędzących na czubach bałwanów”. Goliński w tej sytuacji 
chce wprowadzić emendację, polegającą na rozbiciu epitetu „spodniej” na wyra-
żenie przyimkowe: „barwą głowy i spod niej”. Ja przychylam się do wersji ręko-
piśmiennej – „barwą głowy i spodniej”, dodając jeden argument natury stylistycz-
nej (perseweracyjność obrotów pióra Żeromskiego została rozpoznana jeszcze  
w r. 1936 przez Stefana Baleya w tomie pt. Osobowość twórcza Żeromskiego): 
jeśli siodłate, czyli szarawe (jak to wyjaśnia autor w swoich Przypisach) jest upie-
rzenie mew, to głowa i miejsca pod nią bywają białe, co dwukrotnie powiedziano 
(„białymi piersiami”, „naśladują piany”). Mortkowicz i Pigoń chcą kontynuacji 
metaforyki „ubraniowej”: po płaszczu ma się tu pojawić i spódnica (u Mortkowi-
cza w dawniejszej wymowie). Goliński zdąża do obrazowania, by tak rzec, spa-
cjalnego: na górze („zwierzchni płaszcz”) jest szarość, a niżej, pod głową mewy 
– biel. Ja także zmierzam w tym kierunku, ale przywołuję ulubione słówko pisarza, 
czyli przymiotnik „spodni” i „podspodni”, który kilka razy ujawnia się w całym 
tomie Wiatru od morza: „pewnej myśli podspodniej” (P 73), „piekieł podspodnich” 
(P 162), „Podspodni lęk” (P 210), „podspodni piasek” (P 261), „Wilgoć podspod-
nia” (P 307), „podspodnia rzeka” (P 316).

Widzę trzy argumenty popierające moją emendację: 1) zapis w autografie,  
2) perseweracyjność stylu Żeromskiego, 3) dawniejsze znaczenie epitetu „spodni”, 
które Doroszewski ujmuje następująco: „Spodni ubiór, spodnia szata ‛część ubra-
nia noszona pod wierzchnim okryciem; czasem: spodnie’” 18. 

Oczywiste dla mnie jest, że wszystkie te wersje tekstu są w jakiś mniej lub 
bardziej sofistyczny sposób uzasadnione, więc nie upieram się przy swoim toku 
rozumowania, lecz wprowadzam termin „nierozstrzygalnik filologiczny”, biorąc 
jako sewrski wzorzec słynną dysputę o tym, czy wers 666 z księgi IV Pana Tade-
usza powinien zawierać frazę dźwięczniejszą: „wirowatym dechem”, czy praw-
dziwszą: „niewstrzymanym dechem” (piszę o tym w przywoływanym już tu eseju 
pt. Horror errat).

Inny przykład nierozstrzygalnika z Wiatru od morza: czy św. Wojciech dojrzał 
nad Nogacią, zmyśloną przez pisarza rzeką w pobliżu Noteci, „jeziorzyska i błota, 
oblegające wielkim opłazem szeroki gościniec” (P 71)? Czy nie był to raczej zna-
ny Lindemu, Doroszewskiemu i Bańkowskiemu wytłumaczalny etymologicznie 
„obłaz”, czyli ‛droga okólna’ (u Lindego: ‛kołująca droga, nieprosta, manowiec, 
bezdroże’). Bo „opłaz” pojawia się efemerycznie bodaj tylko w Słowniku War-

18 Słownik języka polskiego. Red. W. Doroszewski. T. 8. Warszawa 1966, s. 574 (hasło: Spodni).
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szawskim w znaczeniu ‛stok’. Wiedząc, jak często w ręcznym składzie drukarskim 
czcionka „b” była przez zecera mylona z literą „p”, nie widzę powodu (a chodzi 
o tematykę tekstu i jego aliteracyjne chwyty), by rezygnować z tej jedynie pozor-
nie ryzykownej koniektury!

Koma i jota

Pomimo prawie 20 lat prac Pigonia nad Wiatrem od morza (od r. 1949 do 1967) 
Goliński wprowadza do swej edycji pokaźną liczbę poprawek, ujednoliceń i uzupeł-
nień tekstu. Są to przede wszystkim uporządkowania kwestii onomastycznych typu: 
wyeliminowanie epitetu „werzchuceńska puszcza” (prawidłowo: „wierzchuceńska 
puszcza”), próba optymalnego zapisu imienia książęcego – Świętopołk (u Mortko-
wicza: raz Swjantopołk, innym razem zaś Śwjantopołk; u Pigonia: Swiantopołk), 
zdecydowanie się na przemianowanie „Ratibora” na bliższego naszej wymowie 
i etymologii „Racibora”. Są zmiany w określaniu tytulatury władców, komturów 
oraz papieży (cyfry rzymskie zastępują liczebniki zapisywane pełnymi ciągami li-
terowymi). Jest też przestrzeganie bardziej skrupulatne predylekcji wyrazowych 
Żeromskiego, np. spośród liczebników: „siedm” i „ośm” (i pochodne: „siedmnasto-
letni”, „siedmdziesięcioletni” itp.). Są w końcu ingerencje – zgodne z zachowanymi 
manuskryptami – w liczbę i obszerność akapitów, paragrafów i rozdziałów utworu. 

Chcę wskazać kilka poprawek i ulepszeń tekstu, które mają wymiary minia-
turowych metamorfoz filologicznych. Tak więc podczas Jarmarku Dominikańskie-
go A.D. 1308 w Gdańsku kupcy sprzedawali „mnóstwo ubitych dzikich gęsi 
i kaczek, kuropatw i przepiórek, powiązanych w mendle za dzióby nosowe” (P 128). 
W wydaniach Mortkowicza były tu „dziuby”, a w rękopisie „dziury nosowe w dzió-
bach”, więc w ostateczności gęsi i kaczki będą wisieć uchwycone za „dziury no-
sowe”, co pewnie ma znaczenie dla biologów, myśliwych czy smakoszy. 

„Królewic” Zbigniew Włodzisławic wysłuchuje od wieszczbiarza gorzkich 
słów o zdradzie: „Tyś to podjudził, podniecił, podburzył książątka nadmorskie, 
weleckie wiece i miasta, pchnął je na nowo, żeby na polską ziemię uderzyć” (P 106). 
W pierwodruku zamiast „na nowo” było dziwaczne określenie „namowo” (!), co 
potem poprawiono na „nanowo”, a u Pigonia – „na nowo”. Autograf brzmi: „pchnął 
je podszeptem”, więc koniektura – synonimiczna do „podszeptu” i bliska optycznie 
określeniu „namowo” – musi przybrać formę jedynie sensowną: „pchnął je namową”. 

W opowieściach kaszubskich rybaków wspomina się o śmierdzących rybach, 
których nikt nie chce kupować. Dotychczas drukowano: „zasmierdzele rebe” (P 263), 
a dopiero Goliński wprowadził tu z rękopisu autora poprawną cytację dykcji po-
morskiej ludności: „zasmjardzele rebe”. Przywrócił też akcent w spójniku „żebé” 
(P 263: „żebe”). Budowany falochron (wyraz ten w latach po pierwszej wojnie 
budził zastrzeżenia u purystów językowych!) nazywa Żeromski „niewysłowionej 
piękności poematem”, ale dotąd wszystkie edycje Wiatru od morza mówiły o pięk-
ności „niewysławionej” (P 261)! Goliński zmienia również gwarowe czy prowin-
cjonalne (znane np. z wypowiedzi Elizy Orzeszkowej) określenie „pojedyńcze” na 
„pojedyncze” (passim). Konsekwentnie poprawia zwyczajne „wypróbowane” na 
bardziej „żeromskie”: „wyprobowane” (P 254), „tłumacza” na „tłomacza” (P 204), 
„tłumaczył” na „tłomaczył” (P 156, P 84).

Goliński polemizuje z Pigoniem kilka razy o jedną literę: w określeniu „debrze 
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radosne nad Cydliną” (P 90) niepotrzebna była poprawka poprzednika na „dobrze” 
(niedobrze!); w zdaniu o przeżyciach wewnętrznych św. Wojciecha – „Dusza sta-
nęła w próżni, wylękła i sama jedna, zewsząd wygoniona, jako żebrak psami 
wyszczuty z opłotków ludzkich na okrucieństwo pól zimy” (P 93) – przywraca 
z druków przedwojennych słowo „wyklęta”, twierdząc, że koniektura Pigonia była 
nieuzasadniona; w opisie czynów Smętka fragment „oczywistość zdarzeń, powsta-
jąca z zaprawy tego pomorskiego psotnika” (P 163) także kwestionuje emendację 
poprzednika, gdyż powinna tu pozostać fraza „z naprawy tego pomorskiego psot-
nika” („naprawa” wedle Lindego to ‛namowa, poduszczanie, naprawienie na co, 
przygotowanie, nastrojenie, narządzenie’); nie zgadza się na zamianę egzorcyzmu 
wynotowanego przez pisarza ze źródeł: „Fugite, patres adversae!”, na: „Fugite, 
partes adversae!” (P 164, P 378).

Kilka przekształceń tekstu wiąże się z tematyką marynistyczną. Goliński, 
wyzyskując autograf, poprawia detale w przedstawianiu sceny zatonięcia statku 
– wyskakujące z parowca kobiety były chwytane w powietrzu przez „szereg rąk 
wyciągniętych z głębi batów” (P 242: „w głębi batów”, czyli ‛łodzi rybackich’); 
Jan z Kolna, wspominając nieprzyjazne okolice Islandii, twierdzi, że „Wały morskie 
podźwignięte przez burze wznosiły się tam na wysokość kilkunastułokciową” 
(P 175); nikt przed warszawskim badaczem nie poprawił tego epitetu złożonego 
na przymiotnik zgodny z ortografią („kilkunastołokciową”); w opisie zorzy pół-
nocnej zmienia Goliński fragment: zabarwia ona „blaskiem niewidzialnym szczy-
ty gór” (P 176), na sformułowanie: „blaskiem niewidzianym”.

Wszystkie przekazy domysłu o szatańskiej inspiracji rzezi gdańskiej z XIV w. 
zawierały błąd w zdaniu: „Postrzegł przy sobie cień doradczy – i przycichł” (P 138). 
W dwu wydaniach z r. 1922 pojawiło się tu słowo „doradzczy”, a w r. 1939 – „do-
radzcy” (toż w autografie). Dopiero znów ostatni edytor wprowadza jedynie uza-
sadniony rzeczownik: „doradcy”!

Z takich jednoliterowych ulepszeń zastanawia mnie nazwa „Sowiety” (P 286): 
czy nie chodzi tu jednak o rady robotnicze, bo przed r. 1939 w reportażu Przy nowych 
fundamentach w haśle „Niech żyją sowiety!” rzeczownik ten drukowano małą lite-
rą i tak bym to zostawił (możliwy jest oczywiście peerelowski strach przed Wielkim 
Bratem, stąd duża litera, sugerująca, że polski klasyk wspomina o państwie radziec-
kim). Inny drobiazg filologiczny (jestem wszak kolegą redaktora serii „Miniatura 
i Mikrologia”, Aleksandra Nawareckiego!): czy istotnie w zdaniu odmalowującym 
wikingów – „oczy przyuczone do barwy trupiobladej fali” (P 33) – powinien poja-
wić się epitet złożony? Słowniki ortograficzne żądają zapisu ze spacją, czyli „do 
barwy trupio bladej”; nb. w Popiołach (PZ-10, 26) mamy skały „trupio szare”.

Powrót do Flauberta

Zbigniew Goliński w opisie mocy promieniowania słonecznego nad Bałtykiem 
wykreśla z frazy „jakoby tysiąc tysięcy lamp kwarcowych” (P 286) słowo „tysięcy”, 
pozostawiając wersję drugiego wydania Międzymorza: „jakoby tysiąc lamp kwar-
cowych” (w autografie było: „jak gdyby tysiące lamp kwarcowych”). Badacz 
twierdzi, że „porównanie wypada infantylnie i dlatego znów [w drugiej edycji] 
mamy jakby powrót do »tysiąca« lub »tysięcy«” (wydruk komputerowy Uwag 
wydawcy, s. 70).
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Aby skomentować wywody Golińskiego, muszę przytoczyć fakt, iż w tomie 
Wiatr od morza są co najmniej dwa jeszcze fragmenty odwołujące się do tejże 
frazy biblijnej: „zapadły się w jej [tj. ziemi] głębokość tysiące tysięcy ciał przy-
chodniów z dalekich stron – zza siedmiu gór, zza dziewięciu rzek. Tysiące tysięcy 
nóg deptały ją i tratowały [...]” (P 8); „Gdybyż to wysypywać rokrocznie tysiąc 
tysięcy dzieci, skarlałych w miast zaułkach [...]” (P 316). Co ciekawsze, analogicz-
ną konstrukcję stylistyczną spotyka się w Kuszeniu świętego Antoniego: „miriady 
miriad gwiazd [avec les myriades de myriades d’étoiles, tout va mourir]”, „przez 
miliardy miliardów stuleci [des milliards de milliards de siècles]” 19.

Stylistyka obu utworów jest podobna: opiera się na rozbudowanych enumera-
cjach (u Francuza – wyliczenia bestii, u Polaka – diabłów), zaskakujących grach 
słów (np. u Żeromskiego: „krąg doskonale okrągły”, P 57; „ojczyznę i obczyznę”, 
P 75; „poprzysięgnie przysięgą”, P 104; „pękate o dwu uchach pękale”, P 128; 
„spomiędzy kanałów i kawałów, oszustw, dowcipów” oraz „stroje, szaty, szmaty 
i gałgany”, P 285; „tylko prawa wojny za prawa uznajesz”, P 289; „podobni bogom 
i bogobojni”, P 294; „szył wszystek szyk szybujący nad przeszkodą”, P 300; „Zla-
ni potem wewnętrznym bardziej niż potopem zewnętrznym ulewy”, P 344), popi-
sach erudycyjnych. W obu dziełach widać powroty do wcześniejszych osiągnięć, 
sukcesów i pomysłów: autor Popiołów cytuje tu przecież jeden z rozdziałów po-
wieści napoleońskiej, a twórca Kuszenia nawiązuje w tym przez 25 lat kształtowa-
nym i modyfikowanym dziele m.in. do swych młodzieńczych prymicji (Podróż do 
piekła, Światowa kobieta, Piekielny sen, Taniec umarłych) i nie tak dawnych 
wielkich narracji (Salambo) 20. 

Żeromski w trylogii nadmorskiej nie tylko podejmuje tematy i chwyty arty-
styczne dawniejszych fabuł (związki Wiatru od morza ze stylistyką archaizującą 
z Powieści o Udałym Walgierzu), ale wprost przejmuje pojedyncze obrazy i meta-
fory. Myślę np. o zdaniu: „Tysiąc ptaków śpiewał w gajach, a nad trawami niby 
fruwające kwiaty polatywał tysiąc wielobarwnych motylów” (P 56), które jako 
żywo przypomina mi dwa fragmenty Popiołów: „Dwa pospolite białe motyle 
unosiły się w przestrzeni jak gdyby skrzydlate płatki kwiatu” (PZ-9, 250), „Oczy 
nie mogły się nacieszyć widokiem różowobarwnych ptaków, flamingów, jakby 
kwiatów latających” (PZ-10, 186). We wszystkich tych przytoczeniach wykrywam 
aluzje do Mickiewiczowskiego sonetu Ałuszta w dzień (dwuwers wieszcza brzmi: 
„Łąka w kwiatach, nad łąką latające kwiaty, / Motyle różnofarbne, niby tęczy 
kosa” 21), o czym już zresztą pisał Stanisław Zabierowski 22.

Zastanawiają mnie – na koniec – jeszcze dwie inne potencjalne aluzje tomu 
Wiatr od morza do Popiołów, mogące wpływać na losy tekstu trylogii nadmorskiej. 
Oto w powieści napoleońskiej, dzięki sięgnięciu do rękopisów utworu, wprowa-
dziłem emendację w zdaniu: „Sosnowe lasy zapachniały wiosennym oparem” (tak 
było we wszystkich publikacjach tej epopei aż do r. 1988!), przekształcając tę 

19 F l a u b e r t: Kuszenie świętego Antoniego, s. 153, 201; La Tentation de Saint Antoine, s. 155, 
195.

20 G. S é g i n g e r, Komentarz do „Kuszenia świętego Antoniego”. W: F l a u b e r t, Kuszenie 
świętego Antoniego, s. 255, 256.

21 A. M i c k i e w i c z, Wiersze. Oprac. Cz. Z g o r z e l s k i. Warszawa 1993, s. 245.
22 S. Z a b i e r o w s k i, Twórca „Popiołów” wobec Mickiewicza. W zb.: Stefan Żeromski, 

s. 211–212.
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banalną wypowiedź w poetycką nowinę o aromacie żywic, sączących się z drzew: 
„Sosnowe lasy zapachniały wiosennym obarem” (PZ-11, 190). Czy zdanie, cyto-
wane już, o ziemi, że „Drży w wiosennym oparze” (P 8), nie powinno być tak 
poprawione jak owo w Popiołach? W końcu bursztyn przypomina Smętkowi „obar 
żywy, ciekący z sosen na wiosnę” (P 53).

W opowieści o autentycznych berserkierach narrator przedstawia „otchlisko, 
gdzie kipi ciemne morze ze wściekłą potęgą” (P 38). W Popiołach korzystał autor 
z archaicznej pisowni (podsuniętej mu przez ciągle studiowanego przezeń Linde-
go) rzeczownika „otchlisko”: „Po wtóre, a stokroć głębiej, rozpadnie się na dwoje 
ciemne odchlisko na obraz kłębu źródła, które by biło z gruntu mórz” (PZ-11, 27). 
Czy mógł twórca stylizowanej klechdy o pradziejach Pomorza zapomnieć o tej 
bifurkacji ortograficznej synonimu otchłani? Jako miłośnik i badacz Żeromskiego 
powinienem iść w zaparte, twierdząc, że stale o tym pamiętał! A przecież zupełnie 
zapomniał, pisząc o bałtyckich „dunach” („za doliną wznosiła się duna osobna, 
którą od podnóża do szczytu pokrył żarnowiec sam jedyny”, P 40), iż na początku 
XX stulecia wyjaśniał, że „diuny [to] wzgórza piasków zasłaniających świat, po-
sępne półokrągłe zwały i fale, które gdzieniegdzie słabo przesłania krzewina ta-
maryszku” (PZ-11, 24). A tych feralnych „dun” nie można poprawić na pięknie 
brzmiące i ortograficzne „diuny”!

Flaubert napisał dzieło encyklopedyczne, ale znany jest z tego, iż szukając 
„mot juste” dbał o każdą zgłoskę, każdą intonację zdaniową w swoich utworach. 
Żeromski naśladował mistrza, więc doceńmy jego pracę nad stylem, troskliwie 
tropiąc wszelkie pomyłki, jakie wniosły niestaranne edycje przedwojenne. Nie 
należy się śpieszyć z emendacjami (Goliński szczęśliwie poradził sobie z nietraf-
nymi pomysłami Pigonia), ale – patrząc na 30 lat wydawania Pism zebranych, 
które jest dopiero półmetkiem! – też nie można „zalegać pola” i nie podjąć nawet 
próby opublikowania samych Uwag wydawcy.

A b s t r a c t
JERZY PASZEK 
(University of Silesia, Katowice) 

MORTKOWICZ, PIGOŃ, AND GOLIŃSKI PUBLISH “WIND FROM THE SEA”

Jakub Motrkowicz published Wind from the Sea seven times in the years 1922–1939, Stanisław 
Pigoń – three times (in 1949, 1957, and 1967), and Zbigniew Goliński prepared a new edition of the 
text before 1997 (we have a 180 pages printout of Editor’s Notes and Variants of the Text designed 
for the series Collected Works). Textological problems, which refer to so-called sea trilogy under 
consideration, relate to the fact that the first edition of Wind from the Sea contained about 300 minor 
(typos) or major (omissions of words or sentences) errors. The typesetter, for example, mixed the 
font “ź” with the font “ż” 70 times. Żeromski’s text brings a number of archaisms, which in 1922 
were disfigured, thus the editors’ task is to restore them, which is not always quite obvious. In the 
present paper the author introduces the term “philological indeterminate” to refer to the fragments 
of the text which might display a number of parallel or equivalent readings. A further research in the 
problems are to be found in the author’s sketch Compositor’s type case, scrabbler’s chart, and  
philologist’s workshop. On the attempts to establish the text of “Wind from the Sea” available on the 
Internet (e.g. Slaskiescrabble). 
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O PIERWSZYM WYDANIU „WIERNEJ RZEKI”  
STEFANA ŻEROMSKIEGO

W literaturze przedmiotu podaje się, że pierwsze pełne wydanie Wiernej rzeki 
ukazało się staraniem Krakowskiej Spółki Nakładowej „Książka” w grudniu 1912, 
czyli jeszcze w trakcie drukowania tejże powieści w odcinkach na łamach lwowskiej 
„Gazety Wieczornej” (od 16 X 1912 do 18 II 1913). Wersja ocenzurowana pierwo-
druku przeznaczona na teren zaboru rosyjskiego, określana (choć niekonsekwentnie) 
jako drugie wydanie, miała ukazać się dopiero w 1913 r. w Warszawie nakładem 
Jakuba Mortkowicza i była poprzedzona publikacją w odcinkach na łamach „Prze-
glądu Porannego” (od 3 XI 1912 do 6 II 1913) 1. O ile fakty i chronologia dotyczą-
ce druku powieści w odcinkach na łamach wymienionych czasopism nie budzą 
żadnych wątpliwości, z wyjątkiem nieścisłości polegającej na tym, że w literaturze 
przedmiotu używa się nieadekwatnego tytułu „Kurier Poranny” 2, o tyle dotychcza-
sowe ustalenia dotyczące wersji ocenzurowanej są niejasne i pełne sprzeczności. 
Zarówno Stanisław Pigoń, jak i Zdzisław Jerzy Adamczyk podają, że po wyczer-
paniu nakładu pierwszej edycji w 1912 r. w następnym roku ukazało się wznowie-
nie Wiernej rzeki, „a także wydano »cenzuralną« jej wersję dla terenów Królestwa” 3. 
Pigoń pisze, że wydanie ocenzurowane „sprokurowano w Krakowie” [!], praw-
dopodobnie w r. 1913, „ale autor zostawił je poza numeracją wydań” 4. Podążając 
w ślad za tymi ustaleniami, niemal to samo stwierdza Artur Hutnikiewicz w swej 
biografii Żeromskiego: „Pełny tekst opowiadania ukazał się w Krakowie, wersja 
warszawska z r. 1913 mimo przekupienia cenzora została bezlitośnie zmasakro-
wana” 5.

Wzięcie pod uwagę przytoczonych stwierdzeń, tzn. ustalenie druku wersji 
ocenzurowanej na r. 1913, powoduje, iż powstaje problem z dokonaniem jej bi-

1 Zob. S. K a s z t e l o w i c z, S. E i l e, Stefan Żeromski. Kalendarz życia i twórczości. Kra-
ków 1976, s. 383, 405.

2 S. D u n i n, Wspomnienia dziennikarza. Wrocław 1963, s. 276. Zob. też K a s z t e l o w i c z, 
E i l e, op. cit., s. 383.

3 Z. J. A d a m c z y k, wstęp w: S. Ż e r o m s k i, Wierna rzeka. Klechda domowa. Oprac. ... 
Wrocław 1978, s. LXVII. BN I 232. Zob. też J. K ą d z i e l a, Stefan Żeromski 1864–1925. Poradnik 
bibliograficzny. Warszawa 1964, s. 30.

4 S. P i g o ń, Nota redaktora. W: S. Ż e r o m s k i, Wierna rzeka. Klechda domowa. Warsza-
wa 1974, s. 175–176.

5 A. H u t n i k i e w i c z, Żeromski. Warszawa 2000, s. 124.
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bliograficznego opisu. Zgodnie ze stanem faktycznym edycja ocenzurowana różni 
się od nieocenzurowanej (przyjętej jako wydanie 1) jedynie tym, iż fragmenty 
uznane za „nieprawomyślne” zostały zastąpione kropkami. Trudno polemizować 
z nasuwającym się argumentem, że obie edycje mogą stanowić mutacje tego sa-
mego, pierwszego wydania. Prawdopodobnie z tego względu Pigoń postawił znak 
zapytania przy datowaniu wersji ocenzurowanej na r. 1913, a ponadto uznał ją za 
coś w rodzaju nieformalnego dodruku. Według dotychczasowych ustaleń wydanie 
z r. 1913, uznane za wydanie 2, różni się od wydania 1 kilkoma szczegółami: jako 
wydawca figuruje J. Mortkowicz, jako drukarnia: W. L. Anczyc (wydanie 1: Dru-
karnia Narodowa), zamiast liczb „12–12” widniejących u dołu na odwrocie karty 
tytułowej (odczytywanych jako grudzień 1912) na stronie tytułowej umieszczono 
napis: „11–16 tysiąc”. Pigoń słusznie zauważył, że po wyczerpaniu 10 000 nakła-
du wydania 1 wydrukowano kolejnych 6000 egzemplarzy z tego samego składu, 
ale już pod szyldem wydawnictwa księgarni Mortkowicza. 

Skądinąd wiemy, że w 1913 r. wydawnictwo „Książka” popadło w tarapaty 
finansowe i Żeromski zacieśnił swe relacje z nowymi wydawcami: wspomnianym 
Jakubem Mortkowiczem oraz z Marianem Krzyżanowskim 6. Nieformalny dodruk 
wersji ocenzurowanej w późniejszym okresie – aczkolwiek niewykluczony – jest 
jednak mało prawdopodobny. W tamtym czasie Żeromski podążał konsekwentnie 
w kierunku formalizowania i kontrolowania edycji swoich książek i stosował po-
litykę ich numerowania. Chodziło o to, aby wydawcy nie mogli drukować książek 
w większej liczbie egzemplarzy, niż przewidywały to umowy z autorami. W liście 
do Krzyżanowskiego z 3 I 1913 w sprawie nowej edycji dramatów Sułkowski i Róża 
pisarz zdecydowanie domagał się numerowania egzemplarzy i dodawania do nich 
winiet tytułowych lub naklejek. Poprzednie wydanie Róży ukazało się staraniem 
Krakowskiej Spółki Nakładowej „Książka”, a każdy egzemplarz opatrzono ilu-
strowaną winietą z parafką autora i ręcznie wpisanym kolejnym numerem 7.

Ocenzurowana edycja Wiernej rzeki nie odbiega od innych dzieł Żeromskiego 
– również jest liczbowana oraz opatrzona winietami w formie ilustracji wykonanej 
przez Annę Zawadzką. Egzemplarze poddane analizie mają numery: 118 i 4484. 
Natomiast zachowane egzemplarze pełnej edycji noszą wysokie numery: 7428 
i 9913 8. Wskazywałoby to, iż wersja ocenzurowana nie została wydrukowana póź-
niej niż wersja pełna. Na poparcie tezy, iż wydanie 1, z grudnia 1912, w łącznym 
nakładzie 10 000 egzemplarzy składało się z dwóch mutacji (ocenzurowanej i peł-
nej), można przytoczyć przykład umowy, jaką Żeromski podpisał 6 I 1914 z Mort-
kowiczem w sprawie opublikowania powieści Walka z szatanem: „w ilości 10 000 
(dziesięciu tysięcy) egzemplarzy, w tej liczbie 6000 dla Królestwa, 4000 dla Galicji 
i Poznańskiego” 9. Na podstawie dostępnych informacji można oszacować z dużą 
dozą prawdopodobieństwa, iż w przypadku wydania 1 Wiernej rzeki wydrukowano 
6 000 egzemplarzy wersji ocenzurowanej i 4 000 egzemplarzy wersji pełnej. 

Ostatecznym i najmocniejszym argumentem przemawiającym za poprawnością 

6 Zob. J. M o r t k o w i c z o w a, Moje wspomnienia o Stefanie Żeromskim. W zb.: Wspomnie-
nia o Stefanie Żeromskim. Oprac. S. E i l e. Warszawa 1961, s. 189–190.

7 S. Ż e r o m s k i, list do M. Krzyżanowskiego, z 3 I 1913. W: Listy 1913–1918. Oprac.  
Z. J. A d a m c z y k. Warszawa 2008, s. 5–7. Pisma zebrane, t. 38. Zob. też przypis 3 na s. 7.

8 Wymienione egzemplarze (z wyjątkiem egz. 7428 znajdującego się w zbiorach Bibl. Naro-
dowej w Warszawie) są obecnie w moim posiadaniu. 

9 K a s z t e l o w i c z, E i l e, op. cit., s. 405.
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wniosków wynikających z przeprowadzonej analizy jest list Żeromskiego do Sta-
nisława Piołun-Noyszewskiego z 30 XII 1912: 

Chciałbym przesłać Ci ostatnią swą powieść na tle Rudy osnutą, a z opowiadań ciotki 
Józefaty Saskiej, Twej Babki, poczerpniętą – pt. Wierna rzeka. Ale tylko niecenzuralne jej 
wydanie jest coś warte, a tego nie ryzykuję, bo pewnie by nie doszło. Zresztą masz to może, 
bo to dość głośne 10. 

Z cytowanego fragmentu wynika jednoznacznie, że w grudniu 1912 była już 
dostępna wersja ocenzurowana, ale Żeromski nie chciał jej posyłać, ponieważ inge-
rencje cenzury zbyt mocno pokaleczyły tekst. Natomiast wersji pełnej pisarz nie 
zdecydował się przesłać za granicę na teren Królestwa, obawiając się, że książka 
zostanie skonfiskowana. Z listu wynika również, że książka (w obu wersjach) znaj-
dowała się w obiegu co najmniej od kilkunastu dni, skoro pisarz uznał za prawdopo-
dobne, że adresat mieszkający wówczas na terenie zaboru rosyjskiego miał okazję 
już wejść w jej posiadanie. Zatem adnotacja „12-12” może oznaczać nie tyle rok 
i miesiąc, co datę wypuszczenia książki w obieg – 12 grudnia. Na tej samej stronicy 
znajduje się wszak data roczna w postaci zapisu praw własnościowych w języku 
angielskim: „Copyright by Stefan Żeromski, Nineteen Hundred Twelve”. W przypisie 
do cytowanego już listu Żeromskiego Adamczyk postawił „kropkę nad i”: „W koń-
cu 1912 r. Wierna rzeka wydana została w dwóch wersjach edytorskich: z tekstem 
pełnym (do sprzedaży poza zaborem rosyjskim) i z tekstem bardzo poważnie okale-
czonym ingerencjami cenzorskimi (do sprzedaży w zaborze rosyjskim)” 11. 

Wydanie 2 (Mortkowicza) również ukazało się w dwóch wersjach: ocenzuro-
wanej i nieocenzurowanej. Z analizy zachowanych egzemplarzy numerowanych 
tego wydania (egzemplarze 12 328 i 13 378 są w wersji ocenzurowanej, natomiast 
egzemplarz stemplowany numerem 15 291 stanowi wydanie nieocenzurowane) 
można wyprowadzić wniosek, że podobnie jak w przypadku wydania 1 również 
wydanie 2 składało się z dwóch wersji: ocenzurowanej, wydrukowanej w liczbie  
4000 egzemplarzy, oraz nieocenzurowanej, w nakładzie 2000 egzemplarzy 12. W od-
różnieniu od wydania 1 wersje edycji Mortkowicza różnią się od siebie drobnymi 
szczegółami: w wersji ocenzurowanej jako miejsce wydania wskazano Warszawę 
i Kraków, natomiast w pełnej – brak miejsca wydania, ale na stronie tytułowej 
widnieje napis: „Wydawnictwo J. Mortkowicza. Skład Główny w Księgarni S. A. 
Krzyżanowskiego w Krakowie”. W wydaniu 2 nie zamieszczono winiety wykona-
nej przez Zawadzką. Fakt, że Wierna rzeka ukazała się dwukrotnie w niemal iden-
tycznych wersjach: ocenzurowanej i pełnej, tłumaczy, dlaczego w dotychczasowej 
literaturze przedmiotu napotykamy tak znaczną ilość nieścisłości czy wręcz błędów. 
Wystarczyło, że jeden z badaczy miał w ręku tylko egzemplarz wydania 1 w wersji 
ocenzurowanej, a inny wyłącznie egzemplarz wydania 2 w wersji ocenzurowanej, 
by pojawiły się rozbieżne interpretacje i sprzeczności.

Reasumując, wydanie 1 w nakładzie 10 000 egzemplarzy ukazało się w dwóch 

10 S. Ż e r o m s k i, list do S. Piołun-Noyszewskiego, z 30 XII 1912. W: Listy 1905–1912. Oprac. 
Z. J. A d a m c z y k. Warszawa 2006, s. 436–438. Pisma zebrane, t. 37. List we fragmencie, ale bez 
daty został opublikowany już wkrótce po śmierci autora w książce S. P i o ł u n - N o y s z e w s k i e-
g o  Stefan Żeromski: dom, dzieciństwo i młodość (Warszawa 1928, s. 357).

11 Ż e r o m s k i, list do S. Piołun-Noyszewskiego, s. 438, przypis 5. Zob. też Z. J. A d a m c z y k, 
Z korespondencji Stefana Żeromskiego. „Przegląd Humanistyczny” 2006, nr 2, s. 117.

12 Wymienione egzemplarze znajdują się w zbiorach Bibl. Narodowej w Warszawie.

II-4.indd   209 2011-03-16   14:44:55



210 WOJCIECH TUREK

równorzędnych mutacjach, natomiast wydanie 2 w nakładzie 6 000 („11-16 tysiąc”) 
ujrzało światło dzienne w mutacjach różniących się między sobą wyglądem karty 
tytułowej 13. Z powodu daleko idącego zakresu ingerencji cenzorskich wersja prze-
znaczona dla zaboru rosyjskiego została negatywnie oceniona przez Żeromskiego. 
Wkrótce po wybuchu pierwszej wojny światowej, a w szczególności po zajęciu 
ziem polskich zaboru rosyjskiego przez wojska państw centralnych możliwy stał 
się nieskrępowany dostęp do egzemplarzy nieocenzurowanych. Wydanie ocenzu-
rowane było usuwane, traktowane z lekceważeniem, uznawane za nieprzydatne 
i z tego względu obecnie stanowi rzadkość. W roku 1913 spełniło jednak swą rolę, 
ponieważ – jak wskazują na to proporcje między częścią przeznaczoną dla zaboru 
rosyjskiego (większość nakładu) a częścią (mniejszą) dla zaboru pruskiego i austro-
-węgierskiego – gros potencjalnych czytelników Żeromskiego żyło pod panowaniem 
rosyjskim, a rola przemytu książek nie była decydująca. Znakomicie ilustruje to 
wspomnienie Jerzego Szapiry, ówczesnego ucznia gimnazjalnego w Łodzi: 

Pod koniec roku 1912 ukazała się w Krakowie Wierna rzeka Żeromskiego, a wkrótce 
potem jej wydanie ocenzurowane, przeznaczone dla Królestwa. Cenzura carska czuwała. 

Jeden z kolegów – nie pamiętam, kto to był – przyniósł któregoś dnia pełne, nie ocenzu-
rowane wydanie. Tygodnie całe ta nie skażona Wierna rzeka krążyła pod ławkami. Zaczytywa-
liśmy się z wypiekami na twarzy, w strachu przed bardzo surowymi karami, aż do wydalenia 
z gimnazjum, grożącymi w razie przychwycenia na gorącym uczynku z tą zakazaną, wywro-
tową literaturą. 

Na jakiejś lekcji języka polskiego ktoś – czy nie Julek [Tuwim]? – zaprezentował L. tę 
nie ocenzurowaną Wierną rzekę. L. omal nie zemdlał ze strachu. Zaklinał nas na wszystko: 

– Znowu te demonstracje! Na Boga, dajcie spokój! Czy zdajecie sobie sprawę, jak bardzo 
mnie narażacie? Nie tylko mnie wyrzucą, ale i pod sąd oddadzą... 

Od tego czasu każdy, kto czytał po kryjomu wywrotową książkę, musiał mieć pod ręką 
wydanie ocenzurowane. Przychwycony, ryzykował najwyżej naganę lub zły stopień ze spra-
wowania za czytanie podczas lekcji. Nikogo zresztą nigdy nie przyłapano 14. 

