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1.  R O Z P R A W Y   I   A R T Y K U Ł Y

Pamiętnik Literacki CIX, 2018, z. 2, PL ISSN 0031-0514

DOI:10.18318/pl.2018.2.1

AGNIESZKA CZAJKOWSKA Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa

DOŚWIADCZENIE WSCHODU W XVIII I XIX WIEKU W BIOGRAFIACH 
KOBIET (NA PRZYKŁADZIE SALOMEI PILSZTYNOWEJ,  

LUDWIKI ŚNIADECKIEJ I JADWIGI ZAMOYSKIEJ)

Islamski Wschód z pewnością nie stanowi miejsca, w którym kobiety mają równe 
z mężczyznami prawa 1. Tym bardziej nie było tak w wieku XVIII i XIX 2. Sytuację 
kobiet w krajach muzułmańskich w tamtym czasie opisywali podróżnicy 3, a także 
podróżniczki. Wśród polskich świadectw wymienić trzeba pamiętniki Ignacego 
Pietraszewskiego, dyplomaty w służbie rosyjskiej, kolekcjonera i tłumacza 4, oraz 
późniejszy, lekarki Teodory z Kosmowskich Krajewskiej, która pracowała w Bośni 
w latach 1893–1899. Autorka wspomnień tak ocenia warunki życia islamskich 
kobiet: 

Zawarty w Koranie nakaz dobrych obyczajów, skromnego ubierania się kobiet na ulicę wyrodził 
się w ciągu wieków pod wpływem fanatyzmu tak, że stał się izolowaniem kobiety od zewnętrznego 
świata i skazał ją na samotność, na zaniedbanie elementarnych warunków higieny, na brak ruchu, 
słońca i światła 5. 

1 Jak stwierdza J. Z a m o y s k a  (Wspomnienia. Oprac., wstęp, przypisy, indeks M. C z a p s k a. 
Londyn 1961, s. 181): „wszyscy dowodzili, że [Turcja] to kraj dla kobiety niemożebny”. Do cytatów 
z tej książki odsyłam skrótem bibliograficznym Z. Ponadto stosuję następujące oznaczenia: Cz = 
M. C z a p s k a, Ludwika Śniadecka. Rzym 1946. – P = S. R. z  R u s i e c k i c h  P i l s z t y n o w a, 
Proceder podróży i życia mego awantur. Red., wstęp R. P o l l a k. Tekst, przypisy przygot. 
M. P e ł c z y ń s k i. Kraków 1962. Liczby po skrótach wskazują numery stronic.

2 Zob. W. M i c h a l s k a - K r a j e w s k a, Tajemnice haremu. Kobieta w świecie islamu. Warszawa 
2003. Autorka wspomina o trzech kobietach, które mimo ograniczeń posiadały w Turcji władzę 
w latach 1526–1656, tzw. wieku kobiecych rządów (s. 156 n.). Zob. też J. S. Ł ą t k a, Tajemnice 
haremów. Prawdziwa historia haremu osmańskich władców. Poznań 2015. O miejscu kobiet 
w Turcji mówi także pośrednio J. R e y c h m a n  w pracy Orient w kulturze polskiego oświecenia 
(Wrocław 1964), cytując pamiętniki K. Nakwaskiej: „Ci wschodni przybysze tak mało poprzednio 
stosunków z towarzystwem europejskim mieć musieli, że biorąc wszystkie na balu znajdujące się 
kobiety za gospodarza niewolnice, podziwiali bogactwa i wspaniałość jego [...]. Urozmaicenie towa-
rzystwa przez tych barbarzyńskich dyplomatów niejednego zabawnego zdarzenia było powodem 
[...]” (s. 36–37).

3 Zob. J. S. Ł ą t k a, Odaliski, poturczeńcy i uchodźcy. Z dziejów Polaków w Turcji. Kraków 2001, 
s. 48 n.

4 I. P i e t r a s z e w s k i, Uroki Orientu. Wspomnienia z wojaży (1832–1840 – 1860–1862). Wstęp, 
oprac. Z. A b r a m o w i c z. Szkic bio-bibliograficzny W. O g r o d z i ń s k i. Olsztyn 1989. 

5 T. z  K o s m o w s k i c h  K r a j e w s k a, Pamiętnik. Przygot. do druku B. C z a j e c k a. Kraków 
1989, s. 71. 
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ROZPRAWY I ARTYKUŁY6

Trzy (?) bohaterki

Istnieją literackie świadectwa, które przekonują, że w imperium osmańskim było 
wówczas możliwe swoiste usamodzielnienie się (zachodnich) kobiet. Spotkanie 
z egzotyką często stawało się też dla nich doświadczeniem formacyjnym. Sylwetki 
trzech Polek – Reginy Salomei z Rusieckich Pilsztynowej, Ludwiki Śniadeckiej i Ja-
dwigi Zamoyskiej – i wspomnienia pozostawione przez nie (z wyjątkiem Śniadeckiej, 
o której – korzystając z zachowanych źródeł – pisze Maria Czapska) ukazują drogę, 
jaką przebyły one w związku z podróżami na Wschód, by uzyskać nie tyle politycz-
ną czy społeczną niezależność, ile raczej samowiedzę i poczucie własnej podmioto-
wości, płynące ze spotkania z odmienną cywilizacją. Pobyt w kraju islamskim 
wymagał bowiem zawieszenia dotychczasowych poglądów na świat i rezygnacji 
z kulturowych przyzwyczajeń, a także zmiany rygorów obyczajowych, które formo-
wały kobiecą egzystencję w XVIII- czy XIX-wiecznej Europie. Wschód mógł być 
również – o czym świadczy biografia ukochanej Słowackiego – przestrzenią, gdzie 
daje się wyrazić swą uzyskaną uprzednio odrębność i nieprzystawalność do ówcze-
snych zachodnich wzorów kobiecości. 

Przedstawiane bohaterki reprezentują różne epoki i mają odmienne pochodze- 
nie, wykształcenie oraz status społeczny. Dlatego też każda z nich podjęła wysiłek 
samookreślenia się w odpowiedni dla siebie sposób, zależny od okoliczności histo-
rycznych i życiowych. Zdobyte przez Pilsztynową, Śniadecką oraz Zamoyską do-
świadczenia, a także uzyskaną dzięki nim wiedzę można, oczywiście, badać w ka-
tegoriach współczesnego feminizmu. Wydaje się jednak, że właściwiej byłoby po-
traktować literackie kreacje bohaterek, po pierwsze, jako efekt wyjątkowego splotu 
wydarzeń, które pozwoliły tym kobietom na odbycie trudnych wypraw i opisanie 
ich, a po drugie, jako wynik świadomej, usilnej i zarazem specyficznej pracy nad 
sobą, która nie polegała na jakiejś szczególnej kontestacji ustalonego porządku 
społecznego, ale stała się możliwa dzięki odkryciu w jego niespoistości własnego 
miejsca. 

Praca bohaterek nad sobą i własną pozycją była spowodowana dobrowolną 
rezygnacją z wzorów ówczesnej kobiecości lub mniej czy bardziej ostentacyjnym 
wychyleniem się z jej ram. Nie towarzyszyło temu jakiekolwiek utożsamienie z prą-
dami emancypacyjnymi; proces ten dokonywał się poza kategoriami wykorzysty-
wanymi przez istniejące wtedy teorie dotyczące równouprawnienia kobiet. Prezen-
towane bohaterki były przede wszystkim zbyt samodzielne intelektualnie, by po-
siłkować się gotową ideologią i praktykować narzucony model egzystencji. Poza tym 
lata życia Salomei Pilsztynowej (1718 – po 1760) mieszczą się poza horyzontem 
nowoczesnej emancypacji, Ludwika Śniadecka (1802–1866) świadomie wykluczyła 
się z europejskiej kultury i obyczajowości (w której pojawił się w XIX wieku dyskurs 
równościowy), generałowa Jadwiga Zamoyska (1831–1923) zaś do końca życia 
hołdowała wartościom związanym z Dekalogiem i utrwalonym przez nie wzorcom 
rodzinnym. We wspomnieniach dała przede wszystkim wyraz swojemu tradycyjne-
mu wychowaniu, podległości i całkowitemu oddaniu mężowi. Status żony stanowił 
dla niej wyraźne granice emancypacji 6, nie uniemożliwiło to jednak realizacji am-

6 Zob. Z 313: „miałam tę zasadę, że kobiecie wolno nie iść za mąż, ale że skoro poszła, to nic nie ma 
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AGNIESZKA CZAJKOWSKA   Doświadczenie Wschodu w XVIII i XIX wieku w biografiach kobiet 7

bicji i wykorzystania niezwykłych talentów, które miała. Pod koniec życia stworzy-
ła książkę, która jest dowodem głębokiego zakorzenienia w zasadach religijnych. 
Sumuje ona doświadczenia związane z wychowaniem własnych dzieci i z pracą na 
rzecz innych, a także płynące z obserwacji poczynionych podczas podróży po 
Francji i Anglii, gdzie Zamoyska zwiedzała szpitale dla najmłodszych, sierocińce, 
domy pomocy dla ubogich. Praca zatytułowana O wychowaniu jest oryginalnym 
zapisem wiedzy na temat formowania młodego człowieka, stanowi także swoisty 
podręcznik pedagogiki dla rodziców kształtujących swoje relacje z dzieckiem, upo-
rządkowany według pojęć katechizmu Kościoła katolickiego 7. 

Poznanie Pilsztynowej umożliwiają jej wspomnienia z 1760 roku. Obraz Wscho-
du przekazany dzięki pozostałym dwóm bohaterkom jest zapośredniczony przez 
jeszcze jeden kobiecy filtr – postać Marii Czapskiej, autorki książki o Śniadeckiej 
i edytorki wspomnień Zamoyskiej. Bez wątpienia, wykształcenie, samodzielność 
intelektualna i swoisty kosmopolityzm Czapskiej spowodowały, że opowieści tych 
dwóch kobiet przebywających w XIX wieku w Turcji stanowią fascynujący przedmiot 
lektury i oryginalne tło dla współczesnego dyskursu orientalistycznego. Wszakże 
o ile głos generałowej jest autonomiczny, o tyle Śniadecką poznajemy dzięki nar-
racji Czapskiej (korzystającej w znacznym stopniu z korespondencji pozostawionej 
przez bohaterkę jej książki). Z dużą dozą prawdopodobieństwa można jednak przy-
puszczać, iż postać XIX-wiecznej skandalistki i sawantki stała się figurą biografii 
autorki, intelektualistki wyobcowanej z własnego środowiska, zaangażowanej przez 
swoje pisarstwo, zwłaszcza krytykę literacką, w problematykę kobiecą 8. 

Kobiety w podróży

Zarówno pozostawione przez Pilsztynową i Zamoyską świadectwa podróży, jak 
i relację Czapskiej o orientalnych wędrówkach Śniadeckiej da się odczytywać tak-
że w kontekście podróżopisarstwa kobiet, które w XVIII i XIX wieku było mniej 
powszechne niż męskie. Dietlind Hüchtker stwierdza, że ówczesne „podróżowanie 
kobiet uznawane jest za – z ich strony – akt uwłasnowolnienia i samowolnego roz-
szerzania ram przyznanych im możliwości działania” 9. Barbara Hodgson dodaje, iż 
wyprawy przedsiębrane przez kobiety zdarzały się w tym okresie jednak dość często, 
a wiążący się z nimi proces emancypacyjny polegał na tym, że kobiety „częściej niż 
mężczyźni musiały usprawiedliwiać swoje podróże, więc zdumiewająca ich liczba 

innego do czynienia, jak się zaprzedać temu mężowi, tak ażeby być mu zawsze i do wszystkiego do 
posługi i to na każde zawołanie”. 

7 J. Z a m o y s k a, O wychowaniu. Przejrz., popr. S. B r o s s. Poznań 1937. 
8 Zob. M. C z a p s k a: Walka kobiet o równouprawnienie. „Kobieta Współczesna” 1927, nr 39; Nędza 

kobiet i dzieci w Rosji sowieckiej. Jw., 1928, nr 4; Poradnia świadomego macierzyństwa. Jw., nr 15; 
Centralny organ opieki nad dzieckiem w Paryżu. Jw., nr 40. Informacje bibliograficzne na temat 
poglądów wyrażanych przez Czapską w publikacjach prasowych przytaczam dzięki dr E w e l i n i e 
M i c e, której dziękuję za wszelką pomoc dotyczącą autorki Ludwiki Śniadeckiej.

9 D. H ü c h t k e r, Kobieta w podróży. Czas emancypacji, czas wolności czy kontynuacja codzienno-
ści? W zb.: Kobieta i kultura czasu wolnego. Red. A. Ż a r n o w s k a, A. S z w a r c. Warszawa  
2001, s. 313. Autorka podaje stan badań na temat kobiecych relacji z podróży orientalnych w XVIII 
wieku.
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RozpRawy i aRtykuły8

poszukiwała intelektualnej stymulacji. ta żądza wiedzy prowadziła do kolekcjoner-
stwa lub badań” 10.

Jak pisze Reeve Lindbergh, autorka wstępu do książki Michele Slung Wśród 
kanibali, poświęconej m.in. postaciom XiX-wiecznych podróżniczek (nie wymienia 
wśród nich żadnej polki), ich decyzja o wyjeździe do obcego kraju czy kręgu kultu-
rowego nie tylko dowodziła wewnętrznej siły i ogromnej potrzeby wolności tych 
kobiet, ale także wymagała odpowiedniego stanu finansów, który zapewniłby utrzy-
manie, bezpieczeństwo i ochronę życia 11.

Jedno ze świadectw takiej emancypacji stanowi książka idy pfeiffer Dwie po-
dróże naokoło świata przez niewiastę odbyte, przełożona na polski przez Juliusza 
Schedlinga i wydana w warszawie w 1860 roku. autorka, typowa niemiecka go-
spodyni (jak nazywa ją we wstępie tłumacz 12), urodzona w wiedniu w 1797 roku, 
miała świadomość własnej wyjątkowości. Jej podróż rozpoczęła się w 1846 roku 
i trwała dwa lata. w swych wspomnieniach pfeiffer akcentowała swoistość przed-
stawianego obrazu świata, wynikającą z faktu, że autorka jest kobietą 13. Nie 
uwzględniła wrażeń z turcji, gdyż zaraz po przybyciu do Stambułu ruszyła do 
Grecji, by, jak stwierdza: „jak najspieszniej powrócić na łono rodziny i przyjaciół” 14. 

innym, znacznie wcześniejszym sprawozdaniem z podróży, skreślonym przez 
kobietę, jest napisany po francusku przez izabelę Czartoryską dziennik podróży do 
Cieplic w 1816 roku 15. zbliżony do niego charakter mają ogłaszane drukiem w cza-
sopiśmie „Rozrywki dla Dzieci” w latach 1825 –1828 (w tomach od 3 do 10) relacje 
klementyny tańskiej z wędrówek po ziemiach polskich, w których – 

Daje ona reportażowe sprawozdanie z wycieczki śladami kochanowskiego, wyjazdu do puław, 
odwiedzin rodziny ziemiańskiej w Lubelskiem, podróży do krakowa. Mówi autorka o wszystkim, co 
nastręcza do oglądu przesuwanie się pojazdem konnym. opisuje stan dróg, uprawę ról, spotykane typy 
ludzi, np. flisaków, ukaże karczmy, zajazdy, wnętrza kościołów, stan cmentarzy, włączy też dokładny 
rejestr eksponatów w muzeum izabeli Czartoryskiej, dzieje polski przebiegnie przy ukazaniu krakowa. 
opisze również obrzędy chłopskie, pieśni ludu [...] 16. 

poza wymienioną już teodorą krajewską i bohaterkami niniejszego artykułu 
spośród polek wojażujących na wschód znana jest jeszcze Józefa treterowa, która 
wydała w 1879 roku we Lwowie książkę Wrażenia z podróży na Wschód. 

10 B. H o d g s o n, Krynolinę zostaw w Kairze. O pierwszych podróżniczkach. przeł. i. S t ą p o r. war-
szawa 2004, s. 2.

11 R. L i n d b e r g h, wstęp w: S l u n g, op. cit., s. 4 n.
12 i. p f e i f f e r, Dwie podróże naokoło świata przez niewiastę odbyte. przeł. J. S c h e d l i n g. war-

szawa 1860, s. 1. M. S l u n g (Wśród kanibali. Wyprawy kobiet niezwykłych. przeł. E. a d a m s k a. 
kraków 2001, s. 89 n.), autorka szkicu na temat pfeiffer, pisze, że urodziła się ona w wiedniu, 
mieszkała zaś we Lwowie. 

13 p f e i f f e r, op. cit., s. 4–5.
14 Ibidem, s. 197.
15 i. C z a r t o r y s k a, Dyliżansem przez Śląsk. Dziennik podróży do Cieplic w roku 1816. przeł. 

J. B u j a ń s k a. wrocław 2006. 
16 i. k a n i o w s k a - L e w a ń s k a, Krajoznawstwo serdeczne Władysława Syrokomli. w zb.: Sy- 

rokomli w 150. rocznicę urodzin. Materiały sesji popularno-naukowej. Inowrocław–Toruń,  
15–16 czerwiec 1973. Red. M. i n g l o t. kraków 1974, s. 74. Lista polskich podróźniczek jest 
dłuższa.
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„Męski” orientalizm

W podejmowanym tutaj temacie relacji podróżniczych ze Wschodu istotny jest 
kontekst orientalizmu, który, za Edwardem W. Saidem, należy traktować jako zespół 
wyobrażeń kulturowych. Przez termin „orientalizm” rozumie się także w aspekcie 
uwarunkowań politycznych przestrzeń konkretnych działań Europejczyków prze-
bywających w krajach Orientu. To przede wszystkim rodzaj dyskursu, mającego 
oparcie w instytucjach, słownictwie, szkolnictwie, wyobraźni czy wreszcie w tzw. 
kolonialnym stylu życia 17:

u p o w s z e c h n i e n i e  pewnej świadomości geopolitycznej, rozpisanej na teksty artystyczne, naukowe, 
gospodarcze, społeczne, historyczne, filozoficzne; to także r o z w i n i ę c i e  elementarnej opozycji geo-
graficznej („świat dzieli się na dwie nierówne części, Wschód i Zachód”) w cały układ interesów, które 
orientalizm nie tylko stworzył, ale i podtrzymuje przez odkrycia naukowe, rekonstrukcję filologiczną, 
analizę psychologiczną, opis geograficzny i socjologiczny [...] 18. 

Cytowane poglądy XX-wiecznego literaturo- i kulturoznawcy są spójne z obser-
wacjami czynionymi przez wcześniejszych podróżników. Pietraszewski w swojej 
książce Uroki Orientu, relacjonującej podróże z lat 1832–1840 i 1860–1862, pisze: 

Wschód w bajki obfity! [...] Lecz obfitsze jeszcze w kłamstwo i w fałsz bajki roznoszą o Wschodzie 
samym panowie lordy i magnaci podróżujący po nim, jak to już na wstępie tej książki powiedziałem, li 
tylko z próżniactwa i z nudy, nie zaś dla nauczenia czegokolwiek siebie i drugich 19. 

Autor postuluje, by Turcję poznawać bez pośrednictwa stereotypów, z uwagą 
i bez strachu, jaki może początkowo budzić „dzikość” tego kraju 20. 

Do egzotyki, z którą stykały się podczas pobytu w imperium osmańskim, bo-
haterki niniejszego artykułu mają różny stosunek, uzależniony od statusu społecz-
nego podróżniczki, a także celu jej przyjazdu. Pilsztynowa traktuje Turcję jako 
miejsce do zarabiania pieniędzy, nie zastanawia się nad jej odrębnością, choć 
z pewnością ją zauważa i akceptuje. Postępowanie Śniadeckiej w stambulskim 
okresie jej życia, zgodnie z relacją Czapskiej, podporządkowane jest idei niepodle-
głościowej oraz współpracy z Michałem Czajkowskim. Jedynie Zamoyska daje nie- 
typowe dla ówczesnego orientalizmu świadectwo poznawania Wschodu, związane 
z jej niezwykłą osobowością i potrzebą ciągłego uczenia się. 

Obraz Turcji i Bałkanów przedstawiany przez trzy kobiety wymienione w tytu-
le artykułu mieści się w ogólniejszej problematyce badania i poznawania inności 
(kulturowej, historycznej, płciowej, obyczajowej), wielokrotnie występującej na 
kartach bogatej XIX-wiecznej literatury podróżniczej i wspomnieniowej. Także 
konwencje gatunkowe podróży i autobiografii oraz – według niektórych badaczy – 
powieści romansowo-awanturniczej (w przypadku opowieści Pilsztynowej) 21 w istot-

17 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 jun. Warszawa 1991, 
s. 24.

18 Ibidem, s. 37.
19 P i e t r a s z e w s k i, op. cit., s. 43–44.
20 Ibidem, s. 54.
21 Na taki składnik genologiczny wspomnień Pilsztynowej zwraca uwagę R. K r z y w y  w rozprawie 

Pragnienie pamięci i „białogłowski koncept”. Kilka uwag o świadomości warsztatowej pierwszych 
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ny sposób wpływają na portret Polek emancypujących się w Turcji, jaki wyłania 
się z narracji. Komplet odwołań kulturowych uzupełnia orientalizm romantyczny, 
ugruntowany w tradycji staropolskiej i mający nie tylko swoje konotacje estetyczne 
i obyczajowe 22, ale także liczne realizacje literackie, zaczynając od pisarstwa Jana 
Potockiego czy sonetów Adama Mickiewicza, kończąc na edycjach dzieł podróżni-
czych z XVI wieku, poświęconych pobytom polskich dyplomatów w Turcji 23. Warto 
jednak zaznaczyć, że ukształtowany na kartach literatury obraz Wschodu tajem-
niczego, oferującego odmienne drogi poznania 24 niewiele ma wspólnego z przekazem 
kobiet będących bohaterkami niniejszego tekstu. 

Istotnym komponentem tego przekazu jest natomiast ówczesna sytuacja poli-
tyczna, szczególnie w związku z wojną krymską (tj. trwającą od 1853 roku wojną 
rosyjsko-turecką), która motywowała działania podejmowane przez polskie środo-
wiska emigracyjne, zwłaszcza zaś podróże ich przedstawicieli do Turcji i na Bałka-
ny, mające na celu tworzenie formacji wojskowych, które mogłyby zostać wykorzy-
stane do walki z Rosją. Najbardziej znamiennym przykładem takiego zaangażowa-
nia jest wyjazd Adama Mickiewicza do Stambułu (Konstantynopola), ale należy 
w tym kontekście pamiętać również o innych agentach i emisariuszach, m.in. 
o pisarzach: Michale Czajkowskim (Sadyku Paszy, zwanym też Czajką), Ryszardzie 
Berwińskim czy Teodorze Tomaszu Jeżu 25. Działalności Polaków na Wschodzie 
w XIX wieku przyświecały nie tylko pobudki polityczne czy dyplomatyczne; po po-
wstaniach narodowych liczni emigranci, nierzadko posiadający wykształcenie 
ogólne czy profesjonalne, osiedlali się w imperium osmańskim i podejmowali różne 
zajęcia zmierzające do ucywilizowania gospodarki tego kraju, np. poeta Karol Ko-
rab-Brzozowski pracował jako inżynier przy budowie linii telegraficznej w Turcji, 
Bułgarii i Albanii.

Edward W. Said w Orientalizmie pisze o dominacji męskiego obrazu Wschodu 
w literaturze i diarystyce europejskiej XIX wieku, co jest naturalną konsekwencją 
większej mobilności mężczyzn, uprawiających zawody związane z dyplomacją, na-
uką, przemysłem czy handlem. Ówczesny obraz islamu był kształtowany głównie 
przez męską wyobraźnię. Przykład takiego spojrzenia stanowią wrażenia Pietra-
szewskiego ze Stambułu. Podróżnik pisze o tamtejszych kobietach: 

polskich pamiętnikarek (Anna Zbąska, Regina Salomea Pilsztynowa) („Śląskie Studia Polonistyczne” 
2013, nr 4, s. 135).

22 Zwraca uwagę na to E. K u ź m a  w swojej książce Mit Orientu i kultury Zachodu w literaturze XIX 
i XX wieku (Szczecin 1980). 

23 Zob. Podróże i poselstwa polskie do Turcji, a mianowicie Podróż E. Otwinowskiego 1557, Jędrzeja 
Tarnowskiego komornika j.k.m. 1569 i poselstwo Piotra Zborowskiego 1568. Przygot. do druku 
J. I. K r a s z e w s k i. Kraków 1860.

24 O romantycznym micie Wschodu pisze M. P i w i ń s k a  w tekście Wschodnie maskarady („Teksty” 
1975, nr 3, s. 38): „Na początek wschód jest wizją drogi, nakazem ruchu, odkrycia, przemiany, 
wyobcowania się ze swojskości choćby sztucznie wyciągając się z niej za cudze włosy (poprzez 
bajronizm), zrewolucjonizowania się wewnętrznego”.

25 Na temat różnych form zaangażowania Polaków w wojnę krymską zob. Polacy i ziemie polskie 
w dobie wojny krymskiej. Red. J. W. B o r e j s z a, G. P. B ą b i a k. Warszawa 2008 (tu zwłaszcza 
poświęcony postaci M. Czajkowskiego tekst P. W i e r z b i c k i e g o  Działalność Sadyka Paszy 
w czasie wojny krymskiej na tle jego relacji z obozem Czartoryskich). Szczegółową bibliografię po-
zycji o Polakach w Turcji podaje Ł ą t k a  w książce Odaliski, poturczeńcy i uchodźcy. 
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A jakież teraz ich matki, ich siostry, ich żony!... Dziewica z Pera [tj. dzielnicy Stambułu] rzadko 
kiedy czuje wartość cennego kwiatu cnoty, aby go poświęcić swemu ulubieńcowi przed ołtarzem dopie-
ro, w przybytku Boga przyrzec miała. Gdzież tam, ona nim szachruje jak lichwiarz swoim kapitałem 
i kto da więcej z jej miłośników, ten z owego grochu przy drodze strączki rwać będzie 26. 

Świadectwa pozostawione przez Pilsztynową, Śniadecką i Zamoyską są znako-
mitą okazją do zaprezentowania narodzin ich podmiotowości połączonej z dekon-
strukcją utrwalonego w literaturze męskiego mitu Wschodu. 

Tożsamość kobiety i Polki

Odmienność problematyki podejmowanej przez bohaterki niniejszego szkicu w sto-
sunku do europejskiego dyskursu orientalistycznego, scharakteryzowanego przez 
Saida, polega – jak się wydaje – także na braku świadomości imperialnej, która 
była właściwa opisującym Wschód podróżnikom z Europy Zachodniej. Portretowa-
ne kobiety miały ugruntowane przekonania na temat sytuacji historycznej i poli-
tycznej swojej ojczyzny – ich status w podróży pozbawiony był ułatwiających życie 
fundamentów przynależności państwowej i praw związanych z instytucją państwa, 
reprezentowanego przez poselstwa czy konsulaty. Autorki wspomnień odznaczały 
się natomiast silnym poczuciem tożsamości narodowej, którą Pilsztynowa stwier-
dzała wyraźnie już w przedmowie do swojego pamiętnika: „będąc urodzoną Polką, 
mając męża i dzieci w Polsce” (P 35). Wzmianka o narodowym pochodzeniu w jej 
narracji pojawia się bardzo często. Kiedy Pilsztynowa pisała o swoim spotkaniu 
z carycą Anną Iwanowną, precyzowała: 

I stawiono mnie przed carową jmcią Anną Iwanowną. I trzeba było trzy razy na kolana upaść, nim 
do niej przystąpić i łaskawie dała mnie rękę pocałować, i pytała, skąd jestem. Mówiłam: „Polka”. Pyta-
ła się carowa jmć: „A za czymeś też tu do Moskwy przyjechała?” Mówiłam: „Byłam w Turczech, w Stam-
bule i służyłam córkom cesarskim i wielu inszym godnym ludziom, bo mam cokolwiek umiejętności 
w kunszcie doktorskim”. [P 93] 

Gdzie indziej dodawała: „ja jestem doktorka, nacji Polka” (P 140). Będąc w za-
awansowanej ciąży, wybierała się w podróż z Laibach do Wiednia, zastrzegała się 
bowiem: „widziałam, że w Karniolii [tj. Karyntii, gdzie leży Laibach] damy w połogu 
tylko zupy jedzą, a ja, Polka, zwykłam kapłuny jadać” (P 153). 

Także Śniadecka i Zamoyska całkowicie identyfikowały się przez przynależność 
narodową i angażowały się w działania polityczne swoich mężów, mające na celu 
restaurację państwa polskiego. Zamoyska podczas licznych i częstych podróży po 
Anglii nie zaznała typowo turystycznych rozrywek, jak wyścigi czy teatr – oglądała 
tylko szpitale, ochronki itp., a widywała się wyłącznie z potencjalnymi promotora-
mi i sponsorami „Sprawy” polskiej. Interesująca jest obserwacja autorki Wspomnień 
dotycząca właśnie tego wyrażenia:

Ten wyraz „Sprawa” był tak między nami utarty, że cudzoziemcy, którzy bliższy z nami mieli sto-
sunek, nigdy się inaczej nie wyrażali. Np. mówiono: że to lub owo byłoby do czynienia „dans l’intérêt de 
la Sprawa”. [...] Ja też takie tylko miałam stosunki [tj. stosunki towarzyskie], jakie mój mąż uważał za 
korzystne dla Sprawy. [Z 308]

26 P i e t r a s z e w s k i, op. cit., s. 17.
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Pilsztynowa obok świadomości narodowej prezentuje również niezwykle silne, 
a rzadkie w XVIII wieku poczucie własnego profesjonalizmu, wynikające z umiejęt-
ności nabytych od męża i podbudowane dużymi zdolnościami w zakresie komuni-
kacji społecznej; bardzo ułatwiało to tej pamiętnikarce życie w krajach muzułmań-
skich. W przypadku dwu pozostałych podróżniczek niejaką gwarancję podczas 
podróży na Wschód stanowił status majątkowy (obie dysponowały własnymi do-
chodami), a także społeczny związany z pozycją małżonka (arystokraty czy – jak 
w przypadku Czajkowskiego – żołnierza, wyznawcy islamu). 

Należy zauważyć, że poczuciu pewnego zadomowienia przybywających na 
Wschód kobiet mogła sprzyjać tradycja polskich związków z Turcją, od wojen sar-
mackich po XIX-wieczne kalkulacje polityczne i sojusze. Było ono widoczne również 
w kulturze i obyczajach. Pisze Jan Reychman: 

w okresie oświecenia obok tego powierzchownego, czysto dekoracyjnego orientalizmu, który jednakże 
tyle śladów zostawił w naszej kulturze, zjawia się u nas poważniejsze zainteresowanie płynące z poczu-
cia wartości cywilizacyjnych Wschodu. Poprzedniemu wyobrażeniu o Oriencie jako o kraju pogaństwa, 
okrucieństwa przeciwstawiać się zaczęło teraz nowe pojęcie Wschodu, jako właśnie źródła nowych 
wartości moralnych czy kulturalnych, mogących odświeżyć kulturę europejską 27. 

Kiedy Pilsztynowa pisała swoje wspomnienia – w 1760 roku – zaczynała się 
właśnie moda na Orient 28. Najsłynniejszego polskiego podróżnika na Wschód, Jana 
Potockiego, nie było jeszcze wprawdzie na świecie (urodził się w 1761 roku), ale 
polscy arystokraci zaczynali odkrywać tajniki kultury i języka tureckiego, w Euro-
pie rozwijały się studia orientalistyczne i językoznawstwo porównawcze: 

Typowym przykładem poligloty, zabawiającego się erudycją orientalną, był pan na Puławach i Sie-
niawie, generał ziem podolskich Adam Kazimierz Czartoryski. [...] Książę był nie tylko namiętnym kolek-
cjonerem gramatyk i słowników wschodnich [...], lecz interesował się bezpośrednio szeregiem języków 
wschodnich. Wiadomo nam, że z języków żywych najlepiej znał język turecki. Dowodem tego są dokona-
ne własną ręką zapiski rękopiśmienne na marginesie egzemplarza gramatyki tureckiej Holdermana. 

[...] 
Niewątpliwie książę Adam prowadził z kimś rodzaj konwersacji w tym języku i w wyniku tych 

rozmów powstały pewne notatki na marginesie egzemplarza Holdermana [...] 29. 

To zainteresowanie Wschodem podsycone zostało w XIX wieku przez wypadki 
polityczne: wspominaną wojnę krymską, ponadto przez powstanie Greków prze-
ciwko Turkom.

Mieszkająca na muzułmańskim Wschodzie Pilsztynowa nie była bezkrytyczna 
wobec stosunków panujących we własnej ojczyźnie i dokonywała jej porównań 
z organizacją imperium osmańskiego. Zostawiła w swoich wspomnieniach jego 
wizerunek jako państwa cywilizowanego i pod wieloma względami lepiej niż Polska 
funkcjonującego. Pisała: 

Ale ja nic nigdy nie mogłam wskórać u naszych panów polskich, z czegom miała wielki smutek 
przypominając sobie, że miałam w cudzych krajach estymę i korzyść, i pomoc od cesarzów i innych 

27 R e y c h m a n, op. cit., s. 289.
28 Zob. R e y c h m a n  (op. cit., s. 48): „W drugiej połowie XVIII wieku podróże na Wschód weszły 

w modę, a najbliższym celem była bliska Turcja. Jeździła tam Zofia Potocka z gronem pań i Mią-
czyński [...]”.

29 Ibidem, s. 244–245.
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godnych osób, a tu jestem w swoim kraju [...] i tak wcale zostałam opuszczona i wiele ekspensu podję-
łam, bom w Polsce zawsze straciła to, co w cudzych krajach profitowałam. [P 215–216] 

Dawna kobieta pracująca

Podróżująca po muzułmańskim Wschodzie Regina Salomea z Rusieckich Pilszty-
nowa została zaliczona przez Zbigniewa Kuchowicza do grona „niepospolitych 
niewiast staropolskich” 30. W poświęconym jej szkicu historyk rekonstruuje jej 
biografię, od urodzenia na Nowogródczyźnie, poprzez elementarne wykształcenie 
w zakresie pisania, czytania oraz znajomości katechizmu, po pierwsze małżeństwo 
z lekarzem okulistą Jakubem Halpirem i wyjazd u jego boku do Stambułu. Kucho-
wicz relacjonuje też kolejne przygody, jakie bohaterka przeżywała samodzielnie już 
po śmierci męża, jako lekarka (nauczyła się bowiem od niego sztuki leczenia, zdo-
była doświadczenie w wielu krajach) i następnie jako żona austriackiego oficera 
Józefa Pilsztyna (Pichelsteina) 31. Trasa jej podróży wiodła przez Bałkany, Polskę, 
Rosję, Austrię, Grecję, Egipt. Od 1756 roku lekarka na stałe mieszkała w Stambu-
le, gdzie czuwała nad zdrowiem haremu sułtana Mustafy i pomagała innym chorym 
w potrzebie. Kuchowicz podkreśla jej zaradność i samodzielność: 

W życiu powodziło jej się rozmaicie, zazwyczaj jednak potrafiła znaleźć się na przysłowiowym wozie. 
Nie znała matematyki, lecz doskonale dawała sobie radę w rachunkach i zawsze dysponowała jakimiś 
sumami. 

Do posiadania pieniędzy dochodziła rozmaitymi drogami, przy pomocy różnych kombinacji, między 
innymi ciągnęła zyski z wykupu jeńców wojennych, istnieją też przypuszczenia, iż zajmowała się handlem 
niewolnikami 32. 

Autorka Procederu podróży i życia mego awantur przedstawia typ kobiety sa-
modzielnej, zdanej na własne siły, posiadającej wiele, zdałoby się, męskich umie-
jętności: „Za młodu rada byłam strzelać i zawsze miewałam pistolety, fuzje w dro-
dze w kolasce i tak w jednej karczmie strzelałam do dzikich gołębi” (P 214). Pod-
stawowe źródło utrzymania Pilsztynowej stanowiła praktyka lekarska, dodatkowy 
atut – znajomość języków bałkańskich, a także tureckiego, która zjednywała pa-
miętnikarce przychylność lokalnych władców i pozwalała na komunikację z miesz-
kańcami odwiedzanych krajów. Wspomnienia ukazują niezwykłe przypadki ulecze-
nia ślepoty, chorób ginekologicznych – wiele z nich autorka kwalifikuje po prostu 
jako cuda – a także niebezpieczne przygody, które spotykały ją podczas awantur-
niczego życia. Są zarazem odbiciem umysłowości kobiety religijnej, osadzonej 
w europejskich normach kulturowych, ale bez wahania akceptującej inną kulturę 
i zmienność własnego losu. 

Pisanie wspomnień przez Pilsztynową miało charakter „zemsty ręki śmiertel-
nej” 33. Jak wskazuje przedmowa Do łaskawego czytelnika, intencją autorki było 
pobudzenie odbiorcy do pożądanej oceny jej życia, które choć obfitowało w proble-

30 Z. K u c h o w i c z, Pierwsza lekarka polska – Regina Salomea Rusiecka. W: Wizerunki niepospolitych 
niewiast staropolskich XVI–XVIII wieku. Łódź 1972.

31 Zob. Ł ą t k a, Odaliski, poturczeńcy i uchodźcy, s. 41.
32 K u c h o w i c z, op. cit., s. 302.
33 W. S z y m b o r s k a, Radość pisania. W: Sto pociech. Warszawa 1967, s. 5.
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my, rozczarowania i cierpienia, mogło według niej służyć jako przykład realizacji 
Bożych przykazań. Praktykowana emancypacja Pilsztynowej była związana z trud-
nym macierzyństwem i ostatecznym wyrzeczeniem się przez dzieci kontaktów 
z matką. Autorka wspomnień nie miała też dobrego zdania o mężczyznach, którzy 
wciąż trwonili mozolnie zdobywany przez nią majątek 34. Szczególnie trudne były 
jej relacje z drugim mężem, który został przez nią wykupiony z niewoli tureckiej, 
a narażał ją na przykrości i nie dochowywał wierności. Pisała Pilsztynowa: 

Mężam mego niepomyślnie zastała, bo mnie oczywiście wiarę małżeńską złamał. [...] Tak ja umy-
śliłam męża mego prosić, ażeby mnie pozwolił pojechać do cesarskiego państwa, do rodziców jego, 
ponieważ zawsze tak mawiał: „Co to jest, żem twoich kilka tysięcy stracił, pojedźmy do rodziców moich, 
to ci dadzą pięć tysięcy czerwonych złotych”. [P 152]

Wyprawa do teściów chybiła jednak celu, Pilsztynowej udało się odzyskać tylko 
część straconych pieniędzy. Podróż do Austrii stała się zaś pretekstem do opisu 
kolejnych niezwykłych przygód.

Doświadczenie małżeńskie, związane z wydatkami, połączone z nieustannymi 
wyjazdami, wymagało od Pilsztynowej samodzielnego zarobkowania. Sfera finan-
sowa jest bardzo silnie akcentowana w jej wspomnieniach, stanowi również przy-
czynek do charakterystyki przedstawicieli poszczególnych narodów: 

Niemcy nie mają tej maniery, jak Polacy lub Moskale, kiedy do kogo kubkiem piją za zdrowie i po-
tem też i temuż dadzą, do kogo piją. [...] sam Niemiec wypije, a mnie nie da. [P 155]

ja od tych Turków jednak kilka tysięcy wezmę, bo ci Turcy sumienni są [...]. [P 174]

Autorka Procederu podróży i życia mego awantur w ogóle obserwuje świat przez 
pryzmat wartości materialnych. Z upodobaniem opisuje bogactwo muzułmańskich 
domów (zwłaszcza widoczne w wystroju sułtańskiego haremu) i wylicza własne 
nabyte bądź utracone kosztowności. W pełni akceptuje porządek imperium osmań-
skiego i dokumentuje panującą tam tolerancję wobec chrześcijan (P 226). Pobyt 
autorki w Turcji był całkowicie świadomym wyborem, motywowanym zapewne 
zdobytą tam pozycją zawodową i finansową, a także niemożnością przystosowania 
się do norm i obyczajów obowiązujących w ówczesnej Polsce. 

Literatura źródłem wyobcowania

Ludwika Śniadecka przez biografów jest przedstawiana jako romansowa panna, 
wychowana na modnej literaturze sentymentalnej, z którą walczył zarówno jej ojciec, 
Jędrzej, profesor chemii w Uniwersytecie Wileńskim, jak i stryj, matematyk i astro-
nom Jan Śniadecki. Franciszek Rawita Gawroński, portretujący późniejszego męża 
Śniadeckiej, Michała Czajkowskiego, tak pisze o niej samej i o jej nieszczęśliwej 

34 Zob. P 239: „Teraz podaję to zebranie moich awantur do uwagi ludzkiej. Kto je czytać będzie, niech 
uważa áwñ wielu już byłam niebezpieczeństwach życia i wiele razy fortuna mnie bogaciła i nazbyt 
zubożywała. Niech zrozumie, czy miałam ja co dobrego od mężów i od utrapionego kawalera, od 
dzieci i sług. I czy mam się po co do Polski wracać w moim teraźniejszym wieku rachując w tym 
roku 1760 lat z łaski Bożej czterdzieści i dwa? Chyba na to, żeby mnie znowu z ostatniego, ucho-
waj Boże, obdarli”.
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miłości do Waldemara Korsakowa, która miała wywrzeć najważniejszy wpływ na 
całe jej późniejsze życie: 

Była to kobieta wykształcona, w owe czasy należała do nielicznego grona bardzo postępowych 
przedstawicielek płci pięknej, ale rozmarzona, sentymentalna, niezrównoważona umysłowo i moralnie. 
Wychowana w sferze rozbawionej i bawiącej się, zapałała gorącą miłością dla młodego oficera, a gdy go 
kula turecka zmiotła ze świata, zamknęła się w chorobliwej miłości dla umarłego 35. 

Śniadecką wspomina również Teodor Tomasz Jeż w swoich Sylwetach emigra-
cyjnych 36, przypisując jej przemożny wpływ na Sadyka Paszę (to ona miała być 
główną inspiratorką jego przejścia na islam) i powtarzając legendy na jej temat, 
które – m.in. za sprawą poematu Juliusza Słowackiego Podróż do Ziemi Świętej 
z Neapolu – krążyły wśród Polaków na emigracji. Dotyczyły one zachowania się 
Śniadeckiej podróżującej rzekomo do bułgarskiej Szumli w poszukiwaniu grobu 
Korsakowa 37:

Kto nie zna niedokończonego Juliusza Słowackiego poematu pt. Podróż na Wschód? O nieznajomość 
utworu tego nikogo z łaskawych Sylwet moich czytelników podejrzywać nie śmiem; śmiem jednak 
przypuszczać, że nie każdemu, po strofie w pieśni drugiej, mówiącej „poetycznym Laurom” i „sawantkom” 
o skale wsławionej „biednej Safo skokiem”, zrozumiałą jest strofa następująca: 

Znałem... lecz szczęściem uleczoną z żalu
Safonę bardzo podobną do greckiej.
Ta się nieszczęściem kochała w Moskalu;
A Moskal zginął na wojnie tureckiej; 
Ta poszła zabrać na warneńskiem polu 
Zwłoki... etc. 

Dalej poeta opowiada o odciętych przez Turków uszach kochanka, po które Safona owa pojechała 
do Konstantynopola, o jej mdłościach, które lekarze usuwali pigułkami z chleba, o oznaczającym ocho-
tę samobójczą targowaniu się z lekarzami „o krwi troszeczkę i jeszcze miseczkę”, o romansie z oficerem 
angielskim; nie opowiedział atoli o szkielecie ukochanego, zamkniętym w trumnie, towarzyszącej ko-
chance w podróżach i lokowanej przy jej łóżku sypialnym wszędzie, gdzie się zatrzymywała na dłużej. 
O pierwszym opowiada poeta, o drugim podanie. Safona owa ostatecznie osiedliła się w Konstantyno-
polu – to fakt, do którego podanie dodaje, że w lat dużo później pożar domu, w którym mieszkała, po-
chłonął trumnę i ulubioną charcicę i że charcica żałowaną była bardziej, aniżeli trumna z zawartością 
swoją. Podaniom można wierzyć albo nie wierzyć, wolno je nawet brać za plotki, mimo podkład praw-
dopodobieństwa, na którym się zrodziły, ale nie wolno przeczyć faktom dokonanym, faktom, które 
w odniesieniu do strof, Safonie przez Słowackiego poświęconych, wyraziły się w sposób, żywo autora: 
Podróży na Wschód obchodzący.

Jeż był działaczem niepodległościowym na Bałkanach i w Turcji, spotkał Śnia-
decką w Stambule w 1863 roku. Przedstawił ją następująco: 

35 F. R a w i t a  G a w r o ń s k i, Michał Czajkowski (Sadyk-Pasza). Jego życie, działalność wojskowa 
i literacka. Zarys biograficzny. Petersburg 1900, s. 40. 

36 T. T. J e ż, Mehmet Sadyk Pasza. W: Sylwety emigracyjne. Lwów 1904.
37 Zob. J e ż, op. cit., s. 84–85. Współcześnie o legendzie tej pisze też J. M. R y m k i e w i c z  (Słowac-

ki. Encyklopedia. Warszawa 2004, s. 448): „Mowa tam jest o »Saffonie«, która była »podobną do 
greckiej« i kochała się »w Moskalu«, a ten »zginął na wojnie tureckiej«. Dalej, w trzech strofach, 
mamy opowieść o owej Safonie, która udaje się po zwłoki kochanka, leżące »na warneńskim polu«, 
oraz po jego uszy – te zaś znajdują się w Konstantynopolu, gdzie tureckie »biuro statystyczne« liczy 
obcięte rosyjskie uszy i nanizuje je »na sznurki jedwabne«”.
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Przed obliczem jej stanąłem i doznałem wrażenia takiego, jakiego – przypuszczam – doznawać 
muszą czciciele monarchizmu, gdy się po raz pierwszy wobec jakiej cesarzowej, a przynajmniej królowej 
znajdują. Nie przykląkłem wprawdzie, ani czoła do podłogi nie uchyliłem, ale doznałem czegoś na kształt 
porażenia od majestatu, z oblicza i postawy kobiety tej bijącego. 

Liczyła wówczas lat mniej więcej sześćdziesiąt; spod czepca na czoło jej i skronie włosy śnieżnej 
wysuwały się białości, tworząc ramy dla oblicza o rysach regularnych, oświeconego oczami pogodnie 
i dobrze patrzącymi, a z wyrazem takim, w którym taiły się obietnice grozy lub słodyczy, kar lub nagród. 
Klasycznie ukształtowanej głowie odpowiadał wzrost więcej trochę niż średni, przy postawie szykownej, 
o ruchach swobodnych, nie zdradzających wieku późnego. 

Powitała mnie z tą uprzejmością łaskawą a ujmującą, która najbrzydsze zdobi kobiety, i ukazaw-
szy mi siedzenie obok siebie, zawiązała rozmowę, zaczynając ją od wyrażenia nadziei, że nie rozejdziemy 
się pogniewani. Rozmowa zabrała nam czasu bez mała godzinę, luboć interes na samym początku 
prędko załatwiony został. Po załatwieniu interesu, gdym ruch do wstawania wykonał: „Czemu się pan 
śpieszy?”... – zapytała. Mówiliśmy o stanie sprawy polskiej, o nadziejach, prawdopodobieństwach, 
o stanowisku politycznym W[ielkiej] Porty, o „generale” – tak Sadyka-paszę tytułowała, nie nazywając 
go „mężem” swoim. Materię najdelikatniejszą i najdrażliwszą stanowiła książka moja i ta materia do-
tkniętą została. Rozstałem się z nią przez nią oczarowany [...] 38.

Postać Śniadeckiej przewija się na kartach opracowań historycznych poświę-
conych emigracji polskiej w Turcji. Adam Lewak wspomina jej spotkania z Mickie-
wiczem, przebywającym w 1855 roku w Stambule 39. Pisze o niej, jej wpływie na 
Czajkowskiego i pracy na rzecz Hotelu Lambert: 

Śniadecka zapanowała nad jego umysłem i wolą, a ponieważ była to kobieta wielkiej inteligencji 
i rozwagi i chociaż sentymentalna i nierówna, nie brakowało jej mocy charakteru, stała się więc istotnym 
kierownikiem agencji 40. 

Egzystencja Śniadeckiej może być uznana za przykład dążenia do niezależności, 
począwszy od trudnych relacji bohaterki z ojcem i stryjem (jednym z powodów 
konfliktu była jej niespełniona miłość do arystokraty Rosjanina, nie pochwalana 
przez rodzinę), poprzez zachowanie przez nią dystansu wobec spraw politycznych 
zaprzątających uwagę jej współczesnych (m.in. proces filomatów, powstanie listo-
padowe, zsyłki itp.), aż do wyjazdu do Odessy i Stambułu, nieuregulowanego 
związku z Czajkowskim i różnie ocenianej działalności patriotycznej na emigracji. 
Element świadomej podmiotowości Śniadeckiej stanowiła erudycja, zwłaszcza 
w zakresie literatury sentymentalnej i romantycznej, a w ślad za tym własna twór-
czość literacka. Rawita Gawroński wspomina również o inspirującej roli Śniadeckiej 
w kształtowaniu późnych dzieł Czajkowskiego – 

w Dziwnych życiach jeszcze go trzymała na wodzy Ludwika Śniadecka, gdy jej zabrakło, stał już na 
obczyźnie zupełnie samotny i pozbawiony wiary w przyszłość. To, co pisał po śmierci Śniadeckiej, już 
miało wartość tylko ujemną [...] 41.

Autorką jedynej biografii Śniadeckiej jest Maria Czapska. Badaczka i pisarka 

38 Ibidem, s. 87–89.
39 A. L e w a k, Dzieje emigracji polskiej w Turcji (1831–1878). Warszawa 1935, s. 131. Zob. ibidem: 

„Mickiewicza opanował od razu nastrój tamtejszy, przypominający mu w niejednym jego młodość 
nowogródzką i wileńską. Odwiedzał Ludwikę ze Śniadeckich Czajkowską i wspominał z nią lata 
dawne”. 

40 Ibidem, s. 44.
41 R a w i t a  G a w r o ń s k i, op. cit., s. 83.
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opublikowała ją w Warszawie w 1938 roku po latach studiów nad archiwaliami. 
Wspomina o nich w przedmowie do swojej książki: 

zachował się obszerny materiał rękopiśmienny, nie wydany i w ogromnej większości dotychczas nie 
wyzyskany, na którym w pierwszym rzędzie oparłam niniejszy życiorys. Materiał ten jest rozproszony 
po kilku bibliotekach: Jagiellońskiej, Krasińskich, Ossolińskich i Rapperswilskiej, zaś najbogatszy zbiór 
korespondencji prywatnej i politycznej Ludwiki Śniadeckiej posiada biblioteka Czartoryskich. W Jaszu-
nach, majątku Balińskich [tj. rodziny Zofii, siostry Ludwiki], udało mi się odnaleźć tylko trzy listy, 
z których ostatni chronologicznie z Odessy z 1836 roku. [Cz 6]

Andrzej Vincenz stwierdza, że Czapska przy pisaniu pracy sięgnęła do wielu 
XIX-wiecznych przekazów: „Atmosfera intelektualna domu rodzinnego oddana jest 
w oparciu o źródła współczesne, listy Ludwiki, jej sióstr i przyjaciółek, wypowiedzi 
ojca i pamiętniki” 42. 

Ludwika Śniadecka Czapskiej wzbudziła duże zainteresowanie ówczesnej kry-
tyki literackiej i w lutym 1939 otrzymała nagrodę „Wiadomości Literackich” za 
najwybitniejszą książkę 1938 roku 43. W przedwojennej prasie pojawiały się liczne 
omówienia, które akcentowały przede wszystkim dociekliwość badawczą autorki 
oraz literackie walory książki. Egzemplifikacją jest recenzja Ksawerego Pruszyń-
skiego wspominającego też samą Czapską: 

Otóż w tym całym świecie kobiet, z których co druga bokami robi sławę, bo coraz jest ciaśniej, 
panna Maria Czapska jest prawdziwym k o p c i u s z k i e m  z  b a j k i  p o l s k i e j, s z a r y m  k a c z ę-
c i e m  z duńskiej. Panna Maria nie króluje w kawiarni, nie posyła telefonicznych ultimatów redaktorom 
pism [...] 44. 

Recenzent akcentuje jej kosmopolityzm, który przekłada się na odwagę dowar-
tościowania postaci Śniadeckiej wymazanej z historii literatury polskiej. Gustaw 
Herling-Grudziński podkreślał czujność i wrażliwość autorki, a także jej znaczącą 
rolę w odnowieniu gatunku naukowej biografii 45. Wydawca pamiętników Sadyka 
Paszy, Józef Fijałek przypomina opinię Maurycego Handelsmana: 

Jest to zasadniczym brakiem pięknej zresztą napisanej książki M. Czapskiej Ludwika Śniadecka, 

42 A. V i n c e n z, Maria Czapska. Historyk i pisarz. Mpis. Archiwum Marii i Józefa Czapskich. Muzeum 
Narodowe w Krakowie, sygn. 2474, s. 18. O okolicznościach powstawania swej książki i zagładzie 
źródeł, z których korzystała, po wojnie mówiła M. C z a p s k a  (Wielki los. „Wiadomości” áLondynñ 
1955, nr 507/508, s. 14): 

 „W kilka miesięcy później w bombardowanej Warszawie patrzałam bezsilna na pożar ogarniający 
gmach Centralnej Biblioteki Wojskowej. Ileż najlepszych godzin spędziłam tam w czytelni zbiorów 
rapperswilskich! Jednocześnie ginęły Biblioteka Zamoyskich, Przeździeckich, zbiory Raczyńskich, 
Uniwersytet, Archiwum Oświecenia... Znałam ich pracownie, czytelnie, pamiętałam książki i po-
szyty, do których miałam jeszcze wrócić. W pożarach Nowego Świata spłonął też lokal »Biblioteki 
Polskiej«, która wydała Ludwikę Śniadecką, magazyny »Biblioteki« w kamienicy Kościelskich na 
Świętojańskiej uchowały się do powstania. Wtedy dopiero padła też zabytkowa kamienica wraz 
z całym nakładem mojej książki i wielu innych. 

 Pośród dymów pożarnych unosiły się całe roje niedopalonych kartek, opadał sypki, biały popiół”. 
43 „Wiadomości Literackie” 1939, nr 7, z 12 II. 
44 K. P r u s z y ń s k i, Maria o Ludwice. „Kurier Literacko-Naukowy” 1939, nr 7 (7/35), s. IV (100).
45 G. H e r l i n g - G r u d z i ń s k i, Opowieść o Hotelu Lambert. Archiwum Józefa i Marii Czapskich. 

Muzeum Narodowe w Krakowie. Ludwika Śniadecka – wycinki prasowe, sygn. 2334, s. 23.
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1938, że przypisuje Czajce jakiś tolerantyzm religijny, który naprawdę powstał w nim dopiero wtedy, 
kiedy zaczęło chodzić o jego własną skórę, kiedy zrozumiał, że o rozwodzie nie ma co marzyć 46.

Z pewnością nieprzypadkowo Czapska wybrała właśnie Śniadecką jako temat 
swych badań historycznoliterackich. Była to postać wyjątkowa, budząca skrajne 
emocje (towarzyszyła jej wszak wspomniana już złośliwa legenda), a wiele cech tej 
kobiety, np. niezależność, skromność, usuwanie się w cień, prawdopodobnie wy-
dawało się bliskich Czapskiej. 

Bohaterka monografii Czapskiej ukazana jest jako samodzielna kobieta, której 
konstrukcja fizyczna i psychiczna wydaje się niespodziewanym efektem działań 
wychowawczych ojca i stryja. Pisze autorka: 

Poglądy Jędrzeja Śniadeckiego na wychowanie i kształcenie dzieci były wiernym odbiciem pedago-
gicznych zasad J. J. Rousseau, których profesor wileński był gorącym wielbicielem. Rozwój fizyczny, 
zabezpieczenie zdrowia kładł Jędrzej u podstaw wychowania. [...] 

Może racjonalnej ojcowskiej higienie niemowlęcej zawdzięczała Ludwika zdrowie swoich lat dzie-
cięcych i odporność organizmu na późniejsze bolesne ciosy moralne. [Cz 26–27]

Nie udało się jednak ochronić jej wrażliwości przed wpływem modnej wówczas 
literatury: 

ta właśnie imaginacja, którą profesor Jędrzej zalecał w kobietach rozwijać, to upodobanie w poezji przy 
uczuciowej i wrażliwej naturze Ludwiki wybujały niepomiernie biorąc górę nad zdrowym rozsądkiem, 
którego nie była pozbawiona. [...] Awanturnicza i sentymentalna literatura epoki „to źródło tysiącznych 
nieszczęść i bólów”, jak mówił prof. Jędrzej, znalazła się wcześnie, zbyt wcześnie w rękach jego córek. 
[Cz 28]

Śniadecka jest przez Czapską konsekwentnie opisywana w kategoriach właści-
wych dla literatury romantycznej i za pomocą cytatów zaczerpniętych z poezji oraz 
ówczesnej publicystyki. „Wileńska Heloiza”, pilna czytelniczka Byrona, admirator-
ka romantycznej filozofii Schellinga, wykładanej w Wilnie przez Józefa Gołuchow-
skiego, uczestniczka rewolty umysłowej wywołanej przez artykuły Maurycego 
Mochnackiego w „Dzienniku Warszawskim”, ukazana zostaje jako kobieta pisząca 
i oponentka Jana Śniadeckiego hołdującego zasadom umiaru i rozsądku: 

Chciałabym – pisze we wrześniu 1826 r. – stać się dla Stryja czytelną, choćby tylko dlatego, aby 
go przekonać, że poza „lekkim piórem” trafiają mi się też myśli... [...] Mimo to zapewniam Stryja, że 
jakbym nie pisała, czytają mnie chętnie, odcyfrowują i ważą się twierdzić, że piszę zawsze za mało... 
Psują mnie, jak Stryj widzi, a ja bardzo skłonna jestem, aby się dać psuć.... [Cz 75]

Kiedy bohaterka Czapskiej dojrzewa, co oznacza wyzwolenie się spod wpływu 
miłości romantycznej do Korsakowa, autorka biografii często oddaje jej głos, przy-
taczając listy skierowane do Sadyka Paszy czy innych współpracowników, by uka-
zać jej poglądy, a także szczegóły życia prywatnego w Stambule. 

Narracja Czapskiej, zarówno dotycząca wileńskiego etapu biografii muzy Sło-
wackiego, jak i jej pobytu w Turcji, ma udowodnić jej samodzielność intelektualną 
i oryginalność podejmowanych wyborów. Wynikały one, z jednej strony, z lektury 
„książek zbójeckich”, a z drugiej – z umiejętności niezależnego osądu sytuacji, 

46 M. C z a j k o w s k i  (M e h m e d  S a d y k  P a s z a), Moje wspomnienia o wojnie 1854 roku. Wyd., 
wstęp, przypisy J. F i j a ł e k. Warszawa 1962, s. XII–XIII.
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w jakiej znalazła się Śniadecka. Od 1842 roku mieszkała bowiem poza Europą, 
z daleka od tradycyjnych powinności kobiecych, bliżej natomiast wydarzeń wielkiej 
polityki dziejących się w Turcji. Autorka książki podkreśla nieschematyczność 
tytułowej postaci, czego dowodem jest przede wszystkim jej – nieakceptowalna 
z punktu widzenia stereotypu patriotycznego – miłość do rosyjskiego oficera, która 
stała się bezpośrednią przyczyną przyjazdu Śniadeckiej nad Bosfor. Pragnęła ona 
odnaleźć i przywieźć do kraju zwłoki ukochanego, poległego w wojnie tureckiej 
w 1829 roku. Na początku swej podróży w 1833 roku stanęła w Odessie, gdzie 
mieszkała przez kilkanaście lat, opłakując najdroższego i podróżując po Krymie. 
Nie powróciła do Wilna nawet na pogrzeb ojca zmarłego w 1838 roku. W Stambu-
le znalazła się w 1842 roku. Pozostała tam do śmierci. Realia życia w tureckiej 
stolicy dalekie były wtenczas od europejskich. Pisała o nich Czapska: 

W ówczesnym Stambule nie znano nawet europejskich powozów. [...] Niebrukowane ulice miasta 
wyglądały w okresie suszy jak wyschnięte łożyska górskich potoków, w zimie pokrywała je warstwa 
czarnego śliskiego błota od 10 do 20 cm grubości. Śmiecie i cuchnące odpadki kuchenne zalegały 
wszystkie drogi i place miejskie, zatruwając powietrze w czasie upałów. Nikt ulic nie uprzątał poza 
psami. [Cz 106] 

W Stambule Śniadecka poznała Czajkowskiego, który był agentem Hotelu 
Lambert i zostawił w Paryżu żonę i czwórkę dzieci. Związek z nim stał się przed-
miotem emigracyjnego skandalu 47, podobnie jak przejście Czajkowskiego na islam 
w 1850 roku, za co obwiniano córkę wileńskiego uczonego. Ona sama nie zmieni-
ła religii, lecz przez całe życie podkreślała swoją osobność zarówno wobec pozosta-
wionej w kraju rodziny, jak i wobec społeczności emigracyjnej w Paryżu i w Turcji: 
„Z postępków swoich nie tłumaczyła się nikomu, ale też nikomu nie narzucała 
swojej osoby i swoich poglądów. Od całej kolonii polskiej w Stambule trzymała się 
z daleka” (Cz 135). 

Akcentując niezależność Śniadeckiej, Czapska podkreśla jej zaangażowanie 
w działalność dyplomatyczną Hotelu Lambert i wysoką pozycję zdobytą dzięki mę-
żowi. Była ona także, a może przede wszystkim, wynikiem pracy samej Śniadeckiej. 
Nie tylko prowadziła ona rozgałęzioną korespondencję polityczną, przyjmowała 
przybywających do Stambułu wysłanników i referowała bieżącą sytuację w Turcji. 
Była również uczestniczką wielu wydarzeń – autorka monografii często pisze, że 
Śniadecka spełniała zadanie rozjemcy w stosunkach między głównymi oponentami 
politycznymi, Władysławem Zamoyskim i Michałem Czajkowskim. 

Kooperacja Śniadeckiej i Sadyka Paszy obejmowała ich połączone wysiłki na 
rzecz sprawy polskiej. W liście wysłanym z Laryssy w 1863 roku do Henryka Grop-
plera wskazuje Czajkowski rolę, jaką Śniadecka odgrywała w ich wspólnej działal-
ności: 

List Twój odebrałem, nie odpisałem Ci zaraz, bo o wszystkim pisałem do mojej żony, a wiem, że 
u niej bywasz i że Ci powie, co trzeba. Teraz piszę do niej według mnie o kombinacji ważnej dla naszej 
sprawy, możebnej i praktycznej 48.

47 Zob. J. C h u d z i k o w s k a, Dziwne życie Sadyka Paszy. O Michale Czajkowskim. Warszawa 1982, 
s. 243 n., 288 n.

48 Cyt. za: J. C h u d z i k o w s k a, Nieznane listy Michała Czajkowskiego-Sadyka Paszy i Ludwiki 
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Cytowane przez Czapską fragmenty korespondencji i manuskryptów są jedynym 
dotrwałym do dziś śladem pisarskiej aktywności Śniadeckiej. Większość jej mło-
dzieńczych prac literackich, w tym rozprawa o romantyzmie, została złożona – jak 
wspomina biografka – u Stanisława Szczęsnego Kossakowskiego, skąd po śmierci 
Śniadeckiej miał je wydobyć i wydać drukiem Władysław Mickiewicz. Nigdy do tego 
nie doszło i niemal wszystkie prace Śniadeckiej – także z odeskiego i stambulskie-
go okresu jej życia – zaginęły. Również inne archiwalia, z których korzystała Czap-
ska, dziś już nie istnieją (mieściły się w zbiorach raperswilskich, spalonych w War-
szawie podczas drugiej wojny światowej). Pisze o nich autorka biografii: 

Z ogromnej korespondencji Ludwiki Śniadeckiej z Sadykiem-Czajkowskim, którą prowadzili bez 
przerwy w ciągu lat rozstania, zachowała się tylko garść listów z 1855 i 56 roku. Noszą one charakter 
fragmentów rozmowy dwojga bardzo bliskich sobie i bardzo zżytych ludzi, złączonych ponadto wspólnym 
dziełem, najważniejszą sprawą życiową. W listach tych codzienne kłopoty, niedole i radości splatają się 
z rozważaniami wszelkiego rodzaju o ludziach, historii, polityce. [...] W jej korespondencji z mężem 
uwydatnia się prawdziwa rola Ludwiki niejednokrotnie kierownicza oraz odpowiedzialność, którą po-
nosiła za jego czyny i decyzje. [Cz 190]

Sporządzony z dostępnych Czapskiej strzępków portret Śniadeckiej świadczy 
o jej uczestnictwie w polityce i autentycznym zaangażowaniu w działania i rozstrzy-
gnięcia podejmowane przez emigracyjnych polityków. Świadczy także o świadomej 
kontestacji obowiązujących obyczajów i modelu ówczesnej kobiecości, które zosta-
ły przez Śniadecką odrzucone jeszcze w Wilnie. Jej przybycie na Wschód było 
konsekwencją tego postępowania, spotkanie ze środowiskiem polskich działaczy 
emigracyjnych natomiast uformowało ją na patriotkę. Paradoksalnie, egzotyczne 
realia wzmocniły jej poczucie tożsamości narodowej i skłoniły ją do ofiarnej pracy 
na rzecz wspólnej sprawy polskiej. 

„Żona-Polka” wśród muzułmanów

Odmienną od Śniadeckiej drogę do samodzielności mentalnej przebyła żyjąca 
współcześnie z nią Jadwiga Zamoyska 49. Jej zależność od ojca i od męża zaznaczo-
na została już na początku wstępu do Wspomnień poprzez określenie ich autorki 
formułą: Jadwiga z Działyńskich Władysławowa Zamoyska. Dla Czapskiej, edytor-
ki tych pamiętników, ważne było więc to, że bohaterka pochodziła z tego właśnie 
rodu i była żoną tego właśnie człowieka. Pomiędzy nazwiskiem odziedziczonym 
a tym przyjętym od męża nie ma miejsca na jej samoistną postać. Tak też – wedle 
przyjętego w XIX wieku obyczaju – postrzegała siebie Zamoyska, która rozpoczęła 
opowieść od charakterystyki swych dziadków, ujętej w sposób zobiektywizowany, 

Śniadeckiej w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach. „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 
1980, s. 221.

49 J. Z a m o y s k a  przebywała w Turcji równocześnie ze Śniadecką i pisała o niej z niechęcią w swo-
im liście do sióstr, Cecylii i Marii Działyńskich, z 7 IV 1854 (cyt. za: Jadwigi z Działyńskich Za- 
moyskiej listy z Turcji á1854–1855ñ). Wybór, oprac. S. K. P o t o c k i. „Znak” 1973, nr 233/234, 
s. 1494): „Wystawcie sobie, baba pięćdziesiąt lat ma i od nie wiem jak dawna w najlepszej żyła 
z nim [tj. z Czajkowskim] harmonii; na koniec zachciało jej się, żeby się z nią ożenił, a że on ma 
już jedną żonę, więc wymogła na nim, żeby się sturczył”.
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z trzecioosobowym dystansem, właściwym raczej dla narracji powieściowej niż dla 
subiektywnej relacji wspomnieniowej. O swoich narodzinach pisała autorka z za-
skakującą, okrutną szczerością, bez cienia miłości własnej: 

Wśród tylu narodowych klęsk, wśród tylu obaw najrozmaitszych o najdroższe jej osoby, o ich życie 
i ich dobrą sławę, wśród tak rozmaitych i przeciwnych sobie zapatrywań, wśród cholery, szubienic, 
pożarów, armatnich strzałów, biedna moja Matka przygotowywała się do mego przyjścia na świat. Nie 
wiem, czy można się urodzić w mniej pożądanej chwili; nie wiem, czy można więcej sprawić przykrości 
i wszelkiego rodzaju kłopotów swoim przyjściem na świat. Gdyby jednak Pan Bóg był zesłał rodzicom 
moim drugiego syna, przykrość, którą słabość mojej Matki sprawić musiała w takiej chwili, byłaby 
niemało osłodzoną. Mój Ojciec sprawiedliwie się obawiał, żeby ród nasz nie wygasł i gorąco syna pragnął. 
Moje urodzenie w dodatku do wszystkich przykrości było i zawodem. [Z 8]

Na znaczenie okoliczności towarzyszących temu wydarzeniu, które rzutowały 
na całe życie Zamoyskiej, zwraca uwagę Dorota Siwicka w tekście Hańba i ohyda. 
O autobiografii Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej: „I od razu zaznacza się tu pewna 
obcość pomiędzy autorką i jej losem, jakaś nieodpowiedniość i generalny kłopot” 50. 

Widoczny w cytowanym fragmencie Wspomnień brak choćby sympatii do włas- 
nej osoby występuje w toku całej pamiętnikarskiej narracji. Zamoyska prezentuje 
zmysł krytyczny przede wszystkim wobec siebie samej, ocenia swoje postępowanie, 
odsłaniając motywacje, które inni zwykle woleliby ukryć przed czytelnikami. Służy 
temu forma narracji, opisana we wstępie przez Czapską: 

Wartość tego dokumentu polega w pierwszym rzędzie na jego wyjątkowej bezpośredniości i całko-
witej wewnętrznej prawdzie. Styl i język w czystości i prostocie odpowiada intencjom autorki. Jej czuj-
ny dar obserwacji wzbogaca introspekcja rozwinięta od lat najmłodszych. Zastanawiający jest obiekty-
wizm autorki wobec samej siebie; nie waha się ona ujawniać błędy swoje i ujemne cechy charakteru, 
ale też, mimo zamierzonej pokory, nie przemilcza dodatnich [...] 51. 

Czapska wskazuje również, co wydaje się istotne, na okres życia generałowej, 
o którym traktuje jej dzieło: 

Wspomnienia pani Zamoyskiej obejmują jedynie 33 lata jej życia, sięgając do roku 1864. Kilkadzie-
siąt lat wdowieństwa, a od 1881 r. samodzielnej pracy społeczno-wychowawczej, nie zostały nimi obję-
te. Nigdy też więcej autorka do nich nie powróciła 52. 

Relacja Zamoyskiej dotyczy zatem czasu formowania się osobowości późniejszej 
działaczki społecznej, twórczyni szkoły i zakładu wychowawczego dla młodych kobiet. 
Pamiętnikarska opowieść generałowej, początkowo wcale nie ukierunkowana na 
autobiograficzne „ja”, ale w przewadze skupiona na świecie zewnętrznym, stopnio-
wo ujawnia i właściwie na oczach czytelnika kreuje postać autorki. Opisywany 
w dokumencie okres jest więc, niczym lata nauki i wędrówki bohatera Goethego, 
czasem rozwoju, w którym znaczna rola przypadła właśnie pobytowi na Wschodzie. 

Zobrazowana we wspomnieniach, zdobyta przez Zamoyską samodzielność 
mogła również w symboliczny sposób zaowocować późniejszą 6-tomową monogra-

50 D. S i w i c k a, Hańba i ohyda. O autobiografii Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej. „Teksty Drugie” 
1993, nr 4/5/6, s. 54.

51 M. C z a p s k a, wstęp. Z IX.
52 Ibidem, s. VII.
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fią poświęconą mężowi, zatytułowaną Jenerał Zamoyski  53. Ogromne dzieło, napi-
sane po śmierci Zamoyskiego, wydaje się nie tylko hołdem złożonym potomkowi 
znakomitego rodu, politykowi, działaczowi polskiemu na emigracji, współpracow-
nikowi księcia Adama Czartoryskiego. Jest to również znak usamodzielnienia jego 
żony, wyraźny przejaw aktywności kobiety poddanej mu w czasie małżeństwa 
całkowicie i bezosobowej. 

Biografia Jadwigi Zamoyskiej byłaby dość typowa dla ówczesnej przedstawi-
cielki arystokracji, gdyby nie trudna sytuacja finansowa jej rodziny po powstaniu 
listopadowym, zmuszająca ją do ciągłych przeprowadzek, mieszkania u krewnych 
oraz spartańskiego wychowywania dzieci, które miało je zahartować oraz przyzwy-
czaić do niewygód. Ustawiczny brak – jedzenia, miłości, uwagi rodziców – stanowił 
jedną z głównych cech młodych lat Zamoyskiej i stał się podstawowym czynnikiem 
kształtującym jej osobowość. W dorosłym życiu charakteryzowały Zamoyską po-
przestawanie na małym, umiar i dyskrecja 54. Znamiennym przymiotem znajdują-
cym odzwierciedlenie w narracji Zamoyskiej jest też dar jej niezwykłej samokon-
troli, a także chęć nieustannej pracy nad sobą, wynikająca z surowego wychowania 
oraz odziedziczonej po matce, bardzo poważnie traktowanej pobożności. 

Wspomnienia ukazują również, że na urodzoną w Warszawie w trakcie trwania 
powstania listopadowego Zamoyską znaczny wpływ wywarły związane z tym wyda-
rzeniem dzieła literackie Mickiewicza, a także patriotyczny czyn realizowany wów-
czas przez jej ciotkę Klaudynę Potocką oraz doktora Karola Marcinkowskiego, 
bliskiego wielkopolskiemu rodowi Działyńskich. 

Zamoyska dorastała w atmosferze lektur i rozmów o ideach Rousseau i Miche-
leta, Montaigne’a, Hume’a, Gibbona, Voltaire’a i Volneya. Czytała Żywoty świętych 
Skargi. Podlegała wpływowi swej angielskiej nauczycielki (późniejszej przyjaciółki 
i towarzyszki podróży do Turcji), protestantki miss Anne Birt, uczyła się pomagać 
biednym i dzielić się z nimi. Wychowywana była w przekonaniu o wyższości dóbr 
duchowych nad materialnymi i w poszanowaniu tradycji narodowej. Osobiście 
odczuwała skutki ówczesnej mody na kolekcjonowanie pamiątek przeszłości. Pisa-
ła, wspominając sytuację ustawicznego braku dochodów i ekstrawaganckie zaku-
py swego ojca: 

Prosiła tylko Księżna [Anna Sapieżyna], żeby siostrzenica [tj. matka autorki] nic o tym mężowi nie 
mówiła, bo – dodawała: z pewnością użyje tych pieniędzy na kupowanie jakichś starożytności. Utrzymy-
wała nawet, że kiedy wszyscy sobie chleba odmawiali, to mój Ojciec jakieś znaczne pieniądze wydał na 
kupienie jakichś jedwabnych pończoch Stefana Batorego, które gdzieś się znajdowały na sprzedaż. [Z 10]

Zamoyska, od dzieciństwa wrażliwa na sztukę i literaturę, w dorosłym życiu 
świadomie ograniczała swoje kontakty z pięknem, dając pierwszeństwo działalno-
ści praktycznej, która wynikała z wpojonego przez rodziców poczucia obowiązku 
i chęci służenia mężowi. Od początku relacji kreuje siebie jako osobę uprzedmio-

53 J. Z a m o y s k a, Jenerał Zamoyski (1803–1868). Poznań 1930.
54 Podobne cechy zauważano u Czapskiej. Zob. P r u s z y ń s k i, op. cit. – W. A. Z b y s z e w s k i, 

Maria Czapska. „Dziennik Polski” (Londyn) 1981. Dokumenty osobiste, wycinek prasowy, k. 48. 
Archiwum Marii i Józefa Czapskich. Muzeum Narodowe w Krakowie, sygn. 2331. – J. C z a p s k i, 
Świat w moich oczach. Rozmowy przeprowadził P. K ł o c z o w s k i. Ząbki–Paris 2001, s. 150–151.
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towioną, począwszy od konsekwencji surowych praktyk pedagogicznych, aż do 
całkowitego poddania się w małżeństwie. Pisze o sobie jako dziecku: 

Dzieci, jak wszystko, co słabe, jak zwierzęta, jak ludy nieokrzesane, mają wprawdzie pewną siłę, 
ale o niej nie wiedzą i nie sięgają myślą poza to, co widzą i czego doznają [...]. Przełożony karci, bije, 
ciemięży – to jego prawo – a zatem to jest sprawiedliwością! A ten, którego kijami okładają, od którego 
nauki czy pracy żądają nad siły, z którego podatki ściągają nad możność, we własnych swych oczach, 
jest winowajcą, dłużnikiem, r z e c z ą, którą wolno wyzyskiwać i względem której nie ma rachunku. [...] 

Tak i mnie nie przyszło nigdy na myśl, abym się skarżyć mogła na kogo bądź. [Z 31–32]

Wydana za mąż za swego starszego o 28 lat wuja, generała Władysława Zamoy-
skiego, przez 16 lat trwania małżeństwa służyła mu, rezygnując z własnych potrzeb. 
Na przeszkodzie jej samorealizacji stały nie tyle wymagania obyczajowe czy potrze-
by generała, co właściwości charakteru Zamoyskiej, jej przyzwyczajenie do ulegania 
innym. Po latach, w książce zatytułowanej O wychowaniu napisze: „Małżeństwo, 
w najlepszych nawet warunkach zawarte, jest źródłem licznych trosk i cierpień, 
wymaga wiele męstwa i cierpliwości, roztropności i poświęcenia” 55. Siebie zaś jako 
żonę prezentowała we wspomnieniach następująco: 

Całe moje zamężne życie było dla mnie połączone z takim nieustannym natężeniem w trudnych 
dla mnie kierunkach, że, tak jak mój mąż zawsze później mawiał, nie miał on jeszcze czasu drzwi za 
sobą zamknąć, a ze mnie robiła się „stara panna”. [...] Całe moje życie było nie moim. Tak jak sprężyna 
ugina się pod naciskiem, tak i ja nagięłam się do kłopotania o obiady i śniadania, [...] o troskanie się 
o mnóstwo rzeczy, które w gruncie [rzeczy] były dla mnie uciążliwe. Ale ledwo zostawałam sama sobie 
zostawioną, cała dawna natura w mgnieniu oka się wracała. [Z 180–181]

Zamoyska postrzegała małżeństwo jako sytuację niezwykle przykrą, narusza-
jącą jej integralność i degradującą jej osobę. „W moim mniemaniu zamężcie stano-
wiło koniec życia duchowego i umysłowego; jednym słowem śmierć” (Z 147), „»ko-
bieta zamężna« to czyste bydlę” (Z 148) – pisała. Była zafascynowana mężem, ale 
związek z nim odczuwała jako utratę własnej wartości: „gdyby mnie chciał mieć za 
swoją służącą, za swoją gospodynię, za sprzęt pożyteczny do swojego mieszkania, 
nie wahałabym się nigdy, ale być jego żoną, to niepodobna” (Z 133). Świadomość 
uprzedmiotowienia w małżeństwie łączyła się z koniecznością uczestniczenia w ży-
ciu towarzyskim sfer związanych z działalnością polityczną Zamoyskiego, zwłaszcza 
zaś stawało się to widoczne w porównaniach z innymi kobietami, w przymusie 
podobania się: 

Któregoś dnia poszliśmy na przechadzkę. Ja z panią Lizą [Krasińską] chodziłam na przodzie, a mój 
mąż z panem Zygmuntem [Krasińskim] za nami. Za powrotem mój mąż mi powiedział: „Zygmunt mówił, 
że się trzymasz i chodzisz jak królowa”. Pomyślałam sobie, jak kobieta za mąż idzie, to wszystko o niej 
mówić można i nawet chód jej dyskutować jakby u konia. [Z 146]

Wyczulenie Zamoyskiej na relacje międzyludzkie wynikało, po pierwsze, z jej 
refleksyjnej natury, z nawyku nieustannego porządkowania wrażeń i znajdowania 
dla nich wyższego sensu, a po drugie z potrzeby ustawicznego zdobywania owych 
kompetencji i poszerzania wiedzy. Wzmożony krytycyzm narratorki był przyczyną 
jej dystansu do siebie samej i do świata, w którym żyła. Te niezwykłe zdolności 
intelektualne i umiejętność ciągłego uczenia się dały jej możliwość zdobycia nieza-

55 Z a m o y s k a, O wychowaniu, s. 482–483.

I-1.indd   23 2018-06-15   12:17:04



ROZPRAWY I ARTYKUŁY24

leżności i samorealizacji w niesprzyjających dla kobiety warunkach. Jedną z pierw-
szych okazji do tego stał się wyjazd do Stambułu, dokąd Zamoyska podążyła w ślad 
za zaangażowanym w politykę emigracyjną generałem. Przyznać należy, że przed 
podróżą miała już pewną wiedzę na temat Turcji. Jak pisze Monika Małecka na 
marginesie wystawy Tureckie fascynacje Działyńskich i Zamoyskich: 

Rodziny Działyńskich i Zamoyskich, właścicieli Zamku w XIX i na początku XX wieku, silnie zwią-
zane były z Turcją. Działyńscy, głównie hrabia Tytus Działyński [ojciec Jadwigi Zamoyskiej], hołdowa-
li silnej tradycji XIX-wiecznej, kiedy Polacy w różnych formach dziękowali państwu tureckiemu, które 
jako jedyne nie uznało rozbiorów Rzeczypospolitej. Tytus uczynił to, umieszczając elementy orientalne 
w swoim domu, ale także chętnie kolekcjonując przedmioty i książki związane z Turcją 56.

W roku 1854, podczas wojny krymskiej, Zamoyska wypłynęła statkiem z Mar-
sylii i po dwóch tygodniach stanęła w Turcji. Była to jej pierwsza podróż na Wschód. 
Po powrocie do Paryża w połowie 1855 roku i po kilkunastomiesięcznym pobycie 
w Poznańskiem, związanym z narodzinami drugiego jej syna, w czerwcu 1856 Za-
moyska wyruszyła do Stambułu po raz kolejny, aby powrócić do Paryża w pierwszej 
połowie roku 1857, już razem z mężem i dziećmi.

Rejs stwarzał sposobność do rozmaitych przewartościowań – związanych z życiem 
emocjonalnym, a także z samooceną intelektualną. Czytamy we Wspomnieniach: 

Kto nie przebył dłuższej morskiej podróży, ten trudno pojmie, jaki w niej urok jest, co za uczucie 
odgraniczenia od świata, co za zabezpieczenie od wszystkich możebnych kłopotów, co za pewność, że 
nikt nie zadzwoni, nie zapotrzebuje, że nawet poczta żadna przykrości nie przyniesie. [Z 184–185] 

Jedną z korzyści płynących z pobytu na statku była intensywna nauka języ- 
ka tureckiego, tym łatwiejsza dla Zamoyskiej, że miała ona już zdobyte w Paryżu 
podstawy perskiego. Wspomnienia są zresztą świadectwem niezwykłych zdolności 
lingwistycznych bohaterki, która poznała nie tylko francuski, niemiecki, angielski, 
turecki, perski, grekę, ale – przygotowując się do towarzyszenia mężowi w podróży 
do Sztokholmu – zaledwie w 10 dni potrafiła opanować szwedzki w stopniu komu-
nikatywnym.

Wrażenia po spotkaniu Zamoyskiej z Turcją były w pewnej mierze typowe dla 
reakcji ówczesnych podróżników. „Wszystko to razem odrzuca nowo przybyłego, 
który jak raróg w obliczu muzułmanów stoi i jak ktoś dziwniejszy od raroga jeszcze 
wygląda” 57 – pisał w latach trzydziestych XIX wieku Pietraszewski. Poczucie obco-
wania z egzotyką udokumentowała również Zamoyska w liście do sióstr z 18 III 
1854: „Tutaj dziwne życie. Europejskiego nie ma nic, tylko ambasady” 58. Autorka 
Wspomnień, podobnie jak wcześniej Śniadecka czy później Ludwik Władysław An-
czyc 59, zwraca uwagę na niezwykłe błoto na ulicach Stambułu, a także na ogrom-
ną liczbę bezpańskich psów. 