Ocenzurowane wydanie Wiernej rzeki do dziś funkcjonuje jako szczególny 
przykład jednego z najbardziej drastycznych działań rosyjskiej cenzury 15. Rzeczy-

13 Na obu wersjach wyd. 1: o c e n z u r o w a n e j  i  p e ł n e j, widnieją następujące dane: 
Stefan Żeromski / Wierna rzeka / Klechda / Spółka Nakładowa „Książka”/ Składy Gł.: S. A. Krzy-
żanowski, Kraków. / J. Mortkowicz, Warszawa. The Polish / Book Importing Co, New York.

Karta tytułowa wyd. 2 zawiera natomiast takie elementy: 
w e r s j a  o c e n z u r o w a n a: Stefan Żeromski / Wierna rzeka / Klechda / 11–16 tysiąc / 

Warszawa, Kraków / Wydawnictwo J. Mortkowicza.
w e r s j a  p e ł n a: Stefan Żeromski / Wierna rzeka / Klechda / 11–16 tysiąc / Wydawnictwo  

J. Mortkowicza / Skład Główny w Księgarni S. A. Krzyżanowskiego w Krakowie.
14 J. S z a p i r o, Gimnazjum przy Mikołajewskiej. W zb.: Wspomnienia o Julianie Tuwimie. Red. 

W. Jedlicka, M. Toporowski. Warszawa 1963, s. 46. Po blisko 50 latach Szapirę zawiodła pamięć: 
z jednej strony, pisze, że najpierw ukazało się wydanie pełne, a następnie ocenzurowane, z drugiej 
jednak strony, zapamiętał, że uczniowie posługiwali się równocześnie obiema wersjami książki. 
Mogło być również tak, że najpierw pojawił się egzemplarz pełny wydania 1, a następnie egzemplarz 
ocenzurowany wydania 2.

15 Postępowanie cenzury skomentował A. P o m i a n  w artykule Wolność słowa (1). Cenzura 
oficjalna („Przegląd Polski”, nr z 28 VII 2000): „Kilka z [...] utworów ukazało się w Warszawie 
w edycjach ocenzurowanych niemal nie do poznania: Syzyfowe prace – pod tytułem Andrzej Radek, 
a Wierna rzeka – z wykropkowanymi całymi stronami” (artykuł dostępny w internetowym archiwum 
„Przeglądu Polskiego” pod adresem: www.dziennik.com/www/dziennik/kult/archiwum/07-12-00/
pp-07-28-03.html).
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wiście, skala ingerencji w tekst oryginalny była znacząca. Pigoń precyzyjnie doliczył 
się 30 usuniętych fragmentów, od pojedynczych wyrazów do całych akapitów: 
„Pastwą ołówka cenzorskiego padły głównie zdania i ustępy mówiące o bezwzględ-
ności i okrucieństwie, z jakim tępiono powstańców i pomocne im dwory” 16. Ponad-
to w kilku miejscach „nieprawomyślne” określenia zastąpiono „poprawnymi poli-
tycznie”, np. zamiast „sołdat” lub „żołdak” – pojawiło się słowo „żołnierz”, a zamiast 
„powstanie” – określenie „zawierucha”. Jeden z największych usuniętych fragmen-
tów (na s. 70) dotyczy szyderczej reakcji oficerów rosyjskich szukających we 
dworze ukrywającego się powstańca na wyznanie Salomei, że od niej pochodzi ślad 
krwi znajdujący się na materacu. W świetle obowiązującej wówczas obyczajowości 
pisanie wprost o objawach miesiączki było wyrazem odwagi i braku pruderyjności, 
ale, jak widać, cenzor czytający Wierną rzekę koncentrował się na kwestiach poli-
tycznych i obronie dobrego imienia oficera rosyjskiego. W rezultacie w wersji 
ocenzurowanej Salomea mogła bez przeszkód płonąć ze wstydu, natomiast wizja 
oficerów chichoczących i szepczących dowcipne komentarze została zakwalifiko-
wana jako potencjalnie niebezpieczna dla państwa rosyjskiego.

Niemal równocześnie z Wierną rzeką perypetie z cenzurą miała Kobieta bez 
skazy Gabrieli Zapolskiej. Z zachowanych listów adresowanych do wydawcy Jó-
zefa Wolffa (kwiecień 1913) oraz Wilhelma Feldmana i Karola Łaganowskiego 
(czerwiec 1913) dowiadujemy się, że jej książka spotkała się w Galicji z zarzutami 
o szerzenie „pornografii”, a w Rosji została wycofana z repertuaru przez cenzurę 17. 
Zapolska zaciekle broniła dobrego imienia swej powieści, powołując się na przy-
kład tolerowania pisarstwa Żeromskiego, które jednak – choć nie napotykało po-
ważnych problemów z cenzurą obyczajową – było poddane ograniczeniom natury 
politycznej, czym Zapolska zdawała się nie interesować: 

Cóż to znaczy? Jeśli Żeromski pisać może takie coś, jak swoje Grzechy i w Wiernej rzece 
o periodach itd. – i to nic – a mnie nie wolno nic? [...] Owo słowo, które Pana razi, niech Pan 
wyrżnie. Zapomniałam, że u nas to aniołowie wynoszą z człowieka ekskrementa na złotych 
łopatach, śpiewając hymny à la Miciński. [...] 

A niech Pan moje listy chowa, bo kiedyś, kiedyś – to będą curiosa 18.

A b s t r a c t
WOJCIECH TUREK 
(Gdańsk)

ON THE FIRST EDITION OF STEFAN ŻEROMSKI’S “FAITHFUL RIVER”
The issue of the first editions of Stefan Żeromski’s novel Faithful River has not been settled 

unambiguously and undisputably to date. In his analysis of the remaining copies and source texts, 
the author of the article shows that the first publication of Faithful River dated December 1912 in the 
total edition of ten thousand copies consisted of two mutations (i.e. full and censored version). The 
second publication (dated 1913) in the amount of six thousand copies also involved the full and 
censored version. As a result of such far-fetching censorhip intervention, Żeromski negatively esti-
mated those versions which were designed for the readerhip under Russian partition. In the years 
1913–1914 the editions met their expectations, since most readers lived under Russian partition and 
the role of book smuggling was not pivotal. The censored edition of Faithful River is in the Polish 
subject matter literature an exceptional and drastic example of Russian censorship intervention. 

16 P i g o ń, op. cit., s. 176.
17 Zob. G. Z a p o l s k a, Listy. Zebrała S. L i n o w s k a. T. 2. Warszawa 1970, s. 567–568. 
18 G. Z a p o l s k a, list do J. Wolffa (Lwów, IV 1913). W: jw., s. 567.

II-4.indd   211 2011-03-16   14:44:55



II-4.indd   212 2011-03-16   14:44:55



Pamiętnik Literacki CII, 2011, z. 1 
PL ISSN 0031-0514

III .    r e C e N z j e   I    P r z e g L ą d y

MAgdALeNA BąK 
(Uniwersytet Śląski, Katowice)

AdAM MICKIeWICz – rOMANTyK I eUrOPejCzyK

r o m a n  K o r o p e c k y j, AdAM MICKIeWICz. The LIfe Of A rOMANTIC. 
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Biografia Mickiewicza doczekała się w Polsce licznych opracowań, podejmowanych 
przez badaczy reprezentujących różne metodologie, mających (co, rzecz jasna, nie jest bez 
znaczenia) różne przekonania dotyczące zarówno osobowości poety, jak i jego twórczości. 
Czytelnik zajmujący się tak ze względów profesjonalnych, jak i wyłącznie hobbystycznych 
życiem oraz dziełem wieszcza ma do dyspozycji długą listę tytułów prezentujących kole-
je losu autora Dziadów. W tradycji anglojęzycznej sytuacja wygląda jednak inaczej. Moż-
na wprawdzie założyć, że zainteresowanie postacią i twórczością poety piszącego w jednym 
z „mniej powszechnie nauczanych języków” 1 jest w tym kręgu kulturowym proporcjonal-
nie mniejsze, ale i tak niewielka liczba prac poświęconych tej tematyce wydaje się uderza-
jąca. Tym bardziej ukazanie się monografii Adam Mickiewicz. The Life of a Romantic, 
autorstwa romana Koropeckiego, amerykańskiego slawisty o ukraińskich korzeniach, jest 
wydarzeniem godnym odnotowania.

Postrzegając tę pracę w jej „rodzimym” niejako kontekście – a zatem jako książkę 
adresowaną głównie do anglojęzycznego odbiorcy, dla którego postać Adama Mickiewicza 
jest często zupełnie nierozpoznawalna – trzeba wysoko ocenić ambitne zamierzenie auto-
ra, aby przybliżyć sylwetkę poety czytelnikom spoza polskiego (czy, szerzej, słowiańskie-
go) kręgu kulturowego. Cieszy zawarta w przedmowie deklaracja, że przedmiotem rozwa-
żań autora będzie przede wszystkim pełne sprzeczności, barwne życie poety romantycz-
nego – człowieka, a nie jedynie narodowego wieszcza. Koropeckyj chce w pewnym sensie 
przywrócić Mickiewicza europie i światu. Ukazując jego ścisłe związki z życiem kultu-
ralnym i literackim rosji, francji czy Szwajcarii, kontakty z najwybitniejszymi twórcami 
oraz myślicielami jego czasów, przypomina, że dzisiejsza marginalna obecność Mickiewi-
cza w świadomości nie-Polaków jest zjawiskiem wtórnym. Tak sformułowane cele czynią 
tę pracę ciekawą (być może, nawet bardziej niż rodzime próby tego rodzaju) także dla 
odbiorcy polskiego. Po pierwsze, jak zauważył Aleksander Nawarecki, anonsując kilka lat 
temu powstającą monografię z tego samego powodu, dla którego spodobała się historia 
Polski napisana przez Normana daviesa 2. Po drugie, dlatego że w czasach „zmierzchu 
paradygmatu” romantycznego 3, a przynajmniej jego martyrologiczno-narodowowyzwo-

1  A. K u r c z a b a (Studia polonistyczne w amerykańskim szkolnictwie wyższym. „Postscriptum” 
2001, nr 1/2, s. 71) wyjaśnia, że w amerykańskim żargonie akademickim: „Polski dzieli tę klasyfi-
kację z takimi językami, jak: blackfoot, chichewa, choctaw, koptyjski, crow, hausa, hittite, kazachski, 
mohawk, mongolski, navajo, samoański, soshoni, tybetański, tonga, uzbecki, joruba i zulu”. 

2 A. N a w a r e c k i, Mickiewicz w Ameryce. jw., 2002, nr 4, s. 32.
3 M. j a n i o n, Zmierzch paradygmatu. W: Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś. Warszawa 

1996. 
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leńczej wersji, poszukiwanie innych wymiarów romantycznej tradycji wydaje się wyjąt-
kowo ważne. Ukazanie Mickiewicza z innej perspektywy, bardziej poprzez pryzmat jego 
ludzkich dylematów i wyzwań artystycznych, dostrzeżenie w narodowym polskim poecie 
prawdziwie europejskiego romantyka nabiera szczególnego znaczenia. Nie podzielam 
wprawdzie optymizmu autora recenzowanej książki, który twierdzi, iż „rodacy Mickiewi-
cza, próbując się określić w XXI wieku, wciąż, ku własnemu zdumieniu, proszą poetę 
o przewodnictwo” (s. IX), jednak właśnie dlatego, że pozycja Mickiewicza w świadomości 
współczesnych Polaków wydaje mi się znacznie bardziej „pomnikowa”, ograniczona do 
dość etykietalnie w gruncie rzeczy pojmowanego określenia „wieszcz”, wszelkie próby 
pokazania go raz jeszcze, w całej złożoności cech składających się na tę niezwykłą postać, 
są według mnie cenne i ważne. 

Oprócz autorskich zamierzeń pochwalić też wypadnie samo wykonanie. Swoje własne 
spojrzenie na Mickiewicza tworzy Koropeckyj przede wszystkim na podstawie bogatych 
materiałów źródłowych: listów, wspomnień, pamiętników. Wcześniejsze opracowania 
biograficzne – choć uczony wielokrotnie na kartach swojej książki dowodzi, że są mu 
znane – z rzadka jedynie stają się przedmiotem jego wyrażonej wprost krytycznej refleksji 
czy polemiki. Koropeckyj w większości wypadków nie dyskutuje z biografami, nie włącza 
się bezpośrednio w spory przetaczające się przez polską mickiewiczologię, jego strategia 
jest inna. Opierając się na świadectwach z epoki, pochodzących albo od samego Mickie-
wicza, albo od osób, które go znały i zapamiętały, autor buduje prawdopodobny w swoim 
przekonaniu wizerunek wieszcza. A jest to obraz bardzo spójny, ugruntowany na poszuki-
waniu zdarzeń z punktu widzenia biografii poety najważniejszych, których konsekwencje 
śledzi Koropeckyj w dalszych etapach życia swojego bohatera. do elementów wyznacza-
jących takie przyczynowo-skutkowe ciągi w postępowaniu i kształtowaniu się przekonań 
Mickiewicza zaliczyć można np. tradycje oświeceniowe, w jakich został on wychowany, 
dar improwizowania ujawniony z całą mocą podczas pobytu w rosji, kompleks związany 
z powstaniem listopadowym, w którym nie wziął udziału, czy swoiście rozumiane pragnie-
nie „rządu dusz”.

Polskiemu czytelnikowi trudno będzie, oczywiście, powstrzymać się od porównania 
stylu uprawiania biograficznego rzemiosła, który prezentuje Koropeckyj, z tymi, które były 
charakterystyczne dla jego poprzedników. W sposobie konstruowania narracji zatem badacz  
zbliża się do monografii autorstwa zbigniewa Sudolskiego 4. Tutaj także ton ściśle nauko-
wego wywodu ustępuje miejsca swobodnie toczącej się „opowieści”, noszącej czasem 
wręcz quasi-powieściowe rysy. Ujawniający się w szczególnie – chciałoby się powiedzieć 
„fabularnie” – ważnych momentach autor przywodzi na myśl wszechwiedzącego narrato-
ra, który umiejętnie buduje napięcie, uchylając rąbka tajemnicy okrywającej przyszłe losy 
bohatera. Taki sposób prowadzenia narracji nie obniża wartości merytorycznej książki 
będacej – jak już zostało wcześniej powiedziane – bez wątpienia przykładem rzetelnej 
pracy badawczej, czyni ją jednak atrakcyjną dla szerszego grona czytelników. W zaintere-
sowaniu szczegółem pobrzmiewają jakby dalekie echa strategii jarosława Marka rymkie-
wicza, choć jego skłonność do tyleż kunsztownych, co i fantastycznych dopowiedzeń, 
czyniąca z powstającego tekstu utwór nie tyle biograficzny, ile literacki, jest całkowicie 
obca autorowi tej anglojęzycznej pracy. Natomiast w skupieniu na drobiazgach odwołują-
cych się często do sfery niezgodnej z „romantyczną” legendą (jak na przyziemnych kwe-
stiach finansowych czy zamiłowaniu do pływania) daje się zauważyć inspiracja twórczością 
Tadeusza Żeleńskiego (jego Brązownicy stanowią zresztą jedną z pozycji, do których od-
syła czytelnika Koropeckyj). Trzeba wszakże odnotować, że nicowanie mickiewiczowskich 
legend nie jest celem biografa. W ujawnianiu psychologicznych motywacji postępowania 
autora Dziadów zbliża się Koropeckyj czasem do ustaleń jeana-Charles’a gille-Maisanie-

4 z. S u d o l s k i, Mickiewicz. Opowieść biograficzna. Warszawa 1995.

III.indd   214 2011-03-17   10:11:05



215reCeNzje

go, choć – co trzeba uznać zdecydowanie za zaletę książki – nie ulega w żadnym wypadku 
psychoanalitycznej i grafologicznej pokusie (i przesadzie). Wydaje się, że tę eklektyczną, 
wykorzystującą zalety każdego z przywołanych biograficznych stylów, unikającą zaś 
tkwiących w nich pułapek, strategię autora najlepiej można by opisać za pomocą formuły: 
„zrozumieć Mickiewicza”. Autor, odnotowując wyznania samego poety i gromadząc rela-
cje na jego temat (nie tylko te przychylne), próbuje zbliżyć się do prawdy o nim. 

Spójny i barwny wizerunek Mickiewicza wyłaniający się z tej książki bez wątpienia 
cieszy przede wszystkim ze względu na jej modelowego, anglojęzycznego odbiorcę. Polski 
czytelnik nie powstrzyma się jednak zapewne od refleksji, że odrobina rymkiewiczow-
skiego „poczucia fragmentaryczności egzystencji” 5 mogłaby tę dobrą książkę uczynić 
jeszcze lepszą. Opowiadając np. o uczcie grudniowej, Koropekcyj stworzył na użytek 
niezorientowanego czytelnika starannie uporządkowany scenariusz, zgodnie z którym 
juliusz Słowacki, improwizujący jako pierwszy, dał upust swej dumie, lecz później ukorzył 
się przed Mickiewiczem. W odpowiedzi autor Dziadów zamiast o współzawodnictwie 
mówił o powołaniu poety: drodze przez serce do Boga. efektem wystąpienia Mickiewicza 
było powszechne poruszenie i atmosfera wszechogarniającej miłości, która zawładnęła 
zgromadzonymi (s. 273). Skrócona w ten sposób wersja wydarzeń, oparta na wybranych 
relacjach, razi nie dlatego, że jest nieprawdziwa. zarzutu takiego nie można byłoby sfor-
mułować, ponieważ nie wiadomo dokładnie, co się stało tamtego wieczoru. Uczta grudnio-
wa jest jednym z tych epizodów, o których trzeba myśleć w „poetyce fragmentu”. zacho-
wane relacje są sprzeczne i nie wyłania się z nich żadna spójna wizja tego, co tak napraw-
dę zaszło podczas spotkania u eustachego januszkiewicza. Przedstawienie sekwencji 
wydarzeń tak, jakby była ona nie budzącym wątpliwości faktem, i opatrzenie jej w tekście 
głównym jedynie lakonicznym komentarzem, iż inne wersje przebiegu uczty grudniowej, 
które da się odnaleźć w relacjach późniejszych i z drugiej ręki (jak choćby ta pochodząca 
od george Sand), są przede wszystkim wyrazem osobistych preferencji ich autorów, nie 
wpływa w istotny sposób na odbiór tego epizodu. Niewiele zmienia w tym względzie nawet 
zamieszczona w przypisie informacja, że sprawozdań z pamiętnej uczty było wiele, a ich 
kompletną listę odnaleźć można w Kronice życia i twórczości Mickiewicza. Próba uspój-
nienia relacji zaciera tutaj istotę opisywanego wydarzenia, które ponad wszelką wątpliwość 
jest dowodem, że historyk literatury spotyka się czasem z epizodami istniejącymi tylko 
jako splot interpretacji i powinien ten ich specyficzny status odnotować. Warto się upomnieć 
o ucztę grudniową, gdyż fenomen ten istotny jest przecież nie tylko dla specjalistów i ba-
daczy literatury romantycznej, ale też dla szerszego grona czytelników, a być może stał się 
już nawet częścią naszego powszechnego wyobrażenia na temat romantycznych wieszczów. 
znajdująca się w repertuarze Starego Teatru w Krakowie sztuka Marka Millera pt. Dwóch 
na słońcach swych przeciwnych Bogów, czyli Uczta Grudniowa 1840 r. dowodzić może 
pośrednio, że nie tylko pytanie o to, co naprawdę zaszło w czasie owego spotkania (raz po 
raz prowokujące badaczy do udzielania niemożliwych odpowiedzi), ale sama swoistość 
tego wielowątkowego przecież wydarzenia, jego funkcjonowanie na przecięciu kilku od-
miennych, subiektywnych perspektyw jest dla współczesnego odbiorcy interesujące. 

Przykładów podobnej strategii – porządkującej, ale jednocześnie w pewien sposób 
ograniczającej bogactwo sensów wpisanych w poszczególne epizody z życia Mickiewicza 
– znajdziemy w tej książce więcej. Należy do nich choćby zaprezentowana stosunkowo 
obszernie historia nieudanej próby wystawienia na deskach teatru Porte Saint Martin na-
pisanego po francusku dramatu Konfederaci barscy. Koropeckyj relacjonuje zabiegi Mic-
kiewicza zmierzające do osiągnięcia tego celu, wylicza jego sprzymierzeńców, ujawnia 
kulisy uruchomionego na tę okoliczność mechanizmu protekcji, nie wyciąga jednak z fi-
nalnej klęski tego – najwyraźniej ważnego dla poety – przedsięwzięcia wniosków istotnych 

5 j. M. r y m k i e w i c z, Żmut. Paryż 1987, s. 157.
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z punktu widzenia artystycznego. Wydaje się, że nad sposobem zaprezentowania tego 
epizodu zaciążyło przekonanie o tym, iż dramat ów wystawić pragnął Mickiewicz „dla 
opędzenia potrzeb” (podzielane zresztą przez wielu badaczy). drobna sugestia interpreta-
cyjna dotyczy tu wyłącznie sfery psychologicznej – prace nad francuską sztuką sytuuje 
przecież Koropeckyj w sekwencji gestów, którymi usprawiedliwia się Mickiewicz, że nie 
tworzy wielkich dzieł po polsku. Nieco to jednak rozczarowujące, bo badacz kieruje uwa-
gę tylko w stronę praktycznych realiów życia emigranta i jego wewnętrznych przeżyć, nie 
czyniąc przedmiotem rozważań uwarunkowań artystycznych, które w pracy poświęconej 
życiu poety powinny zostać uwzględnione. O tym, że w przypadku Konfederatów barskich 
uwarunkowania takie istniały, przekonuje artykuł Aliny Kowalczykowej. jej zdaniem, to 
nie pośpiech i wyłącznie finansowa motywacja poety zaważyły na tym, że ostateczny kształt 
dramatu nie zyskał akceptacji, ale fakt, iż został on napisany tak, jakby Mickiewicz „tego 
teatru rzeczywiście nie znał i jakby całkowicie lekceważył styl sceny od grudnia 1831 roku 
prowadzonej przez françois harela” 6. 

Przyjęta przez autora strategia myślenia całościowego, uspójniającego, prezentującego 
ewolucję postaw, ukazującego rysy najważniejsze portretowanej postaci ma niewątpliwe 
zalety, lecz ma także swoje ograniczenia. Koropeckyj ujmuje życie Mickiewicza w 13 (!) 
ksiąg z epilogiem (czyli z Postscriptum poświęconym przeniesieniu zwłok poety na Wawel), 
co daje obraz pełny, bogaty w szczegóły, ale też w pewien sposób skończony, domknięty, 
dzięki któremu łatwo przeoczyć epizody budzące drobne, lecz przecież istotne wątpliwości. 

zgodnie z zapowiedzią zawartą w przedmowie Koropeckyj traktuje w swojej książce 
twórczość Mickiewicza wyłącznie jako dopełnienie jego biografii. Nie interpretuje przy-
woływanych przez siebie tekstów (cytowanych najczęściej we własnym przekładzie), 
a jedynie wyławia z nich te elementy, które mogą, jego zdaniem, ujawnić jakąś część 
prawdy o poecie. Takie postępowanie jest, oczywiście, w pełni uprawnione w pracy o cha-
rakterze biograficznym, ale tkwią w nim pewne niebezpieczeństwa, których nie sposób nie 
zauważyć. Pierwsze dotyczy kwestii technicznej – streszczanie Mickiewiczowskich tekstów, 
choć bez wątpienia konieczne, skoro książka skierowana jest głównie do cudzoziemców, 
nie tylko prowadzić musi do redukcji sensów w nie wpisanych, ale budzić też może wąt-
pliwości natury „fabularnej”. Trudno np. dociec, dlaczego, streszczając Konrada Wallen-
roda i opowiadając losy porwanego przez Krzyżaków za młodu Alfa Waltera, któremu 
udaje się powrócić na Litwę, autor pisze, że poślubia on „swoją dawną ukochaną Aldonę” 
(s. 93), skoro w utworze jest mowa jedynie o tym, iż bohater poznaje córkę Kiejstuta po 
swoim powrocie z krzyżackiej niewoli, zakochuje się w niej i bierze za żonę. Istotniejszym 
problemem wydaje się jednak fakt, że tak wyraźnie sfunkcjonalizowane „użycie” Mickie-
wiczowskich tekstów prowadzi czasem do zbyt jednoznacznych (i upraszczających)  
rozstrzygnięć w rodzaju stwierdzenia: „Przedstawiając bohatera [Konrada Wallenroda –  
M. B.], który poświęca osobiste szczęście dla dobra społeczności, Mickiewicz mówi nie-
jako o własnym pragnieniu poświęcenia siebie jako artysty dla dobra politycznej walki 
prowadzonej przez swój naród” (s. 97). W innym znów miejscu Koropeckyj uznaje za 
najbardziej wiarygodną odpowiedź (s. 176) Mickiewicza na pytanie o tożsamość męża 
o imieniu czterdzieści i cztery wypowiedź poety, że to on sam ukrywa się pod tą postacią 
– choć przecież jest to tylko jedna z wielu wersji podanych przez autora Dziadów. dekla-
racje takie warto by opatrzyć odpowiednią ramą modalną – ujmującą wyłuskiwane z tekstów 
informacje na temat przeżyć i doświadczeń ich twórcy w nawias „romantycznej sugestii 
autobiografizmu” 7. Ostrożność taka – nawet w dziele o charakterze biograficznym – nie 

6 A. K o w a l c z y k o w a, Smutna porażka – „Konfederaci barscy” Mickiewicza. „ruch 
Literacki” 1996, z. 3, s. 286.

7 j. L y s z c z y n a, Romantyczna sugestia autobiografizmu tekstu. W zb.: Biografie roman-
tycznych poetów. red. z. Trojanowiczowa, j. Borowczyk. Poznań 2007.
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musi być przejawem „filologicznej paranoi”, szczególnie jeśli to dzieło skierowane jest do 
odbiorców spoza polskiego kręgu kulturowego i celem – zgodnie z deklaracją autora – ma 
być zachęcenie szerszego grona czytelników, a zatem nie tylko badaczy literatury, do za-
poznania się z twórczością polskiego poety. W takim wypadku bowiem zawarta w tekstach 
sugestia autobiografizmu może zostać błędnie odczytana i prowadzić do jednoznacznie 
biograficznej strategii lektury.

roman Koropeckyj zatytułował napisaną przez siebie książkę Adam Mickiewicz. The 
Life of a Romantic. Bez wątpienia należycie zadbał o to, aby ukazać wybitnego polskiego 
poetę jako jednego z ważnych przedstawicieli pokolenia romantycznego wpisanego w barw-
ne życie kulturalne i burzliwe życie polityczne europy w pierwszej połowie XIX wieku. 
Nie unikał przy tym kwestii trudnych, dyskusyjnych, budzących wątpliwości co do postę-
powania Mickiewicza (np. skomplikowanych relacji poety z kobietami, kompleksu wyni-
kającego z niezaangażowania się w powstanie listopadowe, przynależności do sekty To-
wiańskiego). Autor Dziadów został jednak pokazany (zwłaszcza od momentu przybycia 
do Paryża) głównie jako wielki ideolog. Może nie tyle jako wielki polityk, bo – jak słusz-
nie zauważa Koropeckyj – także w swoich politycznych wizjach i planach Mickiewicz był 
przede wszystkim poetą, ile jako człowiek podporządkowujący swoje życie realizowaniu 
misji, której cel stanowiło odrodzenie narodowej wspólnoty. Nie oznaczało to, oczywiście, 
chęci objęcia przywództwa nad emigracyjną społecznością Paryża. Alina Witkowska, 
charakteryzując przed laty towianistyczny epizod w biografii wieszcza, napisała o nim 
wprost: „Świadomie i celowo zachowywał dystans wobec zbiorowości wychodźczej, bu-
dującej swą tożsamość z rozbitych resztek tożsamości dawnej” 8. Koropeckyj nie mówi 
tego tak bezpośrednio, ale relacje łączące Mickiewicza z polskimi emigrantami ukazuje 
jako skomplikowane i niejednoznaczne.

Nie sposób, rzecz jasna, pisząc o Mickiewiczu, uniknąć złożonych kwestii ideologicz-
nych, w które był on uwikłany, a pomijanie (czy lekceważenie) tego aspektu jego biografii 
byłoby przekłamaniem. Można się jednak zastanawiać, dlaczego tak skrótowo w omawia-
nej książce zostały potraktowane wątki odmienne, te, które najlepiej charakteryzują Mic-
kiewicza-artystę. dlaczego np. tak niewiele miejsca poświęcono zagadnieniom czysto 
poetyckim – relacji Mickiewicza z juliuszem Słowackim czy Stefanem garczyńskim? Ta 
pierwsza jest zaledwie wzmiankowana na kartach książki, co, oczywiście, da się wytłuma-
czyć zarówno skąpością wypowiedzi samego Mickiewicza na temat młodszego poety, jak 
i (być może) obawą autora omawianej książki przed sięganiem po temat, który „należy do 
staroświeckiego repertuaru szkolnej polonistyki, a nawet trąci zapachem odgrzewanych 
wielokroć sensacji” 9. Kwestię drugą omówił Koropeckyj wprawdzie nieco dokładniej, ale 
również z pominięciem względów artystycznych najistotniejszych dla prezentowanych 
stosunków. Poprzestał na słusznym wprawdzie, lecz niewystarczającym wyjaśnieniu psy-
chologicznym (w myśl którego postawa garczyńskiego w 1830 r. pozostała dla Mickiewi-
cza swoistym wyrzutem sumienia), nie wnikając jednak głębiej w tajniki tej trudnej – nie 
męskiej czy emigracyjnej, ale poetyckiej właśnie – przyjaźni. Najistotniejszy rys artystycz-
ny w biografii poety stanowi w ujęciu zaproponowanym przez autora recenzowanej książ-
ki zapewne skłonność twórcy Dziadów do improwizowania. jednak także w tym wypadku 
Koropeckyj kładzie nacisk przede wszystkim na sposób, w jaki dar ten służył budowaniu 
tożsamości Mickiwicza-proroka, profety, który zyskiwał dzięki niemu wpływ na słuchaczy, 
natomiast nie skupia się na rozważeniu stricte artystycznych uwarunkowań i konsekwencji 
takiej postawy. zapewne tak wyraźne zaznaczenie wątku improwizatorsko-profetycznego 
zostało w jakimś stopniu zainspirowane pracami Wiktora Weintrauba, którego wychowan-
kiem jest przecież roman Koropeckyj.

8 A. W i t k o w s k a, Towiańczycy. Warszawa 1989, s. 152.
9 A. N a w a r e c k i, Dlaczego przestał pisać? W: Mały Mickiewicz. Katowice 2003, s. 78.
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Na zakończenie postawić trzeba pytanie najważniejsze: jaki zatem wizerunek poety 
wyłania się z tych pieczołowicie rekonstruowanych relacji, z antykwaryczną wręcz pasją 
gromadzonych szczegółów? Czy różni się on od Mickiewicza, a raczej Mickiewiczów, 
których znamy? Trudno odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Portret naszkicowany 
przez autora omawianej książki nie poraża oryginalnością, nie ukazuje Mickiewicza, któ-
rego istnienia nie podejrzewaliśmy nawet. A jednak zgromadzone świadectwa i relacje 
z epoki, nałożone na gęstą siatkę biograficznych faktów, dają obraz wyrazisty, ciekawy, 
przekonujący. rekonstruowane przez badacza burzliwe koleje losu Mickiewicza wpisują 
się w modelową, bajroniczną biografię romantyka, w której musiało się przecież znaleźć 
miejsce zarówno na romanse, podróże, jak i na dopełniający dzieło czyn. Ukazując Mic-
kiewicza jako ważną postać jego czasów, zaznajomioną z europejczykami tej rangi, co 
goethe, Schlegel, Puszkin, Thorvaldsen, a jednocześnie jako narodowego wieszcza, Ko-
ropeckyj włącza się swą książką także w dyskusję o tym, w jaki sposób pokazywać polski 
romantyzm poza jego rodzimym kontekstem, z myślą o innym niż polski odbiorca. Odpo-
wiedź badacza można by nazwać rozsądną i wyważoną, unikającą zarówno „narodowych”, 
jak i „uniwersalizujących” skrajności. jeśli upominam się tutaj o pewne uzupełnienia, jeśli 
w rzetelnie opracowanej i spójnej całości brakuje mi ożywczych pytań, fragmentów mno-
żących wątpliwości, to mam świadomość, że przemawia przeze mnie dobrze już w polskiej 
literaturze przedmiotu zadomowiona tradycja „sporów o Mickiewicza”. Całość i fragment 
muszą jednak istnieć w dialektycznym związku. Ujęcie, które zaproponował Koropeckyj, 
nie wyklucza dopowiedzeń, polemik czy odmiennych dróg interpretacyjnych. W obszarze 
badań anglojęzycznych nie jest przecież wielką syntezą, ale raczej – w moim przekonaniu 
udanym – otwarciem. 

A b s t r a c t
MAgdALeNA BąK 
(University of Silesia, Katowice)

AdAM MICKIeWICz – A rOMANTIC ANd A eUrOPeAN
The review contains a discussion on selected aspects of roman Koropeckyj’s book Adam Mic-

kiewicz. The Life of a Romantic. The presentation of the most crucial advantages of the book, as well 
as some of the doubts it may raise, is accompanied by a reflection on the way Mickiewicz is perceived 
by foreigners and Poles. 

KrzySzTOf TryBUŚ 
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

WAŻNA KSIąŻKA O „dzIAdACh”, hISTOrII I rOMANTyzMIe

B o l e s ł a w  O l e k s o w i c z, „dzIAdy”, hISTOrIA, rOMANTyzM. STUdIA 
I SzKICe. (Indeks osób: Wojciech Ingielewicz). (gdańsk 2008). Wydawnictwo słowo/
obraz terytoria, ss. 278.

Bolesław Oleksowicz jest autorem o zainteresowaniach wyraźnie ukierunkowanych, 
zajmuje go pogranicze oświeceniowo-romantyczne i romantyzm, a przede wszystkim 
życie i twórczość Mickiewicza. formuła „życie i twórczość” wydaje się bardzo charakte-
rystyczna dla tego profilu badań historycznoliterackich, jakie uprawia Oleksowicz – za-
znacza się ona w preferowanych tematach, które dotyczą wprost biografii, co widoczne 
zwłaszcza w pracach poruszających problematykę pokoleń i legend; z całą pewnością jest 
to dominująca problematyka jego badań. Wiadomo o tym od czasu rozległych studiów 
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o Kościuszce, składających się na, ważną z wielu względów, książkę Legenda Kościuszki. 
Narodziny (gdańsk 2000).

Prezentowany tom jest w gruncie rzeczy zbiorem studiów i szkiców o różnych konteks- 
tach dramatu Mickiewicza. Oleksowicz określa te konteksty, gdy we Wprowadzeniu mówi 
o „planach jedności” swej książki, stanowią je zatem „komentarze poety, tłumaczące zamysł 
ideowy Dziadów” (s. 9), „biografia Mickiewicza”, „kontekst historycznoliteracki” (s. 10), 
„kontekst historyczny” (s. 11). Bez wątpienia wszystkie te konteksty zaistniały w recenzo-
wanym zbiorze, sprawiając to przede wszystkim, że planem głównym wszelkich rozważań 
autora są biografia, historia, historia idei, rzeczy i obyczaju, rolę zaś rzeczywistego konteks- 
tu pełni tu materia samego dramatu. Tak miało być i dobrze, że tak właśnie się stało, książka 
bowiem, zamierzona jako rzecz o kontekstach jednego z najważniejszych utworów w histo-
rii literatury polskiej, jest bardzo przekonującą i potrzebną publikacją, co więcej, nie pozba-
wioną szans na znaczące uzupełnienie i tak już bardzo bogatego stanu badań, w którym nie 
brakuje przecież publikacji zwłaszcza o strukturze artystycznej arcydramatu Mickiewicza.

Trzeba więc stwierdzić, że wybór perspektywy badawczej ogniskującej uwagę czy-
telnika na różnych kontekstach Dziadów jest jasny i uzasadniony, z całą też pewnością ta 
właśnie perspektywa przesądza o spójności połączonych szkiców i rozpraw. Tym bardziej 
musi dziwić nadmiernie akcentowana we Wprowadzeniu troska o zachowanie spójności 
– przejawia się ona w wyborze sylwy jako gatunku wypowiedzi odnoszonej do całej książ-
ki, najlepiej charakteryzującej jej formę i ducha. Przyznaję, że budzi mój sprzeciw kluczo-
we zdanie, kończące wywód na temat wzajemnej relacji między sylwą jako gatunkiem 
a formą rozprawy: „Niniejsza książka, która wyrosła z ducha sylwy, nie jest realizacją 
pomysłu, ale sprawdzeniem możliwości jego wykonania, a także rozpoznaniem zagrożeń” 
(s. 24). Autor przecież nie musi tłumaczyć się z tego, że ułożył książkę tematycznie róż-
norodną w sytuacji, gdy, jak już wskazałem, nie brakuje scalających tę różnorodność 
wspólnych wiązadeł, i to o znaczeniu nadrzędnym. Pomysł, by szukać w rozważaniach 
teoretycznych Stefanii Skwarczyńskiej o sylwie owych „planów całości”, jest pomysłem 
chybionym i zupełnie tu niepotrzebnym, a ów zbiór tekstów krytycznych w dalszych roz-
działach broni się, w kwestii swej spójności, sam. Nie jest też jasne, czy pojęcie sylwy jako 
formy wypowiedzi, którą rządzi zasada varietas, ma odnosić się tylko do kształtu tego 
tomu, czy również ma być jakąś analogią do kompozycyjnego kształtu samych Dziadów, 
wszak autor sugeruje takie zbliżenie, pisząc: „O sposobie istnienia sylwy dałoby się po-
wiedzieć to samo co o Mickiewiczowskich Dziadach: że stanowi ona kompozycję otwar-
tą, fragmentaryczną” (s. 9).

W moim przekonaniu książka Oleksowicza wyrasta z ducha nie tyle sylwy, co glosy, 
jest cenną, bo przemyślaną i rozbudowaną glosą do problemów, które wielokrotnie już 
w historii literatury starano się przedstawić i wyjaśnić, tym cenniejszą, że związaną tema-
tycznie z cyklem dramatycznym Mickiewicza i z osobą poety. Poszczególne rozdziały tej 
książki mniej lub bardziej wykraczają poza dotychczasowe ustalenia, w większości jednak 
przynoszą ich nowe oświetlenie. Może nie dostrzegamy tego jeszcze w rozdziale pierwszym, 
zatytułowanym „Czyliż niewinna miłość wiecznej godna męki?”, bo rozważania tam za-
warte raczej mieszczą się w kanonie głosów już zaistniałych i dobrze znanych (jak poglą-
dy Bataille’a, Paza 1), zwłaszcza tych głosów, które odnoszą się do relacji Miłość–Bóg, 
Miłość–Natura, Miłość–Mit, Miłość–droga. Uderzający jest też brak przywołań nowej 
literatury krytycznej na temat romantycznej miłości. Autor pozostał w kręgu wyznaczonym 
książką Marty Piwińskiej poświęconą temu zagadnieniu, ważną książką, jednak sprzed 
wielu lat 2.

1 g. B a t a i l l e, Historia erotyzmu. Przeł. I. K a n i a. Kraków 1992. – O. P a z, Podwójny 
płomień. Miłość i erotyzm. Przeł. P. f o r n e l s k i. Kraków 1996.

2 M. P i w i ń s k a, Miłość romantyczna. Kraków–Wrocław 1984.
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znacznie lepiej, pod względem nowych ujęć problematyzujących dawny stan badań, 
przedstawia się rozdział „Weselmy się, koledzy, dopókiśmy w kozie”. Wprowadzenie ga-
tunku do dyskursu o sposobach przedstawienia w literaturze więzienia i więźnia, gatunku, 
jakim jest świadectwo, o którym pisał Philippe Ariès 3, ożywia przeprowadzaną przez 
Oleksowicza interpretację korespondencji filomatów. Podobnie interesująco pozwala 
wzbogacić autorowi refleksję odwołanie do książki Michela foucaulta o narodzinach 
więzienia 4. Całe to studium, pomyślane jako swoista archeologia wiedzy o „kozie”, jest 
udaną próbą opisu wszystkiego, co składa się na zjawisko więzienia człowieka: nadzoru 
i obserwacji, obecności strażników i dokonywanych przez nich rewizji, regulaminów 
przebywania w celi, „pukanego alfabetu”, pomocy zza więziennej bramy, komisji śledczej, 
lektur więźniów i ich więziennej twórczości. Życie codzienne w „kozie” ma tu swoje re-
alistyczne ujęcie, jest znakomitym objaśnieniem sceny więziennej z Dziadów części III. 

Oleksowicz w rozdziale o więziennej egzystencji filomatów wskazuje na różne kon-
teksty literackie – te, które oni znali, jak poemat Byrona The Prisoner of Chillon, dramaty 
Faust, Zbójcy, przypomina też Hernaniego Victora hugo i słynne pamiętniki Moje więzie-
nia Silvia Pellica, których znać nie mogli w okresie trwania procesu. Najważniejszym 
kontekstem w tych rozważaniach okazuje się ten najbliższy – ich korespondencja, listy 
pisane przez aresztowanych. Autor wykorzystuje typologię obrazu więzienia zapropono-
waną swego czasu przez romana zimanda 5 – obrazu widzianego „od wewnątrz” i „od 
zewnątrz”: „Na ten pierwszy obraz składają się elementy więziennej codzienności, pogło-
ski na temat dalszego śledztwa i spodziewanego wyroku, oceny służby nadzoru, informa-
cje o tym, co dzieje się za murami, ale też żart z siebie i współtowarzyszy. Natomiast obraz 
»od zewnątrz« eksponował przede wszystkim okrucieństwo wroga, surowość represji 
i determinację cierpiących za sprawę” (s. 43). 

Oleksowicz zalicza korespondencję filomatów do świadectw „od wewnątrz”, a Dzia-
dy – „od zewnątrz” i proponuje przekonujące porównanie roli i znaczenia tych świadectw: 
„W listach mowa jest o zdarzeniach oglądanych i przeżywanych przez ich uczestników 
z bliska, bezpośrednio. Nie próbują oni dociec ich skutków, zwłaszcza dla dalszych losów 
zbiorowości. Nie jest to zresztą możliwe – doświadczenie więzienia rzuca światło tak 
silne, że nie ma faktu w ich współczesności, którego by nie oświetlało, pozostawiając 
równocześnie w ciemnościach to, co na zewnątrz. Więzienie stanowi także kryterium, 
które rozstrzyga o tym, co teraźniejsze, a co przeszłe, wprowadza i wystawia na próbę nową 
normę więzi społecznej. dramat natomiast, pisany »od zewnątrz«, z oddalenia spowodo-
wanego przez czas i zmianę miejsca, angażuje dawność do własnych celów, próbuje 
w zdarzeniach z lat 1823–1824 rozpoznać zwiastuny i objawy swojej teraźniejszości, 
wskazać sprawy uznane za swoje” (s. 44).

Niekiedy autor tych analiz posuwa się za daleko w swych ocenach i kwalifikacjach 
materii literackiej listów i dramatu, np. wtedy, gdy pisze: „Na tle dramatu korespondencja 
wyróżnia się polifonicznością nastrojów, pobrzmiewa wielością tonów” (s. 63). Trudno 
jednak nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że Dziady zostały ukształtowane poza żywiołem 
śmiechu, który był ważny dla wspólnoty rówieśników Mickiewicza, zaznaczał się w listach 
pisanych z „kozy”, oswajając zatrzymanych z dotkliwością więzienia.

dalsze cztery rozdziały książki przedstawiają się jak najlepiej od strony doboru tema-
tów i rzetelnego ich potraktowania. rozważania zatytułowane „Znacie bajkę Goreckiego?” 
są małą monografią życia i twórczości Antoniego goreckiego, sporządzoną nowocześnie, 

3 Ph. A r i è s, Czas historii. Przeł. B. S z w a r c m a n - C z a r n o t a. gdańsk–Warszawa 1996.
4 M. f o u c a u l t, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Przeł., posł. T. K o m e n d a n t. 

Warszawa 1993.
5 r. z i m a n d, głos w dyskusji, w zb.: Style zachowań romantycznych. Propozycje i dyskusje 

sympozjum, Warszawa 6–7 grudnia 1982 r. red. M. janion, M. zielińska. Warszawa 1986, s. 56.
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ze znajomością ostatnich publikacji (jak książka danuty zawadzkiej o pokoleniu „starych 
ułanów” 6) i z dużą umiejętnością ich twórczego wykorzystania. W tym rozdziale Olekso-
wicz wrócił do bliskiej mu w badaniach historycznoliterackich kategorii pokolenia, przy-
porządkowując twórczość goreckiego epopei napoleońskiej. Bard pokolenia napoleoń-
skiego pokazany jest także od strony jego biografii „jednostkowej”, w środowisku wileń-
skim, w bliskiej relacji do Mickiewicza, refleksja zaś o bajce ma solidne podbudowanie 
w najlepszej pracy, jaka się ukazała w rodzimej literaturze przedmiotu – mam na myśli 
monografię tego gatunku pióra janiny Abramowskiej 7. Oleksowicz w tej części swej 
książki zdołał też zadziwiająco dużo powiedzieć rzeczy nowych o znanym fragmencie 
dramatu Mickiewicza inspirowanym bajką goreckiego, także o jej przesłaniu, któremu 
poświęcił wnikliwy komentarz, koncentrując uwagę na niejasnym znaczeniowo wersie, 
mówiącym o tych, „co tylko na świat idą z północą”. Sztuka to niemała, jeśli uwzględnimy 
liczbę komentarzy w literaturze przedmiotu. zwłaszcza spostrzeżenia o roli pamięci w spo-
sobie funkcjonowania bajki wydają mi się cenne i nowatorskie, mogłyby współgrać z roz-
wijanym dzisiaj w badaniach literackich zagadnieniem estetyki pamięci. 

rozdział o goreckim i jego twórczości w swym personalistycznym nachyleniu kore-
sponduje z rozważaniami o kolejach życia księdza Lwowicza, ważna w tej części pracy 
okazuje się kategoria legendy (podobnie jest też w Zakończeniu), w posługiwaniu się nią 
Oleksowicz jest prawdziwym mistrzem 8. Umie również znakomicie łączyć stary i nowy 
stan badań, czego najlepszym przykładem jest korzystanie z inspiracji Stanisława Pigonia 
i zarazem jerzego Borowczyka 9. 

Oleksowicz, eksponując w szkicu o księdzu Lwowiczu wątek rozważań tyczący 
„unieśmiertelnienia w pieśni” osób, które były pierwowzorami postaci występujących  
w III części Dziadów, kontynuuje tematykę pamięci, rozważając jej związki z herologią. 
Literacki wizerunek księdza pijara przedstawiony w tekście dramatu odniesiony zostaje tu 
do innych licznych jego portretów, jakie pozostawili duchowni, przekonani, że życie ks. 
Lwowicza, stanowiące wzór do naśladowania, przetrwa w pamięci potomnych. Autor 
przywołuje te świadectwa pamięci, poświęcając uwagę zwłaszcza parenetyczno-patrio-
tycznym przekazom księdza Antoniego Muchlińskiego i księdza józefa Szpaderskiego 10, 
w przypadku wspomnień tego ostatniego podnosi znaczenie opisu zgonu w hagiograficznych 
przedstawieniach. Kontrapunktem dla tych przywołań jest świadectwo Agatona gillera, 
który zestawił postać Lwowicza z osobą księdza jana henryka Sierocińskiego, skazanego 
na 6 tysięcy kijów 11, co pozwoliło otoczyć księdza z dramatu Mickiewicza podobną aure-
olą męczeństwa. Mamy tu przejawy dość schematycznej hagiografii duchownych i przykład 
literackich konfabulacji, które zwłaszcza w połączeniu z legendotwórczą historią opowie-
dzianą przez Wincentego Pola – historią spotkania ks. Lwowicza z zanem, wracającym 

6 d. z a w a d z k a, Pokolenie klęski 1812 roku. O Antonim Malczewskim i odludkach. War-
szawa 2000.

7 j. A b r a m o w s k a, Polska bajka ezopowa. Poznań 1991.
8 Przy bardzo wysokiej ocenie tego rozdziału upomniałbym się jednak o odnotowanie pozycji: 

M. g i e r g i e l e w i c z, Priests and Exorcists in Mickiewicz’s „Forefathers”. W zb.: For Wiktor 
Weintraub. Essays in Polish Literature, Language and History (presented on the occasion of his 65th 
Birthday). editorial board: V. erlich, r. jakobson, Cz. Miłosz, r. Picchio, A. M. Schenker, e. Stankie-
wicz. Paris 1975.

9 S. P i g o ń, Wiązanka historycznoliteracka. Studia i szkice. Warszawa 1969. – j. B o r o w-
c z y k, Rekonstrukcja procesu filomatów i filaretów 1823–1824. Historia śledztwa przeciw uczestni-
kom konspiracji studenckich i młodzieżowych w Wilnie oraz w Wileńskim Okręgu Naukowym. Poznań 
2003.

10 A. M u c h l i ń s k i, Wrażenia z podróży letniej po Litwie. „Pamiętnik religijno-Moralny” 
1859, seria nowa, nr 3. – [j. S z p a d e r s k i,] Ksiądz Józef Kalasanty Lwowicz. jw., nr 1.

11 A. g i l l e r, Ksiądz Józef Kalasanty Lwowicz. W: Z wygnania. T. 1. Lwów 1870.
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w roku 1841 z zesłania 12, są oczywistą transfiguracją prawdy historycznej. Tak oto kon-
terfekt ks. Lwowicza naszkicowany przez Mickiewicza w Dziadach żyje w cudownym 
rozmnożeniu hagiograficznych przeistoczeń, igrających z prawdą biograficznego faktu.

dwa rozdziały o XIX-wiecznym „świecie rzeczy” – „Kładę me dłonie na [...] szklanych 
harmoniki kręgach” oraz „Leci kibitka jako wiatr w pustynie...” – należą do najlepszych 
tekstów w recenzowanej książce i przekonują o wysokiej próby umiejętnościach interpre-
tacyjnych autora. Opowiada on o historii „szklanej harmoniki” i historii kibitki, umiesz-
czając je na tle epoki, z uwzględnieniem szerokiej panoramy obyczajowej, z odwołaniem 
się do źródeł literackich i pozaliterackich, śledząc zarazem proces (w przypadku kibitki) 
symbolizacji. Opowiadając historię ważnego „świata rzeczy” w Dziadów części III, Olek-
sowicz podejmuje próbę ponownej interpretacji centralnych fragmentów w dramacie 
Mickiewicza, przynosząc wiele cennych rozpoznań w lekturze opowieści jana Sobolew-
skiego, jak i w lekturze Improwizacji. Metoda, którą przyjął, przypomina sposoby czytania 
podejmowane przez zofię Stefanowską w pamiętnych rozważaniach o świecie owadzim 
i kantorku 13. Być może, właśnie ta badaczka jest najważniejszym, w swym sposobie upra-
wiania historii literatury, wzorem dla Oleksowicza.

Warto podkreślić spójność interpretacyjną, jaką osiąga autor rozważań o roli i znacze-
niu szklanej harmoniki w strukturze artystycznej Improwizacji. W jego ujęciu motyw ten 
jest kluczowy, pozwala integrować sensy całej Improwizacji – szklana harmonika, jako 
człon porównania odniesionego do Boskiego porządku wszechświata, opowiada swymi 
dźwiękami o bluźnierczej wyprawie Konrada przeciwko niebu, opowiada otwierając prze-
strzeń nie do końca opisaną w stanie badań:

„Czy Mickiewicz w tym fragmencie Wielkiej Improwizacji odwoływał się, jak utrzy-
mują badacze, do koncepcji Pitagorasa, Platona, Maniliusa, Mikołaja z Kuzy? Możliwe. 
Co innego zwraca uwagę. Kiedy Konrad zaczyna grać na kosmicznej harmonice, następu-
je zmiana wykonawców. Nie Bóg, który ów muzyczny wszechświat stworzył i wyposażył 
go w pewne prawa czy regularności działające samoczynnie od chwili, gdy ustanowione 
zostały, lecz Konrad staje przy instrumencie. zapewne doświadczył w tym momencie 
oszołomienia własną siłą i potęgą, jak faeton, gdy wreszcie zasiadł w rydwanie słonecznym 
heliosa i wyruszył w podróż po nieboskłonie. Ale choć zmienił się grający, kosmos wciąż 
rozbrzmiewał muzyką, którą Bóg skomponował dla świata. [...] 

Co się stało, kiedy Konrad »odjął ręce« i »kręgi harmoniki« się zatrzymały? jeśli 
źródłem dźwięku jest ruch, to wstrzymanie pędu tarcz harmoniki, choćby tylko na krótką 
chwilę, musiało spowodować nagłe zamilknięcie muzyki sfer niebieskich. Ta sytuacja jest 
czymś więcej aniżeli zwykłą nieobecnością czy też brakiem czegoś. zaprzestając gry, 
Konrad przekształcił rozbrzmiewający muzyką kosmos w przestrzeń milczącą” (s. 179–180).

Według Oleksowicza milczenie przywraca kosmosowi jego pierwotną rzeczywistość, 
z której wzięła swój początek „całość istnienia”. Takie odczytanie Improwizacji, zakłada-
jące „zmianę wykonawców”, skupia uwagę na muzyce sfer i czyni z niej najważniejszą 
przestrzeń symboliczną tekstu Mickiewicza, w której centrum znajdują się „szklanej har-
moniki kręgi”. Szklana harmonika jest dla interpretatora symboliczną rzeczywistością 
tekstu, rodzajem wielkiej metafory, ale także ma swoje realne przedstawienie i zasługuje 
na encyklopedyczno-słownikowy komentarz.

Ta dwoistość obserwacji zaznacza się również w studium dotyczącym historycznego 
i kulturowego fenomenu kibitki – bardzo dokładne opisy rodzajów i typów „gatunku wozu 
moskiewskiego” (Linde), z wykorzystaniem różnych, nie tylko literackich, źródeł, mają 
dopełnienie w analizach symbolicznej strony „bryki szatańskiej” (określenie z pamiętnika 

12 W. P o l, Dzieła wierszem i prozą. T. 10. Lwów 1878.
13 z. S t e f a n o w s k a: Świat owadzi w czwartej części „Dziadów”. W: Próba zdrowego ro-

zumu. Studia o Mickiewiczu. Warszawa 1976; Próba zdrowego rozumu. W: jw.
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Szymona Tokarzewskiego). Odwołując się do poglądów Manfreda Lurkera, autor stara się 
zrozumieć proces przekształcenia w wieku XIX kibitki w symbol: „Pojazdowi [...] zaczę-
to przypisywać znaczenia, które nie wynikały bezpośrednio ani z jego funkcji praktycznej, 
ani z budowy. Odsyłały natomiast wasąg do innych sfer, poza granice ścisłego przeznacze-
nia. jakie treści były w nim lokowane? Na tak postawione pytanie warto poszukać odpo-
wiedzi. jeżeli bowiem – jak utrzymuje Manfred Lurker – obrazy wewnętrzny i zewnętrzny 
są tożsame, to w wykreowanym obrazie kibitki dostrzeżemy odzwierciedlenie stanu 
świadomości wspólnoty, która w ten sposób rozpoznaje swoje położenie w historii i stara 
się owemu doświadczeniu nadać formę oglądową” (s. 195).

Oleksowicz rekonstruuje ów proces symbolizacji ponurego pojazdu w kontekście 
losów zbiorowości, a także w nawiązaniu do życia pojedynczych więźniów. Przywoływa-
ne świadectwa koncentrują się, rzecz jasna, wokół dramatu Mickiewicza, jednak ich róż-
norodność wykracza poza polski krąg historii, jak w przytoczonej relacji Puszkina o spo-
tkaniu na jednej ze stacji przyjaciela skazanego na ciężkie roboty za udział w powstaniu 
dekabrystów, Wilhelma Küchelbeckera, którego żandarmi przewozili kibitką z twierdzy 
schlisselburskiej do dynaburskiej 14. Kibitka w tej i w innych analizach źródeł staje się, 
obok knuta, „miny” i katorgi, znakiem odsyłającym do przestrzeni zesłania, symbolem 
działającej woli cara, wyobrażeniem zła istniejącego w dziejach.

Nie sposób tu przedstawić wszystkich godnych uwagi fragmentów tej książki; nie 
ulega dla mnie wątpliwości, że studium to zajmie w badaniach nad Mickiewiczem ważne 
miejsce. Wyrażam to przekonanie mimo zastrzeżeń co do formuły sylwy, o której czytali-
śmy we Wprowadzeniu. Podobne zastrzeżenia wobec przemyśleń autora na temat koncep-
cji i kompozycji książki należałoby wysunąć odnośnie do Zakończenia, które zakończeniem 
wcale nie jest, przeciwnie – stanowi samodzielny tematycznie fragment dotyczący oceny 
osoby Mickiewicza z czasów towianizmu wyrażanej przez elizę Krasińską 15; dodam, że 
fragment frapujący. jak po skończonym przedstawieniu autor wychodzi na scenę, tak samo 
próbuje nam Oleksowicz, po omówieniu kontekstów związanych z dramatem, przybliżyć 
postać Mickiewicza, jego osobę w relacjach z towiańczykami, w kręgu rodzinnym, na 
emigracyjnym forum. z obficie cytowanych listów Krasińskiej wyłania się właśnie postać 
poety obserwowana w jego zachowaniach, wyglądzie, stroju, uczesaniu, gestach i wypo-
wiedzianych słowach. Mickiewicz opętany, Mojżesz, człowiek Starego Testamentu, który 
„ma straszną naturę z kamienia i płomienia” (cyt. na s. 232). Stało się jakby zadość usiło-
waniu towiańczyków, dążących do wspólnego „tonu” ciała i ducha – ten paradoksalnie 
zaistniał w takim portretowaniu poety, przejawił się w jego szatańskich konterfektach.

W przedstawionym tu zbiorze studiów traktujących o kontekstach Dziadów odczytania 
przeobrażeń literatury romantycznej pod jednym zwłaszcza względem wydają się zgodne – 
o sile i znaczeniu zachodzących zmian decydują każdorazowo osoby, stąd spojrzenie badacza 
jest zwykle nakierowane na znane i ważne postacie z historii pokolenia Mickiewicza, a tak-
że na samego poetę bądź na jego bohaterów. dlatego też historia dziejów narodowych, lite-
ratury i kultury ma dla Oleksowicza w omawianej tu książce zawsze charakter personali-
styczny, jawi się przede wszystkim jako historia osób. Osoby i osobowe relacje są zasadniczym 
tematem większości rozważań w studiach i szkicach składających się na ten interesujący tom.

Charakterystyczną dla Bolesława Oleksowicza metodą budowania książek jest wcze-
śniejsze publikowanie ich fragmentów w tomach zbiorowych lub w periodykach. frag-

14 A. P u s z k i n, Listy. Przeł. M. T o p o r o w s k i, d. W a w i ł o w. Komentarz oprac.  
d. Wa w i ł o w, O. U s e n k o. Warszawa 1976.

15 Świadek epoki. Listy Elizy z Branickich Krasińskiej z lat 1835–1876. z rękopisu odczytał, 
wybrał, skomentował i wstępem opatrzył z. S u d o l s k i. Przeł. U. S u d o l s k a. T. 1–3. Warszawa 
1995–1996.
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menty te, włączone potem do książek autorskich w kształtach zmienionych, dostosowanych 
do nowych funkcji lub w zmodyfikowanej konstrukcji wykładu, stanowią dobrze już 
przemyślaną, sprawdzoną pod względem koncepcyjnym całość. Tak jest w przypadku 
pracy o Kościuszce, jak i w przypadku omawianej tu publikacji. Chcę wskazać na dobre 
skutki takiej metody budowania całości poświęconej Dziadom i Mickiewiczowi – za naj-
lepsze bowiem uznaję pomieszczone tu szkice, które powstawały pierwotnie jako hasła 
w ramach projektu do słownika Dziadów: dotyczące bajki goreckiego, postaci księdza 
Lwowicza, a także harmoniki szklanej i kibitki. Szkice te wyróżniają się precyzją ustaleń 
oraz bogatym materiałem empirycznym, poszerzającym znacznie krąg kontekstów przy-
woływanych w dotychczasowym stanie badań nad dramatem Mickiewicza. Ponadto wspo-
mniane prace wiąże z sobą nie tylko oczywiste odniesienie do tekstu Dziadów, ale także 
wspólna metoda opisu i charakterystyki XIX-wiecznego „świata rzeczy” czy podobny 
sposób rekonstrukcji biografii niektórych bohaterów Mickiewicza. Wracają w tej książce 
i także decydują o jej metodologicznej spójności stosowane i przemyślane już w studium 
o Kościuszce takie kategorie, jak pokolenie czy legenda, co umożliwia czytelnikowi od-
nalezienie kontynuacji wcześniejszych zainteresowań autora. 

A b s t r a c t
KrzySzTOf TryBUŚ 
(Adam Mickiewicz University, Poznań)

AN IMPOrTANT BOOK ON “fOrefATherS’ eVe”,  
hISTOry ANd rOMANTICISM

The review discusses Bolesław Oleksowicz’s book on the various contexts of Adam Mickie- 
wicz’s Forefathers’ Eve: biography, history, customs, and literary matters. The main subject of the 
book in question are constantly essential figures of Mickiewicz’s generation and their history shown 
against the epoch and in comparison to literature. Oleksowicz’s use of the category of generation and 
legend decides about the book’s methodological coherence. 

MACIej jUNKIerT 
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

NA TrOPACh CAłOŚCI. TrAdyCjA I KULTUrA  
W TWórCzOŚCI MICKIeWICzA

M i c h a ł  K u z i a k, WIeLKA CAłOŚĆ. dySKUrSy KULTUrOWe MICKIe-
WICzA. Słupsk 2006. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, ss. 352.

1

Wielka całość jest ambitną próbą zaprezentowania kulturowych projektów Mickiewi-
cza, konsekwentnie rozwijanych w prawie wszystkich okresach jego pisarskiej i profesor-
skiej aktywności. W odróżnieniu od szeroko rozpowszechnionego wizerunku autora 
Dziadów – poety natchnionego, którego twórczość opierała się na autonomicznym geniu-
szu – Michał Kuziak proponuje spojrzenie na Mickiewicza-erudytę, zanurzonego w inte-
lektualnych sporach epoki i usiłującego przeciwstawić się postępującej dezintegracji du-
chowego „jestestwa” człowieka. W swych rozważaniach poświęca także sporo uwagi 
temu, jak poeta reaguje na nowoczesność, definiowaną jako „rozpad wspólnego świa- 
ta” (s. 12), utrata centrum i dezintegracja kultury. Kulminację owego procesu lokalizuje 
w w. XVIII, gdy nasiliły się procesy modernizacyjne, które później wywarły zdecydowany 
wpływ na sposób postrzegania zjawisk kulturowych. „romantycy znaleźli się więc nieja-
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ko na gruzach wspólnego świata – taki obraz samowiedzy formacji pojawia się jeszcze 
w myśli Brodzińskiego, a także Mochnackiego” (s. 12–13) – pisze Kuziak.

Badacz, odwołujący się do hermeneutyki podejrzenia (sformułowanie zaczerpnięte od 
Paula ricoeura), jest przekonany o zafałszowanej świadomości romantyzmu, która prze-
jawia się zwłaszcza w stosunku do zjawisk kulturowych. W przypadku Mickiewicza 
szczególnie brzemiennym wyrazem jego stosunku do kultury stało się konsekwentne 
ukazywanie jej wytworów przy użyciu metafor o organicystycznej proweniencji (organizm 
i duch). Kuziak przywołuje opinię zygmunta Baumana o tym, że dopiero w drugiej poło-
wie XVIII w. doceniono potencjał tkwiący w pojęciu kultury, która była odtąd łączona 
z ideą autonomii i samodoskonalenia się ludzkości, przez co podważony został ówczesny 
autorytet Kościoła. reakcją romantyzmu na uniwersalistyczną wizję kultury, zapropono-
waną w epoce oświecenia, a opartą na koncepcji rozumu i ładu naturalno-moralnego, 
stało się przekonanie o „odczarowaniu” rzeczywistości, pozbawionej teraz mechanizmów 
scalających obraz świata. droga obrana przez Mickiewicza polegała – jak twierdzi Kuziak 
– na przeformułowaniu projektu oświecenia, który zaakceptowano jeszcze w środowisku 
filomackim. Poszukiwania podjęte przez niego zainspirowane były doświadczeniem różno-
rodności języków kultury, co później, poprzez sukcesywne zawężanie obszarów dyskursu 
kulturowego, doprowadziło poetę do próby wykreowania „swego rodzaju nowej mitologii” 
(s. 20), obejmującej wielość tradycji i umożliwiającej zakorzenienie się myśli twórcy. 

Metaforą interpretacyjną, opisującą dążenie poety do „wypracowania formuły kultury 
integralnej, [...] odnalezienia/skonstruowania jej centrum” (s. 14), stała się w książce Ku-
ziaka idea „wielkiej całości”, „porządku [...] dość niestabilnego, odznaczającego się 
współistnieniem ruchów dośrodkowego i odśrodkowego, nawrotami do podjętych już raz 
kwestii, krystalizacją wokół różnych centrów znaczeń” (s. 20). Wszystkie interpretacje 
autora zespala romantyczna „idea całości”, o której pisali wcześniej – choć w innym kon-
tekście – Leon Miodoński i grażyna halkiewicz-Sojak. W kręgu jego zainteresowania 
znajdują się dzieła literackie (Dziady, część III, Pan Tadeusz), rozprawy krytycznoliterac-
kie (O krytykach i recenzentach warszawskich, Goethe i Byron) oraz komentarze Mickie-
wicza uzupełniające jego własne utwory (Przemowa do Ballad i romansów, przedmowy 
do Dziadów – do części II i do części III, Przemowa do Konrada Wallenroda). Wśród 
analizowanych tekstów są również prelekcje Mickiewicza z Lozanny i z Paryża (Wykłady 
lozańskie, Literatura słowiańska).

Autor recenzowanej książki szczegółowo rekonstruuje specyfikę „romantycznego 
przełomu intertekstualnego”, opisanego przez Stanisława Balbusa. Pojawienie się indywi-
dualizmu, nacjonalizmu i historyzmu zaowocowało utratą wspólnego języka, poczuciem, 
że zanikł świat, w którym istniała możliwość właściwego pojmowania sensów przekazy-
wanych przez poetów. zadaniem twórcy romantycznego stało się zatem wypracowanie 
płaszczyzny porozumienia z czytelnikiem. z tego względu – podkreśla Kuziak – wzrosło 
znaczenie przedmów, stanowiących przeważnie próbę wykreowania genealogii dzieła 
ukazującej jego zakorzenienie w kręgu wybranej tradycji. znamienne dla mentalności 
romantycznej poczucie „odczarowania” świata, wywołanego przez epokę oświecenia, 
domagało się działań przywracających uniwersalny charakter kultury. Ich szczególną rolę 
zaakcentował friedrich Schlegel, pisząc o konieczności stworzenia nowej mitologii. Na 
gruncie romantyzmu polskiego Kuziak wskazuje propozycje Kazimierza Brodzińskiego 
oraz Maurycego Mochnackiego, podejmujących próbę „odzyskania/wypracowania wspól-
nego świata” (s. 33). W przypadku Brodzińskiego była to próba odwołania się do dzie- 
dzictwa wyidealizowanej grecji, wolnej od indywidualistycznych skażeń. Myślenie Moch-
nackiego, co podkreśla autor, cechowało się większym dynamizmem. Po wyznaczeniu 
starożytności słowiańskiej, mitologii Północy i średniowiecza jako przedmiotu poezji ro-
mantycznej Mochnacki ewoluował w stronę zakorzenienia literatury w przeszłości wspól-
noty. Spójność swych rozważań zawdzięczał zastosowaniu organicystycznych metafor 
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ewolucyjnego rozwoju (ducha i organizmu) oraz przekonaniu o wyjątkowości polskiej 
kultury, „którą stworzyły »różnorodne pierwiastki« wielu narodów spotykających się »na 
naszej ziemi«” (s. 35). 

Poszukiwanie transcendentnych źródeł kultury, rozpatrywanych jednak w zgodzie 
z regułami historyzmu, świadczy o palimpsestowym charakterze całego projektu. Starania 
Brodzińskiego i Mochnackiego zmierzające do stworzenia wizji kulturowej ciągłości 
traktuje Kuziak jako zasadniczy aspekt znamiennego dla romantyków myślenia o tradycji. 
Tradycji poszukiwanej po to, aby mogła stanowić skuteczną legitymizację narodowych 
dążeń. Autor podkreśla, za Meyerem h. Abramsem, iż ze względu na „zjawisko syntezy 
elementów heterogenicznych” (s. 38), występujące w przypadku metafor organicystycznych, 
projekt wypracowania „formuły całości kultury” skazany został na nigdy nie kończące się 
próby domknięcia systemu, którego rozwój nieustannie zakłócają obce elementy. Uniwer-
salizm oświecenia, odpowiedzialny za rozpad „wspólnego świata” (s. 38), przeciwstawio-
ny został przez Mochnackiego uniwersalizmowi średniowiecza i greckiego antyku, epok 
jedności kultury, które nie wykluczały różnorodności i jednocześnie umożliwiały harmo-
nijny rozwój. Kuziak, porządkując widoczne w romantyzmie metody postępowania z tra-
dycją, zrelacjonowane tu spostrzeżenia zawarł we Wstępie, który zakończył syntetyzują-
cymi uwagami. Posługując się zestawem szeroko pojętych zabiegów retorycznych, wyróż-
nił kilka zasadniczych uprawianych w romantyzmie sposobów: wykluczenie fragmentu 
tradycji, poszerzenie, które polega na arbitralnym włączeniu w obręb tradycji pierwiastków 
heterogenicznych, przewartościowywanie, charakterystyczne w przypadku waloryzowania 
obszaru tradycji antycznej, ustanowienie związane z wprowadzeniem kanonu (choćby przez 
Mochnackiego w książce O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym) oraz syntezę, 
zastosowaną przez Brodzińskiego poprzez łączenie tradycji klasycystycznych z roman-
tycznymi. Instancją odpowiedzialną za konstruowanie tradycji na poziomie tekstów lite-
rackich uczynił Kuziak podmiotowość romantyków. „romantyczne »ja«, z jednej strony, 
staje się swego rodzaju centrum konstruującym tradycję, wprowadzającym perspektywę, 
w której elementy dziedzictwa nabierają sensu. z drugiej jednak wielość dostępnych tra-
dycji utrudnia stworzenie spójnej tożsamości owego »ja«, skazuje je na kondycję nieusta-
bilizowaną, wieloznaczną i otwartą na zmianę” (s. 43).

2

Wielka całość podzielona jest na pięć części. W pierwszym rozdziale (autor zatytuło-
wał go: Wstęp) rozważone zostało zagadnienie poglądów Mickiewicza na własną twórczość, 
dokumentujących jego poszukiwania uniwersalizmu kulturowego. W przedmowie poety 
do II części Dziadów dostrzega Kuziak pragnienie odnalezienia kulturowego centrum, 
odpowiednio poszerzonego i unowocześnionego. rozpiętość wskazanych odwołań (archa-
iczna grecja, Skandynawia, Wschód, Nowy Świat) świadczyła o chęci wykreowania 
głębokiej jedności kultury. jak pisze badacz, „można domniemywać, że, zdaniem Mickie-
wicza, istnieje ogólnie jedno źródło, które różnicuje się w historii, stanowiąc przy tym 
ukrytą podstawę uniwersalizmu kulturowego” (s. 61). eksponując w ten sposób gest zało-
życielski dramatu romantycznego, Kuziak nie stawia jednak pytania o rolę helleńskiego 
rodowodu samego obrzędu, tej prymarnej, źródłowej przestrzeni archaicznej grecji, która 
u Mickiewicza przeistacza się we wzorcową sytuację wyłaniania się alternatywnej, kultu-
rowej jakości. Nie ma zatem pewności, czy rzeczywiście rodowód tragedii umiejscowiony 
w przestrzeni hellady stanowi tylko jedną z wielu sfer odniesienia. Koźlarz, o którym 
wspomina Mickiewicz, nawiązuje w niewątpliwy sposób, co zostało już zresztą omówione 1, 
do Arystotelesowskiej teorii opisującej narodziny tragedii, którą poeta powiązał dodatkowo 

1 zob. m.in. T. S i n k o, Mickiewicz i antyk. Wrocław–Kraków 1957, s. 253–255.
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z uroczystościami żałobnymi. Można by snuć rozważania, z czego wynika ów kulturowy 
uniwersalizm, przybierający rozmaite kształty na przestrzeni dziejów. Czy w przypadku 
Mickiewicza – „etnologa i antropologa” (s. 61) – wszystkie pozostałe realizacje helleń-
skiego wzorca nie okazują się tylko niedoskonałymi wcieleniami ideału, tymi, które nie 
wykroczyły poza rytuał i nie osiągnęły statusu tworu w pełni rozwiniętego? Tym samym 
dramat romantyczny z ustanowioną przez Mickiewicza genealogią jawiłby się jako resty-
tucja ukonstytuowanego i przenikającego do kultury obcowania ze zmarłymi, dla której 
adekwatną formą okazała się grecka tragedia. Czy rzeczywiście, jak pisze autor, „świat 
przedstawiony Dziadów staje się palimpsestem kultur, ich wielu pokładów, wzajemnie 
reinterpretujących swoje znaczenia” (s. 61)? Mnogość odniesień wybranych przez Mickie-
wicza legitymizuje obrzęd, ukazując dziady w świetle ponowienia starodawnego zacho-
wania, charakterystycznego dla wspólnot, które pragną kultywować pamięć o przeszłości 
i podtrzymać powszechną wiedzę o regułach obowiązujących w społeczności. Natomiast 
na polu literackim Dziady są zakorzenione we wzorcu helleńskiej tragedii, unaoczniając 
proces wyłaniania się napięcia między historyzmem herdera a koncepcją ludzkiej natury 
w ujęciu rousseau, naznaczonej brakiem możliwości powrotu do nieskażonej pierwotności. 