56 M. M a ł e c k a, Wystawa „Tureckie fascynacje Działyńskich i Zamoyskich” (3 IX – 23 X 2014). 
„Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” z. 31 (2014), s. 215.

57 P i e t r a s z e w s k i, op. cit., s. 47–48.
58 Cyt. za: Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej listy z Turcji (1854–1855), s. 1492.
59 Zob. L. W. A n c z y c, Opisy i przygody z podróży po różnych częściach świata. Warszawa 1868, 

s. 13: „W Konstantynopolu wałęsa się mnóstwo psów, nie mających panów, które żyją z łaski 
mieszkańców. Jest to rasa obrzydła, są niewielkie, nadzwyczaj chude, krótkim rudym włosem 
porosłe. Liczba ich niezmierna, tak że na pierwszy rzut oka trudno osądzić, kto właściwie zamiesz-
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Odmienność spojrzenia Zamoyskiej na Orient stanowiła konsekwencję właści-
wego jej, ukazanego wcześniej odosobnienia, jej doświadczenia swoistej margina-
lizacji, które wynikało z silnego doznawania własnej odrębności i krytycyzmu wobec 
sytuacji egzystencjalnej, w jakiej znajdowała się Zamoyska. Trzeba było wcześniej 
czuć się niczym przedmiot, by móc napisać po przybyciu do Stambułu: 

Swoją drogą powiedziałam sobie, że nie trzeba tak, jak czynili wszyscy Europejczycy: na Wschodzie 
szukać Zachodu; że nie trzeba w nędznym przedmieściu europejskim Pera się zamykać i na Turków 
wygadywać, jakoby to było istotną Turcją. Powiedziałam sobie: w Turcji jestem, Turcję poznać muszę. 
[Z 193–194]

Środkiem do realizacji postanowienia była dalsza nauka języka tureckiego 
i greckiego, o której intensywności świadczy inny list Zamoyskiej do sióstr, z 14 III 
1854: „chcę się na przyszły tydzień nauczyć wszystkich słów potrzebnych, żeby 
z nią [tj. usługującą Greczynką] mówić” 60, a także fragmenty Wspomnień: 

Postarał się też mój mąż o nauczyciela tureckiego języka. Był to Grek, Jonoriat, później poseł tu-
recki w Paryżu. Wielką było i dla mnie, i dla mego męża przyjemnością, jak mogłam już po trochu za 
tłumacza mu służyć. [Z 200]

Prawie wyłącznie czas pędziłam na uczeniu się po turecku, niemal dziesięć godzin na dzień.  
[Z 206]

Zamoyska poznaje Turcję, nie przykładając do niej kategorii europejskich i od-
rzucając osobiste nawyki 61. Oznacza to dla niej nabieranie „jakiegoś doświadczenia 
życia, bardzo bolesnego” (Z 209). Jest też, podobnie jak Śniadecka dla Sadyka 
Paszy, sekretarzem i doradcą męża w sprawach politycznych 62. Znosi niewygody 
podróży do Bukaresztu i Szumli, gdzie generał Zamoyski formuje Pułk Kozaków 
Sułtańskich, jego żona organizuje zaś szpital. Zakłada się z polskimi oficerami, 
narzekającymi na głód, że potrafi przeżyć, jedząc skąpe racje żołnierzy tureckich: 
„ja [...] mówiłam, że żyjąc w ich kraju i ich klimacie, z pewnością możemy poprze-
stać na tym, na czym oni przestawali” (Z 227). Udziela się towarzysko, zwłaszcza 
podczas drugiego pobytu w Turcji, kiedy jest już razem z małymi synkami i znako-
micie porozumiewa się z miejscowymi kobietami. Wspomina je: 

W istocie; sądząc po pozorach, zdawałoby się, że Turczynki w niewoli żyją. Tymczasem, co do 
Czerkiesek po tureckich haremach, niepojętą było wówczas rzeczą, do jakiego one dochodziły wpływu 
[...]. [Z 268]

kuje Stambuł: psy czy ludzie?” P i e t r a s z e w s k i  (op. cit., s. 37, zob. też s. 48) także zwraca na 
to uwagę: „Przecisnąwszy się najpierw przez bramę, nie bez bólu boków i po strasznym błocie, 
wśród poszczeku psów głodnych, zaduchu od ryb, czosnku i cebuli, których się objadł Lewantyn 
każdy, zapiwszy je wschodnią rozkoszną kawą, wkraczasz w dziedziniec meczetu”.

60 Cyt. za: Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej listy z Turcji (1854–1855), s. 1491. 
61 Ta umiejętność była charakterystyczna dla wszystkich relacji Zamoyskiej z ludźmi: „Zdaje mi się 

dzisiaj, że to pochodziło stąd, że niezmiernie żywy udział brałam w tym, co drugich obchodziło 
i i d e n t y f i k o w a ł a m  się z cudzymi sprawami, kłopotami, radościami, jakby one były moje 
własne, a nawet prawdę powiedziawszy, wiele bardziej” (Z 205). 

62 Zob. Z 218: „W niejednym wypadku razemeśmy się naradzali, co począć. Ja mu często mawiałam, 
że jestem z e r o, a on mi na to, że on sobie przyznaje wartość jednej jednostki, a że jak zero sta-
nie przy jednostce, to dziesięć razy wartość jej podnosi; że cała rzecz na tym zależy, ażeby zero 
stanęło po właściwej stronie”.
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Gdy po latach w swoim traktacie poświęconym wychowaniu dzieci wspomni 
zwyczaje dotyczące higieny podczas snu panujące w Turcji, uzna je, jeśli nie za 
godne naśladowania, to choć warte przytoczenia i pochwały: 

U nas za mało uwagi się zwraca na sposób słania łóżek [...]. 
Na całym Wschodzie łóżka i pościel nie są w użyciu: wszyscy sypiają na materacykach, które się 

co wieczór rozkłada na dywanach. Tak kobiety, jak mężczyźni mają całkowite nocne ubrania, w których 
w każdej chwili przyzwoicie pokazać się mogą. Ten zwyczaj ma swoje bardzo dobre strony 63.

Prawie dwuletni (łącznie) pobyt Zamoyskiej w imperium osmańskim obfitował 
w doświadczenia trudne. Mieszkając w Turcji zmierzyła się ona m.in. z epidemią 
cholery, z samotnością, tęsknotą za bliskimi, zwłaszcza za niespełna rocznym, 
pozostawionym w Poznaniu synkiem. Pisała po latach: „Jedna rzecz osobista mnie 
dręczyła, to nieumiarkowane pragnienie wyjazdu ze Stambułu, powrotu do Paryża 
i jakiegoś normalnego życia i krewnych” (Z 271). Drugą bytność Zamoyskiej na 
Wschodzie naznaczyła poważna choroba jej męża; ostatecznie sama autorka wró-
ciła stamtąd do Europy z ciężkim niedomaganiem. 

Wspominając jednak odwiedziny u rodziców w Poznaniu, przypadające pomię-
dzy dwoma orientalnymi podróżami, generałowa pisze: 

mego Ojca bawiły moje rozmaite tureckie opowiadania, którymi się nigdy nie nużył; miałam ich też 
zapas niewyczerpany. W oczach mego brata miałam uczucie, że się stałam k i m ś  i  k i m s i ć  dla 
niego nie wstrętnym. [...] Czułam się kochaną, a to uczucie było mi niewymownym szczęściem. [Z 276]

Turcja stała się dla niej doświadczeniem, które podniosło ją zarówno w oczach 
rodziny, jak i jej własnych.

Wartość swojej podróży na Wschód Zamoyska pojęła już po powrocie do Euro-
py, kiedy to w roku 1858 przybyła do Londynu. Pisze o tym wyjeździe po latach 
(w 1895 roku, kiedy powstają wspomnienia): 

Tak jak po pobycie na Wschodzie zaczęłam wcale inaczej pojmować Pismo Święte i każde onego 
słowo wcale inne dla mnie przybrało znaczenie, tak samo po wylądowaniu w Anglii miałam uczucie, że 
jakąś zasłonę mi sprzed oczu usunięto i że nowe pojęcia mi do umysłu wstępują. [Z 281] 

Pobyt na Wschodzie jako doświadczenie formacyjne

Spotkanie z innym krajem, odmiennym funkcjonowaniem państwa i sposobem ży- 
cia ludzi, było dla Zamoyskiej doświadczeniem formacyjnym. Jakkolwiek egzotyka 
wydaje się istotnym elementem oddziaływania, to mądrość zdobytą przez bohater-
kę należy oceniać w świetle wyrażonej przez nią następującej refleksji: „Jak długo 
szukać muszą po byłych drogach tego, co się staje tak proste, byle mieć słuszne 
zrozumienie tego, czego się szuka” (Z 313). 

Odwrotnie niż Pilsztynowa, która w obliczu Wschodu pozostała niezmieniona, 
i inaczej niż Śniadecka, która zaadaptowała się do zwyczajów panujących w Turcji 
(płacąc za to wysoką cenę), Zamoyska dzięki swojej podróży mogła odnaleźć życio-
we priorytety i uzyskać autentyczną dojrzałość, która nadawała ton jej działaniom 

63 Z a m o y s k a, O wychowaniu, s. 202.
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przez dalsze długie lata. Spotkanie ze Wschodem nie przyniosło gwałtownego prze-
wartościowania, jedynie uwypukliło cechy charakteru i zdolności Zamoyskiej, 
motywując ją do upartego samokształcenia wbrew kulturowym i życiowym okolicz-
nościom. Utrwaliło również głęboką religijność, przesuwając tylko akcent ze skłon-
ności do mistycyzmu i naiwnej ekstazy w stronę odpowiedzialnego praktykowania 
przykazań wiary. 

Pobyt w Turcji i jej obserwacja z pozycji ludzkiej i chrześcijańskiej pokory, 
obserwacja pozbawiona poczucia kulturowej i religijnej wyższości, nie odświętna, 
a codzienna, kobieca właśnie, uczyniła ze świadectwa Zamoyskiej zapis formowania 
się osoby świadomej siebie i swojej misji w rodzinie, społeczeństwie oraz w litera-
turze 64. 

A b s t r a c t

AGNIESZKA CZAJKOWSKA Jan Długosz University, Częstochowa

18TH AND 19TH C. EASTERN EXPERIENCE IN WOMEN BIOGRAPHY (ON THE EXAMPLE 
OF SALOMEA PILSZTYNOWA, LUDWIKA ŚNIADECKA, AND JADWIGA ZAMOYSKA)

The article presents three woman figures (Salomea Pilsztynowa áSalomée Halpirñ, Ludwika Śniadecka, 
Jadwiga Zamoyska) who while travelling to Turkey in the 18th and 19th c. not only gained new experi-
ence, but also fulfilled–in conformity to their social situation and cultural-historical circumstances–
ideal of a peculiar emancipation. Salomea Pilsztynowa wrote in the second half of the 18th c. her 
memories entitled  Proceder podróży i życia mego awantur (My Life’s Travels and Adventures’) (published 
in 1962). Jadwiga Zamoyska is the author of Wspomnienia (Memories) composed between 1893 and 
1895 and published in 1961 in Maria Czapska’s preparation. Ludwika Śniadecka is presented in a bi-
ography by Maria Czapska which includes rare testimonies: fragments of letters by professor Jędrzej 
Śniadecki’s daughter. In the polish literature of that time such documents are uncommon as women 
travelled less often than men, and much rarely did they express recollections in writing. The female 
memories are thus more valuable in that they deconstruct the then Oriental discourse made by males 
engaged into political matters and trade. An important trait of the women authors is their national 
identification which includes elements of historical connections with the East as well as involvement 
into the current politics. The heroines’ meeting with the Orient means rejection of stereotypes, openness 
to the other, it enhances cognitive interest and ability of individual thinking. And it is in that way that 
it leads to the shaping of travelling women subjectivity.

64 Na ten aspekt dojrzałości Zamoyskiej – jako kreatorki własnej biografii – szczególnie zwraca uwagę 
S i w i c k a  w cytowanym wcześniej artykule.
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DOMOWY WRÓG I SOJUSZNIK TURCJA MICKIEWICZA

Drżą pola przed armatą, dąbrowy blednieją,
Bukowiny na zbroje oka wznieść nie śmieją.
I Turczyn, jako chytra liszka ogon kryje
W jamie, tak i ów chowa w okopie swą szyję 1.

Łatwo i niełatwo mówić o Turcji Mickiewicza, jego obrazie Turków. Jest to nieskom-
plikowane, bo informacji znajdziemy na ów temat bardzo dużo, a liczba kategorii, 
jakie można przyłożyć do takiego zarysu, okazała: Orient, Azja, islam, Wschód, 
wróg, przedmurze... Wszystkie je wolno stosować do analizy Turcji poety, ale – do-
powiedzmy – właśnie one ów wątek wyczerpują. Trudno mówić o Turcji Mickiewicza, 
bo wszystko wydaje się tu zbyt proste: materiał, jaki przynoszą same prelekcje 
paryskie, jest ogromny. Wystarczą proste rekonstrukcje tego, „co myślał romantyk”, 
i... obraz gotowy. To pozory!

Owóż godzi się stwierdzić, że trudno o bardziej złożone i zaskakujące zjawisko 
niż Mickiewicza nie tyle obraz, ile przeżywanie fenomenu Turcji. Był to dla poety 
temat, jak go nazwałem, domowy i osobisty – autor Renegata. (Ballady tureckiej) 
nigdy nie wpisał Turcji w zimne kalkulacje polityczne czy w konstrukcje historio-
zoficzne unoszące się ponad rzeczywistością historii, choć po 1832 roku i na Tur-
ków spozierał okiem mesjanisty. Można rzec, iż Turcja oraz elementy jej kultury 
towarzyszyły poecie od urodzenia do śmierci. Zmarł, jak wiadomo, w Stambule, 
gdzie do dziś ma niewielkie muzeum (Istanbul, Adam Mickiewicz Müzesi) 2.

Zanim się tej bliskości polsko-tureckiej przyjrzę, kilka obserwacji ogólnych. Po 
pierwsze, obraz Turcji i Turków okazuje się u pisarza spójny, ewoluujący. Nie znaj-
dujemy w nim niczego z paradoksów historycznych. Natomiast zaskakuje co inne-
go: jest to wizja wrogiej cywilizacji, którą Mickiewicz ocenia nader pozytywnie. Nie 
ma w tym, co wyjaśnię, żadnych sprzeczności.

Po drugie, Mickiewicza nie cechuje w ogóle stosunek, który nazwalibyśmy an-

1 S. S. S z e m i o t, Moc i ręka Boska w odwadze polskiej i litewskiej okazana w dzień biskupa 
turońskiego Marcina świętego, Anno 1673, 11 Novembris, pod Chocimem. W: Sumariusz wierszów. 
Wyd. oprac. M. K o r o l k o. Warszawa 1981, s. 228.

2 Zob. S. K ö r p e, Reserches and Studies of Adam Mickiewicz’s Life and Work in Turkey; 
M. M a s ł o w s k i, La Mort de Mickiewicz; J. O d r o w ą ż - P i e n i ą ż e k, L’Histoire du Musée Adam 
Mickiewicz d’Istanbul. W zb.: Mickiewicz – Turcja – Europa / Mickiewicz – Türkiye – Avrupa. Red. 
J. P i e t r z a k - T h é b a u l t. Współpr. S. K ö r p e, A. S a r k a d y, A. A y ş e n  K a i m. Warszawa 
2012.
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tykwaryczno-muzealniczym. Nie zbiera szabel tureckich, nie wydaje, jak Józef 
Ignacy Kraszewski, dawnych relacji z podróży do Stambułu 3, autora Sonetów 
krymskich nawet niezbyt ciekawią domysły i swary historiografów XIX-wiecznych. 
Wprawdzie Mickiewicz wiele o tym czytał, ale Turcja jest dlań nade wszystko wro-
giem honorowym a okrutnym, w starciu z którym wyrabiała się tożsamość Sarma-
tów-mesjanistów, obrońców Europy (dawniej i dziś przed zgnilizną moralną). 
Podkreślam: Mickiewicz stale doświadcza Turcji, tureckości, nie zaś ją abstrakcyj-
nie percypuje.

Po trzecie, nie sposób rozważań na ten temat umocować w tak rozplenionej 
badawczo kategorii jak orientalizm (szczególnie – „studia postkolonialne”) 4. Owszem, 
literacko wykorzystane motywy turecko-orientalne można nazwać orientalizmem, 
a nawet turkizmem czy egzotyzmem. Ale co to powie o Mickiewiczu-poecie, polity-
ku, mesjaniście? Niewiele. Wolno też pomyśleć rzecz nie do pomyślenia: to nie 
Mickiewicz kreował obraz Turcji z pozycji „pana”, europocentrycznego rozdawcy ról 
kulturowych, lecz to Turcja opanowała jego wyobraźnię, jego samego. To bliższe 
rzeczywistości. Orientalizm, turkizm Mickiewicza byłby więc owładnięciem wieszcza 
przez turecki Wschód, a nie odwrotnie.

Naturalnie, znajdziemy u poety wszystkie przedstawienia Turcji i Turków, któ-
re zdominowały w owym czasie wyobraźnię zbiorową. Po kolei będą to:

– Turcja jako śmiertelne zagrożenie dla Rzeczypospolitej i chrześcijańskiej Eu-
ropy.

– Turcja jako kraj ujarzmiający Bałkany, w tym ludy słowiańskie: Bułgarów, 
Serbów, Chorwatów, Czarnogórców, a zagrażający Węgrom, Austrii i Mołdawii.

– Turcja dążąca do zawładnięcia zmityzowaną przestrzenią Czarnomorza, wy-
brzeżami Morza Czarnego, na których panowała niegdyś Rzeczpospolita po unii 
z Litwą (tu: Krym, Budżak, Besarabia) 5.

– Turcy jako reprezentanci żywiołu azjatyckiego, obcego indoeuropejskiej kul-
turze Europy; Turcy są tu wędrowcami-przybyszami z Azji Środkowej, cechującymi 
się okrucieństwem 6.

3 J. I. K r a s z e w s k i, Podróże i poselstwa polskie do Turcji, a mianowicie: podróż E. Otwinowskiego 
1557, Jędrzeja Taranowskiego komornika j. k. m. 1569 i poselstwo Piotra Borowskiego 1568. Przy-
gotowane do druku z rękopismu przez ... Kraków 1860.

4 Zob. J. B a c h ó r z, O polskim egzotyzmie romantycznym. W zb.: Problemy polskiego romantyzmu. 
Praca zbiorowa. Seria 2. Red. M. Ż m i g r o d z k a. Wrocław 1974. – C. R o w i ń s k i, Rozważania 
na temat egzotyzmu w literaturze. W zb.: Orient w literaturze i kulturze modernizmu. Red. E. Ł o c h. 
Lublin 2011. 

5 Postacią zmityzowaną w wyobraźni Mickiewicza, przestrzegającą przed Turcją ekspansywną, jest 
omówiony szczegółowo w prelekcjach paryskich Janczar Polak. Jednak i w jego wizji więcej ambi-
walencji niż przestrogi. Zob. J. Ł a w s k i, Nie tylko Janczar, ale Polak. Mickiewicz czyta „Pamiętni- 
ki Janczara”. W zb.: Miscellanea literackie i teatralne (od Kochanowskiego do Mrożka). Profesorowi 
Janowi Okoniowi przez przyjaciół i uczniów na 70. urodziny zebrane. Red. K. P ł a c h c i ń s k a, 
M. K u r a n. Cz. 2: Tradycje literackie i teatralne. Łódź 2010, s. 27.

6 Okrucieństwo nie stanowiło patentu tureckiego. Najokrutniejszym władcą na Bałkanach był słynny 
hospodar Wład II Diabeł, zwany Dracul. Zob. F. B a b i n g e r, Z dziejów imperium Osmanów. Sułtan 
Mehmed Zdobywca i jego czasy. Przeł. T. Z a b ł u d o w s k i. Warszawa 1977, s. 209–211 (tu 
przykłady okrucieństwa, których nawet cytować się nie chce, ot, choćby: „Jego ulubionym wido-
wiskiem były męczarnie ludzi wbitych na pal” ás. 209ñ).
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– Turcy jako lud przeciwstawiany, z jednej strony, Mongołom i Tatarom, a z dru-
giej, Arabom; to przeciwstawienie ma kapitalne znaczenie dla wywodów Mickiewi-
cza, pozwalając zarysować „twórczy” obraz żywiołu tureckiego.

– Turcja jako państwo, które, jak głosi mit historyczny, nigdy nie uznało roz-
biorów Rzeczypospolitej, w XIX wieku zaś samo stanęło oko w oko ze śmiertelnym 
niebezpieczeństwem: imperium rosyjskim, dążącym, przy wykorzystaniu Greków 
i bałkańskich Słowian, do zawładnięcia cieśninami Bosfor i Dardanele, a w końcu 
do odzyskania dla chrześcijaństwa wschodniego jego patriarszej stolicy – Konstan-
tynopola, zdobytego przez Turków w 1453 roku 7.

– Turcja jako reprezentant wysokiej kultury materialnej, militarnej i literackiej, 
z którą dawni i XIX-wieczni Polacy prowadzą wymianę dóbr kulturalnych.

– Turcja jako wróg; starcia z nim przyniosły i utrwaliły mityczne obrazy klęsk 
i tryumfów militarnych: Warny, Cecory, Chocimia, Wiednia; wiktoria wiedeńska 
stała się dla XIX-wiecznych Polaków źródłem heroicznej i ironicznej świadomości. 
Oto Austria wyzwolona przy udziale wojsk Jana III Sobieskiego dokona wkrótce 
rozbiorów Rzeczypospolitej 8.

Jak widać, wśród tych przedstawień są i nacechowane złowrogo (Turek okrut-
nik) i wprost bajecznie miłe Turcji (kraj, który nie uznał rozbiorów!). Ewoluujący 
obraz Turcji apogeum osiągnął – teoretycznie – w wykładzie III kursu pierwszego 
prelekcji w Collège de France, gdzie Mickiewicz wypowiedział wiekopomne słowa 
o roli Turcji w dziejach Polski i Słowiańszczyzny. Spójrzmy na nie...

Etnogonia Polaków

Chciałbym od razu odróżnić potwierdzoną przez źródła, dane archeologiczne etc. 
etnogenezę Słowian i Polaków (indoeuropejską, irańską itd.) 9 od mającej charakter 
duchowy, a nawet religijny (prowidencjalistyczny), etnogonii – duchowych narodzin 
narodowości. Otóż udział w tym znakomitym wydarzeniu, jakim było pojawienie 
się narodowości polskiej, Mickiewicz przypisał... wojnom z Turcją i Turkami. W wy-
kładach II i III kursu pierwszego prelekcji rzucił Słowian – w tym (przyszłych) Rosjan 
– na azjatyckie szańce Europy. Stworzył wizję potężnych zmagań z napierającym 

7 Zob. M. B a ł c z e w s k i, Turcja a upadek Polski w XVIII wieku. W zb.: Oświeceni wobec rozbiorów 
Polski. Red. J. G r o b i s. Łódź 1998. Zob. też J. P a j e w s k i, Kilka słów o stosunkach polsko-tu-
reckich w ciągu wieków. W: Buńczuk i koncerz. Z dziejów wojen polsko-tureckich. Warszawa 2006, 
s. 165: „W wieku XIX powstała nawet legenda, utrzymująca się długo, że Turcja nigdy nie uznała 
rozbiorów Polski. Istotnie nie ma formalnego aktu prawnego, w którym Porta zajęłaby pozytywne 
stanowisko wobec dokonanej na Polsce zbrodni. Ale od tego daleko do demonstracji, o której sze-
roko w Polsce opowiadano, jakoby sułtan przyjmując korpus dyplomatyczny zawsze zapytywał 
manifestacyjnie: »A gdzie jest poseł Lechistanu?« – i zawsze otrzymywał odpowiedź wielkiego wezyra: 
»Najjaśniejszy Panie, poseł Lechistanu z powodu ważnych przeszkód nie zdążył jeszcze przybyć«. 

 Fakt, że legenda ta utrzymywała się tak długo, dowodzi pełnych sympatii i nadziei nastrojów spo-
łeczeństwa polskiego względem dawnego przeciwnika”.

8 Wiktoria wiedeńska, trzeba pamiętać, jest słabo zakorzeniona w świadomości dawnych i współcze-
snych Austriaków.

9 Zob. J. Ł a w s k i, Sacrum słowiańskie: od „Historii polskiej” do prelekcji paryskich. W: Mickiewicz 
– mit – historia. Studia. Białystok 2010. Z kolei irańską etnogenezę Słowian szczególnie uwydatnia 
Z. K a ź m i e r c z y k  w książce Słowiańska psychomachia Mickiewicza (Gdańsk 2012).
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na Europę szczepem „mongolsko-tatarskim”. Mongołów/Tatarów ukazał jako zwie-
rzęce bestie pustoszące rodzącą się cywilizację. Starcie z Mongołem/Tatarem było, 
jego zdaniem, spotkaniem z „ideałem biernego posłuszeństwa” (LS-II 27) 10, który 
to ideał przejmie Ruś. Opanowani przez genialnych wodzów, takich jak Dżyngis-
-chan, Mongołowie/Tatarzy pustoszyli Eurazję, wykorzystując swą bezwzględną, 
zwierzęcą naturę drapieżców:

Stepy Azji, dziś jeszcze noszące nazwę Tatarii, zajmują obszar znacznie większy od całej Europy; 
ich ludność wynosi zaledwie cztery do sześciu milionów, ale każdy mężczyzna jest żołnierzem. Stamtąd 
wedle mniemania uczonych przyszedł mit o centaurze, którego w Europie wyobrażano sobie jako czło-
wieka wyrastającego ze zwierzęcia. Tatar jest jeszcze takim człowiekiem-zwierzęciem, takim centaurem. 
Jest on niekształtny; nogi jego słabe mają na tyle tylko siły, by obejmować konia, na którym spędza 
całe życie i z którym jakby jedną składa całość. Głowa niezgrabnie kulista jest niby ciężarem przydatnym 
dla utrzymania równowagi w pędzie. Wzrok jego tchnie tylko zwierzęcą namiętnością, a blask oczu 
podobny do mdłej iskry sczerniałego już i gasnącego węgla. Tatar jest wyzuty z wszelkich pojęć umy-
słowych, wszelkiego uczucia, z wszelkich wyobrażeń religijnych; nie znajdujemy u niego ani śladu ja-
kiejkolwiek mitologii ni religii pierwotnej. [LS-II 27]

Zmaganie z tym żywiołem Azji ma – podług Mickiewicza – nieco inny charakter: 
wspólna jest tu misja obrony chrześcijaństwa, różny przeciwnik...

Ludy słowiańskie rozdzieliły między siebie wielkie posłannictwo obrony chrześcijaństwa. Ruś 
zmagała się z Mongołami, Polska z Turkami; a jednak wśród tego równoczesnego oporu nie nawiązała 
się żadna łączność między Rusinami a Polakami. Zwycięstwa i klęski na przemiany po sobie następo-
wały. Nieszczęsna bitwa pod murami Warny, śmierć króla Władysława i kwiatu polskiego rycerstwa 
pociągnęły za sobą utratę dla chrześcijaństwa Ilirii, Serbii i innych ziem, po czym nastąpiły nowe na-
jazdy Turków. Zostali oni wreszcie odrzuceni w wielkiej bitwie pod Chocimiem. Klęska ta jednak jeszcze 
ich nie powstrzymała i dopiero Jan III, w chwili największego niebezpieczeństwa dla Polski i całego 
świata chrześcijańskiego, dzięki swemu geniuszowi wojskowemu zachwiał potęgą Osmanów na południu 
Polski, a później zadał jej ostateczny cios pod murami Wiednia. [LS-II 31]

Owo przesilenie oznacza zarazem ostateczne rozejście się nie tyle cywilizacyj-
nych 11, ile duchowych dróg Rusi i Polski. Ta pierwsza bierze z Bizancjum i z Azji 
zasady bezwzględnego posłuszeństwa, autorytaryzm, imperatyw podboju (w koń-
cu sama podbija Mongolię, zauważa profesor Collège de France). Ta druga odkry-
wa głęboko religijną wizję: antemurale christianitatis i państwa oraz narodu o cha-
rakterze mesjańskim. Ruś ma misję podboju (misjonizm), Rzeczpospolita spełnia 

10 Skrótem LS odsyłam do: A. M i c k i e w i c z, Literatura słowiańska. Kurs pierwszy. W: Dzieła. Wyd. 
Rocznicowe. T. 8. Oprac. J. M a ś l a n k a. Przeł. L. P ł o s z e w s k i. Warszawa 1997. Ponadto 
stosuję takie skróty na oznaczenie innych dzieł tego autora: G = Giaur. W: Dzieła poetyckie. T. 2: 
Powieści poetyckie. Oprac. K. G ó r s k i. Warszawa 1953; L = Listy. Część czwarta: 1849–1855.  
W: Dzieła, t. 17 (Oprac. M. D e r n a ł o w i c z, E. J a w o r s k a, M. Z i e l i ń s k a. 2005); P = Pan 
Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu 
księgach wierszem. Wyd. 8. Oprac. S. P i g o ń. Wrocław 1980. BN I 83; W = Wiersze. W: Dzieła, 
t. 1 (Oprac. Cz. Z g o r z e l s k i. 1993). Liczby po skrótach wskazują stronice. W przypadku Litera-
tury słowiańskiej liczby rzymskie po łączniku odnoszą się do numerów wykładów, w Panu Tadeuszu 
– do numerów ksiąg, liczby arabskie zaś sygnalizują stronice.

11 M i c k i e w i c z  daje własną definicję cywilizacji, która nie jest dlań „znajomością środków 
rozwijających siły materialne” i „biegłością w kierowaniu nimi”. Cywilizacja to także stan moralny. 
O ile pierwsze przysługiwało Dżyngis-chanowi („wycinając w pień całe ludy, oszczędzał rzemieślników 
i wyrobników [...]”), o tyle drugie – racja moralna – było mu zupełnie obce (LS-II 29).
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posłannictwo Salwatora, republikańskiego mesjasza i herolda wolności (mesjanizm). 
Jak to możebne, by dwa szczepy słowiańskie obrały tak przeciwne sobie drogi?

Polska zawdzięcza ów mesjański wektor rozwoju (misji mesjańskiej) starciu 
z Turkami, których Mickiewicz odmalował jako przeciwieństwo Mongołów/Tatarów: 
„Turcy ze wszystkich pokoleń uralskich najbardziej zbliżają się do plemienia indo-
germańskiego” (LS-III 33). Jako typ antropologiczny reprezentują azjatyckość 
uszlachetnioną, a nawet, powiedzielibyśmy, wypięknioną...

Okazałej i szlachetnej postawy, o niezwykłej sile mięśni, lubo nieco miękkiego ciała, Turcy oto-
mańscy w niczym nie są podobni do plemion tatarskich Turkiestanu. Pod względem moralnym także 
są różni od Mongołów. Jak tamtym zupełnie obce uczucia religijne, tak ci łatwo posuwają się do fana-
tyzmu; jak tamtych umysł zimny, tak tych wyobraźnia żywa, lubo raczej bierna niż działająca przez się, 
nic nie tworzy oryginalnie, ale przyswaja, naśladuje płody poezji i sztuki cudzej. Mongoły nie mają 
żadnego poety, żadnego artysty, podczas gdy Turcy wielki żywią szacunek dla umiejętności. Mongołom 
jeden tylko w zakresie sztuk należy się wynalazek budownictwa: wieże stawione z ludzi żywych albo 
uciętych głów ludzkich, zalewanych wapnem. Timur-Leng 12 własnymi rękoma pomagał mularzom w tej 
pracy, jak to mówi w jednym z tłumaczeń autor francuski Langlois 13. Turcy nigdy nie byli tak okrutni; 
walczyli najczęściej w duchu prozelityzmu, dla rozszerzenia swojej wiary; szczęście zakładali na tym, 
żeby panować i używać, nie zaś niszczyć. Zapytano raz na radzie mędrców mongolskich, co jest naj-
większą rozkoszą w świecie. Sam chan odpowiedział: „Zwyciężyć przeciwnika, w oczach jego znieważyć 
żonę, pomordować dzieci, i potem samego zamęczyć”. Rada przyznała słuszność monarsze, bo to było 
pojęcie narodowe.

Turczyn lubi próżniaczy wypoczynek, lubi pogrążać się w słodkim dumaniu. Umiłowany ten stan 
określa wyrazami nie dającymi się przełożyć, podobnymi do farniente ludów południowych. Turczyn 
jest chciwy zaborów, bogactwa, łupieży; nigdy jednak nie był tak obrotny jak Mongoł, nigdy nie potrafił 
korzystać z wynalazków cywilizacji, jakie zastał u ludów podbitych. Brzydzi się obcymi i ten wstręt każe 
mu gardzić wszystkim, co jest u innych narodów pożytecznego. Mongoły natomiast umieli wyzyskać 
wyższość, jaką nad nimi miały inne ludy; posłużyli się na przykład puszkarzami chińskimi dla swoich 
dział. [LS-III 33–34]

Azja jest – co się zapomina – kategorią u Mickiewicza nader ambiwalentną, 
a raczej poliwalentną. Azja to drapieżczość mongolska, lecz i indoeuropejska koleb-
ka ludów, języków, kultur. To pogaństwo, ale i praźródło wierzeń w jedynego boga, 
z którego kiedyś wytrysną także na niwie słowiańskiej wiara w Chrystusa, papiestwo, 
chrystianizm 14. Turcy reprezentują jeszcze inną Azję – taką, która wędrując do Azji 
Mniejszej, zmieszała się z napotykanymi ludami. Turcy „posuwają się do fanatyzmu” 
(LS-III 34), gdy Mongołowie są religijni (to mit, lecz dobrze tu funkcjonujący). Choć 
jawią się jako okrutni zdobywcy, Turcy małoazjatyccy sprawiają wrażenie zorgani-
zowanych: „gdzie raz osiedli, trzymali się uporczywie; co raz zagarnęli, trudno już 
było im wydrzeć” (LS-III 35). Opatrzność dała Sarmatom inteligentnego i ożywiane-
go uczuciem religijnym przeciwnika, którego słabość stanowi pycha: 

Lenormant 15 powiedział, że ani jeden z władców mongolskich nie miał ducha organizacyjnego; 
istotnie, umieli oni tylko organizować narzędzia zniszczenia. Turcy, przeciwnie, rozciągali właściwy 

12 Chodzi tu o T i m u r a, T i m u r - L a n g a  (1336–1405), w Europie znanego jako T a m e r l a n.
13 Mowa tu prawdopodobnie o orientaliście francuskim, Louis-Mathieu L a n g l è s i e  (1763–1824), 

który przełożył dzieło Instituts politiques et littéraires de Tamerlan.
14 Zob. H. Ł o w m i a ń s k i, Religia Słowian i jej upadek (w. VI–XII). Warszawa 1979. – S. U r b a ń- 

c z y k, Dawni Słowianie. Wiara i kult. Wrocław 1991.
15 Charles L e n o r m a n t  (1802–1859), archeolog, egiptolog, profesor Collège de France.
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sobie systemat stałego podboju, na swój sposób do pewnego stopnia urządzali kraje zdobyte; gdzie raz 
osiedli, trzymali się uporczywie; co raz zagarnęli, trudno już było im wydrzeć. Kronikarz, pospolicie 
znany pod nazwiskiem Janczara Polaka, przyrównywa ich do morza, które ciągle pochłania wody, ale 
nigdy nie oddaje – podczas gdy wylew Mongołów prędko odpływał na stepy. [LS-III 35]

Mickiewicz zaplątał się w wywodach. Niekiedy już nie wiadomo, czy uważa Tur-
ków za lud przebiegły i twórczy, czy leniwy i imitujący innych. Wyjściem z tej sprzecz-
ności jest przypomnienie Janczara Polaka, który od wewnątrz opisał potęgę państwa 
otomańskiego – bez dwóch zdań, organizmu państwowego lepiej urządzonego niż 
Rzeczpospolita i większość krajów europejskich. Turcja przedstawiała więc sobą od 
średniowiecza do XVIII wieku istotną siłę, potęgę. Czyż nie tak samo jak Polska? 

W tym momencie, zarysowawszy na tle obrazu animalnych Mongołów obraz 
Turków o wysokiej kulturze i rozwiniętej duchowości, wyszlachetnionych i chciwych 
łupów, mógł Mickiewicz wyprowadzić kategorię narodowości. I to jak? Jako warto-
ści wspólnej, jako rozpoznania swej tożsamości w starciu z Turcją:

Parcie kalifatu na Polskę drażniło ją ustawicznie, obudzało wszystkie jej siły, ściskało je do jedne-
go ogniska. Stąd wyrabiało się w Polsce uczucie narodowej potęgi i myśl o europejskim powołaniu 
państwa. Rychło Polacy zrozumieli, że ich powołaniem jest obrona chrześcijaństwa i cywilizacji prze-
ciwko islamizmowi i barbarzyństwu; zaraz musieli poznawać, mierzyć i oceniać swoje siły i środki. Owóż 
uczucie tych celów, tych wszystkich środków i zasobów, zawarło się w uczuciu n a r o d o w o ś c i  i wy-
raziło się jednym słowem: o j c z y z n a. Patriotyzm jest dogmatem rodzajnym całego duchowego i umy-
słowego ukształcenia Polaków; ich cała literatura wyrosła, wywinęła się i wykwitła z tego jednego słowa 
o j c z y z n a, jest rozmaitym tej jednej idei stosowaniem i tłumaczeniem. Bo w różnych czasach i w róż-
nych okolicznościach ta idea objawiała się różnym duchom w różnym świetle i w wielorakich postaciach. 
Natchniony mówca Skarga pojmuje i czuje ojczyznę jako państwo p l e m i e n i a  w y b r a n e g o, jako 
Jeruzalem z jej arką, kościołem i stolicą, z jej świętą przeszłością, której obrona i zachowanie jest życiem 
narodu. W opiniach wielu reformatorów dzisiejszych ojczyzna jest to p r z y s z ł y  p o r z ą d e k  s p o-
ł e c z n y, który dopiero tworzyć należy. Wolność, potęga i szczęście wchodzą koniecznie w skład tego 
wyobrażenia. [LS-III 35–36]

Tak oto konfrontacja z „islamizmem i barbarzyństwem” otworzyła przed Sarma-
tami drogę samozrozumienia, tożsamości, patriotyzmu i pomogła wyklarować poję-
cie ojczyzny. Obraz etnogonii, czyli – jak powiedziałby Maurycy Mochnacki – uzna-
nia siebie w jestestwie swoim, zawdzięczają oni położeniu na rubieżach chrystiani-
zmu, stałemu starciu, wojnie. Etnogonia to jej wynik; nieulękniona odwaga wynika 
zaś z poczucia, wcześniej w walce zrodzonego, narodowej przynależności. Machina 
dziejów – u Mickiewicza – pracuje z okrucieństwem. W przypadku Rzeczypospolitej: 
wydaje silne, jak mało gdzie na ziemi, poczucie identyfikacji narodowej. Etnogonia 
stanowi tu proces skończony, jednorazowy i absolutny. Lecz sam proces historii 
trwa.

W styczniu 1841, kiedy Mickiewicz głosi wykłady w ramach kursu pierwszego, 
dzika Ruś, kształcona na doświadczeniu najazdu Mongołów, jest panem świata, 
podczas gdy i Polska, i Turcja przeżywają lata próby. Pierwsza już się rozpadła, 
rozdarła, dała się rozszarpać, druga czeka na koniec. Mickiewicz notuje geopoli-
tyczną stratę ziem, które Rzeczpospolita przez wieki zdobywała, z melancholią 
i frasunkiem:

Tak samo przez długi czas losy Polski podobne były do losów Francji. Polska również nie utrzyma-
ła nic ze swoich zdobyczy na niewiernych; zachowała tylko przesławne wspomnienia i zyskała u naro-
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dów wielką przychylność. Ludy przywykły widzieć w Polsce przedstawicielkę szlachetnej idei, walczącą 
za sprawę powszechną.

Na koniec Czechy i Rosja zbliżają się poniekąd do Niemiec; można by powiedzieć, że są to słowiań-
skie Niemcy. [LS-IV 52]

Odnieść trzeba wrażenie, że nawet misja mesjasza narodów – samotnego zbaw-
cy nie chcących zbawienia Europejczyków – nie przynosi tu ukojenia 16. Widać, że 
świadomość mesjanisty wciąż dojrzewa – rozwinie się zaś aż po wizję federacji 
francusko-rosyjskiej, a w końcu aż po stambulskie doświadczenie walki z imperium. 
Walki wspólnej: Turków, Polaków, Kozaków, Żydów, Bułgarów, Czerkiesów, Iliryj-
czyków... W stolicy Turcji będzie Mickiewiczowi – w najgłębszym tego słowa zna-
czeniu – d o b r z e. Nie tłumaczy owego faktu tylko wypowiedziana w prelekcjach 
wizja etnogonii, której akuszerką stała się Turcja. Przyczyn znaleźlibyśmy więcej. 
Znajdźmy je.

Orient bliski, najbliższy...

Wypowiedzenie w styczniu 1841 w Paryżu zdumiewających zdań o zaletach Turków 
(na tle Mongołów, których nietrafnie i krzywdząco utożsamiano z Tatarami) 17 moż-
liwe było tylko pod warunkiem znajomości owych Turków, ich kultury. Stwierdze-
nie natomiast, że polski patriotyzm wykuwał się w wojnach z „islamizmem i bar-
barzyństwem” (czytaj: Turkami), nie tylko nie ubliżało Turkom, lecz ich nobilito-
wało. Oto autor Sonetów krymskich zakreślił obraz wroga mającego wady, ale 
ostatecznie i silnego, i... uduchowionego (wprawdzie na pogańską modłę podług 
poety). Źródłem tych sądów – jakże ważnych sądów, za które spotkała go krytyka 
emigrantów, uwewnętrzniających inne pojęcia o patriotyzmie i jego źródłach – było 
bezpośrednie doświadczenie Mickiewicza. Podkreślam: to, co nazywamy i dziś 
Orientem, stanowiło d o m o w ą  r z e c z y w i s t o ś ć  poety. 

Mickiewicz od dzieciństwa związany był z Nowogródkiem. Społeczność mia-
steczka w dużej części stanowili Muślimowie (litewscy Tatarzy), mający tu drew-
niany meczet. Tatarzy, dopowiedzmy, pochodzenia tureckiego, lecz na Litwie w li-
turgii posługujący się językiem arabskim. Był więc Mickiewicz, już od małego 
obeznany z Tatarami. Także z jeszcze liczniejszymi w Nowogródku Żydami – przy 
czym chrześcijanie wszystkich konfesji stanowili w Nowogródku ledwie 29% lud-
ności 18. „Orient” znajdował się zatem tu, na miejscu, w domu. To był Orient turec-
kiego ludu – Tatarów. Ale nie tylko. 

16 Na sprzeczności, aporie, pęknięcia postawy mesjanistycznej wielokrotnie wskazywano. Zob. 
A. W a l i c k i, Problem religii w ideologiach „Polski odradzającej się”: od deizmu do mesjanizmu. 
W: Mesjanizm Adama Mickiewicza w perspektywie porównawczej. Warszawa 2006. – J. Ł a w s k i, 
Mickiewicz, wspólnota, historia. W: Mickiewicz – mit – historia. – J. H e r l t h, Nad przepaścią his-
torii. Wątki katastroficzne w retoryce mesjanizmu polskiego, „Pamiętnik Literacki” 2011, z. 1. 

17 Udział Tatarów w wojnach Mongołów sprawił, iż utożsamiano Tatarów z Mongołami. Także nazwa 
przeszła z Tatarów na Mongołów. Zob. J. T a l k o - H r y n c e w i c z, Muślimowie, czyli tak zwani 
Tatarzy litewscy. Kraków 1924.

18 Zob. J. M. R y m k i e w i c z, Nowogródek. W: J. M. R y m k i e w i c z, D. S i w i c k a, A. W i t-
k o w s k a, M. Z i e l i ń s k a, Mickiewicz. Encyklopedia. Warszawa 2010, s. 354: „Wydana w roku 
1817 Statystyka guberni litewsko-grodzieńskiej Ignacego Lachnickiego informuje, że w Nowogród-
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Litwę i Krym zamieszkiwała i wtedy, i dziś liczna społeczność Karaimów, obec-
nych choćby w Trokach, posługujących się językiem należącym do grupy języków 
tureckich (używanym również na Litwie w liturgii). Wizyta w Trokach, w XVIII-
-wiecznej kienesie, zapewne uświadamiała Mickiewiczowi, z jak niezwykłym reli-
gijno-kulturowym zjawiskiem się stykał. Zjawiskiem pogranicznym, między hebraj-
ską a turecką kulturą, między chrześcijaństwem, islamem a judaizmem. Taki też 
był bliski, domowy Orient Mickiewicza. Nie mam wątpliwości, że to środowisko 
nowogródzkie ukształtowało w nim tak potem światłą, w ogóle wyprzedzającą i jego, 
i nasze czasy postawę wobec Turków, Żydów, Karaimów oraz wszystkich „innych”, 
których bali się jego rodacy, co zresztą (owe dobre i „złe” związki) często wydoby-
wali uczeni i pisarze – Karaimowie i Żydzi XX-wieczni 19.

Nic dziwnego, że u kresu życia dostrzeże Mickiewicz w Stambule taki wielki 
Nowogródek – wielonarodowy, nieporządny, zabłocony, ale s w ó j.

Druga warstwa tureckich elementów w świadomości Mickiewicza wiąże się ze 
szkołą dominikańską, gdzie przecież odbywał kurs historii, a potem ze studiami 
w Wilnie. Tu poznawał Turcję mitów, topoi, historiograficzną; przyswajał całe zwro-
ty o Turczynach i Turku, którego ojcowie bili, z którym wojowali. W Słowniku języ-
ka Adama Mickiewicza czytamy:

Pobić Turki i Szwedy, wytępić Krzyżaków. [Mieszko książę Nowogródka 20, w. 21]

Za cóż na widok Kiejstutowéj burki / Drżą Niemce i bledną Turki? [Grażyna, przypis 22]

Że musiała być wojna – przeciw komu? kiedy? / Trudno zgadnąć, zapewne z Turkami albo Szwe-
dy [Popas w Upicie] 21.

Turek i Turcja symbolizują wtedy wojnę, kreują imaginarium bellicystyczne, 
wojenną choreografię dziejów. Piszę to nieco ironicznie, bo Turek staje się toposem. 
Oznacza wówczas tylko wojnę. Ten ciąg wyobrażeń nie ma w sobie nic z idiosyn-
krazji, wrogości. Rozwija się potem w różnych kierunkach. W Reducie Ordona (1832) 
to Turek wraz z obrońcą Warszawy staje w rzędzie nieprzyjaciół cara na śmierć 
i życie:

Skinął – padają knuty od Niemna do Chiwy.
Mocarzu, jak Bóg silny, jak szatan złośliwy,
Gdy Turków za Bałkanem twoje straszą spiże,

ku było wówczas 437 domów, z tego 9 murowanych, 7 murowanych kościołów oraz drewniany 
meczet tatarski. Nieco inną liczbę, chyba przesadzoną, podawał w swoim Pamiętniku brat poety, 
Franciszek Mickiewicz, twierdząc, że w Nowogródku było »domów 609, kamienic 21«. Według 
Statystyki Lachnickiego (dane te pochodzą ze spisu w roku 1816) ówczesny Nowogródek liczył 1471 
mieszkańców. Większość stanowili Żydzi, których było 726, oraz Tatarzy, których było 319. Jeśli 
liczby te przeliczymy w stosunku procentowym, to okaże się, że chrześcijan (wszystkich wyznań) 
było w Nowogródku około 29%, Żydów i Tatarów zaś razem około 71%. Te 29% rzymskokatolickie, 
prawosławne oraz unickie to 426 osób”.

19 Warto tu wspomnieć np. działacza i badacza karaimskiego A. Z a j ą c z k o w s k i e g o  (Orient jako 
źródło inspiracji w literaturze romantycznej doby Mickiewiczowskiej. Warszawa 1955) i ze strony 
żydowskiej J. M a u r e r  („Z matki obcej...” Szkice o powiązaniach Mickiewicza ze światem Żydów. 
Londyn 1990).

20 Tekst ten powstał w latach 1817–1818.
21 Turek. Hasło w: Słownik języka Adama Mickiewicza. T. 9. Red. K. G ó r s k i, S. H r a b e c. Wrocław 

1977, s. 212.
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Gdy poselstwo paryskie twoje stopy liże –
Warszawa jedna twojej mocy się urąga,
Podnosi na cię rękę i koronę ściąga,
Koronę Kazimierzów, Chrobrych z twojej głowy,
Boś ją ukradł i skrwawił, synu Wasilowy! [W 334]

To prawda, że heroizacja Warszawy odbywa się tu również kosztem Turków, ale 
najnędzniejszą kreaturą zdaje się w tym wypadku francuski rząd. Zdecydowanie 
negatywnie wybrzmiewa obraz Turka w słowach Kaprala z części trzeciej Dziadów 
(akt I, scena 3):

A to jest rzecz niemała widzieć, jak człek kona.
Widziałem ja na Pradze księży zarzynanych,
I w Hiszpaniji żywcem z wieży wyrzucanych;
Widziałem matek szablą rozrywane łona,
I dzieci konające na kozackich pikach,
I Francuzów na śniegu, i Turków na palu;
I wiem, co w konających widać męczennikach,
A co w złodzieju, zbójcy, Turku lub Moskalu 22.

Również te refleksy obrazu-stereotypu odnoszące się do okrutnego Turka znaj-
dziemy u Mickiewicza, jednak nigdy nie stał się on dominujący. Cytowane wersy 
to wypowiedź twardego wiarusa, Kaprala, żyjącego w świecie jasno zdefiniowanych 
wrogów, z którymi srodze się zmaga. Wydaje się, że o wiele częściej stereotyp Tur-
ka i topos wojny z Turcją miał znaczenie mentalne lub... pozytywne. Zauważmy: 
czyż to nie wojny z Turcją, jak przekonywał orator w Collège de France, miały 
wytworzyć w Sarmacie silne poczucie narodowości? Stereotyp i topos zastosowane 
w historiozofii dały zgoła zaskakujący efekt – odświeżyły sensy, pozwoliły ukazać 
etnogonię polskości. 

Trzecie wcielenie mitu tureckiego związane było z przeżyciem zesłania. Podróż 
na Krym była wędrówką – co Mickiewicz sobie uświadamiał – po rubieżach dawnej 
Rzeczypospolitej, w świat, który, jak Krym, do Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
w średniowieczu należał. W Sonetach krymskich i w Sonetach odeskich (oba cykle 
opublikowano w roku 1826) łatwo zdekodować symbolikę wanitatywną, trudniej 
przyjąć, iż to obraz rzeczywistego świata historii tureckiej, tatarskiej i polskiej od 
czasów Hadżi Gireja, powstania Chanatu Krymskiego (w roku 1449 został on jego 
władcą). Jest to świat opiewany wierszem przez poetów staropolskich, wpisany 
w Taurykę Adama Naruszewicza, Pamiętniki Juliana Ursyna Niemcewicza, a potem 
w relację z podróży Edmunda Chojeckiego – Wspomnienia z podróży po Krymie 23. 

Mówię tylko o Krymie, genialnie zapisanym poetycko: „Jeszcze wielka, już pu-
sta Girajów dziedzina!” (Bakczysaraj. W 240). Ów niewdzięczny Krym Tatarów 
i islam to jednak nie wszystko. Uświadomiłem to sobie w sierpniu 2014, oglądając 
twierdzę Akerman (dziś Biłhorod-Dnistrowśkyj, Białogród nad Dniestrem). Przecież 

22 A. M i c k i e w i c z, Dziady. Część III. W: Dzieła poetyckie, t. 3: Utwory dramatyczne (Oprac. 
S. P i g o ń. 1953), s. 172.

23 A. N a r u s z e w i c z, Tauryka, czyli Wiadomości starożytne i późniejsze o stanie i mieszkańcach 
Krymu do naszych czasów. Warszawa 1805. – E. C h o j e c k i, Wspomnienia z podróży po Krymie. 
Warszawa 1845. – J. U. N i e m c e w i c z, Pamiętniki czasów moich. T. 1–2. Oprac., wstęp J. D i h m. 
Warszawa 1957. 
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Mickiewicz zwiedzał, podobnie jak Puszkin, przez 300 lat należącą do Turcji olbrzy-
mią fortecę położoną między Morzem Czarnym a zatoką, do której wpada Dniestr 
(liman dniestrowy): „To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu” (Stepy Aker-
mańskie. W 235) 24. Autor Grażyny był daleko od Krymu, prawie 200 kilometrów, 
na ziemiach Besarabii. Tu dziedzictwo tureckie – znów z czasów wojen polsko-tu-
reckich – miał na wyciągnięcie ręki: potężne mury, ogromne przestrzenie, wspo-
mnienia oblężeń i bitew. W roku 1484 zdobyli warownię Turcy, od roku 1387 
stanowiła ona lenno Polski, w kolejnych wiekach – pod panowaniem Wołochów, 
Tatarów, Turków. Wreszcie w 1812 roku Akerman włączono do Rosji. Mickiewicz 
odwiedził go w 1825 roku.

Jeśli pamiętamy Stepy Akermańskie, to, niestety, kojarzymy je tylko z Krymem. 
Akerman to ta sama przestrzeń kulturowa tatarsko-wołosko-tureckiego Czarno-
morza, lecz jakże o d d a l o n a  geograficznie od Krymu. Tak więc zesłanie okazało 
się kolejnym bezpośrednim zbliżeniem Mickiewicza do Turcji – jako fenomenu hi-
storycznego. Była to Turcja (ale i Chanat, i Kozacy) pokonana przez Rosję; Turcja, 
co już przeminęła na północnym wybrzeżu Morza Czarnego 25. I jeszcze coś: cykl 
Sonetów krymskich rozpoczyna utwór – Stepy Akermańskie – z Krymem geopoli-
tycznie nie związany, natomiast przynależący do tego samego dominium historii, 
w którym Turcy, Tatarzy, Polacy i Rosjanie odgrywali kluczową rolę.

„Kulbaczka wąska, modą z turecka kozacką [...]” 26

Przekonuję, że fundamentalne znaczenie miały dla Mickiewiczowskiego obrazu 
Turcji doświadczenia, a nie lektury. Lecz trzeba w tym miejscu wprowadzić kolejny 
element pejzażu. Turecczyzna stanowiła bowiem – jako strój, typ broni, pewien 
obyczaj – część k u l t u r o w e g o  d z i e d z i c t w a  s z l a c h t y  p o l s k i e j 27. Mic-
kiewicz ów aspekt podniósł, wydobył, harmonijnie łącząc z elementem historycznym: 

24 Oczywiście, Mickiewiczowi nie chodziło o stworzenie realistycznego dziennika podróży, lecz cyklu 
zgłębiającego tajemnice bytu, natury, „ja”.

25 W tym czasie wyobraźnię części elit rosyjskich rozpalała wizja odbicia Konstantynopola z rąk 
Turków, a nawet podporządkowania sobie części świata. Zob. A. W a l i c k i, Imperialna ideologia 
Fiodora Tiutczewa. W: Rosja, katolicyzm i sprawa polska. Warszawa 2002, s. 88: „Dał [...] [Tiutczew] 
upust swym fantazjom ekspansjonistycznym w traktacie Rosja i Zachód (włączającym do obszaru 
Wschodniego Imperium nie tylko Bałkany, lecz również Węgry i wschodnie Niemcy) oraz w wierszu 
Rosyjska geografia, napisanym w roku 1848, czyli w okresie największego przypływu wiary w dziejową 
misję Rosji. Zdumiewający ten utwór formułował taką oto wizję przyszłych granic Rosji:

 Siedem wewnętrznych mórz siedem wielkich rzek,
 Od Nilu do Newy, od Łaby aż do Chin –
 Od Wołgi do Eufratu, od Gangesu do Dunaju...
 Oto cesarstwo rosyjskie... i nie przeminie ono nigdy,
 Zgodnie z prawami Ducha i proroctwem Daniela.

26 P-XI 529. Kulbaczka – siodełko’. 
27 Zob. tomy zbiorowe: Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od 

XVI do XXI wieku) / Aestetic Aspects of the Literature of Polish, Belarusian and Lithuanian Tatars 
(from the 16th to the 21st Century) / Esteticzeskije aspekty literatury polskich, biełorusskich i litow-
skich Tatar (XVI–XXI ww.). Ed. G. C z e r w i ń s k i, A. K o n o p a c k i. Białystok 2015 (tu studia 
S. Akiner, A. Cudowskiej i M. Dajnowskiego). – Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee 
i obrazy. Red. nauk. G. C z e r w i ń s k i, A. K o n o p a c k i. Białystok 2016 (tu rozprawy M. Burz-
ki-Janik, K. Krawiec-Złotkowskiej, R. Krzywego, M. Kurana, M. Ruszczyńskiej, K. Vandenborre). 
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tymi wszystkimi wojennymi zapasami Rzeczypospolitej i Porty. Szczególnym przy-
kładem dzieła integrującego w sobie w sposób subtelny wielokulturowe odniesienia 
jest Pan Tadeusz, w którym nawiązania do tego, co tureckie, niemieckie, rosyjskie, 
francuskie etc., rozłożone zostają w strukturze całego poematu tak, że żadne nie 
dominuje nad innym 28. Przypomnijmy wybrane wątki tureckie, odwołujące się 
najściślej do depozytu kulturowego starej Polski.

Do historiograficznego toposu wojny z Turkiem odnosi się wezwanie Rosjanina, 
majora Płuta: „Gotować się do marszu! Pójdziem, czy pod Turka, / Czy na Francu-
za [...]” (P-I 51). Złożonym odniesieniem aktualizującym zmieszanie wątku tatar-
skiego z tureckim, a wzbogaconym o aluzję do fałszywej etymologii (Tatar – tartar) 
są słowa epopei: „A muszą też być z wami Turki czy Tartary, / Czy syzmatyki, co ni 
Boga, ani wiary!” (P-XII 560) 29. Wraca tu stereotyp Turka-poganina, z pełną świa-
domością przez Mickiewicza uwypuklony. W księdze II wersy: „A młodzież na dzie-
dzińcu biła się w palcaty / Lub ujeżdżała pańskie tureckie bachmaty” (P-II 101) – 
nawiązują do starej sławy tureckich i tatarskich koni, bachmatów 30, słynących 
z „wytrzymałości na głód, pragnienie i trudy” 31. Inny wymiar zamiłowań oriental-
nych – do kawy, przypraw, słodyczy – wydobywa wers kolejny: „Owe ryby! łososie 
suche, dunajeckie, / Wyzyny, kawijary weneckie, tureckie” (P-XII 547) 32. W końcu 
powraca w Panu Tadeuszu pamięć o tryumfach wojennych. Poeta odwołuje się do 
wspomnianego toposu w finale, w scenie malującej zgodę: 

[...] Cały ten sprzęt osobliwy, 
Zdobyty [...]
Na jakimś bardzo znacznym szlachcicu tureckim,
Przyjm, Asesorze [...]. [P-XI 530] 33

W twórczości Mickiewicza owych reaktualizacji związków kulturowo-historycz-
nych Polski z Turcją jest znacznie więcej. Wszystkie one – nawet te wojenne – mó-
wią o tradycji, zwyczajach i doświadczeniach historycznych bardzo bliskich 
szlachcie polskiej. Reaktualizacje te stanowią jej narracyjny skarbiec opowieści 
wojennych czy podróżniczych (liczne niegdyś relacje z poselstw polskich do Stam-
bułu) 34 lub uwewnętrzniony element transferu kulturowego między Rzeczpospo-
litą a Imperium Otomańskim 35. Są to nawet silniejsze związki niż funkcjonująca 
na prawach polskiej wizytówki w Turcji wieś Adampol (Polonezköy) nieopodal 

28 Zob. W. P r ó c h n i c k i, Niemieckie tropy w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza. W zb.: Noc. 
Symbol – temat – metafora. T. 2. Red. J. Ł a w s k i, K. K o r o t k i c h, M. B a j k o. Białystok 2012.

29 Są to słowa Maćka, skierowane przeciw obcej narodowościowo, „kościoły rabującej” armii Napo-
leona.

30 Zapożyczenia z języka tureckiego odnotowywano już w XIX wieku, zob. A. K. C z a r t o r y s k i, 
Słowniczek wyrazów przyjętych do mowy polskiej ze wschodnich języków. Lwów 1828.

31 Bachmat. Hasło w: Z. G l o g e r, Encyklopedia staropolska ilustrowana. T. 1. Red. K. P i w o c k i 
[i in.]. Warszawa 1958, s. 94.

32 Przypis P i g o n i a  do w. 149 (P-XII 547) „»wyzyna«, właściwie »wyzina« – mięso wyza, ryby w rodza-
ju jesiotra, żyjącej w dopływach Morza Czarnego [...]”.

33 Chodzi tu o zdobycze ze zwycięskiej bitwy Sobieskiego z Turkami i Tatarami pod Podhajcami (1665).
34 Zob. S. T w a r d o w s k i, Przeważna legacyja Krzysztofa Zbaraskiego od Zygmunta III do sołtana 

Mustafy. Wyd. R. K r z y w y. Warszawa 2000.
35 Zob. Z. Ż y g u l s k i  jun.: Sztuka turecka. Warszawa 1988; Światła Stambułu. Warszawa 1999. 
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Stambułu, założona w 1842 roku przez księcia Adama Czartoryskiego dla polskich 
emigrantów.

Sarmatyzm wchłonął część obyczajów, strojów, ale też słownictwa tureckiego. 
Dziedzictwo wielowiekowego wroga stało się, o dziwo, elementem własnej kultury, 
co w Panu Tadeuszu odnotowano skrzętnie i z uznaniem. A przecież – ów rok 1834 
– nie był to jeszcze czas Mickiewiczowskiego entuzjazmu dla Turcji... Tematom 
tureckim w polskim romantyzmie można by poświęcić obszerną monografię. Są one 
liczne i, co ważne, niemarginalne. Nie stanowią li tylko orientalnego ornamentu, 
co przykład tylko Mickiewicza z jaskrawością ukazuje. 

Ponadto oprócz poświadczenia związków kulturowych z epoki sarmackiej ro-
mantyzm autora Grażyny wprowadza inny wątek: literackiego orientalizmu. Orient 
turecki pojawił się u Mickiewicza z całą siłą w utworze Renegat. (Ballada turecka), 
z 1824 roku, zresztą literacko niepierwszorzędnej. Nie zgodzę się z opinią, jakoby 
motyw turecki pełnił tu tylko funkcję ozdobną, był wydobyty powierzchownie. 
Przypis Mickiewicza do słów „cały dwór klasnął” (w. 30) wskazuje na zamiar i umie-
jętność budowania orientalnego kolorytu, konsekwentnie doprowadzony do ostat-
nich wersów ballady: „C a ł y  d w ó r  k l a s n ą ł  – wyrażenie europejskie; w duchu 
wschodnim należałoby powiedzieć: cały dwór włożył do ust otwartych milczenia 
palec podziwu” (W 170).

Najsilniej temat turecki – jako odzwierciedlenie właśnie poetyckiej fascynacji 
Orientem – wybrzmiał jednak w tłumaczeniu z 1832/33 roku Byronowskiego Giau-
ra. Ułamków powieści tureckiej. Poprzedzony Przemową tłumacza przekład ów 
wysoko stawiał Byrona już nie tylko jako pioniera romantyzmu, bo w latach 1852–
1853 nie był to temat wart podjęcia, ale jako poetę metafizycznego: „Wielka zagad-
ka świata, zagadka przeznaczeń rodu ludzkiego, przyszłego życia, stała mu zawsze 
przed oczyma” (G 155). Ową „zagadkę” rozwiązywał Mickiewicz w Giaurze poprzez 
wyzyskanie wątków tureckiego, greckiego i weneckiego. Obraz świata tureckiego jest 
tu, o czym się zapomina, złożony: to poemat „o smutnych losach branki muzułmań-
skiej, która za niewierność ukaraną została sposobem tureckim, utopiona w morzu, 
i której zgonu pomścił się kochanek jej, młody Wenecjanin” (G 157). W oryginale 
Byrona (The Giaour. A Fragment of a Turkish Tale, 1813) znajdujemy jednak słowa 
o „muzułmańskim sposobie”. To Mickiewicz zmienia tu, turkizuje oryginał: 

The story, when entire, contained the adventures of a female slave, who was thrown, In the Mus-
sulman mann ser, into the sea for infidelity, and avenged by a young Venetian [...] 36. 

Podobne zjawisko zauważymy w chwalących obyczaje Wschodu przypisach do 
Giaura. Gdzie w objaśnieniach Byron wspomina Mahometa, tam Mickiewicz przy-
wołuje Koran i Turków: 

Note 12. Page 134, col. 2:
Since his turban was cleft by the infidel’sabre.

I need hardly observe, that Charity and Hospitality are the first duties enjoined by Mahomet; and 
to say truth, very generally practised by his disciples. The firstpraise that can be bestowed on a chief is 
a panegyrie on his Bounty; the next on bis valour 37.

36 G. G. B y r o n, The Giaour. A Fragment of a Turkish Tale. W: The Complete Works [...]. Paris 1841, 
s. 131 (Advertisement).

37 Ibidem, s. 155 (Notes).
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s. 170, w. 346:

Gość płacze dobrodzieja, płaczą słudzy pana.
Ludzkość i litość dla ubogich nakazana jest Koranem muzułmanom. Wyznać należy, że znaleźć 

można często przykłady tych cnót między Turkami. Zwyczajnie, jeżeli kto chce chwalić Turka, wysławia 
naprzód jego szczodrotę [...], a potem męstwo. [G 207]

Przekład Mickiewicza, jak wiele wskazuje, konsekwentniej niż oryginał buduje 
turecką, a nie po prostu wschodnią, orientalną atmosferę. Trudno nie wspomnieć 
oczywistego kontekstu: Byron wziął udział w greckiej irredencie przeciw Turkom 
w 1824 roku. Zmarł w Grecji 19 IV 1824, wojując z Turkami, o których, jak polscy 
szlachcice z epoki sarmackiej, miał pisać jako o godnych, ucywilizowanych nie-
przyjaciołach (zob. przypis do w. 341 Giaura o wschodniej gościnności áG 207ñ). 
Mickiewicz umrze walcząc wraz z Turcją przeciw Rosji, która była protektorem 
i greckich, i słowiańskich powstań antytureckich, zaskarbiając tym sobie wdzięcz-
ność – zazwyczaj skonfliktowanych – Greków i Słowian bałkańskich, pokładających 
w Rosji nadzieje na odrodzenie państwowe oraz narodowe 38. Dostrzegamy tu jakiś 
paradoks historii i egzystencji – miłośnik Byrona, który zmarł walcząc przeciwko 
Turcji, położy swe wszystkie nadzieje, walcząc wspólnie z Turcją. I tym więc razem 
wątek literacki niepostrzeżenie przechodzi w historyczny i religijny, pojawiający się 
w powieści Anglika: 

Jeśli śmierć ręką chrześcijan zadana,
Jest Turkom kluczem rajskiego ogrojca, 
Tedy do raju wysłał go zabójca. [G 192] 39 

Owe wątki „rajski” i „diabelski” (Iblis) powracają w niezliczonych wersjach 
i wersach poematów romantycznych, jednak pojawiają się już nie jako tureckie, 
lecz po prostu związane z islamem, także arabskim.

Wątek kolejny turkizmu Mickiewicza nieco, ale tylko nieco, zaskakuje. Chodzi 
o paralelę duchową: wierzący chrześcijanin – wierzący muzułmanin (Turek). Poecie 
deizm czy ateizm – bądź to Francuzów XVIII- i XIX-wiecznych, bądź to średnio-
wiecznych Mongołów – źle się kojarzyły. Komu niewiarę przypisał, tego równocze-
śnie wypisał ze swych konstrukcji historiozoficznych jako nosiciela wartości, 
kreatora, podmiot dziejów. W owym poszukiwaniu świadectw wiary Mickiewicz był 
odważny – zastanawiał się nad religią i mitologią Słowian przed ich wędrówką 
z Indii do Europy 40, przywoływał odległe konteksty kulturowo-historyczne (zoro-
astriański, lapoński, arabski z czasów przed islamem) 41. Nie dziwi, że wielokrotnie 
– wprawdzie bez wielkiego entuzjazmu – z niejakim uznaniem wspominał o religij-
ności Turków:

38 Zob. M. B a j k o, Obraz Greka w powieściach „bałkańskich” Teodora Tomasza Jeża. Rekonesans. 
W zb.: Filhellenizm w Polsce. Rekonesans. Red. M. B o r o w s k a, M. K a l i n o w s k a, J. Ł a w s k i, 
K. T o m a s z u k. Warszawa 2007. – S. K. P a v l o v i ć , Historia Bałkanów (1804–1945). Przeł. 
J. P o l a k. Warszawa 2009.

39 Relacja o śmierci Hassana: „I teraz może hurys czarnooka / Witać Hassana u bramy Proroka” 
(G 192).

40 Zob. też M. R u d a ś - G r o d z k a, Sfinks słowiański i mumia polska. Warszawa 2013.
41 Zob. wiersze Aryman i Oromaz. Z Zenda-Westy, *** (Lapończycy poganie...), Almotenabby czy 

parafrazę Szanfary. Kasyda z arabskiego.
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Takim uczuciem Turcji była propaganda Koranu [...] 42.

W Turcji są niektórzy obdarzeni duchem prorockim i słyszący przyszłe postrzały. [G 212, przypis 
do w. 1049]

Bo i u Turków sułtan musi szanować prawo Mahometa, ani może go sam wykładać, ale są na to 
księża tureccy 43.

nie tylko u Europejczyków, ale i u Turków, i u dzikich można nauczyć się wiele rzeczy potrzebnych 44.

Dodam, że Giaur w przekładzie Mickiewicza wydobywa inny wątek: wiarę Tur-
ków w zjawiska nadprzyrodzone, np. w upiory: „Wiara w upiory powszechna na 
Wschodzie. Turcy zowią je w a r d u l a c h a  [...]” (G 211, przypis do w. 731) 45. 

Najpełniejszym uznaniem brzmią jednak cytowane zdania z arcykatolickich 
i mesjanistycznych Ksiąg narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego (1832) 46. Jest 
to pochwała prawa, porządku i wpływu wiary na życie społeczne, które to zjawiska 
Mickiewicz znajduje u Turków. Turków, podkreślam, czyli ludzi wierzących, reli-
gijnych, ludzi Księgi. Być może – według poety – nie jest to Księga właściwa, ale 
Koran i Biblia nie stoją w jego myśli na dwóch różnych biegunach. Zdaje się, że są 
po tej samej stronie – a przeciw ateizującej się cywilizacji Zachodu. 

Mickiewicz odkrywa metafizyczny rdzeń obu kultur – polskiej i tureckiej. Naj-
wyraźniej zaś widać to w Stambule, gdzie nie razi go niemal nic, co związane było-
by z islamem. Dodam, że to samo dotyczy Żydów, prawosławnych, Karaimów, 
Tatarów, Arabów – jeśli ich wiara jest równocześnie ochroną wolności przed znie-
woleniami takimi, jak upodlenie w imperialnym państwie lub nihilizm 47. Czyż 
jednak i w tym momencie nie powinniśmy powrócić do Nowogródka i zobaczyć 
Mickiewicza, chłopca, który obserwuje modlących się Tatarów w meczecie, Żydów 
w synagodze, chrześcijan w ich różnorakich świątyniach? Tam to się zaczęło.

„Sprawa”, także polityczna...

Dopiero uwzględniwszy te wszystkie przemiany doświadczeń Wschodu, Turcji i tu-
recczyzny – a bohater Pana Tadeusza chciał nawet „Wynieść się gdzie na Moskwę 
lub na Tatarszczyzę 48” (P-X 480) – można powiedzieć o historiograficznej/historio-

42 A. M i c k i e w i c z, O duchu narodowym. W: Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. T. 6: Pisma prozą. Część II. 
Oprac. L. P ł o s z e w s k i. Warszawa 1955, s. 67.

43 A. M i c k i e w i c z, Księgi narodu polskiego [...]. W: Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. 
Oprac. M. G r a b o w s k a. Warszawa 1986, s. 34. Zdania te padają na samym początku Ksiąg!

44 A. M i c k i e w i c z, Księgi pielgrzymstwa polskiego. W: jw., s. 64.
45 Następne zdanie o upiorach: „Grecy równie ich się boją i mnóstwo o nich prawią strasznych powieści” 

(G 211, przypis do w. 731).
46 Księgi narodu polskiego bywają nazywane przy tym „antyżydowskimi”. Zob. A. G. D u k e r, Adam 

Mickiewicz’s Anti-jewish Period. Studies in „The Books of the Polish Nation and of the Polish Pilgrim-
age”. W zb.: Salo Wittmayer Baron Jubilee, Volume on the Occasion of His Eightieth Birthday. Ed. 
S. L i e b e r m a n. T. 1. Jerusalem 1974.

47 Zob. A. G. D u k e r, Jewish Volunteers in the Ottoman-Polish Cossack Units during the Crimean 
War. „Jewish Social Studies” 1954, nry 3–4. – D. V a s i l i e v, La Turquie dans les coeurs de deux 
poets. Pouchkine et Mickiewicz. W zb.: Mickiewicz – Turcja – Europa.

48 W autografie: „Tureczczyzna”, w wydaniu S. Pigonia czy K. Górskiego: „Tatarszczyzna”. 
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zoficznej oraz politycznej roli Turcji. U Mickiewicza wątki historiograficzne niemal 
od razu przechodzą w historiozoficzne.

Turcja historyków pojawia się w czasach szkolnych, ale już w Objaśnieniach 
do poematu opisowego „Zofijówka” znajdziemy ciekawą informację o Odessie: „Po 
traktacie Rosji z Turcją roku 1792, dla obrony nowych granic otworzony port nad 
Morzem Czarnym” 49. W ogromnej mierze dawne motywy tureckie przenikną potem 
do niedokończonej Historii polskiej (ok. 1834–1836), najdłuższego prozą polską 
pisanego tekstu Mickiewicza, gdzie Turcy są ludem wędrowców zmierzających 
z centralnej Azji do Azji Mniejszej. Wątki tureckie zazębiają się tu z bizantyjskimi. 
Jako źródła zmoskalonego prawosławia Mickiewicz nie cierpiał Bizancjum i Kon-
stantynopola także dlatego, że była to kultura rodem z Grecji, zastępująca żywą 
wiarę w Boga sofizmami i logiką (również teologiczną) 50. Znajdziemy w Historii 
polskiej i zaskakujące tezy: „plemiona Lechów [...] pomieszały się z plemionami 
tureckimi i mongolskimi [...]” (!) 51. Potem apogeum tematu tureckiego – jak i wielu 
pokrewnych – stanowić będą prelekcje paryskie. Tu wszystkie wątki historiozoficz-
ne ulegną przekształceniu w historiozofię mesjanistyczną. Jak pisałem, polska 
etnogonia dokona się z udziałem tego bitnego wroga, bliskiego przeciwnika, jakim 
była Porta.

Ostatnim epizodem omawianych przekształceń tureckiego obrazu stanie się 
wątek polityczny, związany z wojną krymską. W Turcji pokładał Mickiewicz ogrom-
ne nadzieje. Jechał tam jak do kraju, który – przez Morze Czarne – jest bliskim 
pomostem do ziem polskich. Uczył się języka tureckiego i zarazem politykował 52. 
Listy z owego okresu zawierają liczne wzmianki o Turkach i Turcji jako najważniej-
szym w tamtej chwili podmiocie polityki światowej. Nie drażniło poety przechodze-
nie Polaków na islam. Ani Michała Czajkowskiego, ani generała Józefa Bema za to 
nie krytykował 53. Irytowały Mickiewicza intrygi Hotelu Lambert skierowane przeciw 

49 A. M i c k i e w i c z, Objaśnienia do poematu opisowego „Zofijówka”. W: Dzieła, t. 5: Proza artysty-
czna i pisma krytyczne (Oprac. Z . D o k u r n o. 1996), s. 138. Z ostatnich studiów nad etapem 
odeskim w życiu Mickiewicza zob. następujące artykuły opublikowane w zbiorze Odessa w litera-
turach słowiańskich. Studia / Odiesa w słowiańskich literaturach. Studii / Odessa in Slavonc Lit-
eratures. Studies (Red. nauk. J. Ł a w s k i, N. M a l i u t i n a. Białystok–Odessa 2016): J. J u s z-
k i e w i c z, Odessa w listach Adama Mickiewicza: 1825–1829. – Z. K a ź m i e r c z y k, Odessa  
filomatów. – J. Ł a w s k i, Polskie mitologie Odessy. – K. P u z i o, Odessa w polskich dziewięt- 
nastowiecznych relacjach z podróży odbytych między 1814 a 1843 rokiem. – G. T o m a s z e w s k a, 
Motyli przystanek. Odessa Mickiewicza. („Dumania w dzień odjazdu”).

50 Zob. J. Ł a w s k i, Bizancjum Mickiewicza. Cesarstwo Wschodnie w „Pierwszych wiekach historii 
polskiej”. W zb.: Antyk romantyków. Model europejski i wariant polski. Rekonesans. Red. M. K a-
l i n o w s k a, B. P a p r o c k a - P o d l a s i a k. Toruń 2003.

51 A. M i c k i e w i c z, Pierwsze wieki historii polskiej. W: Dzieła, t. 7 (Oprac. J. M a ś l a n k a. 1999), 
s. 31.

52 Zob. T. K o w a l s k i, W. Z a j ą c z k o w s k i, Kilka próbek pisma perskiego i tureckiego Adama 
Mickiewicza. W zb.: Miscellanea z okresu romantyzmu. Red. S. P i g o ń. Wrocław 1956.

53 Z najwyższym uznaniem pisał A. M i c k i e w i c z  do Z. Szymanowskiej w liście z 25 X 1855 (L 377) 
o Hipolicie Kuczyńskim (1818–1858), czyli Iskinder Beyu, podpułkowniku armii egipskiej: „Może 
przypomnisz sobie Kuczyńskiego. Bywał u mnie często na Batignolles. Marynia go widywała, kazał 
oświadczyć jej ukłony. Jest on teraz pułkownikiem Arabów i szefem sztabu wojsk egipskich. Nie 
poznałbym go. Czarny jak Arab i wszystkie ma ruchy beduińskie. Człowiek niepospolity; jeśli pożyje, 
daleko zajdzie”.
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pułkom kozackim Sadyka paszy. pisał z konstantynopola, w liście z 25 X 1855, do 
Ludwika Lenoira-zwierkowskiego tak:

Biedny Sadyk, nosi on cięższy krzyż niż wszyscy pobożni stronnicy p. zamoyskiego. Nie uwierzysz, 
ile on pracuje. przez dwa tygodnie pobytu, prawie pod jednym namiotem, nie widziałem go nigdy śpią-
cym ani drzemiącym. po musztrach i polowaniu, i wieczerzy z kolegami pisze i dyktuje do świtu, i ciągle 
głos jego po obozie słychać. a tu mu tymczasem nowe coraz trudności sami rodacy tworzą.

Nieszczęściem jest i to, że książę władysław wedle instrukcji p. zamoyskiego zda mi się działać; 
wedle niego o ludziach i rzeczach sądzi; na jego tryb postępuje. Robiono tu uwagę, i sprawiedliwą, że 
na wschodzie należało było księciu inaczej tu zaraz wystąpić. Jeśli człowiek zasłużony i znany może 
czasem formy zaniedbać, młodemu panu z wielkim imieniem nie wypadało przedstawiać się na sposób, 
w jaki tam wizyty urzędowe oddawał. wymagano nieco okazałości, mianowicie wobec turków. Słyszę 
tu zewsząd, że pan zamoyski, który tu ma reputację wielce skąpego, musiał w tym względzie złe rady 
dać księciu. ale co pomogą skargi po szkodzie. [L 375]

zauważmy, iż Mickiewicz wytykał młodemu księciu władysławowi Czartory-
skiemu nieumiejętność pokazania się wobec turków, skąpstwo, nieznajomość 
stambulskich zwyczajów. turcja dzieliła – jako państwo podupadłe, na krawędzi 
rozpadu – podobny los z polską. w niezwykły sposób lawirował Mickiewicz, pragnąc 
zarazem wzmocnienia turcji, ale i przyciągnięcia Słowian bałkańskich do obozu 
antyrosyjskiego, najchętniej widzących turcję pokonaną 54. wzór zwycięstwa dała 
w 1822 roku Grecja, której z kolei ciż sami Słowianie nie znosili jako kolonizatorki, 
sprawczyni duchowego ucisku 55. Rzeczy te w 1855 roku dopiero się zaczynały 56. 
Mickiewicz umarł na cholerę. wojna krymska nie spełniła politycznych rachub 
polaków.

Listy pisarza stanowią świadectwo niesłychanego rozgorączkowania spowodo-
wanego sprawą polską, do której klucze znajdowały się, zdaniem wszystkich, wła-
śnie w turcji. więcej: zazębiły się tu interesy angielskie, francuskie, rosyjskie, 
polskie. Dla poety był to jednak – przyznajmy: i dziś nieprawdopodobny z kulturo-
wo-politycznej strony – splot spraw polskich, tureckich, żydowskich i słowiańskich. 
węzeł lub raczej wizja wspólnej misji wyzwolicielskiej polsko-turecko-żydowsko-
słowiańsko-francusko-angielskiej. aż tyle, i o tym mówią prawie wszystkie listy 
poety... Np. z 5 Xi 1855, z konstantynopola, do Michała Czajkowskiego:

pisałem do paryża w celu, aby dać poznać Francuzom teraźniejszy tutejszy stan rzeczy; jaki stąd 
będzie skutek, doniosę. [...]

Rzecz, którą tu p. Lévy 57 prowadzi z izraelitami, rozwija się pomyślnie. wielu tu obiecują pomoc. 
Radzi są, że p o c z ą t e k  zrobiony i że przez paszę tureckiego 58, przychylnego izraelitom. Rzecz ta jest 

54 zdecydowanie prorosyjscy byli choćby pionierzy odrodzenia narodowego i literatury w Bułgarii. 
zob. E. M o ż e j k o, Iwan Wazow. warszawa 1967. – M. G r i g o r o w a, Oczite na słowoto. 
Połonisticzni studii. weliko tyrnowo 2014.

55 zob. jako kontekst: k. k o r o t k i c h, Ignacego Pietraszewskiego podróże na Wschód i do Konstan-
tynopola. w zb.: Bizancjum, prawosławie, romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku. 
Red. nauk. J. ł a w s k i, k. k o r o t k i c h. Białystok 2004.

56 zob. H. B a t o w s k i: Państwa bałkańskie. 1800–1923. Zarys historii dyplomatycznej i rozwoju 
terytorialnego. kraków 1938; Mickiewicza misja naukowo-literacka w r. 1855. warszawa 1955.

57 Chodzi o armanda L é v y’e g o  (1827–1891), sekretarza Mickiewicza, dziennikarza, działacza wal-
czącego o wolność narodów. zob. też J. w. B o r e j s z a, Sekretarz Adama Mickiewicza. Armand 
Lévy i jego czasy 1827–1891. wyd. 3, uzup. Gdańsk 2005.

58 Mowa tu o Mehmedzie F u a d z i e  p a s z y  (1814–1869), tureckim uczonym i polityku.
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wagi wielkiej dla nas. Znasz to dobrze i podobno, jeden z Polaków będących na wyższym stanowisku 
[...] żąda do pomocy owego Izraelitę 59, o którym mówił z tobą w obozie. [L 382]

Widać tu znów tę drogę od domowego doświadczenia wielokulturowości do 
praktyki politycznej. Od historiozofii mesjanistycznej (theōria) do działania politycz-
no-wojskowego (praxis). Od zainteresowania Turcją i Turkami do przedsiębrania 
wspólnych misji. I to pomimo bardzo ciężkich warunków mieszkaniowych – pisał 
Lévy do Władysława Mickiewicza 4 XI 1855 o „wystawianiu się „na pastwę pcheł, 
pluskiew i komarów, a nawet i skorpionów [...]” – pomimo nawet niechęci duchow-
nych tureckich, by Mickiewicz zamieszkał w przyzwoitej dzielnicy 60. To nie zrażało 
poety. Ważna była Sprawa, już nie tylko Boża, ale polska i turecka, słowiańska 
i żydowska. Sprawę tę definiował Mickiewicz zawsze przez kategorię Wolności, 
wolności bycia we własnej wspólnocie i kultywowania jej tradycji. Po wiekach ta 
Sprawa zjednoczyła Polaków i zagrożonych przez Rosję Turków.

Smutki baszy

I na koniec dopowiedzenie egzystencjalne. Jeszcze na długo przed 1855 rokiem 
Turcja pojawiła się w pismach Mickiewicza jako figura zmagań egzystencjalnych. 
Zrazu – nieco ironicznie, humorystycznie. W rozprawie, jaką jest artykuł O kryty-
kach i recenzentach warszawskich (1829), wymienił poeta Turków razem z Rzymia-
nami i Amerykanami, pastwiąc się z sarkazmem w przypisie nad fałszywymi wy-
obrażeniami twórców i krytyków warszawskich o narodowości literatury...

U nas teraz, nawet po pracach samego Niemcewicza, Czackiego, Lelewela, Bandków, jeszcze wiel-
ka kompozycja historyczna, epopeja lub drama, na długie czasy zostanie przedsięwzięciem nad siły 
poetów, kiedy jeszcze tak mało pomniejszych narodowej poezji rodzajów rozwiniono. O tych rodzajach 
niektórzy teoretycy i czytelnicy dotąd jeszcze dziwne mają wyobrażenie. Myślą na przykład, że miejsca 
pospolite, maksymy i morały, z równą emfazą od Greków, Rzymian, Turków i Amerykanów na teatrze 
francuskim deklamowane, potłumaczone na polskie gładkim wierszem, jeśli się zaczynają od słów: 
„J a k i ż  m i ę  z a p a ł  p o r y w a  – M u z o, w s p i e r a j  m ó j  l o t” itp., robi się z tego narodowa oda; 
jeżeli zaś pokrajane w dialog, włożą się w usta Samborom, Jaksom, robi się narodowe drama; jeżeli na 
koniec wychodzą na świat w kształcie poematu, noszącego tytuł na -ada, zaczynającego się od „ja śpie-
wam” z przydaniem potrzebnych alegorii i tak nazwanych machin, tworzą wtenczas narodową epopeję 61.

Ów ironiczny fragment wyrażał nadzwyczaj wiele z najbardziej osobistych uczuć 
poety urażonego zjadliwością krytyki – autor arcydzieł romantycznych, których 
krytyka zapóźniona w Warszawie, a tak już nowoczesna w Rosji, nie pojmuje. To 
była prawdziwa furia Mickiewicza, furia intymna zranionego geniusza.

W tym samym czasie na świat wychodzą Sonety odeskie, świadectwo libertyń-
sko-rokokowego życia poety na tak „słodkim” zesłaniu, jakim okazały się Akerman, 
Krym i nade wszystko Odessa. Jak pamiętamy, Mickiewicz oceni ten okres, uży-
wając orientalnej metafory – powie, że żył niczym basza turecki. To nie tylko me-

59 Zapewne chodzi o Michała H o r e n s t e i n a  (zm. 1868), protegowanego L. Śniadeckiej, nielubia-
nego przez M. Czajkowskiego, czynnego w sprawie zamierzonego legionu żydowskiego.

60 Cyt. za: K. K o s t e n i c z, Ostatnie lata Mickiewicza: styczeń 1850 – 26 listopada 1855. Warszawa 
1978, s. 496.

61 A. M i c k i e w i c z, O krytykach i recenzentach warszawskich. W: Dzieła, t. 5, s. 190, przypis.
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tafora: Rosja, krym, odessa dały mu satysfakcję jako docenionemu poecie, roz-
chwytywanemu rozmówcy, adorowanemu przez kobiety kochankowi. i jako męż-
czyzna, i jako poeta poczuł się doceniony (może aż w nadmiarze, stąd potem 
rozrachunki z Rosją...):

w odessie prowadziło się życie orientalne, a po prostu mówiąc, próżniackie. ale widziałem krym! 
przetrzymałem tęgą burzę morską i byłem jednym z kilku zdrowych, którzy zachowali dosyć siły i przy-
tomności, aby napatrzyć się do woli temu ciekawemu widowisku. Deptałem chmury na Czatyrdahu 
(podobno trapezie starożytnym) 62. Spałem na sofach Girajów 63 i w laurowym gaiku w szachy grałem 
z klucznikiem nieboszczyka Chana. widziałem wschód w miniaturze 64.

Choć w sonetach miłosnych tryumfuje petrarka, trudno nie zauważyć, że i w nich 
znajdujemy coś wschodniego. Czy apologię „rozkoszy”? a może są one ucieczką przed 
wschodem w nudny świat kupiecko-salonowych gierek miłosnych, bo „zboże tanie, 
deszcz pada, w Grecyi rozboje” (Do wizytujących. w 229). Mickiewicz-basza nie 
tłumaczył się z tureckich rozkoszy krymu i odessy, hardo napadał i na niedawne 
kochanki, i na krytyków 65. powiedziałbym: był w tym na wschodni sposób okrutny 
jak autokrata, nie oszczędzający nawet przyjaciół: Czeczota, zana, odyńca.

Egzystencjalny i duchowy wymiar doświadczenia turcji powrócił, co jasne, 
w 1855 roku. poeta zostawiał we Francji dzieci, do których tęsknił. Nie wybierał 
się na wycieczkę. wyjazd postrzegał jako misję. podróże z Marsylii do Stambułu, 
a potem ze Stambułu do Burgas i z powrotem pełne były euforii i obaw 66. ale Mic-
kiewicz s i ę  n i e  w a h a ł  i nie oszczędzał. to właśnie przypłacił życiem. kore-
spondencja ze Stambułu obfituje w doniesienia „Jestem zdrów, moja Maryniu” 
(L 396); jak na ironię, to ostatni znany nam list do córki Marii z 15 Xi 1855 (śmierć 
przyjdzie 26 Xi). troska o dzieci miesza się z chaosem uczuć, jakie wywołują spra-
wy polskie: nadziei posuniętej aż do euforii, rozczarowania i złości wywołanych 
warcholstwem emigracji. ostatni list Mickiewicza – do władysława Czartoryskiego 
z 19 Xi – jest smutnym, ale i bezlitosnym „wygarnięciem” księciu żałosności jego 
zabiegów w Stambule, siły, z jaką skłócał i niszczył emigrację:

w chwili kiedy postrzegłem, na co się zanosiło, przedstawiałem wam w namiocie w Burgas potrze-
bę, abyście rozmówili się s z c z e r z e  z Sadyk-paszą. to zbyliście milczeniem. przezierając coraz lepiej, 
oświadczyłem, że odkrywa się ze strony p. zamojskiego i waszej widoczny zamiar wytrącenia Sadyka 
z jego pułkiem ze stanowiska, na którym tyle wam usłużył i tyle mógł być pożytecznym polszcze; że 
godzicie na to, aby Sadykowi wydrzeć wszelkie środki działania w turcji i pozbawić go razem opieki 
obcych rządów. Na to ani słowa odpowiedzi z waszej strony. Nie było już wątpliwości, żeście przyjecha-
li byli z gotową instrukcją p. zamojskiego, z wyostrzonym na Sadyka-paszę nożem. w takim razie na-
leżało otwarcie przeciwko niemu wystąpić. Jeśliście go uznali nieużytecznym nadal, lub szkodliwym, 

62 Czatyrdach jest górą mającą kształt trapezu.
63 Chodzi tu o dynastię chanów krymskich.
64 a. M i c k i e w i c z, list do J. Lelewela, z 7/9 i 1827 (Moskwa). w: Dzieła, t. 14: Listy. Część pierw-

sza: 1815–1829 (oprac. M. D e r n a ł o w i c z, E. J a w o r s k a, M. z i e l i ń s k a. 1998), s. 392. 
65 pokazuje to jego korespondencja, spór z Czeczotem, Lelewelem.
66 zob. J. ł a w s k i: Konstantynopolitańskie doświadczenie duchowe Adama Mickiewicza. w zb.: 

Dziedzictwo chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. Między pamięcią a oczekiwaniem. Red. u. C i e r-
n i a k, J. G r a b o w s k i. Częstochowa 2006; Marsylia – Stambuł. Śródziemnomorska podróż Adama 
Mickiewicza. w zb.: Adam Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych. Red. 
J. J o k i e l, M. B u r z k a - J a n i k. opole 2012. 
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należało wezwać go, aby ustąpił godniejszemu, lepszemu. Wolno wam było rozprawiać się z Sadyk-Pa-
szą, rozpierać się z nim, walczyć z nim, ale nie godziło się pod jego dachem i u jego stołu knuć przeciw-
ko niemu po cichu. Polacy tak nie czynią. Arab pod namiotem gość, przeciwko gospodarzowi nie kon-
spiruje. [L 403] 67

Jest to też wymiar egzystencjalny doświadczenia Turcji. Ta ostatnia staje się 
szybko utraconą szansą, bynajmniej nie dzieje się tak dlatego, że kraj ten nie chce 
pomagać Polakom. Dlatego że Polacy nie potrafią pomóc sami sobie, unurzani 
w intryganctwie. To Mickiewicza przygnębiało, ale do ostatniego dnia misji kon-
stantynopolitańskiej nie odebrało mu wiary w jej sens. I to pomimo złych przeczuć, 
tęsknoty do dzieci, o których myślał tak, jakby był gdzieś niedaleko Paryża... W cy-
towanym już liście do córki pisał:

Władysławowi powiedz, aby zawiesił wszelkie dalsze zamiary aż do czasu, kiedy uzyska baccalau-
réat. Lekcje jazdy i fechtów bardzo mu potrzebne, niech ich nie zaniedbuje. Jeśli repetycje Olesia tylko 
pięć franków miesięcznie kosztują, poproś Ciotki 68, żeby mu je zapewnić. Spytać jednak trzeba wprzó-
dy u p. dyrektora, czy są potrzebne. [L 396]

Stambuł przyniósł Mickiewiczowi gorycz. Ale dał też nieprawdopodobną nadzie-
ję, szczególnie w obrazie wielonarodowych wojsk Sadyka Paszy, które pojechał 
oglądać do Burgas.

Zgryzoty nie przesłoniły jednak, jak sądzę, pozytywnego wymiaru tego ostat-
niego doświadczenia Turcji i świata w ogóle. Że świata doświadczył Mickiewicz po 
raz ostatni poprzez Turcję, to, jak przekonuję, było całkiem naturalne i przez niego 
oczekiwane z euforią oraz ze spokojem.

Dom ironii

Poczuł się w Stambule jak w Wielkim Nowogródku: identyczny bałagan, ten sam 
wielonarodowy tłum. Tak kulturowo – z pozoru i faktycznie – daleka Turcja okaza-
ła się swojska, domowa, bliska. Rzeczywiście było to to samo theatrum historii, 
którą tworzyli dawni Sarmaci, bijąc się z Turkiem. I go zwyciężając. Cytowany 
w motcie Szemiot pochodzący ze Żmudzi i Podlasia, wprost żądał od Austrii wdzięcz-
ności za czyny Jana III...

Obronny Wiedniu! Przecie oblężony
Tak, żeś mało w proch nie był obrócony,
Pytam się: komu masz za uwolnienie 
Dziękować i za zdrowia przywrócenie? 69

W wieku XIX nie było nikogo, kto nie przypominałby o tym sardonicznym śmie-
chu historii: ratowana przez Sobieskiego Austria rychło stała się drapieżcą i roz-

67 Zob. też P. W i e r z b i c k i, Działalność Sadyka Paszy w czasie wojny krymskiej na tle jego relacji 
z obozem Czartoryskich. W zb.: Polacy i ziemie polskie w dobie wojny krymskiej. Red. J. W. B o r e j- 
s z a, G. P. B ą b i a k. Warszawa 2008.

68 Chodzi o Zofię Szymanowską, przyrodnią siostrę Celiny, zmarłej żony Mickiewicza.
69 S. S. S z e m i o t, Wesołe, lubo raptowne echo szczęśliwej i od wieków niesłychanej wiktoryi nad 

Turkami pod Wiedniem, die 12 Septembris Anno 1683, przez najjaśniejszego króla polskiego Jana 
III otrzymanej. W: Sumariusz wierszów, s. 237.
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bierała Rzeczpospolitą wespół z Rosją i Prusami. Co również Mickiewicz w Księgach 
narodu polskiego wspominał z jadowitym wyrzutem: 

[...] M a r i a  T e r e s a  nosiła imię najpokorniejszej i niepokalanej Matki Zbawiciela, aby wyśmiać 
pokorę i świętość. 

Bo była diablicą dumną i prowadziła wojnę dla podbicia ziem cudzych. 
I była bezbożną, bo modląc się i spowiadając się, zabrała w niewolę kilka milionów bliźnich. [...]
A ten Józef austriacki podwiódł matkę własną do złego, i braci Polaków, którzy cesarstwo jego od 

niewoli tureckiej obronili, zabrał w niewolę 70.

Wojny z Turcją skończyły się pyrrusową wiktorią. Zwycięzca musiał szukać 
ratunku u pokonanego Turka, a uratowany Austriak zmienił się w zaborcę. Wołał 
August Antoni Jakubowski: 

Nikczemny Wiednia orle, znowu skrzydła swoje 
Z carskim ptakiem złączyłeś – leć na krwawe boje, 
Ale cię w drodze piorun mej zemsty uderzy 71. 

Mickiewicz chciał już tylko jednego: wielkiej wojny o wolność ludów. Jej ozna-
ki widział w 1855 roku w Turcji. Lecz nie przyniósł jej ani 1855, ani 1863, ani 1872 
rok. 

Trzeba było czekać. W Turcji i z dala od niej.

A b s t r a c t

JAROSŁAW ŁAWSKI University of Białystok

HOUSE ENEMY AND ALLY ADAM MICKIEWICZ’S TURKEY

The author of the study points at an immense significance of Turkey not only in a literary picture of the 
world of the most eminent polish romantic poet, Adam Mickiewicz (1798–1855). He grew up in Navah-
rudak, on the territory of present Belarus, where the Tatars, connected to Turkish and Polish culture, 
made a strong group, and died during the Crimean War in Istanbul, where he went as a political emis-
sary. Mickiewicz’s picture of Turkey was abundant in ambivalence. It received its full development in 
his lectures at Collège de France in Paris. He depicted Turkey as a historical enemy with which the 
Polish Republic waged wars, but also as the only country that, as the historical myth upholds, did not 
recognise the partitions of Poland. In the poet’s works, especially in their lexis, the influence of Turkish 
culture is quite marked and, e.g. in clothes and in militaria, significantly affects the Polish nobility. 

70 M i c k i e w i c z, Księgi narodu polskiego, s. 43.
71 A. A. J a k u b o w s k i, Alopeus. W: Poezje. Z rękopisu wydał i wstępem opatrzył J. M a ś l a n k a. 

Kraków 1973, s. 9. Pod wierszem widnieje data: „Lwów, 3 maja 1833”.
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WĄTKI INDYJSKIE W MISTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI  
JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Indyjskie inspiracje Słowackiego według badaczy

Pisma mistyczne Juliusza Słowackiego to szczególny przypadek adaptowania wąt-
ków indyjskich na potrzeby twórczości poety. Jego zainteresowanie metempsycho-
zą, które pojawiło się w ostatnich latach życia, stanowiło dla kolejnych pokoleń 
badaczy spuścizny literackiej autora Kordiana inspirację do podjęcia mniej lub 
bardziej wnikliwych analiz wątków indyjskich w jego okresie mistycznym. Istnieje 
w tej sprawie tak wiele głosów, iż konieczne wydaje się zrekapitulowanie najważ-
niejszych fragmentów owej dyskusji. Pierwsze ogólne wzmianki na ten temat poja-
wiają się na początku XX wieku, w atmosferze młodopolskich fascynacji Indiami. 
W roku 1903 Ignacy Matuszewski w szkicu poświęconym mistyce Słowackiego 
dokonał przeglądu istotnych – ze swojego punktu widzenia – systemów filozoficznych 
i religijnych, opartych na wierze w metempsychozę, które mają kluczowe znaczenie 
dla objaśnienia filozofii genezyjskiej 1. Kilka lat później problem związku mistyki 
Słowackiego z myślą indyjską, ich punktów stycznych, pojawił się na kartach ob-
szernej rozprawy Jana Gwalberta Pawlikowskiego stanowiącej część 1 Studiów nad 
Królem-Duchem, a zatytułowanej Mistyka Słowackiego (1909) 2. Pawlikowski wska-
zywał zarówno na wątki buddyjskie, jak i na hinduistyczne. Trafne spostrzeżenia 
badacza dotyczą wielu różnorodnych opinii odnoszących się do genezy metempsy-
chozy i do obiegowego przekonania o jej indyjskich korzeniach. 

Temat występowania wątków indyjskich w poezji Słowackiego oraz ich poten-
cjalnych korzeni intelektualnych podjął także Tadeusz Grabowski 3. Podkreślił on 
kluczową rolę metempsychozy – będącej „wiarą wszystkich myślicieli romantycz-
nych” – w mistycznych pismach autora Genezis z Ducha, ukazując koncepcje poety 
w szerokim spektrum ówczesnej myśli filozoficznej 4. Według Grabowskiego kontekst 
dla rozważań nad metempsychozą w filozofii genezyjskiej powinny stanowić przede 
wszystkim koncepcje wywodzące się z zachodniego kręgu kulturowego. Grabowski 

1 I. M a t u s z e w s k i, Słowacki i Shelley. W: Swoi i obcy. Pokrewieństwa i różnice. Zarysy literacko-
-estetyczne. Wyd. 2, popr. Kraków 1903, s. 178.

2 J. G. P a w l i k o w s k i, Mistyka Słowackiego. Red. M. C i e ś l a - K o r y t o w s k a. Kraków 2008.
3 T. G r a b o w s k i, Juliusz Słowacki. Jego życie i dzieła na tle współczesnej epoki. T. 2. Wyd. 2, popr. 

i uzup. Poznań 1926.
4 Ibidem, s. 165.
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w pierwszej kolejności wskazuje Emanuela Swedenborga i Platona, jak również 
Gottfrieda Wilhelma Leibniza, Charles’a Bonneta, Charles’a Emmanuela Nodiera, 
Jacques’a Buchera de Perthesa i Andrzeja Towiańskiego 5. Nie wyklucza jednak 
ewentualnych peregrynacji intelektualnych na Wschód, czego dowodem miała być 
bohaterka dialogów Słowackiego, odradzająca się w postaci indyjskiego dziecka. 
Indyjski żywot Sofos/Helois jest zatem tylko formą tymczasową, wiodącą przez 
Egipt do Grecji. Zdaniem badacza, główny etap stanowi właśnie Grecja, która ofe-
ruje wyższy poziom metempsychozy, wzbogacony o pierwiastek ewolucyjny, postę-
powy, niwelujący możliwość regresji do ciał zwierząt. Ten właśnie grecki żywot 
poprzedza bezpośrednio doskonałość osiągalną w chrześcijaństwie 6. Trudno zgodzić 
się ze zdaniem Grabowskiego w kwestii ewolucyjności metempsychozy greckiej, 
w dziełach Platona bowiem, do których Słowacki czyni aluzje w pismach mistycz-
nych, sytuacja wchodzenia duszy w ciała zwierząt jest dopuszczalna. Według 
greckiego filozofa dusza, która skosztuje wody niepamięci, prawem konieczności 
musi wcielić się ponownie. Między kolejnymi żywotami zatrzymuje się w zaświatach, 
gdzie dokonuje wyboru nowego ciała. Mówi o tym passus z Fajdrosa: 

wybiera każda [dusza] takie [życie], jakie chce. Tam i w zwierzęce ciało dusza człowieka przechodzi, a ze 
zwierzęcia, które kiedyś było człowiekiem, znowu w człowieka wstępuje 7. 

Postawę Grabowskiego można wytłumaczyć pragnieniem zaakcentowania grec-
kiej indywidualności jednostki, objawiającej się u Platona jako autonomia wyboru 
poszczególnych wcieleń. Chociaż w opowieści o Helionie i Helois widział Grabowski 
nowy mit, „w myśl platonizmu ułożony”, to metempsychiczna historia słonecznych 
bohaterów dialogów Słowackiego miała wyraźnie indyjskie korzenie. Indie stano-
wiły tu początkowy etap ewolucyjnego kontinuum. Zdaniem badacza, zagadkę tę 
można rozwiązać odnosząc się do mitologii porównawczej w duchu Christiana 
Gottloba Heynego i Georga Friedricha Creuzera. Grabowski opowiedział się więc 
za rozbudowanym religijno-mitologiczno-filozoficznym synkretyzmem. 

Juliusz Kleiner odwoływał się do ustaleń dokonanych przez Pawlikowskiego 
i Grabowskiego, kreśląc uwagi na temat ówczesnych zainteresowań palingenezą 
oraz panteizmem. Wskazywał on na pewne ponadintelektualne zbieżności myśli 
Słowackiego i filozofii hinduistycznej: 

Dochodził do wyżyn, jakie osiągnęła przed wiekami myśl indyjska. „Tat twam asi” – „to jesteś ty” 
– mówiła ona człowiekowi o każdej istocie, o każdym zjawisku, żądając ze wszystkim wszechumiłowa-
nia. [...] 

Dokonało się to, czego romantyzm żądał i pragnął, ku czemu szedł w snach i ekstazach mistycyzm, 
a co wydawać się mogło nieosiągalnym ani w filozofii, ani w sztuce – zrównanie jednostki i świata, 
utożsamienie jednostki i świata. [...]

Mówiły mu skały oceanowe i wody oceanowe: „To jesteś ty – wszystko jest tobą lub wspomnieniem 
twej przeszłości” 8.

5 Ibidem, s. 160–167.
6 Zob. ibidem, s. 211–212.
7 Cyt. za: A. T y l a k, Etyczny wymiar metempsychozy w „Dialogach” Platona. „Collectanea Philolo-

gica” 2011, s. 41. 
8 J. K l e i n e r, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości. Wyd. 2. T. 4. Wstęp, oprac. J. S t a r n a w s k i. 

Kraków 1999, s. 271–272, 277.
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Maryla Falk w artykule Pierwiastki indyjskie w myśli Słowackiego postawiła 
tezę, że Król-Duch jest pierwszym buddyjskim eposem w literaturze Zachodu 9. 
Wyjściowy punkt rozważań Falk stanowi przekonanie o szczegółowym zaznajomie-
niu się poety z myślą indyjską, czego dowodem jest właśnie Król-Duch. Według 
badaczki Słowacki poznawał doktryny buddyjskiej mahajany przez ostatnie 6 lat 
swojego życia. Falk stwierdza, że wątki buddyjskie pojawiają się w twórczości poety 
przed przełomem mistycznym – znajdujemy je już w Kordianie, choć funkcjonują 
jeszcze na zasadzie „spontanicznych koincydencji”, jak przemiana bohatera, która 
dokonała się na Mont Blanc i miała, zdaniem badaczki, charakter buddyjskiego 
oświecenia. Również w postaci Szamana z Anhellego Falk doszukuje się pierwiast-
ków o korzeniach buddyjskich. Opiera ona swą tezę na studiach z zakresu XIX-
-wiecznego religioznawstwa porównawczego, którego dokonania prezentowano na 
łamach ówczesnych periodyków. Zamieszczały one publikacje pionierów europejskiej 
buddologii – przede wszystkim Eugène’a Burnoufa i Jeana-Jacques’a Ampère’a 10.

Największe wątpliwości budzi zaproponowana przez badaczkę interpretacja 
postaci Lucyfera z Samuela Zborowskiego i próba odszukania jej koncepcji w sy-
jamskiej historii Buddy, którą Słowacki poznał z Voyages de Siam. W ujęciu Falk 
pierwowzorem Lucyfera 11 jest Thevetat z Religii Syjam 12. Według relacji Guy Ta-
charda (1651–1712), francuskiego jezuity, Devadatta (Thevetat) został strącony do 
piekła i ukrzyżowany: „Sammonokhodom [tj. Budda] doniósł, że kiedy został Bogiem, 
zobaczył tego bezbożnego brata [tj. Thevetata] w głębi piekieł”: 

Był w ósmej siedzibie [piekła], przybity do krzyża wielkimi gwoździami, które sprawiały mu ogrom-
ny ból, na głowie miał cierniową koronę, całe jego ciało było pokryte ranami. [R 233] 13

Słowacki zinterpretował ten mitologiczny obraz odmiennie, niż zasugerowała 

  9 M. F a l k, Pierwiastki indyjskie w myśli Słowackiego. W: Dwa „misteria” romantyczne. Novalis–Sło-
wacki. Przeł. I. K a n i a, W. J u s z c z a k. Posł. W. J u s z c z a k. Kraków 2015, s. 194 (autorka 
użyła określenia: „pierwszy »epos bodhisattwy«, epos o bodhisattwie w literaturze Zachodu”). Ar-
tykuł ukazał się najpierw w wersji angielskiej: M. F a l k, Indian Elements in Słowacki’s Thought. 
W zb.: Juliusz Słowacki. 1809–1849. Księga zbiorowa w stulecie zgonu. Red. S. S t r o i ń s k i, 
W. F o l k i e r s k i, M. G i e r g i e l e w i c z. London 1951.

10 Zob. F a l k, Pierwiastki indyjskie w myśli Słowackiego, s. 133–135.
11 Zob. S. S c h n e i d e r, Teoria palingenezy w „Samuelu Zborowskim” Słowackiego. „Pamiętnik Li-

teracki” 1905.
12 F a l k, Pierwiastki indyjskie w myśli Słowackiego, s. 155–157. Religia Syjam – takim tytułem opa-

trzył J. S ł o w a c k i  wypisy zamieszczone w raptularzu z lat 1843–1849.
13 Skrótem R odsyłam do: J. S ł o w a c k i, Raptularz 1843–1849. Pierwsze całkowite wydanie wraz 

z podobizną rękopisu. Oprac. edyt., wstęp, indeksy, przekł. M. T r o s z y ń s k i. Warszawa 1996. 
Dodatkowo wprowadzam skrót Dz = J. S ł o w a c k i, Dzieła wszystkie. Red. J. K l e i n e r: t. 2 
(Oprac. J. U j e j s k i. Bibliografię oprac. W. H a h n. Wyd. 2. Wrocław 1952); t. 3 (Oprac. J. K l e i- 
n e r. Bibliografię oprac. W. H a h n. Wyd. 2. 1952); t. 5 (Oprac. J. K l e i n e r. Bibliografię oprac. 
W. H a h n. Wyd. 2. 1954); t. 7 (Oprac. J. K l e i n e r. Bibliografię oprac. W. H a h n. Wyd. 2. 1956); 
t. 12, cz. 1 (Oprac. J. K l e i n e r, J. K u ź n i a r. 1960); t. 14 (Oprac. W. F l o r y a n, J. K l e i n e r. 
Bibliografię oprac. W. H a h n. 1954); t. 15 (Oprac. W. F l o r y a n, J. K l e i n e r. Bibliografię oprac. 
W. H a h n. 1955); t. 16 (Oprac. J. K u ź n i a r. 1972); t. 17 (Przygot. J. K u ź n i a r, W. F l o r y a n. 
Bibliografię oprac. W. H a h n. Uzup. K. H a h n - T a r c h a l s k i, H. G a c o w a. 1975). Liczby po 
skrótach wskazują stronice. W przypadku Dzieł wszystkich pierwsza liczba po skrócie, po łączni-
ku, oznacza numer tomu, następne – stronice.
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Falk. Devadatta w ujęciu autora Króla-Ducha przywołuje na myśl nie szatana, ale 
ukrzyżowanego Chrystusa. Poeta zapisał swoje spostrzeżenia w postaci odautor-
skiego komentarza w raptularzu: „Dziwna wizja Chrystusa, którą miał dawca reli-
gii syjamskiej!” (R 233). Źródeł wykreowanej w Samuelu Zborowskim postaci Lucy-
fera należy szukać gdzie indziej, mianowicie w twórczości Alfreda de Vigny. W An-
hellim pojawia się anielica litująca się nad „ciemnymi cherubinami”. Bezpośrednie 
odwołanie do francuskiego poety odnajdujemy w rozdziale XI tego poematu:

Gdzie indziéj napisano jest o Anielicy téj i wnuczce Maryi Panny... jak zgrzeszyła ulitowawszy się 
nad męką ciemnych Cherubinów i umiłowała jednego z nich, i poleciała za nim w ciemność. [Dz-3 40]

Potwierdza to list Słowackiego pisany dnia 22 V 1839 do Konstantego Gaszyń-
skiego, tłumacza Anhellego 14 na język francuski. Dowiadujemy się tu o literackich 
inspiracjach Słowackiego poematem Eloa: 

O wiadomość Eloi [anielskiej „piastunce grobowców” i „pasterce renów” – D. N.] – odeszlij do pana 
Alfreda de Vigny, ale powiedázñ, że Eloe ta może jest pod zasłoną poetyczną dawną jaką kochanką poety 15. 

Jak słusznie zauważa Władysław Folkierski, reminiscencje przedmistycznych 
fascynacji francuskim twórcą odnajdujemy również w Samuelu Zborowskim i Królu-
-Duchu 16.

Thevetat to wąż z opisu kuszenia w Księdze Rodzaju, który w interpretacji Falk 
jest Lucyferem. Skoro Tachard postrzegał Buddę jako boga Syjamczyków, to w na-
turalny sposób jego największego przeciwnika utożsamił z szatanem. W doprecy-
zowaniu takiej interpretacji Devadatty może pomóc uwzględnienie homofoniczności, 
fonetycznego podobieństwa imion Devadatta i Thevetat 17.

Rozwinięciem rozważań Falk jest praca Jana Tuczyńskiego. Jego zdaniem: 

indianizm Słowackiego stanowi neoplatońską recepcję motywów wedyjskich, która polega na ich hi-
storiozoficznej i estetyczno-symbolicznej unifikacji z mitami i symbolami starosłowiańskimi oraz na 

14 Zob. W. F o l k i e r s k i: Od Chateaubrianda do Anhellego. Rzecz o związkach między przedmistycz-
nym okresem Słowackiego a romantyzmem francuskim. Kraków 1934; Wierny towarzysz myśli 
twórczej: Alfred de Vigny. W zb.: Juliusz Słowacki. 1809–1849.

15 J. S ł o w a c k i, Korespondencja. T. 1. Oprac. E. S a w r y m o w i c z. Wrocław 1962, s. 419.
16 Zob. F o l k i e r s k i, Wierny towarzysz myśli twórczej: Alfred de Vigny, s. 243: „Obecności Eloi 

w Samuelu Zborowskim bodaj dotąd nie spostrzeżono. Wcieliła się oto Vigny’owska anielica w po-
stać Diany, występującej w akcie III Zborowskiego w podwodnym królestwie Amfitryty. Ukazuje się 
ona tam w towarzystwie – Lucyfera, pojętego pod postacią cierpiącego i szlachetnego szatana, 
przebijającego się własnym trudem poprzez różne genezyjskie fazy wcieleń: duch globowy, duch-
-wieczny rewolucjonista, prący naprzód, rwący w górę wbrew Bogu”.

17 Opinie Falk na temat wątków indyjskich w twórczości Słowackiego podzielał K. W y k a  („Pan 
Tadeusz”. Studia o poemacie. Warszawa 1963, s. 160). Chociaż rozważania badacza nie dotyczyły 
bezpośrednio autora Anhellego, ale pojawiły się na marginesie interpretacji Pana Tadeusza Mic-
kiewicza, to zostały przedstawione z pełnym przekonaniem o bezpośrednim zaznajomieniu się 
Słowackiego z myślą i literaturą dawnych Indii. Wyka uznał przekonania romantyczne o powino-
wactwach mitologii słowiańskiej i indyjskiej oraz o podobnym postrzeganiu świata przyrody przez 
Indów i Słowian za wystarczające, by „przyjąć indosłowiański animizm przyrody jako ideologiczną 
i estetyczną dyrektywę Pana Tadeusza” (ibidem, s. 160). Zob. też J. T u c z y ń s k i: Indianizm 
w romantyzmie polskim. W zb.: Wschód w literaturze polskiej. Red. J. R e y c h m a n. Wrocław 1970; 
Motywy indyjskie w literaturze polskiej. Warszawa 1981, s. 15–16.
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wkomponowaniu ich w tej uniwersalnej i zarazem narodowej funkcji w system ewolucjonizmu me-
tempsychicznego 18. 

Tak jak Falk, Tuczyński zakłada, że poeta poznał doktrynę buddyjską z pism 
orientalistów francuskich. Wszakże inaczej niż Falk zapatrywał się na indyjskie 
reminiscencje w Samuelu Zborowskim. Jej interpretację określił jako „zbyt odległą 
i niekoherentną”. Wyraził również sprzeciw wobec traktowania Religii Syjam jako 
potencjalnego śladu zainteresowań poety Indiami: „wyciąg ten nie ma żadnego 
znaczenia” 19. Tym samym zakwestionował jeden z nielicznych, namacalnych śladów 
zaznajomienia się Słowackiego z publikacjami na temat buddyzmu i Indii.

Tuczyński próbuje dowieść, iż w symbolice pism mistycznych Słowackiego 
odnaleźć można elementy wedyjskie. Analizując symbolikę słońca, ognia, błyska-
wicy i drzew, badacz dochodzi do wniosku, że Słowacki „adaptuje oryginalne ele-
menty symboliki wedyjskiej” 20 i tworzy własną mitologię indosłowiańską. Można 
mieć zastrzeżenia wobec tez sformułowanych przez Tuczyńskiego. Symbol odwró-
conego drzewa występuje w wielu kulturach. Księżyc pojmowany był przez staro-
żytnych Greków i Egipcjan jako siedziba dusz ludzi zacnych, przez gnostyków – jako 
statek wiozący dusze 21. 

Zarówno Tuczyński, jak i Falk dopuścili się rażących uproszczeń w interpreta-
cji twórczości mistycznej Słowackiego. Uniwersalną, wspólną dla wielu kultur 
symbolikę ograniczyli do tradycji indyjskiej, czyniąc z niej jedyny właściwy klucz 
interpretacyjny, poczynione zaś przez nich rozpoznania wpływów, inspiracji i na-
wiązań do kultury indyjskiej w pismach autora Dialogu troistego są w większości 
bezpodstawne i amorficzne, co dyskwalifikuje je jako wiarygodne propozycje na-
ukowe. W tym miejscu należy wspomnieć, że zdecydowany sprzeciw wobec tak 
sformułowanych tez wyrazili Juliusz Kleiner 22 i Alina Kowalczykowa 23. Natomiast 
Marta Piwińska poruszyła kwestię wschodniej symboliki stającej się elementem 
filozofii genezyjskiej. Na pierwszy plan wysuwa się tu Król-Duch, którego można 
przyrównać do hinduistycznych dzieł religijnych 24. Nie sprecyzowano wszakże, 
jakie hinduistyczne dzieła ma na myśli Piwińska. Niewątpliwie badaczka przywią-
zuje wiele uwagi do tej koncepcji, powróci ona bowiem po latach w jej książce Juliusz 

18 T u c z y ń s k i, Motywy indyjskie w literaturze polskiej, s. 78. Rezygnuję z – proponowanego przez 
tego autora – określenia „indianizm”. Wielość desygnatów powoduje jego niefunkcjonalność. Ko-
notacje odnoszą się przede wszystkim do tubylczych ludów obu Ameryk, co wprowadza chaos 
terminologiczny, zamiast tego proponuję wątki, motywy i tematy indyjskie. 

19 Ibidem.
20 Ibidem, s. 88.
21 Zob. W. K o p a l i ń s k i, Słownik symboli. Warszawa 1990, s. 182.
22 K l e i n e r, op. cit., s. 463. Podobne stanowisko przyjmuje J. K i e n i e w i c z  (Słowacki orientalny. 

W zb.: Słowacki współczesny. Red. M. T r o s z y ń s k i. Warszawa 1999, s. 69, przypis 2) – oma-
wiając orientalizm autora Króla-Ducha, badacz ten odwołuje się do prac Tuczyńskiego, podkreśla 
jednak, że „Nie znaczy to, by można bez zastrzeżeń przyjmować wszystkie supozycje o indyjskich 
wpływach w twórczości poety”.

23 A. K o w a l c z y k o w a, wstęp w: J. S ł o w a c k i, Krąg pism mistycznych. Oprac. A. K o w a l c z y-
k o w a. Wyd. 2, przejrz. Wrocław 1997, s. XXX. BN I 245.

24 Zob. M. P i w i ń s k a, Orientalizm. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. B a- 
c h ó r z, A. K o w a l c z y k o w a. Wrocław 1991, s. 658.
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Słowacki od duchów. Będzie to jednak zarazem świadectwo ewolucji poglądów 
autorki, swoista korekta wcześniejszych ustaleń i prezentacja nowych wniosków 25. 
Piwińska uznaje, iż metempsychozę poety można czytać tylko w sposób symbolicz-
ny, nie „indyjski”. Odniesienie się do Platona traktuje jako pomost między dziełem 
Słowackiego a zbiorem pewnych ogólnych tradycji – „zaświadczonych w kulturze 
[...] doświadczeń ludzkich” 26. Jako paralelny przykład przywołuje przypis do drugiej 
części Dziadów Adama Mickiewicza, który nawiązywał do obrzędowości wspólnej 
dla wielu kultur 27, i to nie pozwala, by poszczególne gałęzie etnologii były kluczami 
interpretacyjnymi. Trafne i oczywiste wydaje się zdawkowe stwierdzenie Piwińskiej, 
że poeta interesował się metempsychozą w wariancie indyjskim, ale czy jest ono 
wystarczające?

Najbliżej odkrycia intencji Słowackiego była, jak sądzę, Bożena Adamkowicz-
-Iglińska. W krótkim, kilkustronicowym rozdziale swojej książki Juliusza Słowac-
kiego genezyjska koncepcja człowieka, dotyczącym występowania wątków indyjskich 
w nauce genezyjskiej, badaczka poświęca uwagę metempsychozie i wcieleniom 
ducha żeńskiego 28. Słowacki zastosował tu tę samą zasadę, która obowiązuje w in-
dyjskim prawie stosu, nakazującym palenie ciał zmarłych, a w przypadku wdowy 
zaleca jej wstąpienie na stos pogrzebowy męża. Ogień ma właściwości oczyszcza-
jące i niszczące, skuteczniejsze niż woda, jest więc w stanie strawić grzechy zmar-
łego i zapewnić mu wcielenie w szlachetniejsze ciało bądź mokszę – wybawienie 
z kołowrotu wcieleń, oraz nierozłączność duchową z partnerką. Sofos, odrodzona 
pod postacią indyjskiej bogini Pratorani, tęskniąca za kochankiem, poddaje się 
indyjskiemu prawu, by „przez ogień złoty Duch odchodzący chwytał kochankę 
i żonę” (Dzieje Sofos i Heliona. Dz-15 126). Jak słusznie zauważa Adamkowicz-
-Iglińska, prawo stosu wiąże się z ewolucją ducha żeńskiego – Wanda z Króla-Ducha, 
podobnie jak Oda, może być słowiańskim ekwiwalentem indyjskiej Pratorani, gdyż 
tak jak ona, „szła przez płomień stosu” „za duchem kochanka” 29. Wypada tu wspo-
mnieć, że wcześniej Grabowski pisał o Wandzie, która jest spadkobierczynią Pra-
torani, Izydy i Helois 30. 

Dyskusja nad wątkami indyjskimi w mistyce Słowackiego trwa już ponad wiek, 
ale nie przyniosła satysfakcjonujących efektów. Konstatacje dotyczące zaznajomie-
nia się poety z niektórymi kwestiami buddyzmu i hinduizmu tylko w małym stop-
niu potwierdzają biografia i literacka spuścizna wieszcza. Czy zatem szereg tych 
interpretacji przynosi odpowiedź na pytanie o wątki indyjskie w twórczości Słowac-
kiego, czy może raczej prowadzi odbiorcę w ślepą uliczkę?

25 M. P i w i ń s k a, Juliusz Słowacki od duchów. Warszawa 1992, s. 358–361.
26 Ibidem, s. 360–361.
27 Nb. tym samym tropem podąża M. K u z i a k  (Wielka całość. Dyskursy kulturowe Mickiewicza. 

Słupsk 2006, s. 61) w interpretacji Dziadów.
28 B. A d a m k o w i c z - I g l i ń s k a, Juliusza Słowackiego genezyjska koncepcja człowieka. Olsz- 

tyn 2001, s. 18–22. Zob. też wcześniejszy artykuł tej autorki zatytułowany Metempsychoza w gene- 
zyjskiej twórczości Juliusza Słowackiego (w zb.: Idee i obrazy religijne w literaturze polskiej XIX 
i XX wieku. Red. G. I g l i ń s k i. Olsztyn 1998).

29 Cyt. za: A d a m k o w i c z - I g l i ń s k a, Juliusza Słowackiego genezyjska koncepcja człowieka, s. 23.
30 G r a b o w s k i, op. cit., s. 277.
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Zapis raptularzowy jako archiwum pisarza

Wskazanie konkretnych źródeł, z których Słowacki mógł czerpać informacje  
o kulturze indyjskiej, nie jest zadaniem łatwym. Jedyne potwierdzone w dokumen-
tach opracowanie, z jakiego poeta na pewno korzystał, stanowi książka Voyage de 
Siam des Pères Jésuites, envoyes par le Roy aux Indes et à la Chine (Syjamska 
podróż Ojców Jezuitów, wysłanych przez Króla do Indii i Chin) 31, będąca sprawoz-
daniem z XVII-wiecznej ekspedycji do Indii i Chin, autorstwa Tacharda. Wyprawa 
miała charakter badawczy, ale oprócz zdobyczy naukowych przyniosła Francji 
korzyści polityczne. Zakończyła się sojuszem dyplomatycznym zawartym przez 
Ludwika XIV z królem Narai – panującym w Królestwie Syjamu (właściwie: Królestwo 
Ayutthaya, dzisiejsza Tajlandia) w latach 1656–1688 32. 

We Francji wydanie pracy Tacharda było doniosłym wydarzeniem naukowym, 
książkę uznano za wybitne, erudycyjne dzieło 33. Nie wiadomo, czy trafiła ona do 
rąk Słowackiego przypadkiem, czy też jej lektura była efektem zamierzonych po-
szukiwań informacji na temat Wschodu. Nawet jeśli Słowacki dość pobieżnie za-
znajomił się z tym dziełem, można założyć, iż posiadł elementarną wiedzę o kultu-
rze krain eksplorowanych przez jezuitów. Należy również zaznaczyć, że w obliczu 
dokonań orientalistów współczesnych Słowackiemu, zwłaszcza angielskich i fran-
cuskich, dzieło Tacharda dezaktualizuje się i stanowi przede wszystkim wartość 
historyczną. Wydaje się jednak, iż osiągnięcia orientalistyki XIX-wiecznej znajdo-
wały się poza zainteresowaniami poety, choć brak śladów eksploracji prac nauko-
wych z tej dziedziny w pozostawionych przez niego dokumentach tego oczywiście 
nie wyklucza. Emigracja chętnie i regularnie czytywała „Revue des Deux Mondes”, 
gdzie publikowali artykuły o tematyce wschodniej wspominani już  Burnouf i Ampère, 
a także Jean-Pierre Abel-Rémusat czy Edgar Quinet, przyjaciel Mickiewicza 34. Mógł 
czytać je Słowacki, chociaż nie miał przecież obowiązku dzielenia się swoją erudy-
cją z czytelnikami. Rosnące zainteresowanie Orientem w XIX-wiecznej Europie 
znacznie ułatwiło dostęp do ówczesnych źródeł naukowych.

Wypisy z pracy francuskich misjonarzy – Religia Syjam – ilustrują sposób, w jaki 
poeta mierzył się z tym dziełem. Odważę się stwierdzić, że nie jest to przypadko- 
wa, sporządzona w pośpiechu notatka. Wskazuje na to m.in. jej objętość – 13 stro-
nic starannych zapisków. Raptularzowe wpisy Słowackiego zazwyczaj ograni- 
czają się do kilku wersów lub krótkich anegdot. Religia Syjam stanowi na tym tle 
zupełnie odrębną jakość. Jeszcze jednym istotnym powodem, by poświęcić uwagę 
owym notatkom jest fakt, iż niektóre treści znajdujące się w raptularzu przeniknę-
ły do poetyckiej twórczości Słowackiego, a przede wszystkim do Dziejów Sofos 

31 G. T a c h a r d, Voyage de Siam des Pères Jesuites, envoyez par le Roy aux Indes à la Chine [...].  
Paris 1686.

32 Zob. G. J. A m e s, R. S. L o v e, Distant Lands and Diverse Cultures: The French Experience in Asia, 
1600–1700. Westport, Conn., 2003, s. 232. – M. H a r r i g a n, Veiled Encounters: Representing the 
Orient in 17th-Century French Travel Literature. Amsterdam – New York 2008.

33 O niebagatelnej roli tej książki w poznawaniu Wschodu zob. F. C. H s i a, Sojourners in a Strange 
Land. Jesuits and their Scientific Mission in Late Imperial China. Chicago 2009, rozdz. Reading 
Jesuit „Voyages”.

34 Zob. T u c z y ń s k i, Motywy indyjskie w literaturze polskiej, s. 78–79.
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i Heliona 35. Można więc notatki autora Króla-Ducha potraktować jako część jego 
pisarskiego warsztatu, archiwum poety, w którym znalazły się pewne obrazy, tropy 
rozbudzające jego wyobraźnię artystyczną. Zatem Słowacki nie tylko czytał i prze-
pisywał, ale selekcjonował informacje, interpretował, dodawał spostrzeżenia, in-
krustował notatki własnymi uwagami, nie pozostawał bierny wobec tego tekstu. 
Poeta skupił się na wypisach z szóstego rozdziału księgi Tacharda Les Moeurs et la 
religion des Siamois (Obyczaje i religia Syjamczyków). W obszarze zainteresowań 
Słowackiego znalazły się następujące zagadnienia: osiągnięcie stanu oświecenia, 
mitologia, kosmogonia, prawo karmy, metempsychoza i praktyki religijne. Warto 
pokusić się o sporządzenie zestawienia kluczowych kwestii dotyczących buddyzmu, 
które opisał poeta w raptularzu:

1. Osiągnięcie przez jednostkę stanu buddy i bodhisattwy 36 – w dosłownym 
tłumaczeniu „przebudzenie”; przebudzenie ze stanu ignorancji i doświadczenie 
trzech cech istnienia: nietrwałości, cierpienia i braku niezmiennego „ja”; osiągnię-
cie stanu bodhi pozwala odzyskać pamięć poprzednich żywotów; do stanu wyzwo-
lenia można dojść dzięki pomocy bodhisattwów; każda istota jest potencjalnym 
buddą; bodhisattwa to pośredni stan oświecenia, bodhisattwa dąży do osiągnięcia 
stanu buddy.

Syjamczycy wierzą w Boga 37, ale ich pojęcie o Nim różni się od naszego 38. [...] 
Pamięta [Bóg] wszystko, co mu się kiedykolwiek zdarzyło, od pierwszego do ostatniego wcielenia 

jego duszy... [R 225]

Królowanie żadnego bóstwa nie trwa ázawszeñ wiecznie; trwa określoną liczbę lat, to znaczy do 
momentu, kiedy jest osiągnięta liczba wybrańców, którzy mają się uświęcić przez jego zasługi (dojść do 
doskonałości ideału), po czym nie pojawia się więcej na świecie i pogrąża w wiecznym spoczynku, który 
z powodu niewłaściwego rozumienia uważano za całkowite unicestwienie [...]. [R 225–226]

Każdy człowiek może stać się Bogiem; ale dopiero po dłuższym czasie, ponieważ musi najpierw 
osiągnąć pełnię cnoty. Nie wystarczy spełnić dużo dobrych uczynków w ciele, w którym znalazła się 
dusza, trzeba jeszcze, żeby celem każdego dobrego uczynku było zasłużenie na boskość [...]. [R 226]

35 W objaśnieniach wydawców do nowej edycji krytycznej poematów J. S ł o w a c k i e g o  (Poematy. 
Nowe wydanie krytyczne. T. 2. 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. Poznań 2009, 
s. 706) znajdujemy informację o znaczeniu tego fragmentu: „Wypis ten należy do ważnych kon- 
tekstów interpretacyjnych áDziejów Sofos i Helionañ”.

36 Istnieje wiele szkół buddyzmu, dwie najważniejsze to ortodoksyjna hinajana i dewocyjna mahaja-
na. W przeciwieństwie do heterosoteriologicznej mahajany – buddyzm autosoteriologicznej tradycji 
hinajana dąży do uzyskania stanu arhata, w którym jednostka osiąga wyzwolenie bez wsparcia 
bodhisattwów, ale tylko dzięki własnej mocy. 

37 Kult buddów i bodhisattwów rozwinął się już za życia Buddy Sakjamuniego. Mahajanistyczna 
mitologia mówi o niebiańskich istotach, do których można kierować modlitwy i prośby, nie są one 
jednak ani wszechwiedzące, ani wszechmocne. Natomiast w buddyzmie hinajany, mimo iż wprost 
nie zaprzecza się istnieniu bogów, nie odgrywają oni większej roli, nie postrzega się ich też jako 
bytów nadprzyrodzonych, dlatego często naukę hinajany określa się jako religię bez boga (buddyzm 
nazywany jest religią nonteistyczną). Na temat koncepcji bóstwa w buddyzmie zob. A. L. B a s h a m, 
Indie. Od początku dziejów do podboju muzułmańskiego. Przeł. Z. K u b i a k. Przedm., red. nauk. 
E. S ł u s z k i e w i c z. Warszawa 1964, s. 339, 343.

38 Raptularz Słowacki pisał częściowo po francusku, częściowo po polsku. Fragmenty przełożone 
z francuskiego przez T r o s z y ń s k i e g o  zaznaczone są kursywą.
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Oprócz tego stanu boskości, do którego dążą najdoskonalsi, jest jeszcze stan niższy, który nazywa-
ją stanem świętości (te same cnoty w mniejszej mocy), a siła ich od Boga. [R 227]

2. Prawo karmy (karma to suma uczynków i intencji człowieka); metempsy-
choza, pamięć metempsychiczna, nirwana; zasada, która łączy wszystkie kolejne 
egzystencje w przyczynowo-skutkowy szereg bytów; istotą tej zasady jest pragnie-
nie, które determinuje reinkarnację. Przerwanie kołowrotu wcieleń i osiągnięcie 
stanu nirwany (stan wyzwolenia i wygaśnięcia wszelkich pragnień i żądz) to cele 
ostateczne.

– Świętość jest doskonała dopiero, kiedy święci umierają, by się już więcej nie narodzić [...]. 
– Przypisują zasługom przeszłego żywota stan, w jakim się człowiek rodzi.
– Dusze ludzi, którzy odradzają się w świecie, pochodzą z trzech różnych miejsc: nieba, piekła lub 

ciał zwierząt. 
– Życie człowieka jest ciągłą wędrówką duszy aż się uświęci lub zasłuży na to, żeby być Bogiem. 

[R 227–228]

3. Mitologia – dwie historie związane z życiem i działalnością Buddy, w których 
pojawiają się bóstwa i istoty nadprzyrodzone:

A. O Buddzie Gautamie (Sommonokhodomie) i jego przeciwniku – Devadatcie 
(Thevetacie), który, kierując się zazdrością i pychą, wystąpił przeciwko temu pierw-
szemu (rozłam w zgromadzeniu mnichów, próby uśmiercenia Buddy); według mi-
tologii buddyjskiej Devadatta, za swoje nikczemne uczynki, został strącony do 
jednego z piekieł i zniknął w jego czeluściach.

Thevetat robi schyzmę i widząc, że popiera go tyle książąt, którzy stanęli w jego obronie, użył siły 
i zdrady, aby zgubić swego brata. – Został zwyciężony dzięki cudom. – Nie wiedział wielu rzeczy, dosko-
nale znanych jego bratu, a ponieważ duma nie pozwalała mu słuchać Sommonokhodoma, nie dowiedział 
się od niego, co się dzieje w piekle i w raju, ani nie poznał doktryny metampsykozy. – Tym niemniej ce-
lował w wielu naukach, zwłaszcza w mechanice i w geometrii. – Pomieszał wiele rzeczy, które wziął 
z doktryny swego brata. [R 232]

Był [Devadatta] w [...] ósmej siedzibie piekła, przybity do krzyża wielkimi gwoździami, które spra-
wiały mu ogromny ból, na głowie miał cierniową koronę, całe jego ciało było pokryte ranami i, jakby tego 
było mało, ogień piekielny palił go, lecz nie spalał. [R 232–233]

B. O Phra Mae Thorani lub Nang Thorani (Pratorani / Anioł Stróżka Ziemi / 
Matka Boska) – bogini Ziemi. W mitologii buddyjskiej wyobrażona jest ona jako 
młoda kobieta, z jej włosów spływają strumienie wody, które zatopiły demona Marę 
– jednego z wrogów Buddy. W ikonografii przedstawiana w towarzystwie Buddy 
siedzącego w pozycji kwiatu lotosu w geście przywołania bogini Ziemi na świadka 
oświecenia.

Anioł Stróżka [...] ziemi znalazła się przy nim, najpierw go uczciła, potem zwracając się do Theveta-
ta i jego zwolenników dała im do zrozumienia, że Sommonokhodom naprawdę stał się Bogiem. Powiedzia-
ła im, że była świadkiem jego dobrych uczynków, i żeby ich przekonać, pokazała im swoje włosy jeszcze 
mokre od wód, które on wylewał na początku swoich dobrych uczynków. W końcu wezwała ich do odda-
nia należnych mu hołdów, ale widząc, że w swej zatwardziałości i uporze wcale nie słuchają jej napomnień, 
wycisnęła ze swych mokrych włosów ogromne morze, które ich wszystkich zalało (potop). [R 230–231]

4. Ośmioraka Ścieżka – droga wiodąca do wyzbycia się cierpienia, które jest 
istotą doczesności; praktykowanie ośmiu zhierarchizowanych zasad postępowania 
w celu wyeliminowania wszystkich form pragnienia i żądzy (należyte zapatrywanie, 
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postanowienie, mowa, czynienie, utrzymywanie się przy życiu, dążenie, rozważność 
i medytacja).

1. Wielbić Boga – jego słowo i tych, którzy naśladują jego cnoty.
2. Nie kraść.
3. Nie pić wina ani żadnego oszałamiającego napoju. 
4. Nie kłamać i nikogo nie oszukiwać.
5. Nie zabijać ani ludzi, ani zwierząt.
6. Nie cudzołożyć.
7. Pościć w dni świąteczne (raz na dzień jeść).
8. Nie pracować w te dni. [R 235]

Słowacki poznaje buddyzm w tradycji Theravady 39, ale nie pozostawia śladów 
świadczących o tym, że w syjamskim bóstwie rozpoznał Buddę. Wilhelm Halbfass 
pisze:

Misjonarze, w większości działający poza Indiami, byli również odpowiedzialni za przyniesienie do 
Europy pierwszych opisów buddyzmu. Rzadko jednakże rozpoznawali pierwotne związki buddyzmu 
z Indiami 40. 

Czy w tym przypadku może być podobnie? Po pierwsze: Słowacki nigdy nie użył 
słowa „buddyzm” w związku z opisywaną przez siebie religią Syjamczyków. Fran-
cuscy misjonarze przedstawiali Buddę pod imieniem Sommonokhodom, co wolno 
odczytać jako przekształcone imię Śramana Gautama 41, ale mało prawdopodobne 
jest, iż poeta o tym wiedział. Należy więc postawić pytanie: czy Słowacki w ogóle 
zdawał sobie sprawę z faktu, że zajmuje się buddyzmem? Po drugie: Tachard po-
czynił zaledwie dwie wzmianki o braminach indyjskich – w rozdziale czwartym 
wspomina o 60 tys. nawróconych Indów. Słowacki odnotowuje informacje w Religii 
Syjam według kolejności z rozdziału szóstego, by nagle wrócić do rozdziału czwar-
tego. Czy wiedział zatem o związkach buddyzmu z Indiami?

Notatki z raptularza pozwalają wniknąć w specyfikę postrzegania religii Wscho-
du przez Słowackiego. Zapiski świadczą, że poeta próbował odnaleźć w europejskim 
kręgu kulturowym zjawiska paralelne do tych, z którymi spotkał się w relacji 
Tacharda. Zatem przypadek Słowackiego to przykład transponowania pewnych 
zjawisk występujących w kulturze obcej na język pojęć europejskich, niekoniecz-
nie zgodny z ich znaczeniem w źródłach oryginalnych. Stąd skojarzenie syjamskiej 
bogini z Matką Boską, wód z włosów Pratorani z potopem. Ale treści, z którymi 
zapoznał się przez lekturę Voyage de Siam, traktuje z dużą dowolnością i swobo-
dą. Świadczy o tym chociażby to, że syjamska Pratorani znalazła się w indyjskim 
panteonie, została fundatorką wiary Indów, a także prawodawczynią okrutnej 
tradycji palenia wdów. 

39 Theravada – ortodoksyjna tradycja buddyjska wywodząca swe nauki bezpośrednio od Buddy Gau-
tamy, w dosłownym tłumaczeniu „nauka starszych”. Buddyzm Theravady jest dominującą religią 
w Azji Południowo-Wschodniej (Sri Lanka, Tajlandia, Laos, Kambodża i Birma, a także południowo-
-wschodnie obszary Chin).

40 W. H a l b f a s s, Indie i Europa. Próba porozumienia na gruncie filozoficznym. Przeł. M. N o w a-
k o w s k a, R. P i o t r o w s k i. Warszawa 2008, s. 87.

41 O imionach Buddy zob. D. S. L o p e z, Jr., Buddhism and Science. A Guide for the Perplexed. 
Chicago 2008, s. 53.
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Indie w metempsychicznej historii ducha

Pomimo nobilitacji nauk orientalnych przez romantyków 42 autor Króla-Ducha 
z pewnością nie był adeptem rodzącej się indologii naukowej, nawet jeśli w dygre-
sji Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu przekornie ogłasza, że „trudni się mową 
sanskrycką” (Dz-9 105). Słowacki nie był uczonym, to trzeba stanowczo zaznaczyć. 
Prawo poety pozwala na dowolność opracowania tworzywa, które jest przedmiotem 
jego zainteresowania. Być może, Indie posłużyły Słowackiemu tylko jako narzędzie 
do konstruowania oraz ilustrowania fragmentów własnego systemu filozoficznego. 
Z całą pewnością trzeba stwierdzić, że sposób konceptualizowania Indii w pismach 
autora Lambra stanowi wyjątek w literaturze polskiego romantyzmu. 

Zainteresowanie poety omawianymi kwestiami widzimy w okresie mistycznym 
jego twórczości, jeszcze przed objawieniem genezyjskim, i śmiało można rzec, iż 
wiąże się ono z osobą Towiańskiego. Nie da się wykluczyć, że Słowacki znał te 
koncepcje wcześniej, wszak wśród jego przyjaciół byli znakomici orientaliści i pa-
sjonaci Wschodu – przedwcześnie zmarły Ludwik Spitznagel czy Aleksander Chodź-
ko, późniejszy towiańczyk 43. Z listu Chodźki do dyrektora Biblioteki Polskiej w Pa-
ryżu wynika, iż przyszły wieszcz planował podjęcie studiów orientalistycznych:

Zrobiliśmy byli projekt we trojgu – Juliusz, Ludwik Spitznagel i ja, razem jechać uczyć się języków 
wschodnich. Wszystko to mniej więcej wpłynęło na dalsze koleje naszego życia. Ludwik skończywszy 
kurs tych języków w Petersburgu, pojechał do Kairu; ja, uczeń tejże samej szkoły, w 1830 roku wyje-
chałem do Persyi. Juliusz, słabszego zdrowia i jedynak u matki, nie nauczył się języków, ale zachował 
chętkę widzenia Wschodu 44. 

Według Kleinera przyjaźń autora Króla-Ducha ze Spitznaglem miała ogromny 
wpływ na zainteresowanie poety Wschodem 45. Nie sposób jednak sprawdzić, czy 
młodzieńcze pomysły były w stanie zaważyć na jego dojrzałej twórczości. Warto 
zaznaczyć, że wątek metempsychiczny pojawił się już w Godzinie myśli, wszakże 
ustalenie, czy Słowacki zainspirował się wówczas Indiami, nie jest możliwe:

[...] A dusza z iskry urodzona,
Różném życiem przez wieki rozkwita – i kona
Przez długie wieki, biorąc kształty różnych tworów.
W kwiecie jest duszą woni i treścią kolorów, 
W człowieku myślą, światłem staje się w aniele. 
Raz wstępnym pchnięta ruchem, ciągle w Boga płynie, 
W doskonalszém co chwila rozkwitając ciele. [Dz-2 82]

Przekonanie o indyjskich źródłach metempsychozy było znamienne dla epoki 

42 Według M. P i w i ń s k i e j  (Podróż jest niemożliwa, zgoda, ale w którą stronę jedziemy? W: Złe 
wychowanie. Fragmenty romantycznej biografii. Warszawa 1981, s. 329) „uczony humanista [...] 
musiał być po trosze orientalistą”.

43 Zob. K i e n i e w i c z, op. cit., s. 61.
44 Cyt. za: W. D e r e j c z y k, Ludwik Spitznagel. Przyjaciel Juliusza Słowackiego. Uzup. R. L e s z-

c z y ń s k i. Warszawa 1994, s. 58. Przyspieszony przez ojca, Ferdynanda Spitznagla, zwolennika 
Nowosilcowa, wyjazd Ludwika do Petersburga (w celu uchronienia przed planowanym procesem 
filomatów) rozdzielił przyjaciół, do młodego Spitznagla dołączył jedynie Chodźko, Słowackiemu nie 
udało się.

45 J. K l e i n e r, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości, t. 1, s. 52.
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romantyzmu. Ówczesna nomenklatura obejmowała też palingenezę, która pojawia-
ła się w naukach przyrodniczych i myśli społecznej, ale oryginalna sanskrycka 
sansara w dyskursie XIX-wiecznym właściwie nie funkcjonowała. Również Słowac-
ki nie używał tego określenia na wędrówkę dusz, prawdopodobnie w ogóle go nie 
znał. W świętych tekstach indyjskich z pojęciem sansary spotykamy się dopiero 
około VIII w. p.n.e. Brahmany mówiły o niebie ojców, tamtym świecie. Ludzie dobrze 
czyniący osiągali mokszę, czyli indyjską soterię, ludzie czyniący źle rodzili się 
i umierali wielokrotnie, lecz w zaświatach 46. Pisze Pawlikowski:

Metempsychoza jest ideą tak dawną i tak powszechną, że powiedziano o niej, iż jakoby spadła 
z nieba, bo zdaje się nie mieć źródła i początku; jest bez ojca i matki. Historycznie najdawniejsze jej 
świadectwo znajdujemy w Indiach, jakkolwiek zwrócono uwagę na to, że najstarsze Wedy jeszcze o niej 
milczą. Do Europy, wedle świadectwa historyków greckich, przyszła z Egiptu, chociaż Egipt był tu za-
pewne tylko stacją pośrednią, a źródłem właściwym Indie 47.

Wypada tu również wymienić europejskie koncepcje reinkarnacjonistyczne, 
które wyrosły na gruncie europejskim i które mogły być znane Słowackiemu. 
W pierwszej kolejności to źródła greckie – myśl Pitagorasa, Empedoklesa i Platona, 
ale pierwiastki metempsychiczne występowały w chrześcijańskim neoplatonizmie, 
gnozie, kabale, naukach Giordana Bruna, Orygenesa oraz Nemezjusza z Emezy, 
którego dzieło De natura homini czytał Słowacki. Kościół zawsze ostro krytykował 
stanowisko zwolenników metempsychozy, obawiając się, że przeniknie ona do do-
gmatyki chrześcijańskiej. Krytyka ta zmieniła się w oficjalną wojnę, której ofiarą 
był m.in. spalony na stosie Bruno. W pierwszej połowie XIX wieku metempsychoza 
powróciła na fali prądów mistycznych. Francuscy filozofowie wzbogacili koncepcje 
palingenetyczne o pierwiastek ewolucyjny, byli to przede wszystkim zwolennicy 
socjalizmu utopijnego Charles’a Fouriera – Pierre Leroux, Jean Reynaud oraz Eugène 
Pelletan, Charles Nodier i Pierre-Simon Ballanche. Ich poglądy tworzą złożoną 
koncepcję palingenezy socjalnej, wyrosłej na kanwie nauk przyrodniczych. Wśród 
oficjalnych przeciwników metempsychozy byli m.in. Leibniz czy Bonnet, których 
idee ewolucjonistyczne również wpłynęły na zainteresowanie palingenezą 48. W hi-
storii polskiej filozofii teorie palingenetyczne głosił August Cieszkowski. Jego dzie-
ło Bóg i palingeneza (1842) 49 obszernie komentował Mickiewicz z paryskiej katedry. 
Cieszkowski, sprzeciwiając się spekulatywnej filozofii Georga Wilhelma Friedricha 
Hegla, podkreślał wiarę w osobową postać Boga. Jednocześnie łączył idee postępu 
z wiarą w metempsychozę, chrześcijaństwo z koncepcją wędrówki dusz, zgodnie 
z którą na drodze reinkarnacji zachodzi proces samodoskonalenia się ducha, 
a śmierć i odrodzenie to akty powtarzające się wielokrotnie. 

46 Brahmany to teksty komentujące Wedę, czyli święte słowo (bráhman). Powstały między X–VIII w. 
p.n.e. Ułożone prozą, obejmują egzegezę rytuału, uzasadniając sensowność jego odprawiania 
i omawiając przebieg oraz skutki, jakie przynosi on ofiarnikowi. Zob. J. M a r z ę c k i, Systemy 
religijno-filozoficzne Wschodu. Historia, metafizyka, etyka. Warszawa 1999, s. 109.

47 P a w l i k o w s k i, op. cit., s. 200. 
48 Zob. ibidem, s. 203.
49 A. C i e s z k o w s k i, Prolegomena do historiozofii. – Bóg i palingeneza oraz Mniejsze pisma filozo-

ficzne z lat 1838–1842. Wstęp A. W a l i c k i. Oprac. J. G a r e w i c z, A. W a l i c k i. Warszawa 
1972.
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W lipcu 1842 za sprawą Ludwika Nabielaka znalazł się Słowacki w kręgu to-
wiańczyków. Pod wpływem charyzmatycznego przywódcy Koła Sprawy Bożej kry-
stalizowała się jego własna filozofia i idee genezyjskie. W tym kontekście warto 
przyjrzeć się bliżej postaci Towiańskiego. Prawdopodobnie zapoznał się on z kon-
cepcją metempsychozy jeszcze w czasach wileńskich. Okres jego młodzieńczych 
fascynacji wydaje się zatem szczególnie interesujący. Biografowie tego arcycieka-
wego – i do dziś owianego tajemnicą – człowieka wielokrotnie próbowali rozwikłać 
zagadkę narodzin jego nauki. Badacze zgodnie podkreślają, że trudno ustalić 
źródła, do których sięgał, zachowały się bowiem jedynie wątłe przesłanki o poten-
cjalnych lekturach i inspiracjach – wskazują pisma Swedenborga, Louisa-Claude’a 
Saint-Martina, gnozę i kabałę. Jan Mazurkiewicz, w klasycznym już studium psy-
chologicznym poświęconym osobie proroka, stwierdza, iż początkowo inspiracje 
Towiańskiego ograniczały się do religii chrześcijańskiej:  

raz zachwiana wiara nie dawała już uspokojenia. Zaczął [Towiański] szukać rozwiązania zagadki poza 
Kościołem: studiował pisma nauk tajnych, magnetycznych, spirytystycznych, ze szczególnym zamiło-
waniem podobno Swedenborga 50. 

Sam Towiański konsekwentnie zapewniał, iż wszystkie jego teorie mają swoje 
źródło w objawieniu. W liście do księdza Edwarda Duńskiego pisał: „Na objawieniu 
oparta jest misja moja” 51. Agnieszka Zielińska, autorka jednej z ostatnich prac 
objaśniających nauki Towiańskiego, stwierdza, że jego koncepcja wędrówki dusz 
wiąże się ze sprzeciwem wobec chrześcijańskiej wizji nieskończonego piekła, na 
którą remedium miała być wiara w możliwość doskonalenia ducha drogą reinkar-
nacji 52. Nie istnieje żaden dowód na to, iż Towiański kiedykolwiek interesował się 
hinduizmem lub czytał indyjskie dzieła religijno-filozoficzne. Charyzmatycznego 
przywódcę Koła Sprawy Bożej łączą z Indiami opinie jego współczesnych, m.in. nota 
Słowackiego o indyjskiej metempsychozie w naukach autora Biesiady, a także po-
jawiające się w prasie artykuły i plotki emigracyjne. Jeśli słynny list Chodźki i za-
warte w nim poglądy na temat Rosji stały się przyczyną do upatrywania w Towiań-
skim rosyjskiego szpiega i zdrajcy narodu polskiego, to metempsychoza była wy-
starczającym powodem, by obwołać go heretykiem i odstępcą od wiary w Chrystusa. 

Zarówno nauka Towiańskiego, jak też indyjska koncepcja metempsychozy 
dopuszczają wchodzenie ducha w ciała zwierząt, ale możemy mówić tu raczej 
o zbieżności założeń niż o rzeczywistym wpływie. W tej sprawie wypowiedział się 
sam Mickiewicz. Podczas swojego spotkania ze zmartwychwstańcami w podparyskiej 
miejscowości Saint-Germain-en-Laye w lipcu 1842 – w odpowiedzi na oskarżenie 
księży Kajsiewicza i Duńskiego o szerzenie przez towiańczyków nauk o przecho-
dzeniu dusz, które to nauki Kościół oficjalnie potępiał – miał autor Pana Tadeusza 
powiedzieć: „Sądzicie, że to metempsychoza indyjska, ja ją znam, ale to nie to” 53. 

50 J. M a z u r k i e w i c z, Andrzej Towiański. Studium psychologiczne. Wyd. 2. Łódź 1904, s. 49.
51 A. T o w i a ń s k i, list do ks. E. Duńskiego, z 7 VII 1848. Cyt. za: A. Z i e l i ń s k a, Ortodoksyjny 

heretyk. Myśl społeczno-religijna Andrzeja Towiańskiego. Kraków 2010, s. 44.
52 Ibidem, s. 98.
53 Cyt. za: P. S m o l i k o w s k i, Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. T. 4. Kraków 

1896, s. 58.
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Słowa te nie tylko wykluczyły indie jako potencjalne źródło nauk towiańskiego, 
lecz sprawiły, że oponenci zaczęli poszukiwać tego źródła w innych kręgach kultu-
rowych – podejrzenia zmartwychwstańców zostały skierowane w stronę żydowskie-
go mistycyzmu, przede wszystkim kabały i związanej z nią doktryny gilgul neszamah, 
zawartej w dziełach Sefer Jecira (księga Stworzenia), Zohar (Blask), Anioł Raziel – 
ezoterycznych naukach udzielonych niegdyś pierwszemu człowiekowi 54.

Ślady zainteresowań Słowackiego metempsychozą i panteizmem znajdujemy 
w epistolarnym dialogu poety z zygmuntem krasińskim. w liście z 17 i 1843, zatem 
jeszcze przed wystąpieniem z koła, autor Balladyny pisał: 

zamyśl się z tą myślą – a usłyszysz cudowną harmoniją – między duchowymi pracami a boleścia-
mi ciał, które są chłostą niby bożą i przymusem, i nauką duchów. – Jednej plagi, jednej choroby nie 
ma przysłanej na próżno... Narody wydają się jak indywidua, także słusznie karane lub wynagradzane... 
Historia, ta męka ciał – staje się nauką duchów, wszystko się wyjaśnia – Bóg się pokazuje z każdej mgły, 
z każdej chmury. taka więc jest ta metampsykoza, o którą nas księża katoliccy oskarżają [...] 55.

wiadomo, iż Słowacki otrzymał odpowiedź (list z 26 i 1843), z której zachował 
się tylko fragment. Można jednak z niego wnioskować, że i krasiński miał ugrun-
towaną opinię na ten temat:

Dopóty áduchñ musi pracować w ograniczeniu, w pocie, w trudzie, w niewiedzy, dopóki nie zdobę-
dzie sobie pewnego skarbu własnych zasług, przezeń samego utworzonych za pomocą danych mu na-
rzędzi ciała i myśli – a wtedy nie już tylko d a n e  w nim jest, ale i z d o b y t e, n a b y t e  – więc już nie 
tylko wszystko ma z Boga, ale i s a m, jako O n, s a m  może wytrzymać wyrok palący boży – i miłość 
pana uznaje go wtedy obywatelem wszechświata – i s t o t ą  i s t n i e j ą c ą  – nieśmiertelną – która wie 
odtąd wszystko przeszłe i obecne, i przyszłe, a już nie potrzebuje na przemiany zasypiać starcem 
w trumnie i budzić się dzieckiem w kolebce! – tak ja rozumiem metempsychozę 56. 

autor Syna cieniów akceptował do pewnego stopnia metempsychozę, choć 
świadomy był, że stoi ona w jawnej sprzeczności z chrześcijańską wiarą w nieśmier-
telność duszy indywidualnej, ale personalizm jego filozofii nie pozostawił miejsca 
dla indyjskiego panteizmu, którego poeta był nieprzejednanym krytykiem i prze-
ciwnikiem 57. wymowny tego przykład stanowi fragment listu krasińskiego do 
Gaszyńskiego:

Co do panteizmu, wątpię byś w nim wyszukał jaką pociechę. panteizm Spinozy a ateizm – jedno. 
Świat w myśli Żyda, który się w końcu powiesił z rozpaczy, jest ogromną otchłanią życia i śmierci [...]. 
Bóg zjednoczony ściśle ze światem jest jakoby nieskończone zwierzę bez granic, zwierzę instynktowe, 
fatalne, w którym wszystkie indywidualności giną, a które indywidualnościami się objawia. [...] india 
na 6 tysięcy lat przed Żydem wisielcem Spinozą takie już rozumowała rozpacze. tak, panteizm jest to 

54 o żydowskiej doktrynie metempsychozy zob. m.in. M a r z ę c k i, op. cit., s. 43–44. – Opowieści 
Zoharu. O Kabale i Zoharze. przeł. I. k a n i a. kraków 2005. – z i e l i ń s k a, op. cit., s. 68–69. 
P. S e m e n e n k o  (Listy 1842–1845. t. 7. Red. T. k a s z u b a. Rzym 2001, s. 38) 9 Viii 1842 pisze 
do zmartwychwstańców takie słowa: „cała ta metampsykoza nie jest wprawdzie indyjska, ale jest 
żydowska, jest śmieciem z talmudu”.

55 S ł o w a c k i, Korespondencja, s. 508.
56 Ibidem, t. 2 (1963), s. 302.
57 Niekonsekwencje w myśli z. krasińskiego w jakiś sposób niweluje głoszona przez niego teoria 

anamnezy, która umożliwia duchowi uzyskanie świadomości wszystkich wcieleń. zob. a. w a ś k o, 
Zygmunt Krasiński. Oblicza poety. kraków 2001, s. 326, 328.
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rozpacz wyrozumowana, panteizm zatruł mi wiele wiar [...]; czekaj lepiej w niepewności zgonu, niż żebyś 
miał uwierzyć w tak okropną i suchą pewność 58. 

Dodajmy, że w Psalmie żalu Krasiński zasugerował obecność „indyjskich bóstw” 
w twórczości i filozofii Słowackiego, być może mając na myśli panteizm i metem- 
psychozę:

Duch twój wiecznie grzmi w twéj pieśni
Jak pogański Jowisz jaki –
Lub kataklizm śród natury,
Co świat chwyta na tortury –
To Indyjskich bóstw oznaki! 59

Była to poetycka odpowiedź na wydany bezimiennie, bez wiedzy Słowackiego, 
tekst, zatytułowany Do Autora trzech Psalmów lub Odpowiedź na „Psalmy przy-
szłości” Spirydionowi Prawdzickiemu. Natomiast repliką Słowackiego na zarzuty 
Krasińskiego był Szkic odpowiedzi na „Psalm żalu”, gdzie pojawiły się aluzje do 
„indyjskich bóstw”:

áMójñ duch zawsze grzmi ponury
Jakby dawny Jowisz jaki,

Lub kataklizm śrzód natury, 
Lub duch Indów – w tęczy szlaki

Rozsypany po niebiosach,
Z rojem różnych gwiazd we włosach. [Dz-7 281]

Rozstając się z Kołem Sprawy Bożej, Słowacki wytyczył dla siebie nowy, ducho-
wy szlak, ale metempsychoza i panteizm pozostały dla niego istotnymi kwestiami, 
które wciągnie do własnej filozofii i które będzie rozważał do końca swojego życia. 
Słowacki ogłosił się panteistą już w dygresyjnej strofie Beniowskiego: „niech się 
dobrze wtajemniczą, / A ujrzą, żem jest coś – jak grecki antyk, / Lecz pantheista 
trochę, i romantyk” (Dz-5 106), jednak nie zaadaptował biernie ani metempsycho-
zy, ani panteizmu, ale we właściwy sobie sposób zmodyfikował je i włączył do filo-
zofii genezyjskiej, czyniąc z nich jej fundamentalne kategorie.

Tadeusz Sinko zakładał, iż postać Sofos z Dziejów Sofos i Heliona jest tożsama 
z Helois z dialogów filozoficznych, co badacz tłumaczy paralelnymi dziejami boha-
terek: 

Teogonicznej rewolucji Indian (w. 285–380) prozaiczną parafrazę znajdujemy w Wykładzie II 189–
265. Rewelacją bożki indyjskiej w Teogonii jest zdanie (345): „Nie umierają duchy, lecz przechodzą”. 
Helois, wcielona w dziecko indyjskie, „napisała na tęczy swojej myślanej: dusze są nieśmiertelne, ale 
przechodzą [...]” 60.

Istotą kolejnych wcieleń jest zatem ruch. Opuściwszy rajski żywot Ewy, duch 
żeński rozpoczyna swą wędrówkę ku „celom finalnym”, budzi się w coraz dosko-

58 Z. K r a s i ń s k i, list do K. Gaszyńskiego, z 12 VI 1836 (Kissingen). W: Listy do Konstantego Ga-
szyńskiego. Oprac., wstęp Z. S u d o l s k i. Warszawa 1971, s. 123–124.

59 Z. K r a s i ń s k i, Psalmy przyszłości oraz Odpowiedź na „Psalmy przyszłości”. Oprac. M. K r i d l. 
Kraków 1928, s. 36. BN I 107.

60 T. S i n k o, Hellenizm Juliusza Słowackiego. Warszawa 1925, s. 32.
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nalszych wcieleniach. Jednym z pierwszych wcieleń Sofos/Helois jest indyjskie 
dziecko:

Zaprawdę i gdzież teraz i w której krainie
Duchy mi wasze błysną?... Sądzę, Sofos moja,
Że ty słabsza – jako duch mniejszego nastroja
Potrzebujący – złoty – ale kilkostrunny,
Prędzej poszłaś z błękitu, pod ów grzmot piorunny,
Który nas woła w ciało. – Łatwiej ukochany
Anioł twój – już gdzieś może między Indyjany
Nowy żywot rozpoczął... jak zorza, gdy wstaje.
Nieświadoma – w indyjskim dziecku jakieś raje
Odśniłaś – jakby zorzą miesiące różowe
Jakieś smętki, miłości jakieś kochankowe,
Niewinnostki Ewiane... mirty, w których kryłaś
Swoje grzechy małżeńskie – wszystko to odśniłaś
Znowu w dziecku indyjskim... Bo już ty nie zmyta
Wodą fal, po raz pierwszy, niby Afrodyta
Z morza chrztu, i z płodności morza – wschodzisz nowa
Już nie w jagodach z pereł – stworzenia królowa. [Dzieje Sofos i Heliona. Dz-15 124]

Jak wielką wagę przywiązywał Słowacki do dynamiki zawartej w tej koncepcji, 
widać wyraźnie w notatkach poczynionych na temat bierności, kwietyzmu formy 
egipskiej: „te Egipcjany pierwszej natury stawiáajñące gmachy na lat tysiące, bez 
ruchu duchowego [...]” (Genezis z Ducha. Dz-14 67), „ciała sobie budowali, ruchem 
pogardzili [...]” (Genezis z Ducha. Dz-14 48). Wyjątkowa rola przypadła Sofos, która:

[...] w mgłę ubrana wielką, 
Jak duch jakiej kaskady – prawd objawicielką
Zgodzi się być – tęczami przerznięta, jak pasem,
[...] leci, dumna – nad globowym czasem 
Ku potrzebie... i niby duchowej ochłodzie 
Ludów, zjawiona tylko raz w każdym narodzie. [Dzieje Sofos i Heliona. Dz-15 124]

Jak słusznie zauważył Kleiner, żeński duch będzie musiał przebyć swą drogę, 
zatrzymując się kolejno w formach poszczególnych ludów: indyjskiego, egipskiego, 
greckiego, rzymskiego i germańskiego; indyjski i germański są wobec siebie prze-
ciwstawne 61. Droga owego ducha prowadzi zatem ze Wschodu na Zachód – ku 
doskonałości. 

Potwierdzeniem takiego myślenia wydaje się, uparcie przywoływany przez ba-
daczy, fragment Genezis z Ducha mówiący o tym, że Towiański idee genezyjskie 
„dowolną indianizmu metampsykozą pobrudził [...]” (Dz-14 87). Fraza o „pobrudze-
niu” systemu Towiańskiego „indianizmem” nie stanowi jedynie dowodu na to, iż 
Słowacki przekonany był o indyjskich korzeniach wędrówki dusz. Wyraz, którego 
użył poeta, by ukazać istnienie domniemanych elementów indyjskich w filozofii 
Towiańskiego, sugeruje, iż negatywnie oceniał on ów aspekt myśli indyjskiej. „Po-
brudzenie” oznacza przecież skalanie, zbrukanie tego, co w pierwotnej formie było 
czyste i bezbłędne. Indyjska forma stanowi zatem tę najbardziej prymitywną, któ-
rą należy najszybciej opuścić, by wstąpić w ciało egipskie, także wschodnie, nie-

61 K l e i n e r, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości, t. 4, s. 585.
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doskonałe, ale jednak wyżej umieszczone na drabinie ewolucyjnej. „Dowolność”, 
o której pisze Słowacki, dotyczy, jak sądzę, możliwości wcielenia się ducha w ciała 
zarówno ludzi, jak i zwierząt, co było dla poety niedopuszczalne, a właśnie z tym 
kojarzyły się Indie. Ową „indyjskość” metempsychozy, jej regresywność, Słowacki 
całkowicie odrzucił. Widoczne stają się tutaj, prawdopodobnie tylko pozornie, 
punkty styczne między Słowackim a wielkim filozofem i zarazem krytykiem roman-
tyzmu – Heglem 62. Orient to antyteza Zachodu. Jak twierdzi Halbfass:

Ten drugi [tj. Zachód] wypiera pierwszy [tj. Wschód], a w kontaktach z tradycjami orientalistyczny-
mi w pewnym sensie staje w obliczu swojej własnej skostniałej przeszłości. W porównaniu z Europą Azja 
i szczególnie Indie są „statyczne”, tzn. pozbawione dynamiki postępu, która charakteryzuje historię 
europejską. Owe napięcia i siły dynamiczne, które napędziły myśl europejską od jej greckich początków 
przez rozwijanie idei podmiotu, wolności człowieka oraz „bytu-dla-siebie” aż do społecznych i politycznych 
ideologii okresu Wielkiej Rewolucji Francuskiej, w Indiach były nieobecne. A chociaż eksplorowanie 
Indii stanowi część zachodniej historycznej autoeksploracji, jest ono zatem również refleksją nad pozio-
mem egzystencji i świadomości, istotnie różnym i rozbieżnym z poziomem współczesnego Zachodu 63. 