Częste u Mickiewicza odwołania do tradycji (zwłaszcza w komentarzach do jego 
własnych utworów) skłaniają Kuziaka do postawienia tezy, iż w przypadku poety nowa-
torstwo oznacza głównie „różnego rodzaju przemieszczenia, reinterpretacje” (s. 63) doko-
nywane w jej obrębie. fakt ten wpływa na konstrukcję tekstu, „niejako skazanego na 
ostentacyjną intertekstualność”, a sama literatura, jak twierdzi badacz, „staje się w takim 
ujęciu hermeneutyką tradycji, pozwala przekraczać dystans dzielący romantyczne »ja« od 
dziedzictwa przeszłości” (s. 64). Sytuacja, w której możliwe były różnorodne odniesienia 
kulturowe, uległa zmianie w przedmowie do części III Dziadów, gdzie centrum zostało 
jednoznacznie umiejscowione w Biblii i związanej z nią tradycji chrześcijańskiej. Kuziak 
podkreśla rolę Literatury słowiańskiej jako ukrytej polemiki z Dziadami oraz Panem Ta-
deuszem, w której Mickiewicz wyraźnie dystansuje się od pewnych swoich dzieł. dowodzi 
to – zdaniem badacza – że poeta postrzegał własną twórczość jako palimpsest, a także, że 
sukcesywnie zastępował „imperatyw poszukiwania kolejnych tradycji” (s. 79) „zawężaniem 
obszaru kultury, poszukiwaniem jednego [...] głosu” (s. 78). Nasilenie tego procesu przy-
pada na czas, gdy wykładał w Collège de france. W miejscu licznych odniesień do dzie-
dzictwa kulturowego zrodziła się tendencja, by poddać uniwersalizacji wybrany fragment 
kultury. Kuziak zwraca uwagę na fakt, iż pojawienie się wielu autokomentarzy w tekstach 
Mickiewicza znamionuje swoistą niepewność twórcy, który usiłuje zapanować nad pęk-
nięciami dzieła i ograniczyć suwerenność dostrzegalnych w nim znaczeń, równocześnie 
jednak reinterpretując własną drogę twórczą „w kategoriach spójności” (s. 72).

drugi rozdział książki poświęcony został Mickiewiczowskiej hermeneutyce kultury, 
zogniskowanej na rozważaniach, które dotyczą szczególnie wykładów lozańskich. Badacz 
zwraca uwagę na hermeneutyczną postawę romantyków względem kultury, umożliwiają-
cą zakorzenienie w przeszłości, poznawanej „jako doświadczenie angażujące całą podmio-
towość” (s. 83). Paradoksem epoki romantyzmu pozostało jednak napięcie między kultu-
rową wielością a pragnieniem uniwersalizmu kulturowego, który mógłby przyczynić się 
do ponownego „zaczarowania” świata. Uzasadniając swą metodę, polegającą na rozpa- 
trywaniu świadomości historycznej romantyków przez pryzmat hermeneutyki, Kuziak  
przywołuje pracę hansa-georga gadamera Rekonstrukcja i integracja jako zadania her-
meneutyczne, w której niemiecki filozof wskazał podobieństwo romantyzmu i naszej 
współczesności, widoczne szczególnie w działalności johanna gottlieba fichtego w sferze 
ustanowienia się „ja” (w czym przypomina on rolę odegraną przez Martina heideggera 
w XX w.) oraz w koncepcji postawy dialogicznej friedricha Schlegla. Przez pryzmat roz-
ważań gadamera o dwóch sposobach traktowania hermeneutyki w romantyzmie, tego 
stosowanego przez friedricha Schleiermachera, rekonstruującego utraconą przeszłość, 
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i tego zapoczątkowanego w myśli georga friedricha Wilhelma hegla, nastawiającego się 
na ukazanie dziejowości procesu rozumienia i widzącego niemożliwość odtworzenia kon-
tekstu minionych zjawisk kulturowych, Kuziak dostrzega w Mickiewiczu kontynuatora 
hermeneutycznej linii heglowskiej, ukierunkowanego na „spotkanie i przenikanie się [...] 
horyzontów w wydarzeniu rozumienia” (s. 93). 

Modernizujący historycyzm Grażyny i Konrada Wallenroda stanowi dla Kuziaka 
dowód, że antykwaryzm Mickiewicza, oparty na wierności faktom i zrównoważony lek-
turą aktualizującą niektóre sensy, świadczy jednak o nowoczesności myśli poety, przeko-
nanego, że „tradycja kulturowa danego narodu – zwłaszcza zapisana w literaturze – stano-
wi sposób rozpoznawania własnej tożsamości przez jednostki i wspólnotę” (s. 94). zadaniem 
twórcy stało się zatem scalenie obrazu świata, „zaczarowanie” sprzyjające ponownemu 
ukształtowaniu się kulturowego uniwersum. Badacz pisze: „U romantyków – zwłaszcza 
u tych podejmujących problem tradycji, tak jest u Mickiewicza – pojawia się ów drugi typ 
hermeneutyki, choć, oczywiście, różny od myśli heglowskiej [...]” (s. 93). Nasuwa się 
wątpliwość: w jakim sensie projekt hermeneutyki Mickiewicza odbiega od modelu heg- 
lowskiego i czy rozumienie niemożności rekontekstualizacji dzieł, myśli i zdarzeń z prze-
szłości jest u tych dwóch myślicieli tożsame? z rozważań Kuziaka wynika, iż Mickiewicz 
przeciwstawiał się (podobnie zresztą jak gadamer) heglowskiej koncepcji poznania, 
„które może znaleźć swoje ostateczne spełnienie” (s. 93). Problem ten wszakże domaga 
się szerszego rozwinięcia i uzasadnienia, zwłaszcza ze względu na negatywny stosunek 
Mickiewicza do autora Fenomenologii ducha, który uwidocznił się szczególnie w trakcie 
pobytu poety w Berlinie w czerwcu 1829. Mickiewicz prawdopodobnie zgłosiłby zdecy-
dowany sprzeciw choćby wobec następującego fragmentu dzieła hegla: „duchem [...] jest 
owo absolutne i ogólne odwrócenie i wyobcowanie rzeczywistości i myśli: c z y s t a 
k u l t u r a. W świecie tym doświadcza się tego, że nie mają [w sobie] prawdy ani r z e-
c z y w i s t e  i s t o t y  władzy i bogactwa, ani ich określone p o j ę c i a  – [pojęcia] tego, 
co dobre, i tego, co nie-dobre, czyli świadomość tego, co dobre, i tego, co nie-dobre, 
świadomość szlachetna i nikczemna – lecz wszystkie te momenty odwracają się raczej 
w ten sposób, że jeden przechodzi w drugi i każdy z nich jest przeciwieństwem siebie  
samego” 2. Przepaść, którą berliński filozof umieścił między myślą a rzeczywistością  
(w aspekcie dialektycznego rozwoju ducha świat rzeczywisty jawi się jako myśli podpo-
rządkowany i w niej zawarty), z całą pewnością obca była Mickiewiczowi. Stwierdził on 
w wykładzie XXIII kursu trzeciego prelekcji paryskich: „Metoda hegla analizuje pracę 
umysłu układającego sylogizmy. Analizy te są subtelne, głębokie, ale nie nauczą nigdy 
rozumować” 3. Natomiast heglowska koncepcja artysty, parafrazującego dziedzictwo 
dawnych epok w celu przybliżenia współczesnym tego, co minione, słusznie została uzna-
na przez badacza za strategię porównywalną z postępowaniem autora Dziadów. Pomysł 
ten z pewnością jest wart pogłębionego interpretacyjnie rozwinięcia.

Kuziak stawia tezę o przełomowym znaczeniu pobytu w Lozannie dla hermeneutycz-
nego myślenia Mickiewicza, który jako akademicki wykładowca znalazł się „w instytu-
cjonalnej sytuacji badacza kultury, podlegając warunkom romantycznego dyskursu kultu-
roznawczego” (s. 105–106). Przekonująco ukazuje stosunek poety do tradycji antycznego 
rzymu, w szczególności zaś do śladów, które rzym pozostawił w kulturze. 

Autor recenzowanej książki wyraża myśl o prawdopodobnym przekonaniu Mickie-
wicza, iż nauki humanistyczne powinny unikać metod stosowanych w przyrodoznawstwie. 
Pisze: „zwróćmy uwagę, że ukazane tu postępowanie Mickiewicza – jego niechęć do 

2 g. W. f. h e g e l, Fenomenologia ducha. Przeł. Ś. f. N o w i c k i. Warszawa 2002, s. 336–
337.

3 A. M i c k i e w i c z, Dzieła. Wyd. rocznicowe. T. 10: Literatura słowiańska. Kurs trzeci. 
Oprac. j. M a ś l a n k a. Warszawa 1998, s. 285.
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scjentyzmu, systemowości, poszukiwanie duchowych, moralnych znaczeń – świadczy 
o przekonaniu (być może, o intuicji?), że nauki, które od czasów diltheya określamy mia-
nem humanistycznych, odznaczają się odrębnością od przyrodoznawstwa” (s. 113). Celem 
Mickiewicza w czasie jego profesury w Lozannie było przywrócenie studiom łacińskim 
należnego im szacunku oraz ukazanie literatury rzymskiej w odpowiednim świetle, jako 
tradycji, „którą należy podjąć i współtworzyć” (s. 127). zdaniem Kuziaka, wykłady lozań-
skie nie dowodzą zmiany przekonań Mickiewicza dotyczących rzymu (szczególnie zaś 
literatury łacińskiej), który w Przemowie do Ballad i romansów uznany został za zjawisko 
wtórne w kulturze, podczas gdy w wykładach ceniony jest jako wzorcowy przykład ory-
ginalności. Stanowią natomiast dowód na chwilowe „uwiedzenie profesora przez proble-
matykę, którą aktualnie się zajmował, i sytuację, w której się znalazł” (s. 128). Choć Kuziak 
opatruje ten wniosek znakiem zapytania, tok wywodu wskazuje na jego pewność, iż wy-
kłady lozańskie stanowią wyjątkowy moment w historii związków Mickiewicza z litera-
turą rzymską, wówczas bowiem została ona szczególnie wysoko oceniona. Ostatecznie 
rzym ustępuje miejsca chrześcijaństwu, choć nasuwa się pytanie, czy był to – jak twierdzi 
badacz, a co wydaje się sądem nieco dyskusyjnym – odwrót definitywny i nieodwołalny. 
Warto pamiętać o tym, iż poeta nie „rozstanie się” z rzymem do końca życia, a ostatni jego 
utwór będzie łacińską odą. Czy istotnie wskazywał Mickiewicz wyłącznie „na Ateny i je-
rozolimę jako na tradycję własnej twórczości” (s. 107)? zwłaszcza w przypadku Aten na 
tym etapie pisarstwa kwestia wydaje się sporna i nieoczywista, w związku z występującym 
w jego rozważaniach doszukiwaniem się podobieństwa hellady do Bizancjum i rosji. 
Przekonująco ukazał to zjawisko jerzy Axer: „Można spojrzeć na wykłady lozańskie jako 
na antycypacje niektórych myśli i nastrojów, które zatriumfują w prelekcjach paryskich 
i znajdą wyraz w innych pismach prozaicznych tego okresu. Będzie to przejście z defen-
sywy do ofensywy: od obrony przed ideologią niesioną przez starą i nową formę indoktry-
nacji w nauczaniu o antyku przechodzi Mickiewicz do własnej propozycji ideologicznej. 
dojdzie na tej drodze do uznania wyższości tego, co rzymskie, nad tym, co greckie, ponie-
waż to pierwsze doprowadziło do powstania chrześcijaństwa zachodniego, to drugie – do 
powstania imperium rosyjskiego” 4. Wykłady lozańskie pod tym względem stanowią nie-
zwykły przykład krytyki hellenizmu, rozumianego przez poetę jako ideologizacja sztuki 
i zagrożenie dla zachodniego chrześcijaństwa.

3

rozdział trzeci poświęcony został koncepcjom tradycji w myśli autora Dziadów. 
Kuziak pisze: „Tradycja należy do podstawowych kategorii dyskursu kulturowego Mic-
kiewicza, stając się figurą wielkiej całości kultury, obejmującą jej najbardziej wartościowe 
elementy, mającą dać całościowy obraz świata – jest kategorią nie tylko opisową, ale 
właśnie wartościującą, pozwalającą ponadto twórcy interpretować dziedzictwo” (s. 141). 
jest to z kilku względów kluczowa partia Wielkiej całości, w tym fragmencie książki spre-
cyzowaniu ulega fundamentalna teza o istnieniu niekoniecznie koherentnego – lecz kon-
sekwentnie rozwijanego w ciągu całej twórczości – projektu tradycji, swoistej propozycji 
Mickiewicza wobec fragmentarycznej duchowości świata, który nastał po oświeceniu. 
Poeta uzupełnia w tym ujęciu poczet myślicieli, takich jak Vico, Burke, herder czy rous-
seau, zaangażowanych w polemikę z nowoczesnością.

Aprobatywny stosunek Mickiewicza do tradycji – pisze Kuziak – oznaczał uwikłanie 
twórcy Konrada Wallenroda w konflikt z oświeceniowym projektem cywilizacyjnego 

4 j. A x e r, Mickiewicz – zbuntowany filolog klasyczny (wypowiedź niebezinteresowna). W zb.: 
Wykłady lozańskie Adama Mickiewicza. red. A. Nawarecki, B. Mytych-forajter. Katowice 2006, 
s. 33.
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postępu i modernizacyjnego rozwoju. „Oba wspomniane przeze mnie cele – narodowy 
i antymodernizacyjny – spotykają się w dyskursie Mickiewicza. Polska jest dla niego 
krajem tradycji, przeciwstawiającym się modernizacji, za co spotkała ją katastrofa rozbio-
rów przeprowadzonych przez nowoczesne mocarstwa” (s. 143). Kuziak kładzie nacisk na 
aporetyczność myślenia Mickiewicza, który nie był w stanie usunąć sprzeczności zawartych 
w jego poglądach na tradycję. zdaniem badacza, „Mickiewicz wypowiadając się na temat 
tradycji, a czynił to wielokrotnie, czy usiłując skonceptualizować owo pojęcie, czy zajmu-
jąc się dziejami tradycji bądź dokonując określonych wyborów kulturowych (także kreując 
swoje teksty literackie), uruchamiał rozmaite mechanizmy uspójniania konstruowanego 
przez siebie obrazu dziedzictwa i zarazem maskowania jego aporetycznego charakteru – 
w ten sposób, znów paradoksalnie, zarazem ujawniał iluzoryczność oczywistości swojego 
rozumienia tradycji” (s. 147). Skoncentrowany na sprzeciwie wobec nowoczesności, nie 
potrafił uniknąć wpływu doświadczenia historii, ukazującej „różnorodność dziedzictwa” 
oraz proces „wyalienowania »ja« z jego obszaru” (s. 150). Wewnętrzną cezurę w twórczo-
ści Mickiewicza, przedstawiającą jego stosunek do tradycji, lokuje Kuziak w okoli-
cach r. 1831, gdyż to wówczas polifoniczność, dopuszczająca rozmaite odwołania kulturo-
we, zastąpiona została przez tradycję chrześcijańską o nacechowaniu narodowym. Ozna-
czało to porzucenie przez poetę tematyki, która dotyczyła tradycji literackich, na rzecz 
zaangażowanych rozważań o charakterze religijnym i politycznym. Od tego momentu 
można zauważyć u niego tendencję do zawężania obszaru tradycji i ograniczania „postawy 
historyzmu” (s. 156). Tak skonstruowana tradycja sprzyjała procesowi reintegracji pod-
miotu, swoistego powrotu do świata, z którego człowiek został wygnany pod wpływem 
działalności Kartezjusza i Kanta. Mickiewicz jawi się w tym kontekście jako konserwaty-
sta, przekonany o nieodwołalnym skażeniu ludzkiej natury i o jej słabości, choć – podkre-
śla Kuziak – nie przeszkadza to poecie w głoszeniu wiary w ludzki czyn. Autor recenzo-
wanej książki zdecydowanie broni go przed zarzutami tradycjonalizmu, podkreśla także 
jego nieustanny wysiłek aktywnego wpływania na przekaz tradycji, która dla poety nie 
była nigdy gotowym tworem. Pisze badacz: „ruch myśli Mickiewicza polega, jak sądzę, 
nie tyle na tendencji do odrzucania tradycji, ile na jej różnicowaniu, przewartościowywa-
niu oraz wybieraniu tej najbardziej cennej czy nawet wybieraniu z jednej tradycji tego, co 
cenne” (s. 180–181). Oznaczało to w przypadku Ksiąg lub Zdań i uwag zwrot wymierzo-
ny „przeciw kulturze książkowej” (s. 181), sprzyjający przywoływaniu tradycji żywej, 
autorytetu dzieł, które nie zostały zafałszowane w wyniku rozpadu kulturowego uniwersum. 
holistyczna natura Mickiewiczowskich koncepcji, które dotyczyły tradycji, ukazuje w świe-
tle rozważań Kuziaka swój dwoisty charakter. Tradycja, uwikłana w liczne opozycje, 
choćby takie, jak wieczne–historyczne oraz narodowe–uniwersalne, zyskała status wielkiej 
metafory, w której stłumieniu uległy wszystkie pęknięcia i sprzeczności.

Kolejny rozdział poświęcony został prelekcjom paryskim i zawartemu w nich projek-
towi kultury. Autor prezentuje wykłady jako swoiste uwieńczenie działalności Mickiewicza, 
w tym także jego poszukiwań formuły całości. Pisze: „Literatura słowiańska to praca za-
wierająca rozległą problematykę, spotykają się w niej różne dyskursy, a profesor przyjmu-
je wiele ról (od badacza do proroka). Owa sylwiczna materia zostaje uporządkowana 
w opowieść, całość, poddaną wszakże rozmaitym siłom odśrodkowym, rozmaitym ekono-
miom znaczeń, również fragmentaryzacji. dyskurs prelekcji staje się w ten sposób swego 
rodzaju metaforą romantycznego uniwersalizmu kulturowego” (s. 209). Badacz śledzi 
Mickiewiczowskie formuły całości, wskazując trzy podstawowe wymiary jej objawiania 
w prelekcjach: „Można wyróżnić trzy powiązane ze sobą aspekty problemu całości w Li-
teraturze słowiańskiej. Po pierwsze: aspekt historyczno-socjologiczny, związany z mode-
lem kultury obejmującym pełnię doświadczenia dziejowego danej wspólnoty. Po drugie: 
aspekt metafizyczny całości, w którym nacisk zostaje położony na związek kultury z trans-
cendencją. I po trzecie: aspekt antropologiczny, wskazujący na pełnię człowieka mającego 
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tworzyć dzieje” (s. 201–202). W swych zamierzeniach ponownie musiał Mickiewicz po-
siłkować się metaforami organizmu i ducha, zaczerpniętymi z „dyskursu przyrodoznaw-
czego oraz teologicznego” (s. 210). Prelekcje są zatem dziełem ukazującym proces eman-
cypacji humanistyki, która dopiero wypracowywała swój własny słownik. 

Autor recenzowanej książki podkreśla dwoistość projektu kultury ujawniającą się 
w wykładach w Collège de france, Mickiewicz postrzega ją bowiem jako sferę umożli-
wiającą realizowanie ludzkich zamierzeń, zaznaczając jednakże, iż wyrwała ona ludzi ze 
stanu pierwotnego szczęścia, które wynikało z życia w stanie całkowitego zanurzenia 
w naturze. Stąd bierze się utopijność myślenia poety, oczekującego duchowej przemiany, 
która przyczyniłaby się do odnowienia więzi międzyludzkich w obrębie oczyszczonych 
moralnie wspólnot. Badacz opisuje schemat dziejów kultury podzielony przez Mickiewicza 
na etapy cywilizacyjnego rozwoju, którego skutkiem jest oddalenie się od źródeł kultury, 
oraz następującej po nim degeneracji. jako niezbędne dopełnienie cyklu ukazana została 
konieczność powrotu, w tym kontekście wywołana „przełomem mesjanistycznym” (s. 228), 
który odpowiada za ponowne zakorzenienie się w micie Słowiańszczyzny, tylko ona bowiem 
może przeciwstawić się procesom wynikającym z nowoczesności. Autor recenzowanej 
książki precyzyjnie wykazuje, że Mickiewicz nie zdołał się pozbyć swoistego uwikłania 
w regresywną i progresywną utopię, zakorzenioną w losach I rzeczypospolitej, państwa, 
które musiało ponieść klęskę i dlatego powróci w innym kształcie, zgodnie z myślą o cy-
klicznym charakterze przemian w historii. Prelekcje w ocenie Kuziaka jawią się jako 
„dynamiczna konstrukcja” i całość niemożliwa do „ukończenia i uspójnienia” (s. 264). 
Badacz podsumowuje: „ruchowi konstruowania mitu, koncepcji mitu powstającej w trak-
cie badań kulturoznawczych – towarzyszy w dyskursie autora prelekcji paryskich ruch 
dekonstruowania owych kategorii” (s. 263).

Ostatni rozdział poświęcony został problematyce kulturowej w Dziadach i Panu Ta-
deuszu. Kuziak przygląda się utworom Mickiewicza powiązanym z „szeroko pojętą kate-
gorią stylizacji” (s. 268). zwraca uwagę na niemożliwość dokonania ponownej integracji 
świata w obrębie ludowości z II części Dziadów, gdyż pojawienie się milczącego Widma 
wprowadza do utworu „dramat wykorzenienia z modernizującego się świata” (s. 281). 
W ten sposób tradycja ludowa ulega zakwestionowaniu, nierealne okazuje się skonstru-
owanie na jej bazie nowej mitologii. Obrzędy zostały uhistorycznione, poddano je prawi-
dłom czasu linearnego, który odebrał im moc tkwiącą dotychczas w repetytywnym cha-
rakterze rytualnego obcowania ze zmarłymi. Natomiast gustaw został scharakteryzowany 
jako przedstawiciel świata kultury nowoczesnej, opartej na piśmie i wielości języków. 
Kuziak podkreśla: „Dziady kowieńsko-wileńskie okazują się dramatem ujawniającym 
przełom kulturowy: przejście od kultury oralnej do kultury pisma i, co za tym idzie, do 
kultury nowoczesnego indywidualizmu, dezintegracji i wykorzenienia z sensu [...]” (s. 286). 
gustaw odsłania przeżywane problemy z tożsamością, pozbawioną instancji, która upo-
rządkowałaby różnorodność narracji mającej książkową proweniencję i oczyściła pamięć, 
przybysz odwiedzający Księdza postrzega siebie bowiem przez pryzmat przeczytanych 
opowieści o nieszczęśliwej miłości (realizując wzorce ukształtowane przez goethego, 
Szekspira, Cervantesa, rousseau). 

Także w III części Dziadów zauważa Kuziak „rozpad uniwersalnego porządku rze-
czywistości, znamienny dla czasów nowoczesnych” (s. 293), widoczny zwłaszcza w pro-
jekcie Konrada, który udowadnia destruktywną moc rozumu w kreowaniu losów cywili-
zacji. Badacz pisze: „Proponuję takie spojrzenie na III część Dziadów, zgodnie z którym 
u źródeł dramatu jednostki i narodu znajdują się te same zjawiska, o których była mowa 
w Dziadach kowieńsko-wileńskich, a więc rozpad uniwersalnego porządku rzeczywistości, 
znamienny dla czasów nowoczesnych. Brak takiego porządku wiedzie romantyczne »ja« 
ku obłąkaniu, sprawia, że nie potrafi ono odnaleźć drogi ocalenia, zbliża je do sfery zła 
[...]” (s. 293). 
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Odwrotnej strategii Mickiewicza dopatruje się Kuziak w Panu Tadeuszu: „jeśli 
w związku z Dziadami pisałem o fabule utraty i poszukiwania całości, w poemacie wolno 
dopatrywać się fabuły powstrzymywania jej rozpadu – dzięki podjętemu przez podmiot 
tekstu wysiłkowi zatrzymania procesu »odczarowania« świata” (s. 303). dwuznaczna rola 
przypada w utworze kategorii postępu, który, z jednej strony, przyczynia się do wykorze-
nienia wspólnoty ze świata tradycyjnych wartości, z drugiej wszakże – umożliwia rozwój 
tego świata, polegający na eliminowaniu wad szlachetczyzny. Swoje rozważania badacz 
kończy błyskotliwym podsumowaniem przedstawiającym najistotniejsze tradycje wyko-
rzystane w Dziadach i w Panu Tadeuszu oraz wskazuje na zaobserwowane w tych dwóch 
utworach związki z grecką tragedią, misterium i eposem. Postępowanie Mickiewicza 
rozpatruje biorąc pod uwagę to, iż tradycję pojmował on niejednoznacznie – z jej punktu 
widzenia można było, jego zdaniem, uświadomić sobie rozpad świata kultury i niemożliwość 
zakorzenienia w niej tekstu. równocześnie była ona źródłem afirmatywnego nastawienia, 
w myśl którego kultura opiera się w gruncie rzeczy na gromadzeniu dorobku wszystkich 
epok, ma zatem charakter kumulatywnej i „harmonijnej syntezy twórczych, wartościowych 
dokonań człowieka” (s. 325). 

zebrane w podsumowaniu wnioski prezentują Mickiewicza jako nowoczesnego pisa-
rza, który, nieco wbrew świadomości dotyczącej „odczarowanego” nieodwracalnie świata, 
próbuje w wielkiej syntezie tradycji nadać znaczenie kulturotwórczym pierwiastkom 
z przeszłości. z tym aspektem poszukiwań poety łączy się tendencja do formułowania 
takich projektów całości, które z definicji skazane były na brak możliwości fortunnego ich 
uwieńczenia, systemowego domknięcia. Kuziak pisze: 

„Mickiewiczowskim myśleniem o całości, jak mogliśmy to obserwować w związku 
z rozważaniami na temat tradycji, a zwłaszcza w związku z jej wizjami w Dziadach, Panu 
Tadeuszu i prelekcjach paryskich, włada, jak powiedzieliby dekonstrukcjoniści, suplement 
znaczeniowy, nie pozwalający na spełnienie formułowanych projektów. 

Wspomniany suplement [...] ma u swoich podstaw, z jednej strony, różnorodność 
i wielość tradycji, konstytuujących Mickiewiczowski projekt, nadających mu dialogiczny 
charakter. z drugiej – kategorię historii, również naruszającą całość, totalność mitu, spra-
wiającą, że tworzona tradycja poddana jest stałemu różnicowaniu się” (s. 335). 

A zatem Mickiewicz w tym ujęciu to dynamiczny i nowatorski autor „alegorii całości”, 
figury „niemożliwości realizacji intencji” (s. 335) i równocześnie nostalgiczny „strażnik 
tradycji” (s. 337), uwikłany w pamięć o mitycznej jedności bytu.

Wielka całość wpisuje się w szereg ważnych prac o Mickiewiczu i w inspirujący 
sposób kontynuuje rozważania zapoczątkowane przez zofię Stefanowską, Marię Żmigrodz-
ką i Martę Piwińską. Książka Kuziaka jest przykładem niezwykle udanej realizacji zało-
żonych celów badawczych, które koncentrują się wokół idei „całości” w dziełach Mickie-
wicza. Autor doskonale panuje nad tematem i z niebywałą wirtuozerią konstruuje swój 
wywód. Nie usuwa napięć i sprzeczności występujących w myśleniu Mickiewicza, czyni 
wręcz z aporetyczności tkwiącej w koncepcjach poety główny przedmiot swych rozważań. 
Wielka całość stanowi uwieńczoną sukcesem próbę wypracowania nowego języka w ba-
daniach nad Mickiewiczem, takiego, który uwidacznia świadomość przemian zachodzących 
w literaturoznawstwie na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Warto także studiować tę 
książkę jako metakrytyczną opowieść o stanie współczesnej mickiewiczologii, jej autorską 
diagnozę, która zarazem wytycza potencjalne przestrzenie przyszłych badań. Przy takiej 
lekturze odsłania znamienne dla siebie zalety, ukazując miejsce studiów nad twórcą Dzia-
dów w szerszej perspektywie literaturoznawstwa naszej epoki. Mickiewiczologia jawi się 
pod piórem Kuziaka jako subdyscyplina, która nie starzeje się łatwo, wyznaczając sobie 
wciąż nowe wyzwania. równocześnie recenzowana tu książka stanowi mocny głos w dys-
kusji o tym, jaki kształt mickiewiczologia mogłaby przybrać w przyszłości, do jakich zaś 
form i badawczych metod już nie warto, by powracała.
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A b s t r a c t
MACIej jUNKIerT 
(Adam Mickiewicz University, Poznań)

TrACINg The eNTIreTy. 
TrAdITION ANd CULTUre IN MICKIeWICz’S CreATIVITy

The review discusses Michał Kuziak’s book in which the author touches Mickiewicz’s attitude 
to tradition and culture. Kuziak’s main thesis refers to Mickiewicz’s comprehensive project of  
culture which consisted in reconstructing the sense of durability of the tradition of the epoch before 
the enlightenment in order to retie the man with the surrounding world. 

LIdIA BANOWSKA 
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

MICKIeWICz MIĘdzy MOWą A MILCzeNIeM

M a ł g o r z a t a  B u r t a, reSzTA PrAWd. „zdANIA I UWAgI” AdAMA  
MICKIeWICzA. (Indeks jacek Wójcicki). fundacja Akademia humanistyczna / Instytut 
Badań Literackich. Warszawa 2005, ss. 256.

Książka Małgorzaty Burty to znakomita monografia poświęcona Mickiewiczowskim 
Zdaniom i uwagom. To publikacja znacząca, bo cykl ten od dawna już domagał się synte-
tycznego ujęcia 1. Praca łączy perspektywę filologiczną i filozoficzną: drobiazgowe, rzetel-
nie przeprowadzane analizy różnych faz powstawania dzieła opisywane w pierwszej części, 
z sytuowaniem zbioru w szerokich kontekstach europejskiej literatury mistycznej w części 
drugiej. 

Punktem wyjścia rozważań autorka uczyniła prezentację krytyczną stanu badań w uję-
ciu chronologiczno-problemowym. W historii badań nad omawianym cyklem Burta wy-
różniła trzy etapy: badania filologiczne autografów, prace komparatystyczne 2 oraz refleks- 
ję nad miejscem zbioru w całości Mickiewiczowskiego dzieła. Reszta prawd dopełnia 
każdy z wymienionych tu nurtów, jednak w największym stopniu kontynuuje ostatni z nich. 
Autorka proponuje czytać Zdania i uwagi jako „utwór, w którym kumulują się i kulminu-
ją tendencje prowadzące do zamilknięcia poety”. Przekonuje obrana metoda badawcza: 
„Wgląd w autografy utworu osadza rozważania na fundamencie dociekań filologicznych. 
Wnioski genetyczne, zawsze drobne i szczegółowe, stanowią punkt wyjścia dla zarysowa-
nia szerszej perspektywy: duchowej, filozoficznej. dla poszukiwań śladów związku ze 
współczesnością, z klimatem francji mistycznej. Perspektywa ta wyłania się przede 
wszystkim z lektur poety. [...] Interesuje nas tu proces zanikania głosu poety, zastępowania 
go głosami mistrzów życia duchowego” (s. 49). 

Na pierwszą część książki, zatytułowaną Pojemność poznawcza formy. „Zdania i uwa-
gi” w świetle badań filologicznych i genologicznych, składają się trzy rozdziały, poświę-
cone analizie brulionu, czystopisu oraz dystychicznej formie cyklu. Śledztwo filologiczne 
rozpoczyna autorka od zwięzłego, rzeczowego przedstawienia „welinowych kart notatnika” 
(s. 53) oraz czystopisu, skarbów, które mało kto miał w ręku. Burta nie traktuje jednak 

1 Wydana w 1994 r. książka A. g r z y w n y - W i l e c z e k  („Jest i więcej prawd w piśmie”. 
Mickiewiczowskie „Zdania i uwagi” w kontekście „Biblii”. Lublin 1994) nie spełniała tego zadania. 

2 Badania komparatystyczne, nadal prowadzone, wydają się dalekie od zakończenia i wciąż 
przynoszą odkrywcze konstatacje. zob. A. L a m, Metryki „Zdań i uwag” Adama Mickiewicza 
wykazujących podobieństwo do epigramatów Anioła Ślązaka. „Pamiętnik Literacki” 2008, z. 1. 
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prezentacji tych antykwarycznych szczegółów jako celu samoistnego, lecz dostrzega w nich 
cenne wskazówki interpretacyjne, prowadzące na przykład do określenia Zdań i uwag jako 
„sztambucha istnienia” 3, „pamiętnika egzystencji” (s. 80). 

Namysł nad brulionem poety służy chęci przeniknięcia tajemnic Mickiewiczowskiego 
warsztatu, sposobu kształtowania dzieła od najwcześniejszych jego faz. Wartości tej żmud-
nej filologicznej pracy nie da się przecenić, choć nie zawsze może ona przynieść jedno-
znaczne rozwiązania. zdarza się, że istotne pytania o to, „jak pracował Mickiewicz nad 
tekstem Zdań i uwag” 4, muszą pozostać bez odpowiedzi 5. Toteż trzeba podkreślić otwartość 
i uczciwość badawczą autorki, która nieraz po długich dociekaniach jest w stanie zapro-
ponować zaledwie domysł 6, czasem – tylko zadanie pytań, zakreślenie obszaru możliwości 
i pozostawienie ich bez rozstrzygnięcia 7. Nierzadko jednak udaje się ustalić ważne kwestie, 
np. to, iż wersja brulionowa Zdań i uwag nie została sygnowana i nie ma jeszcze tytułu, 
natomiast wersja czystopisowa opatrzona jest dwoma tytułami. Podziw budzi wnikliwość 
autorki przy studiowaniu dokonywanych przez Mickiewicza zmian oraz poddawaniu ich 
interpretacji.

jako przykład procedur stosowanych przez Burtę może posłużyć analiza przeprowa-
dzonego przez poetę wyboru „uwag” przeznaczonych do druku. Po zrelacjonowaniu istnie-
jących w stanie badań, a niewystarczających objaśnień zasad owego wyboru, autorka uzu-
pełnia je o własne propozycje. Najpierw sprawdza kryterium oryginalności bądź zależności 
zdania od pierwowzoru, by w świetle przeprowadzonych rozważań móc uznać nieprzydat-
ność tej metody. Następnie stawia hipotezę o możliwym wpływie czynnika filozoficznego, 
tj. kryterium mowy i milczenia, wyrażalności i niewyrażalności (s. 123), by po wnikliwym 
studium potwierdzić trafność tego kryterium w przypadku wybranych dwuwierszy. W swych 
konkluzjach Małgorzata Burta pozostaje jednak ostrożna, uznając, iż istniejące w literaturze 
przedmiotu (wraz ze świeżo zaproponowanymi) kryteria wyboru zdań do druku są niewy-
starczające, a stan ten jest pochodną wahań poety co do ostatecznego kształtu zbioru oraz 
przejawem niejednoznacznego charakteru Mickiewiczowskiego cyklu. 

za interesujące w pracy tekstologicznej przeprowadzonej w Reszcie prawd trzeba 
uznać także te fragmenty, w których Burta odkrywa niespełnienie kierowanych w stronę 
czytelnika obietnic, deklaracji czy sugestii autora cyklu. Taki rezultat przynosi m.in. ana-
liza kompozycji zbioru, polegająca na śledzeniu jego powiązań tematycznych, w której 
wyniku dowiadujemy się, iż inicjalna „rzecz zaniedbana” odsyła do „rzeczy wielu” 8.