Należałoby więc chyba stwierdzić, że Słowacki potraktował Indie jako narzędzie, 
instrument, który posłużył mu do zilustrowania najniższych form w metempsy-
chicznej historii ducha. Autor Anhellego zaznaczał z całą stanowczością, iż kierunek 
wędrówki ducha może być tylko jeden. Nie ma tu miejsca na regres do form zwie-
rzęcych, jak w przypadku indyjskiej sansary:

Dziś wiesz, że między tobą a chłonącą wodą
Tysiąc form ludzkich, niższych – stoi ku obronie.
Już wiesz... że gdybyś spadła – to w zimniejszym łonie
Ludzkim – znajdziesz swe piekło – w formach różnopiętrznych,
Ludzkich i w onych to form posiadłościach wewnętrznych
Znajdziesz swe utrapienie... [...]
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
Więc gdyby jaka dusza do reszty zepsuta
Chciała koniecznie... progi przestąpić ostatnie,
A pójść w zwierzęta – toby tu anioły bratnie
Globem trzęsły – a gwiazdy by przyszły z daleka
Bronić – tak wielka, mówię, jest godność człowieka
Umęczonego... Lecz toć nie było wiadomo. [Dzieje Sofos i Heliona. Dz-15 125–126]

Warto przypomnieć sporządzony przez poetę przypis objaśniający fragment 
Króla-Ducha: „Obacz w Platonie pełną tajemnic ducha powieść o Herze Armeńczy-
ku, na końcu dzieła pt. Rzecz-pospolita” (Dz-7 145). Ślady inspiracji Platonem 
odnajdujemy również w utworach filozoficznych Słowackiego:

TŁáOMACZñ SŁOWA

Widzisz tam groby pornickiego cmentarza, a tu bliżej wianek dzieci rumianych nad morzem... Mnie 
się zdaje, że pod owemi kamieniami nie ma już nikogo...  a te dzieci są to z tych podkamiennych dusz, 
dusze.

62 W Raptularzu S ł o w a c k i  dwukrotnie odwołuje się do „idei czystej” niemieckiego filozofa: „Podług 
H e g l a  – ta sama idea czysta wszędy w swoim innobycie – jest pierwiastkiem świata – Winien by 
był dodać i d e a  c z y s t a  r o z w i j a j ą c a  s i ę, c z y l i  r o s n ą c a  do finalnego celu... wtenczas 
natura byłaby zrozumiana” (R 105).

63 H a l b f a s s, op. cit., s. 151–152.
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HELION

Wyszłoby więc na to, co Platon powiada, ż e  s i ę  ż y w i  r o d z i m y  z  u m a r ł y c h, i stwierdzi-
łoby się przeczucie błyskawicowe Szekspira, który twierdzi, że umierać, jest to na nowo rodzić się... 
[Dialog troisty. Dz-14 246–247]

W tym kontekście łatwo wywnioskować, iż poeta postrzega metempsychozę jako 
zjawisko heterogeniczne – z jednej strony, ma ona indyjski rodowód; z drugiej, 
występuje  także w tradycji zachodniej. Nietrudno też zauważyć, że częściej Sło-
wacki odwołuje się do europejskich koncepcji metempsychozy. Dałoby się to wy-
tłumaczyć jego obeznaniem z filozofią Platona. Natomiast w kwestii, która wzbu-
dzała największe wątpliwości poety – możliwości wcielania się duchów w formy 
zwierzęce – zarówno Platon, jak i filozofowie indyjscy zachowali jednomyślność.

Metempsychoza stanowi ważny element w genezyjskiej twórczości Słowackiego 64. 
Stosunek poety do panteizmu i metempsychozy wyraźnie ujawnia się w Dialogu 
troistym podczas rozmowy Tłumacza Słowa z Helionem:

HELION

Trzeba [...], abyśmy otwarcie wymówili słowo metampsykozy... [...].

TŁáOMACZñ SŁOWA

[...] Lecz oto świat dawno już jedynie na głos panteizmu i metampsykozy czuły... miał je pierwiast-
kiem wszelkiej wiary i rewelatorstwa, które przy omdleniu kościoła odbywała poezja...  Dziś te prawdy 
dwie początkowe są w duchach ludzi... gotowe wstać jako poddanki Chrystusa... i pokłonić swoje in-
dyjskie, słoneczne głowy przed słońcem celów ostatecznych... 

[...]
Metampsykoza więc – jako gałązka wiedzy i wiary, w krzyż Chrystusa wszczepiona, rozkwita na 

nowo... już nie straszna, bo za ręce jak dziecie przez Chrystusa – ku celom ostatecznym idąca... Ziarno 
zaś jej znajdziesz po dwakroć wyraźnie w Ewangelii na przyszłość zachowane – a do czasu umyślnie 
zakryte [...]. 

[...]
dopóki one [tj. panteizm i metempsychoza] same były na ziemi, były prawdami dla najniższych duchów... 
a teraz są podstawą, na której stoi Duch Chrześcijański... [Dz-14 302–303, 310]

Dla Słowackiego metempsychoza i panteizm to idee o indyjskiej proweniencji, 
ale w Dialogu troistym objawiają się jako uniwersalne zasady, występujące również 
w chrześcijaństwie. Nie należy jednak przeceniać roli hinduizmu i buddyzmu w in-
terpretacji tekstów mistycznych poety, ponieważ słońcem „celów ostatecznych” jest 
dla niego Bóg chrześcijański. Tłumacz Słowa objaśniał panteizm i metempsychozę 
jako dawne prawdy zachowane, choć ukryte, w pokładach tradycji chrześcijańskiej. 
Zatem Słowacki dąży do pojednania metempsychozy i chrześcijaństwa. Helois, 
wcielona w żywot indyjski, staje się rewelatorką pierwszej religii. Prawdy religijne, 
które po raz pierwszy objawione były Indom, staną się dziedzictwem wszystkich 
narodów. Oto słowa Mistrza z Dialogu troistego:

Zda mi się, że duchy wasze próżno i długo błądziły po świecie szukając nowej i podobnej sobie 
formy... zda mi się, że duch Helois, jako słabszy, prędzej ją znaleźć musiał... i gdzieś w rassie indyjskiej 
nowy a już samotny żywot rozpoczął... do jej się więc sumnienia odwołam, tworząc pierwszą, Indianom 
objawioną religiją... [...] Potem została formą, którą duchy przerosły – od której ty sama odleciałaś 

64 Zob. A d a m k o w i c z - I g l i ń s k a, Metempsychoza w genezyjskiej twórczości Juliusza Słowackie-
go, s. 13: „W systemie genezyjskim Słowackiego metempsychoza pełni rolę fundamentalną”.
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w następnych żywotach, lecz co było prawdą, to zostało aż do dziś dnia przechowane przez podania lub 
pieśni lub pomniki – lub ludzkie wnętrzne sumnienie... [Dz-14 314–315]

Fragment ten koresponduje z myślą zawartą w Liście do J. N. Rembowskiego. 
Słowacki wspomina w nim o prawdach religijnych zamkniętych w pogańskich po-
sągach. W liście owym znajdują się uwagi poczynione przez poetę na temat rzeźby 
Saturna, ale równie dobrze tekst ten może stanowić komentarz do passusów dia-
logów filozoficznych, dotyczących dziejów form religijnych. Autor wyraził tu prze-
konanie o tym, że figury dawnej religijności kryją „prawdę i myśl nową Bożą”  
(Dz-14 396). Jednocześnie chrześcijaństwo zawiera w sobie wszystkie dotychcza-
sowe wierzenia, jest sumą wysiłków religijnych całej ludzkości. W raptularzu poeta 
zamieścił refleksję o boskich narodzinach z dziewicy, których przejawy można 
dostrzec w wielu kulturach, poczynając od indyjskich, prymitywnych form religij-
nych, przez Grecję, a kończąc na Matce Chrystusa, która stała się spełnieniem 
religijnych dążeń wszystkich narodów świata:

Cała indyjska rassa marzyła o dziewicach, które z Bogiem samym obcując płodzą – myśl ta doszła 
do najwyższej popularności w Grecji – ale przeczucie zmieniono we wspomnienie – Nie dziw, że cud się 
zdarzył w Maryi, której duch przechodził przez te narody – nie dziw że po spełnionym cudzie – i marze-
nie o nim w narodach ustało. [R 121–122]

Według wizji Słowackiego uniwersalne motywy i pojęcia religijne, które swoje 
źródło mają w Indiach, różnicują się w wierzeniach poszczególnych narodów. Taką 
koncepcję głosił również Mickiewicz w Prelekcjach paryskich, wcześniej Teodor 
Narbutt w Dziejach starożytnych narodu litewskiego.  Ten ostatni pisał: 

Indie, najpiękniejsze strony świata dawnego [...], tak też stamtąd i mnogie pokolenia, i mnogie 
umiejętności wypłynęły, a z nimi wyobrażenia religijne. Starożytność wyjaśnia to przejście od Indian do 
Chaldeów, od Chaldeów do Egipcjan, od tych do Greków, a następnie do Rzymian i dalszych 65. 

Wyobrażenia religijne przechodzą przez różne fazy. Zależność między biegiem 
dziejów a zmianami form religijnych jest tu wyraźnie zaznaczona. W filozofii gene-
zyjskiej nie ma już miejsca dla metempsychozy, w którą wierzą Indowie. Słowacki 
proponuje metempsychozę schrystianizowaną i uświęconą przez Ewangelię. Takie 
podejście legitymizuje reinterpretacja trzech fragmentów Nowego Testamentu. Ob-
jaśnia to Ryszard Przybylski:

Pierwszy fragment, Mt 17, 10–13, dotyczy Eliasza, który zgodnie z proroctwem Starego Testamen-
tu miał zejść na ziemię, zanim Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Słowacki ujął te wersety jako po-
twierdzenie poglądu o wcielaniu się w różne ciała duchów prorockich. Drugi fragment, Mk 10, 29–30, 
wymaga specjalnej analizy, gdyż z trudem da się go potraktować jako wypowiedź o metempsychozie. 
Trzeci fragment, 1 Kor 15, 51, mówiący o zmartwychwstaniu osób i przemienianiu się ciał, Słowacki 
ujmuje jako wypowiedź o metempsychozie, co – dodajmy – jest zupełnie nieuprawnione 66.

Początek drogi ludzkości, którą umieścił Słowacki w Indiach, sugeruje, że jeśli 
nie upatruje tam poeta samego źródła cywilizacji, to sytuuje je gdzieś bardzo blisko. 

65 T. N a r b u t t, Dzieje starożytne narodu litewskiego. T. 1: Mitologia litewska. Wilno 1835, s. IX–X.
66 R. P r z y b y l s k i, Śmierć i metempsychoza w proklamacjach religijnych Słowackiego. W zb.:  

Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje sympozjum, Warszawa, 10–11 grudnia 1979. Red. 
M. J a n i o n, M. Ż m i g r o d z k a. Warszawa 1981, s. 335.
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Taka konceptualizacja Indii jako źródła to istotny aspekt romantycznej refleksji 
filozoficznej, właściwej dla szkoły niemieckiej. Ale ta konceptualizacja pojawiła się 
także na rodzimym, polskim gruncie już w pierwszych dekadach XIX wieku za 
sprawą słowianofilów Walentego Skorochoda Majewskiego i Zoriana Dołęgi-Cho-
dakowskiego. Zwłaszcza ten drugi wydaje się istotny w kontekście opowieści o kró-
lach-duchach, gdyż to właśnie autora kontrowersyjnej rozprawy O Sławiańszczyź-
nie przed chrześcijaństwem (1818) znajdujemy na kartach poematu Słowackiego. 
Chodakowski jako jeden z pierwszych formułował tezy o indyjskiej przeszłości 
Słowian, którzy przywędrowali do Europy znad Gangesu jeszcze w czasach przed-
historycznych, czego ślady można odnaleźć w językach indoeuropejskich, do jakich 
należą języki słowiańskie. W pieśni Zoriana objawiła się tajemnica naszych przod-
ków – „żywy cud” (Dokończenie áRapsodu Iñ. Dz-16 355). Te same kwestie podnosił 
Mickiewicz w Prelekcjach paryskich. W jego wizji Słowiańszczyzny Indie zostały 
przedstawione jako dawna ojczyzna Słowian, kolebka wszystkich ludów indoeuro-
pejskich i dom naszych przodków. Wykłady Mickiewicza były komentowane przez 
Emigrację, sam Słowacki nie pozostawał wobec nich obojętny 67. W Królu-Duchu 
temat przedhistorycznych wędrówek ludów pojawi się ponownie w drugim rapsodzie. 
Wspominają o tym aniołowie przybywający do domu kmiecia Piasta:

Opowiadali wielkie Boże sprawy 
O różnych ludach chodzących po globie, 

Walki, podboje, zamorskie wyprawy.
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]

Mówili, jako każdemu z narodów
Stawał na czele pan myśli – i miecza,

Po dwoch – a jedne szły z krainy lodów,
A inne od słońc – lub Istru zarzecza. [Dz-16 359–360]

Choć nie przywołano tu bezpośrednio Indii, to można założyć, że tak właśnie 
poeta wyobrażał sobie dawne relokacje poszczególnych ludów, które osiadły w pew-
nym momencie w Europie, i z tym związane transponowanie elementów różnych 
tradycji. Taką samą drogą mogły trafić indyjskie zwyczaje do obrzędowości Słowian. 
Ale Słowacki jest bardzo daleki od idealizacji indyjskiego początku. Mimo iż w ro-
mantycznych wizjach historii ludzkości majaczyła cudowna indyjska przeszłość, 
to o wielkości rodzaju ludzkiego stanowi, ze wszystkimi jej aberracjami, zachodnia 
współczesność. Słowacki, jako architekt projektu metempsychicznych dziejów 
ducha, przypisał Indiom rewelatorskie znaczenie, stają się one fundamentem wiel-
kiego dzieła poety, które zwieńczy doskonałość chrześcijańska.  

Autor Anhellego świadomie konstruuje mit o dziejach ducha, o jego pochodzie 
poprzez historię, jest jednocześnie kreatorem tego mitu i opowiadaczem. Przeko-
nująco wspominała o tym Maria Cieśla-Korytowska w książce Mityczna struktura 
wyobraźni Słowackiego. Mit rozumieć tu można zarówno w duchu Mircei Eliadego 
– jako konkretną opowieść, jak też, za Ernstem Cassirerem, jako sposób myślenia 
i określoną postawę wobec świata, a także pewien typ pojmowania takich kategorii, 

67 P i w i ń s k a, Juliusz Słowacki od duchów, s. 51.
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jak czas i przestrzeń 68. W owej historii mają swój udział różne narody: od Indów po 
Słowian, każdy z nich dopisuje do tej wielkiej, teleologicznej opowieści własną część. 
Mit to swoisty wzorzec postępowania, gwarantujący porządek i ciągłość istnienia 
świata. Takim warunkiem w przypadku mitu wykreowanego przez Słowackiego są 
ofiara i praca ducha poprzez doskonalenie kolejnych form egzystencji, genezyjski 
rozwój dziejów zmierzający aż do celu finalnego, które stanowi zjednoczenie z Bo-
giem. Autor Anhellego jako konstruktor mitu czerpie inspiracje z rozmaitych źródeł: 
tradycji biblijnej, mitologii i religii wielu kultur, historii i legend. Do nich dopowia-
da własne wersje, uzupełnia je wytworami imaginacji. Szeroki kontekst interpre-
tacyjny podpowiada tu sam Słowacki w niewydanej przedmowie do Króla-Ducha: 

Bezład panujący w ostatnich dziełach, zwłaszcza w filozoficznych rozmowach swiadczy, iż go różne 
o różnych naukach zalatywały wiadomości... Wszystko to zmięszane razem i pożarte... a potem jakby 
z jednego ducha poety wyrzucone zadziwiło, gdyśmy się w pozostałych papierach dokładnie rozejrzeli. 
[Dz-17 80]

Ten fragment uświadamia, że próżne będzie podejmowanie prób precyzyjnego 
wskazania źródeł owej wielkiej układanki. Czytelnika wciągnięto w grę, której za-
sady są nieostre, ruchome i znane tylko autorowi. To jego licentia poetica. Dyskurs 
poetycki pozostał niezależny wobec wszelkich systematyzacji. Słowacki występuje 
tu w wielu rolach – filozofa, historiozofa, twórcy wielkiego mitu, ale przede wszyst-
kim poety. 

Indyjski początek historii ducha przybierającego różne formy to w ujęciu Sło-
wackiego czas prymitywny i choć bliski jest jeszcze wcieleniom zwierzęcym – Helo-
is inkarnuje się w indyjskie dziecko, „słyszy [...] gwar zwierzęcej natury [...]” (Dialog 
troisty. Dz-14 314) – świadczy o wielkich postępach ducha, na tym etapie powrót 
do form zwierzęcych nie wydaje się już możliwy. Słowacki proponuje czytelnikowi 
swój własny model metempsychozy, której źródła biją gdzieś daleko w Indiach 
i która przystaje do nowych czasów. Po Chrystusie zaakceptowanie metempsycho-
zy indyjskiej, czyli regresywnej, jest nierealne.

Od dziejów króla-ducha Hera Armeńczyka, przez Popiela, Mieczysława i Bole-
sława Śmiałego trwa pracowita wędrówka duchów, łącząca w sobie idee metem- 
psychiczne i naszą narodową historiozofię. Dla ducha Hera nie przemiana i praca 
twórcza są celem najwyższym, ale spoczynek. Potem „wid...  Piękność... córka 
S ł o w a, / Pani któregoś z ludów na północy, / Jaką judejscy widzieli prorocy...” 
(Król-Duch. Dz-7 148), staje się bodźcem do dalszego działania. Her budzi się Po-
pielem. W tym i w kolejnych przypadkach inkarnowania królów-duchów posłużył 
się Słowacki pierwiastkiem żeńskim, którego pojawienie się przynosi zwroty akcji. 
Wanda skłania pierwszego słowiańskiego króla-ducha, mściwego potomka Wene-
dów, do podjęcia dalszej pracy. Następnie pojawia się matka Miesięczna (Król-Duch. 
Dz-17 90) – „twórczyni druga globowego ciała” (Król-Duch. Dz-17 83), usiłująca 
przerwać pasmo tortur wymyślonych przez Popiela i nakłonić go do przejścia w na-
stępną formę, złota Miesięcznica budzi go w kolejnej inkarnacji (Król-Duch.  
Dz-17 550). Adamkowicz-Iglińska wskazuje na senne widzenie Popiela, w którym 
Wanda, jako słowiańskie wcielenie Helois, ginie spalona na stosie, co badaczka 

68 M. C i e ś l a - K o r y t o w s k a, Mityczna struktura wyobraźni Słowackiego. Wrocław 1979.

I-3.indd   69 2018-06-15   12:17:56



ROZPRAWY I ARTYKUŁY70

łączy z indyjskim sati 69. Wizja kobiety podążającej za duchem kochanka przez 
płomienie stosu pojawia się w twórczości genezyjskiej Słowackiego wielokrotnie. 
Wspominana już Wanda wchodzi w ogień i wciąga za sobą Popiela.

Wtém ona weszła w te straszne płomienie 
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]

Słysząc te głosy, z któremi dziewczyna
Szła na mnie, z ciała mego wyleciałem.

A ona w ogniu czerwona i sina. [Król-Duch. Dz-7 165]

W Dziejach Sofos i Heliona Pratorani – syjamska opiekunka Ziemi – staje się 
pierwszym indyjskim bóstwem i ustanawia okrutne prawo stosu. W Dialogu troistym 
Helois „szukając Helijona – zapaliła milijony stosów ofiarnych” (Dz-14 315).

przypominając ów związek ducha kobiecego z Eolijonem... z tęsknoty po nim dobyłaś te prawo... ażeby 
duchy kobiece same nie tęskniły na ziemi – ale przez ogień i płomienie za mężów duchami ulatywały... 
Albowiem tyś z ducha czuła prawo związku małżeńskiego i sakrament Chrystusowy [...].

Widział cię [Helijon] potem za duchem małżonka lecącą... przez płomienie czerwone stosu... [Dialog 
troisty. Dz-14 314–315]

Również Oda umiera w płomieniach stosu. Jej śmierć w ogniu powtarza się 
wielokrotnie: 

Ileż ja razy byłam oszukana
I przez płomieni czerwonych zwierciadło

Przebita... ciebie nie znalazłam – Pana,
Lecz jakieś inne rycerskie widziadło! [Król-Duch. Dz-16 398]

Istnieje kilka wskazówek pozostawionych przez poetę, iż właśnie w procesie 
kremacyjnym dostrzegał on pierwiastek indyjski: 

Czasami tylko jaki zwyczaj dawny 
Indyjski na kształt złotego upiora

W lasach powstanie. – Kiedy rycerz sławny
Umrze... to lud go grzebie jak Hektora:

Dwanaście koni bije i krwią spławny
Stos... gdzieś pod lasem... pod mgłami wieczora

Ubrany w rogi jelenie i w głowy
Zamienia w ogień... i w słup purpurowy. [Król-Duch. Dz-7 151]

Figura stosu pogrzebowego, która przybiera „kształt złotego upiora”, to echo 
indyjskiej przeszłości w tradycji Słowian, ślad i warunek konieczny zachowania 
metempsychicznej ciągłości ich dziejów: od indyjskiej kolebki do początków państwa 
polskiego. Płonący stos to rytuał przejścia ze świata żywych do krainy umarłych 
bądź z jednego wcielenia do kolejnego żywota. Ogień staje się gwarantem oczysz-
czenia. Pisze Słowacki: 

Karą jest zniszczenie kształtu, który duchowi objawionemu, a w czynie tylko zasłużyć się mogące-
mu, ciało odbiera i rozkłada. Pierwiastkiem rozkładu jest o g i e ń. [List do J. N. Rembowskiego. Dz-14 399] 

69 A d a m k o w i c z - I g l i ń s k a, Juliusza Słowackiego genezyjska koncepcja człowieka, s. 34.
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Poeta znalazł informację o dawnym rytuale pogrzebowym Słowian nadwołżań-
skich w słowniku geograficznym XIII-wiecznego arabskiego historyka – Jakuta 
ibn’Abdullaha al-Hamawi’ego. Odnotował ją w swoim raptularzu:

Jakut historyk arabski XIII. wieku opisuje o Rossjanach – pogrzeb podobny indyjskiemu – na łodzi 
palą trupa – z dziewczyną, którą duszą powrozem, a kobieta nazwana Aniołem Śmierci pod żebro nożem 
zabija... wprzód stawią ją na jakiejś studni, w którą ona trzy razy patrzy i widzi duchy – ojca i matki – 
potem krewnych – potem duch umarłego pana, z którym ją palą (W Indiach zwierciadło pokazuje przeszłe 
żywoty „Suttie”...) – Ofiara ta bywa rozdziewiczoną – dzieje się to na wyspach Wołgi. [R 190]

Przy tej notatce Słowacki umieścił dodatkowy komentarz – w nawiasie skreślił 
słowo „suttie”, co oznacza, że stosy pogrzebowe poeta wiązał nie tylko z indyjskim 
zwyczajem kremacji zwłok, ale również palenia wdów. Wyobraźnia Słowackiego 
odwołuje się do wspólnego, pierwotnego źródła („Biedne my duchy! Zawsze z jednéj 
schedy / Brać musim nasze co piękniejsze szaty”, Król-Duch. Dz-7 158). Tradycje 
indyjskie zostają przetransponowane do kultury słowiańskiej. Zdaje się, że do za-
pisu Jakuta nawiązał Słowacki w pierwszym rapsodzie Króla-Ducha, gdy przedsta-
wił ostatnie chwile niewinnej towarzyszki zmarłego kochanka, skazanej na śmierć 
w płomieniach:

Inaczéj z trupów postępował kością
Lud, który palił umarłego w łodzi

I w mgieł krainę posyłał gościnną 
Z umiłowaną kochanką niewinną... 

[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
Gdym to obaczył – a wysłuchał śpiewu 

Dziewicy (grobów smętnego słowika),
Która złotemu się téj łodzi drzewu

Tak wydawała, jak kwiat słonecznika,
A już od krain zaświatnych powiewu

Brała głos nowy i światłość płomyka...
Już tchem – już ogniem była – już bez ciała – 
Już mgłą – a jeszcze za światem śpiewała: – [Dz-7 152–153]

Ogień oczyszcza, uszlachetnia, stos staje się bramą do kolejnych wcieleń, je-
dyną drogą do osiągnięcia wyższego etapu rozwoju ducha. Być może, Słowacki znał 
również europejskie relacje dotyczące palenia indyjskich wdów, budzące oburzenie 
opinii publicznej jeszcze wiele lat po oficjalnym zakazie praktykowania tego zwy-
czaju w 1829 roku. Temat ten pojawiał się m.in. na łamach „Revue des Deux 
Mondes”. W kulturze indyjskiej „sati”, w dosłownym tłumaczeniu oznacza cnotliwą, 
dobrą, prawdziwą, wierną żonę’. Sati stawała się kobieta, która po śmierci męża 
wstąpiła na jego stos pogrzebowy i tam dokonała immolacji – ofiary samopalenia. 
Określenie to pochodzi od imienia księżniczki Sati, żony boga Sziwy, która w taki 
właśnie sposób popełniła samobójstwo, gdy jej ojciec obraził jej nowo poślubionego 
małżonka 70. Indyjskie wdowy poprzez płomienie stosów łączyły się z duchami swo-
ich mężów, słowiańskie księżniczki w ogniu szukały królów-duchów. 

70 Zob. J. R e n a r d, The Handy Religion Answer Book. B.m., 2002, s. 21. W tekstach sanskryckich 
spotykamy wiele takich przykładów, chociaż najstarsze księgi prawodawcze Indii – dharmasutry 
i dharmaśastry – jeszcze nie wspominają o prawie stosu. Obyczaj stawania się sati nie jest zaleca-
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W historii spotkań Indii i Europy obyczaj stawania się sati był jednym z często 
dyskutowanych problemów. Słowo „sati”, bez uściślenia jego znaczeń, funkcjonu-
je w języku angielskim od XVIII wieku 71. Przybywający do Indii misjonarze i urzęd-
nicy błędnie rozpoznali sati jako sam obyczaj oraz związany z nim rytuał.  Warto 
podkreślić, że forma ta przyjęła się również w literaturze przedmiotu. O prawie 
stosu słyszeli Europejczycy już w antyku, a pierwszymi świadkami praktykowania 
samopalenia wdów indyjskich byli starożytni Grecy. Wzmianki na ten temat po-
chodzą już z IV w. p.n.e. Grecy stworzyli też teorię o indyjskim prawie, które odwo-
dzić miało niezadowolone żony od podawania trucizny swoim mężom. Nie istnieją 
jednak przesłanki mówiące o greckich próbach zgłębienia zagadki indyjskich stosów. 
Chociaż decyzja o wstąpieniu na stos była dobrowolna, przynajmniej w teorii, zda-
rzały się przypadki presji wywieranej przez rodzinę i społeczeństwo. Tym bardziej 
że śmierć wdowy w ogniu zapewniała spokój duszy męża, a w wiosce, z której po-
chodziła, sławę i błogosławieństwo, jak również wpływy na budowę świątyni w miej-
scu pogrzebu. 

Wiele szczegółowych opisów rytuału, ale także sprzeciwu wobec niego, dostar-
czają dokumenty pozostawione przez misjonarzy. Największe kontrowersje palenie 
wdów wzbudziło właśnie wśród Anglików, którzy od początku kolonizacji systema-
tycznie wprowadzali ograniczenia tego procederu aż do całkowitego zakazu, zarzą-
dzonego przez lorda Williama Benticka. Walka ze zwyczajem palenia wdów była też 
wykorzystywana jako uzasadnienie obecności Anglików w Indiach. Podkreślano 
skuteczność misji kolonizacyjnej, często powołując się na walkę z barbarzyńskim 
obrzędem, odtąd uznawanym przez prawo za morderstwo. Wiadomości o sati mogły 
dotrzeć również do Słowackiego. Ówczesna prasa europejska zamieszczała liczne 
artykuły na ten temat. Stosowaną przez Słowackiego formę „suttie”, zbliżoną do 
angielskiego zapisu – „suttee”, można potraktować jako świadectwo zaznajomienia 
się poety z tą problematyką za pośrednictwem relacji zachodnich.

Z pewnością ważne tu będzie przywołanie jeszcze jednego kontekstu – genolo-
gicznego. Pojęcie palingenezy zwykło się wiązać z metempsychicznymi koncepcjami 
religii i filozofii, ale także z teoriami rozwoju świata w naukach przyrodniczych 
i socjologicznych. W literaturze palingeneza nie ogranicza się tylko do tematu lite-
rackiego, możemy mówić tu również o gatunku literackim. Problem ten analizuje 
Léon Cellier w książce L’Épopée romantique 72. Konstatacje francuskiego badacza 
stanowią podstawę do uznania palingenezy za istotną dla owego gatunku kategorię 

ny również przez Prawo Manu czy Kanon palijski buddystów. Dopiero nowożytne księgi regulujące 
prawa i obyczaje indyjskie dyktują wdowie wstąpienie na stos kremacyjny wraz ze zmarłym mężem, 
są to m.in. kodeksy Brihaspatiego, Angirasa, Śankha, Harita oraz księgi Wisznusmryti czy Wjasa-
smryti. Wówczas zanika też prawo lewiratu, zwane prawem nijogi, które pozwalało wdowie na 
poślubienie brata zmarłego męża lub jego bliskiego krewnego w linii męskiej. Natomiast już naj-
starsze teksty literackie traktują śmierć wdowy na stosie jako przywilej wiernej żony, są to jed-
nak nieliczne przypadki. Zob. też P. S z c z u r e k, Obraz samopalenia wdów (satī) w literaturze 
dawnych Indii. Boginie, prządki, wiedźmy, tancerki. W zb.: Wizerunki kobiety w kulturze Indii. Red. 
M. J a k u b c z a k. Kraków 2005.

71 Zob. A. S h a r m a, Sati: Historical and Phenomenological Essays. Delhi 1988, s. 1.
72 L. C e l l i e r, L’Épopée romantique. Paris 1954 (szczególnie istotny wydaje się rozdział La Théorie 

de l’épopée nouvelle).
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(z pogranicza nauk przyrodniczych, socjologicznych, literatury i filozofii). U źródeł 
takiego myślenia o epopei legły XIX-wieczne teorie palingenezy socjalnej, opartej 
na rozważaniach Pierre’a-Simona Ballanche’a. Koncepcja odnosząca się do praw 
ewolucji społeczeństw (zasada cyklicznych powrotów) stanowiła remedium na 
sprzeczność między przeznaczeniem człowieka śmiertelnego a koniecznością za-
chowania stabilności cywilizacji. Cellier wskazuje dziesiąty rozdział książki Essai 
sur les institutiones sociales [...] (opublikowany w 1818 roku) oraz Dédicace ogło-
szonej 10 lat później Palingénésie sociale jako kluczowe dla krystalizowania się 
nowej formy epickiej, Ballanche’a nazywając Dantem XIX wieku.

Temat palingenezy jako gatunku literackiego w twórczości Słowackiego podję-
ła Stefania Skwarczyńska w rozważaniach nad strukturą rodzajową Genezis z Du-
cha 73. Badaczka wysunęła tezę, że formowanie się teorii palingenezy wiązało się 
z określeniem prawa ciągłości i rozwoju, które poprzedziło ewolucjonizm naukowy. 
Szczególne zasługi przypisuje Skwarczyńska francuskiemu filozofowi Bonnetowi 
i jego dziełu La Palingénésie philosophique, w dobie zaś romantyzmu – Heglowskiej 
koncepcji dziejów. Spośród wyznaczników formalnych gatunku ważna wydaje się 
objętość dzieła, które z założenia przedstawia rozległy fragment dziejów. Palinge-
neza zasadza się na myślowych koncepcjach nieprzerwanego postępu, uwydatnia 
nieistotność śmierci/upadku, wpisując to w cykliczny proces rozwoju świata, stąd 
rozmiar dzieła zbliża je do epopei. Skwarczyńska wskazuje dwie odmiany palinge-
nezy: historyczną i przyrodniczą. W konwencji pierwszej zawiera się Król-Duch, 
w drugiej – Genezis z Ducha. Znaczące jest tu zbliżenie koncepcji Słowackiego do 
palingenezy Bonneta, zasadzające się na wymiarze religijnym jego prac, choć waż-
ne okazują się także różnice:

Różni się palingeneza Słowackiego od palingenezy Bonneta przede wszystkim swoją zawartością. 
Zapewne zdecydowało o tym to, że Bonnet jest przede wszystkim naukowcem, który usiłuje dać syste-
matyczny wykład swojej teorii, Słowacki natomiast jest [...] poetą, który swoje poglądy naukowe prze-
rzuca w reprezentatywne, streszczające je obrazy 74. 

Być może, należy spojrzeć jeszcze inaczej na metempsychozę w mistyce Sło-
wackiego? Pod płaszczem proroka kryje się człowiek. W tej fazie twórczości temat 
śmierci jest bardzo aktualny. Poeta już ciężko choruje, świadom zbliżającego się 
końca. Kowalczykowa tak charakteryzuje ów okres:

Mógł [Słowacki] zwyczajnie poddać się Woli Bożej, biernie i z modlitwą na ustach oczekiwać szyb-
ko zbliżającego się końca – i obiecanego przez Kościół zbawienia. Powinien – jako chrześcijanin – pogo-
dzić się z koniecznością odejścia ze świata ziemskiego, myśleć o przyszłej szczęśliwości duszy. Zacho-
wywał się inaczej – zbuntowany, pragnął wygrać walkę ze śmiercią. Nie chciał umierać [...], ale oczywi-
ście autentyczne zmagania przebiegały nie w sferze ciała, lecz w świadomości. By przezwyciężyć lęk 
przed śmiercią, pragnął odebrać jej rangę ostatecznego kresu istnienia człowieka 75.

W napisanym około 1846 roku wierszu Anioł ognisty – mój anioł lewy, uczynki 
i intencje z poprzedniego życia determinują pozycję wyjściową podmiotu lirycznego 

73 S. S k w a r c z y ń s k a, Struktura rodzajowa „Genezis z Ducha” Słowackiego i jej tradycja literacka. 
W: W kręgu wielkich romantyków polskich. Warszawa 1966.

74 Ibidem, s. 317.
75 K o w a l c z y k o w a, op. cit., s. LV–LVI.

I-3.indd   73 2018-06-15   12:17:56



ROZPRAWY I ARTYKUŁY74

w następnym wcieleniu. Anioł ognisty, poruszający „dawną miłości strunę”, to 
impuls z ziemskiego życia, które ów podmiot ma już za sobą. To on każe „światłom 
zagasnąć, / Muzykom ustać – duchowi zasnąć” (Dz-12/1 221) – zrzuca ducha 
z drabiny ewolucyjnej, obraca w niwecz to, co duch wypracował, ale chęć powrotu 
jest silniejsza niż dążenie do celów finalnych, bo jak pisze Ireneusz Opacki: 

I tak w tym jakże fantastycznym, jakże konsekwentnie mistycznym wierszu, jakże znakomicie 
przełamującym tradycję poetycką w myśl zasad nowej podówczas dla Słowackiego filozofii – odzywa się 
przejmujący „głos człowieka”, dla którego nie ma tu istnienia w świecie pozaziemskim. Jakże chętnie 
zdecydowałby się na powrót! 76

Koncepcja wędrówki dusz, subtelnie zsyntetyzowana z chrześcijańską wiarą 
w nieśmiertelność duszy, dawała nadzieję na życie wieczne, lecz nie wykluczała po-
wrotu do życia ziemskiego, co choć na chwilę mogło oddalić myśli poety o śmierci.

A b s t r a c t

DAGMARA NOWAKOWSKA Adam Mickiewicz University, Poznań

INDIAN THREADS IN JULIUSZ SŁOWACKI’S MYSTICAL CREATIVITY

The article attempts to resolve the Indian threads in Juliusz Słowacki’s mystical works. Analysing his 
output it may be deduced that the poet adapts some elements of Indian thought to the needs of his 
creation. In Genezis z Ducha (Genesis from the Spirit) and in Dzieje Sofos i Heliona (The History of Sofos 
and Helion) the metempsychical way of spirit passes through all nations from the Indian beginning, 
which brings Słowacki closer to Hegel’s conception of the history of mankind. By contrast, in Król-Duch 
(King Spirit) the Indian past of Slavianism can be noticed. Słowacki showed his interest in the Slavic 
custom of widow burning, the reflections of which he found in the proto-Slavic culture–Slavic prin-
cesses perish on stakes in King Spirit. It may be argued that Słowacki realised Friedrich Schlegel’s great 
dream and one of the most seminal postulate of Romanticism: he created a new myth, deriving inspira-
tion from India discovered by the Europeans.

76 I. O p a c k i, Anioł ognisty – mój anioł lewy. Interpretacja. W zb.: Juliusza Słowackiego rym błyska-
wicowy. Analizy i interpretacje. Red. S. M a k o w s k i. Warszawa 1980, s. 121.
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GLOBALNE TRANSLATIO „WYNALEZIENIE” KOMPARATYSTYKI  
LITERACKIEJ, STAMBUŁ, 1933*

każdy język jest ludzki, zanim się stanie narodo-
wym: języki turecki, francuski i niemiecki należą 
najpierw do ludzkości, a potem do narodu turec-
kiego, francuskiego i niemieckiego 1.

Dający się zauważyć w ostatnich latach pęd do zglobalizowania kanonu literackiego 
można na wiele sposobów postrzegać jako „u-komparatystycz-nienie [comp-lit-ization]” 
literatur narodowych w obrębie nauk humanistycznych. Co do zasady, komparaty-
styka literacka była globalna od samego początku, mimo iż w okresie powojennym 
jej instytucjonalny establishment zajmował się w większości krytyką literatury eu-
ropejskiej i zaniedbywał literatury niezachodnie. Jak zauważyło wielu, założyciele 
komparatystyki literackiej – Leo Spitzer i Erich Auerbach – przybyli jako wygnańcy 
i emigranci z targanej wojną Europy, zgodnie żywiąc podejrzenia wobec nacjonali-
zmu. Ideał Weltliteratur, propagowany przez [Johanna Wolfganga] Goethego, a ko-
jarzony z zaangażowaniem w ekspansywny laicyzm kulturowy, stał się w dziedzinie 
literaturoznawstwa przesłanką, która dziś pobrzmiewa np. w eseju autorstwa 
Franca Morettiego, zatytułowanym Przypuszczenia na temat literatury światowej. 
Autor dowodzi tam, że tak naprawdę jedyną raison d’être dla ryzykownego zapusz-
czania się w „czytanie zdystansowane” jest antynacjonalizm. Moretti stwierdza: 

Chodzi o to, że dla badań nad literaturą światową (i dla wydziałów komparatystyki literackiej) nie 
ma innego usprawiedliwienia poza tym jednym: trzeba być solą w oku, nieustannym wyzwaniem dla 
literatur narodowych – a zwłaszcza dla literatury lokalnej. Jeśli komparatystyka literacka nie będzie 
właśnie tym, będzie niczym. [M 146] 2

* Jest to rozdz. 3 książki E. A p t e r  Translation Zone: A New Comparative Literature (Princeton 
2006). Objaśnienia w nawiasach kwadratowych pochodzące od tłumaczki opatrzone są inicjałami: 
O.  M. [Przypis red.].

1 L. S p i t z e r, Learning Turkish. Introd., transl. T. A t a k. „PMLA” 2011, nr 3, s. 776. Pierwodruk: 
„Varlık” 1934, nr 19. [Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie cytaty podawane są w przekładzie 
tłumaczki. Przypis red.]. 

2 Skrótem tym odsyłam do: F. M o r e t t i, Przypuszczenia na temat literatury światowej. Przeł. 
P. C z a p l i ń s k i. „Teksty Drugie” 2014, nr 4. Ponadto stosuję skróty: K = V. K l e m p e r e r, LTI. 
Notatnik filologa. Przeł. J. Z y c h o w i c z. Wyd. 2. Warszawa 1989. – L = H. L e v i n, Two Roman-
isten in America: Spitzer and Auerbach. W: Grounds for Comparison. Cambridge, Mass., 1972. – MA 
= A. M u f t i, Auerbach in Istanbul: Edward Said, Secular Criticism, and the Question of Minority 
Culture. „Critical Inquiry” 1998, nr 3. – MC = P. d e  M a n, Conclusions: Walter Benjamin’s „The 
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Każdy, kto zajmuje się komparatystyką literacką, potrafi docenić nacisk, jaki 
Moretti kładzie na antynacjonalizm. Panująca na wydziałach filologii narodowych 
doxa jest zwykle bardziej widoczna dla osób przyzwyczajonych do pracy między 
takimi wydziałami lub poza nimi, podczas gdy prądy i szkoły krytycznoliterackie 
w bardziej oczywisty sposób jawią się jako rozszerzenia literatur narodowych tym, 
którzy zupełnie świadomie oddają się łączeniu czy zniesławianiu ich. Duch narodo-
wy przenika teorie i podejścia nawet w erze antyesencjalizmu kulturowego. Wydzia-
ły anglistyki utożsamia się z dziedzictwem pragmatyzmu od krytyki praktycznej po 
nowy historycyzm. Teorie recepcji i dyskursu przyjęły się w badaniach niemieckich. 
Dekonstrukcja kojarzona jest z Francją nawet po przeniesieniu się w inne rejony 
świata. Dla języków słowiańskich morfologia i dialogiczność wciąż pozostają kartą 
przetargową w badaniach teoretycznych. „Alegoria Trzeciego Świata” utrzymuje się 
jako appellation contrôlée przy dokonywaniu klasyfikacji literatur tego obszaru glo-
bu – itd. Nie będąc przypisaną do konkretnego kraju i nie mając jednej tożsamości 
narodowej, komparatystyka jako dyscyplina nieodzownie zmierza ku zajęciu pozycji 
niezdefiniowanej pod względem narodowości, zacięcie licząc na sukces w pokony-
waniu pułapek związanych z Weltliteratur, szczególnie w coraz mocniej zglobalizo-
wanej gospodarce rządzonej przez transnarodowe prądy i wymiany. Jak jednak 
widać, im więcej mówi się o „uświatowieniu [wordling]” kanonu zgodnie z kierunkiem 
wytyczonym przez Edwarda Saida, tym trudniej o konsensus co do sposobu wypeł-
nienia tego zadania. Moretti ujmuje opisaną sytuację następująco: 

literatura wokół nas niewątpliwie tworzy system planetarny. Pytanie nie brzmi zatem, c o  powinniśmy 
zrobić, lecz j a k. Co to znaczy: studiować literaturę światową? Jak to robimy? Zajmuję się powieścią 
zachodnioeuropejską okresu 1790–1930 i poza granicami Wielkiej Brytanii czy Francji czuję się wła-
ściwie jak szarlatan. To ma być literatura światowa? [M 132]

W odpowiedzi na pytanie, „jak?”, wyłonił się szereg nagłówków, mimo iż w nie-
wielkim stopniu dają się one określić jako dojrzałe paradygmaty: „Literaturoznawstwo 
globalne” (któremu różne formy nadali Fredric Jameson oraz Masao Miyoshi), „Ko-
smopolityzm” (któremu imprimatur udzielili Bruce Robbins oraz Timothy Brennan), 
„Badania nad literaturą światową” (odrodzone dzięki Davidowi Damroschowi oraz 
Morettiemu), „Transnacjonalizm literacki” (za który dług wdzięczności mamy wobec 
Gayatri Chakravorty Spivak), a także komparatystyka postkolonialna i badania 
diasporowe (trwale naznaczone m.in. przez Saida, Homiego Bhabhę, Françoise 
Lionnet oraz Reya Chowa). Choć kategorie te obiecują żywe zaangażowanie w nie-
zachodnie tradycje, oferują niewiele rozwiązań metodologicznych dla pragmatycznej 
kwestii, jak dokonywać wiarygodnych porównań między radykalnie różnymi języ-
kami i literaturami. Moretti zwięźle ujmuje i tę kwestię:

literatura światowa nie jest obiektem, lecz problemem, i to problemem, który domaga się nowej kry-
tycznej metody. Nikt nigdy nie wynalazł metody, czytając po prostu więcej książek. [M 133]

Task of the Translator”. W: The Resistance to Theory. Foreword W. G o d z i c h. Minneapolis 1986. 
– MW = P. d e  M a n, Waltera Benjamina „Zadanie tłumacza”. Przeł. M. S z u s t e r. „Literatura na 
Świecie” 2011, nr 5/6 (polskie tłumaczenie MC). – S = L. S p i t z e r, Representative Essays. Fore-
word J. F r e c c e r o. Ed. A. K. F o r c i o n e, H. L i n d e n b e r g e r, M. S u t h e r l a n d. Stanford, 
Calif., 1988. – SO = E. S a i d, Out of Place: A Memoir. New York 1999. – SR = E. S a i d, Represen-
tations of the Intellectual. New York 1994. 
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Czy sam włoski uczony proponuje jakąś metodę? Cóż, tak i nie. Wprowadza 
obiecującą ideę „zdystansowanego czytania” jako fundamentu nowej epistemologii 
(pobrzmiewa w niej echo pojęć nacjonalizmu zdystansowanego czy e-nacjonalizmu 
Benedicta Andersona), ale jest to idea, której grozi potencjalne zatonięcie w morzu 
fragmentów, gdzie jednostki literatury w skali mikro i makro rozmywają się w sys-
temie globalnym nie posiadającym żadnego oczywistego narzędzia do porządkowa-
nia. Zdaniem Morettiego, dystans „jest warunkiem wiedzy”:

pozwala [...] skupić się na jednostkach mniejszych lub większych od pojedynczego tekstu – na środkach 
stylistycznych, tematach, tropach lub gatunkach i systemach. A jeśli tekst literacki jako taki zniknie 
między tym, co bardzo małe i bardzo duże? Cóż, jest to jeden z tych przypadków, w których można 
zasadnie powiedzieć: mniej znaczy więcej. [M 135]

Nawet jeżeli w takim ujęciu czytanie zdystansowane wydaje się niewiele różnić 
od dawnego akcentowania tropów, tematów i gatunków, znanego z komparatysty-
ki literackiej minionych lat, Moretti – by oddać mu sprawiedliwość – nawołuje do 
czegoś bardziej radykalnego. Onieśmielony perspektywą tego, co Margaret Cohen 
nazwała „wielkimi nieprzeczytanymi”, włoski badacz, uczciwie przyznając, że w ra-
mach swej własnej specjalizacji miał do czynienia tylko z „kanonicznym ułamkiem” 
literatury, opowiada się za pewnego rodzaju herezją krytycznoliteracką, która 
obywa się bez bliskiego czytania, otwarcie polega na materiale z drugiej ręki, a siły 
intelektualne podporządkowuje osiągnięciom tzw. dnia syntezy. Idąc w ślady Im-
manuela Wallersteina, mistrza teorii systemów-światów, Moretti pokłada nadzieję 
w przebłysku syntetycznej przenikliwości, która tworzy zmienny paradygmat glo-
balnej relewancji. Podawane przez włoskiego uczonego przykłady akcentują usta-
lony społecznie formalizm – „formy jako abstrakty relacji społecznych” – począwszy 
od przeprowadzonej przez Roberta Schwarza lektury formalnej „zagranicznego 
długu” w powieści brazylijskiej, przez wysuniętą przez Henry’ego Zhao koncepcję 
„niepewnego narratora” pozwalającą na wyrażenie „różnic interpretacyjnych” mię-
dzy Wschodem a Zachodem, aż po zaprezentowane przez Ata Quaysona posłużenie 
się nurtem nigeryjskiego postrealizmu jako przykrywką narracyjną dla imperialnej 
interferencji (M 136–144).

Podjęta przez Morettiego próba przypisania na nowo wagi fabule, bohaterowi, 
głosowi i gatunkowi jako nośnym jednostkom literatury globalnej jest w dużej 
mierze godna polecenia, podobnie jak postulowany przez tego badacza formalizm 
polityczny praktykowany w poszerzonym polu teorii systemów-światów. Za pomo-
cą tej metody Moretti otwarcie zauważa nierówne szanse globalnego kapitału sym-
bolicznego. Podobnie jak dzieło Perry’ego Andersona i innych z grona „New Left 
Review”, prezentowane przez Morettiego podejście „makro” wyraźnie czerpie z Mar- 
ksizmu i formy Jamesona. Jest to jednak podejście, które ignoruje stopień, w jakim 
„Wyższa Krytyka” 3, ze swym internacjonalistycznym obiegiem, funkcjonowała już 
jako pewna forma zdystansowanego czytania. Podejście to przedkłada również 

3 E. S a i d, Świat, tekst, krytyk. Przeł. A. K r a w c z y k - Ł a s k a r z e w s k a. W zb.: Kultura, tekst, 
ideologia. Dyskursy współczesnej amerykanistyki. Red. A. P r e i s - S m i t h. Kraków 2004, s. 44. 
[Przypis tłum.].

I-4.indd   77 2018-06-15   12:18:17



RozpRawy i aRtykuły78

zaangażowanie narracyjne nad lingwistyczne, a to – wedle moich przypuszczeń – 
jest ostatecznie pozostałością po odświeżonej przez Morettiego Weltliteratur.

z nie rozwiązaną przez Morettiego kwestią zapotrzebowania na globalizm pełną 
parą, który zwaloryzowałby tekstualną bliskość, odmawiając jednocześnie wyrze-
czenia się dystansu, mierzył się już wcześniej w historii literatury Leo Spitzer, 
kiedy turecki rząd zlecił mu opracowanie programu nauczania filologii w Stambu-
le w 1933 roku. Jeśli przyjrzeć się ponownie nie tyle temu, co Spitzer głosił (uni-
wersalnemu eurocentryzmowi), ile raczej temu, co praktykował (inscenizowanej 
kakofonii wielojęzycznych potyczek), odnaleźć można przykład komparatyzmu, 
który podtrzymuje zarazem globalny zasięg i tekstualną bliskość.

Dość nagminne w dziejach literaturoznawstwa porównawczego stało się cyto-
wanie melancholijnego postscriptum do Mimesis auerbacha, w którym omawia on 
okoliczności przygotowywania tej rozprawy w czasie swojego przebywania na emi-
gracji w turcji od 1933 do 1945 roku:

książka pisana była w Stambule podczas wojny. Nie ma tu biblioteki wyposażonej odpowiednio do 
studiów nad piśmiennictwem europejskim; kontakty międzynarodowe uległy zerwaniu; w konsekwen-
cji musiałem zrezygnować z lektury niemal wszystkich czasopism, z uwzględnienia większości najśwież-
szych prac, ba, niekiedy nawet z posługiwania się godnymi zaufania wydaniami krytycznymi omawianych 
przeze mnie tekstów. Jest zatem rzeczą możliwą, a nawet prawdopodobną, że uwadze mojej umknęło 
wiele spraw, które dzisiaj musiałbym uwzględnić [...]. [...] Jest zresztą rzeczą całkiem możliwą, że książ-
ka ta zawdzięcza swoje powstanie właśnie brakowi ogromnej biblioteki fachowej; gdybym próbował 
dowiedzieć się wszystkiego, co napisano o tak ogromnym przedmiocie, prawdopodobnie nigdy nie zdo-
łałbym zabrać się do pisania 4.

Równie słynne jest wykorzystanie tego fragmentu przez Saida, który z powyż-
szych słów uczynił nie tylko podwaliny pod krytykę przypominającą orientalistycz-
nego robaka zżerającego eurocentryzm krytycznoliteracki od środka, ale również 
fundamenty dla swej własnej szczególnej odmiany humanizmu na wygnaniu: 
„książka ta zawdzięcza swe istnienie samemu faktowi orientalnego, a nie zachod-
niego wygnania i bezdomności” – pisał [o Mimesis] Said w tomie Świat, tekst i kry-
tyk 5. auerbach, jak zauważyło wielu, pozostał dla Saida stałym punktem odniesie-
nia, począwszy od tego, że Said u progu swej kariery w 1969 roku przełożył (wspól-
nie z żoną, Maire) nowatorski esej auerbacha zatytułowany Filologia i „Weltliteratur”, 
aż po rok 1999, kiedy to w periodyku wydawanym przez Modern Language asso-
ciation, jako ówczesny przewodniczący tego stowarzyszenia naukowego, w swej 
własnej rubryce, opatrzonej nagłówkiem Humanizm?, zbeształ auerbacha za bycie 
„zdumionym” „eksplozją” „nowych” języków po drugiej wojnie światowej. Jednak 
nawet w tym ataku krytyki Said w swej wizji humanizmu przywraca projekt auer-
bachowski: „w każdym razie nie wierzę, że możemy uniknąć tematu humanizmu” 
– konkluduje 6. 

4 E. a u e r b a c h, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu. przeł., wstęp 
Z. Ż a b i c k i. t. 2. warszawa 1968, s. 425–426.

5 E. S a i d, The World, the Text and the Critic. Cambridge, Mass., 1983, s. 8. [podaję ten cytat w moim 
tłumaczeniu, gdyż tłumaczenie k r a w c z y k - ł a s k a r z e w s k i e j  (zob. przypis 3) nie zawiera 
tego fragmentu – o. M.].

6 E. S a i d, Humanism? „MLa Newsletter” 1999, nr 3, s. 4.
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W eseju Auerbach in Istanbul: Edward Said, Secular Criticism, and the Question 
of Minority Culture Aamir Mufti wykorzystuje auerbachowskiego Saida jako punkt 
wyjścia do ponownego przemyślenia komparatystyki literackiej w postkolonialnym 
świecie, mocno zakotwiczając ją w doświadczeniu mniejszości. Tam, gdzie Said, 
zdaniem Muftiego, potraktował wygnanie Auerbacha jako czynnik, który sprowoko-
wał uczonego do „zakwestionowania przyjętych pojęć »narodu, domu, wspólnoty 
i przynależności«”, Mufti proponuje przejście od polityki odwrotu od domu [un-homing] 
do polityki bezpaństwowości – z tym wszystkim, co implikuje utratę ludzkiej god-
ności, odarcie z praw i zredukowanie tożsamości etnicznej do bezimiennej kategorii 
mniejszości (Mufti zapożycza tutaj elementy dokonanej przez Hannah Arendt – w Ko-
rzeniach totalitaryzmu – analizy Żydów jako paradygmatycznej mniejszości; MA 103):

Obstawanie Saida przy krytycznym imperatywie laickości może tylko wtedy wydać się elitarystycz-
ne i dlatego paradoksalne, gdy nie uda się nam rozpoznać w jego pracy ciążenia mniejszościowego 
i emigracyjnego, gdy zapomnimy o przywoływanej wielokrotnie przez Saida dręczącej wizji postaci Au-
erbacha na wygnaniu w Turcji. Właśnie tak mamy czytać Saida, kiedy on sam mówi o wygnaniu nie 
jako o „przywileju”, ale jako o permanentnej krytyce „tych instytucji masowych, które dominują w no-
woczesnym życiu”. Saidowska krytyka świecka bezustannie wskazuje na dylematy i horrory, ale tak- 
że – przede wszystkim – na możliwości etyczne mniejszościowego istnienia we współczesności. [MA 107]

Występując przeciwko Ahjazowi Ahmadowi, według którego – jak utrzymuje 
Mufti – Auerbach to synonim Wielkiego Humanisty, „torysowskich poglądów” za-
blokowanych w ciągłej potyczce z Foucaultowskim antyhumanizmem, autor eseju 
podkreśla paralele między Auerbachowską „syntetyczną” praktyką krytyczną a ho-
listycznymi aspektami Saidowskiego orientalizmu. Wyodrębnia w tym Auerbachu, 
którego wynalazł Said, pewną etykę współistnienia, ideał etyczny Weltliteratur 
uznający kruchość bycia-w-świecie [worldliness] 7 i nie dający się zastraszyć przez 
widmo „innych” systemów znaków służących do komunikacji, tłoczących się na 
parkietach języków i literatur europejskich.

Co się jednak dzieje z tym paradygmatem etycznym globalnego komparatyzmu, 
skoro jesteśmy zmuszeni do zrewidowania założycielskiego mitu wygnania? Czy 
obraz się zmienia, czy następuje przesunięcie w sposobie, w jaki odczytujemy me-
lancholijne postscriptum Auerbacha i jego samozwańczą samotność intelektualną, 
kiedy w pełni zdajemy sobie sprawę z faktu, że Spitzer przebywał w Stambule przez 
szereg lat, nim jeszcze Auerbach tam dotarł? W dziejach wczesnej komparatystyki 

7 W eseju Radykał, nomada, nie-radykał. Edward W. Said i humanizm wykorzeniony (w zb.: Migracje 
modernizmu. Red. nauk. T. M a j e w s k i, A. R e j n i a k - M a j e w s k a, W. M a r z e c. Łódź 2014, 
s. 466, przypis 37. Na stronie: http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/20791/
MM_radykal_nomada.pdf?sequence=1&isAllowed=y ádata dostępu: 18 IV 2018ñ) M. N o w i c k a 
tłumaczy „worldliness” jako „ziemskość” i tak uzasadnia swój wybór: „Saidowski termin »worldli-
ness« został już wcześniej przełożony na język polski, ale jako »bycie-w-świecie« [...] [w tekście Świat, 
tekst, krytyk; zob. przypis 3 – O. M.]. To tłumaczenie wydaje się jednak niefortunne, ponieważ 
mylnie odsyła do myśli Martina Heideggera, która nie stanowiła dla Saida silnej inspiracji przy 
formułowaniu własnej koncepcji, podobnie zresztą fenomenologia Husserla czy fenomenologia 
społeczna Schütza, gdzie pojawia się pojęcie wewnątrzświatowości. Z kolei określenie »światowość« 
kieruje ku kosmopolityzmowi, a nie ten sens »worldliness« akcentuje w swoich pracach Said. Z tych 
powodów autorka niniejszego artykułu proponuje tłumaczyć »worldliness« jako ziemskość”. Ja 
jednak sugerowałabym pozostanie przy „byciu-w-świecie”. [Przypis tłum.].
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literackiej mało jest śladów stambulskiego rozdziału w historii literatury; istnieją 
bardzo nieliczne wzmianki o współpracy intelektualnej między zatrudnionymi na 
Uniwersytecie Stambulskim w latach trzydziestych XX wieku emigrantami a turec-
kimi asystentami i naprawdę nie ma pełnych sprawozdań z tego, co się stało z eu-
ropejskim nauczaniem filologii, kiedy przeszczepiono je na grunt turecki 8. Chcia-
łabym zasugerować, że fakt, iż Spitzer założył tętniącą życiem szkołę filologii 
w Stambule, a przy okazji uczył się tureckiego, może mieć znaczący wpływ na 
obecne próby zredefiniowania komparatystyki jako „uświatowionego” komparatyzmu 
mniejszościowego. Sądzę, że w literaturoznawstwie globalizującym niekiedy zapo-
mina się o tym, w jaki sposób wczesna komparatystyka literacka już od zawsze 
była zglobalizowana. Spitzer w Stambule, p r z e d  A u e r b a c h e m, opowiada 
historię nie tylko humanizmu na wygnaniu, ale i światowych wymian językowych 
zawierających w sobie zalążki transnarodowego humanizmu czy globalnego trans-
latio. Jako że status tradycji europejskich w ramach badań postkolonialnych wciąż 
podlega negocjacjom, ów transnarodowy humanizm można rozumieć jako prakty-
kę krytyczną, która rozlicza się z niepewnym statusem myśli europejskiej na przy-
szłym globalnym rynku kultury. Kwestionuje funkcjonowanie modeli europejskich 
jako domyślnych w praktykach hermeneutycznych, a mimo to uznaje – jak wyraź-
nie czyni Said – że spuścizna humanizmu filologicznego nie jest i nigdy nie była 
kwestią opozycji Zachodu i nie-Zachodu; spuścizna ta była i pozostaje historią 
importu i eksportu intelektualnego, w których zdarto etykiety zawierające nazwy 
krajów pochodzenia. René Etiemble ewidentnie wyczuwał tę spuściznę, kiedy w 1966 
roku wezwał do przekształcenia komparatystyki literackiej w taki sposób, aby 
przystosować ją do przyszłej demografii:

[do] jednego czy dwóch miliardów Chińczyków, którzy będą utrzymywać, że należą do czołówki wielkich 
potęg; setek milionów muzułmanów, którzy, zastrzegłszy swą wolę niepodległości, potwierdzą (jak w za-
sadzie już czynią) swój imperializm religijny; [do] Indii, w których setki milionów będą mówić różnymi 
językami: jedni – tamilskim; inni – hindi; jeszcze inni – bengalskim czy marathi; itd.; dziesiątków mi-
lionów Indian w Ameryce Łacińskiej, którzy będą grzmieć o prawo do stania się na powrót ludźmi, i to 
ludźmi z pełnią praw; przynajmniej stu dwudziestu milionów Japończyków, obok obecnych dwóch 
mocarstw, Rosji i Stanów Zjednoczonych, które być może się sprzymierzą ze sobą, aby stworzyć prze-
ciwwagę dla nowych ambicji; ogromnej Brazylii, Ameryki Łacińskiej nareszcie wolnej od imperializmu 
Stanów Zjednoczonych; Czarnej Afryki wysławiającej bądź negującej négritude, itp. Co do nas, Francu-
zów, jesteśmy dość chętni, by stworzyć Agrégation Literatury Nowożytnej, pod warunkiem jednakże, iż 
w jej skład nie wejdą Chiny ani świat arabski 9.

8 Krótki opis kariery Spitzera i Auerbacha w Stambule można znaleźć w: G. G r e e n, Literary Criti-
cism and the Structures of History: Erich Auerbach and Leo Spitzer. Foreword R. S c h o l e s. Lincoln, 
Nebr. – London 1982. G r e e n  (ibidem, s. 105) utrzymuje, że Stambuł nie był dla Spitzera miejscem 
cierpienia i że przebywając w nim, austriacki filolog „skoncentrował się na »wewnętrznej formie«: 
ze »zuchwałą pewnością«, jaka rodzi się z pokładania wiary w Opatrzność, postrzegał swoje otocze-
nie – mimo istniejących w tym środowisku wad – jako ożywione przez boskiego ducha”. Esej 
T. R. H a r t a  Literature as Language: Auerbach, Spitzer, Jakobson (w zb.: Literary History and the 
Challenge of Philology: The Legacy of Erich Auerbach. Ed. S. L e r e r. Stanford, Calif., 1996) jest 
jednym z niewielu tekstów, w których uznaje się wpływ Stambułu i alfabetyzacji Turków na dzieło 
Auerbacha. Zob. ibidem, s. 227–230. 

9 R. E t i e m b l e, The Crisis in Comparative Literature. Transl., foreword G. J o y a u x, H. W e i s i n-
g e r. East Lansing, Mich., 1966, s. 56.
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Przedstawiona przez Etiemble’a prorocza wizja współczesnej polityki literackiej 
sięga aż po reformę komparatystyki jako samodzielnej dyscypliny w roku 2050. 
Tematy, które zaproponował francuski badacz – „Kontakty między Żydami, chrze-
ścijanami i muzułmanami w Andaluzji; zachodnie wpływy w czasach Meiji [na 
przełomie XIX i XX wieku w Japonii – O. M.]; wpływ odkrycia Japonii na powstanie 
ideałów liberalnych w epoce oświecenia; rozwój idei rasistowskich w Europie od 
czasu odkrycia Ameryki i Czarnej Afryki; bilingwizm w krajach skolonizowanych; 
wpływ dwujęzyczności na powstającą literaturę” itd. – w pełni dotrzymują kroku 
temu rodzajowi działań, jaki jest podejmowany dzisiaj w badaniach transnarodo-
wych i postkolonialnych 10. Skoro Etiemble dla lat sześćdziesiątych XX wieku za-
projektował taki futurystyczny komparatyzm globalny, który aktualny jest jeszcze 
w roku 2005, to znaczy, że odziedziczył wizję wprowadzoną do dydaktyki przez 
Spitzera już trzy dekady wcześniej. Historia stambulskiego seminarium austriac-
kiego filologa i model globalnego translatio, jaki ona dostarcza, w szczególny sposób 
wpływają zatem na komparatystykę literacką dzisiaj.

Spitzer, w Stanach Zjednoczonych najbardziej znany ze zbioru esejów na temat 
stylistyki, opublikowanych w 1967 roku pod takim samym tytułem jak esej prze-
wodni, Linguistics and Literary History, pod względem erudycji i odgrywanej w świe-
cie akademickim roli nauczyciela wielu pokoleń komparatystów miał tylko jednego 
rywala: Auerbacha. Paul de Man zaliczył Spitzera bezpośrednio do „wyjątkowej 
grupy [...] romanistów niemieckiego pochodzenia”, do której należeli też Hugo Frie-
drich, Karl Vossler, Ernst Robert Curtius i właśnie Auerbach 11. We wstępie do 
zbioru pt. Leo Spitzer: Representative Essays były uczeń austriackiego filologa na 
Uniwersytecie Hopkinsa, John Freccero, uznał Spitzera za głównego założyciela 
komparatystyki literackiej w Ameryce 12. Spitzer wolał prezentacje hermeneutyczne 
od książek poświęconych pojedynczym autorom. Pisał z rozmachem i niesystema-
tycznie, a jednoczącymi elementami w jego dziele były głównie ciągłe zainteresowa-
nie heurystyką i zajmowanie się wybranymi pisarzami hiszpańskiego Złotego 
Wieku, włoskiego renesansu, francuskiego oświecenia oraz dekadentami ([Miguelem 
de] Cervantesem, [Luisem de] Góngorą, [Félixem] Lopem de Vegą, Dantem, [Deni-
sem] Diderotem, [Charles’em] Baudelaire’em, Charles’em-Louis’em Philippe’em).

Spitzer był całkowicie nieprzygotowany na zinstytucjonalizowanie antysemity-
zmu w okresie nazistowskim poprzedzającym drugą wojnę światową. Podobnie jak 
Victor Klemperer, zakładał, że nie będą mu groziły prześladowania polityczne dzię-

10 Ibidem, s. 57.
11 P. d e  M a n, Blindness and Insight: Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism. Minneapolis, 

Minn., 1971, s. 171. Szereg ostatnich publikacji świadczy o wznowieniu zainteresowania romani-
styczną tradycją filologiczną sprzed i z okresu drugiej wojny światowej. Zob. P. J e h l e, Werner 
Krauss und die Romanistik im NS-Staat. Hamburg 1996. – H. U. G u m b r e c h t, Vom Leben und 
Sterben der grossen Romanisten: Karl Vossler, Ernst Robert Curtius, Leo Spitzer, Erich Auerbach, 
Werner Krauss. München 2002. Aby zapoznać się z recenzją książki Jehlego, podkreślającą aktu-
alność wznowionych studiów nad karierą W. Kraussa, „wojującego humanisty” i badacza oświe-
cenia, który wstąpił do partii w 1945 r. i wyemigrował na Wschód, aby objąć kierownictwo w In-
stytucie Romanistyki w Lipsku, zob. D. S u v i n, Auerbach’s Assistant. „New Left Review” 2002, 
nr 5/6. 

12 J. F r e c c e r o, Foreword. W: S XVI–XVII.
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ki temu, że otrzymał odznaczenie za służbę wojskową w trakcie pierwszej wojny 
światowej (doświadczenie Spitzera jako cenzora listów więźniów włoskich stało się 
podstawą jego wczesnej publikacji na temat peryfrazy i licznych „słów na określe-
nie głodu”) 13. W przeciwieństwie do Klemperera, który pozostał w Dreźnie przez 
całą wojnę (jakoś udało mu się przetrwać i mimo rozpaczy powstrzymać od popeł-
nienia samobójstwa, a pomógł mu w tym „notatnik filologa”, w którym badacz 
dokumentował sposób, w jaki naziści wypaczali język niemiecki), Spitzer uciekł do 
Stambułu w 1933 roku. 2 V 1933 [niemieckie] Ministerstwo Edukacji zatwierdziło 
przyjęcie Curtiusa na stanowisko Austriaka na uniwersytecie w Kolonii, a w lipcu 
tegoż roku Spitzer został wraz z innymi żydowskimi członkami wydziału zadenun-
cjowany w raporcie przedłożonym rektorowi uczelni, przygotowanym zaś przez 
przewodniczącego narodowosocjalistycznej grupy studenckiej 14. Wyczuwając zbli-
żającą się zagładę, Spitzer ustąpił z funkcji wkrótce po otrzymaniu z uniwersytetów 
w Manchesterze i Stambule zaproszeń do prowadzenia wykładów. W podróży do 
Turcji towarzyszyły badaczowi żona, dzieci oraz asystentka, Rosemarie Burkart. 
W Stambule ona i Spitzer przeżyli namiętny romans 15. Sama będąc ze wszech miar 
utalentowaną filolożką i – jak pozwala sądzić jej fotografia – na wskroś „nowoczesną 
kobietą”, z krótko ostrzyżonymi włosami oraz z zamiłowaniem do sportu, sztuki 
i muzyki, Burkart pomogła złagodzić melancholię, która z pewnością towarzyszyła 
wygnaniu Spitzera. Być może nie jest dziełem przypadku fakt, że w artykule Nauka 
tureckiego Spitzer użył języka miłości do opisania tego, co się czuje podczas nauki 
języka obcego w późnym wieku.

Sytuacja Spitzera w 1933 roku podobna była do tej, w jakiej znalazły się setki 
nauczycieli akademickich żydowskiego pochodzenia, zwalnianych w tym okresie ze 
stanowisk. Wielu wyemigrowało do Palestyny, inni znaleźli schronienie w nieoku-
powanych stolicach europejskich (przypadek historyków sztuki Fritza Saxla, Niko-
lausa Pevsnera, Gertrud Bing i Ottona Pächta w Londynie), a całkiem spora liczba 
wylądowała w Ameryce Łacińskiej (przede wszystkim w Brazylii, Peru i Meksyku). 

13 L. S p i t z e r, Die Umschreibungen des Begriffes „Hunger” im Italienischen. Halle 1921.
14 Karierowiczowski oportunizm Curtiusa w obliczu zwolnionego przez Spitzera stanowiska był od-

czytywany jako dowód na kompromisowość wobec narodowosocjalistycznej biurokracji. Wciąż 
toczy się spór na temat Curtiusowskiej wizji Europejczyków jako obywateli ludzkości. E. J. R i c h-
a r d s  (La Conscience européenne chez Curtius et chez ses détracteurs. W zb.: Ernst Robert Curtius 
et l’idée d’Europe. Actes du Colloque de Mulhouse et Thann des 29, 30 et 31 janvier 1992. Organisé 
par J. B e m, A. G u y a u x. Paris 1995, s. 260–261) układa te wątpliwości w serię ważnych pytań: 
czy owa wizja ponadnarodowej Europy, uchwytna w mistrzowskim dziele Curtiusa z 1948 r., za-
tytułowanym Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, była niebezpiecznym przedmurzem 
dla ideologii „Twierdzy Europa” Himmlera bądź dla nazistowskiej wizji nowej Germanii zbudowanej 
na romantycznym neomediewalizmie? Czy zakładanie przez Curtiusa, że jego ideał europejskiego 
humanizmu nie zostanie skażony przez okoliczności historyczne, było przejawem naiwności poli-
tycznej? Czy też uczony był po prostu kozłem ofiarnym dla wszystkich badaczy niemieckiego ro-
mantyzmu, którzy nietknięci kontynuowali swą pracę lub korzystali z wyjazdów na emigrację, do 
jakich doszło za czasów Trzeciej Rzeszy? Czy Curtiusa nieuczciwie mylnie odczytywano, jeśli 
uwzględnić jego konsekwentne, a jak powiedzieliby niektórzy – odważne – odpieranie teorii cech 
narodowych? 

15 Spitzer otrzymał w 1934 r. propozycję z Harvardu, jednak R. Burkart nie zdołała uzyskać pozwo-
lenia na pobyt w Stanach Zjednoczonych i oboje pozostali w Turcji przez kolejne dwa lata. 
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Ulubionym celem podróży były Stany Zjednoczone, ale poza uczonymi o międzyna-
rodowej renomie, jak [Albert] Einstein, Paul Oskar Kristeller czy Erwin Panofsky, 
wielu spośród tych, którzy uciekli do USA, spotkało się z ograniczonymi możliwo-
ściami zatrudnienia w tym kraju, głównie z powodu antysemityzmu w akademickim 
światku Ameryki. Jak efektownie pokazuje film dokumentalny From Swastika to 
Jim Crow, to amerykańskie college’e ze stanów południowych, kształcące czarno-
skórych, częstokroć wyciągały ku emigrującym uczonym pomocną dłoń, tworząc 
w ten sposób pokolenie czarnoskórych nauczycieli akademickich wyedukowanych 
przez żydowskich emigrantów – nauczycieli, którzy mieli później zaświadczyć o po-
czuciu wspólnoty historii prześladowanych mniejszości. Jako jeden z nielicznych 
szczęściarzy, Spitzer z łatwością uzyskiwał oferty pracy i spędził trzy lata, 1933–1936, 
na Uniwersytecie Stambulskim jako pierwszy profesor wykładający języki łacińskie 
i literaturę na Wydziale Literatury oraz jako kierownik tamtejszej Szkoły Języków 
Obcych. Mimo iż Spitzer i Auerbach nie spotkali się w Stambule, ponieważ pierwszy 
z nich wyruszył do Stanów Zjednoczonych tuż przed przybyciem do Turcji drugiego 
na początku grudnia 1936, to właśnie na zaproszenie Spitzera Auerbach dołączył 
do pracowników stambulskiego wydziału, a nie tylko z powodu chęci odizolowania 
się od Europy, jak każe nam wierzyć w swoim Posłowiu do Mimesis. Przepełniony 
goryczą opis samotności na odludziu, [stworzony w tym tekście], wydaje się w rze-
czywistości nieco zniekształconym obrazem życia i pracy w Stambule, gdy weźmie 
się pod lupę wspólnotę intelektualistów zgromadzoną tam w latach dwudziestych 
i trzydziestych XX wieku 16.

Z wywiadu, jaki przeprowadziłam z Süheylą Bayrav, mającą wówczas 86 lat 
wybitną emerytowaną profesor literatury na Uniwersytecie Stambulskim, dawną 
uczestniczką seminarium prowadzonego przez Spitzera w 1933 roku, jasno wynika, 
że dominowała tam rodzinna atmosfera 17. Tureccy studenci – Nesteren Dirvana, 
Mina Urgan, Sabahattin Eyüboğlu, Safinaz Duruman – włączali się do dyskusji 
z przebywającymi na emigracji Heinzem Anstockiem, Evą Buck, Herbertem 
i Lieselotte Dieckmannami, Traugottem Fuchsem, Hansem Marchandem, Robertem 
Anheggerem, Ernstem Engelburgiem, Kurtem Laqueurem, Andreasem Tietzem 
i Karlem Weinerem. Wykłady często odbywały się w mieszkaniu Spitzera, wyposa-
żonym w obszerny księgozbiór prywatny, zawierający pozycje podmiotowe i przed-
miotowe. Kiedy młoda wówczas Süheyla Bayrav (pisząca pod kierunkiem Spitzera 
pracę o Pieśni o Rolandzie) rozwiązała zagadkę etymologiczną, z którą Spitzer bo-
rykał się przez kilka lat, on – posiłkując się tomami stojącymi na półkach jego 
własnej biblioteki – natychmiast potwierdził, że intuicja Bayrav jest prawidłowa. 
Od tamtej chwili została ona mianowana poważnym filologiem, a w końcu dołączy-
ła do pracowników wydziału kierowanego przez Spitzera jako członek kadry na-
ukowo-dydaktycznej. Należała do pierwszego pokolenia Turczynek uczęszczających 

16 Mimo iż często krytykował braki w księgozbiorze stambulskiej biblioteki, Auerbach zdołał około 
1944 r. zredagować publikację z seminarium romanistycznego zawierającą oparte na bogatej lite-
raturze eseje traktujące o takich autorach, jak W. Shakespeare, Ch. Péguy, P. B. Shelley, 
Ch. Marlowe i R. M. Rilke, oraz o Jakobsonowskim językoznawstwie. 

17 Rozmowa ta przeprowadzona została latem 2001 w języku francuskim, w domu S. Bayrav, usytu-
owanym na przedmieściach Stambułu po azjatyckiej stronie miasta.
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na uniwersytet i wybierających drogę kariery akademickiej. Seminarium Spitzera, 
choć budzące grozę, pozwoliło wypromować szereg kobiet uprawiających zawodowo 
naukę: Rosemarie Burkart działała i tworzyła jako profesor filologii romańskiej, 
Eva Buck, tłumaczka niemieckiego pochodzenia, wychowana w Chinach i eduko-
wana przez brytyjskie zakonnice, skorzystała ze swych doświadczeń w porówny-
waniu języków i stworzyła antologię literatury europejskiej w języku tureckim; Azra 
Ahat, humanistka z belgijskim wykształceniem, zredagowała słownik mitologii 
greckiej i stała się znaną tłumaczką; a Bayrav zbudowała pomost między filologią 
a semiotyką strukturalną dzięki uprawianiu językoznawczo zorientowanej krytyki 
literackiej, poza tym zaś działała jak magnes na tureckich pisarzy i na goszczących 
w Stambule intelektualistów, takich jak Roland Barthes i Michel Foucault.

Bayrav i inni przedstawiciele jej pokolenia aż po lata siedemdziesiąte i osiem-
dziesiąte XX wieku kontynuowali zapoczątkowaną przez seminarium Spitzera 
tradycję wschodnio-zachodniej wymiany i oddania problematyce przekładu. Nato-
miast Auerbach i jego uczniowie, z których większość, jak Walter Kranz czy Herbert 
Dieckmann, wywodziła się z Niemiec i koncentrowała się na językach oraz litera-
turach europejskich, najwyraźniej byli stosunkowo mało zainteresowani potencjal-
nym rozszerzeniem wizji Literatury Światowej – ze względu na warunki ich wygna-
nia. Spotkawszy po raz pierwszy w Ameryce Harry’ego Levina, Auerbach zdyskre-
dytował uczoność swoich tureckich kolegów, zwracając uwagę na sprawę 
tureckiego tłumacza, który przyznał, że Dantego przekładał z przypadkowo wybra-
nej wersji francuskiej (L 112–113) 18. Ważniejsza przyczyna niestrawności intelek-
tualnej Auerbacha miała wszakże charakter polityczny. Uczony z goryczą sprzeci-
wiał się klimatowi narastającego w Turcji nacjonalizmu i wciąż z ogromną podejrz-
liwością traktował dziwaczną próbę połączenia go z kulturą europejską. W liście 
do Waltera Benjamina, napisanym w 1937 roku, odżegnywał się od „fanatycznie 
antytradycyjnego nacjonalizmu”, który był wynikiem prowadzonej przez [Mustafę 
Kemala] Atatürka „walki z demokracjami europejskimi z jednej strony i starą ma-
hometańską, panislamską ekonomią sułtańską z drugiej”. Auerbach przypuszczał 
(podając argumenty, które zyskały popularność po 11 września), że obecność emi-
grantów w Stambule była częścią przygotowanego przez rząd turecki planu uwol-
nienia się spod imperialnej hegemonii, obejmującego nabycie europejskiej wiedzy 
specjalistycznej z zakresu technologii z zamiarem zwrócenia jej przeciwko Europie.

[Chodzić miało też o] odrzucenie wszelkiego istniejącego mahometańskiego dziedzictwa kulturo-
wego, zbudowanie fantastycznego stosunku do pierwotnej tożsamości tureckiej, zmodernizowanie 
technologii na modłę europejską, aby zwyciężyć znienawidzoną, acz podziwianą Europę jej własną 
bronią. Dlatego właśnie na stanowiskach nauczycielskich preferowano emigrantów z europejskim wy-
kształceniem, od których można się uczyć bez groźby obcej propagandy. Rezultat: ekstremalny nacjo-
nalizm, jakiemu towarzyszyło jednoczesne niszczenie historycznego ducha narodowego 19.

18 W eseju tym Levin dowodzi, że Spitzer i Auerbach w odmienny sposób zareagowali na „brak akce-
soriów naukowych” w Stambule. Według autora przywoływanego tekstu Wortbildungslehre, czyli 
podejście słowotwórcze Spitzera, gra rolę „podnauki”, a „bardziej społecznohistoryczne aniżeli 
ściśle stylistyczne” podejście Auerbacha – rolę „paranauki” (L 118).

19 Cyt. za: K. B a r c k, Walter Benjamin and Erich Auerbach: Fragments of a Correspondence. „Dia-
critics” 1992, nr 3/4, s. 82.
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Ten nowy nacjonalizm turecki i związane z nim represje kulturowe z pewnością 
było widać w trakcie 11-letniego pobytu Auerbacha w Stambule, można by jednak 
bez żadnej przesady wytoczyć argument, że to właśnie dzięki owemu tymczasowemu 
krzyżowaniu się tureckiej polityki językowej z europejskim humanizmem filologicznym 
powstały warunki, które doprowadziły do wynalezienia komparatystyki literackiej 
jako dyscypliny ogólnoświatowej, przynajmniej w jej pierwotnym kształcie. W Stam-
bule doszło do fascynującej kolizji między ideologią nowych narodów, służącą zbu-
dowaniu postępowej tureckiej tożsamości za pomocą najnowszych europejskich 
pedagogik, a ideologią kultury europejskiej, mającą na celu podtrzymanie ideałów 
zachodniego humanizmu w obliczu spustoszeń dokonanych przez nacjonalizm.

Autoportret Auerbacha jako samotnego uczonego europejskiego staje pod tym 
większym znakiem zapytania, im bardziej bierze się pod uwagę dużych rozmiarów 
wspólnotę europejskich artystów, polityków i przedstawicieli różnych zawodów, 
która była w Stambule (i Ankarze) już na dobre uformowana, zanim Auerbach przy-
jechał do Turcji w 1936 roku 20. Mitograf Georges Dumézil pracował w tym mieście 
w latach 1925–1931, przybywszy tam na zaproszenie Atatürka, zlecającego mu 
pomoc w przygotowaniu gruntu pod alfabetyzację w 1928 roku. Lew Trocki znalazł 
tam bezpieczną przystań w latach 1931–1933, podobnie jak Gerhard Kessler, nie-
miecki socjalista i uchodźca polityczny, który pomógł założyć związek zawodowy 
tureckich robotników. Na Uniwersytet Stambulski (znany wtedy jako Emigré Uni-
versität) wprowadził Spitzera jego poprzednik, [wspomniany już] romanista Fuchs 
uczący w Roberts College 21. Wkrótce po tym, jak przybył Spitzer, dołączyła do nie-
go duża liczba niemieckojęzycznych akademików oraz artystów, m.in. wybitny filo-
zof umysłu Hans Reichenbach (który uczył na Uniwersytecie Stambulskim od 1933 
do 1938), Fritz Neumark (wykładowca ekonomii i prawa tamże), Georg Rohde (filo-
log klasyczny zatrudniony w Ankarze w 1935, badacz wpływów arabskich na lite-
raturę światową i inicjator serii „Przekładów z Literatury Światowej”), Wolfram 
Eberhard (zajmujący się chińskimi językiem i literaturą na uniwersytecie w Ankarze), 
Paul Hindemith (1935–1937), który wraz z Carlem Ebertem założył Państwowe 
Konserwatorium w Ankarze i sprowadził Bélę Bartoka w 1936 roku, a także duża 
grupa innowacyjnych architektów i planistów, m.in. Bruno Taut (w latach 1936–1938 
nauczający na Stambulskim Uniwersytecie Technicznym) oraz francuski urbanista 
Henri Prost 22. Kolejni przybysze o równie doniosłym wpływie (i to na kilku frontach, 

20 H. U. G u m b r e c h t („Pathos of the Earthly Progress”: Eric Auerbach’s Everydays. W zb.: Literary 
History and the Challenge of Philology, s. 31) sugeruje, że w okresie stambulskim nastąpiła kul-
minacja poczucia intelektualnej melancholii, które u Auerbacha było już w pełni rozwinięte, zanim 
wyruszył on na emigrację. Gumbrecht przekonuje, iż widoczne u Auerbacha „zafascynowanie 
kulturą europejską i spoglądanie na nią z dystansu pojawiły się podczas jego pobytu na wygnaniu 
w Stambule albo nawet po wyemigrowaniu przez niego do Stanów Zjednoczonych w 1947. Do-
świadczenie ekspatriacji, które narzucił mu narodowosocjalistyczny reżim, dało Auerbachowi 
okazję do pełnego uświadomienia sobie własnej zdystansowanej i czasami melancholijnej perspek-
tywy patrzenia na zachodnią kulturę jako na taką, która weszła w swoje ostatnie stadium”. 

21 Zob. A. D i e t r i c h, Deutschsein in Istanbul. Nationalisierung und Orientierung in der deutschspra-
chigen Community von 1843 bis 1956. Opladen 1998. 

22 Znamienitymi gośćmi byli też m.in. C. Bilsel, E. Reuter, R. Nissen, B. Platz, A. Rustow, W. Röpke 
i H. Ritter. 
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gdyż wielu z nich najwyraźniej zaangażowało się podczas wojny w szpiegostwo) to 
brytyjscy historycy: sir Ronald Syme (znawca Rzymu i Anatolii, mianowany profe-
sorem filologii klasycznej na Uniwersytecie Stambulskim w latach 1942–1945), 
archeolog klasyczny George Bean (od 1944 na Uniwersytecie Stambulskim, gdzie 
pracował nad książkami o Turcji Egejskiej i o południowym wybrzeżu Turcji) oraz 
słynny historyk Bizancjum i krucjat, sir Steven Runciman 23. Esej tego ostatniego, 
pokazujący wschodnie korzenie zachodnich tropów i środków poetyckich, opubli-
kowany w 1959 roku, antycypuje wiele rozważań Saida na temat tłumionych wpły-
wów kultury muzułmańskiej 24. Obok tych wybitnych uczonych brytyjskich w Stam-
bule w latach pięćdziesiątych XX wieku pracowali również amerykański pisarz 
James Baldwin oraz strukturaliści Émile Benveniste i A[lgirdas] J[ulien] Greimas. 
Według wspomnień Jamesona – Greimas, Michel de Certeau i Louis Marin twier-
dzili, że „wynaleźli semiotykę”, kiedy równocześnie przebywali w Stambule w tamtej 
dekadzie. Owe następujące po sobie pokolenia uczonych i krytyków jawią się jako 
liczne warstwy dopełniające odgrywaną przez to miasto w ciągu stuleci rolę magne-
su dla diaspory, migrantów i fuzji kulturowej oraz rolę stolicy dawnych światowych 
potęg, od Świętego Cesarstwa Rzymskiego po Imperium Osmańskie.

Tradycja Stambułu jako miejsca krzyżowania się kultur łączyła się z faktem 
przebywania w tym mieście – już od pewnego czasu – stałych enklaw Żydów i Niem-
ców (była to stacja pośrednia dla Żydów imigrujących do Palestyny), ze stworzeniem 
na tamtejszym uniwersytecie, w początkach czwartej dekady XX wieku, etatów 
zajmowanych w szczególności przez wygnańców z Europy 25. Kiedy w lipcu 1936, 
a więc w rok po zwolnieniu Klemperera z Drezdeńskiego Uniwersytetu Techniczne-
go, trudna sytuacja finansowa filologa jeszcze się pogorszyła, zapisał on w swoim 
dzienniku, do jakiego stopnia zazdrośnie monitorowano rotację stanowisk na Uni-
wersytecie Stambulskim. Zanotowawszy, że „Miejsce, które zajmował Spitzer 

23 Źródła na ten temat to m.in. „Cogito Sayı” nr 23 (2000): Türkiye’nin Yabancıları, oraz załącznik do 
książki H. W i d m a n n a  Exil und Bildungshilfe: Die deutschsprachige akademische Emigration in 
die Türkei nach 1933. Mit einer Bio-Bibliographie der emigrierten Hochschullehrer im Anhang. Bern 
– Frankfurt am Main 1973.

24 Sir S. R u n c i m a n, Muslim Influences on the Development of European Civilization. „Şarkiyat 
Mecmuasi” nr 3 (1959). R u n c i m a n  (ibidem, s. 22) dowodzi: „Średniowieczny romans francuski, 
Floire et Blanchefleur, jest historią ze Wschodu, natomiast jeden z najsłynniejszych i najbardziej 
uroczych z wszystkich europejskich romansów, Aucassin et Nicol[ette], zdradza źródło muzułmań-
skie. W romansie tym [...] prawdziwe imię głównego bohatera to al-Qasim, bohaterka jest zaś 
uznana za muzułmańską księżniczkę Tunisu. Wydaje się również, że rymy użyte w średniowiecznej 
poezji europejskiej inspirowane były wzorcami arabskimi. [...] Na długo przed tym, jak Europa 
poznała zbiór opowiadań nazywany przez nas Baśniami z tysiąca i jednej nocy, tradycja muzuł-
mańskich romansów i poezji odciskała swój ślad na literaturze europejskiej”. 

25 Mimo neutralności Turcji naziści istotnie zaznaczyli swoją obecność również w Stambule, przej-
mując banki i struktury administracyjne „Deutschen Kolonie”, gdy tylko otrzymali władzę. Były 
tam oddziały Hitlerjugend, niemiecka prasa wydawała ulotki propagandowe, a w niemieckich 
szkołach w Stambule wdrożono program edukacji nazistowskiej. Napięcia między [...] dwiema 
niemieckojęzycznymi społecznościami – znajdującymi się blisko siebie, a jednak na przeciwległych 
brzegach – były, wystarczy powiedzieć, częste. Szerzej na ten temat, częściowo opierając się na 
zapiskach L. Dieckmann (współpracującej ze Spitzerem jako wykładowca), pisze D i e t r i c h  (op. cit., 
rozdz. 4). U Dieckmann pobrzmiewa również wyrażony przez Auerbacha lęk o to, że nowoczesny 
turecki nacjonalizm będzie przypominał narodowy socjalizm.
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w Stambule, przyznano ostatecznie Auerbachowi” 26, Klemperer ze szczyptą pikan-
terii opisał, jak Auerbach wywierał nacisk na Benedetta Crocego, by zapewnić 
sobie wspomniane stanowisko, i jak odniósł sukces mimo niedostatecznie płynne-
go posługiwania się francuszczyzną:

Dzisiaj przed południem, z polecenia „Vossläära”, był u mnie Edmondo Cione, bibliotekarz z Flo-
rencji, amico del Croce, antifascista. Chciałby zostać lektorem w Niemczech. W ogóle nie wiedział, że 
mnie zwolnili. Zaproponowałem mu, żeby zwrócił się do Gelzera z Jeny. Obiecał rozejrzeć się we Włoszech 
za jakąś pomocą dla mnie. Opowiedział, jak Auerbach trafił do Stambułu. Przez rok siedział we Floren-
cji, więc Croce wystawił mu opinię 27. 

Obecnie Auerbach odświeża swój francuski w Genewie. A Spitzer przekonywał we Włoszech, że tę 
posadę musi dostać człowiek, który naprawdę zna francuski! Gdybym parę miesięcy posiedział w Ge-
newie, też bym „naprawdę znał francuski” 28.

Stambuł cieszył się szczególną popularnością, ponieważ dla wielu austriackich 
i niemieckich emigrantów b y ł  Europą. Jak napisał przyjaciel Klemperera, fizyk 
Harry Dember, w liście z 12 VIII 1935, komunikując, że został powołany na stano-
wisko na tamtejszym uniwersytecie: „[Stambuł] leży wprawdzie na zupełnym krań-
cu – na przeciwległym brzegu widać Azję – ale jednak jeszcze w Europie” 29.

Napływ imigrantów do tego miasta zwiększył się, gdy dramatyczna potrzeba 
zatrudnienia odczuwana przez uczonych będących ofiarami nazizmu – zwalnianych 
w Niemczech i Austrii, zbiegła się z oportunizmem młodej Republiki Tureckiej 
(1923–1930), chętnej przyjąć model zachodni poprzez wprowadzenie „reform” we-
wnątrz Akademii (często kosztem osób pracujących tam już wcześniej). W wielu 
przypadkach utrata posady przez Turka oznaczała otrzymanie posady przez Niem-
ca, co zakrawało na ironię. Zwolnienia odgrywały wręcz przesadną rolę w ogólnym 
kształtowaniu tamtejszego humanizmu. Teraz, już po fakcie, można się zastanawiać, 
czy znajdujący się na emigracji w Turcji profesorowie byli świadomi tego, jak rząd 
turecki manipulował ich sytuacjami. Czy wiedzieli, przykładowo, że w 1932 roku 
zlecił on szwajcarskiemu pedagogowi Albertowi Malche’owi napisanie raportu 
o stanie stambulskiego Darülfünun (jak wtedy nazywano uczelnię) i że za pomocą 
tego sprawozdania usprawiedliwiono masowe zwolnienia tureckiej kadry naukowej 
w 1933 roku? 30 W swym zjadliwym tekście Malche zalecał gruntowną restruktu-
ryzację uniwersytetu, powołując się na niewystarczającą liczbę publikacji, niski 
poziom nauczania języków obcych i nieodpowiednie kształcenie akademików. 
W swym planie reformy przewidywał kosmopolityczną wszechnicę z profesorami 
z „Berlina, Lipska, Paryża czy Chicago”. Utrzymywał, że tylko owa kosmopolityczna 
kultura zagwarantuje, że nie będą dominować pojedyncze szkoły. Powierzono mu 
misję zrekrutowania badaczy z całego świata, a oferty te przyjmowali głównie nie-
mieccy bądź niemieckojęzyczni profesorowie 31. To właśnie Malche, współpracujący 

26 V. K l e m p e r e r, Chcę dawać świadectwo aż do końca. Dzienniki 1933–1938. Przeł. A. i A. K l u-
b o w i e. T. 1. Kraków 2000, s. 336.

27 Ibidem.
28 Ibidem, s. 342.
29 H. D e m b e r, list do V. Klemperera, z 12 VIII 1935. W: K 170. 
30 Na temat roli Malche’a w tej reformie zob. W i d m a n n, op. cit., s. 45–48.
31 Zob. ibidem. 
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blisko z organizacją odpowiedzialną za umieszczanie niemieckich uczonych za 
granicą, Notgemeinschaftdeutscher Wissenschaftler in Ausland, pomógł sprowadzić 
Spitzera do Stambułu. Pierwsze otrzymane przez austriackiego filologa zadanie było 
zniechęcające: „przydzielono mu koordynowanie zajęć dla kilkunastu tysięcy stu-
dentów w czterech językach” za pośrednictwem tłumacza ustnego, „wykładał na 
swoich kursach po francusku i używał wielu innych języków do porozumiewania 
się ze swą kadrą dydaktyczną” 32.

Jak już wskazałam, Spitzer i Auerbach przez prehistorię komparatystyki lite-
rackiej kroczyli ścieżkami, które zazębiały się, a jednak były różne. Obaj pasjono-
wali się filologią, przekładem i zachodnim humanizmem, ale Spitzer reprezentował 
pewien kosmopolityzm językoznawczy, podczas gdy Auerbach skoncentrował się 
na poetyce realizmu narracyjnego. Spitzer pozwolił, by Turcja ukształtowała sposób, 
w jaki budował jedną z dziedzin nowoczesnego humanizmu, stając się – proszę 
tylko pomyśleć – prekursorem humanizmu postkolonialnego. Auerbach opierał się 
Turcji. Chociaż spędził w Stambule ponad 10 lat 33, najwyraźniej nigdy nie opano-
wał tureckiego i mało jest dowodów, które mogłyby sugerować choćby słabe wpły-
wy „obcego” badaczowi otoczenia na Mimesis czy też na podręcznik zatytułowany 
Introduction aux études de philologie romane, napisany „w Stambule w 1943, aby 
dostarczyć tureckim studentom ramy, która pozwoliłaby im lepiej zrozumieć źródło 
i znaczenie ich studiów” 34. Można więc z łatwością wyobrazić sobie, jak Dieckmann 
(jeden z najsłynniejszych spośród niemieckich uczniów wykształconych w tym 
okresie przez Auerbacha, później robiący wybitną karierę jako krytyk literacki 
i współtworzący z Levinem w 1961 roku wpływowe Essays in Comparative Litera-
ture) stał się wyspecjalizowanym w tematyce oświeceniowej badaczem czysto eu-
ropejskiego formatu. Studenci i wykładowcy literatury nie pochodzący z Turcji, 
jeśli nie wybrali turkologii, zazwyczaj podporządkowywali się standardowemu eu-
ropejskiemu programowi studiów. Auerbach, z jednej strony, opowiadał się za 
poszerzaniem horyzontów kulturowych jego własnego pokolenia filologów europej-
skich (Vosslera, Curtiusa i Spitzera), ale z drugiej – zainteresowany był utrzymaniem 
ekskluzywnych granic naokoło cywilizacji europejskiej, aby nie została ona „wchło-
nięta w obręb innej, bardziej pojemnej jednostki” – jednostki, która w dzisiejszym 
żargonie mogłaby odpowiadać komparatystyce globalnej 35.

32 G r e e n, op. cit., s. 105. Badacz opiera się tu na wywiadzie ze Spitzerem, jaki opublikowano w „The 
Johns Hopkins Magazine” 1952, nr 4. 

33 Dziwi fakt, że P. B o v é  (Intellectuals in Power: A Genealogy of Critical Humanism. New York 1986) 
tak mało mówi o wpływie Stambułu na prace Auerbacha, jeśli uwzględnić to, jak krytykuje niepo-
święcanie uwagi ich „korzeniom kulturowym i politycznym” oraz jak argumentuje, że „Auerbachow-
ski projekt napisania »syntetycznej historii od wewnątrz jej samej« wiele zawdzięcza jego własnemu 
akademickiemu kontekstowi kulturowemu” (ibidem, s. 79). Idealne byłoby połączenie dokonanej 
przez Bové użytecznej ponownej oceny wpływu kultury weimarskiej i niemieckiego modernizmu 
na myśl Auerbacha z dyskusją na temat oddziaływania tureckiej alfabetyzacji na poczynioną przez 
tegoż badacza analizę języka literackiego i jego odbiorców. 

34 E. A u e r b a c h, Introduction to Romance Languages and Literature: Latin, French, Spanish, Proven-
cal, Italian. Transl. G. D a n i e l s. New York 1961, s. 9. Wydanie tureckie, w przekładzie S. B a y- 
r a v, ukazało się w 1944 roku. 

35 E. A u e r b a c h, Literatursprache und Publikum in der lateinischen Spätantike und im Mittelalter 
Bern 1958. [Wyd. polskie: Język literacki i jego odbiorcy w późnym antyku łacińskim i średniowie-
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Nie jest niespodzianką, że Introduction aux études de philologie romane Auer-
bacha zawiera sylabus studiów romanistycznych z niewielkim ukłonem w stronę 
tureckich odbiorców – poza dodaniem rozdziału o chrześcijaństwie. A jednak, gdy 
przyjrzeć się dokładniej, uwagę, jaką w tej pracy poświęcono latynizacji i długofa-
lowemu wpływowi kolonizacji dokonywanej w historii języków europejskich przez 
języki romańskie, można równie dobrze przypisać faktowi, że Auerbach był świad-
kiem owych procesów w Turcji 36. Masową kampanię na rzecz nauki pisania i czy-
tania, w której sam uczestniczył, powitał z ogromnym pesymizmem (umieszczając 
ją w szerszym kontekście globalnej standaryzacji kultury – „umiędzynarodowienia 
trywialności i wprowadzenia kultury esperanto”) 37, ale temat alfabetyzacji stał się 
kluczowym wątkiem w mistrzowskim Auerbachowskim dziele z 1958 roku, zatytu-
łowanym Język literacki i jego odbiorcy w późnym antyku łacińskim i średniowieczu. 
Autor pokazał w nim, jak konserwatyzm lingwistyczny – gramatyczna stabilność 
literackiej odmiany łaciny wynikła z wysiłków poczynionych w okresie trwania 
późnej Republiki Rzymskiej, mających na celu ustandaryzowanie pisowni i grama-
tyki – pomógł uformować odbiorców literatury, którzy z kolei stali się gwarantami 
spuścizny kultury Zachodu. Choć można się zastanawiać, czy rzeczywiście stan-
daryzacja nowoczesnej turecczyzny bezpośrednio zainspirowała wspomnianą roz-
prawę Auerbacha, bezpieczne wydaje się założenie, że reprezentowana przez Turcję 
autokolonizacyjna polityka translatio imperii nieodparcie kojarzyła się z cesarskim 
Rzymem 38. 

czu. Przeł. R. U r b a ń s k i. Kraków 2006 – O. M.]. Przyjmując ten sam ponury ton, który znajdu-
jemy w Posłowiu do Mimesis, A u e r b a c h  (ibidem, s. 13) wyraża swój głęboko pesymistyczny lęk, 
że zachodnia cywilizacja zostanie wciągnięta w nowoczesną kulturę ogólnoświatową: „Cywilizacja 
europejska zbliża się do kresu swego istnienia; jej własna, do niej tylko ograniczona historia wy-
daje się kończyć. Jako integralna całość, działając w innej, większej całości, zdaje się zmierzać do 
rychłego upadku. Wydawało mi się i nadal wydaje, że nadszedł czas, kiedy trzeba podjąć próbę 
zrozumienia owej historycznej całości jeszcze wobec jej żywej egzystencji i żywej świadomości jej 
istnienia”.

36 H a r t  (op. cit., s. 230–231) przypuszcza, że zerwanie z tradycją zapoczątkowane przez zakaz uży-
wania pisma arabskiego „mogło przypominać Auerbachowi o stracie wynikającej ze zmniejszenia 
zainteresowania studiami klasycznymi na Zachodzie” i na poparcie tego twierdzenia przytacza list 
wysłany przez Auerbacha do Benjamina wkrótce po przybyciu do Stambułu w grudniu 1936: 
„Tutaj wszystkie tradycje wyrzuca się za burtę, próbując zbudować na wskroś zracjonalizowane 
państwo, które będzie zarówno europejskie, jak i skrajnie turecko-nacjonalistyczne. Cały proces 
jest przeprowadzany z fantastyczną i nieziemską prędkością áes geht phantastisch und gespenstisch 
schnellñ; już teraz trudno jest znaleźć kogoś, kto umie odczytać teksty arabskie, perskie, a nawet 
tureckie napisane w ubiegłym wieku, gdyż język został zmodernizowany, używa się w nim czysto 
tureckich wyrażeń i zapisuje [się je] obecnie rzymskim alfabetem”.

37 Cyt. za: B a r c k, op. cit., s. 82. Bardziej precyzyjny [angielski] przekład tego wyrażenia (oraz frag-
mentu listu, w którym zostało ono osadzone), autorstwa R. S t e i n a  (After Culture: Erich Auerbach 
and Walter Benjamin in Correspondence. Nieopublikowany referat, 2004) brzmi: „Jestem coraz 
bardziej przekonany, że sytuacja współczesnego świata jest niczym innym, jak tylko podstępnym 
działaniem opatrzności mającym na celu poprowadzenie nas krwawą i krętą drogą do kultury 
Międzynarodówki Trywialności i Esperanto. Podejrzewałem to już w Niemczech i we Włoszech, 
szczególnie w odrażającej nieautentyczności »Blubopropaganda« ápropagandy krwi i ziemi [Blut und 
Boden]ñ, ale tutaj po raz pierwszy stało się to dla mnie pewnikiem”. 

38 A u e r b a c h  (Język literacki i jego odbiorcy w późnym antyku łacińskim i średniowieczu, s. 227) 
dowodzi, że stabilna pozycja łaciny jako języka literackiego miała istotne znaczenie dla kształto-
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„Varlık”, miesięcznik poświęcony sztuce, literaturze i polityce, w którym uka-
zała się Nauka tureckiego Spitzera, może zostać uznany za bezpośredni odprysk 
reform językowych z 1928 roku, dokonanych przez nowo utworzoną Republikę 
Turecką. Trudno przecenić wpływ tych reform na politykę i kulturę Turcji. Znosząc 
alfabet arabski używany w tekstach osmańskich i wprowadzając nowoczesne – 
fonetyczne i zlatynizowane – pismo tureckie, Atatürk sprawił, że osoby dawniej 
wykształcone stały się analfabetami, a tym samym uniemożliwił kolejnemu poko-
leniu dostęp do archiwów historycznych, dokumentów prawnych czy osmańskiej 
tradycji literackiej 39. Wkrótce po przybyciu do Stambułu w liście do Benjamina 
Auerbach odnotowywał, że tradycje literackie najbliższej przeszłości już wtedy 
uderzały go jako „fantastyczne i upiorne”. „Mało kto potrafi zrozumieć arabskie 
czy perskie, a nawet tureckie teksty z ostatniego wieku”, zauważył niemiecki filo-
log, nazywając „nieprzekładalność” (to, co jest unverständlich) i „nieporozumienie” 
(missverständnissen) bliźniaczymi porządkami dnia 40. Artykuł Spitzera na temat 
nauki tureckiego, wydrukowany w rubryce Spory językowe, która przyciągała 
tureckich intelektualistów – od profesorów uniwersytetów po ministra edukacji – 
należy zatem umieścić w kontekście zawirowań politycznych związanych z ową 
rewolucyjną alfabetyzacją. 

Spitzer i Auerbach wydawali ważne eseje z zakresu filologii obok prac swoich 
studentów w stambulskim periodyku akademickim, „Publications de la faculté des 
lettres de l’Université d’Istanbul”, redagowanym przez Auerbacha. Spis treści nu-
meru z 1937 roku, obejmującego romanistyczne seminarium Spitzera, świadczy 
o kosmopolitycznym zasięgu tego pisma:

Azra Ahat, Üslup ilminde yeni bir usul
Eva Buck, Die Fabel in „Pointed Roofs” von Dorothy Richardson
Rosemarie Burkart, Truchement
Herbert Dieckmann, Diderots Naturempfinden und Lebensgefühl
Traugott Fuchs, La première poésie de Rimbaud
Hans Marchand, Indefinite Pronoun „one”
Sabahattin Eyüboğlu, Türk Halk Bilmeceleri
Leo Spitzer, Bemerkungen zu Dantes „Vita Nuova”

wania się publiczności literackiej w czasach Cesarstwa. Po jego upadku łacina przetrwała jako 
język prawa i religii, ponieważ „nie istniał żaden inny język literacki i ponieważ już od dawna 
służył jako język fachowy albo specjalistyczny w różnych dziedzinach życia publicznego z tą samą 
jednorodnością i tym samym konserwatyzmem”. 

39 W celu zapoznania się z fascynującą dyskusją na temat, jak zagadnienie międzypokoleniowej 
utraty języka, jego akwizycji i uzdrowienia przenika dzieło nowoczesnej pisarki tureckiej mieszka-
jącej w Niemczech, zob. omówienie książki E. S. Ö z d a m a r  Mutterzunge (1994): A. S e y h a n, 
Writing Outside the Nation. Princeton, N. J., 2001, s. 118–119.

40 S t e i n  (op. cit.) tłumaczy i cytuje wspomniany list A u e r b a c h a  do Benjamina z 12 XII 1936, 
istotnie opowiadając się za dostrzeżeniem silniejszego związku między Auerbachowską filologią 
a teorią krytyczną rozwiniętą przez szkołę frankfurcką, niż pozwalano na to do tej pory. Sądzi, że 
Auerbach i Benjamin mogli się spotkać w latach dwudziestych XX w., kiedy Auerbach był biblio-
tekarzem w Berlin Staatsbibliotek, a Benjamin pisał tam swoją rozprawę o Trauerspiel. Pominięcie 
przez Auerbacha w Mimesis rozdziału na temat hiszpańskiego Złotego Wieku i niemieckiego baro-
kowego realizmu tragicznego może być, wedle sugestii Steina, powiązane z faktem, że był to temat 
rozprawy Benjamina. 
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Süheyla Sabri, Un passage de „Barlaan y Josaiat”
Erich Auerbach, Über die ernste Nachahmung des Alltäglichen 41

Aż kusi, by ten spis treści odczytać jako paradygmat in vitro iście zglobalizo-
wanej komparatystyki literackiej, jako dowód na takie praktyki lektury krytycznej, 
które wprowadzają do tekstu cały świat. Choć spis ów jest tylko kodą roboczych 
wersji referatów, pozwala dostrzec sposób, w jaki humanizm europejski à la Atatürk 
(czyli dostosowany do programu modernizacji Turcji) odgrywał kluczową rolę 
w przekształceniu filologii opartej na germanistyce w globalną dyscyplinę, nazywa-
ną komparatystyką literacką od momentu, kiedy otrzymała ona wsparcie instytu-
cjonalne na powojennych wydziałach humanistycznych w Stanach Zjednoczonych 42. 
Wkład młodych tureckich uczonych w publikacje seminaryjne jest pod tym wzglę-
dem szczególnie istotny. Azra Ahat, której esej traktował o metodologii Spitzera 
i sztuce słowa, poświęciła swą karierę tłumaczeniu greckich i łacińskich klasyków 
w sponsorowanym przez państwo projekcie mającym na celu stworzenie nowocze-
snej biblioteki dla nowo powstałej Republiki Tureckiej. Biblioteka ta była częścią 
uzgodnionej misji „grecyzowania” Turcji, a tym samym konsolidowania wysiłków 
państwa na rzecz kreowania nieislamskich, antyosmańskich podstaw kulturowych, 
na których można by zbudować świecki nacjonalizm. Tak dalece zróżnicowane 
inicjatywy, jak „Błękitne Rejsy” (wycieczki łodzią wzdłuż wybrzeży Turcji, będące 
okazją do obejrzenia zabytków cywilizacji grecko-rzymskiej) czy inwestycje rządu 
w filologię klasyczną w systemie uniwersyteckim, związane były z mitem Turcji jako 
nowej Grecji. Przywłaszczenie klasycyzmu w celu osiągnięcia prestiżu kulturowego 
i świadomości narodowej jest dość znanym posunięciem od czasów Cesarstwa 
Rzymskiego, ale w szczególnym kontekście reform Atatürka sugerowało coś innego. 
Zmuszało mianowicie rodzącą się komparatystykę literacką do renegocjowania jej 

41 Tytuły tychże esejów w tłumaczeniu brzmią: A. A h a t, Nowa metoda w badaniach nad stylem 
(omówienie Spitzerowskiej sztuki słowa). – E. B u c k, Fabuła „Pointed Roofs” Dorothy Richardson. 
– R. B u r k a r t, Pośrednik. – H. D i e c k m a n n, Diderota empatia wobec natury i jego odczuwanie 
życia. – T. F u c h s, Wczesna poezja Rimbauda. [– H. M a r c h a n d, Zaimek nieokreślony áangielskiñ 
„one” – O. M.]. – S. E y ü b o ğ l u, Anonimowe zagadki tureckie. – L. S p i t z e r, Uwagi na temat 
„Vita Nuova” Dantego. – S. S a b r i, Fragment „Barlaan y Josaiat”. – E. A u e r b a c h, O poważnej 
imitacji dnia codziennego.

42 Kiedy komparatystyka zapuszczała w Stanach Zjednoczonych korzenie jako powojenna dyscyplina 
nauki, dominowały tradycje europejskie, a turecki rozdział jej życia został wymazany. Tym, co 
przyciągało amerykańskich uczonych, była europejska erudycja. Jak notuje C. L a n d a u e r 
w swoich rozważaniach Auerbach’s Performance and the American Academy, or How New Haven 
Stole the Idea of Mimesis (w zb.: Literary History and the Challenge of Philology, s. 180), koncepcja 
„wirtuoza stworzona przez autora Mimesis w Stambule w latach czterdziestych XX w. została do-
skonale odebrana przez publiczność amerykańską lat pięćdziesiątych”. „Auerbach nie był jednak 
sam” – pisze Landauer (ibidem) – „gdyż wielu uczonych przebywających na emigracji, obdarzonych 
niewątpliwą erudycją i znajomością szerokiego wachlarza artefaktów kulturowych, stało się na- 
gradzanymi własnościami tych kultur, które przyjęli, tak że recenzje książek Kantorowicza, Pa- 
nofsky’ego, Cassirera, Jaegera, Spitzera, Kristellera i Auerbacha zdają się stapiać jedna w drugą. 
Cechą charakterystyczną tych uczonych była nie tylko wiedza encyklopedyczna, ale i poczucie, że 
wnieśli oni do badań nad kulturą i historią pewną »głębię«, z której mogli czerpać Amerykanie. 
Autor Mimesis zasłynął zatem w amerykańskiej akademii, poszukującej takich wzorców, właśnie 
jako uczony mistrz i tłumacz europejskiej »głębi«”.
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związku z nacjonalizmem (pokolenie emigrantów zwykło reagować a n t ynarodo-
wościowo na hipernacjonalistyczną Kulturkampf nazistowską) i otwierało humanizm 
filologiczny na spory historyczne wokół tego, „kto domaga się Grecji” na Bałkanach, 
w krajach położonych nad Morzem Czarnym i w Azji Mniejszej 43.

Mimo iż w pracy Ahat i jej kolegów uwidaczniała się towarzysząca seminarium 
Spitzera skomplikowana relacja między filologią klasyczną a nacjonalizmem, od-
grywało ono także rolę laboratorium, sprawdzającego, jak włączony do badań nad 
literaturą program nauczania filologii powinien wyglądać, kiedy zastosuje się go do 
nieeuropejskich języków i kultur. Asystent Spitzera, Sabahattin Eyüboğlu, redak-
tor czasopisma „Varlık” i aktywny uczestnik debat językowych, grał w tym przed-
sięwzięciu pierwsze skrzypce, adaptując metody Spitzera do analiz podań ludowych, 
opowiadań i wierszy pisanych w rdzennych językach Turcji. Zamiłowanie Eyüboğlu 
do morfologii lingwistycznej i genologicznej, jak również praca Süheyli Bayrav na 
temat morfologii skierowały tradycyjną filologię ku formalizmowi 44. Po przybyciu 
Benveniste’a i Greimasa (którzy wprowadzili językoznawstwo strukturalne Romana 
Jakobsona) Stambuł nabrał nowego znaczenia w historii i teorii literatury, od hu-
manizmu filologicznego po semiotykę i strukturalizm.

Seminarium Spitzera w Stambule oczywiście nie było pierwszym czy jedynym 
przykładem komparatyzmu globalnego. Pojęcie to jest tak stare, jak pojęcie samej 
kultury, a ponadto szeroko rozpowszechnione, w szczególności jeśli weźmie się pod 
uwagę kolejne pokolenia pisarzy awangardowych i intelektualistów redagujących 
periodyki czy podejmujących inicjatywy polityczne na zewnątrz akademii, za to 
w ramach transnarodowej wymiany. Niemniej jednak seminarium Spitzera wydaje 
się o tyle dobrym przykładem globalnego translatio mającego istotne współcześnie 
znaczenie, że dostarczało wzorzec dla wydziałów komparatystyki literackiej powsta-
łych w okresie powojennym. Pragnę zasugerować, że komparatystyka po dziś dzień 
nosi w sobie ślady miasta, w którym ukształtowała się jako dyscyplina – miejsca, 
gdzie granice między Wschodem a Zachodem były pod względem kulturowym nie-
ostre i gdzie warstwy historii kolonialnej zaciemniały kontury rdzennych kultur. 

43 Kwestię przywłaszczenia kultury greckiej, do jakiego doszło w Turcji, należy rozpatrywać, opierając 
się na historii greckich mniejszości w tym regionie. W celu zapoznania się z przejrzystym wywodem 
na temat napięć religijnych i etnicznych w dziejach tego obszaru zob. książkę N. A s c h e r s o n a 
Morze Czarne (Przeł. T. B i e r o ń. Poznań 2002, s. 190): „W ramach szalonego przedsięwzięcia 
kolonialnego popieranego przez Wielką Brytanię Grecja najechała zachodnią Anatolię, mając na-
dzieję, że stanie się »mocarstwem« egejskim i zbuduje »Wielką Grecję« na ruinach imperium osmań-
skiego. Inwazja skończyła się jednak nie tylko porażką Grecji w bitwie pod Dumlupınar w 1922 
roku, ale także ucieczką i rzezią, która wraz z wojskami greckimi zepchnęła znaczną część greckiej 
ludności Anatolii do morza. W traktacie lozańskim z 1923 roku wytyczono granice nowej Turcji 
pod wodzą Mustafy Kemala Atatürka. Powszechny kalifat – ogromne imperium wieloetniczne 
i wielowyznaniowe – uległ implozji jak martwa gwiazda, przeistaczając się w zwarte, homogeniczne 
nowoczesne państwo muzułmańskie z językiem tureckim. Jednocześnie Grecja i Turcja uzgodniły 
wymianę mniejszości etnicznych. Prawie pół miliona muzułmanów (z których wielu, jeśli pominąć 
religię, było Grekami) zmuszono do opuszczenia Grecji, a ponad milion chrześcijan (w tym osoby 
w sensie kulturowym będące Turkami) wydalono z Turcji. Chrześcijanie w większości byli Greka-
mi pontyjskimi, którzy porzucili swoje klasztory i gospodarstwa, swoje miejskie domy, banki 
i szkoły, i uciekli z tym, co byli w stanie zabrać do portu”. 

44 Informacji tej udzieliła mi w wywiadzie prof. Süyehla B a y r a v.
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Said miał wyraźną świadomość wagi pobytu Auerbacha w Stambule, skoro wybrał 
go na symbolicznego przywódcę badaczy Weltliteratur na wygnaniu. Paul Bové 
przekonująco twierdzi, że Auerbach zostawił Saidowi w spadku „humanizm kry-
tyczny”, którego „długotrwały postępowy potencjał” Said próbował wykorzystać, 
poświęcając na to w dużej mierze swoją karierę 45. Sugerowałabym tutaj, że Said 
byłby w stanie jeszcze mocniej uzasadnić utrzymanie Auerbacha w roli prekursora 
jego własnej odmiany świeckiego humanizmu, gdyby lepiej znał historię pobytu 
Spitzera w Stambule.

Konieczne wydać się może wskrzeszenie Spitzera jako bohatera transnarodo-
wego humanizmu avant la lettre, ale w przypadku konstruowania tej postaci staw-
ka jest wysoka, gdyż roszczenie sobie praw do filologicznego dziedzictwa kompara-
tyzmu stanowi synonim zapewnienia kapitału symbolicznego w humanistyce. 
Wnosząc znamienitą tradycję humanizmu renesansowego do nowoczesnych badań 
naukowych i zmapowawszy – by tak rzec – genom etymologii, filologia może się 
poszczycić długą historią kształtowania instytucji literackich i polityki narodowej. 
Jak zauważa Bernard Cerquiglini: 

U progu XIX wieku skrajnie zróżnicowane zjawiska porządku, natury i ewolucji zdawały się zbiegać 
ze sobą, tworząc spójną semantykę związaną z praktykowaniem badań nad tekstami. Filologia jest 
najistotniejszym wyrazem tej spójności. Jej historia jest historią naszej spontanicznej filozofii teksto-
wości 46. 

Zdaniem Michaela Holquista, filologia i, szerzej, badania nad językiem pozwo-
liły Wilhelmowi von Humboldtowi, Johannowi Fichtemu, Friedrichowi Schleierma-
cherowi i Friedrichowi Schellingowi „rozwiązać Kantowski paradoks, jak zinstytu-
cjonalizować autonomię” w kontekście nowo utworzonego Uniwersytetu Berlińskie-
go, który sam był oczywiście matrycą dla amerykańskiej akademii 47. 

Nawet jeśli będziemy utrzymywać, jak czyni to Andreas Huyssen, że Kantowski 
ideał humanizmu świeckiego ucieleśnionego w germanistyce niewybaczalnie spla-
mił się najgorszą odmianą niemieckiego nacjonalizmu, w historii filologii znajdzie-
my wybitne przykłady, które temu przeczą. Klemperer chciał przeżyć drugą wojnę 
światową cały i zdrowy, oddał się więc tworzeniu zapisków w „notatniku filologa” 
(wdzięcznie przezeń nazywanym „do siebie samego skierowanym wezwaniem SOS” 
bądź „tajemną formułą”), skrupulatnie dokumentującym zniszczenia, jakie w życiu 
codziennym powodował nazistowski język. Klemperer posłużył się łacińskim wyra-
żeniem „lingua tertii imperii” (w skrócie „LTI”) na określenie języka Trzeciej Rzeszy 48. 

45 B o v é, op. cit., s. XIII.
46 B. C e r q u i g l i n i, In Praise of the Variant: A Critical History of Philology. Transl. B. W i n g. Bal-

timore 1999, s. XIv.
47 M. H o l q u i s t, Why We Should Remember Philology. „Profession” 2002, s. 77.
48 Klemperer traktował LTI prawie tak, jakby była ona fetyszem językowym odpierającym złe wpływy 

nazizmu na mowę. W wydanej pośmiertnie książce napisał: „Najpierw jako zabawa w parodię, 
później jako prowizoryczna pomoc dla pamięci, coś w rodzaju węzełka na chustce do nosa, a już 
wkrótce potem i przez wszystkie te nieszczęsne lata jako samoobrona, jako do siebie samego skie-
rowane wezwanie SOS – widnieje w moim dzienniku signum »LTI«. Wygląda ono uczenie, podobnie 
do owych dźwięcznych obcych wyrazów, których Trzecia Rzesza tak przecież lubiła niekiedy używać” 
(K 17). 
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Przywołując rzymską spuściznę translatio imperii i łącząc ją z lingua imperii państwa 
Adolfa Hitlera, Klemperer nie tylko pokazał analogię między imperializmami lin-
gwistycznymi nazistów i Rzymian, ale również podkreślił ową bardzo szczególną 
pogardę dla oryginalnego znaczenia, jaka charakteryzuje przekład w warunkach 
podboju. Przedstawiając taki pogląd, niemiecki romanista podpisał się niejako pod 
opinią swego kolegi-filologa, Friedricha, który nawiązał do zapewnienia św. Hiero-
nima: „Tłumacz uważa treść myśli za więźnia (quasi captivos sensus), a przeszcze-
piając tę myśl na grunt własnego języka, korzysta z przywileju zdobywcy (iure vic-
toris)” 49. Jak podsumowuje Friedrich:

Jest to jeden z najdokładniejszych przejawów łacińskiego imperializmu kulturowego i językowego, 
który pogardza obcą mową jako czymś odmiennym, ale przywłaszcza sobie jej znaczenia, aby zdomino-
wać ją za pomocą języka tłumacza 50.

Zdaniem Klemperera, dyskurs nazistowski dostarczał porównywalnego mode-
lu dominacji językowej. Badając termin „Strafexpedition” („ekspedycja karna”), 
wyraz zarejestrowany pierwotnie w wypowiedzi byłego przyjaciela rodziny i uważa-
ny za pierwsze słowo mające specyficznie nazistowski wydźwięk, Klemperer zano-
tował: 

Cokolwiek mogłem sobie wyobrazić jako uosobienie brutalnej arogancji i pogardy dla ludzi innego 
gatunku, koncentrowało się w tych słowach: „ekspedycja karna”; brzmiały one tak jakoś kolonialnie, 
widziało się poprzez nie obstawioną murzyńską wioskę i słyszało trzaskanie bicza z hipopotamiej skóry. 
[K 53] 

Klemperer w języku nazistów dostrzegał schemat agresywnej uzurpacji znacze-
niowej podobny do tego, który Friedrich przypisuje rzymskim przekładom, mimo 
iż w przypadku nazistów język oryginału był tożsamy z docelowym. Ten przekład 
w e w n ą t r z j ę z y k o w y, z niemieckiego na niemiecki (lub, jak powiedziałby Ja-
kobson, „przeredagowanie [rewording]”, czyli „interpretacja znaków językowych za 
pomocą innych znaków tego samego języka” 51), obejmował szereg trawestacji. 
Zdarzało się to, co Klemperer nazywał „zatruwaniem pitnej wody języka”, określa-
jąc w ten sposób zjawisko używania na co dzień – przez zwykłych obywateli – słów 
usankcjonowanych przez nazistów, jak w przypadku współpracownika, który, bez 
widocznej złośliwości, zaczął posługiwać się słowami typu „artfremd” (obcy), 
„deutsch-blütig” (niemieckiej krwi), „niederrassig” (niższej rasy) czy „Rassenschan-
de” (zanieczyszczenie rasy). Była też substytucja znaczenia, np. zastępowanie 
(„cuchnącego żydowskim liberalizmem”) wyrazu „Humanität” „męskim” terminem 
„Menschlichkeit”, zgodnym z programem germanizowania źródłosłowów i zadepty-
wania „obcych” korzeni leksemów. Klemperer zauważył także nazistowską techno-
logizację języka, uprzywilejowywanie takiego czasownika, jak „aufziehen”, znaczą-
cego nakręcić zegar bądź zabawkę mechaniczną’ lub też nawinąć osnowę na 

49 H. F r i e d r i c h, On the Art of Translation. Transl. R. S c h u l t e, J. B i g u e n e t. W zb.: Theories 
of Translation: An Anthology of Essays from Dryden to Derrida. Ed. R. S c h u l t e, J. B i g u e n e t. 
Chicago, Ill., 1992, s. 12.

50 Ibidem, s. 13.
51 R. J a k o b s o n, O językoznawczych aspektach przekładu. Przeł. L. P s z c z o ł o w s k a. W zb.: 

Współczesne teorie przekładu. Antologia. Red. P. B u k o w s k i, M. H e y d e l. Kraków 2009, s. 44. 
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krosno’. Przywołując kojarzące się z robotami automatyczne działania, które dają 
wrażenie zarówno komizmu, jak i otępienia, czasownik ten naśladował pustą, otu-
maniającą retorykę nazistowskich przemówień czy maszerowanie gęsiego. Była 
wreszcie przewaga piktogramów zdolnych przekazywać podprogowe treści psycho-
logiczne. Klemperer rozszyfrowuje litery „SS”, z którymi obnosili się nazistowscy 
szturmowcy, jako znaki runiczne oparte na zawłaszczeniu wizualnym popularnego 
oznaczenia: „Niebezpieczeństwo! Wysokie napięcie!” 52.

Przenikliwość, z jaką Klemperer używał filologii jako profilaktyki nazistowskie-
go myślenia (dopełniając tym samym strategiczne jej wykorzystanie przez krytyków 
literackich mających wykształcenie filologiczne, takich jak I[vor] A[rmstrong] Ri-
chards i Leo Marx, obaj zatrudnieni w trakcie drugiej wojny światowej jako kryp-
tografowie), bezpośrednio rzutuje na politykę warunkującą uprawianie tej dyscy-
pliny przez Spitzera i Auerbacha w czasie wojny. To właśnie filologia „oporu”, 
mająca nieskazitelny rodowód etyczny, jest być może jedyną przyczyną, dla której 
niezgoda co do tego, „do kogo należy filologia”, wciąż trwa w kontekście współcze-
snych wojen o kanon i kulturę. Publikację Comparative Literature in the Age of 
Multiculturalism (1995) pod redakcją Charlesa Bernheimera można odczytywać 
w tym świetle jako walkę o obszary wpływów z tomem Building a Profession: Auto-
biographical Perspectives on the History of Comparative Literature in the United 
States (1994) zredagowanym przez Lionela Grossmana i Mihaia Spariosu. W pierw-
szym z wymienionych zbiorów esejów krytycy przejawiają tendencję do nadawania 
teorii postkolonialnej ram logicznego rezultatu dziedzictwa komparatystyki literac-
kiej – dziedzictwa wielojęzycznego i międzynarodowego – podczas gdy w drugim 
zwrot postkolonialny, jeśli w ogóle dostrzeżony, uważa się za ograniczające upoli-
tycznienie znakomitych europejskich fundamentów literatury porównawczej 53. 
Mimo iż owe najnowsze spory o filologię zdają się mieć – w porównaniu z epoką 
Klemperera i jemu współczesnych – ograniczony, jedynie akademicki zasięg, zwią-
zane są z problemami natury krytycznej, obejmującymi rozmaite obszary: od wnio-
sków, jakie dla kultury niesie metodologia literaturoznawcza, przez próbę przemy-
ślenia na nowo Literatury Światowej, z wykroczeniem poza anglocentryczne para-
metry języków „obcych”, aż po pytanie, czy humanizm europejski utrzyma się na 
globalnym rynku kultury.

W strefie sporów o zalety i wady Europy Saidowski humanizm pozostaje jednym 
z głównych punktów zapalnych. Przełomową książkę Saida z 1978 roku, Orienta-

52 Zob. K 78: „Na długo [...] zanim pojawiło się nazistowskie SS, można było widzieć jego znak, na-
malowany czerwoną farbą na transformatorniach, a pod nim widniało ostrzeżenie: »Uwaga, wyso-
kie napięcie!« Tutaj zygzakowate »S« było wyraźnie stylizowanym rysunkiem błyskawicy [...]. Tej 
błyskawicy, która przez swoje nagromadzenie energii i szybkość jest przecież ulubionym symbolem 
nazizmu! A więc znak pisarski »SS« mógłby też być bezpośrednim ucieleśnieniem, malarskim wy-
razem błyskawicy. Przy czym podwójna linia może wskazywać na wzmożoną siłę, bowiem na 
czarnych proporczykach formacji dziecięcych znajdowała się jedna tylko zygzakowata błyskawica, 
by tak rzec, połówka »SS«”.

53 W celu zapoznania się z szerszym tłem rozłamów w komparatystyce literackiej, sprowokowanych 
powstaniem teorii postkolonialnej, zob. mój esej Comparative Exile: Competing Margins in the His-
tory of Comparative Literature. W: Ch. B e r n h e i m e r, Comparative Literature in the Age of Mul-
ticulturalism. Baltimore–London 1995.
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lizm, oraz ukute przez niego – i po raz pierwszy wprowadzone w Kulturze i impe-
rializmie – pojęcie „kontrapunktowego odczytywania” (winne, jak podkreśla autor, 
odbywać się „z równoczesną świadomością zarówno historii metropolii, jak i owych 
innych historii, przeciwko którym [i razem z którymi] działa dominujący dyskurs” 54) 
zaatakowano, opierając się na twierdzeniu, że nie docenia się w nich wartości 
artystycznej, redukując teksty do przykładów z zakresu socjologii, promując w za-
mian „badania nad ofiarami” i antyhumanizm. Jednakże, jak przypomina Herbert 
Lindenberger, kiedy we wczesnych latach osiemdziesiątych XX wieku lewica ata-
kowała Mimesis Auerbacha za jej eurocentryzm, nie ocalił jej nikt inny, tylko 
właśnie Said, uznając ją za wzorcową pracę autorytetu o szerokich horyzontach 
kulturowych, traktującą o Weltliteratur. Dzięki temu stanowisku autor Orientalizmu 
zasłużył, przynajmniej w ocenie Lindenbergera, na to, by wdziać płaszcz Auer- 
bacha 55. 

Humanizm Saidowski postrzega Europę z zewnątrz, spoza niej samej („prowin-
cjonalizując” ją, by posłużyć się określeniem Dipesha Chakrabarty’ego), otwarcie 
krytykując zwyczaj odnoszenia się do tradycji takich jak islam w naznaczony, 
monolityczny sposób 56. W Representations of the Intellectual Said dowodził:

Właśnie dziś bardzo często się zdarza, że mając do czynienia ze światem islamskim – w sumie 
miliardem ludzi, z tuzinami różnych społeczeństw, kilkoma głównymi językami, w tym arabskim, tu-
reckim, irańskim, z których wszystkie rozpowszechnione są wokoło jednej trzeciej globu – amerykańscy 
i brytyjscy intelektualiści z kręgów akademickich o tym, co się zwie „islamem”, mówią w sposób ogra-
niczony i – w mojej opinii – nieodpowiedzialny. [SR 31]

Uznając perspektywizm transjęzykowy za aprioryczny, Saidowski humanizm 
obraca się wokół wizji intelektualisty, który odmawia rozpatrywania poszczególnych 
języków i kultur w oderwaniu od innych. Tym, co uprawomocnia pretensje intelek-
tualisty do wiedzy i wolności, jest wrażliwość na demografię Babel 57. Radykalne 
oblicze Saidowskiego humanizmu – zachwianie przezeń status quo oraz odmowa 
przystawania do środowisk oswojonych i mających wyraźne kontury, zwanych 
domami – polega według mnie nie tyle na jego ekumenizmie filologicznym (który 
z łatwością mógłby przeistoczyć się w łagodniejszą wersję wielokulturowości języ-
kowej), ile na przywiązaniu do myśli, że porównywanie kultur potrafi oszołomić.

Gdyby Saidowski humanizm, zamiast przyjmować za punkt wyjścia Auerbacha 
(i, szerzej, fetysz „wygnania”, gdyż historia pokazuje, że Auerbach podczas swego 
pobytu w Stambule obracał się w zdecydowanie kosmopolitycznym towarzystwie), 
rozpoczął się od Spitzera, być może zebrałby pokłosie Spitzerowskiej krytyki Cur-
tiusa – człowieka, który uderzył na posadę austriackiego uczonego, gdy tylko wy-
ruszył on do Stambułu – w postaci praktykowania „lżejszej” filologii, takiej, która 
zrzuciła z siebie więzy „rzetelności”, „jałowości” i „ascetyczności” oraz swój „śre-

54 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. 52. [Sfor-
mułowanie w nawiasie kwadratowym pochodzi od E. Apter. Przypis red.].

55 H. L i n d e n b e r g e r, On the Reception of „Mimesis”. W zb.: Literary History and the Challenge of 
Philology, s. 209. Dziękuję Howardowi B l o c h o w i, że zwrócił moją uwagę na ten artykuł.

56 D. C h a k r a b a r t y, Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference. Prince-
ton, N. J., 1999.

57 Zob. stwierdzenie S a i d a: „Intelektualiście chodzi przede wszystkim o wiedzę i wolność” (SR 59). 
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dniowieczny habit” 58. Dziennik Saida zatytułowany Out of Place ilustruje ową 
kulturowo odciążoną i globalnie rozpowszechnioną filologię, stawiając Williama 
Shakespeare’a na równi z Shirley Temple, a Immanuela Kanta – z superbohaterką 
Wonder Woman. Utwór ten uruchamia leksykon zaszczepiający marki amerykań-
skich produktów w wyrażenia arabskie czy anglojęzyczne. Dając anomalny efekt 
akustyczny, takie określenia, jak „ping-pong” i „Dinky Toy” konkurują z wydruko-
wanymi na tej samej stronie anglicyzmami nawiązującymi do kultury brytyjskiej 
(„BBC”, „Greenwich Mean Time”) i nazwami produktów lokalnych („Chabrawichi 
cologne”) (SO 205) 59. Said powiada do nas: 

Jak przedmioty, które nosiliśmy ze sobą wszędzie i którymi handlowaliśmy, nasze zbiorowe język 
i myśl zostały zdominowane przez niewielką garść najwyraźniej banalnych systemów wywodzących się 
z komiksów, filmów, seriali fabularnych, reklam i wiedzy popularnej będącej generalnie na poziomie 
brukowców. [SO 205]

Autor Orientalizmu sprawia w ten sposób wrażenie, jakby chciał odepchnąć 
wszelkie pokusy uczynienia humanizmu poważnym rezerwatem jakiejś rdzennej 
kultury niedotkniętej przez globalny kapitalizm i piśmienność opartą jedynie na 
umiejętności odczytywania nazw produktów. Zdumienie, z jakim odbiera interakcję 
pomiędzy rozmienioną na drobne kulturą popularną a twardą walutą estetyki eu-
ropejskiej, przypomina, co może nie powinno dziwić, przełomowy esej Spitzera 
z 1949 roku – American Advertising Explained as Popular Art, w którym badacz 
zanalizował logo soku pomarańczowego Sunkist jako nowoczesny odpowiednik 
średniowiecznych znaków heraldycznych.

Któż zatem, biorąc pod uwagę ten Spitzerowski rodowód, mógłby według Saida 
uosabiać Spitzera w transnarodowych czasach? W Out of Place przyjaciel rodziny 
autora, Charles Malik, jawi się jako najoczywistszy wybór pomimo różnic w poglą-
dach politycznych, dzielących obu uczonych. To ten Malik, który studiował wraz 
z [Martinem] Heideggerem we Freiburgu i [Alfredem Northem] Whiteheadem na 
Harvardzie, a następnie objął katedrę filozofii na Uniwersytecie Amerykańskim 
w Bejrucie, działał jako rzecznik Palestyny w latach czterdziestych XX wieku, póź-
niej zaś pracował jako specjalny przedstawiciel Libanu przy ONZ (SO 264). Ze swym 
„silnym akcentem charakterystycznym dla mieszkańców wiosek leżących w pół-
nocnym Libanie (Kura), przebijającym przez dźwięczny europejski angielski”, Malik 
staje się, zgodnie z tym, co mu przypisuje Said, swego rodzaju Spitzerem Bliskiego 
Wschodu; może się bowiem poszczycić płynną znajomością angielskiego, arabskie-
go, niemieckiego, greki i francuskiego, w rozmowie zaś swobodnie nawiązuje za-
równo do Kanta, Fichtego, [Bertranda] Russella, Plotyna i Jezusa Chrystusa, jak 
i do [Andrieja] Gromyki, [Johna Fostera] Dullesa, Trygve Lie’a, [Johna D.] Rocke-
fellera i [Dwighta D.] Eisenhowera (SO 266).

58 L. S p i t z e r, wypowiedź w „American Journal of Philology” nr 70 (1949), s. 425–426. Cyt. za: 
H. U. G u m b r e c h t, „Zeitlosigkeit, die durchscheint in der Zeit”: Über E. R. Curtius’ unhistorisches 
Verhältnis zur Geschichte. W zb.: Ernst Robert Curtius: Werk, Wirkung, Zukunftperspekti- 
ven. Heidelberger Symposion zum hundertsten Geburtstag 1986. Hrsg. W. B e r s c h i n, A. R o t h e. 
Heidelberg 1989, s. 233–234.

59 Fragment książki S a i d a  Out of Place w polskim tłumaczeniu M. S z u s t e r a  ukazał się w „Li-
teraturze na Świecie” (2008, nr 9/10) pt. Nieprzynależny. [Przypis tłum.].
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Reprezentowana przez Saida doskonała znajomość języków obcych oraz jego 
zainteresowania intelektualne i dokonania – w zakresie takich dziedzin, jak muzy-
ka, polityka i krytyka literacka – sprawiły, że stał się on równie zniewalającym 
przykładem świeckiego humanizmu. Jako „autoczytelnik”, nigdy nie zapominał 
o t r a n s l a c y j n y m  transnacjonalizmie humanizmu, co jest, według moich przy-
puszczeń, warunkiem ostatecznie ważniejszym dla przyszłości nurtu niż podkre-
ślane w wielu utworach Saida wygnanie. Wczytując się w tożsamość autora Out of 
Place (zapisaną z wielokrotnym użyciem łącznika: „Palestyńczyk-Arab-chrześcija-
nin-Amerykanin”) bądź też w przekształcane na różnych etapach jego życia formy 
jego imienia i nazwiska, można powiedzieć, że był on przede wszystkim tłumaczem 
samego siebie. W Kairze to „Edward”, symbol arabskiej anglofilii. W sklepie papier-
niczym ojca – „Mister Edward” lub „Edward Wadie”. A w szkole z internatem Mount 
Herman powstała zamerykanizowana wersja „Ed Said”, której drugi człon [ortogra-
ficznie tożsamy z angielskim czasownikiem „powiedział” – O. M.] aż się prosi, by 
w wymowie rymować się z pierwszym. „Ed Said” [ed sed] staje się formułą zastę-
pującą wstęp do oczekiwanej treści, jak w zdaniu: „Ed powiedział: ... co?”. Okazu-
je się, że to, co Said mówi, jest pełne poliwalentnych skojarzeń związanych z jego 
imieniem, które samo obecnie funkcjonuje w „obrocie” międzynarodowym jako 
oznaczenie globalnego komparatyzmu, etycznej cnoty wojowniczości, humanizmu 
wygnańczego i zwyczaju kontrapunktowej lektury. Ale taka nadinterpretacja imie-
nia podnosi kwestię zdefiniowania transnarodowego humanizmu: przesunięcia 
ciężaru definicji na tożsamość, a tym samym uniknięcia złożonego problemu doty-
czącego tego, w jaki sposób transnarodowy humanizm dokonuje selekcji kulturowej, 
czyli – jakim sposobem zarówno wyklucza, jak i wybiera jakiś filologiczny przykład 
z nieuporządkowanej gmatwaniny tekstów. Aby oddać tej kwestii sprawiedliwość, 
należy głębiej zastanowić się nad rolą odgrywaną przez filologię w poszukiwaniu 
połączeń między różnymi językami, z równoczesnym respektowaniem przez nią 
oporu oryginału.

Gdy przyjrzeć się jeszcze raz dokładniej spisowi treści stambulskiego przeglądu 
literackiego, wyłania się z niego paradygmat translatio akcentujący funkcję kry-
tyczną wielojęzyczności w obrębie transnarodowego humanizmu. Zestawienie obok 
siebie tureckiego, niemieckiego i francuskiego świadczy o bezpardonowo przyjętej 
polityce n i e t ł u m a c z e n i a. Doskonałym przykładem mogą być tutaj teksty sa-
mego Spitzera: w każdym pojedynczym eseju słychać kakofonię nieprzełożonych 
elementów. A jako krytyk literacki władający francuskim, niemieckim, hebrajskim, 
węgierskim, łaciną, greką, włoskim, angielskim, prowansalskim, hiszpańskim, 
portugalskim, katalońskim, rumuńskim, gotyckim, anglosaskim, sanskryckim, 
litewskim, starocerkiewnosłowiańskim, albańskim, nowogreckim (a teraz nabrali-
śmy pewności, że również tureckim), austriacki uczony mógł wybierać spośród 
wielu języków. Zwyczaj pozostawiania luźnych fragmentów i wyrażeń w oryginale 
był oczywiście powszechną praktyką pośród wysoko wykształconych europejskich 
badaczy literatury. Dla Spitzera brak przekładu pozostawał zgodny z uświęconą 
przez niego zasadą sformułowaną najwymowniej w słynnym przypisie do znanego 
eseju z 1948 roku, Linguistics and Literary History:

Częste w moim tekście pojawianie się cytatów w ich oryginalnym obcojęzycznym brzmieniu może 
przedstawiać trudność dla angielskiego czytelnika. Skoro jednak moim celem jest branie słów poetów 
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(oraz doboru tych słów przez nich) na poważnie i skoro zdolność przekonywania oraz zdyscyplinowanie 
moich stylistycznych wywodów w pełni zależą od drobnych językowych detali tekstów oryginalnych, 
niemożliwe było zaproponowanie tłumaczeń. áBiorąc pod uwagę fakt, że prezentowana przez czytelników 
tekstów krytycznoliterackich znajomość języków obcych nie zawsze jest tak wspaniała, jak u Spitzera, 
redaktorzy niniejszego tomu postanowili uzupełnić te miejsca tłumaczeniami.ñ 60

Uwagi redaktorów podane tu w nawiasie [kątowym] są dosłownie nie na temat. 
Napisane z myślą o ułatwieniu lektury odbiorcom anglojęzycznym, mogą rzeczywi-
ście pomóc zwiększyć przystępność tekstu, ale kwestionują wyraźne życzenie Spit-
zera, by zakłócić stan jednojęzycznego samozadowolenia. Uczony zamieścił ten 
przypis nie tylko po to, żeby polecić swoim czytelnikom odniesienie się do orygina-
łu, ale także w celu uświadomienia im konieczności skonfrontowania siebie samych 
z dziwnością językową. Pozwalając na to, by obcość oryginału „przezeń prześwie-
cała”, Spitzer przypomina Benjaminowskiego tłumacza idealnego, dla którego 
wzorem przekładu jest „interlinearna” wersja świętego pisma, zbliżona do orygina-
łu do tego stopnia, że prawie w ogóle przestaje być przekładem 61.

Spitzerowski zwyczaj nietłumaczenia [nontranslation] nie stanowi argumentu 
przeciw przekładowi per se, ale raczej postulat, by z akwizycji językowej uczynić 
imperatyw kategoryczny translatio studii. Głęboki szacunek dla obcości którego-
kolwiek języka obcego – obcości jako znaku tego, co nie zostało zasymilowane 
w samym języku – zmotywował Spitzera do przyjęcia doktryny wielojęzyczności, 
która pozwoliła łączyć go z Benjaminem, Theodorem Adornem i de Manem. Doko-
nana przez Adorna parafraza podanego przez Benjamina wytłumaczenia, jakoby 
„autor był tym, kto wkłada srebrne żebro obcego słowa w ciało języka”, pokazuje, 
jak ważna dla teorii krytycznej stała się wspomniana idea obcego [the foreign]. Owo 
żebro reprezentuje Hebbelowski „rozłam w procesie tworzenia”: poprzez „wystawa-
nie” na zewnątrz, jak zauważył Adorno, ucieleśnia „cierpienie w języku” i „w rze-
czywistości również” 62. Sformułowanie Adorna pobrzmiewa echem w prezentowanej 
przez de Mana koncepcji ujmującej przekład jako cierpienie, jako „bóle porodowe” 
(„die Wehen des eigenen”) czy „śmiertelne konwulsje” oryginału, przez które badacz 
rozumie „bezdenną głębię, coś zasadniczo niszczycielskiego, co tkwi w samym ję-
zyku” (MW 56–57). Odpowiadając na pytania, które otrzymał po odczycie, jaki pod 
koniec swej kariery dał na temat powinności tłumacza, de Man stwierdził, że inte-
resujący aspekt Benjaminowskiej wizji języka [rozumianego jako] „ruch oryginału, 
[...] wędrówka, błądzenie, coś w rodzaju permanentnego wygnania” (MW 65) sta-
nowi fakt, że „z historii, która w swej istocie jest komplikacją czysto językową, nie 
płynie żadna wiedza o człowieku” (MW 66). De Man kojarzy zatem Benjaminowskie 
„bóle oryginału” ze „strukturalnymi ułomnościami, które znacznie lepiej jest ana-
lizować w kategoriach nieludzkiego, odczłowieczonego żargonu językoznawczego, 
aniżeli za pomocą języka obrazowania czy tropów, patosu czy tragizmu, którego 
[Benjamin] decyduje się używać w bardzo szczególny sposób” (MC 96). De Man 

60 L. S p i t z e r, Linguistics and Literary History. W: S 35. 
61 W. B e n j a m i n, Zadanie tłumacza. Przeł. A. L i p s z y c. „Literatura na Świecie” 2011, nr 5/6, 

s. 41.
62 Th. A d o r n o, Words from Abroad. W: Notes to Literature. Ed. R. T i e d e m a n n. Transl. Sh. W e-

b e r  N i c h o l s e n. T. 2. New York – Chichester 1992, s. 187–188.
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osusza resztki człowieczeństwa znajdujące się w Benjaminowskim świętym języku 
(reine Sprache [tj. „czystym języku” według przekładu Macieja Szustera, MW 55 – 
O. M.]) i przekształca go w coś technicznego, „czysto językowego”. Mimo iż głoszo-
ne przez Spitzera humanistyczne credo językowej obcości dla niej samej i głoszona 
przez de Mana teoria językowego nonhumanizmu mogą się wydawać mocno od 
siebie oddalone, łączy je wspólne umiłowanie obcości lingwistycznej. 

Niezmienny szacunek Spitzera dla integralności pojedynczych języków wy-
brzmiał w uwagach podsumowujących jego wykład Rozwój pewnej metody, wygło-
szony cztery miesiące przed śmiercią uczonego w 1960 roku. Wyznając wiarę 
w seryjną monogamię lingwistyczną, Spitzer zakłada, że każdy język w chwili bycia 
badanym przez krytyka żąda jego bezwarunkowej miłości:

filologia jest u m i ł o w a n i e m  dzieł napisanych w konkretnym j ę z y k u. A skoro metody krytyka 
muszą się dać zastosować do dzieł we wszystkich językach, żeby dane opracowanie krytyczne było 
przekonujące, krytyk musi, przynajmniej w chwili omawiania wiersza, ukochać t e n  język i  t e n  wiersz 
bardziej niż cokolwiek innego na świecie. [S 448] 

A zatem, nawet jeżeli Spitzerowi nie udało się w stosunku do języka tureckiego 
udowodnić równie wielkiego uczucia jak to, którym darzył mowy klasyczne, ger-
mańskie i romańskie, austriacki uczony stawiał ów język na równi z innymi, jako 
godny miłości. W swoim eseju Learning Turkish pokazał więcej sympatii dla turec-
czyzny niż można by się spodziewać; porównał wysiłki podejmowane przez dojrza-
łego lingwistę w celu nauczenia się jej do „sytuacji nauki jazdy na nartach w star-
szym wieku”, przy czym figura mowy przywodziła na myśl, z jednej strony, le démon 
de midi (kryzys wieku średniego), a z drugiej – przyśpieszający tętno dreszcz emo-
cji, jaki towarzyszy niebezpiecznym związkom. Mimo iż nie specjalizował się w tur-
kologii, a jego znajomość tureckiego była zaledwie elementarna, nieustraszony fi-
lolog rzucił się, chcąc nie chcąc, w wir analizy wyrazu oznaczającego woal’ – „kaçgöç” 
(określającego ucieczkę kobiet w chwili wejścia mężczyzny do domu’, konieczność 
skrycia się kobiet przed mężczyznami’). Koncentrując się na użyciu tego wyrazu 
w turecki[m] [...] [opowiadaniu Reşata Nuriego Güntekina zatytułowanym Ahret 
Dönüşü (Powrót z życia przyszłego)], nakreślił paralele z rzymskimi maskami kar-
nawałowymi i połączył wspomniane słowo z charakterystycznym dla języków bał-
kańskich wyrażeniem: „Nie ma się z czego śmiać” 63. 

Wyjaśnienia autora eseju, mające pozór rozważań filologicznych, przypomina-
ją w istocie klasyczną opowieść o niewoli, ukazującą dżentelmena z Europy ratu-
jącego turecką kobiecość ze szponów muzułmańskiego ucisku. A wnioski – o tym, 
że duch narodu tureckiego skłania bardziej do emocjonalności niż do logiki – pa-
dają ofiarą starej eurocentrycznej śpiewki. Jednak „umiłowanie” języka tureckiego 
jest jasne; widać je w przyznaniu się badacza do „niższości” wobec mowy, która ma 
tak wiekową i czcigodną tradycję; można owo uczucie zauważyć również w dru- 
giej części eseju, tam bowiem autor na próżno przeczesuje języki europejskie w po-
szukiwaniu duchowego ekwiwalentu tureckich wyrażeń określających ostrożność’ 
i przezorność’. Zanim przejdziemy do części trzeciej, turecki stanie się językiem, 
który jako jedyny otrzymał błogosławieństwo w postaci cechy nazwanej przez 

63 S p i t z e r, Learning Turkish, s. 770. Zob. też ibidem, s. 778, przypisy a–b. [Przypis red.].
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Spitzera „słuchem symbolicznym” czy „psychofonią”. Subtelne paralele między 
„rzeczywistymi a fonetycznymi podobieństwami” pozwalają się skojarzyć z fanta-
stycznymi zdolnościami przedstawiania nastroju, jawiącego się – w tym wzglę- 
dzie – jako niezachodni odpowiednik niemieckiej Stimmung, czyli atmosfery’, czemu 
Spitzer poświęcił całą książkę. Tłumiąc swój wcześniejszy sprzeciw wobec tureckiej 
„emocjonalności”, badacz jeszcze przed przejściem do ostatniej partii eseju wysła-
wia wyjątkowe dla języka tureckiego skalowanie abstrakcji w stosunku do rzeczy-
wistości. Choć nie wypowiada się na ten temat zbyt obszernie, z jego pism można 
wnioskować, że kwestionuje doktrynę mówiącą o rzekomej przewadze języków in-
doeuropejskich wynikającej z ich wyższego poziomu abstrakcji.

Dzięki odrzuceniu wąsko ujętych dychotomii między Wschodem a Zachodem, 
dzięki uczeniu się tureckiego (i nawet tego, jak pokochać język nieromański), a tak-
że dzięki prowadzeniu seminarium, na którym turecki zajął miejsce obok języków 
europejskich jako przedmiot badań filologicznych i krytycznoliterackich, Spitzer 
stworzył światowy paradygmat translatio studii silnie powiązanego z historią, za-
równo dawną, jak i współczesną – translatio imperii. Ów dziwny paralelizm latyni-
zacji w epoce średniowiecza, romanizacji za Atatürka w latach dwudziestych 
XX wieku oraz instytucjonalizacji języka Trzeciej Rzeszy w okresie nazistowskim 
zwiększył świadomość złożoności politycznej imperializmu lingwistycznego, co wi-
dać w pracach europejskich uczonych przebywających na emigracji, nawet jeśli 
definiowali oni swą misję pedagogiczną jako mającą na celu zachowanie pozosta-
łości kultury łaciny. Na seminarium Spitzera przeglądano gramatyki języków świa-
ta w poszukiwaniu powiązań ujawniających sekrety nieświadomości kulturowej; 
śledzono, parafrazując Geoffreya Hartmana, „źródła i intencje przemieniające 
słowa w etymologie psychiczne, nawet gdy wiązało się to z ryzykiem zniszczenia 
tożsamości danego znaku” 64. Dlatego też podczas owego seminarium zrodziła się 
skoncentrowana na języku koncepcja systemów-światów, będąca przeciwwagą dla 
paradygmatów zdystansowanego czytania opartych na narracji, proponowanych 
przez Morettiego. Nawet jeśli czytanie tego rodzaju uprzywilejowuje zbyt obszerne 
kategorie porównań kulturowych – epopeje narodowe, „planetarne” prawa gatunku 
– filologię stać na bardziej szczegółowy odpowiednik takiej lektury: bliskiej, z wido-
kiem na świat; na odczytywanie historii słów jako historii światów; stylistyki i me-
trum w diasporze. Podczas gdy Auerbach, jak twierdzi Damrosch, ustanowił etykę 
autonomii tekstów, zgodnie z którą odkrywają one przed nami porządek i racjonal-
ność, ponieważ „pozwala się im żyć swobodnie”, Spitzer stworzył podobną zasadę 
dla języka oryginału; wedle niej wersje pierwotne nie poddają się tłumaczeniom, 
ale odnajdują się nawzajem bez utraty wolności, dążąc do połączenia nawet w ob-
liczu ryzyka niepowodzenia i zderzenia 65. Praktykowanie globalnego translatio 
według definicji Spitzera podąża śladem nieprzekładalnych przepaści emocjonal-
nych, splątanych różnic semantycznych, epizodów gwałtownego transferu kultu-

64 G. H a r t m a n, The Fate of Reading and Other Essays. Chicago, Ill., 1975, s. 121. Zob. też tego 
autora The Fateful Question of Culture (New York 1997), gdzie omówiony został kontrast między 
ideą kultury wyrosłą z emigracyjnego kosmopolityzmu a taką jej wizją, jaką definiuje się obecnie 
w ramach zglobalizowanych badań literaturoznawczych. 

65 D. D a m r o s c h, Auerbach in Exile. „Comparative Literature” 1995, nr 2, s. 109.
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rowego i sprzeciwów wobec niego, a także niespodziewanych romansów. Gdy po-
patrzymy wstecz, zrozumiemy, że wynalezienie komparatystyki literackiej przez 
Spitzera w Stambule spowodowało przekształcenie filologii w coś rozpoznawanego 
dzisiaj jako wymiar psychiczny transnarodowego humanizmu.

Z angielskiego przełożyła Olga Mastela

A b s t r a c t

EMILY APTER

GLOBAL TRANSLATIO: THE “INVENTION” OF COMPARATIVE LITERATURE, ISTANBUL, 1933

Referring to the attempts made in the last years by various scholars to define comparative studies, 
Emily Apter in her Global Translatio traces the Istanbul beginnings of comparative literary studies which 
date back to the 1930s. In the worldwide exchange of ideas that took place there (against the background 
of mosaic of Eastern and Western languages), she discerns the true germs of transnational humanism 
or precisely–global translatio. Sketching the picture of the then Istanbul as a city which attracted 
scholars from all over Europe and showing the powerful influence over the Turkish students and lectur-
ers of, inter alia, an Austrian Romanist Leo Spitzer, employed at the Faculty of Literature of Istanbul 
University from 1933 to 1936, Apter in a sense revises the foundation myth of exile developed by Erich 
Auerbach in the afterword to Mimesis. In her view, Istanbul at that time was neither a secluded spot 
nor an intellectual desert, as Auerbach seemed to perceive it. Contrary to that, Apter firmly maintains 
that considering the facts that Spitzer established a lively school of philology in this city, that he him-
self studied Turkish and in his papers used numerous languages may markedly influence the present 
understanding of comparative studies as “worlded” minoritarian comparatism. Arguing that the early 
comparative literary studies were globalised from their outset, she warns against forgetting such 
sources of literary thought on the now arising global market of culture. 
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taDeUSZ WoJCieCH LanGe Uniwersytet im. adama mickiewicza, Poznań

maLta Jana PotoCkieGo

Wszyscy prawdziwi miłośnicy dzieła Jana Potockiego wiedzą, iż w młodości spędził 
on prawie dwa lata na malcie, gdzie jako kawaler maltański walczył z piratami; 
echa tego pobytu znajdujemy zresztą w kilku opowieściach Rękopisu znalezionego 
w Saragossie. niniejszy esej jest próbą pokazania czytelnikowi, jak wyglądała wy-
spa w czasie, w którym przebywał na niej późniejszy twórca postaci maltańczyków 
w swojej szkatułkowej powieści. 

miasto stoi na półwyspie, między dwoma najwspanialszymi portami na świecie, których bronią 
fortyfikacje niemal nie do zdobycia. Port położony w południowo-wschodniej części miasta jest większy. 
Wcina się on na dwie mile w głąb wyspy i jest tak głęboki i otoczony tak wysokimi nabrzeżami i umoc-
nieniami, że – jak nas zapewniano – nawet przy najbardziej sztormowej pogodzie największe okręty 
mogą tu stać nieomal bez użycia cumy. ten piękny port podzielony jest na pięć odrębnych, równie 
bezpiecznych basenów, zdolnych pomieścić ogromną liczbę jednostek 1.

tak zaczyna swój opis Wielkiego Portu 2 w stolicy malty, Valletcie, przybyły tu 
z Sycylii Szkot, podróżnik, a być może także angielski szpieg Patrick Brydone, który 
odwiedził wyspę 9 lat przed pojawieniem się na niej Jana Potockiego. i ciągnie dalej:

Wejście do portu nie ma więcej niż ćwierć mili szerokości i strzeżone jest po obu stronach przez 
baterie dział, które rozerwałyby najpotężniejszy okręt na strzępy, zanim zdołałby tam wpłynąć. Ponad-
to chronione jest przez poczwórne, piętrowe baterie, z których jedna jest typu fleur d’eau, czyli na po-
ziomie wody. Baterie są uzbrojone w około 80 dział największego dostępnego tu kalibru; moim zdaniem 
więc port ten można uznać za nie do zdobycia, i turcy dobrze o tym wiedzą 3. 

Jeżeli takie wrażenie zrobił port wojenny Valletty na przedstawicielu morskiej 
potęgi, możemy założyć, że napełnił on jeszcze większym podziwem 18-letniego 
porucznika armii austriackiej, bądź co bądź szczura lądowego, gdy późnym latem 
lub jesienią roku 1779 4 zawitał on na maltę po raz pierwszy.

1 P. B r y d o n e, A Tour through Sicily and Malta, in a Series of Letters to William Beckford esq. of 
Somerly in Suffolk. t. 1. London 1775, s. 342–343. 

2 nazwa ta w czasach zakonu brzmiała Porto Grande, obecnie Grand Harbour (ang.), il-Port il-kbir 
(malt.). 

3 B r y d o n e, op. cit., s. 343.
4 Zaskakujące jest to, że dokładniejszych dat pobytów Potockiego na malcie nie udało się ustalić 

nawet tak dociekliwym badaczom biografii hrabiego jak F. r o s s e t  i D. t r i a i r e  (Jan Potocki. 
Biografia. Przeł. A. W a s i l e w s k a. Warszawa 2007). Stwierdzili oni, że Potocki na początku lata 
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1. Jan Potocki w roku 1778. Pastel na papierze, nieznany malarz wiedeński.  
muzeum-Zamek w łańcucie

nie da się jednak wykluczyć, że statek, który przywiózł młodego hrabiego, ze 
względów sanitarnych przycumował do nabrzeża Valletty od drugiej strony, w dru-
gim ze wspomnianych portów:

Port po północnej stronie miasta, chociaż używany tylko przez rybaków i jako miejsce kwarantan-
ny, w każdej innej części świata uznany by został za nieoceniony, jako że również broniony jest przez 
umocnienia. Pośrodku portu znajduje się wyspa, na której zbudowano fort i lazzaretto 5.

mowa tu o porcie marsamxett 6, z Wyspą manoela (malt. il-Gżira manoel), na-
zwaną tak na cześć wielkiego mistrza antónia manoela de Vilheny, budowniczego 
wymienionego fortu. Lazzaretto służyło jako miejsce 40-dniowej kwarantanny 
jeszcze około roku 1810, kiedy to poddano jej m.in. George’a Byrona odbywające-
go swoje grand tour.

Uszkodzone podczas drugiej wojny światowej zabytki Wyspy manoela popadły 
stopniowo w ruinę, ale są obecnie pod opieką konserwatorów.

Potocki nie pozostawił potomnym ani relacji ze swojego pobytu na malcie, ani 
jej opisu; można zgadnąć, że poważniejsze geograficzne, etnograficzne i archeolo-
giczne zainteresowania narodziły się u niego w wieku dojrzalszym, i że młodego 
człowieka zajmowała przede wszystkim rycerska legenda kawalerów maltańskich, 
którą nie tyle chciał opisywać, ile wziąć w niej udział. należy zatem założyć, że 
szukający wrażeń i bohaterskiej sławy hrabia, by być bliżej wojennego portu, za-
mieszkał właśnie w stolicy, tak przedstawionej przez współczesnego mu Brydone’a:

w 1779 roku przebywał w krainie oraz że w tym samym roku popłynął z malty do tunezji. Wiado-
mo jednak, iż na początku roku 1780 był na wyspie z powrotem.

5 B r y d o n e, op. cit., s. 344.
6 W owym czasie port ten zwano Porto di marza muscietto.
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Jako że Vallettę zbudowano na wzgórzu, żadna z ulic z wyjątkiem głównej nie jest pozioma. Wszyst-
kie są wyłożone białym kamieniem, który nie tylko wytwarza moc kurzu, ale jego barwa tak razi w oczy, 
że większość tutejszych ludzi ma dziwnie słaby wzrok. Główne budynki to pałac wielkiego mistrza, 
lecznica, arsenał, gospody czy też hotele Siedmiu Języków i wielki kościół św. Jana. Pałac to zacna, 
choć prosta budowla, a wielki mistrz (który nad przepych przedkłada komfort) mieszka tam wygodniej 
i przestronniej niż którykolwiek z książąt europy, może z wyjątkiem władcy Sardynii. Wielkie schody 
tego pałacu są lepsze i praktyczniejsze niż jakiekolwiek inne mi znane 7. 

Pałac wielkich mistrzów istnieje do dzisiaj i jest siedzibą prezydenta republiki 
malty i, do niedawna, jej parlamentu. Stoi on przy republic Street (malt. triq ir-
-repubblika), która w tamtych czasach nazywała się Strada San Giorgio.

Lecznica to Sacra infermeria, niezwykle istotny element wszystkich siedzib 
szpitalniczego, w końcu, zakonu św. Jana, od Jerozolimy, poprzez Cypr i rodos, 
po maltę. opieka medyczna zawsze prezentowała najwyższy dostępny zachodniej 
cywilizacji poziom. Budynek Świętej Lecznicy służy obecnie jako międzynarodowy 
ośrodek konferencyjny – mediterranean Conference Centre.

W czasach Potockiego na tyłach Pałacu Wielkich mistrzów znajdował się za-
konny arsenał; dzisiaj resztki jego zawartości wystawiane są w dawnych pałacowych 
stajniach od frontu.

2. Valletta od strony Wielkiego Portu. ryc. Johanna Homanna, 1720

Wspomniane „gospody”, czyli auberges, pełniły funkcję swoistych internatów 
dla przebywających na wyspie kawalerów z poszczególnych „języków” (langues), 
czyli grup narodowościowych w średniowiecznym jeszcze ich rozumieniu. owe 
„Siedem Języków” to: Prowansja, owernia, Francja, Włochy, aragonia, kastylia 
i niemcy. Pierwotnie „gospody” znajdowały się w miasteczku Birgu (zwanym też 
Vittoriosa), na półwyspie po stronie Wielkiego Portu. Po wielomiesięcznym oblęże-
niu malty przez turków w roku 1565 postanowiono przenieść stolicę na znacznie 
rozleglejszy półwysep Sciberras, gdzie wybudowano Vallettę, nazwaną tak dla 
upamiętnienia bohatera owego Wielkiego oblężenia, wielkiego mistrza Jeana Pari-
sota de la Valette. Jako miasto zaplanowane od podstaw, ma ono siatkę ulic prze-
cinających się pod kątem prostym. Projektantem stolicy i jej fortyfikacji był archi-
tekt papieski, asystent michała anioła, Francesco Laparelli. kiedy ów padł ofiarą 
zarazy, budowę miasta dokończył jego maltański pomocnik, Girolamo Cassar. ten 
sam miejscowy architekt był również odpowiedzialny za projekt i budowę nowych 
„gospód”.

7 B r y d o n e, op. cit., s. 347.
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Z siedmiu istniejących w czasach Potockiego, do dziś przetrwały cztery: gospo-
da kastylii (obecnie siedziba premiera malty), gospoda aragonii (gdzie teraz rezy-
duje wicepremier do spraw prezydencji Unii europejskiej) gospoda Prowansji 
(współcześnie muzeum archeologiczne) i gospoda Włoch (dziś Departament tury-
styki). rosset i triaire zastanawiają się, czy Potocki mógł zamieszkać w nieistnie-
jącej już dziś auberge niemiec 8; istotnie, polscy maltańczycy przypisani byli do 
„języka” niemieckiego, ale hrabia wszak kawalerem maltańskim jeszcze nie był, 
musiał więc, przynajmniej na początku pobytu, wynająć jakąś kwaterę w mieście.