3 B u r t a  korzysta tu z formuły j. M. r y m k i e w i c z a  (Wiersze wpisane do sztambucha 
istnienia. W: Mickiewicz, czyli wszystko. Z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem rozmawia Adam 
Poprawa. Warszawa 1994), którą objął on lirykę Mickiewicza z okresu paryskiego, wykluczając 
jednak z tego obszaru Zdania i uwagi, co autorka sumiennie odnotowuje (s. 80, przypis 38).

4 jest to formuła Cz. z g o r z e l s k i e g o  (Jak pracował Mickiewicz nad tekstem „Zdań 
i uwag”? W: O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby zbliżeń i uogólnień. Warszawa 1976). 

5 Np. pisząc o ustalaniu chronologii przeróbek, B u r t a  (s. 63–64) zauważa: „Poprawki na-
warstwiają się w palimpsest. Nie możemy z całą pewnością ustalić, czy Mickiewicz od początku 
szlifował dwuwiersze, czy dopiero pod wpływem decyzji druku zaczął poprawiać niektóre z nich”. 

6 zob. s. 70 (podkreśl. L. B.): „dwuwiersze nie przeszły do czystopisu A2, mimo że były 
wygładzone językowo. d o m y ś l a m y  s i ę, że zastrzeżenia poety musiała budzić sfera ideowa 
utworu; takie rozwiązanie genezyjskiego problemu ani nie uczyło, ani nie bawiło”.

7 zob. np. s. 69: „dwuwiersz zawiera uzasadnienie wyższości milczenia nad mówieniem. Tę 
realizację tematu Mickiewicz pozostawił w brulionie. Czy nie zawierała dostatecznie przekonujących 
argumentów? zbyt blisko siebie ustawiała sferę duchową i cielesną, ze szkodą dla tej pierwszej?” 
Pytanie to pozostaje zawieszone, bez odpowiedzi. 

8 zob. s. 131: „Wydaje się, że poeta do końca nie spełnia inicjalnej deklaracji. Owszem, ko-
lejne utwory potwierdzają – w większości – zamiar myślenia (pisania) o rzeczach godnych pieczy. 
Ale nie jest to »jedna rzecz« i najpewniej dlatego po stronie tego, co godne pieczy, panuje chaos. 
Chaotycznej różnorodności »myślenia ludzi o wszystkim« przeciwstawiona została chaotyczność 
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Niespełnienie pisarskiej obietnicy przydarzyło się jednak również autorce monografii. 
Mam tu na myśli rozważania poświęcone formie Mickiewiczowskich Zdań i uwag. W roz-
dziale trzecim pierwszej części książki, traktującym o przejętej od Anioła Ślązaka dysty-
chiczności cyklu, czytelnik zapoznaje się z rzetelnie, choć siłą rzeczy skrótowo, zaprezen-
towaną tradycją epigramatu i dystychu. znaleźć można w tym fragmencie wiele celnych 
spostrzeżeń dotyczących duchowego znaczenia formy dystychicznej, mówiących np. o tym, 
że w dwuwersowowści odbija się dwubiegunowość świata 9 czy też że „dyscyplina dysty-
chiczna, regularne powtarzanie tej samej formy, przywodzi na myśl swoisty rygor modlitwy” 
(s. 151). Analizie urozmaiceń wersyfikacyjnych dzieła Silesiusa, zakłócających monotonię 
wersyfikacyjną jego Cherubinischer Wandersmann, nie odpowiada jednak podobna anali-
za cyklu Mickiewiczowskiego, który w tym aspekcie został potraktowany niezwykle po-
wierzchownie, wręcz zdawkowo. Toteż trudno uwierzyć zawartej we Wstępie (s. 49) za-
powiedzi autorki, iż w Zdaniach i uwagach interesuje ją m.in. odmienność wypowiedzi. 
A przecież kierunek przyjętej w monografii interpretacji Mickiewiczowskiego zbioru tym 
bardziej domaga się  postawienia pytań o konkretne, estetyczne konsekwencje wpisanych 
w dzieło problemów filozoficznych, a tym samym skłania do wnikliwego przebadania jego 
poetyki pod katem takich kwestii, jak niedopowiedzenie, niewyrażalność czy balansowanie 
na granicy mowy i milczenia. 

Wspomnianym inspiracjom ideowym cyklu poświęcona została druga część książki, 
zatytułowana Zależność i oryginalność. „Zdania i uwagi” w świetle interpretacji filozo-
ficznej. jest najciekawsza, najbardziej własna, odkrywcza. Kluczowe wydają się w niej 
dwa wątki: eckhartowska idea przebóstwienia oraz, nade wszystko, związki Mickiewicza 
z nauką jakuba Boehmego. Omówienia lektur poety pozostają nie mniej cenne: De imita-
tione Christi przypisywanego Tomaszowi z Kempis, a zwłaszcza – nader rzadko przywo-
ływanych w badaniach nad twórczością Mickiewicza – dzieł jasnowidzącej z Prevorst czy 
objawień Anny Katarzyny emmerich. Całość rozważań prowadzona jest z perspektywy 
pytania o Mickiewiczowskie zapadanie się w milczenie. 

Pojawienie się Mistrza eckharta 10 w kontekście Zdań i uwag może budzić w pierwszej 
chwili zrozumiałe zdumienie. Nie tylko bowiem jest to mistyk nie wskazywany przez 
Mickiewicza w podtytule zamieszczonych w zbiorze myśli, lecz, jak zaznacza autorka 
monografii, jest to pisarz w ogóle Mickiewiczowi nie znany. Można w tym przypadku 
mówić jedynie o inspiracji zapośredniczonej: Mickiewicz nie czytał dzieł eckharta, ten był 
jednak mistrzem dla mistrzów autora Zdań i uwag. jakub Boehme od nadreńskiego misty-
ka właśnie przejął np. zasadniczą dla swej koncepcji człowieka ideę theosis. Tak czy owak, 
fakt, że Mickiewicz nie znał pism eckharta, sprawia, iż mówiąc o ewentualnych związkach 
czy wpływach, Burta porusza się na dość kruchym gruncie. Tym bardziej podkreślić trze-
ba w tym miejscu subtelność prowadzonych analiz i wywodów myślowych autorki. jej 
argumenty dotyczące zarówno motywów zainteresowania romantyków eckhartem, jak 
i występowania poszczególnych wątków eckhartowskich w teozofii Boehmego (z której 
przeniknęły one do Zdań i uwag), wydają się jednak przekonujące. Należą do nich przede 

myślenia o wszystkim, co »godne pieczy«. Czystopis zawiera ślady budowania porządku, ale nie jest 
wzorem porządku. Chodzi tu raczej o zakreślenie przestrzeni myślenia niż o jej usystematyzowanie”. 

9 zdanie: „dwubiegunowość świata odbija się w dwuwersowości, odpowiedniość – w charak-
terystycznym dla tego formatu paralelizmie” (s. 149), pada, co prawda, przy okazji opisywania 
dystychów d. Czepki, jednak ma ono swój walor ogólny, który odnieść można do dystychiczności 
jako takiej. 

10 Inspiracją dla podjęcia badań w tym kierunku wydaje się wypowiedź M. j a n i o n  (głos 
w dyskusji „Jeśliś urodził Boga...” W zb.: Nasze pojedynki o romantyzm. red. d. Siwicka, M. Bień-
czyk. Warszawa 1995, s. 130–132), która wprowadziła kontekst mistyki Mistrza eckharta do rozwa-
żań o Mickiewiczowskim cyklu przedstawionych podczas konferencji Nasze pojedynki o romantyzm, 
którą to wypowiedź Burta odnotowuje. 
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wszystkim: idea bogoczłowieczeństwa obejmująca narodziny Boga w człowieku, kenoza 
jako droga prowadząca do tego stanu oraz woluntaryzm człowieka, a także śmiałość i głę-
bia paradoksalnych sformułowań. Najbardziej inspirujące wydaje się wyprowadzone 
z rozważań o ogołoceniu mistycznym pytanie o przebóstwienie poety: „Czy »ja« roman-
tycznego poety umożliwia oderwanie się, konieczne w zjednoczeniu z Boskością? [...] 
Przebóstwienie nie musi być antypoetyckie z zasady, znamy poezję mistyków. Ale oznacza 
odejście od »ja«, które jest źródłem poezji. Ponieważ przebóstwienie oznacza odrzucenie 
»ja«, może oznaczać też koniec poezji, krytykę pisma. Wybór porozumienia pozasłowne-
go, milczenia” (s. 181). Właśnie ta perspektywa, ugruntowania lektury na nowym rozu-
mieniu podmiotowości, umożliwiająca odczytywanie Zdań i uwag w kontekście zamilk-
nięcia poety, wydaje się najbardziej interesująca, nowatorska, świeża. 

rozważania na temat inspiracji eckhartowskich, które do Zdań i uwag przeniknęły 
poprzez twórczość Boehmego, stanowią preludium do rozdziału następnego, poświęcone-
go właśnie związkom twórczości Mickiewicza z dziełami autora Aurory, czyli Jutrzenki 
o poranku. rozdział ten, zatytułowany prosto: Mickiewicz i Boehme, to bez wątpienia 
centrum książki Burty, najważniejsze i najcenniejsze z zamieszczonych w niej studiów. 
z kilku powodów. 

Po pierwsze, dlatego że boehmizm był szalenie istotny dla romantyzmu. do tego 
stopnia, iż bez zrozumienia fascynacji teozofią Boehmego „romantyzm bez reszty nie może 
być zbadany [...]” (cyt. na s. 190) 11. Burta tytułem przykładu wskazuje twórców, uważają-
cych się za uczniów „filozofa głębi”. jest wśród nich m.in. Schelling, hegel, Tieck czy 
Novalis, w kręgu francuskim – Saint-Martin, w angielskim – William Blake, w rosyjskim 
– martyniści, zapewne z józefem Oleszkiewiczem na czele. Warto za autorką Reszty prawd 
dodać: 

„romantyczna fascynacja pietyzmem była równocześnie przypomnieniem nauk  
Boehmego, głównie postulatu interioryzacji wiary, praktyki analizy własnej duszy, osła-
bienia znaczenia instytucji kościelnej. [...] 

U podstaw kariery Boehmego w romantyzmie [...] leży fascynacja indywidualnym 
stosunkiem do Boga [...], mistyką i sposobami mówienia o doświadczeniu mistycznym, 
alchemią i koncepcją boskości natury, ideą przebóstwienia i androgynicznej pełni, ujęciem 
profetyzmu” (s. 191–192). 

do listy tej badaczka dodaje jeszcze dyletanctwo zgorzeleckiego szewca, czczonego 
jako prawzór natchnionego, mediumicznego pisarza. 

Po drugie, rozdział o Boehmem jest w omawianej monografii tak istotny z tego 
względu, że to właśnie autor Aurory był spośród mistyków wyszczególnionych przez 
Mickiewicza postacią najbardziej znaczącą. jak trafnie zauważa Burta, Mickiewicz  
w tytule wymienił nazwisk zbyt mało i zbyt wiele zarazem. zbyt mało, bo nie ujawnił 
wszystkich źródeł swoich inspiracji (np. Baadera, franklina czy innych). zbyt wiele,  
bo wszystkie je można (w pewnym sensie) sprowadzić do nazwiska mistrza pozostałych 
myślicieli, tj. właśnie Boehmego. Słusznie jednak zaznacza autorka, iż nie sposób doko-
nań Anioła Ślązaka czy Saint-Martina zredukować do boehmizmu. Niezwykle doniosłym 
i twórczym dokonaniem Silesiusa było poetyckie opracowanie refleksji mistycznej; u Saint-
-Martina oryginalna i niezależna od myśli Boehmego pozostaje koncepcja literatury na-
tchnionej. 

11 Burta cytuje w tym miejscu słowa h. S z u c k i e g o  (Mickiewicz i Boehme. áPrzyczynki do 
mistyki polskiejñ. „Pamiętnik Literacki” 1929, s. 316), który ma, co prawda, na myśli romantyzm 
niemiecki, jednak wydaje się, że jego sąd pozostaje trafny również w odniesieniu do innych roman-
tyzmów europejskich: „z romantyzmem niemieckim imię Boehma było nierozerwalnie związane 
i bez uwzględnienia jego teozofii romantyzm bez reszty nie może być zbadany. [...] zajęcie się bowiem 
Boehmem było w XIX w. ogromne”. 
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Należy podkreślić, iż (mimo przedwojennego artykułu henryka Szuckiego 12) wspo-
mniany rozdział jest pierwszym, powstałym przy okazji studiów nad twórczością Mickie-
wicza, tak obszernym i wnikliwym omówieniem związków Zdań i uwag z dziełem Boeh-
mego. zarazem za słuszne uznać trzeba kilkakrotnie pojawiające się w pracy zastrzeżenie 
Burty, iż badanie zależności Zdań i uwag od myśli Boehmego pozostaje nadal zadaniem 
do wykonania. 

Autorka książki przypomina mało znany, pionierski artykuł Szuckiego zatytułowany 
Mickiewicz i Boehme, którego przedmiotem jest francuska rozprawa Mickiewicza Jacob 
Boehme z r. 1853, podyktowana Armandowi Lévy’emu. Na przykładzie odniesień do tego 
artykułu trzeba docenić w monografii Burty krytycyzm wobec zastanego stanu badań oraz 
wagę jej filologicznego warsztatu. Atuty te umożliwiły bowiem m.in. korektę błędnego 
podania przez Szuckiego daty powstania Widzenia, a także poglądu, iż Mickiewicz znał 
pisma Boehmego wyłącznie we francuskich przekładach Saint-Martina 13. Nie znaczy to 
jednak, iż autorka monografii pozostaje nieświadoma ograniczeń tej metody. Wprost prze-
ciwnie, wnioski wyprowadza ostrożnie, bacznie, powściągliwie. za przykład posłużyć 
mogą frapujące rozważania na temat zamieszczonego w paryskim notatniku (zawierającym 
m.in. brulionową wersję Zdań i uwag) fragmentu z Aurory Boehmego: 

„Kuszące byłoby przypuszczenie, że Mickiewicz zgłębił całość Aurory. Nie wyjaśni-
my dostatecznie, dlaczego poeta wpisał do paryskiego notatnika właśnie ten fragment. Być 
może, to, co Mickiewicz uważał za najważniejsze w cytacie, zginęło wraz z wydartą kartą 
brulionu. [...] 

fakt, że wśród lektur towarzyszących pracy nad Zdaniami i uwagami Mickiewicz nie 
wymienia pism teozofa, upoważnia do wniosku, że w latach trzydziestych poeta zgłębiał 
naukę zgorzeleckiego szewca głównie z drugiej ręki [...]. Cytat z Aurory przeczyłby wnio-
skowi o lekturze zapośredniczonej, ale najprawdopodobniej pochodzi z okresu nieco 
późniejszego, z lat czterdziestych” (s. 194–195). 

Interesujące okazało się również – ryzykowne ze stricte historycznoliterackiego punk-
tu widzenia – spojrzenie na Zdania i uwagi z perspektywy tekstu późniejszego (tj. rozpraw-
ki o Boehmem), które potwierdziło tezę o zachodzącym w twórczości Mickiewicza na 
przestrzeni lat procesie tragizacji szatana 14. 

Na podkreślenie zasługuje także próba zmierzenia się badaczki z problemem orto- czy 
heterodoksji Mickiewicza, który wiąże ona z fundującą cykl intertekstualnością: „Od mi-
styków pochodzi słowo prawdy. Ono jest dla autora Zdań i uwag ważniejsze od problemu 
oryginalności. Bluszczowatość oznacza rezygnację z roli wieszcza. romantyczny synkre-
tyzm religijny opiera się na intertekstualności heterodoksyjno-ortodoksyjnej. Podkreślmy, 
że nie ma tu wyraźnej woli herezji, ale wieloźródłowe poszukiwanie prawdy” (s. 204). 

Pragnąc dotrzeć do prawd, jakich poszukiwał Mickiewicz w latach trzydziestych, 
Burta analizuje lektury poety poświadczone w listach z tego okresu. jedną z najważniejszych 
książek, do których Mickiewicz powraca, jest średniowieczne arcydziełko ascetyczne De 
imitatione Christi, znane autorowi Dziadów od lat młodości, które wszakże w czasie pisa-
nia Zdań i uwag odczytuje on na nowo, inaczej, dostrzegając w nim przede wszystkim 
potrzebę martyrologii nie narodowej już, ale osobistej, duchowej. jest to droga naślado-
wania Chrystusa, droga introwersji, pokory i oderwania się od świata, droga „świętych, 
mistyków, wizjonerów, jasnowidzących, stygmatyków [...]” (s. 237). za podstawowy 

12 Ibidem. Autor tego artykułu analizuje jedynie Mickiewiczowską rozprawę o Boehmem, 
pomija natomiast Zdania i uwagi.

13 zob. s. 193: „Trzeba przypomnieć, że w notatniku, zawierającym między innymi brulionową 
wersję Zdań i uwag, poeta przepisał po niemiecku fragment z Aurory. henryk Szucki niesłusznie 
więc przypuszczał, że Mickiewicz znał tylko francuskie przekłady Saint-Martina”. 

14 zob. z g o r z e l s k i, op. cit.
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wymiar doświadczenia religijnego Mickiewicza autorka monografii uznaje walkę wewnętrz-
ną, polegającą na „gwałtownym poskramianiu »ja«” (s. 217), walkę rozumianą jako „ke-
noza poety – ogołocenie z własnych słów, po to, by stać się dobrą ziemią dla ziarna praw-
dy” (s. 215). 

Cała, przedstawiona tu w wielkim skrócie, praca analityczna, a zwłaszcza praca nad 
kontekstami filozoficznymi doprowadziła badaczkę do ważnych wniosków, wzbogacających 
myślenie o późnej twórczości Mickiewicza. To właśnie jest w jej książce najciekawsze. 
Zdania i uwagi traktowane są tu jako tekst torujący drogę do przewartościowania poezji, 
rozumienia jej jako owocu pracy duchowej, zmierzającej do osiągnięcia świętości, a także 
jako utwór prowadzący poetę w kierunku milczenia liryków lozańskich. Konkludując, 
autorka Reszty prawd stwierdza: 

„Mickiewicz odchodzi od traktowania dzieła jako świadomie konstruowanego narzę-
dzia przekazu idei do pojmowania go jako owocu doświadczenia wewnętrznego. [...]

Przebóstwienie staje się warunkiem nowej, a grobem dawnej poezji Mickiewicza. 
Mistyczne ogołocenie prowadzi – przez Zdania i uwagi oraz ascezę w Kole Sprawy Bożej 
– do nagości wierszy lozańskich” (s. 236). 

Wartość monografii Małgorzaty Burty nie sprowadza się wszakże do przekonującego 
udowodnienia tezy, iż przyjęte przez Mickiewicza nowe rozumienie podmiotowości, za-
kładające konieczność kenozy jako warunku przebóstwienia, było jednym z zasadniczych 
powodów skłaniających go do wyboru milczenia. jej dodatkowy walor stanowi, obok 
ukazania zakorzenienia Mickiewiczowskich tekstów w tradycji, również podkreślenie ich 
nowatorskiego charakteru. Późna twórczość autora Zdań i uwag opisywana jest bowiem 
jako „poezja niemożliwa”, ugruntowana na „zejściu do źródeł dzieła, poszukiwaniu tego, 
co czyni je możliwym” (s. 235) 15, inaczej mówiąc, na doświadczeniu egzystencji. Tym 
samym obraz polskiego romantyka wyłaniający się z książki Małgorzaty Burty zyskuje na 
wielowymiarowości: Mickiewicz mistyczny ukazany zostaje tyleż jako wielki dziedzic 
i spadkobierca kultury europejskiej, jak i prekursor poezji nowoczesnej, nieufnej względem 
samej siebie, oszczędnej w słowa, oscylującej między mową a milczeniem. 

A b s t r a c t
LIdIA BANOWSKA 
(Adam Mickiewicz University, Poznań)

MICKIeWICz: BeTWeeN SPeeCh ANd SILeNCe
Małgorzata Burta’s book is a monograph on Mickiewicz’s Notes and Remarks which combines 

a philological, comparative, and philosophical perspective. The author analyses the problems of 
Mickiewicz’s misticism in the context of his “caving into silence.”

15 Autorka odwołuje się w tym miejscu do pracy M. B l a n c h o t a  (Le Livre à venir. Paris 
1959, s. 289. Cyt. za: M. j a n i o n, Milczenie Chateaubrianda. W zb.: Kultura staropolska – kultu-
ra europejska. Prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. red.  
S. Bylina [i in.]. Warszawa 1997, s. 31–32) poświęconej poezji nowoczesnej: „wiersz to głębia 
otwarta na doświadczenie, które czyni ten wiersz możliwym; dziwny ruch od dzieła ku początkom 
dzieła, gdy ono samo staje się niespokojnym i nieskończonym poszukiwaniem swego źródła”.
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MArIUSz zAWOdNIAK 
(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

SOCreALIzM – SyNChrONIA, dIAChrONIA I KOMPArATySTyKA

A n n a  A r t w i ń s k a, POeTA W SłUŻBIe POLITyKI. O MICKIeWICzU W PrL 
I gOeTheM W Nrd. Poznań 2009. Wydawnictwo Poznańskie, ss. 266.

gdy jakiś czas temu Michał głowiński mówił o socrealizmie jako „najlepiej i naj-
wszechstronniej opisanym zjawisku z tych, które składały się na literaturę i życie kultural-
ne Polski Ludowej” 1, to zapewne miał na myśli i to, że nie sprowadza się ono bynajmniej 
do samego programu i trudnej do ogarnięcia produkcji artystycznej. Prace dotyczące soc- 
realizmu, które w istocie wysypują się jak z rogu obfitości 2, pokazują to coraz wyraźniej, 
tematyka związana z doktryną i powstałymi w jej duchu dziełami ustępuje miejsca zagad-
nieniom nie tylko o szerszym zakresie, ale też – jak się wydaje – o większej wadze.

realizm socjalistyczny był metodą twórczą, lecz jego założenia, przede wszystkim 
zaś ich konsekwencje (sposób widzenia i opisywania świata) daleko wykraczały poza 
sferę aktów twórczych – to oczywiste. Przekładały się na ludzkie postawy, na zachowania 
społeczne, na sposoby komunikowania, słowem – na zasady codziennego funkcjonowania. 
jako taki był realizm socjalistyczny jeszcze jedną wykładnią marksizmu, spisem reguł, 
które podpowiadały nie tylko, jak tworzyć, ale przede wszystkim – jak żyć. Nawet więc 
ówczesna literatura, czego dowiódł głowiński, znosząca sygnały literackości i zarazem 
ukrywająca swą propagandowość, pozwalała „kreować świat fikcyjny, świat ideologicz-
nego zmyślenia – i traktować go tak, jakby był światem rzeczywistym” 3. I w takim sensie 
wszystko to służyło zarówno uprawianiu twórczości, jak i – docelowo – budowie totalitar-
nego państwa, urządzaniu świata od nowa.

jak wiadomo, reguła usuwająca literackość, a więc też eliminująca dystans wobec 
tego, co przedstawiane, charakteryzowała nie tylko literackie narracje, lecz właściwie 
wszelkie mówienie i wszelkie kreowanie oraz podejście do wszelkich spraw, nawet tych 
daleko wykraczających poza teraźniejszość, jeśli tylko odnosiły się do wizji świata i spo-
sobów jego przedstawiania. A zatem cechowała też podejście do historii, do tego, co 
składało się na przeszłość (i społeczno-polityczną, i kulturalną), zwłaszcza jeżeli owa 
przeszłość, odpowiednio adaptowana do nowej rzeczywistości, mogła tej ostatniej oddawać 
niebagatelne przysługi. 

Nader osobliwe przykłady takiej manipulacji – wykorzystywania elementów przeszło-
ści do celów doraźnych (do legitymizacji zarówno nowej doktryny artystycznej, jak i ca-
łego nowego systemu) – opisała w swojej znakomitej książce Anna Artwińska. Przykłady 
nie tylko są bardzo wyraziste (już choćby ze względu na status postaci, o których mowa), 
ale przede wszystkim pokazują granice, do których władza się posuwała w swoich działa-
niach zawłaszczeniowych. A chodzi przecież o Adama Mickiewicza i johanna Wolfganga 
goethego, a więc nie tylko o klasyków literatury w ogóle (których całe zastępy władza 
wykorzystywała do rozmaitych celów), ale o narodowych poetów. Nie tylko o autorów 
wybitnych, czytanych, tworzących kanon, ale o narodowe świętości, których rola i znacze-
nie daleko wykraczają poza dokonania pisarskie. I, rzecz jasna, chodzi o polski romantyzm 

1 M. g ł o w i ń s k i, rec.: j. ł u k a s i e w i c z, Jeden dzień w socrealizmie i inne szkice. 
Katowice 2006. „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 1, s. 214.

2 gdy spisuję te uwagi, mam przed oczyma kolejną książkę, poświęconą tym razem wybranym 
zagadnieniom powojennego literaturoznawstwa – zob. j. S m u l s k i, „Przewietrzyć zatęchłą atmo- 
sferę uniwersytetów”. Wokół literaturoznawczej polonistyki doby stalinizmu. Toruń 2009.

3 M. g ł o w i ń s k i, Realizm i demagogia. W: Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o sztu-
ce zdegradowanej. Warszawa 1992, s. 17.
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i weimarski klasycyzm, tradycje dla obu narodów absolutnie kluczowe (najważniejsze 
dziedzictwa, źródła najcenniejszych wartości, obszary pamięci i kultu).

Artwińska w książce Poeta w służbie polityki ciekawie zrekonstruowała dzieje ideolo-
gicznej recepcji tych dwóch niezwykle ważnych postaci i ważnych tradycji, nie poprzesta-
ła jednak na opisie samych mechanizmów i strategii zawłaszczeniowych (zresztą w szcze-
gółach różniących się między sobą), skoncentrowała się także na ich celach i skutkach. Ich 
celem było bowiem nie tylko wprzęgnięcie takich cieszących się autorytetem postaci, jak 
Mickiewicz czy goethe, i całych tradycji (bądź ich elementów) do działań legitymizacyj-
nych, ale przede wszystkim reinterpretacja tychże tradycji, a więc swoista przebudowa 
narodowych dóbr. Chodziło o to, aby – sięgając po propozycje opisu Pierre’a Bourdieu (do 
której i Artwińska się odwołuje) 4 – całkowicie przejąć kontrolę i władzę także na obszarach 
„pól literackich”, „pól kulturowych”, aby zawładnąć ich symboliką, a zatem by również 
na obszarach literackiego i kulturowego dziedzictwa zaprowadzić nowy porządek i osta-
tecznie uczynić je elementem „pola władzy”. Tym samym chodziło o to, aby ogłosić całe-
mu społeczeństwu, że dopiero ta nowa postać historii, nowe rozumienie tradycji i nowy 
wizerunek narodowego poety odpowiadają prawdzie, dopiero teraz bowiem, w państwie 
budującego się socjalizmu, pojawiły się warunki do odkłamywania przeszłości (odzierania 
jej z przesądów i mitów), do oddawania spuścizny literackiej w prawowite ręce (a więc 
w ręce mas ludowych), wreszcie – do właściwego jej odczytania.

główną zaletą pracy Artwińskiej jest, oczywiście, jej charakter komparatystyczny 
(w polskich badaniach to właściwie nowa jakość 5). jeszcze jedna perspektywa, która po-
zwala nie tylko spoglądać na socrealizm inaczej (tzn. szerzej), ale też wnosić do jego 
opisu elementy dotąd nie istniejące, a przez to odkrywcze. Perspektywa ta wiele kwestii, 
w tym nawet te zupełnie zasadnicze, stawia w nowym świetle.

gdy opisywano polski socrealizm, a zwłaszcza sposób dochodzenia do niego, wypo-
wiedzi na temat „własnej drogi do realizmu socjalistycznego” traktowano rozmaicie, 
najczęściej jednak mało poważnie. Bądź jako głosy, które w ogóle nie liczyły się z biegiem 
wypadków (bo np. w pierwszych latach powojennych nie było jeszcze przymusu władzy 
albo oficjalnych nakazów czerpania z wzorów radzieckich), bądź głosy czysto rytualne (bo 
ostatecznie socrealizm miał pozostawać narodowy choćby w formie, wobec czego takie 
wypowiedzi mieściły się w dozwolonym repertuarze), bądź wreszcie jako głosy czysto 
demagogiczne, nie mające żadnego oparcia w faktach, wypełniające jedynie przestrzeń 
w fikcyjnej dyskusji, a zatem głosy bez większego znaczenia (zresztą wypadki z przełomu 
1948 i 1949 roku miały obnażyć ich jałowość i demagogiczność). zwłaszcza w Polsce, 
i zwłaszcza po doświadczeniach lwowskich (a przypomnijmy, że niektórzy ich uczestnicy 
zabierali się teraz do żarliwej pracy u nas), nikt zapewne nie miał wątpliwości, że realizm 
socjalistyczny, i jako doktryna estetyczna, i jako model życia literackiego, jest w każdym 
calu realizowany według wzoru sowieckiego. I że tak naprawdę nie ma ani żadnego inne-
go wzoru, ani żadnej innej drogi. jak się wydaje, to przekonanie, stanowiące w dużej 
mierze element samoopisu całej kultury stalinowskiej, podzielali także liczni badacze.

4 zob. P. B o u r d i e u, Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego. Przeł. A. z a-
w a d z k i. Kraków 2001.

5 jako ciekawostkę można na pewno odnotować, że kilka lat temu, w tym samym Wydawnic-
twie Poznańskim, ukazała się książka K. Ś l i w i ń s k i e j  poświęcona kształtowaniu i przełamy-
waniu oficjalnych kanonów u nas i u naszych zachodnich sąsiadów (Socrealizm w PRL i NRD. Poznań 
2006). Przy tej okazji trzeba wspomnieć o napisanej ponad 30 lat wcześniej, a wydanej w Polsce w ro- 
ku 2001 książce e. M o ż e j k i  Realizm socjalistyczny. Teoria. Rozwój. Upadek (Kraków 2001). 
Możejko stosunkowo sporo miejsca poświęca realizmowi socjalistycznemu na zachodzie i w krajach 
europy Wschodniej, ale uwagę swą koncentruje zasadniczo na sytuacji politycznej i warunkach 
zaprowadzania nowej doktryny, dalej – na dyskusjach literackich i na tym, jak w poszczególnych 
krajach rozumiano elementy programu.
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Tymczasem – jak wolno było przypuszczać (ale to powinny były wykazać rzetelne 
badania) – rozmaite uwarunkowania, na które składały się zarówno elementy historii, 
nierzadko kłopotliwej przeszłości, jak i diachronia powojennych już wypadków, mogły 
sprawiać, że zaprowadzanie realizmu socjalistycznego, a zwłaszcza jego poszczególnych 
elementów, nie tylko wyglądałoby nieco inaczej w różnych krajach bloku sowieckiego, ale 
przede wszystkim spowodowałoby pewne przesunięcia czy inny rozkład akcentów – gdy 
chodzi zarówno o składniki samej doktryny, ich ważność czy hierarchię, jak i skalę kon-
kretnych przedsięwzięć. A to z kolei mogło prowadzić do zmian w znaczeniu danych 
zjawisk czy wydarzeń 6.

Swego czasu jacek łukasiewicz słusznie podkreślał fakt, że zasadnicze różnice w po-
strzeganiu socrealizmu ujawniają się już na poziomie dwóch podstawowych opisów zja-
wiska – synchronicznego i diachronicznego: „Traktując synchronicznie, widzimy go [tj. 
socrealizm] niejako od wewnątrz, jako formę spójnej doktryny, jako gigantyczny spójny 
rytuał mający w zamierzeniu objąć całą ludzkość” 7. W tym sensie socrealizm jest niejako 
idealizowany. diachronia natomiast „to zburzenie monolitu. [...] jeśli z synchronią łączy 
się wyolbrzymianie zjawiska socrealizmu, to z diachronią jego pomniejszanie, sprowadza-
nie typowego do potocznego” 8. do tych różnic, dochodzących do głosu w polskich bada-
niach 9, Artwińska dołożyła jeszcze perspektywę porównawczą, prześledziła historię wy-
branych socrealistycznych przedsięwzięć w dwóch sąsiadujących krajach bloku, zwracając 
uwagę nie tylko na zależności „między retorycznym doborem argumentów [w danej 
kwestii – M. z.] a konkretną rzeczywistością polityczną” (s. 10), ale też na funkcjonowa-
nie czegoś, co poza oficjalnością stanowiło formy opozycji (np. „opozycyjne wizerunki” 
wieszcza – w tym sensie istnienie elementu o charakterze „opozycyjnym” badaczka uzna-
ła za znaczące).

Artwińska już na tym przykładzie – występowania u nas różniących się portretów 
Mickiewicza (czyli też możliwości jakiegokolwiek funkcjonowania badaczy o odmiennych 
orientacjach metodologicznych) – dostrzegła zasadnicze różnice w wyznaczaniu i stoso-
waniu „granic totalitaryzmu”. Owszem, w Polsce tzw. burżuazyjni literaturoznawcy sta-
wali się przedmiotem nieustannych ataków, ich prace podlegały niemal wyłącznie kryty-
ce (i to niekiedy bardzo brutalnej), nie zmieniało to jednak faktu, że książki te mogły się 
ukazywać i w jakimkolwiek obiegu czy charakterze funkcjonować. Badacze ci zaistnieli 
zresztą nie tylko jako autorzy naukowych rozpraw. dość przypomnieć – pozostając już 
jedynie przy Mickiewiczu czy romantyzmie –  że w 1948 roku ukazała się dwutomowa 
rzecz Kleinera o naszym narodowym poecie, a pod koniec roku następnego nieprawo-
myślna praca o „dziedzictwie politycznym trzech wieszczów” 10 (gdy nie było w ogóle 
mowy o lansowaniu ich mitu), ponadto sam Kleiner dodatkowo występował np. w roli 
edytora (i to nie byle jakiej edycji, bo Dzieł wszystkich Słowackiego 11).  Podkreślmy: były 

  6  M o ż e j k o  (op. cit.) pisze np. o pewnych taktycznych różnicach „w praktycznej realizacji 
polityki kulturalnej w poszczególnych krajach” (s. 176), o zróżnicowanym przebiegu samych dys-
kusji, a nawet o „dwóch wersjach realizmu socjalistycznego” (s. 227 n.), „wersji bułgarskiej” i „wer-
sji polskiej”.

  7 ł u k a s i e w i c z, op. cit., s. 63.
  8 Ibidem, s. 64.
  9 zob. np. uwagi j. S ł a w i ń s k i e g o  na temat perspektywy opisu ówczesnej krytyki lite-

rackiej: Krytyka nowego typu. W: Teksty i teksty. Warszawa 1990, s. 131.
10 j. K l e i n e r, Mickiewicz. T. 1: Dzieje Gustawa. Wyd. 2. Lublin 1948; t. 2: Dzieje Konra- 

da. Lublin 1948. – S. K o z i c k i, Dziedzictwo polityczne trzech wieszczów. Warszawa 1949. W ro- 
ku 1949 Kleiner ogłosił także popularną monografię o Krasińskim.