Cassar zaprojektował również wspomnianą przez Brydone’a świątynię. oddaj-
my głos szkockiemu podróżnikowi:

kościół św. Jana jest wspaniały, a jego posadzka uchodzi za najkosztowniejszą w świecie. W cało-
ści składa się ona z tablic nagrobnych wykonanych z kawałków najlepszych marmurów, porfiru, lapis 
lazuli i innych rodzajów cennego kamienia, znacznym kosztem nad wyraz starannie ze sobą połączonych 
i przedstawiających w czymś na kształt mozaiki herb, insygnia itp. osób, których nazwiska mają upa-
miętnić. Spadkobiercy wielkich mistrzów i komandorów od dawna konkurują ze sobą w wystawności 
tych pomników 9.

kościół zachował się w opisanym przez Brydone’a stanie i obecnie pełni funk-
cję konkatedry (malt. kon-katidral ta’ San Ġwann), będąc zarazem jedną z większych 
atrakcji turystycznych wyspy. nie bez wpływu na to jest wiszące w kościele Ścięcie 

8 r o s s e t, t r i a i r e, op. cit., s. 76.
9 B r y d o n e, s. 347–348.

3. Plan Valletty z roku 1800
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św. Jana pędzla Caravaggia, który przez pewien czas bawił na malcie i na krótko 
został nawet przyjęty do zakonu.

Wspomniani w zacytowanym fragmencie komandorowie to w zakonnej hierar-
chii maltańczycy piastujący urząd zwierzchnika i beneficjenta komandorii, czyli 
folwarku lub klucza folwarków pozyskanych przez zakon drogą darowizny od po-
bożnego władcy bądź innego właściciela ziemskiego. Zwierzchnictwo nad grupą 
komandorii na danym obszarze sprawował baliw (bailli), który z kolei podlegał 
przeorowi, ponieważ, tak jak inne religijne zgromadzenia, zakon maltański dzielił 
się na przeoraty. na każdy wspomniany już „język” składało się na ogół kilka takich 
przeoratów. Świeżo w czasach Potockiego powołany przeorat polski był za mały, by 
stworzyć własną langue, dlatego początkowo przypisano go do najbliższego teryto-
rialnie „języka” – niemieckiego. kilka lat po pobycie hrabiego na wyspie Polskę 
przyporządkowano do nowo powstałego „języka” anglo-bawarskiego.

Potocki z całą pewnością uczestniczył w życiu religijnym zgromadzenia. Prote-
stant Brydone zostawił nam opis uroczystego nabożeństwa, którego był świadkiem 
we wspomnianej świątyni:

Wydaje się ono przeładowane paradami i ceremoniałem w większym stopniu, niż widziałem w ja-
kimkolwiek innym katolickim kraju. Całe to nieustanne przyklękanie przed ołtarzem, całowanie ręki 
przeora, podtrzymywanie jego szat przez niższych rangą księży, okadzanie posiadaczy Wielkiego krzyża 
i ignorowanie biedniejszych kawalerów zdało mi się wysoce komiczne i tak bardzo odległe od czystości 
i prostoty kultu, który stanowi istotę prawdziwego chrześcijaństwa 10. 

Posiadaczem Wielkiego krzyża stawał się zasłużony i wiekowy na ogół maltań-
czyk. tak wyróżnionych członków zakonu traktowano ze szczególnym szacunkiem.

Ciekawy i dość niepochlebny opis obyczajów wyżej postawionych kawalerów 
maltańskich przekazał nam Julian Ursyn niemcewicz, który był na malcie dwa lata 
po Potockim:

mało jest na wyspie szlachty, i to ubogiej [...], przecież mnóstwo komandorów, bogatych bailly 
czyni ją bogatą i pieniężną. W kawalerach zbrojnych mnichów uważać można; taż sama co w klasztorach 
wyniosłość i zazdrość: ubóstwo i ambicja sprowadzają kawalerów do malty, albo żeby być żywionymi 
kosztem zakonu lub by wcześniej torować sobie drogę do wielkiego mistrzostwa. Bogaci komandorowie 
i bailly nie mający żon i familii, dla górzystości miasta nie mogący trzymać ekwipażów, dochody swoje 
obracają na stoły. Jakoż w biesiadach nigdzie podobnego zbytku widzieć nie można 11.

tym, co z pewnością zainteresowało Potockiego, który znany był później z otwar-
tości umysłu, była opisana przez Szkota religijna tolerancja na wyspie w całości 
podległej katolickiemu zakonowi:

Pomimo rzekomej bigoterii maltańczyków, duch tolerancji jest tu tak silny, że ostatnio wybudowa-
no na wyspie meczet dla zaprzysięgłych wrogów, turków. nieszczęśni niewolnicy mogą w nim prakty-
kować swoją religię w pokoju. niedawno zdarzyło się, że kilku młodych nierobów zakłóciło ich modły; 
natychmiast wtrącono ich za to do więzienia i surowo ukarano 12.

Swoich obserwacji Brydone nie ograniczał do stolicy malty:

Wyspa pokryta jest wiejskimi domami i wioskami, oprócz których znajduje się tam siedem miast. 

10 Ibidem, s. 348.
11 J. U. n i e m c e w i c z, Pamiętniki czasów moich. Gdańsk 2000, s. 87–88. 
12 B r y d o n e, op. cit., s. 361.
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tak je przynajmniej nazywają, ale tylko dwa, Valletta i Cita Vecchia, w jakikolwiek sposób zasługują 
na to miano. każda wioska ma zacny kościół, gustownie wykończony, ozdobiony marmurowymi posą-
gami oraz gobelinami, bogato wyposażony w srebrne naczynia. W życiu nie widziałem równie przyjem-
nych dla oka wiejskich kościołów 13.

Cita Vecchia to dzisiejsza mdina, znana też jako Silent City, stare, warowne 
miasto położone około 13 km na wschód od Valletty. Brydone tak opisuje zwiedza-
nie mdiny i okolic, które z pewnością stało się udziałem także Potockiego:

tego dnia udaliśmy się na wyprawę przez wyspę w powozach ciągniętych przez pojedyncze muły 
– jedynych środkach lokomocji, które oferuje wyspa. nasi powożący mówili wyłącznie po arabsku, któ-
ry jest językiem maltańskiego gminu; wierzcie mi, że niewiele skorzystaliśmy z tych konwersacji. najpierw 
udaliśmy się do starożytnego miasta melita, które znajduje się blisko środka wyspy i z którego widać 
całą maltę. Utrzymują, że przy dobrej pogodzie widać też część Berberii i Sycylię. miasto jest silne ob-
warowane [...]. katedra jest pięknym kościołem i chociaż jest ogromnych rozmiarów, jest w całości 
obwieszona pąsowym adamaszkiem bogato zdobionym złotem. katakumby, położone nieopodal miasta, 
są niezwykłym dziełem. Podobno ciągną się na 15 mil pod ziemią; jednakowoż trzeba to przyjąć od 
przewodników na wiarę, ponieważ sprawdzenie tego byłoby zbyt ryzykowne 14.

Wspomniane przez Brydone’a czterokołowe powozy, zwane carrozzin, dziś cią-
gnięte przez nieduże tutejsze koniki, są jedną z lokalnych turystycznych atrakcji 
i stanowią odpowiednik używanych u nas dorożek.

Język maltański to odmiana arabskiego z włoskimi i francuskimi wtrętami, 
datującymi się z czasów kawalerów maltańskich. Zapisywany jest zmodyfikowanym 
alfabetem łacińskim, ale właściwie nie miał formy pisanej wtedy, gdy Potocki od-
wiedził wyspę. maltańskim, który jest urzędowym językiem na malcie na równi 
z angielskim, posługuje się dziś około 2/3 mieszkańców archipelagu. Za czasów 
kawalerów początkowo językiem zakonu na wyspie był włoski, za bytności Potoc-
kiego zaś, wskutek przeważającej liczby Francuzów, w powszechnym użyciu był 
język francuski. 

Berberia to w tym wypadku dzisiejsza Libia lub tunezja.
katedra w mdinie istniała tam jeszcze przed przybyciem zakonu, stąd główny 

kościół stolicy ma rangę konkatedry.
mdina tradycyjnie zamieszkiwana jest przez starą maltańską arystokrację, i tak 

też było w czasach pobytu tam Potockiego, który w Rękopisie znalezionym w Sara-
gossie ustami jednej ze swoich postaci wspomina „kilka szlacheckich rodzin wy-
spiarskich”:

bynajmniej nie wchodzą [one] do zakonu i nie mają żadnych stosunków z kawalerami jakiego bądź 
stopnia. Uznają one tylko najwyższą władzę wielkiego mistrza i kapituły, składającej jego radę 15.

13 Ibidem, s. 340.
14 Ibidem, s. 351–352.
15 J. P o t o c k i, Rękopis znaleziony w Saragossie. Przygot., przypisy L. k u k u l s k i. t. 2. Warszawa 

1976, s. 237. Wybór tej edycji w przekładzie e. C h o j e c k i e g o  wynika wyłącznie z sentymen- 
tu autora niniejszego artykułu. rozdziały „maltańskie” znajdują się tu w „dniach” 53, 54 i 55. 
W najnowszym wydaniu Rękopisu znalezionego w Saragossie, opracowanym przez F. r o s s e t a 
i  D. t r i a i r e ’ a  (nowe tłumaczenie ostatniej wersji autorskiej z 1810 roku. Przeł. A. W a s i l e w-
s k a. kraków 2015) rozdziały te, w tym samym układzie i bez istotnych różnic w treści, znalazły 
się w „dekameronie czwartym” jako „dni” 37, 38 i 39. Dla niniejszego tematu nie ma to jednak 
znaczenia. 
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Wczesnochrześcijańskie katakumby, o których mowa, znajdują się przy koście-
le św. Pawła w Rabacie, miasteczku stanowiącym coś na kształt podzamcza wa-
rownej Mdiny. 

Brydone opisuje jeszcze inną starożytną atrakcję Malty:

Jedna strona wyspy jest tak całkowicie ufortyfikowana przez samą naturę, że nie potrzebny był tu 
żaden ludzki kunszt. To wysoka skała, opadająca pionowo do morza na długości kilku mil. Wielką 
osobliwością tej strony wyspy są resztki głębokich kolein wyżłobionych przez wozy: drogi te kończą się 
nad przepaścią i pokazują, że wyspa w dawnych wiekach była o wiele większa niż obecnie 16. 

Brydone mówi tu o Misrah Ghar il-Kbir, miejscu popularnie zwanym Clapham 
Junction, położonym na wysokości klifów Dingli. Pochodzenie i wiek tych głębokich 
na około 60 cm kolein nie są jasne; najpopularniejsza teoria wywodzi je z początku 
epoki brązu.

Podczas swojego półtorarocznego (?) pobytu Potocki z całą pewnością zwiedzał 
wyspę i poznał wszystkie jej osobliwości, ale nie po to na nią przybył. Celem jego 
było zaciągnięcie się do maltańskiej floty, którą tak opisuje Brydone:

Ich [kawalerów maltańskich] siły morskie składają się z czterech galer, trzech galeot, czterech 
okrętów o sześćdziesięciu działach i fregaty o trzydziestu sześciu. Poza tym mają pewną liczbę małych 
i szybkich łodzi żaglowych zwanych scampavias (dosłownie „zbiegowie”). Ich okręty, galery i fortyfikacje 
są [...] dobrze wyposażone w znakomitą artylerię 17.

Szkot miał szczęście bycia świadkiem wyjścia floty maltańskiej w morze:

Eskadra składała się z trzech galer, z których największa miała na pokładzie dziewięciuset ludzi, 
a dwie pozostałe po siedmiuset, a także trzech galeot i kilkunastu scampavias, tak nazwanych z powo-
du nadzwyczajnej chyżości. Wszystkie te ogromne jednostki poruszane były wiosłami i posuwały się 
nad wyraz sprawnie. Na przedzie płynął admirał, a następni w zależności od piastowanej funkcji. Na 
wodzie roiło się od łódek, a wały i fortyfikacje pełne były gapiów. Port drżał od huku ciężkiej artylerii 
i wystrzałów z dział wypływających galer i galeot. Jako że echo było nad wyraz gromkie, dawało to 
niezrównany efekt 18.

W swoim opisie Brydone uchwycił schyłkowy moment świetności floty zakonnej, 
w owym czasie bowiem raison d’être zakonu maltańskiego zaczynała być nieco 
wątpliwa. Potęgę imperium osmańskiego we wschodniej części Morza Śródziemne-
go mocno nadwyrężyła bitwa pod Lepanto (1571), a klęska pod Wiedniem zapocząt-
kowała jego wypieranie z Europy. Pod koniec XVIII wieku zagrożenie tureckie 
zmalało na tyle, że zredukowano śródziemnomorskie floty galer, także tę maltańską. 
Istotny problem stanowiło wciąż piractwo berberyjskie, ale flota zakonu była już 
tylko jedną z kilku pełniących funkcję morskiej „policji” Śródziemnomorza. W kon-
tekście operujących tu marynarek wojennych innych krajów rolę okrętów maltań-
skich można uznać za wówczas marginalną.

16 B r y d o n e, op. cit., s. 344–345.
17 Ibidem, s. 360.
18 Ibidem, s. 341–342. Opisane przez Brydone’a wyjście maltańskiej eskadry na morze związane było 

z ekspedycją karną przeciw bejowi Tunisu, który naraził się królowi Francji. Bej nie chciał miano-
wicie wydać bez okupu korsykańskich niewolników, których był wziął, zanim jeszcze Francuzi 
objęli w posiadanie wyspę.
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4. Galera zakonu maltańskiego. rycina z dzieła Josepha Furttenbacha Architectura navalis. Das ist 
von dem Schiffgebäw, auff dem Meer und Seekusten zu gebrauchen […] Ulm 1629

Flota maltańska 9 lat później nie różniła się znacznie od opisanej przez Szkota. 
Poza zdobną galerą magistralną (tzn. osobistą wielkiego mistrza) zakon dysponował 
prawdopodobnie czterema galerami, a więc galerą dowódcy flotylli, czyli malowaną 
na czerwono capitaną, i galerami „San Luigi”, „San Pietro” i „Vittoria” 19. Były to 
wszystko pełnowymiarowe jednostki zapewne o długości około 50 m i szerokości 
blisko 7 m, wymagające prawie 270 obsługujących je wioślarzy i do 100 marynarzy, 
dodatkowo obsadzone oddziałami wojska; podawana przez Szkota liczebność załóg 
wydaje się jednak przesadzona. 

trzeba tu wyjaśnić, że kawalerów maltańskich przebywało wówczas na wyspie 
tylko około 300, lecz zakon dawał pracę ogromnej rzeszy miejscowych i zamiejsco-
wych marynarzy oraz żołnierzy.

Poza galerami zakon posiadał jeszcze, być może, trzy wspomniane przez Bry-
done’a galeoty, będące skrzyżowaniem żaglowców z pomniejszonymi galerami.

W skład floty stricte żaglowej w czasach Potockiego wchodziły trzy średnie li-
niowce: zwodowany na malcie w roku 1765 flagowy okręt zakonu „San Giovanni” 
(czwarty już o tej nazwie), wyposażony w 64 działa i przenoszący 522 ludzi pod 
komendą 9 zakonnych oficerów; następnie dysponujący analogiczną siłą ognia 
„San Gioacchino”, o długości 45 m, szerokości 12 m i zanurzeniu 5,6 m, a także 
„San Zaccaria”, przewożący 400 marynarzy i żołnierzy pod dowództwem 10 ofi- 

19 Zob. r. L. D a u b e r, Die Marine des Johanniter-Malteser-Ritter-Ordens. 500 Jahre Seekrieg zur 
Verteidigung Europas. Graz 1989, s. 322, 328.
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cerów 20. Zakon dysponował też fregatą „Santa maria” 21 o 36 działach. Pod koniec 
służby Potockiego w maltańskiej flocie statki „San Giovanni” i „San Gioacchino” 
zostały sprzedane królowi neapolu. Spowodowane to było, z jednej strony, kłopo-
tami finansowymi zakonu, z drugiej – planową akcją zastępowania okrętów wo-
jennych statkami handlowymi, które, zdaniem wielkiego mistrza emmanuela de 
rohana, lepiej wpisywały się w sytuację panującą wtedy na morzu Śródziemnym.

W opowieściach składających się na jego dzieło, Potocki ukazuje inny, wcześ- 
niejszy okres, kiedy na morzu Śródziemnym królowały galery, a nie okręty ża- 
glowe:

kawaler toledo objął główne dowództwo nad galerami, brat zaś jego przysłał mu na wydatki sześćkroć 
sto tysięcy piastrów. Zakon miał wówczas sześć galer, do których toledo dwie własnym kosztem uzbro-
ił. kawalerów zebrało się sześciuset. Była to najpierwsza młodzież europy 22.

Dowództwo, o którym tu mowa, sprawował generał galer, druga osoba po ad-
mirale floty zakonnej. Z zacytowanego fragmentu Rękopisu znalezionego w Sara-
gossie wynika, że kawaler toledo własnym sumptem powiększył flotę maltańską 
o dwa dodatkowe statki, co było przedsięwzięciem nad wyraz kosztownym. Same-
go utrzymania dwóch takich okrętów podjął się w roku 1668 Hieronim augustyn 
Lubomirski, ale rychło z tego zrezygnował 23. Potocki pisze dalej:

naówczas zaczynano we Francji dawać wojsku mundury, co dotąd nie było jeszcze w zwyczaju. 
toledo dał nam mundur na wpół francuski, a na wpół hiszpański. nosiliśmy purpurowy kaftan, czarną 
zbroję z krzyżem maltańskim na piersiach, krezę i hiszpański kapelusz 24.

istotnie, w XViii wieku, czyli w czasach Potockiego, jako wojenny ubiór mal-
tańczyka na morzu wszedł w użycie czerwony frak, który w kroju z lat siedemdzie-
siątych XiX wieku funkcjonuje do dziś jako uroczysty mundur maltański. Stanowił 
on nawiązanie do szkarłatnych tunik z białym krzyżem noszonych przez zakonni-
ków w boju już we wczesnym średniowieczu.

Przyjmuje się, że Potocki jako ochotnik brał udział w morskich wyprawach 
kawalerów, ale nie wiadomo, czy służył na galerach, których epoka dobiegała wte-
dy już końca, czy na żaglowcach. Fakt, że w kontekście maltańskim w Rękopisie 
znalezionym w Saragossie mowa jest wyłącznie o galerach, pozwala jednak na 
ostrożny wniosek, że to właśnie z nimi hrabia zawarł bliższą znajomość.

Służba morska w zakonie podzielona była na 6-miesięczne (dla galer) lub rocz-
ne (dla żaglowców) okresy, przez wzgląd na tradycję sięgającą jeszcze jerozolimskich 
czasów nazywane „karawanami”. Bez odbycia czterech takowych na galerach, lub 
dwóch na żaglowcach, młodzi maltańczycy, zwani w okresie służby karawanistami, 
caravanisti, nie mieli szans na otrzymanie komandorii, która poza prestiżem mogła 
przynieść niezły dochód. 

20 Zob. ibidem, s. 172–173.
21 Zob. ibidem, s. 175.
22 P o t o c k i, op. cit., s. 265.
23 Zob. t. W. L a n g e, Maltański epizod księcia Hieronima. „Limes. Studia i materiały z Dziejów 

europy Środkowo-Wschodniej” nr 3/4 (2010–2011).
24 P o t o c k i, op. cit., s. 265.
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W roku1780 Potocki formalnie wstąpił do zakonu, opłacił wpisowe, czyli pas-
saggio, i swoje morskie ćwiczenia przeżywał już jako karawanista. 

nic nie wiadomo o tym, by w owym czasie zakon angażował się w jakieś więk-
sze morskie starcia. 

kawaler [toledo] dowodził główną galerą, wziął mnie więc na swój pokład i krążyliśmy po morzu 
przez cztery miesiące, nie zaszkodziwszy wiele Berberyjczykom, którzy na lekkich statkach łatwo przed 
nami umykali 25.

kto wie, czy ten fragment opowieści naczelnika Cyganów nie odzwierciedla 
doświadczenia samego Potockiego?

Służba na galerze wymagała znacznego samozaparcia choćby dlatego, że wio-
ślarze (zarówno przykuci do wioseł niewolnicy oraz jeńcy, jak i zawodowi wioślarze, 
zwani buonavogli) załatwiali swoje potrzeby naturalne nie ruszając się z ławek. Poza 
tym na pokładzie panowała żelazna dyscyplina, o czym świadczy np. następujący 
wyimek z zakonnego regulaminu dotyczący galer:

Jako że nie ma nic ważniejszego aniżeli zapobieganie sposobności do kłótni w miejscu tak niebez-
piecznym jak galera, nakazano, iż jeśli którykolwiek z braci, po ślubach bądź nowicjusz, rzeknie coś, 
co mogłoby uwłaczać honorowi innego brata, po ślubach lub nowicjusza, pozbawionym zostanie habi-
tu i obwołanym niezdolnym do jego odzyskania; jeśli zaś kogoś szturchnie, uderzy laską lub też chwy-
ci [przy nim] za jakąkolwiek broń, to mimo że żadnego z braci nie zrani, nie tylko pozbawionym zostanie 
habitu, ale też wydanym zostanie świeckim jako zły, niezdolny do życia [we wspólnocie] żołnierz, łamią-
cy wojskową dyscyplinę 26. 

„Pozbawienie habitu” było ceremonialnym wydaleniem delikwenta z zakonu 
maltańskiego.

Zakazy obowiązujące na morzu zmuszały kawalerów do rozwiązywania swoich 
spraw honorowych na lądzie:

malta jest, być może, jedynym krajem świata, gdzie pojedynki są prawnie dozwolone. Jako że cała 
ich konfraternia oparta została pierwotnie o dzikie i romantyczne zasady rycerskości, kawalerowie 
maltańscy uznali zakaz żądania i dawania satysfakcji za niezgodny z jej normami; obłożyli jednak po-
jedynki ograniczeniami, mającymi na celu złagodzenie ich skutku. Są one osobliwe: pojedynkujący się 
zobowiązani są do rozstrzygania swoich sporów na jednej szczególnej uliczce w mieście, a jeśli zechcą 
pojedynkować się gdziekolwiek indziej, odpowiadają przed prawem. Co jednak jest nie mniej osobliwe, 
i co przemawia na ich korzyść, to obowiązek, pod rygorem kary, schowania broni, jeśli nakaże im to 
kobieta, ksiądz lub inny kawaler 27.

mowa tu o znajdującej się w Valletcie wąskiej uliczce o nazwie Strait Street 
(malt. triq id-Dejqa), w czasach Potockiego zwanej Strada Stretta. Czytelnicy Rę-
kopisu znalezionego w Saragossie pamiętają zapewne opowieść komandora toralvy, 
przytaczaną przez Błażeja Hervasa, potępionego pielgrzyma:

według naszych zwyczajów pojedynki są zakazane na malcie, z wyjątkiem Ciasnej Uliczki, przejścia, na 
które nie wychodzi żadne okno. Uliczka ma tyle szerokości, ile potrzeba dla dwóch ludzi, którzy chcą 

25 Ibidem, s. 263–264.
26 regulamin, część zatytułowana Of the Galleys, pkt 19. Cyt. za: R. A. V e r t o t, The History of the 

Knights of Malta. t. 2. London 1728, s. 187.
27 B r y d o n e, op. cit., s. 362.
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złożyć się i skrzyżować szpady. Żaden z nich jednak nie może się cofnąć. Przeciwnicy stają w poprzek 
uliczki, przyjaciele ich zaś zatrzymują przechodzących, ażeby im nie przeszkadzali. Zwyczaj ten zapro-
wadzono niegdyś dla zapobieżenia morderstwom, człowiek bowiem, który wie, że ma nieprzyjaciela, nie 
przechodzi przez Ciasną Uliczkę, gdy zaś morderstwo gdzie indziej zostaje popełnione, niepodobna już 
podać je za pojedynek.

Wreszcie, pod karą śmierci, nie wolno ze sztyletem przechodzić przez Ciasną Uliczkę. Widzisz więc, 
że pojedynek jest nie tylko tolerowany, ale nawet dozwolony na malcie, chociaż wyraźnie pozwolenie to 
nie jest ogłoszone 28.

Wróćmy jednak do Brydone’a, który poczynił ciekawe obserwacje dotyczące 
narodowości wchodzących w skład tego międzynarodowego towarzystwa:

Wszyscy owi kawalerowie i komandorowie wyglądają na dżentelmenów i światowców; nie spotka-
liśmy się z żadną skrajnością. Dzięki styczności i bliskiemu obcowaniu z innymi śmiesznostki i prze-
sądy typowe dla każdej nacji stopniowo osłabły i zanikły. interesującą jest obserwacja wpływu owego 
obcowania na ludzi, którzy składają się na tę mieszankę. Podrygiwanie Francuza, dumne kroczenie 
niemca i sztywny chód Hiszpana przemieszały się w tak niewielkich proporcjach, iż żadna z tych manier 
już nie razi – mimo że każda nacja zachowuje coś ze swoich pierwotnych cech. Zanikła tylko przesada; 
wciąż zatem łatwo odróżnić mieszkańców południowej i północnej strony Pirenejów, jak i tych ze wschod-
niej i zachodniej strony renu. Bo choć paryżanin w dużym stopniu utracił swoją pozę, Hiszpan swoją 
mrukliwość i powagę, niemiec swoją sztywność i dumę, jednak wciąż we wszystkich z nich widać 
niemca, Francuza i Hiszpana; zniknęła tylko karykatura, która kiedyś czyniła ich śmiesznymi 29. 

refleksje dotyczące narodowych cech kawalerów snuł także Potocki; odkłada-
ły się one w jego pamięci i wzbogaciły potem Rękopis znaleziony w Saragossie: 

zachowanie tajemnicy nie zgadza się z charakterem kawalerów francuskich, a przynajmniej, że niesły-
chanie rzadko się zdarza, żeby który z nich łączył dyskrecję z innymi świetnymi przymiotami, jakie ich 
w ogóle cechują. Z tego wynikło, że młodzi ludzie tej nacji, przyzwyczajeni w innych krajach do wielkie-
go powodzenia u kobiet, na malcie muszą wdawać się z dziewczętami ulicznymi. kawalerowie niemieccy, 
zresztą mniej liczni, najwięcej mają szczęścia u kobiet „onorate” i zawdzięczają to, jak sądzą, swej biało-
-różowej cerze. Za nimi idą Hiszpanie, których uczciwy i pewny sposób myślenia główną jest zaletą.

kawalerowie francuscy, zwłaszcza zaś karawaniści, mszczą się na kobietach „onorate”, drwiąc 
z nich wszelkimi sposoby i odkrywając ich tajemne miłostki, ponieważ jednak żyją zawsze osobno i nie 
chcą uczyć się włoskiego języka, którym cały kraj mówi, nikt przeto nie zważa na ich plotki 30.

owe onorate (z włoskiego „poważane”) to kobiety, które według słów Potockiego 
„zasługują na ten tytuł przez przyzwoitość w postępowaniu i [...] przez tajemnicę, 
jaką osłaniają swoje miłostki” 31.

Swobodne prowadzenie się kawalerów maltańskich potwierdza Brydone w swo-
im opisie wypłynięcia floty maltańskiej na morze:

W każdej galerze było trzydziestu kawalerów, dających znaki swoim kochankom, które łkały na 
bastionach z powodu rozstania; owi panowie bowiem równie mało przejmują się swoimi ślubami czy-
stości, co księża i spowiednicy 32.

można, oczywiście, wziąć poprawkę na sceptycyzm protestanta w stosunku do 

28 P o t o c k i, op. cit., s. 238–239.
29 B r y d o n e, op. cit., s. 369–370.
30 P o t o c k i, op. cit., s. 237–238.
31 Ibidem, s. 237.
32 B r y d o n e, op. cit., s. 342.
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katolików; tym niemniej luźne obyczaje, bądź co bądź, zakonników (lub kawalerów 
odbywających nowicjat) nie są niczym zaskakującym, jeśli zna się XViii-wieczną 
historię zakonu maltańskiego.

5. Cytowane dzieło Patricka Brydone’a

Jakieś ziarno prawdy zapewne kryje się w stwierdzeniu niechętnego zakonowi 
najemnego żołnierza, który służył w regimencie maltańskim właśnie w latach 
1780–1782 i opublikował pod pseudonimem Carasi swoje wrażenia: że na wyspie 
prostytucji oddawały się wówczas, amatorsko lub zawodowo, dwie na trzy jej miesz-
kanki 33.

Potocki zszedł na ląd w stolicy, Valletcie, w piątym roku panowania siedem-
dziesiątego wielkiego mistrza suwerennego rycerskiego i szpitalnego zakonu św. 
Jana Jerozolimskiego, emmanuela de rohan-Polduc. ten pochodzący ze starego 
i wpływowego francuskiego rodu arystokrata pośrednio przejął władanie nad wy-
spą 34 od Portugalczyka manuela Pinta da Fonseca, pierwszego wielkiego mistrza 
zakonu, który w jego herbie zaczął używać zamkniętej korony, by podkreślić nie-
zależność i znaczenie swojego międzynarodowego państewka. Pinto rządził wyspą 
przez 32 lata (1741–1773), skonfliktowany ze starą maltańską arystokracją, z ko-

33 angielskie tłumaczenie relacji C a r a s i e g o  Order of Malta Exposed: or, A Voyage to Malta, Con-
taining Historical, Philosophical, and Critical Observations on the Actual Situation of the State of the 
Knights of Malta and Their Morals; Also Containing Descriptions of the Nature, Products of the Island, 
and the Customs of Its Inhabitants opublikowano na malcie w 2010 roku. 

34 nastąpiło to po 2-letnim intermezzo rządów F. Ximenesa de texady.
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ściołem (wygnał z malty jezuitów) i z ciemiężoną podatkami ludnością. Brydone 
zostawił nam taki oto opis Pinta, którego miał okazję poznać osobiście:

Jest staruszkiem rozsądnym i trzeźwo myślącym, co w jego wieku jest niezmiernie rzadkie. mimo 
że ma sporo ponad dziewięćdziesiąt lat, zachował całkowitą sprawność umysłu. nie na żadnych mini-
strów i wszystkim zajmuje się sam; informowany jest też natychmiast o wszystkich najdrobniejszych 
wydarzeniach. Bez pomocy pokonuje schody, a nawet drogę do kościoła i wygląda, jakby miał przed 
sobą jeszcze wiele lat życia. Jego służba i dwór mają charakter bardzo pański, a jako wielki mistrz 
malty panuje on niepodzielnie i ma więcej władzy aniżeli większość udzielnych książąt. tytułuje się 
najjaśniejszym Panem i eminencją 35.

Brydone najwyraźniej zasięgnął języka co do mechanizmów władzy wielkiego 
mistrza i nastrojów panujących w jego otoczeniu, ponieważ opisuje to wszystko 
dość szczegółowo:

jako że dysponuje wszystkimi lukratywnymi urzędami, postępuje ze swoimi ciałami doradczymi, jak 
chce; poza tym przewodniczy wszystkim ciałom, na które składa się jurysdykcja tego małego narodu, 
i ma w nich podwójny głos. odkąd obrano go wielkim mistrzem, oprócz przeoratów i innych dochodo-
wych urzędów rozdał już 126 komandorii, z których niektóre warte były ponad 2000 funtów rocznie. 
Co pięć lat ma też do dyspozycji dwadzieścia komandorii i jeden przeorat, a jako że zawsze są na nie 
chętni, wszyscy bardzo mu nadskakują.

Wybiera go [tj. wielkiego mistrza] komitet złożony z dwudziestu jeden kawalerów, który to komitet 
nominowany jest przez te siedem narodów, po trzech członków z każdego. Wybór musi być dokonany 
przed upływem trzech dni od śmierci poprzedniego wielkiego mistrza i podczas tych trzech dni mało kto 
na malcie kładzie się spać. Wszystko jest wtedy kabałą i intrygą; większość kawalerów nosi maski, żeby 
nie dowiedziano się, do jakich koterii należą. kiedy wybory się kończą, wszystko wraca do normy 36.

Brzmi to wszystko bardzo świecko i, jak z tego widać, temu religijnemu zgro-
madzeniu było w owym czasie daleko do surowego życia konwentu.

Wspomniany następca Pinta, Francuz de rohan, który na wyspie był najwyż-
szym przełożonym Potockiego, należał do władców zupełnie innego typu. Przede 
wszystkim starał się naprawić nadwątlone przez poprzedników stosunki zakonu 
z ludnością wyspy i według przekazów udało mu się zyskać jej szacunek. Dorobił 
się też własnego miasta, Città rohan (obecnie Żebbuġ), któremu nadał miejskie 
prawa i swój herb. Już po opuszczeniu przez Potockiego wyspy ukazało się zamó-
wione przez wielkiego mistrza Del Dritto Municipale di Malta, później znane jako 
Codice de Rohan, imponujący rodzaj zbioru praw i konstytucji zakonu oraz malty, 
w którym – jak się uważa – widoczny jest wpływ oświecenia. De rohan nie zrezy-
gnował jednak z wystawnego dworu, gdzie usługiwało mu 12 paziów, ani z bogato 
zdobionej magistralnej galery.

Ciekawe wspomnienie de rohana i interesujące świadectwo hierarchicznego 
ceremoniału na jego dworze za czasów Potockiego zostawił nam niemcewicz:

Był to mąż pół wieku liczący, przystępny i miły. Daje mu się tytuł eminenza. Przyjmuje wieczorem, 
pokazując się trzy razy: raz dla kawalerów, drugi raz dla komandorów, trzeci raz na koniec dla bailly, 
najwyższych urzędników zakonu; każde pokazanie się nie trwa [dłużej] jak dwie minuty, lecz między 
jednym i drugim pół godziny upływa 37. 

35 B r y d o n e, op. cit., s. 357–358.
36 Ibidem, s. 358–359.
37 n i e m c e w i c z, op. cit., s. 87.
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6. Galera wielkiego mistrza emmanuela de rohan-Polduc. Szkoła neapolitańska

od służby na magistralnym dworze zaczyna się w Rękopisie znalezionym w Sa-
ragossie spowiedź komandora toralvy:

Wstąpiłem do zakonu maltańskiego, nie wyszedłszy jeszcze z lat dziecinnych, zapisano mnie bowiem 
do służby jako pazia. opiekunowie, jakich miałem u dworu, wyjednali dla mnie w dwudziestym piątym 
roku dowództwo galery, wielki mistrz zaś, rozdając w rok później urzędy, powierzył mi najlepszą ko-
mandorię aragonii. mogłem więc i dziś jeszcze mogę ubiegać się o najpierwsze godności w zakonie; ale 
ponieważ dopiero w późnym wieku można je osiągnąć i ponieważ tymczasem nic nie miałem do czynie-
nia, poszedłem więc za przykładem naszych baillich, którzy może powinni mi byli lepszy nastręczyć, 
jednym słowem, oddałem się miłostkom 38.

Czy sam Potocki oddawał się miłostkom? trudno powiedzieć. nie przeszedł do 
historii jako casanova, ale maltankom mógł się podobać. a z lektury Rękopisu 
znalezionego w Saragossie wynika, że dobrze orientował się w erotycznych obycza-
jach na wyspie:

nadszedł Wielki Piątek. Wiesz, że według zwyczaju hiszpańskiego podaje się tego dnia wodę świę-
coną uwielbianej kobiecie, idąc za nią z kościoła do kościoła. Pod pewnym względem pobudza do tego 
zazdrość i obawa, aby ktoś inny nie podał wody i tym sposobem nie starał się zawrzeć znajomości. 
Zwyczaj ten wprowadzono również na maltę. Stosownie do niego, udałem się za pewną młodą kobietą 
„onorata”, z którą od kilku lat zostawałem w związkach 39.

Czym zajmował się hrabia w czasie wolnym od służby wojskowej? można bez-
piecznie założyć, że zawarł znajomość z tutejszym teatrem. rosset i triaire piszą 

38 P o t o c k i, op. cit., s. 236–237.
39 Ibidem, s. 240.
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o operze 40, ale za bytności Potockiego na malcie opery jako takiej jeszcze nie było. 
istniał już natomiast teatro Pubblico, zbudowany przez wielkiego mistrza antonia 
manoela de Vilhenę jeszcze w roku 1731, oficjalnie ad honestam populi oblectatio-
nem, nieoficjalnie zaś, by krewcy młodzi ludzie mogli choć w taki sposób dać upust 
swojej energii. Przedstawienia organizowali bowiem sami kawalerowie, zwłaszcza 
włoscy; początkowo oni też byli aktorami, wcielając się również w role kobiece. 
teatr funkcjonuje zresztą do dziś pod nazwą teatr manoel (ang. the manoel the-
atre, malt. it-teatru manoel) i jest zabytkiem klasy zerowej.

rosset i triaire sugerują także, że Potocki odwiedzał tutejszą bibliotekę 41. Jest 
to, oczywiście, nader prawdopodobne. Biblioteka owa została uroczyście otwarta 
jako Bibliotheca Publica przez de rohana w roku 1776, a więc trzy lata przed przy-
byciem Potockiego. W rzeczywistości istniała już od 15 lat jako prywatna kolekcja 
kawalera Louisa Guérina de tencin, który kupił był 9700 woluminów po zmarłym 
hiszpańskim grandzie, kardynale Joaquínie Fernándezie de Portocarrero, i wraz 
ze swoim własnym, równie wielkim, zbiorem udostępnił publiczności w budynku 
zwanym il Forfantone, znajdującym się przy ówczesnej Strada San Giorgio w Val-
letcie. obiekt ten znacznie ucierpiał w trakcie ostatniej wojny i został po niej 
gruntownie przebudowany; obecny jego adres to republic Street nr 251. Bibliote-
kę zakonu przeniesiono zaś w 1812 roku na old treasury Street nr 36, gdzie 
mieści się do dzisiaj jako Biblioteka narodowa malty (malt. Bibljoteka nazzjona-
lita’ malta) 42.

Potocki mógł także biernie uczestniczyć w mniej wyrafinowanych widowiskach, 
np. w hucznie obchodzonym 3-dniowym karnawale, czy w podobnym świętowaniu 
jakiejś szczególnej okazji, zwanym Babarro, w pierwszomajowych zawodach we 
wspinaniu się na namydlony słup ustawiony przed Pałacem Wielkich mistrzów, czy 
w zawodach szybkobiegaczy ścigających się wzdłuż Strada San Giorgio na dystan-
sie około 1000 m, organizowanych na św. Jana 43. Wielcy mistrzowie dbali, by 
stosownie do śródziemnomorskiego temperamentu hucznie fetowano też wszelkie 
inne święta kościelne.

Wszyscy, którzy w naszych już czasach bywali na malcie, zapewne zetknęli się 
z typowymi dla wyspy barwnymi lokalnymi obchodami uroczystości religijnych. 
Prawie nie ma tam dnia, by któraś miejscowość nie była przystrojona szkarłatnymi 
flagami z białym krzyżem, których zakonne pochodzenie już dawno, przypuszczal-
nie, zatarło się mieszkańcom w pamięci. Są to dalekie echa wymienionych tu świąt.

Potocki bywał zapewne widzem popularnych wśród kawalerów, dość osobliwych 
gonitw konnych, tak opisanych przez Brydone’a:

odbywają się one bez użycia siodeł, uzd, palcatów i ostróg, a mimo to konie rozwijają znaczną 
szybkość i dają widzom wiele uciechy. od kilku tygodni są przyzwyczajane do toru i mimo że wyścigi 
przebiegają na kamienistym gruncie, rzadko dochodzi do wypadków. W podobny sposób cztery razy do 

40 r o s s e t, t r i a i r e, op. cit., s. 76.
41 Ibidem.
42 Zob. na stronie: https://vassallohistory.wordpress.com/some-houses-in-valletta. Data dostępu: 

23 V 2018.
43 Zob. W. P o r t e r, History of the Knights of Malta, or the Order of the Hospital of St. John of Jeru-

salem. t. 2. London 1858, s. 269–270.
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roku ścigają się osły i muły. Jeźdźcy wyposażeni są w urządzenie przypominające szewskie szydło, 
którym kłują swojego wierzchowca, gdy jest zbyt leniwy 44.

Współcześni maltańczycy pasjonują się, co prawda, raczej wyścigami kłusaków, 
ale tradycyjne gonitwy na oklep wciąż są organizowane raz w roku na wzgórzu 
Saqqajja w rabacie, przy okazji fiesty pod wezwaniem św. Piotra i św. Pawła (malt. 
il-Festa tal-imnarja). 

Przyszły autor Rękopisu znalezionego w Saragossie opuścił wyspę w 1781 roku. 
Sentyment do zakonu mu pozostał i Potocki czuł się maltańczykiem, o czym świad-
czy fakt, że planując ożenek, w roku 1784 prosił wielkiego mistrza de rohana 
o przywilej noszenia zakonnego insygnium, tzw. krzyża devotionis 45, który sygna-
lizował związek ze zgromadzeniem, ale nie zobowiązywał do przestrzegania zakon-
nych ślubów 46. Wpadł też na osobliwy pomysł połączenia orderu św. Stanisława 
z traktowanym niekiedy jak order krzyżem maltańskim, co nie spodobało się wła-
dzom zgromadzenia 47.

De rohan panował jeszcze długo, przeżywszy cios, który zadała „malcie” rewo-
lucja francuska i utrata znacznej części dochodów zakonu. miał chyba świadomość, 
że wraz z nim nieodwołalnie kończy się pewna epoka, bo kiedy, osłabiony wylewem, 
umierał w roku 1797, miał jakoby powiedzieć: „tak czy owak, jestem ostatnim 
wielkim mistrzem – przynajmniej zakonu tak znamienitego i niezależnego”. istotnie, 
jego następca, Ferdynand von Hompesch, oddał wyspę wojskom napoleona niemal 
bez wystrzału, wyemigrował i abdykował, a w „malcie” nastąpił zamęt; potem zaś 
zakon popadł w marazm i przez dłuższy czas właściwie wegetował, zanim się odro-
dził w innej formie – tej, którą znamy dzisiaj 48.

a b s t r a c t

taDeUSZ WoJCieCH LanGe adam mickiewicz University, Poznań

Jan PotoCki’S maLta

in Count Jan Potocki’s biography we find a period of his longer stay on malta. Unfortunately, he left us 
neither a description of the island at that time, nor one of the order of malta to which he was finally 
admitted. Potocki’s knowledge on malta and the reality he experienced are confirmed only by the mem-
bers of the order featuring in Rękopis znaleziony w Saragossie (The Manuscript Found in Saragossa) and 
their remarks about the life in the order. However, accounts of travellers (e.g. of the Briton Patrick 
Brydone) from Potocki’s times make it possible to reconstruct the then island and the order of malta. 
the essay is an attempt at presenting malta, its inhabitants and the knights at the time Potocki stayed 
there. 

44 B r y d o n e, op. cit., s. 368.
45 Zob. r o s s e t, t r i a i r e, op. cit., s. 107–108.
46 P. C z e r w i ń s k i  (Zakon maltański i stosunki jego z Polską na przestrzeni dziejów. Londyn 1963, 

s. 162) pisze, że w ówczesnej Polsce taki przywilej noszenia zakonnego krzyża per Gratiam Magi-
stralem, czyli „z łaski wielkiego mistrza” miał m.in. także biskup i. krasicki i wojewoda bełski, 
poeta, dramatopisarz, tłumacz i mineralog m. J. Borch. Zob. też A. r o t t e r m u n d, Kawalerowie 
maltańscy w Polsce w XVIII i XIX wieku. W zb.: Zakon maltański w Polsce. red. S. k. k u c z y ń s k i. 
Warszawa 2000, s. 148. 

47 Zob. r o t t e r m u n d, op. cit., s. 148, przypis 210.
48 tzn. federacji związków narodowych.
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ROK 1836: JULIUSZ SŁOWACKI POD PIRAMIDAMI*

Notatnik Słowackiego z podróży na Wschód

Odnalezienie zaginionego notatnika Juliusza Słowackiego z podróży na Wschód 
podjętej w r. 1836 przyniosło prawdziwy renesans badań nad tą najważniejszą 
wyprawą w życiu młodego poety. Oznacza to również wzrost zainteresowania utwo-
rami „egipskimi” wieszcza. Dodajmy tu, że poza Polską naukowcy zajmujący się 
wojażami Europejczyków do Egiptu o Słowackim przeważnie w ogóle nie słyszeli, 
a tylko niekiedy wspominają o Radziwille Sierotce i jego Hierosolymitana peregri-
natio 1. 

Notatnik, po śmierci Słowackiego przechowany przez jego matkę, należał na-
stępnie do jego wuja, Teofila Januszewskiego, a później do Wiktora Sobieszczań-
skiego. Gdy ten ostatni zmarł, notatnik został pod koniec XIX w. sprzedany, wraz 
z niektórymi innymi rękopisami poety, Leopoldowi Méyetowi, po jego zaś śmierci 
(1912) znalazł się w zbiorach Ordynacji Krasińskich 2. Był wprawdzie znany wy-
dawcom i badaczom, ale nie doczekał się poważniejszego opracowania (istniejący 
od 1929 r. opis Manfreda Kridla zawiera niezbyt ścisłe interpretacje rysunków 
Słowackiego z Egiptu), ani osobnej publikacji. W roku 1939 notatnik wyekspedio-
wano na wystawę do Krzemieńca, która miała być otwarta w 130 rocznicę urodzin 
wieszcza, 4 IX 1939. Zabytek ten trafił z Warszawy do Krzemieńca zapewne już 
w maju 1939. Jeszcze w czerwcu, przed końcem roku szkolnego, chciano (wedle 
ustnej relacji kustoszki wystawy) udostępnić pamiątki po Słowackim młodzieży 
szkolnej. Dzień 17 IX 1939 położył kres polskiemu życiu kulturalnemu w Krze-
mieńcu. W obliczu najazdu najcenniejsze eksponaty z wystawy trafiły, według tej 
samej relacji, do sejfu Liceum Krzemienieckiego; po rychłej śmierci jego dyrektora 
słuch o tym wyjątkowym dokumencie zaginął na długie lata. Notatnik Słowackiego 
po wojennych peregrynacjach odnalazł się niedawno w Bibliotece Państwowej 

* Artykuł powstał w ramach projektu badawczego Odnaleziony raptularz Juliusza Słowackiego z po-
dróży na Wschód jako romantyczne dzieło synkretyczne oraz źródło literackie i ikonograficzne do 
badań nad historią i kulturą XIX wieku, finansowanego z grantu NCN: NCN 2014/15/B/H52/01360 
(kierownik projektu: prof. dr hab. Maria K a l i n o w s k a).

1 Książę Mikołaj Krzysztof R a d z i w i ł ł  (1549–1616) odwiedził m.in. Egipt w r. 1583 i pozostawił 
nader ciekawy opis tej podróży, Hierosolymitana peregrinatio, wydany w 1601 roku. 

2 Wiadomości o historii notatnika do czasu jego włączenia do Bibl. Krasińskich zawdzięczam prof. 
Zbigniewowi P r z y c h o d n i a k o w i. 

Pamiętnik Literacki CIX, 2018, z. 2, PL ISSN 0031-0514
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w Moskwie 3 i stał się przedmiotem prac zespołu badawczo-edytorskiego kierowa-
nego przez Marię Kalinowską, do którego należy także autor niniejszego tekstu. 
Zespół ten przyjął na określenie owego notatnika termin „raptularz”, który wszak-
że wydaje mi się nazbyt archaiczny. Słowacki był bowiem poetą na wskroś nowo-
czesnym. Jakkolwiek nazwiemy sam przedmiot, ważna jest jego zawartość teksto-
wa. Raptularz ma formę zeszytu, z kartkami o złoconych brzegach, oprawionego 
(zapewne w czasach, gdy znajdował się w zbiorach Biblioteki Krasińskich) w ciem-
nozielone okładki z wytłoczonym złoconym napisem: Rękopisma Iuliusza Słowac-
kiego. Zdaniem Zbigniewa Przychodniaka, oprawa ta powstała po r. 1912, 
a przed r. 1931, kiedy to korzystał z rękopisu Leon Piwiński. Odnoszę wrażenie, iż 
kształt liter na okładce wskazuje na powstanie napisu wkrótce po dacie wejścia 
raptularza do zbiorów Ordynacji Krasińskich, zapewne jeszcze przed pierwszą 
wojną światową. Utwory związane z pobytem Słowackiego w Egipcie zajmują w tym 
zeszycie karty od 34r do 46r, zawierające zarówno wiersze, jak i notatki. Owe wier-
sze znane są jako [Listy poetyckie z Egiptu] – składają się na nie teksty: Do Teofila 
Januszewskiego, Piramidy, Na szczycie piramid, List do Aleksandra H., Z Nilu – do... 
Kartę z rękopisem Hymnu („Smutno mi Boże...”) wyrwał sam poeta, by ofiarować ją 
Kornelowi Ujejskiemu. Ponadto na dalszych kartach zeszytu znajdujemy dość dłu-
gą serię rysunków ołówkiem, powstałych niewątpliwie w czasie podróży. Wiele z nich 
przedstawia rozmaite miejsca widziane przez Słowackiego w Egipcie. Rysunki te 
mają przeważnie charakter pośpiesznych szkiców, sporządzonych, by utrwalić 
obrazy i wrażenia. Zdradzają jednak talent oraz pewne wykształcenie plastyczne 
(Słowacki pobierał w latach szkolnych lekcje rysunku). 

Pozostawiając innym badaczom wchodzącym w skład zespołu przygotowujące-
go edycję raptularza szczegóły dotyczące tego rewelacyjnego źródła, zajmiemy się 
tu jedynie pewnymi aspektami podróży Słowackiego po Egipcie. Przedstawione tu 
uwagi nie odnoszą się wyłącznie do wspomnianego notatnika, ale opierają się 
głównie na publikowanych utworach wieszcza.

Pobyt Słowackiego w Egipcie w r. 1836 w ramach jego wielkiej wschodniej pe-
regrynacji (1836–1837) był przedmiotem dość licznych opracowań, raczej cząstko-
wych (w obrębie opisów całej podróży) niż monograficznych. Należy stwierdzić, że 
opracowania te nie są wolne od błędów i usterek, łatwo dostrzegalnych dla wnikli-
wego historyka zajmującego się starożytnym Egiptem. Dotyczy to także, ważnej 
skądinąd, monografii Ryszarda Przybylskiego 4. Jan Stanisław Bystroń 5, a za nim 
orientalista Jan Reychman 6, oceniali „egipskie” wiersze Słowackiego jako rozcza-
rowujące i najsłabsze w całym jego dorobku. Jest to ocena tendencyjna, wynika-
jąca z niepełnego i powierzchownego rozumienia treści tych utworów. Także pogląd, 
że powstały one w Italii, już po powrocie ze wschodniej podróży 7, jest niesłuszny. 

3 Zob. np. H. G ł ę b o c k i: Zaginiony raptularz Juliusza Słowackiego z podróży na Wschód (1836–1837) 
– odnaleziony po 70 latach w zbiorach rosyjskich. „Pamiętnik Literacki” 2011, z. 2; Juliusza Sło-
wackiego podróż na Wschód (odnaleziony – w Moskwie – raptularz wieszcza). „Arcana” 2011, nr 4. 

4 R. P r z y b y l s k i, Podróż Juliusza Słowackiego na Wschód. Kraków 1982. 
5 J. S. B y s t r o ń, Polacy w Ziemi Świętej, Syrii i Egipcie. Kraków 1930. 
6 J. R e y c h m a n, „Rzucam się w świat nieznajomy...” W: Podróżnicy polscy na Bliskim Wschodzie 

w XIX w. Warszawa 1972, s. 120–121.
7 Zob. L. L i b e r a, Juliusza Słowackiego podróż do Ziemi Świętej z Neapolu. Poznań 1993, s. 127.
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Przed kilku laty ukazał się interesujący artykuł poświęcony tym wierszom, ale i on 
nie przynosi rzeczowych objaśnień starożytniczych związanych z egipską przygodą 
wieszcza 8.

Podróż na Wschód

Droga, która zaprowadziła Słowackiego – przez Paryż, Genewę i Neapol – aż nad 
Nil, miała swój początek 8 III 1831, kiedy przyszły wieszcz opuścił Warszawę i wy-
ruszył via Wrocław do Drezna, nakłaniany do tego przez matkę, która obawiała się 
dla niego przykrych konsekwencji po przewidywanej przez nią klęsce powstania 
listopadowego. W liście do Salomei Bécu datowanym z Wrocławia 17 III 1831 Sło-
wacki pisze: „Dopełniając woli kochanej Mamy, która aż nazbyt z moją chęcią 
zgadzała się, wyjechałem za granicę [...]” 9. Następnie udał się poeta do Paryża 
i Londynu i wreszcie – w grudniu 1832 – osiadł w Genewie. 

W lutym 1836 Słowacki pojechał z Genewy do Marsylii i stamtąd do Włoch. Nie 
wiadomo, czy zdecydowałby się na wyprawę na Wschód, gdyby nie rzucili tej myśli 
dwaj znajomi Polacy. Przybyli oni do Neapolu na przełomie lipca i sierpnia 1836. 
Jeden z nich zapewne pożyczył poecie pieniędzy na podróż (1000 rubli srebrem). 
Przybylski słusznie się domyśla, wbrew zdaniu Pawła Hertza 10, że był to Aleksander 
Hołyński, młodzian 20-letni, współwłaściciel (wraz ze starszym bratem Stefanem) 
Krzyczewa w powiecie czernichowskim na kresach wschodnich (wówczas w cesar-
stwie rosyjskim). Stefan Hołyński, liczący sobie lat 24, był już w drodze na Wschód. 
Drugi pomysłodawca wyprawy to Zenon Brzozowski (1806–1887), zamożny ziemia-
nin z Podola. 5 lat później ożenił się z Elizą Zamoyską, wchodząc tym samym 
w powinowactwo nie tylko z teściem – ordynatem Stanisławem, ale i z księciem 
Adamem Czartoryskim, którego siostrzenicą była wybranka 11. 1000 rubli srebrem 
była to suma bardzo znaczna, odpowiednik ponad 6 600 złotych polskich, czyli 
około 3700 franków. Gdyby Słowacki pożyczył tę kwotę od Brzozowskiego, zapew-
ne trudno by mu było zachowywać wobec wierzyciela i towarzysza podróży niechęt-
ny dystans, który charakteryzował stosunek poety do niego. 

24 VIII 1836 Słowacki wyjechał z Neapolu do Grecji. Grecki etap podróży zna-
czyły późne echa filhellenizmu à la lord Byron. Europa Zachodnia nie była z po-
czątku zdecydowana, czy powinna popierać chwiejącą się Wysoką Portę, czy też, 
idąc za romantycznymi hasłami, dążyć do poszerzania państwa helleńskiego kosz-
tem Turcji. Wątpliwości nie miała za to Rosja, dla której młode państewko greckie 
było bastionem ortodoksji i koniem trojańskim u wrót Konstantynopola. Dodajmy 
przy okazji, że w szeregach armii rosyjskiej walczącej z polskim powstaniem byli 
także Grecy. Książę Georgios Muruzis (1804–1831), przedstawiciel arystokratycz-
nego środowiska fanariotów 12 i potomek wielkiego rodu hospodarskiego, poległ przy 
zdobywaniu Warszawy, jako zastępca dowódcy pułku huzarów gwardii, we wrześniu 

  8 Zob. M. J o n c a, Słowacki egipski. „Prace Literackie” nr 49 (2009). 
  9 J. S ł o w a c k i, Listy do matki. W: Dzieła. T. 11. Oprac. Z. K r z y ż a n o w s k a. Wrocław 1949, 

s. 11.
10 P. H e r t z, Portret Słowackiego. Wyd. 2. Warszawa–Kraków 1950, s. 85. 
11 Zob. P r z y b y l s k i, op. cit., s. 128. 
12 Fanarioci – potomkowie greckiej arystokracji, pozostałej w Imperium Osmańskim po podboju 
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1831 i spoczywa na Cmentarzu Powązkowskim 13. W okresie inwazji egipskiej pod 
wodzą Ibrahima baszy, który interweniował w Morei w r. 1824, wielkie mocarstwa 
zjednoczyły się w wysiłkach na rzecz ratowania zagrożonego państwa ottomańskie-
go i w 1827 r. zatopiły flotę egipską pod Navarino (dziś Pylos). W czasach pobytu 
Słowackiego w Grecji umacniało się niewielkie greckie królestwo pod berłem mło-
dziutkiego Ottona z bawarskiej dynastii Wittelsbachów, która przekazała Grecji 
biało-niebieskie barwy jej flagi. 

Z Grecji do Aleksandrii

12 X z greckiej wyspy Syros wypłynął Słowacki ku egipskiej Aleksandrii. Pisał 
wcześniej do matki z Otranto 29 VIII 1836: 

Nie rozumiesz zapewne, moja droga, co mię do takiej nakłoniło podróży – ja sam prawdziwie nie 
mogę sobie wytłumaczyć, dlaczego z takim smutnym zapałem rzucam się w świat nieznajomy, pełny 
niebezpieczeństw, gdy w Grecji rozboje, w Egipcie zaraza panuje 14. 

Nie ma zatem wątpliwości co do tego, że Słowacki u progu swej orientalnej 
przygody żywił niemało obaw. Zaraza, owszem, była. Zaczęła się przed podróżą 
poety do Egiptu. Europejczycy, zamieszkali już w dość znacznej liczbie w Kairze, 
przeważnie uciekli. Ci, co pozostali, stosowali rozmaite środki zapobiegawcze, któ-
rych nieporadność może nam się dzisiaj wydać groteskowa: np. nakrywali się ce-
ratą, bo to jakoby miało chronić przed zachorowaniem 15. Echo tego dramatu, 
jakże częstego w owych czasach 16, zachowało się m.in. w dziele Johna Gardnera 
Wilkinsona Topography of Thebes. Autor pisze, że zamierzał pierwotnie wydrukować 
swą książkę w Aleksandrii, ale przeszkodziła w tym epidemia cholery i śmierć ale- 
ksandryjskiego drukarza 17. Bezsilność wobec chorób epidemicznych była przyczy-
ną panicznego lęku, który Słowacki podzielał, może i nie bez wpływu wiedzy wy-
niesionej z domu. Jego ojczym, August Bécu, uwieczniony przez Mickiewicza 
w Dziadach jako donosiciel rażony piorunem, który stopił judaszowe srebrniki, 
znajdujące się „w biurku, tuż u głów Doktora” 18, był zasłużonym pionierem szcze-
pień ochronnych przeciw ospie na Wileńszczyźnie. Plotka, którą obrosła jego przy-
padkowa śmierć od pioruna w czasie drzemki przy otwartym oknie w upalny dzień 
26 VIII 1824, musiała przysparzać wielu przykrości wdowie i pasierbowi. 

Konstantynopola przez Turków w r. 1453, zamieszkali głównie w konstantynopolitańskiej dzielni-
cy Fanarion.

13 Zob. A. Ł a j t a r, T. D e r d a, Epigrafik grecki na Powązkach. Epitafium księcia Georgiosa Muruzi-
sa (1804–1831). W zb.: TIMAI. Studia poświęcone Profesorowi Włodzimierzowi Lengauerowi przez 
uczniów i młodszych kolegów z okazji Jego 60. urodzin. Red. A. W o l i c k i. Warszawa 2009. 

14 S ł o w a c k i, op. cit., s. 281. 
15 Zob. R. S o l é, L’Égypte, passion française. Paris 1997, s. 132. 
16 Podobne epidemie powtarzały się jeszcze długo potem. Pół wieku po epidemii poprzedzającej pobyt 

Słowackiego, w r. 1883, cholera pojawiła się w Kairze. W jej zwalczaniu zasłużył się francuski lekarz 
i kolekcjoner D.-M. F o u q u e t  (1850–1914). 

17 J. G. W i l k i n s o n, Topography of Thebes and General View of Egypt [...]. London 1835, s. V (Pre-
face). 

18 A. M i c k i e w i c z, Dziadów część trzecia. W: Dzieła. Wyd. Narodowe. T. 3. Oprac. S. P i g o ń. 
Warszawa 1953, s. 248.
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Ciekawość Orientu przemogła lęk przed zarazą. Wiersz Do Teofila Januszew-
skiego, datowany w Aleksandrii 22 X 1836, zawiera bardzo interesujące wyjaśnie-
nie motywów podróży Słowackiego na Wschód:

Ja w nieznane uciekam krainy południa
Przed ścigającą myślą – i mrozami grudnia. [s. 139, w. 41–42] 19

Ani słowa o jakichś mistycznych czy pielgrzymkowych motywacjach!

W kraju, porzniętym wstążką jasną siedmiu Nilów, 
Mógłbym o spokójnikach zapominać wiejskich,
Pijąc muł Etyjopów – zamiast wód letejskich.
Lecz ja przeciwnie – wszystkie widziane obrazy
W myśl kładę – jak na wielkie zwierciadło bez skazy,
I chciałbym wam, gdy noc was zimowa zaskoczy,
Tym zwierciadłem Egiptu słońce rzucić w oczy... [s. 139–140, w. 50–56]

Opis podróży był zatem wcześniej zaplanowany i miał posłużyć bliskim poety 
jako swego rodzaju remedium na zimną i ponurą rzeczywistość krajową. W tę za-
powiedź wkłada Słowacki elementy klasycznej erudycji: wzmiankę o siedmiu od-
nogach Nilu (dziś są tylko dwie) oraz o wylewie niosącym muł z Etiopii.

Tuż przed końcem podróży z Grecji do Egiptu powstał na morzu znany Hymn 
(„Smutno mi Boże...”). Ale oto – jak czytamy w wierszu Do Teofila Januszewskiego:

„Ziemia” – i ziemia wyszła na morza błękicie,
Jak złocistego piasku – dziergany obrąbek. [s. 140, w. 58–59]

U wrót Egiptu

Pierwszym, co Słowackiemu nad ranem rzuciło się w oczy, gdy patrzył z morza, był 
aleksandryjski pałac Mohammeda Alego na przylądku Ras el-Tin:

Rzekłbyś, że biały siedzi na piaskach gołąbek
Przypatrując się sobie w zwierciadlanej fali,
A to był pałac wielki Mohameda-Ali –
Rzekłbyś, że przed nim resztki wieśniaczego płota
Sterczą – to była Ali-Mohameda flota – [s. 140, w. 60–64]

Słowacki razem z Brzozowskim zostali wkrótce przyjęci w tym pałacu przez 
Mohammeda Alego 20. Jego flota kilka lat wcześniej wzięła udział w ekspedycji do 
Grecji, o czym poeta wspomina w pieśni IV Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu 21. 
Teraz widział tę flotę już odbudowaną po klęsce pod Navarino.

Władca Egiptu, Mohammed Ali, urodzony w r. 1769, był rówieśnikiem Napo-
leona i chyba nie mniej zręcznym od niego politykiem, choć miał znacznie skrom-
niejsze pole do popisu. Ostatecznie jednak zapewnił sobie i założonej przez siebie 

19 W ten sposób odsyłam do: J. S ł o w a c k i, Wiersze. 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. Poznań 2005. Trzeba zaznaczyć, że tekst rękopisów zawartych 
w raptularzu jest niekiedy mniej lub bardziej odmienny. 

20 Później jego wnętrze opisał M. M a n n: Podróż na Wschód. T. 1. Kraków 1854, s. 53–54. Zob. 
P r z y b y l s k i, op. cit., s. 220. 

21 J. S ł o w a c k i, Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu. W: Dzieła. T. 3 (Oprac. J. P e l c), s. 36. 
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dynastii niemal 150-letnie panowanie. Od roku 1805 był namiestnikiem Egiptu 
z ramienia sułtana tureckiego, a od 1811 niepodzielnie tam władał. Jako wicekról 
(chedyw), panujący pod nominalnym protektoratem sułtana, rozwijał i europeizo-
wał Egipt, posługując się całą rzeszą cudzoziemskich doradców i pracowników. Do 
pomników kultury kraju faraonów nie przywiązywał szczególnej wagi, pozostawia-
jąc rodzącą się archeologię (i grabież zabytków) pozbawionym skrupułów cudzo-
ziemcom. Pomimo klęski poniesionej w Grecji, Mohammed Ali – jak niegdyś Ptole-
meusze – podjął wkrótce wyprawę do Syrii, należącej do Imperium Osmańskiego, 
pragnąc umocnić swą władzę i powiększyć podległe mu terytorium. Sułtan był 
zagrożony i Europa, tak jak w r. 1827, udzieliła Turcji pomocy. Egipt został zmu-
szony do podpisania układu, w którym wyrzekał się dalszej ekspansji. Jednak i to 
nie przeszkodziło Mohammedowi Alemu w umacnianiu władzy i w odbudowie floty, 
widzianej potem przez Słowackiego na redzie Aleksandrii. Po klęsce powstania li-
stopadowego polscy wojskowi działali w armii Mohammeda Alego, podejmującego 
mimo niepowodzeń dzieło unowocześnienia i umocnienia Egiptu. Niektórzy przy-
bywali do tego kraju w poszukiwaniu perspektyw współpracy, jak generał Henryk 
Dembiński (1791–1864) 22. 

Wyjazdy Europejczyków do Egiptu stały się wówczas bardzo częstym zjawiskiem. 
Na Nilu mijały się liczne łodzie pasażerskie z mieszkalnymi kabinami, w których 
zamożni Europejczycy z kontynentu oraz Anglosasi z obu brzegów Atlantyku po-
dróżowali do piramid, świątyń i grobowców.

Słowacki dotarł do Aleksandrii 20 X 1836. Widać, że kalendarz jego podróży 
był przemyślany, poeta uniknął bowiem nieprzyjemnych upałów. Stanąwszy na 
lądzie zetknął się z natrętnymi oślarzami, którzy dali mu się we znaki, biorąc go – 
jak pisze w wierszu Do Teofila Januszewskiego – za „złotego [...] milorda” 
(s. 143, w. 88). Wygląda na to, że Słowacki, niezbyt zasobny, nie był skłonny do 
hojnego dawania bakszyszu. Kilka dni spędził poeta w zajeździe „Pod Złotym Orłem”. 
Już 22 X powstał – jak wspomniano – utwór zawierający pierwsze impresje ale- 
ksandryjskie, m.in. oddające lapidarnie szczególną aurę afrykańskiego brzegu. 

Tak mi się ukazały afrykańskie brzegi
Smutne – obumarłymi południka śniegi 
Zasypane pod nieba sklepionego łuną [s. 141, w. 73–75]

Konstatując „smutek tropików”, Słowacki wyprzedza Lévi-Straussa. „Obumar-
łe śniegi” to przenośnia, odnosząca się niewątpliwie do białych piasków wybrzeża. 
Istotnie, jeszcze niedawno, jadąc z Aleksandrii w kierunku El-Alamein, widziało się 
po lewej stronie rudawe piaski pustyni, a po prawej najzupełniej białe plaże na 
brzegu Morza Śródziemnego. W krajobrazie pozbawionym nie tylko ludzi i zwierząt, 
ale także roślinności, ta olśniewająca biel piasku kontrastowała z niewiarygodnym 
błękitem morza.

Warto odnotować wzmiankę o wiatrakach usytuowanych na wzniesieniu daw-
nego Sarapeum w okolicy samotnej kamiennej „palmy”, czyli Kolumny Pompejusza.

W Aleksandrii przebywał Słowacki zaledwie kilka dni. W tym czasie oglądał fort 
sułtana Qait-beya z w. XV, który uważał – nie bez pewnej racji – za pozostałość 

22 Zob. P r z y b y l s k i, op. cit., s. 468. 
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słynnej starożytnej latarni morskiej, „katakumby” (zapewne Kom el-Szugafa), wspo-
mnianą już Kolumnę Pompejusza, przypisywaną obecnie Dioklecjanowi, a według 
mnie – wzniesioną przez Antonina Karakallę 23, oraz zabytki, których już w Alek-
sandrii nie ma, mianowicie tzw. wieżę Kleopatry i obeliski określane jako „igły 
Kleopatry”. 

Z Aleksandrii, po audiencji u Mohammeda Alego, obaj podróżni popłynęli łodzią 
do Kairu, co zajęło parę dni. Według przywoływanego już Wilkinsona: 

wybierając się łodzią [z Aleksandrii] do Kairu [podróżny] dobrze zrobi wynajmując rodzaj większej kan-
ży zwany dahabiją. Cena zależy od liczebności załogi i od pory roku. Kiedy zajmują się transportem 
zboża z Górnego Egiptu, cena rośnie zależnie od spadku liczby wolnych łodzi 24. 

Po czym autor dodaje w przypisie: „zapewne od 50 do 120 piastrów” 25. Odpo-
wiadało to sumie od 13 do 31 franków, czyli około 24 do 56 złotych polskich lub 
3,3 do 8 dolarów. Przeliczenia te są przybliżone, ponieważ, jak pisze Wilkinson, 
wartość piastra stale spadała 26.

Słowacki odnotował w raptularzu (s. 1) daty i trasę egipskiego etapu swej wiel-
kiej podróży:

Paździer
 12 27 z Syra do Alexandryi
 20 w Alexandryi

Listop 1. w Kairze
 6. z Kairu
 13. w Siout
 19 w Denderze
 26. w Phila(e)
 30 w Tebach.  

grudz 10 w Kairze
 15 z Kairu
 22 w El Arish i Kwarant

styczeń 2 z El Arish

Słowacki przebył drogą wodną z Aleksandrii do Assuanu ponad 1150 km, 
z powrotem zaś do Kairu – około 950 km, co razem oznacza nie mniej niż 2100 km 
na Nilu, a do tego trzeba jeszcze dodać pewne odchylenia od najkrótszej trasy, 
a także wycieczkę z Assuanu na Philae. Łączna podróż po Nilu to zapewne w przy-
bliżeniu 2200 km. Podróż ta nie trwała zbyt długo, jak na warunki komunikacyjne 
w tamtej epoce. Widać, że nasi podróżnicy przeznaczyli na zwiedzanie Egiptu zale-
dwie konieczne minimum czasowe. Typowym rodzajem łodzi używanej przez tury-
stów była wspomniana już dahabija, łódź pasażerska z dość wygodną kabiną, 
obsługiwana przez miejscową załogę. Łódź taką Słowacki z Brzozowskim wynajęli 

23 A. Ł u k a s z e w i c z, Antoninus Philosarapis. Observations on Caracalla’s visit to the Sarapeum of 
Alexandria. Warszawa 1998. 

24 W i l k i n s o n, op. cit., s. 561. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem, s. 562. 
27 Cyfra 1 niepewna, rękopis bowiem jest w tym miejscu nieco zamazany.
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w Kairze 6 XI na ponad miesiąc, w celu odbycia najdłuższego etapu podróży, pro-
wadzącego aż do pierwszej katarakty nilowej. Należy do tego dodać krótsze odcin-
ki przebyte na wielbłądach. Najdłuższa podróż na wielbłądach to droga z Kairu do 
El-Arisz (starożytnej Rhinokolury) w pobliżu wschodniej granicy Egiptu. Jak wszy-
scy turyści, obaj podróżnicy jeździli też na osłach oraz konno.

Na trasie z Kairu na południe wynajęcie łodzi było znacznie droższe niż z Ale- 
ksandrii do Kairu, ale też wynajmowano ją na czas o wiele dłuższy: według Wilkin-
sona najbardziej komfortowa łódź, zwana maash, kosztowała 600 do 800 piastrów 
na miesiąc (6–8 funtów egipskich w złocie), a kanża (qangeh) i dahabija – od 250 
do 600 piastrów tarifé (2,5 do 6 funtów w złocie) 28. 

Wilkinson podaje kurs waluty egipskiej w stosunku do dolara i funta szterlin-
ga z roku 1831: 15 piastrów = 1 dolar, a 70 piastrów = 1 funt 29.

Dodajmy, że w XIX wieku były w Egipcie w obiegu następujące monety:

m i e d z i a k i  o nominale 5, 10 i 20 para. 

m o n e t y  s r e b r n e:
1 piastr tarifé (P.T.) = 75 para;
1 piastr courant (P.C.) = 40 para;
1 talar = 20 P.T. = 36 P.C. = 5 franków 15 centymów;
monety 1/4 i 1/2 talara.

m o n e t y  z ł o t e:
1 funt = 100 P.T. = 185 P.C.;
1/2 funta 30.

Można to łatwo przeliczyć na ówczesne złote polskie (1 złp = 30 gr):

1 złp = 2,16 P.T. (czyli 2 piastry i 12 para) = 162 para;
1 para = ok. 0,2 gr;
1 P.T. = prawie 14 gr (14/30 złp) albo 14,04 gr według przeliczenia 1 P.T. = 0,26 fr = 0,468 złp 

(po 30 gr); 
1 funt = ok. 46 zł 12 gr. 

A zatem w przybliżeniu, którym mógł się w podróży posługiwać poeta:

1 złp = 2 P.T.;
1 para = ok. 0,2 gr;
1 P.T. = 1/2 złp;
1 funt = 50 zł = 2,5 dukata albo podwójny złoty królewski.

Koszty podróży do Egiptu i po Egipcie były znaczne. Ani Słowacki, ani Brzo-
zowski nie byli dobrze zorientowani w miejscowych stosunkach oraz cenach i czę-
sto przepłacali. Słowacki dał służącemu 200 piastrów, a członek załogi łodzi nilowej 
– według niezawodnego Wilkinsona – miesięcznie otrzymywał 25 piastrów, mie-
sięczne zaś wynagrodzenie służącego wynosiło od 5 do 50 piastrów 31. 100 piastrów, 

28 Ibidem, s. 563. 
29 Ibidem, s. 562, przypis. 
30 Zob. A. Graf P r o k e s c h - O s t e n, Sohn, Nilfahrt bis zu den zweiten Katarakten. Ein Führer durch 

Aegypten und Nubien. Leipzig 1874, s. 13.
31 W i l k i n s o n, op. cit., s. 563, 285.
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czyli tyle, ile Słowacki zapłacił za wielbłądy (nie wiadomo, na jakiej trasie), odpo-
wiadało cenie wynajęcia domu w Kairze na miesiąc. Zwykle koszt wynajęcia wiel-
błąda na 30 dni to było 50–60 piastrów. Na pewnych trasach suma ta, z uwzględ-
nieniem dopłat i gratyfikacji, mogła jednak wzrosnąć do 100 piastrów miesięcznie, 
co według Wilkinsona stanowiło nader hojną zapłatę 32.

Kair. Piramidy

O pobycie Słowackiego w Kairze wiemy niewiele, jeśli pominąć wycieczkę do piramid 
w Gizie, odbytą 2 XI 1836 (data figuruje w raptularzu na s. 39, na początku ręko-
pisu wiersza Piramidy, zaczynającego się od słów: „Wyjechałem z Kairu dziś ze 
słońca wschodem”).

W Abusir, Sakkarze i Memfis Słowacki chyba nie był. Cennym elementem po-
etyckiego zapisu z tego etapu podróży jest we wspomnianym utworze ukazanie 
malowniczej drogi z Kairu do piramid. Słowacki znakomicie przedstawia zwiedzanie 
wnętrza Wielkiej Piramidy. W wierszu Na szczycie piramid znajdujemy opis wspi-
nania się na wierzchołek piramidy Cheopsa i widoku roztaczającego się stamtąd. 
Oględziny piramidy odbywały się, jak zwykle wówczas, w asyście miejscowych 
pomocników, którzy wciągali turystów do góry.

Trzeba tu koniecznie przypomnieć, że rok podróży Słowackiego do Egiptu miał 
poniekąd charakter przełomowy dla egiptologii. Ogłoszono właśnie Gramatykę 
egipską zmarłego 4 lata wcześniej Jeana-François Champolliona (1790–1832), 
twórcy podwalin egiptologii. We Florencji ukazało się w r. 1836, w 21 lat po śmier-
ci Jana Potockiego, drugie wydanie jego książki Dynasties du second livre de Mané-
thon, którą przedtem opublikowano w 1803 roku. Badania piramid w Gizie właśnie 
w r. 1836 weszły w decydującą fazę. Ich wnętrzem zajmował się angielski major 
(później pułkownik, a następnie generał) Richard William Howard Vyse (1784–
1853) 33. Rysunek Słowackiego z raptularza przedstawiający piramidy w Gizie za-
wiera niezwykle interesujące szczegóły, stanowiące świadectwo odbywających się 
2 XI 1836 prac pomiarowych. Prace takie miał – według powszechnego mniemania 
– prowadzić wspomniany Howard Vyse. Jednak wiadomo, że 2 XI nie było go w Ka-
irze, a prace najwyraźniej trwały. Wynika z tego, że musiał nimi kierować Giovan-
ni Battista Caviglia (1770–1845), współpracownik Vyse’a, którego ten dopiero w roku 
następnym odsunął od tych działań. Rysunek wykonany przez poetę nie pozostawia 
wszakże wątpliwości co do intensywności samodzielnych prac Caviglii. Zmienia to 
nieco dotychczasowy pogląd na rolę Vyse’a w badaniu piramid. Dodajmy, że Vyse 
chętnie korzystał we wnętrzu piramid z materiałów wybuchowych dla szybszego 
dotarcia do celu.

Warto tu jeszcze wspomnieć, że znacznie wcześniej piramidy w Gizie pomierzył 
inny Anglik, matematyk John Greaves (1602–1652). Co nadzwyczaj ciekawe, współ-
pracownikiem Greavesa przy pomiarach piramid był w 1639 r. pewien Włoch dobrze 
znany z historii Polski, dokąd się przeniósł w r. 1641, Tito Livio Burattini alias Tytus 

32 Ibidem, s. 562, 285, 591. 
33 H. V y s e, Operations Carried on at the Pyramids of Gizeh in 1837. With an Account of a Voyage 

into Upper Egypt and an Appendix. T. 1–3. London 1840–1842.
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Liwiusz Boratyni (1617–1681), wszechstronny badacz, wynalazca i architekt, twór-
ca obserwatorium astronomicznego pod Warszawą, projektant machiny latającej 
oraz mikroskopów i teleskopów. Z jego nazwiskiem wiąże się pewien aspekt men-
nictwa polskiego (tzw. boratynki, czyli niepełnowartościowe miedziane szelągi z cza-
sów Jana Kazimierza). W Egipcie przebywał Burattini w latach 1639–1641 i zaraz 
potem osiadł w Polsce. Był autorem traktatu Misura universale wydanego w Wilnie 
w r. 1675, w którym proponował wprowadzenie ujednoliconej powszechnej miary 
długości, nazwanej metrem. Greaves wykorzystał rysunki Burattiniego z Egiptu 
w swoim dziele Pyramidographia (1646). Także słynny polihistor i egiptolog, jezuita 
Athanasius Kircher (1602–1680) korzystał z materiałów Burattiniego. Burattini był 
egiptologiem-amatorem, napisał w Egipcie traktat o wylewach Nilu, noszący tytuł 
Niloscopio, później zmieniony na Nuova dimostrazione dell’inondazione del Nilo 34.

W czasach Słowackiego, i długo po nich, na piramidy wspinał się kto żyw: 
zwykli turyści, awanturnicy i uczeni. Opisów i ilustracji tego procederu, dziś zaka-
zanego, zachowało się co niemiara. Warto może przywołać tutaj przykład odległy 
o zaledwie 6 lat od pobytu Słowackiego nad Nilem, a mianowicie – wielkiego egip-
tologa niemieckiego Karla Richarda Lepsiusa (1810–1884), który 15 X 1842 wraz 
z członkami pruskiej ekspedycji wdrapał się na piramidę Cheopsa, zatknął tam 
białą flagę z czarnym orłem i pozostawił pompatyczny napis hieroglificzny 35 ku czci 
swego monarchy i mecenasa ekspedycji, Fryderyka Wilhelma IV, którego urodziny 
przypadały w tym dniu. Powstała wtedy malarska panorama, autorstwa Josepha 
Bonomiego i Johanna Jakoba Freya, przedstawiająca widok ze szczytu piramidy 36. 
Współczesny egiptolog Horst Beinlich, korzystający w swoim dziele Mit Richard 
Lepsius auf die Cheops-Pyramide z różnych opisów i ilustracji dotyczących znanych 
postaci, które weszły na piramidę, nie wspomina oczywiście o Słowackim – o jego 
istnieniu nie ma zapewne w ogóle pojęcia. 

Na szczycie piramidy Słowacki przeczytał polski napis przypominający datę 
wybuchu powstania. Cytuje go Jan Stanisław Bystroń, twierdząc, że autorem był 
generał Henryk Dembiński, który przebywał w Egipcie w 1833 roku. Napis brzmiał: 
„Przekażcie wiekom pamiętny dzień 29 listopada 1830 roku” 37. Inskrypcji tej już 
nie ma.

Wcześniej hrabia Jan Potocki (1761–1815), o którym pamiętamy zwykle jako 
o autorze ekscentrycznego Rękopisu znalezionego w Saragossie, zapominając o je- 
go pismach naukowych dotyczących Egiptu 38, w graffito wyrytym na piramidzie 
Cheopsa we wrześniu 1784 posłużył się cytatem z poematu Ogrody Jacques’a De-

34 Zob. Who Was Who in Egyptology. Ed. M. L. B i e r b r i e r. Wyd. 4, popr. London 2012, s.v. Burat-
tini Tito Livio. Zob. też Polski słownik biograficzny. T. 3. Kraków 1937, s. 133–136. 

35 Napis reprodukowany w publikacjach, ostatnio w pracy H. B e i n l i c h a  Mit Richard Lepsius auf 
die Cheops-Pyramide (Dettelbach 2010), gdzie jest także ilustracja przedstawiająca grono Prusaków 
na szczycie tej piramidy. 

36 Zob. Karl Richard Lepsius. Der Begründer der deutschen Ägyptologie. Ed. V. M. L e p p e r, I. H a-
f e m a n n. Berlin 2012. – B e i n l i c h, op. cit. 

37 Zob. B y s t r o ń, op. cit., s. 161. Zob. też P r z y b y l s k i, op. cit., s. 61, 112, przypis 16. 
38 J. P o t o c k i: Dynasties du second livre de Manéthon. Florence 1803 (wyd. 2: 1836); Chronologie 

des deux premiers livres de Manéthon. St. Pétersbourg 1805; Examen critique du fragment égyptien 
connu sous le nom d’Ancienne chronique. St. Pétersbourg 1808; Principes de chronologie pour les 
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lille’a (1738–1813): „Leur masse indestructible a fatigué le temps” (w przekładzie 
Juliana Ursyna Niemcewicza brzmi to nieco mniej zgrabnie: „Gmachy te niewzru-
szone sam czas zmordowały” 39). Cytat – wybrany znakomicie – stanowi niejako 
odpowiednik znanego powiedzenia, że czas boi się piramid. Potem nie wiedziano 
już, kto to napisał. Francuski egiptolog Georges Goyon, publikując graffiti znajdu-
jące się na piramidzie Cheopsa, nie zidentyfikował autora tej inskrypcji 40.

Zwyczaj wydrapywania własnych imion, dat itp. na zabytkach egipskich sięga 
odległej starożytności. Również Francuzi Bonapartego hołdowali mu gremialnie. 
W czasach postnapoleońskich w środowisku byłych kombatantów śpiewano no-
stalgiczną pieśń napisaną przez wierszokletę nazwiskiem Paul-Émile Debraux, ze 
słowami:

Te souviens-tu que sur les Pyramides
chacun de nous osa graver son nom?

[Pamiętasz jak na piramidach
każdy z nas śmiało się podpisał?]

I dalej, z dumą byłych zdobywców:

On vit flotter, après l’avoir vaincu
Notre étendard sur le berceau du monde 41.

[A po zwycięstwie sztandar nasz 
powiewał nad kolebką świata.]

Stworzone przez Słowackiego poetyckie obrazy piramid w Gizie, jak w wierszu 
Na szczycie piramid, należą do najlepszych opisów literackich tych grobowców 
faraonów w całej literaturze światowej.

Czas i życie. – Spojrzałem na błękit rozciągły,
Świat przybrał kształty Bogiem widziane – był krągły.
Z dala Kair... Nil... łąki – daktylowe laski...
Bliżej pustynia... złotem oświecone piaski...
Bliżej trzy drzewa... figa... pod nią cienia chłodnik,
A w nim stał mój osiołek i Arab przewodnik.
Patrząc na nich myślałem... o mrówce ze srebra...
Bliżej dolina piasku – cała w równe żebra
Wichrem zmarszczona... i Sfinks, i grobowce białe –
Ziemia widoma... wszystko dojrzane, lecz małe...

Inny widok na prawo... inna była scena:
Naprzeciwko Cheopsa – stał pomnik Cefrena,
Tak że orzeł po równej krainie błękitu
Mógł płynąć od jednego – do drugiego szczytu.
Dwie piramidy wąwóz tworzyły głęboki,
A zachodniego słońca czerwone potoki
Jakby falami ognia płynęły tamtędy,
Lejąc się przez grobowców utworzonych rzędy. [s. 158–159, w. 11–28]

temps antérieurs aux olympiades. St. Pétersbourg 1810; Principes de chronologie pour les douze 
siècles qui ont précédé les olympiades. T. 1–6. Krzemieniec 1813–1815. 

39 J. P o t o c k i, Podróż do Turcyi i Egiptu. [Przeł. J. U. N i e m c e w i c z]. Kraków 1849, s. 76. 
40 G. G o y o n, Les Inscriptions et graffiti des voyageurs sur la grande pyramide. Le Caire 1944. 
41 Cyt. za: S o l é, op. cit., s. 77. 
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Pisownia „Cefrena” zamiast „Chefrena” należy do ówczesnej maniery (podobnie 
u Anglików: np. u Anne Elwood w r. 1830: „Cephrenes” 42). 

Słońce zachodzi, co znaczy, że wycieczka do piramid zajęła poecie cały dzień, 
bo zaczęła się rankiem. 

     I większy był jeszcze
Widok w myślach – na wieki lecące jak deszcze
Po granitowych ścianach; na pożarów łuny,
Na ogromnych wypadków bijące pioruny...
Kiedym to wszystko wstawił – i w grobie pochował,
Zdało mi się, że Mojżesz krwią Nil zafarbował
I że płynął czerwony... wypadków posoką;
A tak myśląc, po głazach obłąkane oko
Padło na jakiś napis – strumień myśli opadł...
Ktoś dwudziesty dziewiąty przypomniał Listopad,
Polskim językiem groby Egipcjanów znacząc...
Czytałem smutny... człowiek może pisał płacząc. [s. 160, w. 31–42]

Mała piramidka przypisywana przez Słowackiego córce Cheopsa wzrusza poetę 
do łez. Inaczej podchodził do tego Potocki – żartem naliczył on 167 383 i pół ka-
mienia, które zostały dostarczone według Herodota przez kochanków egipskiej 
królewny, po jednym za każdy... fawor. Potocki zauważył przy okazji, także żartem, 
że to imponująca liczba jak na młodą dziewczynę 43. Nie wyjaśnił jednak, za co ktoś 
przyniósł rzekome pół kamienia. Nie wiadomo na pewno, którą z piramid uznawał 
Potocki za piramidę córki Cheopsa. Być może, pomylił historię o tej królewnie, 
wziętą z Herodota, z opowieścią o kurtyzanie Rodopis i piramidzie Mykerinosa.

Słowackiego fascynuje wielość bogów egipskich i mumifikacja ciał królów. Po-
dziwia też monumentalną architekturę. Wobec ogromu piramid zachowuje jednak 
dystans. Bardziej mu imponują wyimaginowane struktury stworzone przez ludzką 
wyobraźnię. Jako wielbiciel Szekspira twierdzi, że Makbet to „granitowa piramida 
zbrodni”, a Król Lear jest „piramidą nieszczęścia”, demoniczną zazdrość Otella 
porównuje zaś do obelisków, które bodą niebo (List do Aleksandra H., s. 168, w. 104, 
106, 108). Warto zauważyć, że Słowacki wspomina w Liście do Aleksandra H. rze-
komą rolę piramid jako swoistych obserwatoriów astronomicznych, używanych 
jakoby przez egipskich kapłanów, czemu miały służyć wewnętrzne korytarze z wy-
lotami skierowanymi na określone punkty nieba (s. 168, w. 109–110), który to 
pogląd już dawno odrzucono. I znowu pojawia się zestawienie z Szekspirem – w jego 
dramatycznej perspektywie Słowacki dopatruje się alegorycznego widoku niebios 
oraz Boga. Poeta skłania się ku przekonaniu, że piramidy miały szczególne właści-
wości sprzyjające zachowaniu ciał (s. 166, w. 83–84). 

Wiersz [Rozmowa z piramidami] też zawiera obiegowe pojęcia o egipskiej religii, 
wierze w życie pozagrobowe i sztuce balsamowania. W utworze tym pojawia się 
motyw zabalsamowania w piramidach miecza – narzędzia zemsty za klęski i upo-

42 A. K. C u r t e i s  E l w o o d, Narrative of a Journey Overland from England, by the Continent of 
Europe, Egypt and the Red Sea [...] in the years 1825, 26, 27, and 28. London 1830, s. 158. Poda-
ję za: B e i n l i c h, op. cit., s. 75. 

43 J. P o t o c k i, Podróże. Oprac. L. K u k u l s k i. Warszawa 1959, s. 76. Zob. też tego autora: Oeuvres. 
Éd. F. R o s s e t, D. T r i a i r e. T. 1. Louvain 2004, s. 54.
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korzenia narodu. Także i męczennicy sprawy narodowej mogą jakoby uzyskać 
przetrwanie do przyszłej chwili odrodzenia. Słowacki pyta retorycznie:

Piramidy, czy wy macie
Takie trumny i łzawice,
By łzy nasze i tęsknice
Po ojczystych pól utracie
Zlać tam razem – i ostatek
Czary dolać łzami matek? [s. 182, w. 17–22]

Ten utwór, w którym również grobowce egipskich faraonów przemawiają do 
poety, znajduje pewną odległą analogię w wierszu Percy’ego Bysshe Shelleya Ozy-
mandias, gdzie napis na piedestale powalonego i połamanego kolosa Ramzesa II 
głosi: „Ja jestem Ozymandias, król królów” 44. Dodajmy, że Shelley nie był w Egip-
cie, a inspirację zaczerpnął z wystawionego w Londynie w 1817 r. fragmentu po-
sągu. Natomiast w poemacie Théophile’a Gautiera Nostalgies d’obélisques z r. 1851 
obeliski luksorskie rozmawiają ze sobą.

Nie ulega wątpliwości, że wspomniana przez Słowackiego „utrata ojczystych 
pól”, to nie tylko klęska powstania listopadowego i okrojonego Królestwa. Słyszymy 
tu lament polskiego Jeremiasza nad upadkiem dawnej rozległej Rzeczypospolitej. 

Podróż na południe. Dzieje Egiptu

W Kairze 6 XI 1836 Słowacki z Brzozowskim wynajęli na miesiąc dahabiję z 8-oso-
bową załogą miejscową, złożoną z ludzi nie budzących – jak się zdaje – większego 
zainteresowania poety. Nie odnotował on nawet ich imion. Na owej łodzi powiewa-
ła flaga francuska, czego dowodzi (niezbyt zresztą udana) akwarela namalowana 
przez Słowackiego (z podpisem „Luxor – łódka nasza”), przedstawiająca tę łódź przy 
wschodnim brzegu Nilu w Luksorze, w pobliżu świątyni Amona, opublikowana 
niedawno w Album rysunkowym z podróży na Wschód 45. Jakaś flaga (pavillon) 
musiała być, taki panował zwyczaj, choćby ze względu na miejscowe kontrole, na 
opiekę konsula oraz na paszport i firmany 46 od Mohammeda Alego. 

Słowacki nie zna miejscowego języka, jednak posiłkuje się mizernym dykcjo-
narzykiem własnej roboty, zachowanym w raptularzu. Napisze potem do matki 
z Libanu w liście datowanym 14 VI 1837: 

dziewczęta wiejskie przychodziły czerpać wodę, i rozmawiałem z nimi po arabsku, a trzeba wiedzieć, że 
cały mój arabszczyzny zabytek składa się z 200 wokabuł bez spójników i przypadkowych zakończeń 47.

Egipt inspiruje do tworzenia poezji. Jest w nim jakaś magia skłaniająca do 

44 P. B. S h e l l e y, Ozymandias. W zb.: Ancient Egypt in Poetry. An Anthology of Nineteenth-Century 
Verse. Ed. D. B. R y a n. Cairo – New york 2016, s. 23–24. Przekład A. A s n y k a  w zb.: Poeci 
języka angielskiego. Wybór, oprac. H. K r z e c z k o w s k i, J. S. S i t o, J. Ż u ł a w s k i. T. 2. 
Warszawa 1971, s. 339. 

45 J. S ł o w a c k i, Album rysunkowe z podróży na Wschód. Wstęp, komentarz E. G r z ę d a. Wrocław 
2009, s. 131.

46 Firmany – oficjalne dokumenty wystawiane przez władców w dawnych państwach muzułmańskich.
47 S ł o w a c k i, Listy do matki, s. 294. 
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refleksji. Pisanie wierszy na Nilu miało też pewien aspekt prozaiczny – Słowacki 
w Egipcie próżnował, zwłaszcza na nilowej dahabii. Wszystko załatwiała służba, 
a europejski pasażer tylko oglądał krajobrazy, medytował, jadł, pił, spał, ewentu-
alnie notował wrażenia. Poeta wspomni o tym w liście do matki wysłanym z Bejru-
tu 17 II 1837: „Mnie miło było polować na piaskach, rysować szkice pomników, 
chatek, dumać i myśleć o tym, że jestem w Egipcie” 48. Nie budzi szczególnego za-
chwytu fakt, że w Górnym Egipcie Słowacki zajmował się polowaniem, co może 
dałoby się jakoś wytłumaczyć koniecznością zdobycia świeżego mięsa. Podejrzewam 
jednak, że polował dla przyjemności. Było to powszechne wśród podróżników prze-
mierzających Egipt. Poeta dostrzega co nieco z egipskiej przyrody: palmy oraz inne 
drzewa, osły i wielbłądy, nawet perłowej barwy mrówki, także ptaki – głównie gołę-
bie, a czasem bociany, kojarzące się z Polską (Hymn á„Smutno mi Boże...”ñ). Psów 
i kotów nie widzi. Zwierzęta dzikie to obiekty polowania albo ciekawostka, jak kro-
kodyle. Słowacki napisał do matki w cytowanym tu już liście z Bejrutu: „Nareszcie 
przy Siut pierwszy krokodyl leżący na piasku, dla którego porwaliśmy się od stołu, 
aby mu się z bliska przypatrzeć” 49. W owych czasach krokodyle można było spotkać 
dopiero w Górnym Egipcie. Zwierzęta te, uchodzące za agresywne, według Wilkin-
sona są dość płochliwe i tylko wyjątkowo nieostrożni ludzie padają ich ofiarą 50.

Wschód budzi u poety pozytywne skojarzenia, tylko nie ma on dość czasu, by 
weń wniknąć, i przemyka się po powierzchni dostrzeganych zjawisk. Słowacki był 
człowiekiem nieźle wykształconym i niewątpliwie przygotował się do podróży, jednak 
trudno byłoby odtworzyć zestaw jego lektur, gdyż wybór tego rodzaju publikacji był 
już wtedy dość znaczny. 

List do Aleksandra H. zawiera zwięzłą syntezę dziejów Egiptu. Jest to może 
najkrótsza historia Egiptu, jaką kiedykolwiek napisano, a zarazem pewnego rodza-
ju dialog z Hołyńskim, który – jak czytamy w wierszu – podróżuje ze Strabonem 
i Manethonem, gdy tymczasem poeta podziwia piękno kraju nad Nilem. Mimo tej 
deklaracji Słowacki stara się wykazać, że on też zna starożytne dzieje państwa 
faraonów. Jego wiedza jest dość powierzchowna, ale odzwierciedla stan ówczesnej 
podręcznikowej wulgaty historycznej. Zgodnie z rozpowszechnionym do dziś prze-
konaniem poeta uważa cywilizację egipską za wyjątkowo trwałą i niezmienną. Ta 
niezmienność go drażni. Zna on rozmaite epizody z dziejów Egiptu w wersji prze-
kazanej przez autorów antycznych. Drwi z opowieści o Menesie (którego nazywa 
Manesem), rzekomo „zjedzonym” przez hipopotama. Rewolucyjny zapał skłania go 
do stwierdzenia, że takie „królobójcze zwierzę” przydałoby się w jego czasach. 

Według Słowackiego Hyksosi 51, którzy podbili Egipt, byli budowniczymi pierw-
szej piramidy. Nie jest to jego własny pomysł. Podobne mylne interpretacje tekstu 
Herodota 52 krążyły w ówczesnej literaturze. Poeta nie czytał zapewne dziełka Po-
tockiego o Manethonie z r. 1803, zawierającego chronologię zdumiewająco bliską 

48 Ibidem, s. 285.
49 Ibidem, s. 284. 
50 W i l k i n s o n, op. cit., s. 409.
51 Hyksosi to nie nazwa określonego ludu, ale termin egipski oznaczający „władców obcych krajów”. 

Były to trudne do zidentyfikowania plemiona semickie.
52 H e r o d o t, Dzieje, II 128. 
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temu, co wie dzisiejsza nauka 53. Uważał Filistynów (znanych z Biblii) za potomków 
Hyksosów wygnanych z Egiptu. Także i ten pogląd pojawia się w XIX-wiecznej li-
teraturze egiptologicznej. Słowacki nadmienia w wierszu, że budowle Filistynów nie 
dorównywały jakością piramidom (wzniesionym rzekomo przez ich przodków), gdyż 
żydowski mocarz Samson bez trudu zburzył ich świątynię, grzebiąc pod jej gruza-
mi tłum Filistynów i samego siebie (Sdz 16, 25–30).

Poeta w Liście do Aleksandra H. zwięźle opowiada o cudach Mojżesza w Egipcie. 
Trudno dociec, czy jego pogląd na te wydarzenia, znane z Biblii, jest zgodny z ka-
noniczną interpretacją. Wydaje się, że z pewnym współczuciem myśli on o nieszczę-
ściach faraona i ludu egipskiego. Tak czy inaczej, stwierdza, że były to zdarzenia 
wyjątkowe w dziejach starożytnych (s. 166, w. 82).

Mumifikacja należała – zdaniem Słowackiego – do wielkich osiągnięć ludzkości. 
Pisze on też, że w starożytnym Egipcie sądzono króla po śmierci, by przyznać mu 
prawo do pogrzebu lub tego prawa odmówić. Pogląd ów pochodzi z dzieła Diodora 
Sycylijskiego 54. Nasz wieszcz dodaje, że potwierdzają to puste sarkofagi w pirami-
dach i innych grobowcach, aczkolwiek dorzuca rozsądnie, iż uczeni mogą na ten 
temat mieć inne zdanie. O rzekomym sądzie nad zmarłym królem pisał potem 
także Bolesław Prus w Faraonie, aczkolwiek objaśniał to jako czystą formalność, 
służącą w gruncie rzeczy pochwale nieboszczyka. Słowacki wspomina związek 
egipskiego miasta Sais z Atenami. Grecką architekturę uznaje za dalszy rozwój 
pierwowzorów egipskich. Zaskakujące porównanie świątyni Amona w Luksorze, 
uważanej przez Słowackiego (i przez wielu innych autorów XIX-wiecznych) za pa-
łac, do jakoby współczesnego tej świątyni „domu Ewandra” (s. 171, w. 141) wyni-
ka oczywiście z doświadczeń Słowackiego wyniesionych z pobytu w Rzymie, gdzie, 
być może, pokazywano mu na Palatynie jakieś ruiny z okresu cesarstwa jako 
rzekomy dom mitycznego Euandra. Świątynia luksorska jest skądinąd znacznie 
wcześniejsza od legendarnych początków Rzymu. Dalej następuje w wierszu wy-
liczenie kolejnych etapów egipskiej historii: najazd perski, zagłada armii perskiej 
w czasie burzy piaskowej na egipskiej pustyni, podboje Aleksandra Wielkiego, 
ogłoszonego synem Zeusa-Ammona, jego rychła śmierć, odrodzenie Egiptu pod 
berłem Ptolemeuszów, których wieszcz chwali za popieranie nauki, wreszcie pod-
bój przez Rzymian. Tu pojawia się wymowny obraz mieszkańca Tentyry (Dendery) 
walczącego z krokodylem w amfiteatrze na oczach rzymskiej gawiedzi, nowych 
władców świata. Tentyra nad Nilem, której mieszkańcy rzeczywiście słynęli jako 
pogromcy krokodyli, jest w wierszu miejscem świątyni bogini Hathor, obfitującym 
w palmy daktylowe. Poeta, być może, czytał znaną satyrę Juwenalisa, w której 
mowa o Tentyrze 55 w związku z palmami, a w czasie swego własnego pobytu 19 XI 
w Denderze, gdzie zachwyciła go wspaniała świątynia, zaobserwował z pewnością 
liczne w tej okolicy gaje palmowe. Słowacki przypomina w wierszu, że po upadku 
państwa faraonów liczne obeliski egipskie zostały zabrane w dalekie strony. Kiedy 
nad Nil dotarło chrześcijaństwo, Tebaida stała się siedliskiem pustelników. Po 

53 P o t o c k i, Dynasties du second livre de Manethon. 
54 D i o d o r  S y c y l i j s k i, Biblioteka historyczna, I 72.5; 92.1–4. 
55 J u w e n a l i s, Satyra XV. Przeł. J. S ę k o w s k i. W zb.: Trzej satyrycy rzymscy. Horacy – Persjusz – 

Juwenalis. Wstęp i komentarz w oprac. L. W i n n i c z u k. Warszawa 1958. 
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wzmiance o chrześcijańskich eremitach mieszkających w grobach tebańskich zja-
wia się w tym przeglądzie dziejów „Omar straszny głowom, gmachom i księgarniom” 
(s. 174, w. 188). Tak ulega Słowacki legendzie, która z Amra ibn al-Asa, umiarko-
wanego zdobywcy i rozsądnego administratora, uczyniła barbarzyńskiego niszczy-
ciela biblioteki aleksandryjskiej. Paradoksalnie, ów rzekomy sprawca zagłady 
greckich ksiąg podpisał się na ścianie jednego z królewskich grobowców w Dolinie 
Królów w Tebaidzie... po grecku 56.

Poeta zapowiada spotkanie z Hołyńskim właśnie w „pełnej grobowców Tebaidzie”, 
ale nie przy świecy wstawionej w czaszkę pustelnika, tylko w atmosferze wczuwa-
nia się w starożytność i przeżywania jej aż do pełnej identyfikacji.

Lecz dosyć już; bo sądzę, nowy księżyc przyjdzie
Oświecać nas w grobowców pełnej Tebaidzie...
Tam niech inni o życia rozmawiają fraszce,
Paląc świecę w pożółkłej pustelnika czaszce:
My chcąc pojąć, jak niegdyś żyli ludzie sławni,
Staniemy się myślami i rozmową dawni,
Aż się tak obłąkamy w wypadkowym lesie,
Jak w palmach biały gołąb, co ten list poniesie. [s. 174, w. 191–198]

Hieroglify. Poglądy Słowackiego

Hieroglify egipskie przypominają Słowackiemu – jak wynika z Listu do Aleksan-
dra H. – legendarne skarby, których strzegą gryfy. To motyw antyczny, znany 
z Herodota 57. 

Jako skarby zaklęte, strzeżone przez gryfy,
Stoją dotąd nieznane światu hieroglify. [s. 168, w. 113–114]

To, że hieroglify są „nieznane”, stanowi jednak prawdę tylko częściową, o czym 
zaraz Słowacki powie. 

[...] Z długimi przestanki
Idąc, prawie połowę drogi uszli Franki. [s. 168, w. 117–118]

Dzieło Champolliona poświęcone gramatyce egipskiej nie przyniosło jeszcze 
pełnej wiedzy o języku i piśmie, ale system został rozpoznany. Dalsze kroki poczy-
nili wicehrabia Emmanuel de Rougé (1811–1872) i Karl Richard Lepsius, który był 
autorem nazwy „egiptologia”. Wieszcz pisze jednak niezgodnie z ustaleniami Cham-
polliona:

Już wiadomo, że w tamtą stronę czytać znaki,
W którą lwy ryte patrzą, w którą lecą ptaki. [s. 168, w. 119–120]

W rzeczywistości znaki figuralne patrzą w stronę miejsca, od którego powinno 
się podejmować lekturę. Może Słowacki chciał jednak powiedzieć: od tamtej strony 
należy zaczynać czytanie, w którą patrzą znaki, tylko wyraził to niezręcznie. Wiedział 
on o alfabetycznym aspekcie pisma egipskiego. Lecz pogląd, że było ono w całości 

56 A. Ł u k a s z e w i c z, From Thebaid to Alexandria. Polish Archaeological Activities in Egypt. Kyiv 
2013, s. 134. 

57 H e r o d o t, Dzieje, III 116; IV 13; 16. 
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alfabetem, w dodatku akrostychicznym, a więc złożonym z początkowych głosek 
wyrazów oznaczających przedstawione przedmioty, jest błędny. Słowacki dodaje, 
że w pracy egipskiego skryby było coś poetycznego. 

Autor Listu do Aleksandra H. protestuje przeciwko grabieży egipskich zabytków: 

Dziś gorsi i podobni do Mojżesza plagi,
Cudzoziemcy wynoszą z grobów sarkofagi.
Anglik dumny 58 w sterlingi 59 zmienione na piastry,
Rzuca trupy, trumiane 60 bierze alabastry,
I w Londynie zachwyca zgraję zadziwioną, 
Wstawiwszy świecznik w próżne alabastru łono. [s. 172, w. 165–170]

Wzmianka o świecy dotyczy efektów pokazywanych w czasie wystawy w Lon-
dynie w latach 1820–1821. Był to plon działalności Giovanniego Battisty Belzonie-
go (1778–1823) i Henry’ego Salta (1780–1827), głośnej w ówczesnej Europie, pole-
gającej na prowadzeniu prac odkrywczych i wykopaliskowych w Egipcie oraz wy-
wożeniu stamtąd zabytków. Działalność ta wywoływała ogólny zachwyt, ale 
Słowacki go nie podzielał. Ukazuje on w wierszu stojący w Rzymie obelisk (ten 
akurat zabrany z Egiptu jeszcze w starożytności), brutalnie wydarty z egipskich 
ruin, osamotniony w obcym mu świecie, nie będący nawet w stanie zapewnić cienia 
głowie żebraka; nie cieszy go szumiąca u stóp rzymska fontanna, marzy bowiem 
o dalekiej ojczyźnie (s. 172, w. 159–164). W jednym z listów poeta ubolewa nad 
osamotnieniem luksorskiego obelisku, którego bliźniaka wywieziono do Paryża 61. 
Champollion, przebywający w Egipcie w latach 1828–1829, także sprzeciwiał się 
grabieży egipskich zabytków, jednak (w liście z 25 III 1829), odpowiadając na za-
potrzebowanie władz zainteresowanych przywiezieniem obelisku, sugerował ostroż-
nie możliwość zabrania jednego z dwóch takich monumentów sprzed luksorskiej 
świątyni 62. Obelisk stanął na place de la Concorde 25 X 1836, akurat w czasie 
pobytu Słowackiego w Aleksandrii. 

Wydaje się, że poeta nie doceniał zainteresowania, jakie u poszukiwaczy zabyt-
ków budziły egipskie mumie. Wcale nie wszystkie wyrzucano, by zabrać tylko 
sarkofagi. Odwijanie mumii i sekcje starożytnych zwłok należały do ulubionych 
rozrywek ekscytujących szerszą publiczność w Europie, zwłaszcza w Anglii. Los ten 
spotkał dziesiątki tysięcy mumii 63. Zachowały się bilety, które sprzedawano na te 
spektakle.

58 Tak właśnie w raptularzu, co wydaje się omyłką poety, bo jedynie właściwe byłoby słowo „dufny”, 
jak przyjął J. Krzyżanowski w swoim opracowaniu utworu – zob. Słowacki, Dzieła, t. 1, s. 94. 

59 W rękopisie z raptularza: „szterlingi”.
60 W raptularzu: „kości” (a nie „trupy”) oraz „trumniane”.
61 J. S ł o w a c k i, Korespondencja. Oprac. E. S a w r y m o w i c z. T. 1. Wrocław 1962, s. 376–377. 
62 Zob. J.-F. C h a m p o l l i o n, Lettres et journaux écrits pendant le voyage d’Égypte. Recueillis et 

annotés par H. H a r t l e b e n. Guernesey 1986, s. 249: „si le gouvernement veut un obélisque 
à Paris, il est de l’honneur national d’avoir un de ceux de Louqsor (celui de droite en entrant) [...] 
300.000 francs feraient l’affaire [jeśli rząd chce obelisku w Paryżu, to honor narodowy wymaga, 
żeby to był jeden z obelisków luksorskich (ten, który stoi na prawo od wejścia) [...] 300 000 franków 
załatwiłoby sprawę]”.

63 Zob. A. Ł u k a s z e w i c z, Mumie egipskie w rękach nowożytnych profanów. „Studia i Materiały 
Archeologiczne” t. 15 (2016), s. 91–98.
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Podobnie jak Francuzi w czasach ekspedycji Bonapartego, Słowacki zachwycał 
się prawie nietkniętą świątynią w Denderze. Uważał ją za zabytek egipski ustępu-
jący jedynie wielkim piramidom w Gizie. Ogrom i majestat Karnaku i Luksoru na-
suwał mu myśli o wiecznotrwałości dzieł egipskiej cywilizacji. Zwiedził też świątynie 
Teb Zachodnich: Ramesseum oraz Medinet Habu. Podziwiał i narysował o zachodzie 
słońca tzw. kolosy Memnona. Cytuje słowo z jednej z łacińskich inskrypcji na po-
sągu. Dowodzi to albo dobrego wzroku, albo zręcznego wspinania się na północny 
posąg Amenhotepa III, zwany kolosem Memnona, gdyż ta akurat inskrypcja znaj-
duje się dość wysoko. Był też Słowacki w Dolinie Królów, zwiedzał grobowce faraonów, 
a może nawet nocował w jednym z nich? O ile wiadomo, nie pozostawił podpisu na 
egipskich zabytkach, inaczej niż wielu współczesnych mu podróżników. Nic też nie 
wskazuje na to, by zabierał z Egiptu jakieś „pamiątki”. Z Teb poeta udał się Nilem 
przez Armant (Hermonthis) i Edfu do Assuanu. Dotarł do wyspy Philae 64, gdzie 
narysował starożytne budowle. W czasie podróży szkicował nie tylko monumental-
ne świątynie i grobowce. Interesowały go także wioski, lepianki z nilowego mułu, 
meczety i palmowe zagajniki, o czym świadczą jego rysunki. List do Aleksandra H. 
dowodzi, że Słowacki znał przyczyny wylewów Nilu: wiedział o deszczach w Abisynii, 
o moczarach i jeziorach w górnym biegu Białego Nilu (s. 163–164, w. 19–36). W wier-
szu tym poeta wprowadza do swojego erudycyjnego wykładu ekskurs o źródłach 
Nilu, wtedy jeszcze nie odkrytych. Nimfa u źródeł Nilu, może jest – powiada – „taka, 
jak wiezione Abissy na przedaż” (s. 163, w. 29); to reminiscencja „łodzi kupczącej 
ludzkim ciałem” (s. 162, w. 15), tzn. wiozącej na sprzedaż abisyńskie niewolnice. 
„Abissa” to odwieczne nieporozumienie – mylne skojarzenie starożytnej nazwy kra-
ju Habesz, czyli Abisynii (Etiopii), z greckim wyrazem „abyssos” ‘otchłań, przepaść’. 
Za chwilę jednak Słowacki wycofa się z własnej wizji i zamieni rzekomą nimfę 
w „błotne jeziora” – 

Z których każde [...] 
[...] deszczami tropików nabrzmiewa, 
Aż zwiększone ulewą i skalnymi ścieki 
Rzuci wszystko Nilowi gardłem białej rzeki. [s. 163–164, w. 33–36] 

Trochę to nieścisłe, bo przybór pod wpływem deszczów bierze się z Nilu Błękit-
nego. Deszcze padają (ale nie „przez rok cały”, jak w w. 34) w górach Etiopii, a nie 
w górnym biegu Nilu Białego, gdzie są owe „błotne jeziora”.

Ciekawe, czy to nie passus o tej nilowej nimfie zainspirował Boya-Żeleńskiego 
do ironicznego wyrażenia:

A te w czułym atramencie
Urodzone nimfy wodne
Pana Słowackiego Jula,
O którego... mankamencie 
Wie dzisiaj każda smarkula,
I który mu wypomina
Nawet Ś w i d e r s k a  A l i n a!! 65 

64 W Polsce często nazwę tę zapisuje się: File, co budzi nieuzasadnione skojarzenia z greckim rze-
czownikiem „file” ‘przyjaciółka’. Tymczasem nazwa jest egipska.

65 T. Ż e l e ń s k i  (B o y), Replika kobiety polskiej na odpowiedź młodzieńca polskiego. W: Słówka. 
Wydanie nowe. Przedm., komentarz ... Wyd. 8. Kraków 1973, s. 57. 
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Zaraz potem następuje w Liście do Aleksandra H. syntetyczny opis egipskiego 
krajobrazu, a po nim komplementy zwrócone do młodego adresata, któremu Sło-
wacki przypisuje znajomość źródeł i dociekliwość historyczną, przeciwstawiając ją 
własnej wrażliwości na „piękność Nilu”. Kryje się w tym dyskretne poczucie wyż-
szości romantyka nad erudytą. 

Dalej czytamy:

Ja chcę prędkich rozkwitnień, owoców i zgonów. 
Gniewa mię nieruchomość długa faraonów, [s. 165, w. 57–58] 

Poeta znalazł w Egipcie inspirację dla swojej późniejszej mistyki, w której przy-
znał Bogu, „wiecznemu rewolucjoniście”, rolę sprawcy przemian świata. Ale Sło-
wacki pojmował dawny Egipt jako nieużyteczny, nieruchomy kryształ, przeciwień-
stwo ruchu i ewolucji 66. Taką jego „statyczną” wizję głosiła też wczesna egiptologia. 
Do dziś popularna interpretacja czyni z państwa faraonów „Staat aus dem Stein”, 
Egipt nieruchomy i niezmienny przez tysiąclecia. Wiemy jednak, że starożytny Egipt 
zmieniał się i rozwijał szybciej, niż kiedyś myślano, zachowując wszakże przy tym 
zdumiewająco wiele z dziedzictwa poprzednich epok swej długiej historii. Mistycz-
na interpretacja Egiptu była rozpowszechniona w XVIII i XIX wieku. Należała do 
ideologicznego repertuaru wolnomularstwa, zwłaszcza przed odczytaniem hierogli-
fów, kiedy można było pozwalać sobie na fantazjowanie na temat rzekomej „tajem-
nej wiedzy” Egipcjan. Pojawienie się naukowej egiptologii przyczyniło się do ogrom-
nej popularyzacji dziedzictwa tego kraju zarówno w kręgach intelektualnych, jak 
i wśród szerszej publiczności. W wieku XIX trwało przekonanie, że działały tam 
tajne struktury kapłańskie, dysponujące sekretną wiedzą. Literaci nadal tworzyli 
fantastyczny Egipt pełen tajemnic, magii i rytuałów związanych z życiem pozagro-
bowym, a zwłaszcza z mumifikacją.

Słowacki w czasie pobytu nad Nilem liczył sobie zaledwie 27 lat. Egipt nie był 
głównym celem jego podróży. Spędził tam niewiele ponad dwa miesiące. 

Egipt otwierał się właśnie dla nowego pokolenia entuzjastów. Słowacki, syn 
znawcy literatury antycznej, napisał do matki, że Grecja i Włochy nie wytrzymują 
porównania z Egiptem, który jest najwspanialszym krajem świata starożytnego. 
Szkoda, że poeta nie zostawił dokładnego opisu podróży. Byłby polską Amelią 
Edwards ante litteram 67, a tak nie stał się nawet prekursorem Władysława Wężyka 
(1816–1848). Ten ostatni w kilka lat po Słowackim naszkicował błyskotliwy, i zbyt 
mało doceniany, obraz tego kraju 68. Jednak wizerunek Egiptu pozostawiony przez 
Słowackiego odznacza się lapidarnością i wielką siłą ekspresji, a poza tym jest 
wyjątkowym w polskiej poezji przejawem zainteresowania państwem faraonów.

66 Zob. J. S ł o w a c k i, Genezis z Ducha. W: Dzieła wszystkie. T. 14. Oprac. W. F l o r y a n, J. K l e i- 
n e r. Wrocław 1954, s. 48, w. 78–81: „bo to są Egipcjanie pierwszej natury, którzy na lat tysiące 
ciała sobie budowali, ruchem pogardzili, w trwaniu i w spoczynku rozmiłowali się jedynie”. 

67 Amelia E d w a r d s  (1831–1892), założycielka Egypt Exploration Fund (później Egypt Exploration 
Society), autorka opisu Egiptu z 1874 roku. 

68 W. W ę ż y k, Podróże po starożytnym świecie. Oprac. L. K u k u l s k i. Cz. 1–2. Warszawa 1957.
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A b s t r a c t

ADAM ŁUKASZEWICZ University of Warsaw

THE yEAR 1836: JULIUSZ SŁOWACKI By THE PIRAMIDS

Among the many Polish travellers who visited Egypt in the 19th century, Juliusz Słowacki deserves 
special attention. He stayed in Egypt from October 20th, 1836, to the end of that year. Słowacki’s 
companion in the travel was Zbigniew Brzozowski, and also, though separately, two brothers and their 
friends Stefan and Aleksander Hołyński made a trip to that country. All of them, with the exception of 
the émigré poet, were wealthy landowners. 

Słowacki visited Alexandria and Cairo, saw the inside of the Pyramid of Cheops and climbed up 
its top, as well as up the Nile reached the island of Philae in the South. On his way he took great pleas-
ure in the ruins of temples and pharaohs’ tombs. He opposed the profanation of tombs and robbery of 
Egyptian antiquities done by European art collectors and their agents. 

An effect of Słowacki’s travel were poetic reflections about the history of Egypt and the monuments 
of Egypt. The reflections surpass the “Egyptian” pieces by Western poets contemporary to Słowacki, 
not excluding Ozymandias by Shelley who, after all, never went to Egypt. 

Słowacki’s notebook from his travel to the East, containing images, notes and poems, has re-
cently been found. A part of Krasiński Library collection, for many years considered as destroyed dur-
ing the war, the notebook, following many war vicissitudes, reached a library in Moscow and is pres-
ently a subject of editorial activities performed by Polish specialists within the framework of the project 
sponsored by the Polish National Centre for Science (grant nr. NCN 2014/15/B/H52/01360) and di-
rected by professor Maria Kalinowska. 
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KRYSTYNA KARDYNI-PELIKÁNOVÁ Masarykova univerzita, Brno

KOMPARATYSTYKA MARIANA SZYJKOWSKIEGO

Profesora Mariana Szyjkowskiego (1883–1952) żegnał wspomnieniem pośmiertnym 
Tadeusz Stanisław Grabowski, wymieniając wiele jego tytułów uprawniających do 
sławy lub przynajmniej do trwałej pamięci: 

21 września zmarł [...] Marian Szyjkowski, profesor języka polskiego i literatury na Wydziale Filo-
logicznym Uniwersytetu Karola, były profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i kustosz Bi-
blioteki Jagiellońskiej, członek zwyczajny Slovanskiego ústavu, nadzwyczajny członek Královské České 
Společnosti Nauk, członek Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, członek Towarzystwa Nauko-
wego Warszawskiego 1. 

Cytował też tekst zawiadomienia-nekrologu nadesłanego z uniwersytetu pra-
skiego do Polski: 

Zmarły przez lat 30 działał w Pradze i wszystkie swe siły poświęcił idei zbliżenia czechosłowackie-
go i polskiego ludu. Swym bogatym wkładem naukowym stworzył podstawy dla praskiej polonistyki. 
Nauka słowiańska traci w nim jednego z czołowych przedstawicieli 2.

Szczególnie dużo pięknych słów Grabowski poświęcił Szyjkowskiemu w swej 
obszernej pracy Dorobek literacko-naukowy Mariana Szyjkowskiego. (Polskie czter-
dziestolecie: 1912–1952 i czeskie trzydziestolecie: 1922–1952) 3. Przypomniał w niej, 
jak wielu znakomitych polskich literaturoznawców oddawało hołd jego rozległej 
wiedzy, podziwiało jego piękną polszczyznę, choć i polemizowało z nim czasem 
(Bruchnalski, Brückner, Chlebowski, Chmielowski, Chrzanowski, Feldman, Górscy, 
Grabowski, Gubrynowicz, Hann, Jabłonowski, Kallenbach, Kleiner, Kridl, Matkow-
ski, Porębowicz, Wierczyński i inni). 

Jak to się więc stało, że na łożu śmierci Szyjkowski skarżył się w jednym z ostat-
nich swoich listów pisanych do Grabowskiego, iż kilka jego późniejszych prac „snem 
wiecznym spoczywa” w archiwach 4, i ta gorzka ironia umierającego była aktualna 
niemal do chwili bieżącej 5? 

1 T. S. G r a b o w s k i, Wspomnienie pośmiertne: Marian Szyjkowski (1883–1952). „Rocznik Towarzy-
stwa Naukowego Warszawskiego” 45 (1952), s. 114.  

2 Ibidem.
3 T. S. G r a b o w s k i, Dorobek literacko-naukowy Mariana Szyjkowskiego. (Polskie czterdziestolecie: 

1912–1952 i czeskie trzydziestolecie: 1922–1952). W zb.: Franku Wollmanovi k sedmdesátinám. 
Red. A. Z á v o d s k ý. Praha 1958. Artykuł ten, mówiąc słowami Grabowskiego, stał się najobszer-
niejszym chyba wspomnieniem pośmiertnym o Szyjkowskim.

4 M. S z y j k o w s k i, list do T. S. Grabowskiego, z 21 VI 1952. Bibl. Jagiellońska. Dział Rękopisów, 
sygn. Przyb. 463/77. Zob. Aneks 1.

5 Milczenie o profesorze zdecydowanie przerwały dopiero obchody 90-lecia praskiej i brneńskiej 

Pamiętnik Literacki CIX, 2018, z. 2, PL ISSN 0031-0514
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kiedy Szyjkowski w 1923 r. przystał na zaproszenie strony czeskiej i objął 
w Uniwersytecie karola w Pradze kierownictwo pierwszej – nie tylko w europie, ale 
i na świecie – katedry polonistyki zagranicznej, miał już poza sobą wiele poważnych 
prac z zakresu komparatystyki genetycznej, reprezentującej pozytywistyczny etap 
jej rozwoju i objaśniającej zjawiska literackie metodą przyczynowo-skutkową, oraz 
obszerne rozważania na temat typologii dramatu polskiego, również zachowujące 
spojrzenie genetyczno-porównawcze, nie mówiąc o obfitej publicystyce czy tekstach 
przeznaczonych do użytku szkolnego. o swoich początkowych pracach kompara-
tystycznych wspomina w dotąd nie opublikowanym pamiętniku Lemiesz i lutnia 
nie bez wyraźnego poczucia dumy:

chciałem nareszcie poznać osobiście francuskich komparatystów Baldenspergera, a zwłaszcza Paul Van 
tieghema – „zwłaszcza” dlatego, że z Van tieghemem utrzymywałem korespondencję, nawiązaną jeszcze 
w czasie krakowskim. okazało się mianowicie, że ja w krakowie, a on w Paryżu opracowujemy iden-
tyczne tematy, nic o tym nawzajem nie wiedząc – przy czym ja mogę przytoczyć na swoje usprawiedli-
wienie, że wszędzie moje studia na temat preromantyzmu w Polsce są daty wcześniejszej aniżeli prace 
Van tieghema na temat preromantyzmu w europie. Są to i w tytule niemal tożsame studia nad „youn-
gizmem”, „osjanizmem”, „gessneryzmem”, które ogłosiłem w rozprawach PaU w latach 1912–1917, nie 
mając szczęścia wydać je razem, jak Van tieghem, którego Le Préromantisme, obejmujący trzy poprzed-
nio ogłoszone prace, wydał drukiem F. rieder w Paryżu w 1924 [roku]. o moich studiach dowiedział 
się Van tieghem ze sprawozdań akademii, trochę późno 6. 

objęcie katedry Literatury i Języka Polskiego w uniwersytecie praskim nakła-
dało na polskiego profesora obowiązek obmyślenia i ustalenia programu dydak-
tycznego 7, z czego wywiązał się on wyśmienicie, o czym świadczy szereg jego znanych, 
a nawet wybitnych czeskich uczniów, z karelem krejčím na czele. Jednocześnie 
wyjazd do Czechosłowacji wymagał zastanowienia się nad tematyką dalszej własnej 

polonistyki oraz publikacje r. B a r o n a, będące wstępem do przygotowywanej przez niego w in-
stytucie Historii Czeskiej akademii nauk biografii Szyjkowskiego, m.in.: Prof. Marian Szyjkowski 
a česko-polská vzájemnost I (1921–1939). „Sborník prací Pedagogické fakulty masarykovy univer-
zity, řada společenských věd” 27 (2013), nr 1; Spełniona misja. Prof. Marian Szyjkowski a „wza-
jemność” polsko-czeska. W zb.: Na obrzeżach polityki. red. m. k o s m a n. Cz. 9. Poznań 2013; 
Profesor Marian Szyjkowski oczami historyka. Z rozważań nad przyszłą biografią twórcy czeskiej 
polonistyki uniwersyteckiej. W: m. B e n e š o v á  [i in.], Proměny polonistiky. Tradice a výzvy polo-
nistických studií. Praha 2014; Przed podjęciem misji życiowej. Z lwowskiej drukarni w świat litera-
tury. Droga Mariana Szyjkowskiego do objęcia Katedry Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu 
Karola w Pradze. „Historia Slavorum occidentis” 7 (2015), nr 1; Zaproszenie  z  Pragi. Marian 
Szyjkowski obejmuje Katedrę Języka i Literatury Polskiej na Uniwersytecie. W zb.: Obszary i prze-
strzenie edukacji: meandry, konteksty, dylematy. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi 
Zenonowi Jasińskiemu w 70. rocznicę urodzin. red. e. k a r c z - t a r a n o w i c z. opole 2016; Od 
stereotypów narodowych do misji  polsko-czeskiego  zbliżenia.  Fragment  przebytej  drogi Maria- 
na Szyjkowskiego. W zb.: Na obrzeżach polityki, cz. 11 (2017). Zob. też r. B a r o n, e. G ł ę b i c- 
k a, Szyjkowski Marian. W: Polski słownik biograficzny. t. 50, z. 1: Szyjkowski Jan – Szymański 
Edward. Warszawa–kraków 2014.

6 m. S z y j k o w s k i, Lemiesz i lutnia. t. 1: Wspomnienia. muzeum Literatury im. adama mickiewi-
cza w Warszawie, mpis nr 1382, s. 241. 

7 G r a b o w s k i  (Dorobek literacko-naukowy Mariana Szyjkowskiego, s. 351) informuje, iż omówił 
jego program dydaktyczny w pracy „przeznaczonej dla rocznika towarzystwa naukowego War-
szawskiego 1952”. niestety, nie udało mi się do niej dotrzeć, być może dlatego, że w okresie stali-
nowskim tnW zostało, w r. 1951, zlikwidowane (reaktywowano je dopiero w 1981 roku). 
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pracy w zakresie badań porównawczych. Szyjkowski zdecydował się na – natural-
ne w jego sytuacji – śledzenie kontaktów i powiązań pomiędzy literaturą polską 
a czeską.

Praca naukowa Szyjkowskiego rozwijała się do owej chwili w kilku kierunkach. 
Najważniejszym jednakże wątkiem w jego życiu naukowym stawał się coraz wyraź-
niej wątek komparatystyczny, a dokładniej: w pierwszym, „polskim” okresie badań 
– Polska jako obszar przyjmowania obcych, zachodnich inspiracji w preromantycz-
nej fazie dziejów rodzimej literatury; w okresie zaś drugim, związanym z pobytem 
w Czechach – Polska jako obszar oddziałujący własnymi osiągnięciami na polu li-
terackim na recypującą je literaturę czeską. W obu przypadkach uczony starał się 
uchwycić i opisać przyczyny oraz skutki literackie (i nie tylko) owych inspiracji, 
a także czas, uwarunkowania i sposoby realizacji polskich, potem zaś czeskich 
zachowań adaptacyjnych. W przypadku drugim, jak sam przyznawał, pewnym kie-
runkowskazem stał się dla niego również artykuł Jana Máchala 8 (ucznia m.in. 
Aleksandra Brücknera), wykładającego w uniwersytecie praskim dzieje literatur 
słowiańskich, poświęcony znaczeniu twórczości Mickiewicza dla literatury czeskiej 
doby odrodzenia narodowego, które to odrodzenie, dodajmy – po latach wojen reli-
gijnych, klęsk, emigracji lub wynarodowienia i wreszcie po zaniku dawnych elit 
czeskich – miało miejsce w pierwszej połowie XIX wieku. Wówczas to czescy „budzi-
ciele” poczucia tożsamości narodowej, wykorzystując do swych celów m.in. litera-
turę 9, stanęli przed niesłychanie trudnym zadaniem. oddajmy głos Szyjkowskiemu:

Dokonali jedynego w swoim rodzaju cudu w historii: obudzili naród z letargu, a uczynili to za 
pomocą nauki, która w tym wypadku działała „ku pokrzepieniu serc“ – i zwyciężyła, choć musiała na-
wiązywać stargane więzy z przeszłością, choć musiała wytworzyć słownik, ustalić ortografię, wprowadzić 
alfabet łaciński na miejsce szwabachy, zrekonstruować budowę gramatyczną, dać prawidła prozodii 
i metrum. W tej niezmiernie trudnej pracy szukano pomocy u Słowian, zwłaszcza najbliższych geogra-
ficznie, językowo, religijnie i kulturalnie. [...] Polska stoi u kolebki czeskiego odrodzenia w dziedzinie 
literatury pięknej, głównie zaś na polu form wierszowanych [...] 10.

Chcąc pokusić się o pełne odtworzenie modelu komparatystyki polskiego ba-
dacza w całym przebiegu jego życia naukowego, i to zarówno na tle literaturoznaw-
stwa polskiego oraz kultury polskiej, jak też potem – literackiego i kulturalnego 
środowiska czeskiego, stajemy wobec pewnych trudności. Nie znamy biblioteki 
Szyjkowskiego, jego lektur, kwerend w ossolineum, w Jagiellonce, a co dopiero 
w Genewie, dokąd badacz na czas pewien wyjechał. Wiemy, że wyniósł ze szkół 
znajomość kilku języków, można przypuszczać, że ówczesną europejską (szczegól-
nie francuską i niemiecką) literaturę naukową poznawał w oryginale. Jedną z głów-

  8 J. M á c h a l, Mickiewicz a Čechy. „Časopis českého Muzea” 1898. 
  9 Jeszcze niedawno czeski filozof, długoletni emigrant, współpracownik „Kultury” paryskiej Giedroy-

cia twierdził w wykładzie dla senatu czeskiego, że artyści słowa dają jakiejś zbiorowości etnicznej 
Idee i Słowo, czyniąc z niej świadomy Naród – zob. E. K o h á k, Co dluží básník národu? „Literár-
ní noviny” 2010, nr z 2 III. Na stronie: http://literarky.cz/component/content/article/2095-co-
-dlui-basnik-narodu (data dostępu: 19 III 2018). 

10 M. S z y j k o w s k i, Polská účast v českém národním obrození. Cz. 1. Praha 1931, s. 4. Wobec bra-
ku pierwotnego tekstu polskiego (rękopisu) korzystam z wydania czeskiego; cytowany fragment 
przeł. R. B a r o n. W języku polskim ukazała się skrócona wersja: Polski udział w czeskim odro-
dzeniu. (Próba rekapitulacji) (Poznań 1935), w której jednak tego fragmentu nie ma.
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nych ścieżek naszych dociekań pozostaje wszakże w zasadzie aparat naukowy 
(przypisy, odsyłacze), jaki w swych pracach Szyjkowski stosował, oraz jego wypo-
wiedzi, zwłaszcza te rozsiane w streszczeniach drugiej z kolei, nigdy nie wydanej, 
choć przetłumaczonej na czeski trylogii 11, poświęconej recepcji i roli w czeskiej 
kulturze trzech największych twórców polskiego romantyzmu. Tam bowiem można 
by poszukiwać wyjaśnień i akcentów polemicznych wobec stawianych jego metodzie 
zarzutów, które, choć często nawet otwarcie nie sformułowane, doprowadziły osta-
tecznie do przemilczania i wykluczenia uczonego jako śmiesznego nieco, bo nie-
modnego i lekceważonego „wpływologa”.

Nie wiemy np., czy i jaką rolę inspirującą w prowadzonej w Czechach pracy 
badawczej Szyjkowskiego odegrało 5-tomowe, wielokrotnie wznawiane dzieło Gott- 
frieda Gervinusa Geschichte der poetischen National-Literatur der Deutschen (1835–
1842), którego autor chwalił niemiecką umiejętność korzystania z obcych informa-
cji i bodźców oraz zdolność inspirowania i zapładniania innych literatur. Nie mo-
żemy więc wiedzieć z całą pewnością, czy stwierdzenie takiegoż oddziaływania od 
początku w. XIX literatury polskiej na czeską było dla badacza polskiego niespo-
dziewanym odkryciem, czy rezultatem świadomych poszukiwań, inspirowanych po 
części właśnie Gervinusem.

opierając się na cytowanej tu już wypowiedzi Szyjkowskiego o korespondencji 
z Van Tieghemem można jednak przypuszczać, że zrazu zawładnął jego wyobraźnią 
naukową przeważający czy wręcz panujący wtedy model francuski, pozytywistycz-
ny, faktograficzno-genetyczny, bo we Francji rozwijał się on najwcześniej i najpeł-
niej. Ale model w pewnym sensie przez Szyjkowskiego nieco przekształcony, co da 
się prześledzić już na przykładzie jego prac poświęconych literaturze polskiej.

Pojęcie wpływu zaistniało w literaturoznawstwie francuskim już w latach dwu-
dziestych w. XIX, kiedy to zaczęto zastanawiać się właśnie nad oddziaływaniem 
XVIII-wiecznych pisarzy francuskich na literatury obce i na europejski sposób 
myślenia. Dziś niektórzy (zwłaszcza teoretycy postkolonializmu) mogą przesadnie 
i niesłusznie dostrzegać w tym nastawienie inkorporacyjne czy wręcz tego rodzaju 
strategię. W dobie pierwszych publikacji Szyjkowskiego widziano to chyba nieco 
inaczej: jako nowoczesne rozprzestrzenianie się ocenianej pozytywnie fali „wysokiej” 
kultury łacińskiej czy szerzej – cywilizacji zachodniej, za której centrum uznano 
Francję, a której symbolem bywały zazwyczaj trzy wzgórza starożytne: Akropol 
(grecka filozofia i racjonalizm), Kapitol (rzymskie prawo i idea równości w jego ob-
liczu oraz sprzeciw wobec przewagi silniejszego) i Golgota (chrześcijaństwo z ideą 
wolności, braterstwa, odpowiedzialności). 

Szyjkowski jednak już w swych wczesnych pracach komparatystycznych, do-
tyczących literatury polskiej, podkreślał nie tyle siłę inspiracyjną kultury zachod-
nioeuropejskiej (ważną np. dla strony francuskiej), przyciąganie przez nią do siebie 
i przekazywanie literaturom obcym własnych wzorców, ile przygotowanie literatu-
ry rodzimej do przyjęcia ich oraz zdolność wchłaniania i rozwijania bodźców czer-
panych z literatur zachodnich przez literaturę polskiego oświecenia, a także – 

11 Pierwsza trylogia to trzy tomy dzieła M. S z y j k o w k s i e g o  Polská účast v českém národním ob-
rození (Praha 1931–1946), na drugą składają się prace: Adam Mickiewicz v Čechách, Julius Sło-
wacki v české literatuře i Zikmund Krasiński v české literatuře.
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i przede wszystkim – preromantyzmu 12. Uwyraźniał w ten sposób jakby swobodne 
funkcjonowanie polskiej literatury czy wręcz kultury w zachodnim obszarze kultu-
rowym oraz jej otwartość – jak byśmy dziś powiedzieli – na Innego, wcale nie trak-
towanego jako element obcy ani tym bardziej wrogi. Zasadnie można przypuszczać, 
że ten tryb myślenia towarzyszył Szyjkowskiemu i po wyjeździe do Czech.

Wczesną metodykę polskiego badacza, za której pomocą usiłował on objaśnić 
występowanie elementów obcego preromantyzmu w literaturze polskiej i inspiro-
wanie się nimi przez naszych twórców, opisuje w 1915 r. Bronisław Gubrynowicz 
w swej rozprawce zatytułowanej Schiller w Polsce. (Z powodu książki dr. M. Szyj-
kowskiego): 

Metoda autora polegała na zebraniu i ocenie materiału faktycznego, tj. wzmianek bio- i bibliogra-
ficznych, ustępów z korespondencji, tłumaczeń i przeróbek, krytyk i rozpraw, następnie zaś na rozpa-
trywaniu utworów oryginalnych i na oznaczeniu stopnia ich zależności od myśli obcej; rezultat studiów 
przedstawia się poważnie, choć krytyka poczyniła pewne zastrzeżenia i nie wszystkie wywody uznała 
za uzasadnione 13. 

Sam Szyjkowski początkowy etap swych prac komparatystycznych, odnoszących 
się do relacji między literaturą polską a literaturami zachodnimi, widział jednak 
znacząco inaczej i określał go w owym czasie – wydobywając już wtedy (w r. 1915!) 
szczególną, bo aktywną, rolę innonarodowego odbiorcy – w sposób następujący:

staraliśmy się dać pogląd na c a ł o ś ć  zagadnienia, rozważanego jako zjawisko zbiorowe, w pierwszych 
okresach działania ściśle związane z genezą romantycznego ruchu, a później jego część integralna, 
coraz trudniej z całości dająca się wyodrębnić 14. 

W tak przedstawionym rozumowaniu, zawartym we wczesnych pracach Szyj-
kowskiego, wciąż jeszcze dotyczących literatury polskiej, rysują się więc wyraźnie 
dwa punkty odniesienia, dwa centra lojalności kulturowej tak w kulturze polskiej, 
jak i później w czeskiej: jedno centrum to centrum rodzime, centrum kontekstu 
lokalnego, ale obok tego zauważalnie zaznacza się centrum drugie, jakby wy- 
przedzające, przynoszące informacje o świecie zachodnim i swoiście recypowane 
przez pierwsze – to głównie centrum kultury zachodniej, łacińskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem kultury francuskiej, szwajcarskiej oraz niemieckiej (ale też angiel-
skiej czy hiszpańskiej). Pod wpływem przyjmowanych – świadomie i wybiórczo – jego 
oddziaływań, kiedy niektórzy twórcy (bo nie zawsze czytelnicy) zdobyli już odpo-
wiednie kompetencje międzykulturowe: artystyczne, estetyczne, ideowe (czyli według 
terminologii Szyjkowskiego osiągnęli wysoki stopień „europeizacji”, „modernizacji”, 
„emancypacji”), centrum czy środowisko rodzime dojrzewa i samo zaczyna wytwa-
rzać wysokiej próby dzieła artystyczne w podobnym duchu, lecz wzbogacone o ele-

12 K. K r e j č í  już w 1930 r. wyraził pogląd, iż Szyjkowskiemu, badającemu w pierwszym okresie 
działalności naukowej początki romantyzmu w Polsce na tle europejskim, udało się pokazać, że 
była to pierwsza faza owego prądu w literaturze polskiej – zob. K í  [K. K r e j č í], Marian Szyjkow-
ski. „Slovanský přehled” 1930, s. 565.

13 B. G u b r y n o w i c z, Schiller w Polsce. (Z powodu książki dr. M. Szyjkowskiego). Lwów 1916, s. 3. 
odbitka z „Kwartalnika Historycznego” (1916, z. 1/2). Zob. też na stronie: www.polona.pl/
item/12799519/0/ (data dostępu: 19 III 2018).

14 M. S z y j k o w s k i, Schiller w Polsce. Studium historyczno-porównawcze. Kraków 1915, s. VII–VIII.
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menty i pomysły czerpane z rodzimej kultury, języka czy sytuacji historycznej 
(„palimpsesty narodowe”). I dopiero jako takie staje się w pełni twórczą częścią 
centrum zachodniego, a w literaturze przyjmującej zaczynają pojawiać się coraz 
bardziej wyrafinowane i często nastawione na dialog intertekstualne i intersemio-
tyczne nawiązania do kontekstu zachodnioeuropejskiego. 

I ta myśl jest istotna.
W okresie międzywojennym, a nawet wcześniej (np. w przypadku Benedetta 

Crocego już w 1902 r.), przypuszczono atak na francuski genetyzm i zaczęto od-
chodzić od modelu migracjonistycznego, dostrzeżono bowiem jego ograniczenia, 
umożliwiające stawianie zarzutów właśnie „wpływologii”. W Polsce ową „wpływolo-
gię” o pozytywistycznych korzeniach ośmieszono w latach dwudziestych. Sam 
wywołujący wzgardliwe skojarzenia termin (a kpinę sugeruje już polsko-greckie 
złożenie), wymyślony i użyty po raz pierwszy przez Adama Grzymałę-Siedleckiego 15 
na oznaczenie gromadzenia bezpłodnych rzekomo zestawień, upowszechniał się 
szybko w związku z przełomem antypozytywistycznym w metodologii nauk huma-
nistycznych, łatwo zaś dostępny w Internecie Słownik języka polskiego PWN jeszcze 
w stosunkowo niedawnych wydaniach (2007) wyjaśniał jego znaczenie jako „nace-
chowane ironią uznawanie, iż czynnikami wywołującymi powstawanie dzieł oraz 
kształtującymi ich formę i styl są głównie wpływy innych dzieł i innych twórców”. 

Na tym tle powierzchownie odczytane (czy częściowo w ogóle nie czytane, bo 
nie wydane) prace Szyjkowskiego zaczęły uchodzić za przestarzałe i właściwie już 
zbyteczne – ot, ślepa, wpływologiczna uliczka polskiej komparatystyki (dodajmy: 
mimo iż sam praski profesor od prymitywnej wpływologii otwarcie się odżegnywał, 
krytykując np. z tego powodu książkę Juliusa Heidenreicha o wpływie Mickiewicza 
na literaturę czeską 16). W centrum uwagi badaczy relacji bilateralnych stały bowiem 
już nie wzajemne związki, zależności, wpływy czy zapożyczenia literatur, lecz hi-
storyczne i społeczne uwarunkowania ich przyjęcia oraz wybór elementów przyj-
mowanych, jak też odkrywanie nowych znaczeń, jakich elementy owe nabierały 
w innym otoczeniu językowym i kulturowym o odmiennych tradycjach; czyli sta-
wiano nie tylko pytania: kto? co? kiedy? gdzie? przyswajał, lecz przede wszystkim: 
jak? i jakie były tego przyczyny oraz rezultaty? Zaczęto więc przechodzić od groma-
dzenia i ustalania faktów do bardziej szczegółowych studiów nad funkcjonowaniem 
sfer ludzkiej ekspresji w różniących się warunkach, a także do badania typologicz-
nie zbieżnych zjawisk powstałych niezależnie od siebie przy analogicznych warun-
kach sprawczych. Karel Krejčí zwracał też uwagę na znaczenie europejskiej „at-
mosfery kulturowej”, która również wywoływać mogła powstawanie podobnych 
typologicznie zjawisk, niekoniecznie spowodowanych bezpośrednim oddziaływaniem 
na siebie konkretnych dzieł. 

W metodyce stosowanej przez Szyjkowskiego można by się też dopatrzyć nie 

15 W odpowiedzi na początkowe rozdziały broszury W. B o r o w e g o  O wpływach i zależnościach 
w literaturze (Kraków 1921) publikowane w 1920 r. w „Rzeczypospolitej”, pisane zaś z myślą obro-
ny „ścisłości naukowej”, deprecjonowanej przez – jak ich Borowy nazwał – „subiektywistów” i im-
presjonistów” krytycznych, A. G r z y m a ł a - S i e d l e c k i  ogłosił w tejże gazecie w 1921 r. arty-
kuły: Mania ścisłości (nr 19) oraz Wpływologia (nr 20) i Jeszcze o wpływologii (nr 21).

16 J. H e i d e n r e i c h, Vliv Mickiewiczův na českou literaturu předbřeznovou. Praha 1930. (Po drugiej 
wojnie światowej autor ten używał nazwiska D o l a n s k ý.)
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tylko pozytywistycznego genetyzmu (ten jest właściwy dla badań nad pierwszym 
stopniem recepcji w ujęciu uczonego), ale i płynącej z rozważań Wilhelma Diltheya 
hermeneutyki czy przynajmniej jej elementów. Bo czymże innym jest wyodrębniony 
przez autora Schillera w Polsce etap drugi recepcji, jeśli nie przejściem od poznania 
zjawisk do ich rozumienia, wchłonięcia i oryginalnego już wykorzystania pewnych 
inspiracji, czyli przeżywania i tworzenia własnych, dojrzałych dzieł? Czymże są jego 
dzieje inspiracji polskich w czeskiej literaturze, jeśli nie Diltheyowskimi Geistes- 
geschichte – dziejami ducha, ściślej: dziejami ewolucji „ducha” czeskiego (czytaj: 
kultury czeskiej), przejawiającymi się w różnych postawach, dążeniach, poetyce, 
w działalności kulturalnej danego narodu? A można by dodać, używając dzisiejsze-
go języka krytycznego: i dziejami przekraczania własnych barier recepcyjnych. 

Szyjkowski nie był więc epigonem zamkniętej epoki. Jak staram się pokazać 
– zmiany zachodzące w badaniach komparatystycznych nie tylko dostrzegł, ale i był 
ich zapoznanym współtwórcą, stosując je w swoim projekcie porównawczym, jaki 
wyłania się z jego pierwszej, wydanej w tłumaczeniu czeskim trylogii o polskim 
udziale w czeskim odrodzeniu narodowym. Świetnie to wyraził Slavomír Wollman, 
slawista i komparatysta, syn i kontynuator prac Franka Wollmana, stwierdzając:

Systematyczne badania związków na polsko-czeskim odcinku otworzył Marian Szyjkowski, który 
pod względem metodyki i tematyki zbliżał się do szkoły czeskiej 17 już swymi pracami przed przybyciem 
do Pragi. W pracach tych problematykę porównawczą wypróbowywał na typologii polskiego dramatu 
(typ pseudoklasyczny i szekspirowski tragedii, Schiller w Polsce). Podał też przykłady badań porównaw-
czych preromantyzmu (Rousseau w Polsce, polski gessneryzm). W Pradze od lat dwudziestych przygo-
towywał swoje główne dzieła: Polská účast v českém národním obrození (I – 1931, II – 1935, III – 1946). 
Szczegółowo w nich ukazał rolę polskiej literatury jako b e z p o ś r e d n i e j  i n s p i r a t o r k i, a  j e d-
n o c z e ś n i e  p o ś r e d n i c z k i  w i e l k i c h  p r ą d ó w  i  m o d e l i  ś w i a t o w y c h. Nie tylko przy tym 
sam przeciwstawiał się niebezpieczeństwu wpływologii, ale i skorygował przesadne poglądy innych 
o wpływach na czeską literaturę (konkretnie Heidenreicha ocenę wpływu Mickiewicza), p r z e n i k n ą ł 
d o  w ł a ś c i w e g o  t e j ż e  l i t e r a t u r z e  d y n a m i z m u  r o z w o j o w e g o  i  u s i ł o w a ł  w y j a ś- 
n i a ć  r e c e p c j ę  j e j  h i s t o r y c z n y m  z a p o t r z e b o w a n i e m. W badaniu r o l i  p o ś r e d n i k ó w 
podkreślanej przez Van Tieghema w podręczniku z 1931 roku b y ł  S z y j k o w s k i  r z e c z y w i s t y m 
p i o n i e r e m, k i e d y  u d o k u m e n t o w a ł  r o l ę  p o ś r e d n i k a  p e ł n i o n ą  p r z e z  c a ł ą  l i t e-
r a t u r ę 18. 

Gdybyż to potoczna wiedza zechciała się zaznajamiać z pracami naukowymi! 
Ale w niej królują stereotypy, a takim stereotypem stał się na długie lata Szyjkow-
ski-komparatysta. Po prostu dla folk science to wpływolog, którego nie warto po-
znawać, a cóż dopiero rzeczowo z nim polemizować. Z czasem „wpływologię” oskar-
żono o jeszcze większą zbrodnię: ukazując rzekomo wtórność literatur słowiańskich, 
miała ona skłonić Zachód do wyłączenia ich ze sfery tamtejszych zainteresowań 
czytelniczych i badawczych 19.

Ironizując i odrzucając typ refleksji humanistycznej, którą Szyjkowski repre-

17 Tj. czeskiej szkoły komparatystycznej, którą współtworzył F. Wollman. 
18 S. W o l l m a n, Česká škola literární komparatistiky. Tradice, problémy, přínos. Praha 1989, s. 48. 

Podkreśl. K. K.-P. 
19 Zob. H. J a n a s z e k - I v a n i č k o v á, Dlaczego literatury słowiańskie są marginalizowane w mię-

dzynarodowym ruchu komparatystycznym? „Mazowieckie Studia Humanistyczne” 13 (2012), nr 1/2, 
2012. Autorka powtórzyła tę opinię również w ostatnim wywiadzie udzielonym J. Hviščowi, za-
mieszczonym w piśmie „Kontakty” (14 á2016ñ). Przypomnijmy, że o to samo oskarżała wcześniej 
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zentował, nie zastanawiano się też nad jej rozwojem, ewolucją w twórczości nauko-
wej samego Szyjkowskiego. Prawie nikt więc dotąd nie usiłował poddać dokładniej-
szej analizie tych prac i w ogóle jego działalności polonistycznej w Czechach (którą 
można by określić jako swoistą „tragedię humanisty”), nikt nie próbował szczegó-
łowo prześledzić rozwoju myśli uczonego, poddać obserwacji sposobu wchłaniania 
przezeń nowych tendencji literaturoznawczych oraz wzbogacania poprzez nie 
własnego warsztatu analitycznego. Jedno stereotypowe, ironicznie i negatyw- 
nie wartościujące określenie „wpływolog” kwitowało i deprecjonowało aksjologicznie 
całożyciowy dorobek zasłużonego autora, odsyłając go na wieki wieków do lamusa 
historycznoliterackiego 20. 

oczywiście, zjawisko owo miało swoje przyczyny. Szyjkowski pracując nad 
problemem polskiego pośrednictwa w odnajdywaniu się literatury czeskiej w kul-
turze Zachodu nie przeanalizował dostatecznie, jak się wydaje, czym i od jakiego 
momentu środowisko czeskie różniło się od środowiska polskiego. A były to różni-
ce bardzo istotne dla odbioru zwłaszcza drugiej trylogii uczonego, o roli polskiego 
romantyzmu w czeskim życiu duchowym, i chodziło tu nie tylko o szczególnie 
ważne opóźnienie rozwojowe na skutek wyczynów Historii nie sprzyjającej Czechom. 

Zacznijmy od przypomnienia faktów: Szyjkowski opracował dwie trylogie, w któ-
rych starał się ująć rolę polskiej literatury w rozwoju nowożytnej literatury czeskiej. 
Trylogia pierwsza, Polská účast v českém národním obrození, miała wiele recenzji 
pozytywnych 21 i długo raczej nie budziła – poza szczegółami – wątpliwości. Kłopo-
ty i wyrzucenie poza nawias współczesnej nauki wywołała natomiast trylogia dru-
ga, obejmująca monografie poświęcone trzem polskim wieszczom i ich recepcji 
w Czechach.

Trylogię tę spotkał szczególnie smutny los. Zaakceptowany do druku w 1949 r. 
jej tom pierwszy – Adam Mickiewicz v Čechách – przełożony przez znaną tłumaczkę 
Helenę Teigovą, był już w stadium korekty po przełamaniu tekstu 22, kiedy z druku 
zrezygnowano, a ręczny skład typograficzny pracy rozrzucono. Jeden egzemplarz 

czeski słowianocentryzm M. B o b r o w n i c k a  (Narkotyk mitu. Szkice o świadomości narodowej 
i kulturowej Słowian zachodnich i południowych. Kraków 2003).

20 Przykładem pewnego lekceważenia może być cytowanie jego pracy bez podania autora, jak to 
uczynił Słownik terminów literackich M. G ł o w i ń s k i e g o, T. K o s t k i e w i c z o w e j, A. O k o-
p i e ń - S ł a w i ń s k i e j, J. S ł a w i ń s k i e g o  (np.: wyd. 2, poszerz. i popr. Wrocław 1988, s.v. 
Komparatystyka, s. 231) – zwróciła na to uwagę M. S k w a r a  (Polskie serie recepcyjne Walta 
Whitmana. Kraków 2014, s. 52), która pracę Schiller w Polsce oceniła wysoko.

21 Zob. np. Szyjkowski Marian. Hasło w: Słownik współczesnych pisarzy polskich. Red. E. K o r z e-
n i e w s k a. T. 3. Warszawa 1964. – K. K r e j č í,  recenzja (najważniejsza) w „Pamiętniku Literackim” 
(1935). Wspomniany słownik podaje, że tomy 4–6, w rękopisie, znajdują się w Archivie Slovanského 
ústavu w Pradze. Fragment z tomu poświęconego Słowackiemu, zatytułowany „Anhelli” po czesku 
na tle rozwoju czeskiego kultu Słowackiego, wydrukowano w „Pamiętniku Literackim” w r. 1947 
(nadbitka: Warszawa 1948; czeskie tłumaczenie tegoż: Jul. Słowackého „Anhelli” v českých překla-
dech á1872–1919–1946ñ. „Slavia” 1947/48); Zob. też M. S z y j k o w s k i, O czesko-polskiej wza-
jemności. Geneza terminu – istota pojęcia. „Sprawozdania z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego 
Warszawskiego”. Wydział I. R. 40 (1947). Sporo recenzji powstało również po opublikowaniu przez 
M. S z y j k o w s k i e g o  Polskiego romantyzmu w czeskim życiu duchowym (Poznań 1947) – zob. 
Słownik współczesnych pisarzy polskich, t. 3, s. 318.

22 Sam Szyjkowski w cytowanym tu już liście do Grabowskiego, pisanym na trzy miesiące przed 
śmiercią (Bibl. Jagiellońska, Dział Rękopisów), mówi o „szczotkowej odbitce”. 
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owej korekty otrzymał mój mąż, Jarmil Pelikán, jako młody jeszcze pracownik 
naukowy Uniwersytetu imienia Masaryka, od wdowy po Marianie Szyjkowskim, 
Katarzyny Szyjkowskiej; dziś znajduje się ów egzemplarz w Dziale Rękopisów Bi-
blioteki Uniwersytetu łódzkiego. Tom drugi, Julius Słowacki v české literatuře, nie 
został w Czechach do druku skierowany i chyba zaginął. Kopia maszynopisowa 
jego polskiej wersji, Juliusz Słowacki w Czechach, którą autor chciał wydać z kolei 
w Polsce, znajduje się w Bibliotece Zakładu im. ossolińskich we Wrocławiu, pod 
sygnaturą 14530/II. ossolineum, jak twierdzi Szyjkowski w cytowanym tu już liście 
do Grabowskiego, zakupiło ją od niego. Tom trzeci, Zikmund Krasiński v české li-
teratuře, też zaginął w Czechach. Istnieje jedynie robocza – również jak poprzednie 
czeskojęzyczna, ofiarowana Jarmilowi Pelikánowi przez Katarzynę Szyjkowską – 
przebitkowa kopia maszynopisu, z naniesionymi licznymi poprawkami językowymi; 
także ona znajduje się w Bibliotece Uniwersytetu łódzkiego, któremu przekazałam 
obie niedrukowane prace Szyjkowskiego przed laty, kiedy miano otworzyć tam 
bohemistykę 23.

W języku polskim udało się Szyjkowskiemu opublikować wyłącznie książkę 
sumującą owe trzy tomy, zatytułowaną Polski romantyzm w czeskim życiu ducho-

23 Istnieje pilna potrzeba zdigitalizowania tej kopii, ponieważ bibułka przebitkowa, na której jest 
pisana, łatwo ulec może zniszczeniu. Dzięki digitalizacji będzie można udostępnić te prace również 
Czechom.

Fot. Roman Baron
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wym (1947). Jest to właściwie esej pozbawiony całego aparatu naukowego. Istnie-
ją jednak na terenie Czech, w języku czeskim, streszczenia wszystkich trzech to-
mów 24. 

Za najwcześniejszą czeską odpowiedź polemiczną na drugą z wymienionych 
trylogii Szyjkowskiego (nie przywołującą jednakże jego nazwiska ani bodaj tytułów 
składających się na nią dzieł, które w kręgach czeskich literaturoznawców musia-
ły być przecież znane choćby z sugerującej treść nazwy czy ze wspomnianych 
czeskich streszczeń) można by uznać słowa znanego bohemisty Arne Nováka. Wy-
powiedział je w skróconej wersji swej historii literatury czeskiej, stwierdzając nieco 
apodyktycznie: „tři největší romantikové polští zůstali právě v Čechách bez trvalejšího 
ozvuku [trzej najwięksi romantycy polscy akurat w Czechach nie wywołali żadnego 
bardziej trwałego oddźwięku]” 25. Jednak już sama liczba – pojawiających się w pew-
nych momentach historycznych – tłumaczeń dzieł polskich wieszczów świadczyła-
by o czymś innym, a w każdym razie skłaniałaby do postawienia pytania: dlaczego 
właśnie w Czechach przekładów było tak wiele? 26

Novák próbował swoje twierdzenie uzasadnić różnicami występującymi między 
polską a czeską mentalnością czy tożsamością zbiorową, przyjmując za pisarzami 
czeskiego odrodzenia narodowego (Ján Kollár, Pavel Josef Šafařík) i późniejszym 
Janem Máchalem (a może i za Tomášem G. Masarykiem w jego dziele z r. 1919 
Evropa a Rusko) czeski stereotyp polskiego tyrteizmu i nielubianego mesjanizmu 
(„somnia Mickiewiczi”, jak je nazwał Šafařík), dla „ducha czeskiego” ponoć nie do 
zaakceptowania, bo nie mieszczący się w ówczesnym (a chyba i dzisiejszym) czeskim 
systemie społecznych identyfikacji pozytywnych. Przytaczam sądy owe w całości:

Czesi i Polacy, mimo pokrewieństwa językowego i mimo bliskiego sąsiedztwa, z którego zresztą 
w sposób naturalny płyną przejawy życzliwej zgody i powodowane zawiścią próby zaborów terytorialnych, 
są narodami o bardzo różnych charakterach i kulturach. Nie można tego tłumaczyć ani odmienną 
strukturą społeczną czeskiej i polskiej zbiorowości, ani tym, że katolicyzm, w Polsce tradycyjny, trwale 
zachowany i obejmujący wszystkie warstwy społeczeństwa, w Czechach został naruszony racjonalizmem 
reformacji. ognista zapalczywość polskiego serca i zawrotna mistyka polskiego ducha są dla Czechów 
absolutnie obce, co więcej – drażnią ich krytyczne niedowierzanie i trzeźwy s c e p t y c y z m: gorący prąd 
paroksyzmu, który wionie od Wawelu i Babiej Góry, zatrzymuje się z reguły na paśmie Morawsko-Ślą-
skich Beskidów i tylko może jedyny mistyk otokar Březina, uczeń Słowackiego, jest tutaj potwierdza-
jącym regułę wyjątkiem. I na odwrót: literatura czeska często się spotyka z polską tam, gdzie chodzi 
o umocnienie kultury i siły narodu poprzez przeniknięcie rozumem aż ku korzeniom własnej istoty 
i opisanie tej postawy z realistyczną dokładnością, o czym poglądowo przekonują takie pary pisarzy, 

24 Dwa streszczenia (nazwane przez Szyjkowskiego „syntezami” i zamieszczane pod koniec każdego 
z niedrukowanych tomów) opublikował sam autor: Adam Mickiewicz v české literatuře. „Slavia” 
1939; Julius Słowacki v české literatuře. Jw., 1947, nr 1/2. Streszczenia tomów poświęconych 
recepcji Mickiewicza i Krasińskiego opublikowałam w periodyku uniwersytetu brneńskiego „Litte-
raria Humanitas” (8 á2000ñ). 

25 A. N o v á k, Dějiny českého písemnictví. Wyd. 2. Praha 1946, s. 17. Za swoistą polemikę z tym 
z kolei stanowiskiem można by przyjąć późniejsze wypowiedzi F. W o l l m a n a  dotyczące słowiań-
skiej recepcji Mickiewicza oraz inspirowania się kultur słowiańskich kulturą Zachodu poprzez 
twórczość polskiego poety i jego tejże kultury ocenę – zob. np. studia zamieszczone w książce 
Slavismy a antislavismy za jara národů (Praha 1968).

26 odpowiedź jest zresztą stosunkowo prosta: dlatego, że utwory polskich wieszczów zyskały opinię 
wielkich dzieł kultury zachodniej, które znać wypada i trzeba. A pracę przekładową ułatwiała przy 
tym bliskość językowa oraz dość niezła znajomość tragicznych dziejów Polski. 
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jak orzeszkowa – Světlá, Sienkiewicz – Jirásek, Reymont – Nováková. Kiedy tylko wszak duch polski 
zacznie poszukiwać swych korzeni w podświadomych głębiach mistycznych, Czesi odwracają się od 
niego z nieprzychylnym niezrozumieniem, dając przed bohaterskim Wyspiańskim pierwszeństwo anar-
chistycznym mgławicom Przybyszewskiego 27. 

Sądzę, że warto z kolei bliżej przyjrzeć się owym „Beskidom” broniącym Czech 
przed recepcją polskiego romantyzmu. Wydaje się, że są nimi trzy czeskie bariery 
recepcyjne, jakie stanęły na drodze badawczej Szyjkowskiego. oto one: 1) typ od-
radzającej się kultury, tworzonej przez również odradzające się elity czeskie pocho-
dzenia chłopskiego, plebejskiego i drobnomieszczańskiego; 2) znaczenie czeskiego 
słowianocentryzmu, bardzo mocno zakodowanego w koncepcji wytwarzanej kultu-
ry, oraz podkreślanie słowiańskiej, odrębnej kulturowo europejskości (slovanské 
evropanství), o własnych cechach rozpoznawczych; 3) ergocentryczne, konsekwent-
nie antygenetyczne nastawienie powstałego i rozwijającego się w Czechach w okre-
sie międzywojennym strukturalizmu, akceptującego myśl immanentnego rozwoju 
literatury.

Sprawy recepcji literatury polskiej w Czechach wyglądają u Szyjkowskiego dość 
prosto: dojrzewanie poprzez lekturę, tłumaczenia i krytykę do odbioru zachodnio-
europejskiej literatury wysokiej, z wysunięciem na plan pierwszy literatury polskiej 
ze względu na sąsiedztwo geograficzne oraz bliskość językową, i następnie pełna, 
swobodna i twórcza w owej kulturze zachodnioeuropejskiej partycypacja, wzboga-
cająca dany prąd czy kierunek literacki, jego europejski obraz ogólny. Szyjkowski 
przy tym dostrzegł dwa momenty szczytowe owego procesu recepcyjnego: w pierw-
szej trylogii, dotyczącej okresu wcześniejszego, była dlań takim punktem szczytowym 
twórczość Karela Hynka Máchy 28, w trylogii drugiej – Jaroslava Vrchlickiego. U po-
zytywisty, jakim w gruncie rzeczy Szyjkowski pozostał, nie mogło być inaczej: 
wiara w moc nauki i wiedzy była w nim silnie zakodowana. Przecież o możliwości 
heterodoksyjnego odbioru 29 artefaktu nikomu się jeszcze nie śniło! A zwłaszcza – 
w przypadku dwu tak bliskich sobie narodów jak polski i czeski, należących do 
tego samego, zachodnioeuropejskiego kręgu cywilizacyjnego i posługujących się 
językami, w których wspólne słownictwo osiąga 80%. Zagadnienie etnocentryzmu 
i etnorelatywizmu (o etnomasochizmie nikt wówczas nie słyszał), określanie profi-
li identyfikacyjnych grup społecznych i narodowych, wskazywanie na normy, sys-

27 N o v á k, op. cit., s. 17–18. 
28 Twórczość tę określił R. J a k o b s o n  (Z zagadnień struktury czeskiego poematu romantycznego. 

á„Máj” Karla Hynka Máchyñ. „Pamiętnik Literacki” 1960, z. 4) jako – uwaga, uwaga! – „krew z krwi, 
kość z kości romantyzmu polskiego”. Twórczość Máchy, zmarłego w młodym wieku, była faktycz-
nie punktem szczytowym recepcji polskiego romantyzmu przedlistopadowego, bajronicznego 
(przypomnijmy, że Byrona poznawał on z polskich przekładów, z nich czynił sobie wypiski), stano-
wiąc jednocześnie próbę naddania jej właściwych dla kultury czeskiej palimpsestów kulturowych. 
Zob. też mój szkic „Máj” K. H. Máchy wobec polskiej powieści poetyckiej. O rodowodzie genologicz-
nym czeskiego poematu (w zb.: Studia o literaturach i folklorze Słowian. Dedykowane Józefowi 
Magnuszewskiemu. Warszawa 1991). 

29 Zob. T. S e k i g u c h i, Radykalność i otwartość liryki Wislawy Szymborskiej – lektura heterodok-
syjna. W zb.: Literatura polska w świecie. Red. R. C u d a k. T. 2: W kręgu znawców. Katowice 
2007. Zob. też na stronie: http://www.studiapolskie.us.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/T.-2. 
-W-kręgu-znawców.pdf (data dostępu: 22 III 2018).
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temy wartości oraz zachowania charakterystyczne dla danej grupy i uznawane przez 
nią jako dobre, prawidłowe i właściwe, śledzenie strategii dialogowych w rozwoju 
wrażliwości międzykulturowej, istnienie barier recepcyjnych czy zdobywanie nowych 
kompetencji kulturowych – wszystko to było jeszcze w powijakach, trudno więc 
czynić Szyjkowskiemu zarzut niedostrzegania czy niewerbalizowania i nieuwzględ-
niania niektórych elementów tej problematyki. 

A wracając do czeskich „barier recepcyjnych” – pamiętajmy, że polski profesor 
przybył do Czechosłowacji w bardzo ciekawym momencie dokonujących się tam 
przemian kulturowych. Warto może przyjrzeć się im skrótowo po kolei.

Na terenach czeskich w czasie, gdy Szyjkowski tam działał, zaczęto intensywnie 
rozwijać swoiście „plebejskie” przemiany w literaturze, czyli przyzwalać na wkracza-
nie do niej nie tylko kultury ludowej, chłopskiej (istniejącej tam, zgodnie z ogólno-
europejskimi tendencjami romantycznymi, już od początków odrodzenia narodowe-
go), ale i kultury plebejskiej w szerokim tego słowa znaczeniu, kultury marginesów 
społecznych, legitymizującej „prostactwo”, mającej wiele punktów wspólnych za-
równo z oświeceniowym libertynizmem, jak i z dzisiejszym „kampem” avant la lettre, 
choć koncentrującej uwagę głównie nie na problematyce gender, odmianach prefe-
rencji seksualnych, lecz na scaleniu jednorodnych etnicznie i językowo kultur: niskiej 
i wysokiej, na rozmywaniu czy wręcz burzeniu istniejących pomiędzy nimi barier 
i blokad recepcyjnych. 