11 j. S ł o w a c k i, Dzieła wszystkie. red. j. Kleiner. Bibliografię oprac. W. h a h n. T. 1–17. 
Wrocław 1952–1975. Kleiner brał także udział w pracach redakcyjnych nad wydaniem Dzieł Mic-
kiewicza.
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to zjawiska stosunkowo rzadkie i na domiar spychane na margines życia, ale miały miej-
sce 12. Tymczasem, co wyraźnie podkreśla Artwińska, w Nrd („pierwszym socjalistycznym 
państwie na ziemi niemieckiej”) „wszyscy inaczej myślący historycy literatury skazani 
byli na opuszczenie kraju, represje, w najlepszym wypadku na całkowite milczenie i zakaz 
uprawiania zawodu” (s. 12). Podobnie z tradycją. O ile u nas romantyzm był traktowany 
jako kłopotliwy spadek (głównie ze względu na występowanie elementów religijnych, ale 
i antyrosyjskich) i przez to poddawany rozmaitym zabiegom uwspółcześniającym 13, o tyle 
klasycyzm weimarski, nie dość że od samego początku uznany był „za najważniejsze 
niemieckie dziedzictwo” (s. 13), to jeszcze wespół z goethem stworzył obraz spójnej, 
jednolitej tradycji, bez jakichkolwiek pęknięć czy sprzeczności: „klasycyzm weimarski 
był uważany w radzieckiej strefie okupacyjnej i później w Nrd za wartość absolutną, zaś 
sam goethe traktowany w kategoriach ideowego i antropologicznego wzorca. Inaczej niż 
komuniści w Polsce, rygorystycznie wyodrębniający w romantyzmie nurt »postępowy« 
i »wsteczny«, komuniści niemieccy stworzyli na swoje potrzeby harmonijny, jednolity 
obraz klasycyzmu bez podziałów i wewnętrznych sprzeczności” (s. 67).

dopiero więc w perspektywie porównawczej można zauważyć, iż różnice w sposobie 
zaprowadzania elementów realizmu socjalistycznego (czy nawet szerzej: wcielania w ży-
cie założeń polityki kulturalnej) dotyczyły także kwestii o charakterze „technicznym” czy 
„taktycznym”. W niektórych przypadkach obserwujemy większy udział czynników na-
kazowych – istota działań polega wtedy na arbitralnych decyzjach władzy (i niekiedy na 
tym się wyczerpuje), w innych zaś zasadnicza rola przypada zabiegom manipulacyjnym. 
Artwińska w swoim wywodzie, bardzo klarownym i świetnie prowadzonym, znakomicie 
uchwyciła te różnice, niekiedy zresztą będące zaledwie niuansami. Pisze: „Można zary-
zykować tezę, że inaczej niż PzPr, partia niemiecka zadanie »przybliżania« swojego 
poety narodowego traktowała śmiertelnie poważnie, wierząc w moc jego ideologicznego 
oddziaływania. Odwołania do goethego były w Nrd więc czymś więcej niż tylko zabie-
giem retorycznym, mającym pomagać w indoktrynacji; jako autorytet autor Egmonta 
zajmował miejsce bezpośrednio za Marksem i Stalinem” (s. 74). Nic więc dziwnego, że 
także na płaszczyźnie bezpośrednich odwołań do narodowych poetów – i faktycznego 
wykorzystywania ich spuścizny (konkretnych dzieł, ich motywów lub bohaterów, ale też 
literackich gatunków czy samego języka) – rysują się niekiedy znaczące różnice. jeżeli 
w Nrd „ważniejszy od postulatu pisania ku czci goethego stawał się postulat pisania jak 
goethe”, jeżeli zadaniem pisarzy było „tworzenie takich utworów, które zarówno w formie, 
jak i w treści nawiązywały do osiągnięć wielkiego klasyka” (s. 205), i jeżeli temu wszyst-

12 Artwińska w swojej pracy przypomina też, że w wydanym na okoliczność 150 rocznicy 
urodzin Mickiewicza jubileuszowym zeszycie „Pamiętnika Literackiego” z 1948 roku znalazły się 
artykuły takich przedwojennych badaczy, jak Wacław Borowy, Konrad górski czy właśnie juliusz 
Kleiner. dodać zresztą należy, że i dla nich dostępne były łamy głównych czasopism społeczno-
-politycznych, jeśli tylko potrafili w jakiś sposób dostosować się do oczekiwań wydawcy. zob. np. 
j. K l e i n e r, Tryumfy realizmu w nierealistycznej poezji. „Odrodzenie” 1949, nr 14, s. 2 (rzecz 
o Słowackim).

13 Skrajnym chyba przypadkiem takiego „uwspółcześnienia” romantyzmu było sprowadze- 
nie jego rozumienia jedynie do kategorii czy też wymiaru „marzenia”. W programowym wystąpie- 
niu tak rzecz wyłożyła M. K i e r c z y ń s k a  (O realizmie socjalistycznym. „Kuźnica” 1950, nr 17, 
s. 7): „realizm tej literatury jest przeto w swoisty sposób zespolony z  r o m a n t y z m e m. To, co 
idealizm burżuazyjny rozgradzał, szufladkował jako zjawiska odrębne, nie przenikające się wzajem-
nie: realizm i romantyzm, rzeczywistość i marzenie – tego jedność postuluje realizm socjalistyczny. 
epoka budownictwa socjalizmu łączy w sposób nierozerwalny realizm twardej ciężkiej pracy przy 
warsztacie, na rusztowaniach budującego się gmachu, i romantyzm tworzenia nowego, sprawiedli-
wego świata. Praca człowieka jest zarówno aktem realnego budownictwa jak ucieleśnieniem ma- 
rzenia”.
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kiemu mogły patronować ustalenia kogoś takiego, jak györgy Lukács (głoszącego choć-
by, że wzorzec „powieści wychowawczej”, jaką były Lata nauki Wilhelma Meistra, po-
winien „stać się przykładem dla prozatorskich utworów realizmu socjalistycznego” 
ás. 218ñ 14), to możemy śmiało powiedzieć, że w Polsce mieliśmy do czynienia z czymś 
zasadniczo odmiennym. zdecydowanie większa liczba utworów na cześć Mickiewicza, 
liczne odwołania w wystąpieniach reprezentantów władzy (nawet tych najwyższych) nie 
miały właściwie znaczenia dla samej praktyki realizmu socjalistycznego. dla jego zapro-
wadzania, czyli dla procesów legitymizacyjnych – tak, ale dla sztuki pisarskiej, jej kon-
cepcji i wyglądu, odwołania te, jeśli już się pojawiały, miały charakter w znacznej mierze 
czysto rytualny.

Artwińska, opisując dzieje „nowej mickiewiczologii” (jej „etapy” czy kluczowe mo-
menty), zwróciła uwagę m.in. na głośny Spór o Mickiewicza Stefana Żółkiewskiego, a przy 
tej okazji na jego konstatacje tyczące się choćby Pana Tadeusza (s. 133) – że to suma 
„doświadczeń Mickiewiczowskiego realizmu”. jak nietrudno się domyślić, podobnych 
ustaleń na temat „realizmu”, zarówno w twórczości autora Dziadów, jak i w dziełach innych 
polskich romantyków, było mnóstwo, właściwie na takich „ustaleniach” opierały się wsze-
lakie ówczesne badania literackie, a przedtem cała propagandowa publicystyka. gdy 
jeszcze przed 1949 rokiem jan Kott, upominając się o masowe wznowienia klasyki, głosił, 
że „Mickiewicz – to jest właśnie owa prawda historii, prawda realizmu” 15, to posługiwał 
się dokładnie tym samym „wytrychem” (realizmem w funkcji demagogicznej 16). Tyle 
tylko, iż na temat „Mickiewiczowskiego realizmu” jakoś nie potrafili się zająknąć doktry-
nerzy, gdy już próbowali tłumaczyć szczegółowe zagadnienia realizmu socjalistycznego 
jako nowej metody pisarskiej, gdy objaśniali jakieś jej składniki, a przede wszystkim gdy 
odsyłali do konkretnych wzorów. Wtedy w ich wywodach próżno by szukać Pana Tadeusza 
czy nawet samego Mickiewicza 17. rzecz to wcale nie odkrywcza (w opisie polskiego soc- 
realizmu), ale w perspektywie porównawczej niewątpliwie warta podkreślenia: nasz naro-
dowy poeta nie patronował bezpośrednio doktrynie artystycznej ani tym bardziej pisarskie-
mu warsztatowi. W każdym razie nie tak, jak to miało miejsce za zachodnią granicą: 
„skodyfikowany przez goethego i omówiony przez Lukácsa gatunek Bildungsroman został 
potraktowany jako wzorzec nowej literatury; jako nadzieja i zapowiedź wielkich pisarskich 
rewolucji” (s. 220).

O tym więc, czy i które elementy literackiej przeszłości (i na dodatek – w jakim stop-
niu) mogły odgrywać faktyczną rolę przy zaprowadzaniu doktryny, a zatem w istotny 
sposób wpływać na jej kształt i losy, następnie na samą produkcję literacką (nie pełnić zaś 
wyłącznie roli narzędzia propagandowego), decydowały nie tylko sprzyjające okoliczności 
natury historycznej czy kulturowej, ale też np. obecność postaci cieszących się autorytetem 
w świecie nauki czy sztuki i ich intelektualne (czy artystyczne) możliwości. Artwińska 
pokazała, jak w Nrd taką rolę odegrał uczony – wybitny marksista o międzynarodowej 
renomie. Być może, dokonań Lukácsa nie należy przeceniać (zważywszy na dość skom-

14 A r t w i ń s k a  dodaje przy tym, iż „ustalenia węgierskiego badacza zostały oficjalnie uzna-
ne na plenum Sed w 1951 roku, poświęconym problemom sztuki współczesnej” (s. 219).

15 j. K o t t, W stronę klasyków. „Odrodzenie” 1945, nr 29. Cyt. z książki tego autora Postęp 
i głupstwo. Krytyka literacka. Wspomnienia 1945–1956 (t. 2. Warszawa 1956, s. 16).

16 Na temat realizmu traktowanego jako forma demagogii zob. przywołane studium g ł o w i ń-
s k i e g o  Realizm i demagogia.

17 zob. np. cytowany tekst  Kierczyńskiej. Ani razu nie pada w nim nazwisko Mickiewicza czy 
jakikolwiek tytuł jego dzieła, a pamiętać trzeba, że jest to u nas właściwie najważniejsze wystąpienie 
tłumaczące istotę realizmu socjalistycznego. jak wiadomo, było to jedno z programowych wystąpień 
V zjazdu zLP, obradującego w czerwcu 1950 w Warszawie. Wcześniej, na IV Walnym zjeździe 
zzLP w styczniu 1949, o realizmie socjalistycznym główni prelegenci napomykali (Żółkiewski czy 
Sokorski).
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plikowaną recepcję jego prac i stosunkowo szybki z nim rozrachunek), faktem wszakże 
jest, że to jego opisy i oceny literackiego dziedzictwa zaważyły na jednoznacznym ich 
rozumieniu, a następnie na sposobach ich wykorzystania w ramach tzw. klasycznej poli-
tyki (jednoznacznie negatywna ocena romantyzmu, zwrot w stronę klasycyzmu i jego 
praktycznie bezwarunkowa apoteoza, uznanie autora Fausta za najbardziej „postępowego” 
pisarza, a jego dzieł – za wzorcowe przykłady dla utworów realizmu socjalistycznego). 
W radzieckiej strefie okupacyjnej, a następnie w Nrd był zatem do wykorzystania prak-
tycznie cały klasycyzm (jako najważniejsza i spójna tradycja – właściwie jedyna), cały 
goethe, jego utwory jako wzorce gatunkowe i jego bohaterowie jako wzorce osobowe 
(a więc do wykorzystania były klasyczne utwory w funkcji „dzieł narodowych”), wreszcie 
– autorytet wybitnego badacza. jak zaś wiadomo, w Polsce nie dało się wykorzystać ani 
całego romantyzmu, ani całego Mickiewicza, żadnego jego utworu nie polecano narodowi 
do żarliwego czytania i studiowania (tak jak to czyniono za zachodnią granicą z Faustem 18), 
żadnej też Mickiewiczowskiej postaci nie kanonizowano na narodowego bohatera. jak 
słusznie zauważa Artwińska, „ani gustaw, ani Konrad, ani Tadeusz, ani tym bardziej Ka-
rusia czy zosia nie zdołali zdominować partyjnego dyskursu”. do Mickiewicza odwoły-
wano się „niejako całościowo” (s. 88). Ostatecznie więc na przełomie lat czterdziestych 
i pięćdziesiątych ubiegłego wieku żadnego z jego utworów nie wyniesiono do rangi naro-
dowego dzieła (w takim sensie, w jakim w Nrd stał się nim dramat goethego). Prawdzi-
wa kariera Pana Tadeusza jako narodowego poematu to bynajmniej nie lata socrealizmu 
(a o Dziadach w tym kontekście w ogóle nie ma co wspominać).

Nie jest to odpowiedni moment, by rozważać, co to w gruncie rzeczy oznaczało dla 
polskiej „drogi do realizmu socjalistycznego” (czy m.in. dzięki takiemu rozwiązaniu moż-
liwy był szybszy rozbrat z doktryną?), należy jednak bezwzględnie odnotować i wyraźnie 
podkreślić, że w Nrd – inaczej niż u nas – w pełni się powiódł „wariant kontaminacyjny” 
polityki kulturalnej. „Propozycja najważniejsza, zachęcająca do kontaminowania doktryny 
realizmu socjalistycznego z tradycją klasyczną, pochodziła od Lukácsa” (s. 218). Kusi mnie 
więc, by postawić z gruntu retoryczne pytanie: czy polski Lukács, gdyby takowy się znalazł, 
mógłby odmienić bieg niektórych wypadków w naszym kraju?

jeżeli nasz narodowy poeta nie patronował bezpośrednio doktrynie literackiej czy 
praktyce pisarskiej (bo twórców nie odsyłano do jego dzieł w celach warsztatowych), to 
z pewnością w jakimś sensie patronował nowemu literaturoznawstwu. Bez cienia przesady 
można bowiem powiedzieć, że „nowa mickiewiczologia” stanowiła wizytówkę tegoż lite-
raturoznawstwa. Autor Dziadów i romantyzm to były niewątpliwie główne obszary „wal-
ki” o nową polonistykę. Niestety – to także obszary największych spustoszeń. Słusznie 
Artwińska zwraca uwagę na fakt, że w przypadku Mickiewicza każde eksponowanie ja-
kichkolwiek jego cech czy przymiotów (w rodzaju: patriota, działacz polityczny, zwolen-
nik rewolucyjnych haseł „za naszą i waszą wolność”, internacjonalista, miłośnik ludu etc.), 
a więc każde kreowanie jego wizerunku jako antenata socjalizmu, wiązało się automatycz-
nie z całkowitym eliminowaniem innych jego rysów. I co ciekawe, nie były one bynajmniej 
przedmiotem przemilczeń, ale oficjalnych konstatacji. Walcząca z „upiorami polonistyki” 
Wanda Leopold pisała w 1950 roku na łamach „Nowej Kultury”: „W wypadku Mickiewi-
cza kierunek [...] zafałszowań był wyraźny: dominował Mickiewicz – nieszczęśliwy ko-
chanek Maryli, Mickiewicz – poeta religijny i mistyk, Mickiewicz – mesjanista i towiańczyk, 

18 A r t w i ń s k a  (s. 97) przypomina znane hasło głoszone publicznie przez przywódcę Nrd, 
Waltera Ulbricha: „jeżeli chcecie wiedzieć, jaka droga prowadzi w przyszłość, czytajcie Fausta 
goethego i Manifest komunistyczny Marksa. Wówczas wiedzieć będziecie”. To wypowiedź z 1958 ro- 
ku. Ale też kilkanaście lat później, w roku 1971, „W. Ulbricht – odnosząc się do dyskusji prowadzo-
nej w jednym z lipskich zakładów pracy – stwierdził, że obowiązkiem każdego z robotników jest 
gruntowna znajomość Fausta goethego”.
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Mickiewicz – duch bez skazy, a nie żywy, miotany wszystkimi sprzecznościami swojej 
trudnej epoki, człowiek” 19.

Warto też pamiętać, że w tego rodzaju działania angażowali się najwyżsi przedstawi-
ciele władzy, z Prezydentem rP na czele. Przy okazji odsłonięcia pomnika Mickiewicza 
w Warszawie (w styczniu 1950) Bolesław Bierut oznajmiał całemu społeczeństwu: „Siły 
reakcyjne chciały przywłaszczyć sobie Mickiewicza, usiłowały sfałszować obraz jego 
twórczości, pragnęły zataić jej rewolucyjne i ludowe podłoże. Burżuazyjna krytyka lite-
racka usiłowała wypaczyć lub przemilczeć rzeczywistą, głęboko ludową, społecznie-po-
stępową i rewolucyjną w ówczesnych warunkach – mimo wszelkich zewnętrznych nawar-
stwień mistycznych – treść ideologiczną twórczości poetyckiej i publicystycznej Adama 
Mickiewicza. Ważnym i zaszczytnym zadaniem współczesnych historyków literatury jest 
wydobyć, odsłonić i uwypuklić rzeczywiste, demokratyczno-ludowe podłoże społeczno-
-ideologiczne twórczości poety” 20.

historycy literatury należycie wykonali zadanie wyznaczone przez partyjnego przy-
wódcę. Wykreowali obraz Mickiewicza „wydobywający, odsłaniający i uwypuklający” 
wszystko to, co próbowali „wypaczyć czy przemilczeć” burżuazyjni krytycy. Cokolwiek 
więc oznaczała „rzeczywista, głęboko ludowa, społecznie-postępowa i rewolucyjna” treść 
utworów poety, takimi też rysami nakreślono i samą jego postać. W przypadku portreto-
wania Mickiewicza nie dziwi, oczywiście, istnienie mechanizmów redukcji, obróbki bądź 
przestrajania (bo ostatecznie wszyscy im podlegali w jakimś stopniu), zdumiewa natomiast 
skala czy rozmiar tego procederu. A następnie – jego „żywotność”. zwłaszcza ona. jak 
wiadomo, ten osobliwy wytwór „postępowej polonistyki”, w której swój udział zaznaczył 
nawet przywódca narodu 21, gościł u nas jeszcze przez długie lata. W przeciwieństwie do 
większości zjawisk literackich – socrealistyczny Mickiewicz nie zakończył swego żywota 
w przełomowym 1956 roku. I z tego punktu widzenia – z punktu widzenia całej historii 
realnego socjalizmu – jest to kwestia o zasadniczym znaczeniu. W PrL taki wizerunek 
wieszcza funkcjonował o wiele dłużej (właściwie do końca istnienia ustroju), a przede 
wszystkim o wiele efektywniej (choć, jak słusznie zauważa Artwińska, obecność Mickie-
wicza w oficjalnej propagandzie partyjnej po roku 1956 słabła ás. 97ñ). funkcjonował 
w życiu społecznym (na niezliczonych imprezach i obchodach), funkcjonował w szkole 
i w podręcznikach szkolnych, funkcjonował wreszcie w obiegu, zwłaszcza w kolejnych 
wydaniach beletryzowanej biografii autorstwa Mieczysława jastruna Mickiewicz. historia 
tej książki to zupełnie osobny fenomen (i to na skalę międzynarodową). fenomen zrodzo-
ny – przypomnijmy – w 1949 roku. już wówczas była to książka „torująca drogę marksi-
stowskiej nauce” 22, w jakimś stopniu uzupełniająca ją, a nawet – zastępująca 23. Tak czy 
inaczej, przez długie lata to ona kształtowała potoczną świadomość na temat naszego na-

19 W. L e o p o l d, W walce z upiorami polonistyki. „Nowa Kultura” 1950, nr 1, s. 3.
20 Z przemówienia Prezydenta R.P. Ob. Bolesława Bieruta przy odsłonięciu pomnika Mickie-

wicza w Warszawie dn. 28 stycznia 1950. W: A. M i c k i e w i c z, Wybór pism. Warszawa 1950,  
s. 8.

21 Na temat charakteru podobnych wystąpień przywódcy komunistycznego (adresowanych do 
rozmaitych grup społecznych czy zawodowych), ich statusu i usytuowania w komunikacji zob. 
studium M. g ł o w i ń s k i e g o  Władza ludowa przemawia do pisarzy (w: Dzień Ulissesa i inne 
szkice na tematy niemitologiczne. Kraków 2000).

22 M. j a n i o n, Współczesna postępowa wiedza o Mickiewiczu. „Pamiętnik Literacki” 1951, 
z. 2, s. 600.

23 zob. też uwagi na temat książki jastruna pomieszczone w głośnym Sporze o Mickiewicza  
S. Ż ó ł k i e w s k i e g o  (Wrocław 1952, s. 7). Tam biografia autorstwa jastruna wskazana jest jako 
jedna z zaledwie dwóch pozycji uzupełniających podstawową wiedzę na temat naszego narodowego 
poety (drugą jest książka h. S z y p e r a  Adam Mickiewicz – poeta i człowiek czynu. Zarys popu-
larny áWarszawa 1947ñ).
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rodowego wieszcza 24 (do połowy lat osiemdziesiątych kilkanaście krajowych wydań, poza 
granicami przetłumaczona także na kilkanaście języków, w tym na chiński, w związku 
radzieckim zaś wydana również w 8 tomach dla osób ociemniałych 25).

Oczywiście, jest rzeczą do dyskusji, które zagadnienia i wątki z rozległego obszaru 
literatury oraz polityki kulturalnej doby stalinowskiej i poststalinowskiej warte są dokład-
nego badania i opisu. Mickiewicz w PrL czy goethe w Nrd to przecież tematy – powie-
dzielibyśmy – wywoławcze, w ich granicach należy więc dokonywać rozlicznych wyborów. 
zagadnień, jakie można by sformułować przy tej okazji, byłyby zapewne dziesiątki. z tego 
też powodu, jak sądzę, nie da się zasadnie polemizować z autorką książki w sprawie tego, 
czego np. w niej zabrakło lub co mogło być potraktowane nieco szerzej bądź z większą 
uwagą 26. Anna Artwińska, doskonale uświadamiając sobie te ograniczenia i wynikające 
z nich trudności, i tak sięgnęła po jedno z najciekawszych rozwiązań tej kwestii. Przy 
opisie praktyk i strategii zawłaszczania tradycji, i tym samym budowania kolejnych mitów 
założycielskich, skoncentrowała się na tym, co w istocie służyło legitymizacji nowego 
systemu. z zagadnień ideologicznych, doktrynalnych zajęła się tymi o największej wadze 
(stosunek partii do dziedzictwa narodowego), z przykładów i postaci, które posłużyły za 
materiał egzemplifikacyjny, wytypowała te absolutnie pierwszoplanowe (najistotniejsze 
tradycje, najwięksi i najznamienitsi poeci), wreszcie z możliwych ujęć i perspektyw opisu 
wybrała te najszersze: nie tylko omówiła elementy systemu, ale prześledziła też i porów-
nała diachronię wypadków w dwóch różnych krajach bloku. Powstała w ten sposób książ-
ka o dużej zawartości problemowej, dużym ciężarze gatunkowym (wykorzystująca – co 
trzeba podkreślić – bogate źródła archiwalne i obszerną literaturę przedmiotu). jest to przy 
tym książka świetnie napisana i – co najważniejsze – inspirująca.

24 zob. np. ciekawe spostrzeżenia M. j a s i ń s k i e j  zawarte w pracy Zagadnienia biografii 
literackiej. Geneza i podstawowe gatunki dwudziestowiecznej beletrystyki biograficznej (Warszawa 
1970, s. 92, 130). jest tam m.in. mowa o Mickiewiczu jastruna jako o „książce zbójeckiej”.

25 zob. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Oprac. 
zespół pod red. j. C z a c h o w s k i e j, A. S z a ł a g a n. T. 3: G–J. Warszawa 1994 (biogram  
M. jastruna, s. 405).

26 Nie formułując więc jakiejkolwiek kwestii do dyskusji, wspomnę tylko o tym, co mnie oso-
biście zaintrygowało po lekturze książki Artwińskiej. Otóż w naturalny sposób chciałoby się teraz 
przeczytać coś o Mickiewiczu w Nrd i goethem w PrL. Wprawdzie sporo elementów takiej recep-
cji można sobie nie tylko wyobrazić, ale i zasadnie przewidzieć, niemniej ciekawe byłyby konkrety. 
W polskiej prasie z przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych odnajdziemy sporo artykułów po-
święconych obu narodowym poetom. jak łatwo przewidzieć, nie brakuje wśród nich wystąpień na 
temat pobytu Mickiewicza w Weimarze, jego spotkania z goethem, nie brakuje też studiów opisu-
jących dzieje recepcji (Mickiewicz w oczach współczesnych mu Niemców, Mickiewicz w pieśni 
i muzyce niemieckiej, Twórczość Goethego w Polsce). Wiadomo, że w obu krajach publikowano 
dzieła tych poetów. Nie znam szczegółów wydań niemieckich, ciekawe jednak, że w latach pięćdzie-
siątych ukazywały się tam wybory pism Mickiewicza z posłowiem nie kogo innego, tylko M. j a-
s t r u n a  (np. Gedichte. Lipsk 1953; Mickiewicz. Ein Lesebuch für unsere Zeit. Weimar 1953;  
wyd. 2, przerobione: Weimar 1955). z kolei w Polsce – w ramach masowej produkcji (planowej 
polityki) – drukowano także popularne, a nawet popularnonaukowe wydania goethego. dla przykła- 
du: w 1954 roku wyszło 4-tomowe wydanie jego Dzieł wybranych, pod redakcją j. z. jakubowskie-
go i A. Milskiej (nakład 10 000, twarda oprawa). W edycji tej odnajdziemy obszerny wstęp autorstwa  
A. M i l s k i e j  (Życie i twórczość Goethego), a następnie studium j. z. j a k u b o w s k i e g o 
Tradycje Goethego w Polsce. jest też wymowna nota edytorów, w której czytamy: „W pracy nad 
niniejszym wyborem dzieł goethego [...] korzystaliśmy z życzliwych rad germanistów z Niemieckiej 
republiki demokratycznej. [...] dziękując niemieckim przyjaciołom za to żywe zainteresowanie się 
naszą pracą, wyrażamy nadzieję, że wybór dzieł goethego w języku polskim stanie się jeszcze jednym 
przykładem pogłębiającej się współpracy i przyjaźni między Niemiecką republiką demokratyczną 
a Polską Ludową” (t. 1: Utwory poetyckie. Warszawa 1954, s. 55).
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A b s t r a c t
MArIUSz zAWOdNIAK 
(Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz)

SOCIALIST reALISM: SyNChrONy, dIAChrONy, 
ANd COMPArATIVe STUdIeS

The review discusses a book on the functioning of the most important literary traditions in  
totalitarian countries (in PPr – the Polish People’s republic, Pol. PrL, and gdr – german demo-
cratic republic, Pol. Nrd) and on the use of national poets as means of propaganda (when intro- 
ducing the system). Thus, the text describes socialist realism and its attutude to so-called progres- 
sive tradition (of Weimar Classicism and Polish romanticism), and about Mickiewicz and goethe, 
who were both purely instrumental in the PrL and Nrd for years. An advantage of the book is not 
only a comparative view on the problems in question, but also a presentation of the disparities in the 
development of socialist doctrine elements in the two neighbouring easter Bloc countries.
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Wydawnictwo Poznańskie, ss. 800 + 12 wklejek. ilustr.

z o f i a  T r o j a n o w i c z o w a, z o f i a  d a m b e k, I w o n a  g r z e s z c z a k, 
KALeNdArz ŻyCIA I TWórCzOŚCI CyPrIANA NOrWIdA. T. 3: ANeKS. – BI-
BLIOgrAfIA. – INdeKSy. Poznań 2007. Wydawnictwo Poznańskie, ss. 214 + spis 
ilustracji na wkładce, s. 1–4.

„Jakoby [...] już n i c  n o w e g o  być nie mogło!”

Od kilku dobrych lat przycichła publiczna debata o Cyprianie Norwidzie. Może to 
i dobrze. Autor Vade-mecum przestał być twórcą cenionym przez ludzi parających się 
w Polsce polityką (ze szkodą dla innych pisarzy – ale o to mniejsza). jednocześnie norwi-
dologia, podobnie jak inne poszukiwania humanistyczne, zdradza pewne objawy wyczer-
pania jako dyscypliny wiedzy. Najlepszym tego dowodem jest coraz bardziej zwalniający 
rytm publikowania znakomitych „Studiów Norwidianów”, wydawanych przez Katolicki 
Uniwersytet Lubelski. jak gdyby wszystko zostało już powiedziane w tym przedmiocie. 
jak gdyby już nic nowego powiedzieć nie można.

Paradoksalnie raz jeszcze wspomnieć warto słowa samego Norwida, będące zapisem 
prywatnego doświadczenia: 

„[...] byłem raz użytym w delegacji do jednego istotnie zasłużonego człowieka, któ-
remu koledzy ofiarowali byli dobrze zasłużony medal. rzecz tę cenną oddawałem w ręce 
udarowanemu i nie spodziewałem się był bynajmniej żadnych patetycznych utrudnień 
w tym poselstwie, osoba albowiem i prawdziwie zasłużoną była, i szczerej prostoty pełną.
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Atoli skoro uznawany i oceniony, przyjąwszy swój medal, począł starannie go obzie-
rać, dostrzegłem nagle na jego licach przebłysk podobny do uśmiechu, pomięszanego 
z wielce głębokim wrażeniem – to zaś było tak dziwnie wyraziste, iż długo jeszcze potem 
nasuwała mi sama wyobraźnia ten psychologiczny obraz. Aż we wiele czasu po delegacji, 
znalazłszy się raz bardzo poufnie z mężem, o którym tu się mówi, podniosłem umyślnie 
okoliczność i zapytałem o przyczynę szczególnego wrażenia...

– rzecz jest niezmiernie prosta! – odpowiedział – po raz pierwszy w życiu zobaczyłem 
czoło, usta i n o s  w ł a s n y  w profilu... I gdyby nie wasz medal, może, jak wielka liczba 
ludzi, położyłbym się w grób, nigdy pierwej własnego nosa mniej jednostronnie nie wi-
dziawszy. ja, który przecież ze wszech stron piramidy oglądałem!... Otóż myśl mi przyszła 
była, że zaiste muszą być jeszcze rzeczy n o w e  do okazania ludzkości, jeżeli, mówię, 
własny jej nos można zwiastować!” 1

Chwilowo mniejsza o to, kto został zaszczycony medalem przez delegację, w której 
Norwid brał udział. 

Pełna edycja Kalendarza życia i twórczości Cypriana Norwida, przygotowana przez 
zespół pod kierunkiem zofii Trojanowiczowej, uświadamia, iż w przypadku pozornie 
doskonale znanej twórczości autora Vade-mecum rzeczy nowe powiedziane być mogą. 
Okazuje się też, że biografia jednego z najoryginalniejszych pisarzy i myślicieli polskich 
niejednokrotnie budowana była na hipotezach i przypuszczeniach, miłych sercom biogra-
fów i komentatorów, ale czasami bardzo dalekich od faktów.

Nie mając nic przeciwko zacnym i szlachetnym wizjom biografii, często kreowanych 
w celach dydaktycznych czy moralistycznych, przyjrzeć się warto, jak to było naprawdę. 
Może i w utworach pisarza uda się dostrzec sensy nowe, chociażby w wymiarze historycz-
nym – przez przywrócenie słowom ich właściwego kontekstu. Biografia zaś poety polskie-
go, zrekonstruowana starannie na podstawie faktów, to też rzecz nowa, uwagi ze wszech 
miar godna.

„O – ciernie deptać znośniej – i z ochotą...”

jako grasant, boć nie jako cierpliwy pracownik norwidologii, z wielkim zaciekawieniem 
kilkakrotnie przeczytałem obydwa tomy wraz z aneksami Kalendarza życia i twórczości 
Cypriana Norwida. zapewne nie tak wypada czytać kalendaria, lecz nie tylko osoba bo-
hatera taki sposób lektury narzuciła. Była to lektura wielce ciekawa, ale też i smutna. 
Przedstawiona precyzyjnie, z pietyzmem wobec faktów, dramatyczna biografia Cypriana 
Norwida to ostatecznie jedna z wielu polskich biografii w. XIX, w których wielkość du-
chowa sąsiaduje z nędzą materialną.

Ponieważ problemy życia i twórczości autora Vade-mecum nie są mi obce, mam pełną 
świadomość, iż w przypadku tej publikacji wielka pokora czytelnika jest jedyną stosowną 
postawą.

rzecz w tym, iż bardzo trudno jest pisać o oczywistości. Oczywistością zaś jest sens 
i pożytek kalendarium życia i twórczości Cypriana Norwida – jednego z najciekawszych 
twórców kultury polskiej, twórcy tyleż oryginalnego, co w swojej twórczości szalenie 
kłopotliwego. M.in. dlatego że kwestia autokreacji biografii w jego przypadku zajmowała 
niepoślednie miejsce. I to w perspektywie egzystencji romantycznej, świadomie zaciera-
jącej granice między życiem a spuścizną literacką, kostiumem, pozą, rolą społeczną a jed-
nostką.

Norwidowska autokreacja, akcentująca szczególne miejsce osoby, a raczej legendy 
romantycznej george’a gordona Byrona, spotykała się niejednokrotnie z wizerunkami 

1 C. N o r w i d, Milczenie. W: Pisma wszystkie. zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami 
krytycznymi opatrzył j. W. g o m u l i c k i. T. 6: Proza. Cz. 1. Warszawa 1971, s. 222.
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kreślonymi przez współczesnych mu, z różnych powodów niechętnych artyście. Potem zaś 
doszli do głosu odkrywcy Norwida, jak zenon Przesmycki – Miriam, uwikłani w świato-
pogląd młodopolski, gdzie topos „zapoznanego geniusza” zajmował ważną pozycję. Au-
tokreacja artysty bywała nieraz wyolbrzymiana przez twórców opracowań, zarzuty – nie-
kiedy mające charakter prywatnych wyznań – stawiane „głupiemu społeczeństwu polskie-
mu”, jak niejednokrotnie pisał rozgoryczony Norwid w swej korespondencji, często 
uzyskiwały status prawd powszechnie obowiązujących. Sprawa Norwida powracała 
i później, przy okazji wypadków, w których kategorie prawdy historycznej miały znacze-
nie nieistotne. Prowadziło to w konsekwencji do akcentowania dogodnych dla piszącego 
wypowiedzi Norwida, do kreowania kolejnych mistyfikacji w imię takich czy innych racji 
stricte utylitarnych. Wystarczająco zawikłana i dramatyczna biografia została tutaj podda-
na dodatkowemu procesowi tworzenia legendy artysty.

Pisał przed laty Wacław Borowy: „Wielokrotnie [...] ukazuje poezja Norwida, jak 
wielkie znaczenie mogą mieć drobne wydarzenia i drobne rzeczy w życiu ludzi: słowa 
powiedziane zbyt cicho albo zanadto głośno, herbata przerywająca rozmowę, wachlarz, 
bransoletka, czapka obszyta barankiem. jednym z częściej powracających jest u Norwida 
motyw kwiatów rzuconych czy przesłanych bez komentarza” 2.

Nierzadko owe drobne wydarzenia w twórczości autora Vade-mecum stawały się ele-
mentem jego kreowanej autobiografii, czasami zyskując wymiar metafizyczny; zrozumiałe, 
że wobec szczupłości dokumentów kusząca bywała perspektywa biograficznej interpretacji 
Norwidowskiej poezji. Szczególnie jeżeli owa interpretacja dogodna była dla interpretatorów. 
Perspektywa metafizyczna umożliwiała wyeliminowanie troski o faktografię.

Wedle jednej z edycji pism Norwida jego ostatnie słowa skierowane do bliskich, ale 
także do społeczeństwa polskiego, brzmieć miały następująco: „C. N. zasłużył na dwie 
rzeczy od Społeczeństwa Polskiego: to jest, ażeby oneż społeczeństwo nie było dlań o b c e 
i  n i e p r z y j a z n e” 3.

Te dramatyczne słowa kreowały imperatyw odbioru twórczości Norwida, ale także po 
raz kolejny powoływały do funkcjonowania ewangeliczny motyw „proroka między swymi”. 
A nie wypada przecież z prorokiem i męczennikiem polemizować. Chyba ze szkodą dla 
myśli autora Pieśni społecznej czterech strón.

Wielkiego taktu i sporej dozy krytycyzmu wymagało oddzielenie Norwidowskiej 
autobiografii, kreowanej przez artystę w poezji czy korespondencji, od faktów. I to prak-
tycznie od samego początku – od wpisania metryki w porządek kontynuacji Byrona. 
Niekiedy owa autobiografia, opierająca się nierzadko na nieporozumieniach, krzywdziła 
inne postacie. Toć przecież nie tylko oponenci Norwida doczekali się niezbyt pochlebnych 
opinii – jak julian Klaczko czy Koźmianowie (by wspomnieć najczęściej zniesławianych 
przez ortodoksyjnych norwidofilów), ale pojawiła się czarna legenda Marii Kalergis – ko-
biety, która odtrąciła miłość autora Vade-mecum. Co ważne, Kalendarz uświadamia czy-
telnikowi dramat samej Marii Kalergis. 

zarazem dawała o sobie znać skłonność do wybielania Norwida w imię takiego czy 
innego procesu kanonizacyjnego. Wybielanie oznaczało niejednokrotnie powoływanie do 
życia bardzo uproszczonej i uładzonej wersji biografii twórcy, eliminowanie jego pomyłek, 
ubożenie skomplikowanego charakteru, którego wyłącznymi cechami nie były tylko „po-
ezja i dobroć”. Ostatecznie Norwid nie bywał nieomylny w swoich ocenach ludzi i faktów. 
W jego wypowiedziach nie brakuje wszak spostrzeżeń trafnych i przenikliwych, ale znaleźć 
można tu i sporo uprzedzeń, opinii nietrafnych i anachronicznych. Moim zdaniem, warto 

2 W. B o r o w y, Główne motywy poezji Norwida. W: O Norwidzie. Rozprawy i notatki. War-
szawa 1960, s. 40.

3 C. N o r w i d, list do z. radwanowej, z marca 1883. W: Pisma wszystkie, t. 10: Listy. 
1873–1883, s. 202.
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tę bogatą całość mieć na względzie, całość, do której zbliżenie umożliwia efekt pracy ze-
społu pod kierunkiem zofii Trojanowiczowej.

„Na stole leżał nowy ksiąg katalog...”

Pora, by z należytą pokorą dokonać wprowadzenia w zawartość z górą 1800 stronic. 
jednak odczytanych jako całość. 

Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida to bez wątpienia praca zespołowa. 
Śmiem wszakże twierdzić, że nad całością unosi się krytycyzm znawczyni spuścizny li-
terackiej poety – zofii Trojanowiczowej, której opracowania zawsze charakteryzowały 
się szacunkiem wobec źródeł faktograficznych, szczególną oględnością w formułowaniu 
sądów. W tym przypadku wzorcową dla norwidologii, chyba nie tylko moim zdaniem, 
pracą jest tom pt. Ostatni spór romantyczny. Cyprian Norwid – Julian Klaczko 4. Tom, 
który zarówno jest rekonstrukcją sporu między dwoma przedstawicielami polskiej myśli 
społecznej, politycznej i estetycznej, jak i praktycznie przywraca kulturze polskiej osobę 
autora Wieczorów florenckich i Juliusza II, że o rzeczowej publicystyce politycznej już 
nie wspomnę. Wszak bardzo agresywne z czasem wystąpienia-ataki Klaczki, wymierzo-
ne w twórczość, ale przede wszystkim w osobę Norwida, wiązały się z docenianiem 
(chyba nawet przecenianiem) znaczenia oponenta w kręgu kolejnej formacji emigracji 
polskiej XIX wieku. 

Młodość warszawska, wielkopolskie tropy, epizod więzienny, wreszcie postawa Nor-
wida wobec programu hotelu Lambert czy inne fakty z biografii pisarza zaprezentowane 
zostały dużo wcześniej. dlatego śmiem mniemać, że autorki Kalendarza mogły twardo 
stąpać po obszarze wyznaczonym przez zofię Trojanowiczową. I ze szczególną sumien-
nością względem faktów, aż chciałoby się powiedzieć w formie komplementu: z iście 
poznańską sumiennością.

z powodów czysto technicznych Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida 
podzielony został na dwa tomy czy na dwie części. Tom pierwszy obejmuje lata 1821–1860, 
tom drugi zaś: 1861–1883. również względy techniczne zadecydowały o wyodrębnieniu 
tomu trzeciego – z aneksami, komentarzami i indeksami. Niekiedy ten podział na trzy 
woluminy sprawia kłopoty czytelnikowi, chociażby weryfikującemu komentarze. A przede 
wszystkim – w sposób zupełnie niezamierzony – sugeruje cezurę w biografii artysty. Mu-
szę wspomnieć o tym przez uczciwość, gdyż autorki starannie wystrzegały się jakichkolwiek 
sugestii i zabiegów interpretacyjnych wobec rekonstruowanych faktów.

Przyjęte ramy chronologiczne całości obejmują oczywiście lata życia Cypriana Ksa-
werego gedarda Walentego Norwida – wedle odpisu aktu urodzenia. 

Narracja zaczyna się jednak od 25 IV 1818 – od daty ślubu jana Norwida z Ludwiką 
zdzieborską. 

Aż chciałoby się zapytać: jak się poznali, kim byli? Tym bardziej że była to trzecia 
żona jana Norwida. Nie wiem jednak, jak daleko w przeszłość kolejne pytania mogłyby 
doprowadzić. Pytania stawiane nie z powodu kaprysu czytelnika, współcześnie przywy-
kłego do relacji z życia prywatnego, lecz z powodu konieczności weryfikacji późniejszych 
wypowiedzi samego Norwida.

Mam pełną świadomość, że rozstrzygnięcia i decyzje autorek zostały wymuszone przez 
względy natury technicznej. Przeto pojawiające się tutaj uwagi mają najczęściej charakter 
wątpliwości i znaków zapytania, zapisywanych ołówkiem na marginesach kart, nie zaś 
zastrzeżeń. Te bowiem stawiać można pod adresem współczesnych wymagań poligraficz-
nych bądź wydawniczych – tu zaś myśl wstrzymuje pióro: „czy warto”?

4 zob. z. T r o j a n o w i c z o w a, Ostatni spór romantyczny. Cyprian Norwid – Julian Klacz-
ko. Warszawa 1981.
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dociekliwy czytelnik odpowiedź na swe pytania znajdzie w zamieszczanych starannie 
pod datami dziennymi odsyłaczach bibliograficznych. Chociaż nie zawsze pełną odpowiedź.

Pierwsza wątpliwość pojawia się już pod datą 24 IX 1821 – przy bezspornym fakcie, 
poświadczonym przez stosowne dokumenty, jakim były narodziny Cypriana Norwida. 
dopiero współczesna administracja wykształciła bezwzględny charakter tożsamości pasz-
portowej obywateli, Norwid nie był jedynym twórcą polskim, który świadomie w później-
szych wypowiedziach przesuwał datę swoich narodzin, w tym przypadku na rok 1824 – rok 
śmierci Byrona, natomiast pamiętać wypada, że od samego początku uczestniczymy tu 
w procesie autokreacji, romantycznym, artystowskim, ale i indywidualnym.

Kolejne stronice to narodziny rodzeństwa poety, początek problemów finansowych 
ojca i wreszcie śmierć matki. 

Okresowi powstania listopadowego towarzyszy najprawdopodobniej: „Pierwsza 
książka przeczytana przez Norwida – Don Kichot Cervantesa w przekładzie franciszka 
Podolskiego: Historya, czyli dzieje i przygody przedziwnego Don Quiszotta z Manszy 
z hiszpańskiego na francuskie, a teraz na polskie przełożone przez F. H. P. K. M. Warszawa 
1786 [...]” (t. 1, s. 18). zważywszy na fakt, iż informacja ta ma swe źródło w wierszu 
Norwida Epos-nasza i w liście z r. 1871 do łuszczewskiej-deotymy, sądzę, że tego typu 
informacje warto by dobitniej wyodrębnić z relacji faktograficznej. Ale i teraz w miarę 
przytomny czytelnik powinien sobie dać radę.

Latom nauki towarzyszą manifestacje patriotyczne, w tym egzekucja Artura zawiszy 
26 XI 1833, a także problemy finansowe ojca, które doprowadzą do jego aresztowania 
i osadzenia w „areszcie dłużników i defraudantów skarbowych” (t. 1, s. 25) w 1835 roku. 
Po śmierci ojca po 28 VII 1835 „Konstytuuje się rada opiekuńcza mająca się zająć spra-
wami czworga nieletnich dzieci jana Norwida” (t. 1, s. 26). Później problemy materialne 
będą nieustannie towarzyszyć poecie, warto się zastanowić, jaki wpływ na to miały mło-
dzieńcze doświadczenia. Nie potrafię sobie nadal odpowiedzieć precyzyjnie na pytanie, 
kto jest winowajcą mizerii finansowej autora Vade-mecum w kolejnych latach.

7 I 1839 dyrekcja gimnazjum Praktyczno-Pedagogicznego na Lesznie wydaje pismo, 
w którym o Cyprianie Norwidzie czytamy, iż „podczas swego pobytu w gimnazjum spra-
wował się przyzwoicie” (t. 1, s. 39). „Przyzwoicie” nie musi wcale oznaczać, iż zanadto 
przykładał się do nauki. 

Ludwik i Cyprian Norwidowie zaczynają podkreślać swoją obecność w życiu ówczes- 
nej Warszawy, choć zda się, że Ludwik był zdecydowanie roztropniejszy.

rok 1840 przynosi debiut literacki Cypriana Norwida. Myślę, że wybór utworu pt. 
Mój ostatni sonet znakomicie sytuuje pisarza w kręgu dialogu o kształt romantyzmu pol-
skiego, z problemem rozpowszechnionej po Mickiewiczu sonetomanii, alić tutaj jednak 
przyjdzie poprzestać na hipotezie nie potwierdzonej, przyznaję – ponętnej, lecz tylko hi-
potezie.

Okres początków twórczości Norwida został wybornie opisany przez zofię Trojano-
wiczową 5. Szczegółowe prześledzenie obecności autora Vade-mecum w kręgu „młodej 
piśmienności warszawskiej” przeprowadzone było w sposób nienaganny, przywracając 
temu środowisku pisarskiemu właściwą – tj. raczej poślednią pozycję wśród wielkich ro-
mantyzmu polskiego. Po raz kolejny pojawia się pytanie o „wiersz przecudowny” – wedle 
określenia współczesnych. A przede wszystkim nazbyt wiele, moim zdaniem, miejsca 
zajmuje historia domniemanego narzeczeństwa z Kamilą Lemańską. 

Przy wielkim szacunku dla osiągnięć juliusza W. gomulickiego nie widzę powodu, 
by tyle uwagi poświęcać potwierdzaniu jego przypuszczeń. 

Tym bardziej że takie postawienie sprawy będzie miało konsekwencje nieco później. 
27 III 1845 w rzymie, podczas bierzmowania, Cyprian Norwid przyjął imię Kamil. jak 

5 z. T r o j a n o w i c z o w a, Rzecz o młodości Norwida. Poznań 1968.
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chce gomulicki – przez pamięć o owej hipotetycznej byłej narzeczonej. jak sugerują 
autorki Kalendarza, być może przez pamięć o osobie Kamila Lellisa: „założyciela kami-
lianów, patrona chorych, szpitali i pielęgniarzy” (t. 1, s. 176). rzecz w tym, że na dzień 
27 III Piotr Skarga prezentuje Męczeństwo [...] Marka Aretuzjańskiego 6. Sądzę, iż w tym 
przypadku jeszcze jedna hipoteza jest szalenie kusząca – osoba Marka furiusza Kamillu-
sa, któremu bardzo wiele miejsca poświęca Liwiusz 7 ze względu na jego zasługi w walkach 
z gallami; zważywszy na późniejsze powoływanie się Norwida na „imię rzymskie”, jakie 
miał otrzymać na bierzmowaniu, jest to hipoteza równie zasadna. Przypomnijmy, że Ka-
millusa ostatecznie: „nazywano romulusem, ojcem ojczyzny i drugim założycielem 
miasta” 8. Ale w tym przypadku pewności mieć już nie będziemy. Prawda też jest taka, że 
w r. 1858, kiedy to Norwid przypominał w liście do Karola Krasińskiego o sakramencie 
bierzmowania, zmienić się mogła i jego wykładnia przybranego imienia. Pozostańmy przy 
stwierdzeniu, że istnieją minimum trzy hipotezy imienia przybranego na bierzmowaniu 
przez Cypriana Norwida; mnie osobiście najmniej przekonuje pamięć o domniemanej 
narzeczonej. Tę jedną wątpliwość niechaj zechcą mi wybaczyć autorki Kalendarza.

Szczegółowo został zrekonstruowany okres wojaży poety po europie, burzliwe dzie-
je jego uczucia do Marii Kalergis. Można się zastanowić, czy nie tutaj ma swoje źródło 
późniejsza opłakana sytuacja materialna pisarza; tym bardziej że nie wszystkie gromadzo-
ne w tym czasie pamiątki przeszłości miały znamiona autentyku – chociaż zapewne taką 
miały cenę. 

Precyzyjnie odtworzone zostaje uczestnictwo w działalności polskiej emigracji w Pa-
ryżu; nowe fakty są przywołane przy rekonstrukcji Norwidowskiej wyprawy do Ameryki 
i smutnego powrotu.

Wreszcie 30 IV 1856 życzliwy autorowi Promethidiona Teofil Lenartowicz pisze do 
Kornelii Sztembarthowej w Warszawie, odpowiadając na pytanie józefa Ignacego Kra-
szewskiego o Norwida: „raczże mu powiedzieć, że żyje, jak może, we francji, że mieszka 
w Paryżu rue Chaillot 107, że zgorzkniał i ogłuchł, zapewne nie z rozkoszy, że go opuści-
li wszyscy dawni przyjaciele – to wszystko, co mu donieść mogę” (t. 1, s. 621).

Bo o czymże tu było donosić, pominąwszy twórczość artystyczną i literacką?
I wreszcie jeszcze jeden przejmujący zapis – tłumaczenie listu Teresy Mikułowskiej 

do Michała Kleczkowskiego z 9 II 1877: „Pan Norwid przybył do nas wczoraj około go-
dziny 3 po południu; minę miał smutną i nieco zagniewaną, ale kiedy zobaczył swój po-
koik, czysto urządzony, i kiedy zapewniliśmy go, iż nikt go nie będzie molestował, że 
będzie całkowicie panem u siebie i że będzie miał tyle kontaktów ze swoimi towarzyszami, 
ile będzie chciał, wyglądał na zadowolonego, a nawet dziękował mi kilkakrotnie za przy-
gotowanie mu tak wygodnego pokoiku á...ñ” (t. 2, s. 650–651).

Tego pokoiku Norwid już nie opuści do końca dni swoich, mimo mniej czy bardziej 
szalonych marzeń o wyprawie do Chin.

rekonstrukcja kończy się na słowach z listu józefa Bohdana zaleskiego do syna 
dionizego z 26 V 1883: „Chcę k o n i e c z n i e  widzieć się z Nabielakiem, aby nie żałować 
kiedyś, jak wczoraj po Norwidzie, o którym dowiedziałem się p o  n i e w c z a s i e” (t. 2, 
s. 784). dopełnieniem rekonstrukcji są nekrologi i wzmianki o „sylwetkach pośmiertnych” 
pisarza. Taka jest bowiem logika gatunku wypowiedzi naukowej, znanej pod nazwą „ka-
lendarz życia i twórczości”. 

zda mi się, że logiczną kontynuacją tej edycji byłoby rozwinięcie i uzupełnienie ma-

6 P. S k a r g a, Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu. Na każdy dzień przez cały rok.  
T. 1. Petersburg 1862, s. 270–271.

7 T y t u s  L i w i u s z, Dzieje od założenia miasta Rzymu. (Wybór). Przeł., oprac. W. S t r z e-
l e c k i. Wyd. 2, poszerz. Wrocław 1955.

8 Ibidem, s. 220.
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teriałów ze stosownego tomu Nowego Korbuta tudzież dopełnienie cennej publikacji, 
prezentującej dzieje recepcji 9; w przypadku tego postulatu zostaje jednak gorzka wiedza, 
wyprowadzona chociażby z wiersza zbigniewa herberta:

to są oczywiście marzenia
mogą się spełnić
albo nie spełnić 10.

zaraz przecież pojawiłoby się marzenie o sfinalizowaniu nowej edycji pism Norwida, 
realizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. Pozostańmy zatem przy tym, co jest.

We Wprowadzeniu zasygnalizowane są nader subtelnie problemy związane z krytycz-
ną analizą wypowiedzi samego Norwida, jego współczesnych, a także ceniących go wiel-
ce edytorów. Sądzę, że autorki Kalendarza posłużyły się tutaj szalenie precyzyjnie metodą 
badawczą i interpretacyjną, scharakteryzowaną przez poetę w jego interpretacji dramatów 
Słowackiego: „rozpruj książkę i przeciągnij po stole, pionowo karty jej stawiając [...]” 11.

Mozół i trud przy pracy nad tą rekonstrukcją pieczołowicie został ukryty przed czy-
telnikiem, ich dowodem są natomiast nieocenione przypisy, przywołujące niejednokrotnie 
nie znane do tej pory źródła.

rzecz w tym, że Norwid nie był dla swoich współczesnych twórcą zasługującym na 
wyjątkową uwagę; ot, jeden z wielu młodych piszących w Warszawie, a następnie coraz 
bardziej dziwaczący i dziwaczejący na emigracji, gdzie nie brakowało wszak osobowości 
wybitnych, nie brakowało i szaleńców. jednym z nich był dla ówczesnych kręgów kultu-
ralnych Norwid.

Na pewno po raz pierwszy można dzięki Kalendarzowi poznać życie autora Vade-
-mecum w całości, rekonstruowane mozolnie na podstawie zachowanych dokumentów, 
przy bardzo krytycznym podejściu do wypowiedzi samego artysty. 

Konieczność dokonania weryfikacji wyobrażeń o artyście w życiu społecznym XIX wie-
ku. Taką weryfikację daje kalendarium życia i twórczości. równocześnie tomy te otwie-
rają możliwość ponownej lektury pism autora Vade-mecum, namysłu nad jedną z wielu 
biografii romantycznych, które kształtowało napięcie między biegunami wyznaczonymi 
przez dramat koniunkcji „cześć i skandale” 12.

 „Przez jakie ścieżek bo chadzałem krocie...”

Pora zamknąć Kalendarz. zakładkę zostawiając chociażby przy liście Leona Czaykow-
skiego do nieznanego adresata, być może życzliwej poecie kobiety, z r. 1858: „O Norwidzie 
cóż ci mam powiedzieć? Poznałem go, lecz znam go jeszcze mało dotychczas; nic w nim 
dziwacznego dostrzec nie mogłem. Owszem, nadzwyczaj przyjemny, bardzo myślący, 
a przede wszystkim niezmiernie łagodny w każdym swoim sądzie człowiek. zna większą 
część kuli ziemskiej i wszystkie prawie inteligencje sztuki. głuchy jest tak, że trudno mu 
się udzielać, a sam – wbrew zwyczajowi głuchych – tak wiele mówi, że trudno go zrozu-
mieć. Mówi dość płynnie, lecz myśl mu skacze po wszystkim – po ziemi i gwiazdach, a na 
zapytanie (które dosłyszy) odpowiada tak, że do słów jego własną swą myślą trzeba sobie 
długi most budować” (t. 1, s. 694).

To przecież i współcześnie znakomita wskazówka interpretacyjna przy próbach lektu-
ry utworów Norwida, a dziwaczności w nim tyle, co u innych romantyków dostrzec da się.

9 zob. Norwid. Z dziejów recepcji twórczości. Wybór, oprac. i wstęp M. I n g l o t. Warszawa 
1987.

10 z. h e r b e r t, Ze szczytu schodów. W: Wiersze zebrane. Oprac. edytorskie r. K r y n i c k i. 
Kraków 2008, s. 447.

11 C. N o r w i d, Do M... S... „O Balladynie”. W: Pisma wszystkie, t. 6, s. 465.
12 A. W i t k o w s k a, Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków. gdańsk 1997.
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dzięki pracy zespołu pod kierunkiem zofii Trojanowiczowej możliwe jest nie tylko 
poznanie faktów z życia Norwida, uporządkowanie jego korespondencji, przeprowadzenie 
należytych korekt w jego twórczości. Integralnym elementem tej pracy staje się uświado-
mienie, że autor Vade-mecum to zaledwie jeden z licznego grona polskich nędzarzy w. XIX, 
pracujących niestrudzenie nad wartościami duchowymi.

Benedyktyński trud zaowocował bezcennym studium historycznoliterackim, ważnym 
dla historyka literatury i kultury polskiej. 

jednocześnie otwiera się tutaj fascynująca perspektywa, mająca swój punkt wyjścia 
w Wyznaniach uduszonego autorstwa Kazimierza Wyki 13... Bo oto pomyślmy...

gdyby w okresie warszawskim los sprawił, że doszłoby do rzeczowych rozmów mię-
dzy Norwidem a Narcyzą Żmichowską... gdyby Norwid nie opuścił Warszawy... gdyby 
nieco oględniej traktował swoje rękopisy... gdyby Maria Trębicka nie była po słowie 
z felicjanem faleńskim...

Nawet jeżeli zaniechamy tych poszukiwań alternatywnych dziejów literatury polskiej, 
Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida to dzieło wyjątkowe. Objawiające bowiem 
rzeczy nowe norwidologii i miłośnikom twórczości Norwida. 

A mniej patetycznie mówiąc:
Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida zajmuje należyte miejsce wśród nadal 

zbyt nielicznych tego typu opracowań literatury polskiej. W pełni wykorzystana została 
cała dostępna wiedza o artyście, którą bardzo subtelnie oczyszczono z wszelkich zabiegów 
kreatorskich samego Norwida, ale też uwolniono od takich czy innych postaci legendy 
twórcy. Starannie zebrana dokumentacja bibliograficzna, towarzysząca poszczególnym 
datom, a także w Bibliografii, zajmującej niemałą część tomu trzeciego, prezentuje naj-
ważniejsze rozprawy poświęcone Norwidowi, również z zakresu prac faktograficznych, 
do momentu oddania publikacji do druku. zawsze jednak zostaje nadzieja, że jeszcze „coś 
nowego” uda się tutaj znaleźć.

Na pewno bez tego opracowania refleksja o autorze Vade-mecum jest już dzisiaj prak-
tycznie niemożliwa. A bez wyjątkowych cech warsztatu naukowego zofii Trojanowiczowej 
powstanie tego dzieła byłoby niemniej niemożliwe. 

Teraz pora, by po raz kolejny przystąpić do lektury tych tomów. jak komu wola – może 
pogrymasić. Ale z zachowaniem należnej pokory...

A b s t r a c t
MAreK AdAMIeC 
(University of gdańsk)

NOrWIdIAN ChrONOLOgy
The review puts the volumes of the Chronology under consideration into the perspective of the 

research in Norwid’s life and literary creativity to date. It emphasises the assidousness in reconstruc-
ting the facts in Norwid’s biography supported by present state of research, as well as verifies the 
unconfirmed and repeated assumptions and hypotheses found in many research papers. An attempt 
was also made to situate the publication into the field of the present-day knowledge on 19th century 
and contemporary humanities – no doubt the book in question fills the substantial gap in Polish  
literature and culture studies.

13 K. W y k a, Wyznania uduszonego. W: Wędrując po tematach. T. 2: Puścizna. Kraków 1971.
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MIChAł KUzIAK 
(Uniwersytet Warszawski)

MALLArMÉ – NOrWId KOMPArATySTyCzNIe

P i o t r  Ś n i e d z i e w s k i, MALLArMÉ – NOrWId. MILCzeNIe I POeTyCKI 
MOderNIzM We frANCjI OrAz W POLSCe. (recenzenci: Bertrand Marchal, Michał 
Masłowski). Poznań 2008. Wydawnictwo Naukowe UAM, ss. 354. „Kolekcja europejska”. 
redakcja: Krystyna Bartol, Krzysztof Trybuś, Bogusław zieliński. Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Seria „filologia Polska”. Nr 104.

To ważna książka. Być może, jedna z najważniejszych, jakie ostatnimi czasy poświę-
cono Norwidowi. A przy tym jedna z nielicznych polskich publikacji na temat Mallarmégo. 
jako zajmujący się polskim poetą patrzę na tę komparatystyczną publikację w norwidow-
skiej perspektywie, zdając sobie sprawę, iż takie określenie mojego punktu widzenia może 
być niesprawiedliwe. Spojrzenie takie jest jednak motywowane również tym, że jeśli 
Mallarmégo w sposób niekwestionowalny połączono z modernizmem (powstało wiele prac 
omawiających modernistyczną poetykę twórcy 1), w przypadku Norwida takie powiązanie 
stanowi hipotezę interpretacyjną, dodam – ciągle jeszcze odważną, odświeżającą lekturę 
dorobku literackiego autora Promethidiona (co istotne: badacz śledzi elementy interesują-
cej go poetyki dekompozycji języka i tekstu już we wczesnych wierszach Norwida). Po-
nadto sam autor recenzowanej książki czyta dzieło polskiego poety w kontekście utworów 
Mallarmégo, nie odwracając tej relacji.

hipoteza o związkach Norwida z modernizmem sformułowana została przy tym 
w pracy Piotra Śniedziewskiego ostrożnie, w wyważony sposób. Badacz pisze bowiem 
o pogranicznym usytuowaniu twórcy – między romantyzmem a modernizmem, o wychy-
leniu Norwida w kierunku poetyki modernistycznej oraz uwikłaniu w jeszcze romantycz-
ny problem milczenia jako nieadekwatności słowa i myśli (a także mowy ezopowej czy 
ogólnie – związanej z traumatycznym doświadczeniem historii Polski).

O znaczeniu książki świadczy, po pierwsze, to, że Śniedziewski umieszcza twórczość 
Norwida w ważnym dla niej kontekście literatury europejskiej, jemu współczesnej; kon-
tekście mało znanym, ledwie zarysowanym w opracowaniach, które dotąd się ukazały 
(choć, wypada dodać, pojawiły się w nich również kontrowersje dotyczące fortunności 
zestawienia Norwida z Mallarmém, do czego jeszcze powrócę) 2. Po wtóre, badacz rekon-
struuje Norwidowską poetykę milczenia (dopiero po lekturze recenzowanej książki oka-
zuje się, że jednak mało znaną 3). Po trzecie, jak już wspomniałem, przedstawiając pisarstwo 
Norwida w kontekście twórczości Mallarmégo, uwydatniając fundamentalny problem ich 

1 Oczywiście, stwierdzenie to raczej ukazuje stan rzeczy, niż ocenia. Książka Śniedziewskiego 
ma przecież wartość dodatkową, wynikającą z przyjętej przez badacza perspektywy komparatystycz-
nej. z prac dotyczących modernistycznej poetyki francuskiego twórcy, tłumaczonych na język polski, 
można wymienić klasyczną monografię h. f r i e d r i c h a  Struktura nowoczesnej liryki (Przeł. 
i wstępem opatrzyła e. f e l i k s i a k. Warszawa 1978), z publikacji francuskich przywołam np.  
j. S c h e r e r a  Grammaire de Mallarmé (Paris 1977). Obszernemu stanowi badań nad dziełem 
Mallarmégo świadectwo daje bibliografia zamieszczona w recenzowanej książce.

2 Pisali na ten temat np.: j. W. g o m u l i c k i, Norwid – poeta europejski. „Nowa Kultura” 
1958, nr 21/22.  – M. Ż u r o w s k i: Norwid i Gautier. W zb.: Nowe studia o Norwidzie. red.  
j. W. gomulicki, j. z. jakubowski. Warszawa 1961; Norwid i symboliści. „Przegląd humanistyczny” 
1964, nr 4; Hopkins, Mallarmé i Norwid. „Poezja” 1983, nr 4/5. – W. r z o ń c a, Norwid poeta pisma. 
Warszawa 1995. – A. v a n  N i e u k e r k e n, Perspektywiczność sacrum. Szkice o Norwidowskim 
romantyzmie. Warszawa 2007. 

3 Osobną publikację poświęciła tej kwestii M. S t r a s z e w s k a  (O milczeniu i ciszy u Nor-
wida. „Przegląd humanistyczny” 1964, nr 4).  
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teorii i praktyki poetyckiej, jakim jest język, Śniedziewski otwiera perspektywę pozwala-
jącą na myślenie o związkach polskiego twórcy z praktyką artystyczną modernizmu 4 – mamy 
więc kolejną rewizyjną książkę dotyczącą procesu literackiego w Polsce 5. Po czwarte, na 
uwagę zasługuje wnikliwość analityczna i interpretacyjna autora, jego erudycja, a także 
przemyślana konstrukcja wywodu. 

Te stwierdzenia nie wykluczają kontrowersji, wiążą się one wszakże raczej ze szcze-
gółami, z jednym, dość istotnym, wyjątkiem – mianowicie ze sprawą Norwida perswa- 
zyjnego.

Ale po kolei. Książka Śniedziewskiego to komparatystyczne studium porównujące 
w sposób typologiczny twórczość Norwida z twórczością Mallarmégo – podstawę porów-
nania stanowi problematyka milczenia. Podstawa ta ma swój historycznoliteracki kontekst 
– modernizm, zerwanie z romantyzmem, krytyczny stosunek omawianych pisarzy do 
tradycji i budowanie własnej oryginalności. Wypada tu od razu odnotować, że propono-
wane przez badacza porównanie eksponuje tak podobieństwa, jak i różnice w twórczości 
poetów. Śniedziewski uwzględnia ponadto jako kontekst innych współczesnych im autorów: 
m.in. Novalisa 6, Lamartine’a, hugo, Nervala, gautiera, Baudelaire’a (szczególnie ważne-
go w związku z przemianami nowoczesnej liryki), Mickiewicza, Poego, przywołuje fran-
cuską estetykę XIX-wieczną. 

Tak określone pole badawcze pozwala na precyzyjne i dobrze udokumentowane kon-
struowanie wywodu. Staje się jednak również – w przypadku omówienia pisarstwa Nor-
wida – powodem pewnego skrzywienia interpretacyjnego, którym jest, jak wspomniałem, 
pominięcie Norwida retorycznego (perswazyjnego). Śniedziewski zresztą wprost deklaru-
je usunięcie z pola obserwacji tekstów poety, które mają charakter perswazyjny 7. Takie 
postępowanie wiele mówi o świadomości badacza, przekładającej się na konstrukcję jego 
wywodu – modelowego, wypreparowującego swój przedmiot, ustawiającego go w odpo-
wiedniej perspektywie, ale i, dodam, wskazującego na związane z nim subtelności. Czy-
tamy: „Interesował mnie więc będzie nie Norwid – poeta idei czy myśli, ale raczej Norwid 
– rzemieślnik słowa zafascynowany milczeniem czy też tego słowa nieporadnością” (s. 22). 
W ten sposób autor recenzowanej książki pragnie zapełnić lukę w stanie badań nad poetą, 
dokonuje pewnego świadomego gestu nadinterpretacyjnego, pragnąc zwrócić uwagę na 
zjawiska pomijane w dotychczasowej lekturze Norwida. Adresatami polemiki Śniedziew-
skiego są zwłaszcza interpretatorzy ze szkoły norwidologicznej KUL-u, odczytujący 
dzieło autora Vade-mecum jako dzieło myśliciela religijnego. Polemika taka zwraca się np. 
w stronę Piotra Chlebowskiego; jak pisze Śniedziewski: „W tym kontekście nieporozu-

4 W takiej perspektywie umieszczają Norwida ostatnio W. r z o ń c a  (Norwid a romantyzm 
polski. Warszawa 2005) i S. r z e p c z y ń s k i  (Norwid a nowoczesność. W zb.: Romantyzm a no-
woczesność. red. M. Kuziak. Kraków 2009).

5 Myślę zwłaszcza o książce r. N y c z a  Język modernizmu. Prolegomena historycznolite-
rackie (Wrocław 1997).

6 Sądzę jednak, że dyskusyjne jest postrzeganie koncepcji autotelicznej autora Pieśni duchow-
nych w wizji języka. Inny jest bowiem kontekst refleksji Novalisa nad językiem, inny – Mallarmégo. 
dla niemieckiego romantyka, nawiązującego do myśli hermetycznej, język ma charakter ontologicz-
ny, jest wpisany w świat. francuski poeta wprawdzie odwołuje się do koncepcji hermetycznych, ale 
to raczej świat u niego sprawia wrażenie, jakby był wpisany w język. Wskazując na kontekst nie-
mieckiego romantyzmu, Śniedziewski zdaje się zresztą dostrzegać tę różnicę. jako zapowiedź mo-
dernistycznej filozofii języka ukazuje Novalisa również f r i e d r i c h  (op. cit.).

7 zob. na ten temat M. K o r o l k o, Retoryka w twórczości Cypriana Kamila Norwida. „Prze-
gląd humanistyczny” 1987, nr 3. O tym, że kwestia Norwida perswazyjnego jest kontrowersyjna, 
przekonuje polemika W. r z o ń c y  (O Norwidzie retorycznym. „Przegląd humanistyczny” 1989, 
nr 5) z artykułem Korolki.
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mieniem jest, jak mi się wydaje, twierdzenie [...], jakoby Norwid interesował się jedynie 
związkiem między Słowem a Bogiem i ignorował zupełnie rzemieślniczy charakter [...] 
poezji” (s. 303).

Korpus tekstów analizowanych przez badacza zawiera wiersze i korespondencję Mal-
larmégo, a także głównie wiersze Norwida – z okresu warszawskiego oraz z Vade-mecum 
(poddane wspomnianemu już wyborowi), przywołana zostaje w książce również Assunta.

jak pisze Śniedziewski, „Wydaje się, iż to przedziwne i paradoksalne przymierze [tj. 
literatury z milczeniem] przybierało wiele postaci, jednak punktem przełomowym w jego 
dziejach był wiek XIX wraz z towarzyszącą mu antyretoryczną rewolucją. To właśnie 
wówczas milczenie przestało być jednym z wielu tematów literatury i stało się prawdziwym 
problemem z zakresu lokucji. Najgłębsze i najbardziej znaczące zmiany w literaturze 
dziewiętnastego stulecia dotyczą milczenia, które powiązane zostaje wprost z zagadnieniem 
poetyckiej ekspresji oraz doświadczeniem granic języka” (s. 10). W zdaniach tych ujawnia 
się wizja modernizmu jako formacji definiowanej w związku z kryzysem języka i milcze-
nia (jak stwierdza Śniedziewski, w sposób paradoksalny „uznanego za jeden ze składników 
tekstu literackiego [...]”, s. 9), jako kategorii najpełniej oddającej ów kryzys – wskazującej 
na granice języka, zmuszającej do refleksji i pracy nad nim (dekompozycji i rekompozycji) 
oraz pozwalającej wyjść poza owe granice. 

Śniedziewski zadaje pytanie o estetykę i poetykę/retorykę milczenia – refleksję nad 
nim oraz jego poetyckie figury i tropy. Interesuje badacza również temat milczenia. jak 
zauważa autor omawianej książki, z tak postawionym problemem wiąże się ponadto pyta-
nie o metafizykę. Milczenie pod koniec XIX stulecia traci charakter religijny. jest on wi-
doczny jeszcze u Norwida, u którego mamy do czynienia z milczeniem wobec tajemnicy 
Boga; u Mallarmégo pojawia się natomiast, znamienna dla modernizmu, wizja pustej 
transcendencji, tworzona w języku.

 W charakterystyce modernizmu, przywołanej przez Śniedziewskiego za ryszardem 
Nyczem 8, zaakcentowana została dokonująca się w tej formacji rewolucja literacka (kolej-
na po romantycznej, antyretorycznej) 9. formuła milczenia pisma, wykorzystywana przez 
badacza, naprowadza na specyfikę tekstu nowoczesnego, w którym milknie głos twórcy. 
zjawisko to skutkuje przedefiniowaniem kategorii podmiotu (rezygnacji z romantycznej 
ekspresji), tekstu (w wersji modernistycznej – autonomicznej i polisemantycznej struktury, 
nie służącej ani do przedstawiania, ani do przekonywania), sensu (tzw. epifania nowocze-
sna, powstająca w tekście), czytelnika (aktywnie współpracującego przy konstruowaniu 
znaczenia). Poezja nie jest, w myśl założeń modernizmu, zjawiskiem o charakterze trans-
cendentnym, szukającym uprawomocnienia poza sobą; staje się ona autonomicznym języ-
kowym projektem. 

Książka Śniedziewskiego, jak już wspomniałem, cechuje się przemyślaną kompozycją. 
Autor wiedzie czytelnika po niełatwym terenie dokonań literackich obu poetów, dokłada-
jąc kolejne kręgi zagadnień związanych z milczeniem, powracając do kwestii już omówio-
nych (może zbyt często), nadbudowując nad nimi kolejne piętra znaczeń, wyprowadzając 
rozdział z rozdziału.

Tak więc kolejno badacz prezentuje milczenie w twórczości Mallarmégo i Norwida 
jako: 1) temat poetycki (Mówić o milczeniu), 2) przedmiot refleksji estetycznej (Teoria 
milczenia), 3) retorykę poetycką (Mówić milcząc), 4) przedmiot lektury (Czytać milczenie), 
5) przedmiot krytyki literackiej współczesnej twórcom (Przeciwko milczeniu), 6) to, co 

8 r. N y c z, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze 
polskiej. Kraków 2001. Pewnym problemem może być to, że myśl tego badacza odnosi się przede 
wszystkim do anglosaskich koncepcji modernizmu.

9 Kategoria ta odsyła do książki j. K r i s t e v e j  La Révolution du langage poétique (Paris 
1974).
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związane (bądź nie) z metafizyką (Usłyszeć milczenie). Podstawowe założenie pracy Śnie-
dziewskiego brzmi: milczenie nie jest efektem kapitulacji pisarza, ale elementem jego 
kompozycji językowej. Przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym poruszanym przez autora 
problemom, zaproponowanej przez niego rekonstrukcji powstania nowej poetyki milczenia 
(badacz wyraźnie ukazuje przy tym rozwój omawianych autorów jako jej stopniowe wy-
pracowywanie, nadając pewien rys teleologiczny dziełu poetów). 

Temat milczenia („Milczenie pojawia się w twórczości Mallarmégo i Norwida przede 
wszystkim jako temat poetycki, który wydaje się kluczowy zarówno dla rozważań teore-
tycznych, jak i praktyki twórczej obu poetów”, s. 23), uwidaczniający się w tekstach obu 
autorów, pozwala badaczowi przeprowadzić ich wstępne rozróżnienie. 

W przypadku Mallarmégo, powiada Śniedziewski, występuje modernistyczny wątek 
bezsilności wobec ideału poetyckiego (ujętego jednak odmiennie niż w tradycji platońskiej, 
nie transcendentnego, ale powstającego w tekście), bezpłodności twórczej związanej 
z doświadczeniem „białej strony”. Badacz podkreśla przy tym, że nie jest to problem psy-
chologiczny, lecz filozoficzny i estetyczny, skutkujący poszukiwaniem nowej formuły 
poezji, poszukiwaniem języka nie związanego z powinnościami mimetycznymi i perswa-
zyjnymi, niedyskursywnego, nieprzechodniego, odrębnego od codziennego. Twórca wy-
zwala się spod wpływu opisowej poetyki parnasistowskiej (także spod wpływu perspekty-
wy zaangażowania hugo czy nudy Baudelaire’a). 

W przypadku Norwida zauważalny jest natomiast problem nieadekwatności słowa 
i myśli. jeszcze romantyczny, wyrażający również nieufność wobec pisma, choć autor 
Vade-mecum pragnie wyjść poza poetykę romantyczną. Wątek bezsilności twórczej po-
jawia się u niego w związku z doświadczeniem poety emigranta, pozbawionego czytel-
nika (temat samotności poety w tłumie). Śniedziewski odnotowuje zbliżenia Norwida do 
modernistycznej poetyki milczenia, co ważne – dostrzegalne jeszcze w warszawskim 
okresie twórczości – odnajdując przy tym w niej elementy dyskursywne 10, opisowe, a na-
wet perswazyjne. 

Widoczna różnica wiąże się z odmiennym rozumieniem poezji. dla autora francuskie-
go jest ona autonomiczną kreacją językową, dla polskiego – ekspresją (indywiduum bądź 
sił wyższych), choć, jak zostało wspomniane, zbliża się on do wizji poezji jako pracy 
w języku. 

Omawiani przez Śniedziewskiego poeci tworzą nową teorię tekstu (stanowiącą de-
kompozycję jego klasycznego i romantycznego ujęcia), odznaczającego się nieciągłością 
i nielinearnością, przestrzennością, ciemnością. To swego rodzaju poetyka negatywna, 
zrodzona przez odrzucanie różnych aspektów dawnej poetyki. Powstaje w trakcie pracy 
artystów nad formą: fonicznym, syntaktycznym i semantycznym aspektem języka, również 
nad typograficznym układem stronicy. Ważnym zjawiskiem w takiej poetyce okazuje się 
synestezyjność. U podstaw nowego sposobu pisania znajduje się rygor kompozycji, wy-
kluczający przypadkowość, a także dążenie do kondensacji znaczeń. W tekstach obu poetów 
występuje tajemnica, ale inna niż u romantyków, wewnątrztekstowa (dominuje bowiem 
perspektywa znaczącego). jak czytamy: „Akt pisania winien od tej pory koncentrować się 
na sobie samym [...]” (s. 93). 

Autor recenzowanej książki akcentuje widoczne u obu poetów zjawisko dekompozy-
cji całości (książki, tekstu), sprawiające, iż pismo staje się fenomenem fragmentarycznym. 
I w tym przypadku precyzuje, że wygląda ono u Norwida inaczej niż u Mallarmégo. Polski 
poeta rozpatruje tę kwestię w kontekście utrudnionej ekspresji (choć i u niego dostrzeżone 
zostaje usunięcie sygnatury autorskiej, jednak niepełne) czy też, dodam: utrudnionej mi-

10 Trzeba odnotować, że określenie to, używane w książce w sensie przekazu treści zewnętrznych 
wobec tekstu, może być kłopotliwe w związku ze współczesnym, wieloznacznym i raczej dalekim 
od takiego rozumienia ujęciem dyskursu.
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mesis (tak raczej widziałbym problem reprezentacji u Norwida – a nie jako dążenie do jej 
usunięcia) 11.

W tekstach obu poetów Śniedziewski dostrzega retorykę milczenia (pismo milczenia), 
przejawiającą się – w zgodzie z przemianami retoryki w w. XIX – w poetyckich tropach 
i figurach; w ten sposób milczenie staje się elementem języka („zależy mi [...] na przyj-
rzeniu się poetyckim figurom, które sugerują milczenie [...]” (s. 133). Pismo milczenia 
widoczne jest w pracy twórców nad literą, wersem/zdaniem, stronicą i prowadzi do wspo-
mnianej fragmentacji tekstu (a w konsekwencji – do uprzestrzennienia semantyki). 

Śniedziewski omawia w związku z pracą nad literą, relacją dźwięku i znaczenia, zja-
wisko aliteracji (symbolizm dźwiękowy). W związku z wersem – składniowy aspekt 
przekształceń językowych, tworzących efekt nieciągłości i wynikającego z niego milczenia 
(elipsa/przemilczenie, zeugma, suspensja, hyperbaton, reticentia oraz milczenie w szerokim 
sensie). W związku z typografią: biel stronicy (to, co nie zostało napisane) oraz specyficz-
ny (ważny, znaczący) układ graficzny tego, co zostało napisane. Powstająca dzięki zapre-
zentowanym chwytom poetyka okazuje się poetyką sugestii, przybliżenia, poezji, którą 
określa kategoria niedokładności.

Tekst milczenia (czy milczenie tekstu) wymaga odpowiedniego czytelnika i odpowied-
niej lektury w odpowiednich warunkach. jak czytamy: „poeta zajmuje się językiem, który 
okazuje się niedoskonały w zderzeniu z myślami, które ma wyrazić – tenże język podlega 
więc prawu dekompozycji i dekonstrukcji – w ten sposób powstaje tekst poetycki, któremu 
brakuje precyzji i pełen jest przemilczeń – a czytelnik, na końcu tego łańcucha, musi zmie-
rzyć się z utworem, który nie jest co prawda przejrzysty, ale nie jest też niemożliwy do 
zrozumienia” (s. 182–183). Kwestię tę badacz rekonstruuje w kontekście hermeneuty-
ki w. XIX, ukazując teorię lektury omawianych poetów w opozycji do niej, do jej psycho-
logicznego i empatycznego nastawienia. 

Nowe rozumienie lektury powstaje w związku z koncepcją tekstu, który nie jest medium 
zewnętrznego wobec niego sensu, lecz ów sens rodzi się w nim. To niestabilny, niestały 
i ruchomy efekt, oddziałujący na czytelnika (również ograniczający jego kompetencje). 
W konsekwencji hermeneutyka (nastawiona na autora) powinna być zastąpiona analitycz-
ną, twórczą i wirtuozerską pracą intelektu nad językiem (podobną do pracy poety); tekst 
okazuje się przestrzenią wspólnego poszukiwania znaczenia. Taki model lektury rozmija 
się z epoką poetów.

U Norwida odnajduje Śniedziewski jeszcze romantyczną hermeneutykę empatii, 
zbliżenia się czytelnika do autora. U Mallarmégo lektura stanowi swego rodzaju cichy 
koncert, dziejący się w samotności (wobec milczenia „ja” i tekstu, a także Boga), otwiera-
jący na doświadczenie przyjemności. 

Projekt obu poetów spotkał się z krytyką współczesnych, którzy oskarżali twórców 
o ciemność. Śniedziewski rekonstruuje dyskusję nad dziełem omawianych pisarzy. Przed-
stawia również ich obronę, akcentującą ciemność i niejasność jako fundamentalny element 
tekstu.

Na koniec Śniedziewski podejmuje problem wykraczający poza poetykę tekstu. Nowa 
estetyka ma bowiem swoje metafizyczne umocowanie. Milczenie okazuje się: 1) potwier-
dzeniem istnienia Absolutu (wersja romantyczna), 2) negowaniem go czy problematyzo-
waniem (wersja modernistyczna). I w tym przypadku ujawnia się różnica dzieląca obu 
poetów (jak się zdaje – podstawowa), odpowiedzialna za umieszczenie Norwida pomiędzy 
epokami, już poza romantyzmem, ale jeszcze nie w modernizmie. 

Twórczość polskiego poety wskazuje na Boga jako na swoje uprawomocnienie (mil-
czenie Boga jest pełne sensu), przybliżanie się do Niego stanowi jej cel. Twórczość fran-

11 Pisałem na ten temat w pracy Norwidowskie „przedstawienie” w „Vade-mecum”. W zb.: 
Liryka Cypriana Norwida. red. P. Chlebowski, W. Toruń. Lublin 2004.
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cuskiego poety niejako zastępuje go, ujawniając metafizyczną pustkę. „Mallarmé zwraca 
[...] uwagę na rolę, jaką odgrywa w kreacji język. Co więcej, świadoma praca nad tym 
językiem, tylko i wyłącznie ona, może doprowadzić do odkrycia tajemnicy naszego istnie-
nia” (s. 293). Norwid pragnie epifanii mistycznej (tradycyjnej), choć, zdaniem Śniedziew-
skiego, poeta, rozważając kwestię Boskiego charakteru Słowa, czyni to raczej w perspek-
tywie poetyckiej niż religijnej 12.

Autor recenzowanej książki porusza się po terenie zagospodarowanym przez różne 
metodologie – strukturalizm, tematologię, dekonstrukcję. Sam, deklarując to wprost, wy-
biera głównie strukturalizm, co przekłada się zarówno na zainteresowanie językiem po-
etyckim, jak i na, wspomniane już, modelowe porządkowanie omawianych zagadnień (choć 
podjęta problematyka łączy Śniedziewskiego z poststrukturalizmem, ujawniając zresztą 
jego francuskie źródła poetyckie; widać to także w nawiązaniach do interpretatorów twór-
czości Norwida, którzy uznali go za poetę pisma, czy w odwołaniach do francuskich ba-
daczy retoryki i podmiotowości) 13. Wydaje się, że autor recenzowanej książki znajduje dla 
siebie miejsce niejako pomiędzy wizją konstrukcji znaczenia a wizją jego dekonstrukcji, 
zresztą polemizuje i z koncepcją jeana-Pierre’a richarda, i z myślą jacques’a derridy. 
Wolę odróżnienia się badacza widać także w jego stosunku do norwidologii (wprost de-
klaruje ją przy rozważaniach na temat lektury i czytelnika, akcentując, że Norwid w jego 
ujęciu problemu, podejmowanego już przez badaczy 14, jest poetą pisma, a nie mowy).

Książka Śniedziewskiego prowokuje do dyskusji. Przede wszystkim, o czym już 
wspomniałem, chodzi o sprawę Norwida retorycznego (perswazyjnego, a nawet dydak-
tycznego!), dyskursywnego (w znaczeniu przyjętym przez badacza). Wprawdzie autor 
stwierdza, że nieuwzględnienie tekstów retorycznych poety jest swego rodzaju gestem 
interpretacyjnym (ponadto odnotowuje dyskursywne aspekty jego twórczości, głównie 
z okresu warszawskiego, a przecież istnieją one również w Vade-mecum), mającym zwró-
cić uwagę na to, co dotychczas było pomijane w odczytaniach dzieł Norwida, niemniej 
wydaje się, że w ten sposób z pola widzenia znika istotny dla niego projekt literatury 
moralnej (kilka tego typu jawnie perswazyjnych projektów).

za takim postępowaniem kryje się chęć przedstawienia Norwida jako prekursora 
modernizmu (poetę pisma) – a też pewnie i dążenie do jednoznacznego uporządkowania 
analizowanej problematyki (Śniedziewski wspomina np. o charakteryzującej modernizm 
tendencji depersonifikującej wypowiedź poetycką). jako taką dominującą tendencję oma-
wia ją hugo friedrich, jednak Nycz w książce Język modernizmu prezentuje tę kwestię 
jako bardziej skomplikowaną 15 – wydaje się też, że i u Norwida mamy do czynienia z bar-
dziej skomplikowanym zjawiskiem niż depersonalizacja – to raczej przekształcanie for-
muły podmiotowości, m.in. jej zwielokrotnienie 16). Ale kwestia ta nie jest tak prosta 
i jednoznaczna. Przecież specyfiką nowoczesności poety, co Śniedziewski pomija, jest jej 
współistnienie ze zwrotem ku archaice, ku temu, co rozmija się z tendencjami rozwojowy-
mi poezji nowoczesnej – przykładem jest aktualizacja poetyki biblijnej (choć można 

12 jak sądzę, ta ważna konstatacja, wyraźnie polemiczna wobec dotychczasowych badań, może 
stać się również punktem wyjścia do badań nad chrześcijaństwem Norwida, funkcjonującym przecież 
w obrębie pisma literatury. 

13 W związku z tą deklaracją zastanawiać musi ostrożne korzystanie przez Śniedziewskiego 
z tradycji polskich badań strukturalnych nad twórczością Norwida. Myślę zwłaszcza o pracach  
M. głowińskiego, cytowanego w książce tylko raz. jak sądzę, prace te dają mocne podstawy do 
mówienia o nowoczesnej poetyce Norwida, zrywającego z poetyką romantyków.

14 zob. np. M. A d a m i e c, Oni i Norwid. Problemy odbioru twórczości Cypriana Norwida 
w latach 1840–1883. Wrocław 1991.

15 N y c z, Język modernizmu, s. 85 n.
16 Interesująco pisze na ten temat r z e p c z y ń s k i  (op. cit.).
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i przyjąć, że owa nowoczesność niejednokrotnie powstaje dzięki takiemu zwrotowi) 17. 
Norwid w moim przekonaniu jest raczej idiomatyczny niż modernistyczny, tradycjonali-
styczny czy romantyczny, choć, oczywiście, istnieje pokusa, by traktować go jako premo-
dernistę, dodam – uzasadniona, mamy bowiem niezaprzeczalnie do czynienia w twórczo-
ści poety z elementami rewolucji języka poetyckiego 18. 

Problem ten pojawia się również w stosunku do kategorii epifanii. Otóż Śniedziewski 
przekonuje, że ma ona u Norwida charakter nowoczesny, powstaje w tekście (odwołuję się 
tu dla porządku do typologii Ch. Taylora 19). zarazem dostrzega badacz nastawienie twór-
czości poety na Absolut, a w związku z tym na epifanię tradycyjną, poprzedzającą tekst 
i znajdującą w nim swoją reprezentację. Czytamy: „W przypadku Mallarmégo i Norwida 
nic nie dzieje się poza tekstem lub bez tekstu. Metafizyka poezji, jeśli jakakolwiek istnie-
je, p o w s t a j e  dzięki tekstowi. Nie jesteśmy tu zatem w świecie milczenia mistycznego 
[...]” (s. 208). Wydaje się, że gdy chodzi o to zagadnienie, wskazana jest ostrożność po-
dobna do tej, którą zachowuje Nycz, pisząc o Czarnych kwiatach i odnotowując zbliżanie 
się poety do epifanii nowoczesnej 20. Norwid to, paradoksalnie, poeta pragnienia epifanii 
tradycyjnej i właśnie zbliżenia do epifanii nowoczesnej (warto nadmienić, że u niego 
ważna jest również epifania romantyczna). 

Kwestia ta sprawia przy tym wrażenie zawikłanej, jakby badacz usiłował połączyć 
owe dwie, w istocie sprzeczne epifanie. Wydaje się, że zjawisko to można ująć za pomocą 
zaproponowanej przez Arenta van Nieukerkena kategorii perspektywizmu 21. Norwid ko-
rzysta z języka (języków) w sposób negatywny, uświadamiając sobie jego (mające różne 
przyczyny) niedoskonałości i w związku z tym niemożności wypowiedzenia transcenden-
cji, ale wszakże, mimo to – albo właśnie w ten sposób – wskazuje na transcendencję. 

Kategoria perspektywizmu pozwala zwrócić uwagę na jeszcze jeden problem, jak 
sądzę, znaczący w Norwidowskim ujęciu języka, mianowicie intertekstualność. Odgrywa 
ona istotną rolę w poetyce negatywnej twórcy (związanej przecież ze zjawiskiem milcze-
nia), ale została pominięta przez Śniedziewskiego. Norwid jest poetą wielu języków, 
funkcjonujących przy tym w specyficznej, alegorycznej (w rozumieniu W. Benjamina 22) 
perspektywie, dotyczącej wizji upadłego świata i obumarłego języka, zawierającego jedy-
nie pamięć o dawnym znaczeniu, świadczącego rozpadowi całościowej wizji sensu. Twór-
ca korzysta z języków traktowanych jako spetryfikowane, by, ujawniając ich stan, niejako 
sugerować możliwość istnienia innego języka. Trzeba dodać, że w przestrzeni intertekstu-
alnej utworów Norwida występuje również język codzienny (znakomicie ukazuje to Vade-
-mecum). Podkreślam tę kwestię, gdyż Śniedziewski uwydatnia fakt, iż tekst poetów, stając 
się autoteliczny, traci swój związek z mową codzienną – w przypadku twórcy polskiego 
stwierdzenie to wymaga ograniczenia.

Przesunięcia akcentów wymaga też, jak sądzę, sprawa relacji słowa i litery w myśli 
Norwida. Badacz dostrzeżone u poety dowartościowanie litery przyjmuje jako zwrot ku 
pismu, cechujący modernizm (antyromantyczny), ale przecież to dowartościowanie doko-
nuje się w kontekście przewagi słowa. Twórca zdaje się przede wszystkim domagać syn-

17 zob. na ten temat np. M. g ł o w i ń s k i: Ciemne alegorie Norwida; Wokół „Powieści” 
Norwida; Norwida wiersze i przypowieści. W: Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne 
i interpretacje. Kraków 2000. Prace wybrane Michała Głowińskiego. red. r. Nycz. T. 5.

18 formuła „premodernista” może jednak budzić wątpliwości w związku z wpisaną w nią in-
tencją redukcji twórczości poety do tego, co przygotowuje modernizm. 

19 Ch. Ta y l o r, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Przeł. M. g r u s z-
c z y ń s k i  [i in.]. Oprac. T. g a d a c z. Wstęp A. B i e l i k - r o b s o n. Warszawa 2001, s. 788 n.

20 N y c z, Literatura jako trop rzeczywistości, s. 96.
21 Va n  N i e u k e r k e n, op. cit., s. 58.
22 W. B e n j a m i n, Ursprung des deutschen Trauerspiels. frankfurt am Main 1972.
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tezy tych aspektów języka, a nie upodrzędnienia tym razem słowa (wskażę tu np. na Rzecz 
o wolności słowa).

Pojawia się w związku ze sformułowanymi przeze mnie uwagami pytanie: czy zapro-
ponowane przez Śniedziewskiego narzędzia badawcze pozwalają na interpretację całego 
dzieła poety, czy tylko jego fragmentu? jak sądzę, w grę wchodzi ta druga możliwość, 
ujawniona, swoją drogą, przez autora – Norwid to przecież poeta milczenia, ale i poeta 
mowy (pisma). Badacz zdaje się zresztą wykraczać poza tę opozycję, pisząc o charaktery-
stycznym dla twórczości Norwida języku milczenia.

Na zakończenie wracam do zasygnalizowanego na wstępie problemu z porównywaniem 
Norwida i Mallarmégo. Chodzi mi o rozważania van Nieukerkena, który, wprowadzając 
dla polskiego poety kontekst anglosaskiego modernizmu, zarazem podkreśla nieadekwat-
ność kontekstu francuskiego modernizmu. Badacz motywuje to twierdzenie, wskazując na 
retoryczny i konceptualny charakter poezji Norwida, na to, że jest ona poezją tematu, a nie 
sugestii (wracamy więc do wspomnianego przeze mnie już problemu) 23. Śniedziewski 
jednak, jak wcześniej nadmieniłem, konstruuje swój wywód z pełną (prawie pełną...) 
świadomością różnicy między obu poetami: polskim i francuskim. dlatego też i moje 
uwagi można potraktować raczej jako głos w dyskusji nad Norwidem, domaganie się in-
nego rozłożenia akcentów, niż jako krytykę propozycji autora, zawartej w odznaczającej 
się autentyczną pasją książce.

 Niewątpliwie – powiem to, jak myślę, w duchu świadomości badacza – potrzebujemy 
takiego Norwida, o jakim pisze Śniedziewski, dostrzegając przy tym, że jego twórczość 
jest niejednorodna, bardziej skomplikowana od próbujących ją uporządkować konceptu-
alizacji badawczych. 

A b s t r a c t
MIChAł KUzIAK 
(University of Warsaw)

MALLArMÉ ANd NOrWId – A COMPArATIVe VIeW
The review discusses Piotr Śniedziewski’s book which offers methods of comparative studies 

of Norwid and Mallarmé’s literary creativity conceptualisation, the rules of hermeneutic analysis 
adopted by the author, the reconstruction of rhetorics of silence and silence world view characteristic 
of the two poets.

23 zob. A. v a n  N i e u k e r k e n, Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafi-
zyczna w kontekście anglosaskiego modernizmu. Kraków 1998, s. 97 n. 

 1 hasło w: Wielki słownik francusko-polski. red. j. d o b r z y ń s k i, I. K a c z u b a,  
B. f r o s z t ę g a. T. 1. Warszawa 1983, s. 601.

TOMASz WójCIK 
(Uniwersytet Warszawski)

LITerATUrA POLSKA WOBeC dOŚWIAdCzeNIA NOWOCzeSNOŚCI

M a r i a  d e l a p e r r i è r e, LA LITTÉrATUre POLONAISe À L’ÉPreUVe de 
LA MOderNITÉ. Paris 2008. Institut d’études slaves, ss. 472.

Wielki słownik francusko-polski wskazuje dwa podstawowe znaczenia słowa „l’épreuve” 1: 
‛doświadczenie’ i ‛próba’. Nie są to jednak – także w języku polskim – ścisłe synonimy. 
Słowo „l’épreuve”, które wydaje się bliższe „próbie” niż „doświadczeniu”, otwiera przy

1 hasło w: Wielki słownik francusko-polski. red. j. d o b r z y ń s k i, I. K a c z u b a,  
B. f r o s z t ę g a. T. 1. Warszawa 1983, s. 601.
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tym pewien określony obszar skojarzeń. Wyznaczają go w słowniku przymiotniki, które 
łączą się z tym słowem („trudny”, „ciężki”), zwroty, które oddają jego sens („wystawić na 
próbę”, „narazić na coś”, „być w niebezpieczeństwie”), czy wreszcie przytoczone synoni-
my („trud”, „niebezpieczeństwo”, „cierpienie”, „nieszczęście”).

Ten leksykalny komentarz wydaje się konieczny, by prawidłowo odczytać tytuł – 
i zrozumieć w ten sposób intencję autorki książki. Przedmiotem obszernego zbioru studiów 
Marii delaperrière jest literatura polska XIX i XX wieku. Perspektywę jej opisu określa 
drugie kluczowe słowo tytułu: „nowoczesność”. historia literatury ostatnich dwóch stule-
ci zostaje opowiedziana jako historia literatury poddanej trudnej próbie nowoczesności, 
literatury wystawionej na tę niełatwą próbę. We wprowadzeniu autorka trafnie zwraca 
uwagę, że doświadczenie (a raczej doświadczanie) nowoczesności nie było w Polsce wy-
łącznie debatą intelektualną czy dyskusją artystyczną. Nie tylko literatura (czy nawet 
szerzej: sztuka) była mu systematycznie i intensywnie poddawana – na tę próbę została 
wystawiona cała kultura polska ostatnich 200 lat (w szczególności wieku XX), wszystkie 
formy życia indywidualnego i zbiorowego. W przekonaniu autorki jej źródłem była przez 
cały ten czas kultura europy zachodniej: to stamtąd docierała do Polski nie tylko nowo-
czesna myśl (idee światopoglądowe, koncepcje artystyczne), ale również formy nowoczes- 
nego życia. Kultura polska – zamknięta w swoich specyficznych uwarunkowaniach i nie-
powtarzalnych właściwościach – chciała/musiała/próbowała otworzyć się na nowoczesność 
i na swój sposób z nią uporać. Może właśnie dlatego – jak dowodzi tom delaperrière – 
kształtujące zachodnioeuropejską nowoczesność paradoksy, aporie i sprzeczności nabrały 
w polskich realiach kulturowych szczególnego (i niejednokrotnie jeszcze bardziej drama-
tycznego) wyrazu.

To właśnie pojęcie nowoczesności, a nie modernizmu jest kluczem do opisu literatury 
XIX i XX wieku. Koncepcja wielkiego modernizmu w literaturze (kulturze) polskiej wy-
daje się już dzisiaj mocno ugruntowana i istotnie uzasadniona. horyzont czasowy książki 
delaperrière jest jednak nieporównanie szerszy: obejmuje nie tylko literaturę XX wieku 
(choć to jej poświęca autorka najwięcej miejsca), ale również wybrane zjawiska literatury 
romantycznej. Tom projektuje zatem – by tak rzec – wielką całość: od twórczości Mickie-
wicza po naznaczoną już świadomością postmodernistyczną literaturę lat dziewięćdziesią-
tych minionego stulecia. Całość nowoczesną, którą otwiera emigracyjne doświadczenie 
wielkich romantyków. To właśnie oni – jak przekonująco przypomina autorka – znaleźli 
się w szczególnej sytuacji: wobec spektaklu paryskiego, tzn. nowoczesnego życia, w któ-
rym tak naprawdę nie mogli w pełni uczestniczyć.

zasadność umieszczenia polskiego romantyzmu w horyzoncie nowoczesności może 
skądinąd budzić pewien niepokój (bo przecież to epoka – by rzec najkrócej – chronolo-
gicznie usytuowana przed wystąpieniem Baudelaire’a, choć już Norwid był jego dokładnym 
rówieśnikiem). dlatego – uprzedzając niejako te wątpliwości – delaperrière poddaje ro-
mantyzm istotnej i interesującej rewizji, ujawniając różnie rozumianą uniwersalność  
(a więc także nowoczesność) polskiej literatury romantycznej (nowoczesna świadomość 
historii, antynomia indywidualizmu i kolektywizmu, ironia jako wzorzec nowoczesnej 
poetyki). W ogóle uważna lektura tomu uświadamia długie trwanie (nie zawsze nawet 
dosłownie nazwane) pewnych nowoczesnych wątków problemowych i postaw światopo-
glądowych polskich pisarzy wobec nowoczesności. Przykładowo, właściwe romantykom 
– może zwłaszcza Norwidowi – przerażenie i fascynacja epoką nowoczesną znajdują do-
pełnienie w katastroficznym i progresywistycznym nastawieniu XX-wiecznej awangardy. 
Niektóre szkice ukierunkowuje po prostu zagadnienie tradycji – choćby te, których przed-
miotem jest kwestia wykorzenienia zapisana w prozie Myśliwskiego, problem funkcjono-
wania dziedzictwa romantycznego w twórczości Miłosza czy odczytanie Ferdydurke jako 
parodii tradycyjnego wzorca „Bildungsroman”.

Opis literatury polskiej organizują w książce delaperrière kluczowe pojęcia i katego-
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rie nowoczesności, naznaczone zwykle świadomością mniej lub bardziej głębokiego kry-
zysu. Trzeba wskazać trzy zasadnicze kierunki refleksji autorki, wyrażające się konsekwent-
nie w poszczególnych studiach tomu. Należy do nich problem historii, problem podmiotu 
(Autora, tożsamości, Innego) oraz problem języka (mimesis, literackiej reprezentacji, 
emblematycznych dla literatury nowoczesnej i nowoczesnego myślenia kategorii estetycz-
nych, takich jak ironia czy fragment). To właśnie skomplikowane perypetie tych pojęć 
i kategorii w literaturze polskiej ostatnich dwóch stuleci – ich niejednokrotnie głęboko 
kryzysowa sytuacja – stają się obszarem wnikliwych i inspirujących dociekań delaperrière. 
jak dowodzą kolejne studia tomu, kryzys dotyka przede wszystkim kategorii podmiotu 
(Autora) i mimesis (czy szerzej: literackiej reprezentacji tzw. rzeczywistości, reprezentacji 
coraz bardziej naznaczonej poczuciem kłopotliwości i iluzoryczności).

Konkretny przedmiot tych dociekań bywa w książce określany bardzo różnie. Skła-
dające się na nią szkice mają bowiem zróżnicowany zakres. Niektóre są poświęcone pew-
nym ogólnym – i zupełnie fundamentalnym – zagadnieniom literatury XIX i XX wieku. 
Należą do nich: paradoksy i antynomie historycznego modernizmu lat 1890–1918, kwestia 
niewyrażalności i sytuacja podmiotu w XX-wiecznej poezji, stawiająca pytanie o fikcję 
i autentyczność „literatura świadectwa” związana z doświadczeniem drugiej wojny świa-
towej, różne style i strategie gry z historią w prozie drugiej połowy poprzedniego stulecia 
czy poszukiwanie tożsamości Autora w literaturze współczesnej. A także problemy bardziej 
szczegółowe (chociażby takie, jak „barokowa” terapia poezji po roku 1956 czy idiom tzw. 
liryki kobiecej). Inne studia koncentrują się na omówieniu twórczości wybranych – nie-
odmiennie wybitnych – pisarzy ostatnich 200 lat: od Mickiewicza do Przybosia, Biało-
szewskiego, grochowiaka, herberta, herlinga-grudzińskiego, gombrowicza, Myśliwskie-
go, Miłosza, Andrzejewskiego, Brandysa, Kuśniewicza. Niektóre szkice mają charakter 
analityczny (interpretacja jednego z sonetów krymskich, Fantazego czy Trans-Atlantyku). 

Wyróżnia się wreszcie obszerna sekwencja studiów, które stanowią porównania twór-
czości pisarzy oraz paralele wybranych zjawisk polskich i francuskich, co nadaje książce 
rys wyraźnie komparatystyczny (Mickiewicz i hugo, Słowacki i Musset, Norwid i Baude-
laire, Mallarmé i Leśmian, gombrowicz i genet, XX-wieczna awangarda polska i francu-
ska). Tego rodzaju postępowanie badawcze służy odkrywaniu istotnej wspólnoty myśli 
oraz literatury pomimo odmienności warunków historycznych i kulturowych. zdaniem 
autorki, potwierdzają ją w szczególności wyjątkowo ścisłe i szerokie związki polskiej 
awangardy poetyckiej z awangardą francuską pierwszych dekad XX wieku. zresztą ta me-
toda porównawcza jest – by tak rzec – wszechobecna: jej wykorzystanie zaznacza się 
właściwie we wszystkich studiach tomu. Literatura (kultura) polska jest bowiem nieustannie 
konfrontowana z szeroko rozumianą literaturą (kulturą) europejską, zwłaszcza francuską.

Przywołanie uniwersalnych kategorii nowoczesności oraz uruchomienie perspektywy 
komparatystycznej pozwoliło w pełni zrealizować poznawczy zamysł książki: opisać, jak 
literatura czy ogólniej – kultura polska (po)radziła sobie z wyzwaniami nowoczesności, 
z jej myślą i doświadczeniem. Więcej, umożliwiło rozpoznanie całej złożonej niejedno-
znaczności jej polskiej wersji. z jednej bowiem strony, delaperrière ujawniła osobność tej 
wersji na tle nowoczesności krajów zachodniej europy (szczególnie francji), jej specyfikę 
wynikającą przede wszystkim z odmiennych realiów historycznych i odrębnych uwarun-
kowań kulturowych. zrekonstruowała, jak w literaturze polskiej rozwijała się nowoczesna 
myśl oraz jak w oryginalny sposób torowała sobie drogę w porównaniu z kulturą zachod-
nioeuropejską. W tym sensie polski model nowoczesności (charakteryzujące go napięcia 
i opozycje, pytania i niepokoje) może być – jak przekonująco twierdzi autorka – paradyg-
matyczny dla wzorców nowoczesności właściwych krajom europy środkowej. z drugiej 
natomiast strony, delaperrière odsłoniła rozliczne współbrzmienia polskiej nowoczesności 
z jej źródłowym wzorem zachodnioeuropejskim, wspólnotową i integralną przynależność 
nowoczesnej literatury (kultury) polskiej do nowoczesnej literatury (kultury) europejskiej. 
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Ironia romantyków, rozterki historycznego modernizmu, przygoda awangardy, wielorakie 
i głębokie niepokoje literatury XX wieku (zapisane w niej skomplikowane dialogi z histo-
rią, przykłady literackiej reprezentacji najbardziej dramatycznych doświadczeń historycz-
nych, zmagania z kwestią podmiotu, problem zdobywania utraconej tożsamości i poszu-
kiwania „uśmierconego” Autora, kłopoty z wyrażalnością widoczne w uprawianiu poetyki 
fragmentu i milczenia) – te wszystkie zagadnienia literatura polska ostatnich dwóch stule-
ci dzieliła na swój sposób z literaturą europejską. różna bywała tylko ich chronologia 
i intensywność – i odmienne, z natury rzeczy, formy wyrazu.

Maria delaperrière zastrzega we wprowadzeniu, że książka La littérature polonaise 
à l’épreuve de la modernité nie jest prawdziwą i wyczerpującą historią literatury polskiej 
XIX i XX wieku, że nie może zastąpić takiej historii, ponieważ pomija pewne zjawiska 
i pewnych pisarzy, którzy zasługują na nieporównanie wnikliwszą uwagę (np. dwóch 
„muszkieterów” literatury międzywojennej: Witkacego i Schulza). Trudno się z tą myślą 
nie zgodzić. Ale przecież omawiany zbiór studiów jest jednocześnie ważną panoramą li-
teratury polskiej ostatnich 200 lat. Panoramą, która dla francuskiego czytelnika może stać 
się w istocie syntetycznym podręcznikiem tej literatury. Podręcznikiem jednak szczególnym 
i nietypowym: bo przy całym niewątpliwym bogactwie informacyjnym nie dążącym do 
faktograficznej kompletności – niejednokrotnie przecież dość jałowej pod względem po-
znawczym, poza tym trudno przyswajalnej dla mniej zorientowanego czytelnika – cudzo-
ziemca, lecz wyznaczającym (w konsekwentnie określonej porównawczej perspektywie 
nowoczesności) zasadnicze linie i kierunki przemian literatury polskiej XIX i XX wieku. 
Podręcznikiem w pełni autorskim. Po prostu znakomitym.

A b s t r a c t
TOMASz WójCIK 
(University of Warsaw)

POLISh LITerATUre AgAINST The eXPerIeNCe Of MOderNITy
The theme of Maria delaperrière’s book is Polish 19th and 20th c. literature viewed from the 

perspective of modernity experience. The seminal lines and directions of changes of the literature in 
question are considered here in contrast with the phenomena of european (mainly french) culture. 
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Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice
ALfABeT PASzKA. BereNT, STyLISTyKA (I OKOLICe), ŻerOMSKI. Pod redakcją 

j a n a  j a k ó b c z y k a, K r y s t y n y  K r a l k o w s k i e j - g ą t k o w s k i e j, M a g d a l e n y 
P i e k a r y. (recenzent: Krzysztof Biliński). 2010, ss. 322. „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach”. Nr 2807. (redaktor serii „historia Literatury Polskiej”: Marek Piechota).

M a r i a  B a r ł o w s k a: SWAdA I MILCzeNIe. zBIOry OrATOrSKIe XVII–XVIII 
WIeKU – PrOLegOMeNA fILOLOgICzNe. (recenzent: Adam Karpiński). 2010, ss. 352. „Pra-
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