Szyjkowski w latach dwudziestych i trzydziestych XX w. znalazł się na samym 
początku owych zawiłych, a z braku perspektywy czasowej – także niezmiernie 
trudnych wówczas do uchwycenia (a cóż dopiero do ujęcia teoretycznego) proce-
sów 30. Uczony chyba nie uświadamiał sobie w sposób dostateczny, że w Czechach 
ma do czynienia z odmiennym systemem semiotycznym, aksjologicznym i estetycz-
nym, przede wszystkim zaś z odmienną imagologią zbiorową i typem kultury, jak 
też z odmiennym kodem dyskursu postzależnościowego. Z pewnością nie zdawał 
sobie również sprawy z istnienia w tej kulturze zjawiska, które można by określić 

30 ostatnio powstało wiele prac polskich bohemistów próbujących uchwycić owe procesy. Przypo-
mnijmy ważniejsze: A. G a w a r e c k a, Margines i centrum. Obecność form kultury popularnej 
w literaturze czeskiej dwudziestolecia międzywojennego. Poznań 2012. – M. S t e f a ń s k i, Lekcja 
maszyny. Przypadki poezji czeskiej awangardy. Warszawa 2012. – P. G i e r o w s k i, Struktury 
historii. O czeskim projekcie dziejów literatury na tle recepcji praskiego strukturalizmu w Polsce. 
Kraków 2013. – W. S o l i ń s k i, Bohumila Hrabala sprawa polska (i inne sprawy). Wrocław 2013. 
Zob. też prace słowackiego polonisty P. W i n c z e r a: Prenikanie konvencií populárnej literatúry do 
umeleckej literatúry v próze po druhej svetovej vojně. „Slovenská literatúra” 25 (1978), nr 6; Litera-
túra v hľadaní čitateľa (20. roky: Karel Čapek, Iľja Erenburg). Bratislava 2013. Już wcześniej za-
częły się pojawiać pierwsze analizy czeskie próbujące zaadaptować czeski strukturalizm do badań 
porównawczych nad strategiami narracyjnymi w literaturze czeskiej i polskiej. Czynił tak na 
emigracji przede wszystkim – w odniesieniu do Gombrowicza – M. K u n d e r a  w swoich esejach 
dotyczących przemian prozy środkowoeuropejskiej, a w Czechach: P. P o s l e d n í, Hranice dialogu. 
Česká próza očima polské kritiky. Praha 1998. – J. H o l ý, Možnosti interpretace. olomouc 2002 
(zwłaszcza w zawartych tam studiach: Dva prokletí a proklinající básnící: Witkiewicz, Klíma oraz 
Proměny utopie a utopie proměn). – J. T r a v n í č e k, Příběh je mrtev? Schema a dilemata moderní 
prózy. Brno 2003. – M. A j v a z, Příběh znaků a prázdna. Brno 2006. o niektórych z tych prac 
informował J. Z a r e k w artykule O literaturze polskiej w Czechach i jej współczesnych czeskich 
interpretacjach (w zb.: Literatura polska w świecie, t. 3: Obecności á2010ñ), zupełnie zapominając, 
w jego części 1, o Szyjkowskim.
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jako przejaw swoistej hybrydyzacji kultury czeskiej oraz kreolizacji czeskiego języ-
ka literackiego, a także ich konsekwencji dla zmian w genologii czy ogólnie w po-
etyce czeskich dzieł literackich.

Tytułem wyjaśnienia dodajmy, że ów proces hybrydyzacji rozpoczął się już 
w początkach XIX w. i zainicjował powstawanie swoistych czeskich gatunków lite-
rackich 31. Kulturę czeską tej doby „budziciele” sytuowali między kulturą wysoką 
– budowaną wewnątrz kultury niemieckiej, ale w owym właśnie czasie próbującą 
opuścić zajmowaną dotąd w jej kręgu pozycję „subkultury”, nawet rozpoczynającą 
wyraźną rywalizację z dominującą niemiecką kulturą – a czeską kulturą „niską”, 
ludową i plebejską, której (co zrozumiałe) domagał się pochodzący z niższych krę-
gów społecznych jej odbiorca. Drogę dla tej kultury, której kruche zrazu początki 
widzimy w czeskim odrodzeniu narodowym na progu w. XIX, wytyczano poprzez: 
1) tworzenie, jak wspomniano, specyficznie czeskich, z przestrzenią czeskiej kul-
tury związanych gatunków literackich; 2) kreolizację języka, czyli kontaminację 
języka literatury wysokiej (której rozwój historyczny doznał brutalnego załamania) 
ze słowem mówionym, z podatnym na nieustanne innowacje językiem potocznym, 
z gwarą południowoczeską i slangiem przedmieść; 3) zmiany perspektywy widzenia 
rzeczywistości: swoisty cywilizm, intymizację codzienności, aż po szczególną Ge-
mütlichkeit – uśmiechniętą życzliwość w traktowaniu świata i ludzi, a więc poprzez 
humor przechodzący w ludową groteskę. Inną ścieżką było tworzenie specyficznych 
strategii narracyjnych czy nowego, również podlegającego przemianom, opowiada-
cza, bliskiego typologicznie narratorowi polskiej gawędy, choć powstałego w innym 
kręgu kulturowym i snującego swoje opowieści nie przy dworskim kominku, lecz 
w karczmie, oberży, gospodzie, przy kuflu piwa... 32 

Tak kształtowana nowoczesna literatura czeska, po okresach dominacji mode-
lu biedermeierowskiego sentymentalizmu czy późniejszego nieco, niekiedy bardzo 
„idealizującego”, realizmu (gatunek „idylli wiejskiej”), nie tyle otwierała się na tyr-
teizm i prometeizm polskiego romantyzmu i jego mesjanistyczne pocieszenie po 
zaznaniu klęski (czerpane z idei pozornie daremnej ofiary, która wszakże miała dać 
w przyszłości zbawienie-zwycięstwo), ile przyjmowała z akceptacją najnowsze wów-
czas, płynące z Zachodu (zwłaszcza z Francji) prądy literackie: dadaizm, z jego 
kultem prymitywizmu, zachwytem dla cielesności, prostactwa nawet, niekształt-
ności, słowem – dla Gombrowiczowskiej „niższości” i „niedojrzałości”, bądź też 
surrealizm, z jego fascynacją twórczością spontaniczną, grą ze słowem i powstają-
cymi w ten sposób znaczeniami. W wielu momentach odpowiadały one wspomnia-

31 Zob. opracowane przeze mnie w Słowniku rodzajów i gatunków literackich (Red. G. G a z d a, 
S. T y n e c k a - M a k o w s k a. Kraków 2006) hasła: Arabeska; Báchorka dramatická; Deklamován-
ka; Hospodská historka; Medailón; Obrana českého jazyka; Ohlas; Proza paraepistolarna; Román-
-mythus; Román s vlasteneckým tájemstvím; Romanetto; Rozhlásek; Sloupek; Soudnička. Zob. też 
móją pracę Tożsamość w czeskich gatunkach literackich: narodowa, terytorialna, kulturowa czy 
historyczna? („Slavia occidentalis” nr 73/2 á2016ñ).

32 o sprawach tych pisałam wielokrotnie, np. „Hospodská historka” jako gatunek i tworzywo literac-
kie. „Pamiętnik Słowiański” 1983; Hra na detektivku. W: Š. V l a š í n  [i in.], Kniha o Čapkovi. 
Praha 1988; Między mimetyzmem a szyfrem tajemnicy: czeskiego romanetta strategie narracyjne. 
W zb.: Realizm magiczny. Teoria i realizacje artystyczne. Red. J. B i e d e r m a n n, G. G a z d a, 
I. H ü b n e r. łódź 2007.
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nym tendencjom rozwojowym czeskiej kultury rodzimej, czerpiącej najpierw z lu-
dowości (romantyzm), później z plebejskiego obiegu niskiego.

Powiedzmy też od razu, że Szyjkowski ów niższy obieg uważał za jakąś nie-do-
-kulturę, którą trzeba dopiero uszlachetnić. Pewne w tym względzie wskazówki 
daje nam np. jego omówienie dokonanych przez Karela Havlíčka (1821–1856) 
przekładów ballad humorystycznych Mickiewicza, zwłaszcza Pani Twardowskiej 33. 
Szyjkowski zarzucił tłumaczeniu temu „zatarcie kolorytu szlacheckiego”, wręcz 
nadanie utworowi – zacytujmy – „czeskiego smaku i czeskiej podmiejskiej atmo- 
sfery”, stwierdzając jednoznacznie, że w efekcie czeski tłumacz balladę, „mówiąc 
szczerze, popsuł”, choć czeski z kolei badacz, emanuel Chalupný, za te właśnie 
zmiany chwalił Havlíčka, konstatując, iż ów satyryk swą translację „wypełnił  
czeskimi ludowymi zwrotami tak dalece, że przekład robi wrażenie jego oryginal-
nego wiersza” 34). Był to bowiem jeden z pierwszych w kontaktach polsko-czeskich – 
i od razu świetny – przekład z kultury na kulturę. Dziś, po zwrocie translatolo-
gicznym, kiedy przyjmujemy, że „wszystko jest przekładem” 35, wydaje się to rzeczą 
oczywistą, a umiejętność taka oceniana bywa raczej pozytywnie. Wówczas, jak 
widać, ten typ tłumaczenia – adaptacji kulturowej wywoływał uczucia co najmniej 
ambiwalentne, a nawet negatywne jako właśnie rodzaj swoistego zawłaszczenia 
kulturowego, za główny bowiem obowiązek tłumacza uznawano na ogół „wierność 
słowu oryginału” 36, nie dbając już o to, czy owa „wierność” jest rzeczywistym przy-
bliżeniem cudzej twórczości i cudzej rzeczywistości obcemu odbiorcy. A przecież 
w Czechach doby Szyjkowskiego (i nie tylko w Czechach) pojawiała się już wówczas 
myśl (Vilém Mathesius), by w toku translacji pamiętać o wrażeniu wywołanym 
przez oryginał i starać się oddać je w przekładzie. W praktyce jednak dopiero 
znacznie później zaczęto zastanawiać się nad tym, czy tłumaczenie budzi, przy-
najmniej ogólnie, w konkretyzacji nowego, w odmiennej kulturze i epoce historycz-
nej wyrosłego odbiorcy, asocjacje podobne do tych, jakie oryginał wywołuje w śro-
dowisku rodzimym; jeszcze później – i nieśmiało – zaczęto zastanawiać się nad 
możliwością prowadzenia lektury kontrastywnej czy odbioru heterodoksyjnego, 
uwzględniającego różnice kulturowe między oryginałem a obcą konkretyzacją 
czytelniczą. 

Dodajmy, wracając do wątku Pani Twardowskiej, że decyzja tłumacza czeskie-
go, Havlíčka, podjęta była świadomie, w swej korespondencji bowiem pisząc o tym 
przekładzie oświadczał on, iż tworzy „kilka żartobliwych ballad”, i zaznaczał, że 
pragnie je oddać „w narodowym duchu naszym” 37. Havlíček na tej balladzie uczył 
się, jak prowadzić narrację przyjmując rolę jednego z ludu i przemawiając do lu-

33 S z y j k o w s k i, Polski romantyzm w czeskim życiu duchowym, s. 197. Szerzej o tym przekładzie 
i opinii Szyjkowskiego piszę w swej książce Karel Havlíček-Borovský v kręgu literatury polskiej 
(Wrocław 1986, s. 43–46).

34 E. C h a l u p n ý, Havlíček. Obraz psychologický a sociologický. Praha [1908?], s. 241.
35 Zob. Kultura w stanie przekładu. Translatologia – komparatystyka – transkulturowość. Red. W. B o-

l e c k i, E. K r a s k o w s k a. Warszawa 2012.
36 Było to z kolei reakcją na oświeceniowe adaptacje dalekie od wierności, często pomijające nawet 

autora oryginału.
37 „Korespodence” Karla Havlíčka. Vyd. L. Q u i s. Praha 1903, s. 655.
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dowych słuchaczy, zebranych – na co zwrócił uwagę Szyjkowski – „nie w szlachec-
kiej, lecz w miejsko-proletariackiej” karczmie 38. 

Dziś moglibyśmy powiedzieć, że tu, na naszych oczach, doszło do zamiany 
polskiej, szlacheckiej narracji oralnej w postaci gawędy – na czeski, plebejski, rów-
nież oralny gatunek hospodská historka, który pół wieku później zrobił w czeskiej 
literaturze zawrotną karierę. Cóż by bowiem mówiły czeskiemu odbiorcy będącemu 
ludowej czy plebejskiej proweniencji, tkwiącemu jeszcze w tejże ludowej czy plebej-
skiej kulturze, do którego czeski poeta kierował swoją twórczość – cóż by mu mó-
wiły makaronizmy, charakterystyczne dla gawędy szlacheckiej i przez Mickiewicza 
wiernie utrzymane w funkcji charakterystyki miejsca, czasu i osób? Cóż by im 
rzekło słowo „kontusz”, w konkretyzacji polskiego odbiorcy niepodzielnie związane 
z obrazem szlachcica? Choć słowo to było już w Czechach (marginalnie) znane, 
szczególnie wśród urzędników narodowości czeskiej, i np. Karel Vladislav Zap tłu-
maczył je jako „polonezka” 39. Czym, jeśli nie pustym dźwiękiem, byłoby porównanie 
stwierdzające, że Twardowski „podparł się w boki jak basza”, które dla Polaków po 
wielu wiekach zmagań z butą i nawałą muzułmańską, zakończonych zwycięstwem 
wiedeńskim, miało swój konkretny koloryt? Natomiast powiedzenie, że Twardowski 
„jak probošt si odfukuje” w konkretyzacji czytelnika czeskiego jest idealnym odpo-
wiednikiem zwrotu polskiego, z całą jego, raczej negatywną (otyłość, nadmierna 
pewność siebie), oceną zawartą w podtekście. I tak by można wymieniać kolejne 
idiomy, które w swym nagromadzeniu u Havlíčka zmieniły socjolekt narracji i spo-
wodowały przeniesienie utworu z czytelniczego obiegu „elitarnego” do obiegu ludo-
wego, ściślej: plebejskiego. Był to chyba pierwszy w dziejach interakcji kultur 
czeskiej i polskiej przykład komunikacji międzykulturowej, w której jedna przecho-
dziła w drugą, zachowując atrakcyjność dla czytelnika.

o ile w twórczości dydaktycznej dla ludu takie transpozycje jako rodzaj dzia-
łalności oświatowej Szyjkowski dopuszczał, o tyle wykluczał je w przypadku litera-
tury wysokiej. Badacz bowiem polską szlachecko-ziemiańsko-inteligencką i wresz-
cie ogólnonarodową kulturę typu inicjacyjnego (określenie Janusza Lalewicza) 
przyjmował jako pewien wzór ogólnopolskiej kultury wysokiej i do głowy by mu nie 
przyszła możliwość jej kontaminacji z kulturą obiegu niskiego, która to kontami-
nacja dopiero dziś realizuje się w literaturze polskiej za pośrednictwem poetyki 
kampu, działania wolnego rynku i nastawionych na oglądalność i poczytność me-
diów oraz... właśnie literatury czeskiej. 

Szyjkowski w ogóle bronił hermeneutyki całości artefaktu, sprzeciwiając się 
przyjmowaniu w przekładzie jedynie pewnych sensów, zrozumiałych w nowym 
kontekście kulturowym (przejawiło się to i w jego recenzji, zawierającej negatywną 
ocenę futurystycznej Hilarowskiej interpretacji Balladyny 40). Dlatego też zmiany 
tekstu Pani Twardowskiej, wprowadzone przez Havlíčka świadomie, by stworzyć 
rodzime, czeskie kulturowe możliwości konotacyjne, denotacyjne i asocjacyjne, 

38 S z y j k o w s k i, Polski romantyzm w czeskim życiu duchowym, s. 197.
39 Mimo to jednak jeszcze J. Hašek w swych opowiadaniach mylił kontusz z chłopską sukmaną, choć 

znał rzeczywistość polską ze swych wędrówek po Galicji.
40 O wystawieniu Balladyny w Pradze w 1923 r. zob. J. P e l i k á n, Juliusz Słowacki wśród Czechów. 

Brno 1973, s. 113–117.
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uznał za błąd i „popsucie” Mickiewiczowskiej ballady. Ale cóż: od dzisiejszej reflek-
sji metateoretycznej dzieliło polskiego badacza jeszcze ładnych kilka dziesiątków 
lat. W czasie powstawania obu trylogii Szyjkowskiego hołdowano dość powszechnie 
przekonaniom o zakodowanym w utworze znaczeniu kanonicznym, choć od połowy 
lat trzydziestych XX w. dostępne już były poglądy Romana Ingardena na temat 
powstawania znaczeń dzieła w odbiorze, czyli w „konkretyzacji” czytelniczej, a od 
lat czterdziestych stwierdzenia Felixa Vodički o wadze „historycznej normy odbioru”, 
zmieniającej sensy w czytanym artefakcie słownym. 

Różnica druga: inaczej niż na terenach polskich przebiegał też w Czechach 
dyskurs slawistyczny. 

Kolejne więc pytanie rodzi się, gdy zaczynamy rozważać stosunek polskiego 
profesora do czeskich ujęć relacji Wschód–Zachód i do roli Słowian w tym zderzaniu 
się dwu typów kultur: czy w pełni pojmował on (mówiąc dzisiejszym językiem opisu) 
prowadzony przez ówczesnych czeskich badaczy ich dyskurs slawistyczny 41? Dys-
kurs toczący się wtedy w Czechach dwukierunkowo: jeden, wcześniejszy nieco, 
który, jak sam Szyjkowski, podążał żmudną ścieżką pozytywistycznych badań  
genetycznych (w Czechach reprezentowany np. przez Jana Máchala), i dyskurs 
drugi, który ożywiał wspomnienie o zapoczątkowanym w odległej przeszłości czes- 
kim kulturowym wariancie staro-cerkiewno-słowiańskim; który w poszukiwaniu 
eidos kultury słowiańskiej przypominał o zrazu bizantyjskich czy grekobizantyjskich 
korzeniach kultury czeskiej i nie tylko czeskiej (działalność św. św. Cyryla i Meto-
dego, stworzenie przez nich pisma słowiańskiego i wprowadzenie, po hebrajskim, 
grece i łacinie, czwartego języka liturgicznego – słowiańskiego). I który stał na sta-
nowisku nie tyle może politycznie zabarwionego – a dla Polaków osławionego i nie 
do przyjęcia – panslawizmu (rusofilstwo, rusocentryzm i samodzierżawie o wschod-
nio-azjatyckim pochodzeniu), ile słowianocentryzmu, a więc ukazania „słowiańskie-
go kontynentu” jako spójnej, dość homogenicznej przestrzeni kulturowej o własnych, 
dających się wyodrębnić cechach w jej zderzeniu i współżyciu z Zachodem. 

A przykładem tej ostatniej postawy może być w Czechach w Dwudziestoleciu 
międzywojennym Frank Wollman, który w nawiązaniu do metod badawczych feno-
menologii usiłował wykryć w całej kulturze słowiańskiej jej cechy oryginalne, istot-
ne (eidos). Dostrzegał je zaś w pewnym szczególnym charakterze słowiańskich 
gatunków literackich (np. dramat balladyczny), w silnie wybijającym się w ciągu 
dziejów dążeniu do realizowania w niej zasady teokracji oraz w ścieraniu się w li-
teraturze słowiańskiej dwu tendencji: aspiracji indywidualistycznych i kolektywi-
zmu, a także w idei służebności literatury wobec zbiorowości-narodu, tak wyraźnej 
w literaturze polskiej, a według Wollmana – tendencji czy wręcz wartości ogólno-
słowiańskiej. Pomysły owe badacz czeski przedstawił w swych studiach o Słowac-
kim, Żeromskim, Reymoncie oraz w kompendium Slovesnost Slovanů (1928; wyd. 
niemieckie: Die Literatur der Slawen, 2003), powtórzył je zaś w 1938 r. w polemicz-
nym wystąpieniu, w którym zawarł formułę odrębnej, słowiańskiej europejskości 
(„slovanské evropanství”) 42. 

41 o dyskursie slawistycznym w XIX w. zob. D. K u b i k, Słowiańszczyzna wyobrażona. Próba opisu 
XIX-wiecznego dyskursu slawistycznego. „Pamiętnik Słowiański” 2012, z. 1/2.

42 F. W o l l m a n: Żeromski a Reymont. Bratislava 1926; Juliusz Słowacki. Theokratické řešení vůd-
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Mówiąc ogólnie: Marian Szyjkowski w tworzonym i uprawianym przez siebie 
typie komparatystyki zdawał się hołdować romantycznej perspektywie Mickiewi-
czowskiej, jaką poeta sformułował w wierszu Do Joachima Lelewela: „A tak, gdzie 
się obrócisz, z każdej wydasz stopy, / Żeś znad Niemna, żeś Polak, mieszkaniec 
europy” 43, i taką perspektywę zadomowienia kulturowego (tyle że bez członu pierw-
szego, uwypuklającego tak ważną dla romantyzmu polskiego rolę regionu 44) prze-
niósł na literaturę czeską, badając w niej pogłos polski. 

Jasną odpowiedź na czeski słowianocentryzm, owo slovanské evropanství, 
przyniósł artykuł Szyjkowskiego na temat historii i treści pojęcia wzajemności 
słowiańskiej, a zwłaszcza czesko-polskiej 45. opisując czeskie dylematy dotyczące 
tego pojęcia oraz ich historyczne przyczyny, badacz stwierdza stanowczo (powta-
rzając w tym opinie Brücknera, a z czeskiej strony – Máchala): 

Słowiańszczyzna nie tworzyła i nie tworzy żadnej kulturalnej całości i jedności, a nadto w dobie 
czeskiego odrodzenia przedstawia nie tylko pstrą mozaikę różnych elementów Wschodu i Zachodu, ale 
i bardzo różne kulturalne poziomy 46. 

Autor przypomina też, że w czasach tegoż odrodzenia czeskiego w pierwszej 
połowie XIX w. pozytywną rolę w „europeizacji”, „modernizacji”, „emancypacji” 
(charakterystyczne terminy Szyjkowskiego) czeskiego ducha (czytaj: kultury) i cze-
skiej poezji mogła odegrać i odegrała wyłącznie literatura polska, wspomagając 
bratnią kulturę w obliczu jej zaciętej wówczas walki o wydobycie się z przygnębia-
jącej sytuacji istnienia jedynie w formie subkultury w obszarze kultury niemieckiej, 
na co skazało ją uzależnienie polityczne. 

I wreszcie różnica trzecia: różnica między metodą badawczą Szyjkowskiego 
a czeskim nowoczesnym dyskursem kulturowym 47, stanowczo odrzucającym ge-
netyzm, stojącym na stanowisku immanentnego rozwoju literatury i reprezentują-
cym postawy wyraźnie i zdecydowanie ergocentryczne. Dyskurs ów został wprowa-

covského problému. Bratislava 1927; K methodologii srovnávací slovesnosti slovanské. Brno 1936, 
s. 40. Szerzej o tych sprawach pisałam w studium W poszukiwaniu istoty (eidos) Słowiańszczyzny, 
zamieszczonym w mojej książce Pokłosie komparatysty (Brno 2007). Wiele takich myśli odnajdzie-
my i w powojennych pracach F. W o l l m a n a, szczególnie zaś w książce Slavismy a antislavismy 
za Jára národů (Praha 1968) oraz w artykule „Somnia Mickiewiczii” („Slavia” 1962, s. 218 n.).

43 A. M i c k i e w i c z, Do Joachima Lelewela. W: Dzieła. Wyd. Narodowe. T. 1. oprac. W. B o r o w y, 
L. P ł o s z e w s k i. Warszawa 1948, s. 110.

44 Zob. choćby romans A. T y s z y ń s k i e g o  Amerykanka w Polsce (Petersburg 1837), gdzie po raz 
pierwszy jest mowa o regionalnych „szkołach poezji polskiej”.

45 M. S z y j k o w s k i, O tzw. „wzajemności” czesko-polskiej. (Wspomnienie historyczne). „Ateneum” 
1939, nr 3.

46 Ibidem, s. 353.
47 oświetlają go w znacznej mierze prowadzone ostatnio w Polsce (a więc kilkadziesiąt lat po Szyj-

kowskim) badania i ich rezultaty w postaci licznych studiów i książek, np.: K. B l á h o v á, České 
dějepisectví v dialogu s Evropou (1890–1914). Praha 2009. – P. V. Z i m a, Komparatistika jako 
dialogická teorie. W zb.: Národní literatura a komparatistika. Ed. D. T u r e č e k. Brno 2009. – Eu-
ropejski kanon literacki. Red. nauk. E. W i c h r o w s k a. Warszawa 2012. – G a w a r e c k a, op. cit. 
– P. J a n o u š e k, Černá kočka aneb Subjekt znalce v myšlení o literatuře a jeho komunikační 
strategie. Praha 2012. – Kultura w stanie przekładu. – M. M a c i o ł e k, Tożsamość narodowa 
Czechów w świetle piśmiennictwa czeskiego do XVIII wieku. Wrocław 2012. – G i e r o w s k i, op. 
cit. – S o l i ń s k i, op. cit. – W i n c z e r, Literatura v hľadaní čitateľa. 
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dzony przez czeski strukturalizm, rozwijający się w Praskim Kole Lingwistycznym 
(z Romanem Jakobsonem, Janem Mukařovskim, Felixem Vodičką i René Welle-
kiem 48 na czele), które ukonstytuowało się około r. 1926, a swoje słynne Tezy 
ogłosiło w 1929 roku. Tezy zawierały inspirowane językoznawstwem samookreśle-
nie metodologiczne Koła. Wyraźnie też zaznaczyło się w nich ukierunkowanie se-
miologiczne: uznanie dzieła sztuki za wysoko zorganizowany znak. W dziele lite-
rackim starano się badać przede wszystkim sposoby osiągania owej wysokiej orga-
nizacji. 

Na temat tzw. wpływów wypowiedział się expressis verbis Mukařovský w napi-
sanym po francusku artykule O strukturalizmie (1946): 

Tradycyjna koncepcja traktuje wpływ jednostronnie, ujmuje jako trwałe przeciwieństwa stronę 
wywierającą wpływ i stronę mu ulegającą, nie licząc się z tym, że akceptacja wpływu musi być przygo-
towana przez warunki rodzime, które decydują o jego znaczeniu i kierunku oddziaływania 49. 

Przypomniał też, że zazwyczaj mamy do czynienia z wielością wpływów, więc 
w badaniach takich należy i ten fakt brać pod uwagę. W przypadku czeskiej lite-
ratury zwracał uwagę na konieczność uwzględnienia całego zespołu wpływów: 
niemieckich, rosyjskich, francuskich, polskich i słowackich. Czy należy słowa te 
odczytywać jako ocenę dwu trylogii Szyjkowskiego? Nie udało mi się znaleźć dowo-
du na to, że Szyjkowski znał ów artykuł, ale przypuścić należy, iż takie poglądy nie 
były dla niego obce ani całkowicie przeciwstawne jego koncepcjom, choć sam wy-
chodził wyraźnie z praktycznego założenia, że najpierw trzeba przebadać jedną 
sferę powiązań (w tym wypadku polsko-czeskich), a potem zająć się ewentualnie 
innymi i na tej podstawie snuć wnioski bardziej uogólniające.

odrzucenie pozytywistycznego genetyzmu przez czeski strukturalizm odwra-
cało uwagę od prac Szyjkowskiego, a zmiany polityczne, jakie zaszły w r. 1948, 
tylko ów proces pogłębiły. W tymże roku Slovanský ústav stracił prawa wydawnicze, 
czym można tłumaczyć brutalne przerwanie druku poświęconego recepcji Mickie-
wicza tomu z drugiej trylogii komparatystycznej Szyjkowskiego. Wkrótce po zwy-
cięstwie komunistów z Gottwaldem na czele zakazano też na czas jakiś uprawiania 
komparatystyki, uznając ją za naukę kapitalistyczną. Na podobnej zasadzie odrzu-
cono zresztą i strukturalizm. Szyjkowski zmarł w praskim szpitalu właśnie w owym 
czasie, bo w 1952 roku. Wprawdzie po śmierci Stalina i Gottwalda zaczęto pomału 
wracać do badań porównawczych, ale wydania prac Szyjkowskiego nikt już się nie 
podjął, bo zmieniły się priorytety. Dopiero w latach osiemdziesiątych XX w. pojawił 
się znów czeski głos nawiązujący polemicznie do jego pierwszej trylogii kompara-
tystycznej. 

Za taką polemiczną wypowiedź, a i to w odniesieniu do wydrukowanej, dostęp-
nej w bibliotekach trylogii pierwszej można by uznać powstałą w końcu w. XX 
książkę Vladimíra Macury Znamení zrodu (1983; wyd. rozszerzone: 1995). Autor 
ten zaproponował zupełnie inny „dyskurs Początku” o czeskim odrodzeniu naro-

48 Zob. I. P o s p í š i l, M. Z e l e n k a, René Wellek a meziválečné Československo. (Ke kořenům struk-
turální estetiky). Brno 1996.

49 J. M u k a ř o v s k ý, O strukturalizmie. W: Wśród znaków i struktur. Wybór szkiców. Wybór, red., 
wstęp J. S ł a w i ń s k i. Warszawa 1970, s. 39 (przeł. J. M a y e n). 
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dowym i o prezentowanej przez Szyjkowskiego koncepcji przyjmowania polskich 
inspiracji literackich jako jednej z zasadniczych, a przynajmniej ważnych cech 
tegoż odrodzenia, ba, jako czynnika „zdolnego przekształcić odbiorcę” – jak to 
współcześnie określał twórca estetyki recepcji, Hans Robert Jauss (pamiętamy 
znamienne słowa Szyjkowskiego o polskiej roli w „europeizacji”, „modernizacji”, 
„emancypacji” literatury czeskiej). otóż temu właśnie stanowisku Macura przeciw-
stawił koncepcję swoistej gry antropologicznej, prowadzonej z austriacką zwierzch-
nością przez czeskich patriotów, cichych zwolenników odrodzenia kultury i litera-
tury czeskiej; gry, która po kilku dziesiątkach lat dała pozytywne wyniki i która 
zaczęła nawet przemieniać się w jedynie możliwy w Czechach rodzaj „mesjanizmu 
literackiego”. określił go tak i wydobył znowu Macura, który uznał, że jego wy-
znacznikami są trzy mity: mit o zrodzeniu odnowionego narodu wśród dołów spo-
łecznych, mit ukrzyżowania za wielką ideę husytyzmu i mit zmartwychwstania za 
pośrednictwem mesjaszy-literatów 50. Jedynym wszakże otwartym odwołaniem się 
do polskiego badacza w tej – znów dość zawoalowanej – polemice jest obdarzenie 
przez Macurę w jednej z jego powieści, w Guwernantce, nazwiskiem „Szyjkowski” 
studenta Polaka, zwolennika walki zbrojnej z obcym najeźdźcą; jest to u tego ba-
dacza-semiotyka sygnał ważny, ale nieczytelny dla zwykłych, niefachowych odbior-
ców. Dodajmy, że głównym bohaterem owego utworu jest František Ladislav Čela-
kovský, tematem zaś właśnie doba czeskiego odrodzenia narodowego. 

Polemiczny charakter książki Macury Znamení zrodu szczególnie wyraźnie 
widać, gdy jego poglądy zestawimy z poglądami Szyjkowskiego na charakter dzia-
łalności twórców odrodzenia czeskiego. Szyjkowski reprezentował kulturę polską, 
w której poczucie polskiej podmiotowości historycznej było bardzo mocno zakodo-
wane, było czymś oczywistym i ono głównie warunkowało owo trwałe zarzewie 
stałego oporu wobec zaborców, wielokrotnie przechodzące w powstania zbrojne. 
Czeskie i polskie odpowiedzi na opresyjne doświadczenia historii były całkowicie 
odmienne. W kulturze polskiej (pod wpływem wcześnie wytworzonych postaw pod-
miotowych) wybija się na plan pierwszy – użyjmy określenia Zdzisława Najdera – 
dążność do realizacji „wolności od” obcego jarzma, podczas gdy w kulturze czeskiej 
widoczne są wysiłki, by wykorzystać „wolność do” działań nie drażniących zaborcy, 
do poczynań dozwolonych, które nie destabilizowałyby przynajmniej własnego 
rozwoju gospodarczego i społecznego. Kultura polska preferowała śmiałość myśli, 
odwagę i – przede wszystkim – specyficznie pojmowaną odpowiedzialność za zbio-
rowość: żywe wciąż pragnienie przywrócenia tejże zbiorowości roli decydującego 
o sobie podmiotu. Być może, domyślać się tu należy również wpływu tradycji ka-
tolickiej czy związanego z nią przesłania pojednawczego i dialogicznego w obliczu 
konfliktów jednostek oraz zbiorowości, a także uznawanych przez nie wartości 51. 
Z tejże tradycji też, jak się wydaje, wynikały postawy odpowiedzialności za wspól-
notę narodową. Miały one natomiast ulegać zanikowi w kulturach protestanckich, 
preferujących odpowiedzialność przede wszystkim jednostki i głównie za życie 

50 V. M a c u r a, Czeski świat w XIX wieku oczyma polskiej szlachcianki. W zb.: Czechy i Polska na 
szlakach ich kulturalnego rozwoju. Red. J. G r e l l. Kraków 1998.

51 Zob. A. G a w k o w s k a, Skandal i ekstaza. Nowy Feminizm na tle koncepcji pojednania według 
Jana Pawła II. Warszawa 2015.
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własne. Stąd rozwój czeskiej přičinlivosti (zapobiegliwości, pilności), stąd i – w pew-
nym sensie – powstanie określonych rysów charakterologicznych w typie człowieka, 
który należy do rodzimego, czeskiego drobnomieszczaństwa. reprezentuje go choć-
by pan Brouček z cyklu powieści Svatopluka Čecha czy ojciec kondelík i narzeczo-
ny Vejvara z tak zatytułowanej powieści ignáta Herrmanna. ale też stąd typ pol-
skiego bohatera romantycznego, zwłaszcza czasów romantyzmu polistopadowego. 
Polscy bohaterowie romantyczni (a postawy takie utrzymywały się aż do Powstania 
Warszawskiego 1944 włącznie) swój konflikt ze światem rozwiązywali zupełnie 
inaczej niż bohaterowie ówczesnej literatury zachodniej: nie biadolili nad nędzą 
kondycji ludzkiej w ogóle, podporządkowywali sferę osobistą – zbiorowości naro-
dowej, waloryzowali dodatnio śmierć w interesie tejże zbiorowości, a negowali jej 
znaczenie w aspekcie egzystencjalnym, otwierali przed jednostką rodzaj „transcen-
dencji” historycznej, pośmiertnego życia w przyszłych pokoleniach, w narodzie, 
w ojczyźnie. Wówczas skrystalizował się ów „podmiot aktywny” polskiego roman-
tyzmu, jak to sformułował edward kasperski 52. 

Szyjkowski tę polską oczywistość, ten jawny patriotyzm alla polacca zdawał się 
przenosić na świadomość czeskich „budzicieli” i analogicznych bodźców dopatrywał 
się też w ich czynie 53, choć dostrzegał i wyraźną odmienność obranej przez nich 
drogi. Swoisty odpowiednik polskiego bohatera romantycznego na początku swych 
badań widział w szaleńczej na pierwszy rzut oka odwadze czeskich „budzicieli”, 
podejmujących się zadań z pozoru niemożliwych do wykonania. Dlatego twierdził, 
iż warci są polskiego orderu stanisławowskiego Sapere auso – tym, którzy odwa-
żyli się być mądrymi. 

macura – semiotyk, entuzjasta Jurija łotmana i szkoły tartuskiej – stanowisko 
takie odrzucił. Wprowadził natomiast wspomniane pojęcie gry, która tłumaczyć 
może także długotrwałe upodobanie Czechów do mistyfikacji 54. Jednakże wyliczo-

52 e. k a s p e r s k i, Podmiot romantyczny. Konsekwencje literackie i filozoficzne. W zb.: Romantyzm 
a Romantismus. Metamorfózy a analogie v moderní polské a české literatuře. ed. V. F o r k o v á, 
k. C h a m o n i k o l a s. Praha 2008.

53 Patriotyzmu czynnego domagali się od Czechów już wcześniej m i c k i e w i c z  (Literatura słowiań-
ska. W: Dzieła, t. 11 áPrzeł., oprac. L. P ł o s z e w s k i. 1953ñ, s. 45), e. C h o j e c k i  (Czechia 
i Czechowie przy końcu pierwszej połowy XIX stulecia. t. 1. Berlin 1847, s. 196) i W. C y b u l s k i 
(Przegląd literatury słowiańskiej z r. 1842. „rok 1843 pod względem oświaty, Przemysłu i Wypad-
ków Czasowych” 1843, t. 3, s. 78–79, 87–88).

54 Wydaje się, że Czesi z początku traktowali wiele poczynań „budzicieli” narodu jako zabawę w mody 
europejskie lub przynajmniej pragnęli, by tak ich wysiłki zostały odbierane przez władze austriac-
kie – zob. moje szkice: Mistyfikacje literackie jako czeski sposób przekraczania granic opresyjnej 
rzeczywistości. W zb.: Podzwonne dla granic. Polsko-czeskie linie podziałów i miejsca kontaktów 
w języku, literaturze i kulturze. red. J. L i p o w s k i, D. Ż y g a d ł o - C z o p n i k. Wrocław 2009 
(także wersja poszerzona: O czeskich mistyfikacjach literackich. W: Čechy krásné, Čechy mé... 
Czeska i polska literatura we wzajemnych interakcjach. Brno 2017); Nie samym śmiechem Czesi 
żyją, czyli kłopoty z tożsamością. „Porównania” 17 (2015). W sumie poczynania takie mówiły jasno: 
nie walka zbrojna, skazana na bardzo niepewną wygraną, nie demonstracja siły, lecz gra z zabor-
cą, z której zawsze można się było wytłumaczyć. Wiele o sposobach prowadzenia owej gry mówi 
też studium k. k r e j č e g o  Polské povstání a „naše dědina” w jego książce  Česká literatura a kul-
turní proudy evropské (Praha 1975), poświęcone wierszowi J. J. L a n g e r a  České lesy; wiersz ten 
w zamiarze autorskim pod metaforą „ożywczego wiatru ze wschodu” chwalił polskie powstanie 
1830 roku. autor, wzywany następnie na przesłuchania przez czujną policję austriacką, długo 
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ny w cytacie ze wstępu do pierwszej trylogii Szyjkowskiego ogrom wykonanej przez 
„budzicieli” odrodzeniowych pracy jest już efektem najprawdziwszym, nie zabawą 
czy grą. Bo też czeskie odrodzenie było m.in. upartym i konsekwentnym wykorzy-
stywaniem niektórych europejskich mód literackich jako szansy narodowej. I była 
w tym także rzeczywista troska o zbiorowość, zupełnie jednak inaczej niż na terenach 
polskich przejawiana. Troska biorąca pod uwagę możliwość niepowodzenia i kon-
sekwencji z tego płynących, a egzekwowanych z całą brutalnością przez habsbur-
ską „zwierzchność”, jednocześnie zaś próba przewidującego zapobieżenia tym 
ostatnim; postępowanie jakby w myśl Hipokratesowej zasady: „primum non nocere”, 
nie szkodzić budzącemu się narodowi, a więc troska o nienaruszenie odnawianej 
dopiero tkanki narodowej.

Być może, to głos Macury spowodował chęć wydania po 1989 r. poświęconego 
Mickiewiczowi tomu z drugiej trylogii Szyjkowskiego, który odnaleziono w Instytu-
cie Słowiańskim w Pradze. Informował mnie o tym w rozmowie Slavomír Wollman. 
Publikacją miał się zająć Jiří Bečka, doświadczony bibliograf, syn Josefa Bečki, 
również znanego polonisty. Do wydania tej pierwszej części trylogii ani też jej części 
dalszych jednak ostatecznie nie doszło, z przyczyn mi nieznanych, a rozwijające się 
ostatnio w Republice Czeskiej rozważania nad genezą czeskiej romantyczności 
(romantično) pomijają całkowitym milczeniem znakomitego i zasłużonego dla obu 
kultur badacza polskiego, tak że nazwiska Szyjkowskiego w tekście czy indeksach 
coraz liczniejszych, poruszających ów temat książek w ogóle nie ma 55.

Czas więc najwyższy przerwać to dziwne i niesprawiedliwe milczenie otaczają-
ce zasłużonego badacza polsko-czeskich powiązań literackich, czas docenić jego 
wysiłki naukowe, zwłaszcza teraz, kiedy najnowsze prace pokazują, jak bardzo 
Szyjkowski zbliżał się pod wieloma względami do badań penetrujących funkcjono-
wanie tekstu obcego (a także kierunku i prądu literackiego) w literaturze i kulturze 
narodowej innej zbiorowości. To on przecież zapoczątkował rozważania nad tym, 
jakie efekty generuje w kulturze i literaturze narodowej tekst obcy. To on unaocz-
niał ciąg zmian chronologicznych w interpretacji konkretnego tekstu w obcej (na-
przód polskiej, potem czeskiej) kulturze, pokazywał, jak tłumaczenia i interpretacje 
owego tekstu podważają poetykę literatury docelowej, prowadząc w rezultacie do 
zmian konwencji literackich w niej obowiązujących. To on wreszcie zwracał uwagę 
na dialogowy charakter tekstu, nie werbalizując jednak tego problemu.

Bez obawy o możliwość popełnienia błędu można więc stwierdzić, że Szyjkow-

musiał wyjaśniać sens utworu, aż z pochwały powstania wiersz stał się rzekomą pochwałą cesarza 
Franciszka I i jako taki po małych przeróbkach wszedł wreszcie do księgi pamiątkowej ku czci 
tegoż cesarza. Tu nasuwa się refleksja, iż losy tego wiersza to zupełna odwrotność losów pieśni 
Boże, coś Polskę... 

55 ostatnio czescy literaturoznawcy zaczynają zgłębiać koncepcje stosunku czeskiej „romantyczności” 
zwłaszcza do literatury niemieckiej. Zob. Z. H r b a t a, Romantismus a Čechy. Témata a symboly 
v literárních a kulturních souvislostech. Jinočany 1999. – Z. H r b a t a, M. P r o c h á z k a, Roman-
tismus a romantismy. Pojmy, proudy, kontinenty. Praha 2005. – D. T u r e č e k  [i in.], České lite-
rární romantično. Synopticko-pulzační model kulturního jevu. Brno 2012. Jest rzeczą charaktery-
styczną, że w tych książkach w ogóle nie pada nazwisko Szyjkowskiego. Czyżby autorzy byli zu-
pełnie nieświadomi jego badań? Czy też bez słowa uznali je za curiosum wpływologiczne, zbyteczne 
i dziś nieistotne, więc niebyłe?
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ski dostrzegł wiele problemów, które dopiero w latach siedemdziesiątych XX w. 
zaczęto znów podejmować i rozwijać. Z tego też względu warto by było, powtarzam, 
jego drugą, nie wydaną dotąd trylogię zdigitalizować, udostępniając ją w ten sposób 
także Czechom w Internecie, np. w Polskiej Bibliotece Internetowej lub we wspólnym 
przedsięwzięciu z czeską Biblioteką Słowiańską (Slovanská knihovna v Praze), by 
badacze czescy z kolei mogli ją uwzględniać w swych rozważaniach o korzeniach 
romantyczności w kulturze czeskiej.

ANEKS 1

List Mariana Szyjkowskiego do Tadeusza Stanisława Grabowskiego

List, dyktowany przez Szyjkowskiego jego przyjacielowi Jaroslavowi M i c h l o w i  (mpis, 1 karta zapi-
sana dwustronnie), przechowywany jest w Bibl. Jagiellońskiej (Dział Rękopisów, sygn. Przyb. 463/77); 
został tam odkryty przez dra Romana B a r o n a, pracownika Instytutu Historii Akademii Nauk Repub-
liki Czeskiej w Pradze (Historický ústav AV ČR v Praze), zajmującego się kontaktami czesko-polskimi, 
ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów kulturalnych. 

Zachowano układ graficzny listu, poprawiono interpunkcję, nieliczne błędy piszącego opatrzono 
wykrzyknikami.

Praha XIX, Tobrucka 6
21. 6. 1952

Kochany Panie Tadeuszu,
w dopełnieniu poprzednio posłanego wyliczenia bibliograficznego uważam za właś- 
ciwe dodać następujące uwagi. 
Nie podałem, co dziwne, kilku moich prac, które pojawiły się już po wojnie w „Prze-
glądzie Zachodnim” (Poznań). Może nie bez znaczenia będzie zwrócić uwagę na 
prace niewydane, chociaż do druku już dawno przyprawione. Wyliczam tylko naj-
ważniejsze: 
Dwie monografie, każda przeszło 300 stronic druku. Z tych pierwsza: Mickiewicz 
w Czechach1 – przyjęta przez Slovanský ústav, doczekała się szczotkowej odbitki. 
Druga – Słowacki w Czechach2, ozdobiona bogatym materiałem ilustracyjnym, 
została nabyta przez wrocławskie ossolineum, gdzie snem wiecznym spoczywa. 
obszerniejsze studium o Zeyerze posłałem przed rokiem przeszło do Warszawskie-
go Towarzystwa Naukowego, a monografia Krasiński w Czechach leży od kilku lat 
w papierach Polskiej Akademii Umiejętności. 
W czasie wojny wybudowałem większe 4-tomowe dzieło pod tytułem Lemierz [!] 
i lutnia. Część tej pracy pod tytułem Fasci znajduje się u kolegi Francića, który 
kilka ustępów wydrukował w „Dzienniku Polskim”. Byłbym szczęśliwy, kdyby [!]3 
Pan Kolega zechciał przeglądnąć ten rękopis, który daje pojęcie o całości.
Z 3-go tomu pracy Lemierz [!] i lutnia, nazwanego Italia, wybrałem ustępy odnoszą-
ce się do Słowackiego. W ten sposób powstała monografia Słowacki w Italii, którą 
posłałem Poznańskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk. Stąd drobny ustęp zjawił 
się w miesięczniku „Życie a Myśl”. 
To jest wszystko, co sobie dziś przypominam po 47 latach mojej pisarskiej działal-
ności. Cieszę się, że mogłem u końca życia, zmorzony ciężką chorobą, podzielić się 
nimi z kimś tak blizkim [!] i życzliwym jak Pan, kochany Panie Tadeuszu.
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Przesyłam uścisk dłoni i ucałowania rąk dla Miłościwej Pani 
[Podpis odręczny:] Marian Szyjkowski 

PS. List ten został napisany pod moim dyktatem, dzięki uprzejmości przyjaciela, 
dr. Jaroslava Michla, bo mój stan zdrowia nie pozwala mi nawet na tak niewielki 
wysiłek, jak pisanie listów.

[Dopisek Michla:]
Wielce Szanowny Panie Profesorze, 
jesteśmy, wszyscy przyjaciele Pana Prof. Szyjkowskiego, bardzo nieszczęśliwi z jego 
długiego cierpienia, niemniej jednak pełni nadziei, że stan jego się wkrótce poprawi. 
Wspominając ostatni pobyt Szanownego Pana Profesora w Pradze, łączę wyrazy 
głębokiego szacunku.

Jaroslav Michl4

[Z lewej strony dopisek ręką Szyjkowskiego, sygnowany jego inicjałami:] odp. dn. 
30/VI 525 SM.

1 Szyjkowski podaje tytuł po polsku, a może tak to zapisał Michl; tytuł czeski brzmi prawie identycz-
nie: Adam Mickiewicz v Čechách.

2 Pełny tytuł: Juliusz Słowacki w Czechach.
3 Forma „kdyby” to bohemizm zapisującego.
4 Nad nazwiskiem – podpis odręczny.
5 Data wskazuje dzień, w którym przyszła odpowiedź na ten list.

ANEKS 2

Bibliografia ważniejszych prac komparatystycznych Mariana Szyjkowskiego

P o l s k a  j a k o  o b s z a r  t r a n s f e r o w a n i a  z a c h o d n i c h  i n s p i r a c j i  
w  p r e r o m a n t y c z n e j  f a z i e  d z i e j ó w  l i t e r a t u r y  p o l s k i e j

1912 – Osjan w Polsce na tle genezy romantycznego ruchu. Kraków.
1913 – Myśl Jana Jakuba Rousseaua w Polsce XVIII wieku. Kraków.
1914 – Gessneryzm w poezji polskiej. Kraków.
1915 – Schiller w Polsce. Studium historyczno-porównawcze. Kraków.
1916 – Edwarda Younga „Myśli nocne” w poezji polskiej. (Ze studiów nad genezą pol-

skiego romantyzmu). Kraków.
1920 – Dzieje nowożytnej tragedii polskiej – typ pseudoklasyczny. Kraków. 
1923 – Dzieje nowożytnej tragedii polskiej – typ szekspirowski. Kraków. 

P o l s k a  j a k o  o b s z a r  t r a n s f e r u j ą c y  w ł a s n e  o s i ą g n i ę c i a  n a  p o l u 
l i t e r a c k i m  n a  p r z y j m u j ą c y  j e  c z e s k i  o b s z a r  t r a n s f e r o w a n i a

1931 – Polská účast v českém národním obrození. Cz. 1. Praha. 
1934 – Polská účast v českém národním obrození. Cz. 2. Z rukopisu přel. V. Kredba. 

Praha.

1946 – Polská účast v českém národním obrození. Cz. 3. Z rukopisu přel. J. V. Bečka. 
Praha.

1934 – Przedmowa. W: K. Krejčí, Polská literatura ve vírech revoluce. Praha. 
1935 – Kazimierz Brodziński w Czechach. (Z cyklu „Polskie peregrynacje do Pragi i Kar-

lowych Warów”). „Slavia occidentalis”. T. 14.
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1935 – Mickiewicz jedzie do Pragi. (Z cyklu „Polskie peregrynacje do Pragi i Karlowych 
Warów”). „Pamiętnik Literacki”. 

1935 – Polski udział w czeskim odrodzeniu. (Próba rekapitulacji). Poznań 1935.
1935 – Wileńscy filomaci w Pradze. (Z cyklu „Polskie peregrynacje do Pragi i Karlowych 

Warów”). „Pamiętnik Literacki”. 
1936 – Ignacy Krasicki w czeskim odrodzeniu. „Pamiętnik Literacki”.
1936 – Polskie peregrynacje do Pragi i Karlowych Warów. Od Augusta Mocnego do Ada-

ma Mickiewicza. Bydgoszcz 1936. 
1939 – O tzw. „wzajemności” czesko-polskiej. (Wspomnienie historyczne). „Ateneum”, 

nr 3, s. 351–363.
1947 – Jul. Słowackého „Anhelli” v českých překladech (1872–1919–1946). „Slavia” 

1947/48, z. 3/4. 
1947 – Polski romantyzm w czeskim życiu duchowym. Poznań.
1948 – Czeskie odrodzenie w XIX wieku. łódź.
1948 – Karol Hynek Mácha, twórca czeskiego romantyzmu. Warszawa.
1955 – Stanisław Przybyszewski w Czechach. Podał do druku K. Krejčí. W zb.: Česko-

-polský sborník vědeckých prací. Red. M. Kudělka. T. 2. Praha. 

I n e d i t a

Adam Mickiewicz v Čechách. Přel. H. Teigová. Praha 1949 (luźne kartki, korekta po 
przełamaniu tekstu, druk przerwany, skład rozrzucony; tekst w posiadaniu Bibl. Uniwer-
sytetu łódzkiego).

Zikmund Krasiński v české literatuře (przebitka maszynopisowa, w posiadaniu Bibl. 
Uniwersytetu łódzkiego). 

Juliusz Słowacki w Czechach (kopia maszynopisowa wersji polskiej znajduje się w Bibl. 
Zakładu im. ossolińskich we Wrocławiu, pod sygnaturą 14530/II).

Lemiesz i lutnia. T. 1: Wspomnienia. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w War-
szawie, mpis nr 1382.

C z e s k i e  s t r e s z c z e n i a  d r u g i e j, n i e  w y d a n e j  t r y l o g i i, n a z y w a n e 
p r z e z  S z y j k o w s k i e g o  „s y n t e z a m i”

Adam Mickiewicz v české literární tvorbě. „Slavia” 1939. opublikowane przez autora.
Julius Słowacki v české literatuře. „Slavia” 1947/48, nr 1/2. opublikowane przez autora.
Zikmund Krasiński v české literatuře. „Litteraria Humanitas” 8 (2000). opublikowane 

przez K. K.-P. 

A b s t r a c t

KRySTyNA KARDyNI-PeLIKÁNoVÁ Masaryk University, Brno

MARIAN SZyJKoWSKI’S CoMPARATIVe STUDIeS

The author of the paper sketches a profile of a Polish comparative studies professor, emphasising the 
period of his creativity in the Czech Republic as a researcher of Polish-Czech literary relationship  
and reception of Polish literature in the Czech Republic. She also tries to explain Szyjkowski’s opus 
magnum reception history, the first part of which (Polská účast v českém národním obrození áPolish 
Participation in the Czech National Revivalñ, vol. 1–3) met with positive reception, while the second tril-
ogy, referring to the former and concerning the role of the Polish Romanticism in the Czech spiritual 
life (Adam Mickiewicz v Čechách áAdam Mickiewicz in the Czech Republicñ, Zikmund Krasiński v české 
literatuře áZygmunt Krasiński in Czech Literatureñ, and Juliusz Słowacki w Czechach áJuliusz Słowacki 
in the Czech Republicñ) still remains typewritten and is presumably unknown since it is unmentioned 
by the contemporary Czech romanticity (romantično) researchers.
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CHOI SUNG-EUN (ESTERA CZOJ) Hankuk University of Foreign Studies, Seoul
LEE HEE-JUNG Daegu University, Daegu

ZNACZENIE PIERWSZEGO PRZEKŁADU „QUO VADIS” W KOREAŃSKIM 
ŻYCIU KULTURALNO-SPOŁECZNYM W PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU*

Quo vadis (1896) Henryka Sienkiewicza to najczęściej publikowana i czytana w Ko-
rei Południowej powieść spośród wszystkich koreańskich przekładów literatury 
polskiej. Do chwili obecnej, czyli do czerwca 2018 w Korei można się doliczyć aż 
49 tłumaczeń Quo vadis. 

Artykuł traktuje o trwającej ponad 100 lat historii przekładu tej powieści na 
język koreański, a także omawia wpływ, jaki wywarła ona na społeczeństwo kore-
ańskie na początku XX wieku – po pierwszej publikacji pełnego tekstu utworu 
w tłumaczeniu Hong Nan-Pa (1898–1941). Ponadto analizie poddane są również 
kwestie związane z próbą odpowiedzi m.in. na takie pytania: dlaczego Hong Nan-Pa 
zdecydował się na translację właśnie Quo vadis? jakie przesłanie chciał on skiero-
wać do czytelników w tym przekładzie?

Historia tłumaczenia Quo vadis w Korei Południowej

P i e r w s z a  p o ł o w a  X X  w i e k u  –  p o c z ą t e k  t ł u m a c z e n i a  
l i t e r a t u r y  z a c h o d n i e j

Po reformach z lat 1894–1896, zwanych reformami Gabo, przez Japonię i Chiny 
zaczęła napływać do Korei literatura zachodnia. Nastąpił wzrost zainteresowania 
rodzimych intelektualistów produktami cywilizacji Zachodu. Jednocześnie podjęto 
próby przekładu tamtejszej literatury. Pierwszą polską powieścią, która została 
przyswojona językowi koreańskiemu, było właśnie dzieło Sienkiewicza Quo vadis. 
Tłumacz, Paek Dae-Jin, nie przełożył jednak całości, wybrał tylko fragment z po-
czątku powieści i zatytułował go Yaban-ui gyeongjong (Dźwięk dzwonu w nocy) 1. 
Był to przekład pośredni: z języka japońskiego na język koreański, i ukazał się 
w druku 5 VI 1916 na łamach czasopisma „Shinmungye”. 

*  Praca napisana dzięki pomocy Hankuk University of Foreign Studies Research Found z lat 2017–
2018. (This work was supported by Hankuk University of Foreign Studies Research Fund of 
2017/18.)

1 Tytuły książek i artykułów, a także czasopism i dzienników oraz nazwy własne instytucji wystę-
pujące w koreańskim alfabecie hangeul zapisuję w zmodyfikowanym systemie latynizacji z ro- 
ku 2000 zatwierdzonym przez Ministerstwo Kultury i Turystyki w Korei Południowej (MOCT). 

Pamiętnik Literacki CIX, 2018, z. 2, PL ISSN 0031-0514
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Tabela 1: Koreańskie przekłady Quo vadis opublikowane w pierwszej połowie XX wieku

Nr
Zakres

przekładu
Zapis tytułu  

po koreańsku

Zapis imienia 
i nazwiska 

autora  
Quo vadis  

po koreańsku

Tłumacz
Rodzaj publikacji
(gazeta, czasopis- 

mo, książka)

Data 
wydania

1

tłumaczenie 
tylko 

początkowej 
części

Yaban-ui 
gyeongjong
『야반의 경종』

(Dźwięk dzwonu 
w nocy)

헨릭 센끼에비츠 Paek Dae-Jin

czasopismo
„Sinmungye  

(新文界)” 
tom 4, nr 6 

5 VI
1916

2
wersja

skrócona

Odui-ro gana?
『어듸로가나?』

(Dokąd idziesz?)
센큐윗츠 Hong Nan-Pa

gazeta
„Maeil Sinbo  

(매일신보)”

20 III –  
5 V 1920

3 cały tekst
Ode-ro gana?
『어데로 가나』

(Dokąd idziesz?)
헨릭 센끼에비츠 Hong Nan-Pa

książka
wydawnictwo:

Guangik Seoguan
(廣益書館)

3 XI
1921

4 cały tekst

Choehu-ui 
sarang

『최후의 사랑』
(Ostatnia miłość)

헨릭 센끼에비츠 Hong Nan-Pa

książka
wydawnictwo:

Changmundang 
Seojeom

(窓門堂 書店)

styczeń 
1930

Pierwsze poważne próby tłumaczenia Quo vadis w Korei podjęte zostały 
w 1920 roku przez Hong Nan-Pa. Jego przekład Quo vadis, zatytułowany Odui-ro 
gana? (Dokąd idziesz?), pojawiał się najpierw w odcinkach w gazecie „Maeil Sinbo”, 
po czym został wydany jako publikacja książkowa w 1921 roku. Korea i Polska nie 
nawiązały wówczas jeszcze żadnej współpracy międzypaństwowej, dlatego ukazanie 
się w języku koreańskim powieści z kraju tak mało znanego w Korei niewątpliwie 
uznać można za wyjątkowe wydarzenie. Tym bardziej że na początku XX wieku 
przekładano tam głównie utwory takich autorów, jak Lew Tołstoj, Fiodor Dostojew-
ski czy Guy de Maupassant. Poza tymi przedstawicielami literatury rosyjskiej 
i francuskiej uwagę tłumaczy koreańskich przyciągały również dzieła piśmiennictwa 
amerykańskiego, angielskiego i niemieckiego. 

Translację można rozpatrywać jako przedsięwzięcie mające na celu wprowa-
dzenie odbiorcy tekstu w obszar nowej kultury, nowego świata. Czytelnik ma więc 
okazję dokonania pod różnymi kątami reinterpretacji kręgu kulturowego, w którym 
się znajduje. W przekładach literatury doskonale odzwierciedlają się ideologie da-
nego okresu i kody kulturowe. Nagły wzrost liczby tłumaczeń współczesnej litera-
tury zachodniej na początku XX wieku w Korei, która wtedy podlegała wpływowi 
kolonialnej polityki Japonii, ma swoje źródło w chęci poznania Zachodu i przyjęcia 
jego rozwiniętej cywilizacji. Innymi słowy, na gruncie literatury dało o sobie znać 
pragnienie podpatrywania świata Zachodu. 
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Gdy Hong Nan-Pa przetłumaczył Quo vadis, Korea znajdowała się pod okupa-
cją japońską. Społeczeństwo koreańskie, pozbawione suwerenności narodowej 
w 1910 roku, zorganizowało się i 1 III 1919 rozpoczęło masową manifestację nie-
podległościową, która jednak zakończyła się fiaskiem. Po tym wydarzeniu większość 
Koreańczyków straciła wszelką nadzieję na odzyskanie niezawisłości przez ich kraj. 
W takich właśnie okolicznościach Hong Nan-Pa podjął decyzję o tłumaczeniu Quo 
vadis. 

Podobnie było w przypadku Sienkiewicza, który opublikował Quo vadis w okre-
sie, kiedy w Polsce trwały zabory. Dwie największe polskie próby narodowowyzwo-
leńcze, powstanie listopadowe i powstanie styczniowe, nie powiodły się. Wybór Quo 
vadis do przekładu przez Hong Nan-Pa wiązał się zatem pośrednio ze wspólnym 
doświadczeniem historycznym Polski i Korei. 

O k r e s  o d  l a t  p i ę ć d z i e s i ą t y c h  d o  l a t  o s i e m d z i e s i ą t y c h  
X X  w i e k u:  m o d a  n a  w y d a w a n i e  l i t e r a t u r y  ś w i a t o w e j 

w  s e r i a c h

Korea odzyskała niepodległość po drugiej wojnie światowej, jednak od razu wcią-
gnięta została w rywalizację polityczną między ZSRR a Stanami Zjednoczonymi 
Ameryki, czego efektem był podział półwyspu na część północną (Koreańska Repu-
blika Ludowo-Demokratyczna) i część południową (Republika Korei). Ponieważ 
w Europie Środkowo-Wschodniej panował wówczas ustrój komunistyczny, demo-
kratyczna Republika Korei nie mogła nawiązać oficjalnych stosunków z Polską. 
Stan ten trwał aż do 1989 roku, kiedy w Polsce nastąpiła zmiana ustrojowa. 

W połowie lat pięćdziesiątych XX wieku nastała w Korei moda na wydawanie 
arcydzieł literatury światowej w seriach. Wszystkie istniejące wówczas oficyny ko-
reańskie współzawodniczyły ze sobą w tej dziedzinie. Była to jednak rywalizacja 
mało urozmaicona, ponieważ wydawane utwory powtarzały się. Publikowano głów-
nie dzieła renomowanych na Zachodzie autorów i noblistów. 

Powieść Quo vadis ukazała się 21 razy jako część kolekcji literatury światowej. 
Ponadto dwukrotnie wydana została poza serią. Wszystkie te publikacje były tłu-
maczeniami pośrednimi, z języka japońskiego lub angielskiego, i brzmiały niemal 
identycznie. W ówczesnej Korei nie obowiązywały jeszcze prawa autorskie. Częstą 
praktyką było więc piractwo wydawnicze polegające na tym, że po zerwaniu umowy 
z twórcą przekładu-pierwowzoru, publikowano jego tekst drogą nieoficjalną. Ponie-
waż język oryginału Quo vadis jest w Korei mało znany, tym bardziej powieść ta 
została wciągnięta w błędne koło wydawniczego piractwa – niekompletne wersje jej 
tłumaczenia, które już istniały, poddawano niewielkim zmianom na poziomie sty-
listycznym, po czym ponownie publikowano.  

Do końca lat osiemdziesiątych ukazały się 23 przekłady powieści Sienkiewicza: 
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Tabela 2: Koreańskie przekłady Quo vadis opublikowane w okresie od lat pięćdziesiątych do lat 
osiemdziesiątych

Nr
Zapis tytułu

po koreańsku

Zapis imienia 
i nazwiska 

autora  
Quo vadis  

po koreańsku

Tłumacz Rodzaj publikacji
 Wydaw- 
nictwo

Data 
wydania

5
Kuo baduiseu
『쿠오 바듸스』

쉔키빗치
dział 

redakcyjny

seria literatury 
światowej

(wersja skrócona)

Gogeun 
Chulpansa
고금출판사

1955

6
Kwo bwadiseu

『쿼 봐디스』
센키뷔치 Kim Gang-Ju

seria literatury 
światowej

Gyemyeong 
Munhwasa
계명문화사 

1959

7
Kuo badiseu
『쿠오 바디스』

센케이에찌
dział 

redakcyjny

seria literatury 
światowej

(wersja skrócona)

Jeongsinsa
정신사

1959

8
Kuo badiseu
『쿠오 바디스』

쉔키비쯔 Nam Yong-U
seria literatury 

światowej

Eulyu 
Munhwasa
을유문화사 

1959
1960
1965
1979
1980

9
Odi-ro  

gasimnikka
『어디로 가십니까』

헨리크  
센키예비쯔

Park Du-Jin książka
Baekinsa

백인사 
1962

10
Kuo badiseu
『쿠오 바디스』

센케비에찌
dział 

redakcyjny

seria literatury 
światowej

(wersja skrócona)

Habdong 
Chulpansa
합동출판사

1964
1967

11
Kwo badiseu

『쿼 바디스』
쉰키비치

Hwang 
Byung-Gyu

seria literatury 
światowej

Gyeong-
dong 

Chulpansa
경동출판사

1973

12
Kuobadiseu
『쿠오바디스』

헨리크
Sienkiewicz

Jeon 
Bong-Cheon

seria literatury 
światowej

Daeyang 
Chulpansa
대양출판사

1974

13
Kuo badiseu
『쿠오 바디스』

쎈케비치 Park Gi-Yeol
seria literatury 

światowej

Samseong 
Chulpansa
삼성출판사

1974
1975

14
Kuo badiseu
『쿠오 바디스』

헨리크 센케비치
Park 

Hyung-Gyu
seria literatury 

pisarzy noblistów

Goryeo 
Chulpansa
고려출판사

1974
1976

15
Kuo badiseu
『쿠오 바디스』

센케비치 Park Gi-Yeol
seria literatury 

światowej
Samjinsa

삼진사
1976

16
Kuo badiseu
『쿠오 바디스』

센키에비치
Lee Haeng-

-Hwan
seria literatury 

światowej

Hanyeong 
Chulpansa
한영출판사

1977
1981
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Nr
Zapis tytułu

po koreańsku

Zapis imienia 
i nazwiska 

autora  
Quo vadis  

po koreańsku

Tłumacz Rodzaj publikacji
 Wydaw- 
nictwo

Data 
wydania

17
Kuo badiseu
『쿠오 바디스』

Sienkiewicz
Jeon 

Bong-Cheon
seria literatury 

światowej

Pyeongbe-
omsa
평범사

1978

18
Kuo badiseu
『쿠오 바디스』

센키에비치
Lee Haeng-

-Hwan
książka

Shinmun 
Chulpansa
신문출판사

1979

19
Kuobadiseu
『쿠오바디스』

센케비치 Park Gi-Yeol
seria literatury 

światowej

Taegeuk 
Chulpansa
태극출판사 

1980

20
Kuobadiseu
『쿠오바디스』

센키에비치
Yun 

Jin-Hyeon
seria literatury 

światowej

Bakmun 
Seogwan
박문서관

1982

21
Kuo badiseu
『쿠오 바디스』 

1, 2
셴켸비치 Park Gi-Yeol

seria literatury 
światowej

Samjung-
dang
삼중당

1982

22
Kwobadiseu

『쿼바디스』
셍키에비치 Kim Gi-Bong

seria literatury 
światowej

Samseong-
dang
삼성당

1982
1986
1988

23
Kuobadiseu
『쿠오바디스』

센케비치 Kim Sang-Il
seria literatury 

światowej

Geumseong 
Chulpansa
금성출판사

1982
1983
1987
1991

24
Kuobadiseu
『쿠오바디스』

센키에비치
Paek 

Seung-Cheol
seria literatury 

światowej

Sida-
emunhwasa

시대문화사 
1983

25
Kuobadiseu
『쿠오바디스』

센키에비치
Jeon 

Gyu-Tae
seria literatury 

światowej

Daeho 
Chulpansa
대호출판사

1985

26
Kuobadiseu
『쿠오바디스』

솅키에비치
Centrum 

Kształcenia 
Ustawicznego

seria literatury
pisarzy noblistów

Centrum 
Kształcenia 
Ustawicz- 

nego

1989

27
Kwobadiseu

『쿼바디스』
센키에비치

dział 
redakcyjny

seria literatury 
światowej

(wersja skrócona 
i zmodyfikowana 

dla młodzieży)

Gyerim 
Chulpan-
gongsa

계림출판공사

1989
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L a t a  d z i e w i ę ć d z i e s i ą t e  X X  w i e k u

W roku 1989 doszło do nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską 
a Koreą Południową. Tym samym zaczęto odrabiać zaległości obu krajów w dzie-
dzinie wymiany politycznej, gospodarczej i kulturowej. Ponadto dzięki otwarciu 
polonistyki (Departament Studiów Polskich) na Hankuk University of Foreign 
Studies w Korei, stało się możliwe tłumaczenie na język koreański bezpośrednio 
z języka polskiego różnorodnych polskich utworów literackich. Jednakże w tym 
okresie jeszcze nie ukazało się koreańskie Quo vadis w wersji bezpośrednio prze-
tłumaczonej z języka polskiego.  

Powieść tę wydano wtedy w 12 przekładach.

Tabela 3: Koreańskie przekłady Quo vadis opublikowane w latach dziewięćdziesiątych

Nr
Zapis tytułu

po koreańsku

Zapis imienia 
i nazwiska 

autora  
Quo vadis  

po koreańsku

Tłumacz
Rodzaj 

publikacji
Wydaw- 
nictwo

Rok
wydania

28
Kuobadiseu
『쿠오바디스』

H. 셴키에비치 Yim Seong-Dal książka
Heungjin 

Munhwasa
흥진문화사 

1990

29
Kuobadiseu
『쿠오바디스』

헨릭 솅키에비치 Kim Sang-Il
seria 

literatury 
światowej

Geumseong 
Chulpansa
금성출판사 

1990

30
Kwobadiseu

『쿼바디스』
헨리크 센케비치 Jeong Hae-Geun książka

Jeongam 
Chulpansa
정암출판사 

1990

  31
Kwobadiseu

『쿼바디스』
센케비치 Han Min-Seok

 seria 
literatury 
światowej

Jeongmok 
Chulpansa
정목출판사

1991

  32
Kuo badiseu
『쿠오 바디스』

솅키에비치 Kim Sang-Il książka
Eomungak

어문각
1991

33
Kuo badiseu
『쿠오 바디스』

H. 솅키에비치 Kim Sang-Il
seria 

literatury 
światowej

Haseo 
Chulpansa
하서출판사

1992

34
Kuo badiseu
『쿠오 바디스』

솅키에비치 Shim Hyung-Min
seria 

literatury 
światowej

Ilsin 
Seojeok
일신서적

1992
1993

35
Kuo badiseu
『쿠오 바디스』

H. Sienkiewicz Jeong Seong-Guk
seria 

literatury 
światowej

Hongsin 
Munhwasa
홍신문화사

1993

36
Kuo badiseu
『쿠오 바디스』

헨리크  
솅키에비치 

Kim Sang-Il
seria 

literatury 
światowej

Madang
마당

1993
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Nr
Zapis tytułu

po koreańsku

Zapis imienia 
i nazwiska 

autora  
Quo vadis  

po koreańsku

Tłumacz
Rodzaj 

publikacji
Wydaw- 
nictwo

Rok
wydania

37
Kuobadiseu
『쿠오바디스』

솅키에비치 Yu Han-Jun

książka dla 
dzieci (wersja 

skrócona  
i zmodyfiko-

wana)

Daeil 
Chulpansa
대일출판사

1995

38
Kuo badiseu
『쿠오 바디스』

솅키에비츠 Yu Han-Jun książka
Daeil 

Chulpansa
대일출판사

1997

39
Kuo badiseu
『쿠오 바디스』

솅키에비츠 Yi Ga-Hyung
seria 

literatury 
światowej

Haseo 
Chulpansa
하서출판사

1999

X X I  w i e k

W pierwszych latach XXI wieku kilku absolwentów koreańskiej polonistyki powró-
ciło do Korei z Polski po uzyskaniu tytułu doktorskiego na tamtejszych uczelniach 
wyższych. Dzięki aktywnej działalności translatorskiej tej grupy wzrosła gwałtownie 
liczba polskich utworów przełożonych na język koreański wprost z oryginału. W re-
zultacie liczba dzieł z literatury polskiej w tłumaczeniu bezpośrednim przewyższy-
ła z czasem liczbę tych w przekładzie pośrednim. 

Tak więc w 2005 roku, po 89 latach od ukazania się pierwszego fragmentarycz-
nego tłumaczenia Quo vadis, pojawiło się w Korei pierwsze i jedynie do tej pory 
wydanie w tłumaczeniu bezpośrednim z języka polskiego, bez pomocy języka trze-
ciego. Edycja ta ujrzała światło dzienne w setną rocznicę otrzymania przez Sien-
kiewicza literackiej Nagrody Nobla. 

Tabela 4: Koreańskie przekłady Quo vadis opublikowane z początkiem XXI wieku

Nr
Zapis tytułu

po koreańsku

Zapis imienia 
i nazwiska

autora  
Quo vadis  

po koreańsku

Tłumacz
Rodzaj 

publikacji
Wydaw- 
nictwo

Rok
wydania

40
Kuo badiseu
『쿠오 바디스』

솅키에비치 Woori planning

książka dla 
dzieci (wersja 

skrócona
i zmodyfiko-

wana)

Gyerim. 
Com

계림닷컴
2001

41
Kwobadiseu

『쿼바디스』
헨리크센케비치 dział redakcyjny

seria 
literatury 
światowej

Cheong-
moksa
청목사

2001
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Nr
Zapis tytułu

po koreańsku

Zapis imienia 
i nazwiska

autora  
Quo vadis  

po koreańsku

Tłumacz
Rodzaj 

publikacji
Wydaw- 
nictwo

Rok
wydania

42
Kuo badiseu
『쿠오 바디스』

솅키에비치 Kim Sang-Il
seria 

literatury 
światowej

Haseo 
Chulpansa
하서출판사

2002

43
Kuo badiseu
『쿠오 바디스』

1, 2

헨릭  
Sienkiewicz 

Choi (Estera) 
Sung-Eun 

seria 
literatury 
światowej

Mineumsa
민음사 

2005 

44
Kuo badiseu
『쿠오 바디스』

헨리크 
Sienkiewicz 

Song Jong-Ho

książka dla 
dzieci

(wersja 
skrócona

i zmodyfiko-
wana)

Jigyeongsa
지경사

2005
2010

45
Kwobadiseu

『쿼바디스』
H. 생케비치 dział redakcyjny

książka dla 
dzieci (wersja 

skrócona
i zmodyfiko-

wana)

Samsung 
B.M.C.

삼성비엠씨

2005
2010

46
Kwobadiseu

『쿼바디스』
헨리크 센케비치 Bang Min-Hua

książka dla 
dzieci (wersja 

skrócona
i zmodyfiko-

wana)

Agape 
Chulpansa
아가페출판사

2006

47
Kuobadiseu
『쿠오바디스』

시엔케비치 Jo Tae-Bong

książka dla 
dzieci (wersja 

skrócona
i zmodyfiko-

wana)

I-Seum
아이세움

2008

48
Kwobadiseu

『쿼바디스』  
1, 2, 3

헨리크 센케비치 Myuseion

książka dla 
dzieci (wersja 

skrócona
i zmodyfiko-

wana)

Myuseion
뮤세이온

2012

49
Kuobadiseu
『쿠오바디스』

헨릭  
Sienkiewicz

Hong Nan-Pa książka
Jeongsan 

Media
정산 미디어

2013

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 4, w pierwszych dekadach wie- 
ku XXI Quo vadis wydano 10 razy, a ponad połowę z tego stanowiły edycje prze-
znaczone dla dzieci – w postaci książek z ilustracjami i uproszczoną wersją tekstu. 
Przyczyny tego zjawiska należy upatrywać w utrzymywaniu się stałej tendencji 
rozwoju rynku literatury dziecięcej, jaka pojawiła się w koreańskim środowisku 
wydawniczym pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku. 
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Wpływ kolonialnej polityki Japonii na proces tworzenia koreańskich  
przekładów literatury zachodniej

Pod koniec XIX i na początku XX wieku w krajach Azji Wschodniej entuzjastycznie 
tłumaczono literaturę zachodnią w celu podniesienia ich poziomu cywilizacyjnego 
i „oświecenia” mieszkańców. W przypadku Chin szczytowe osiągnięcia w dziedzinie 
przyswajania piśmiennictwa obcego przypadają na lata 1907, 1929–1930 oraz 1939. 
Początkowo działalnością translatorską zajmowali się przybysze z Zachodu znający 
język chiński. Z czasem rolę tę przejęli rodzimi intelektualiści. Ich tłumaczenia 
charakteryzowały się tym, że wybierali oni z tekstu przede wszystkim te fragmenty, 
które były niezbędne z punktu widzenia czytelnika. Przekładali zatem główny temat 
i idee zgodnie z oryginałem, ale nie koncentrowali się na nich. Dostosowywali treść 
do swoich intencji, nanosili pewne poprawki i wprowadzali własne opinie 2. 

Podczas wojen opiumowych (pierwsza wojna: 1839–1840, druga wojna: 1856–
1860) Chiny stały się obiektem ataktu ze strony sił zachodnich. Obserwująca te 
wydarzenia Japonia nie zaangażowała się w konflikt, ale skupiła się na rozwoju 
własnego establishmentu. Oprócz niezależnych od sytuacji politycznej w Chinach 
działań zmierzających do modernizacji kraju, prowadzone były prace translatorskie 
związane z literaturą zachodnią. Już na początku epoki Meiji w Japonii dokony-
wano tłumaczeń na dużą skalę pod auspicjami rządu. Literatura zachodnia po-
strzegana była wówczas jako symbol nowoczesnej cywilizacji. Japonia wierzyła 
bowiem, że tylko stworzywszy nowoczesny naród, zdoła przeciwstawić się zachod-
nim siłom. Przekłady, które się ukazywały, dotyczyły takich dziedzin, jak filozofia, 
idee, polityka, ekonomia, społeczeństwo i kultura Zachodu. W polu zainteresowań 
japońskich tłumaczy znalazła się również powieść Quo vadis. Opublikowana 
w 1897 roku anglojęzyczna wersja tego utworu już w ciągu kilku miesięcy trafiła 
do japońskich bibliotek. Na tej podstawie można wnioskować, że literatura euro-
pejska, która w owym czasie została przetłumaczona na język angielski, natychmiast 
sprowadzana była do Japonii. 

Należy jednak odróżnić rolę, jaką pełniły tłumaczenia literatury zachodniej 
w Chinach czy w Japonii, od znaczenia tych przekładów, które powstawały w Korei. 
Te ostatnie nawiązywały bowiem do sytuacji politycznej, społecznej i kulturowej 
okupowanego kraju. Na początku lat dwudziestych, kiedy powieść Quo vadis w tłu-
maczeniu Hong Nan-Pa znana była już szerokim kręgom społeczeństwa Korei, kraj 
ten przeżywał ciężkie chwile. Trwający przez ponad 10 lat od 1910 roku pierwszy 
etap okupacji japońskiej miał bowiem charakter rządów silnej ręki. Koreańskie 
społeczeństwo poddane zostało wówczas ideologicznym, politycznym i kulturowym 
naciskom. W rezultacie powstał ruch niepodległościowy o zasięgu ogólnokrajowym, 
sprzeciwiający się japońskiej opresji. 1 III 1919 zorganizowano manifestację niepod-
ległościową, która jednak nie przyniosła zamierzonych efektów. 

Mimo że wspomniana manifestacja marcowa zakończyła się niepowodzeniem, 
stała się bodźcem do zmiany polityki japońskiej wobec Korei z tzw. „rządów miecza” 
na „rządy oświecone”. Nowym gubernatorem generalnym Korei został admirał Saitō 

2 Zob. K i m  S o - J e o n g, S e o  J e o n g - H u i, Beonyeok-haneun jungguk (Chiny tłumaczą literaturę).  
„Journal of Chinese Language and Literature Studies” t. 60 (2012), s. 364. 
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Makoto, który stworzył slogan „odrodzenie kultury”. Pod jego władaniem zastąpio-
no żandarmerię wojskową zwykłą policją, a prasa, różnego rodzaju stowarzyszenia 
i wydawnictwa otrzymały częściową swobodę działania. Dzięki temu podczas „rzą-
dów oświeconych” w latach dwudziestych usługi tłumaczeniowe w Korei przeżywa-
ły swój rozkwit, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu kręgów inteligencji kore-
ańskiej na literaturę światową. 

W koreańskiej historii przekładu literatury lata dwudzieste wskazuje się jako 
okres, w którym nastąpiły duże przekształcenia nie tylko dotyczące liczby tłuma-
czeń, ale również ich jakości. Wtedy przypada bowiem zmiana pokoleniowa. Tłu-
macze działający w latach 1900–1910 to głównie historycy i powieściopisarze, 
którzy otrzymali wykształcenie na Półwyspie Koreańskim według starych metod 
jeszcze sprzed okupacji japońskiej. Osoby zajmujące się przekładami w latach 
dwudziestych natomiast to przedstawiciele nowej generacji, wyedukowani w Korei 
już według nowoczesnych metod lub studiujący w Japonii. Wywodzili się oni z roz-
maitych środowisk profesjonalnych; poeci, powieściopisarze, nauczyciele i artyści 
podejmowali próby translacji literatury obcej i sięgali po dzieła o bardziej różno-
rodnej tematyce, w przeciwieństwie do tłumaczy z okresu sprzed okupacji japońskiej, 
którzy skupieni byli głównie na tekstach historyczno-biograficznych. Wśród prze-
kładów z lat dwudziestych wymienić można wiersze, powieści, utwory sceniczne 
czy książki dla dzieci. 

Tłumacze czynni w latach dwudziestych to pokolenie, które od rozpoczęcia 
okupacji uczyło się przez 10 lat języka japońskiego albo dzięki studiom w Japonii 
zetknęło się z tamtejszymi przekładami literatur zachodnich. Zaangażowali się oni 
zatem w działalność translatorską, opierając się na przekładach japońskich, a nie 
chińskich, jak to miało miejsce jeszcze przed 1910 rokiem. Co więcej, odwoływali 
się oni również do przekładów na angielski i na esperanto. Ponadto tłumaczy ak-
tywnych w latach dwudziestych charakteryzowała tendencja do zachowywania 
stosunkowej wierności wobec pierwowzoru w przeciwieństwie do okresu przed ja-
pońską aneksją Korei, kiedy przekłady literatury przybierały bardziej formę tekstów 
adaptowanych lub skróconych wersji oryginału 3. 

W latach dwudziestych myśl zachodnia docierała do Korei nie tylko poprzez 
przekłady literatury zachodniej, ale również dzięki gazetom i czasopismom. Tema-
tem, który wówczas szczególnie interesował prasę, był tzw. „dyskurs o miłości”, 
opisujący z aprobatą swobodę nawiązywania relacji między mężczyzną a kobietą. 
Po manifestacji niepodległościowej z 1 III 1919 rozkwit szkolnictwa i wspomniany 
„dyskurs o miłości” stały się tematami, które zyskały ogromną popularność w Ko-
rei 4. Tendecji tej uległa również gazeta „Maeil Sinbo”, w której opublikowano 
tłumaczenie Quo vadis przygotowane przez Hong Nan-Pa. Szybko zaakceptowała 
ona tematykę miłosną, o czym można się przekonać z artykułów wstępnych i po-
wieści zamieszczanych na jej łamach. Należy jednak podkreślić, że „Maeil Sinbo” 

3 Zob. K i m  S e o n g - Y e o n, 1920-nyeondae beonyeokkye-ui sedaegyoche (Zmiana generacji w śro-
dowisku tłumaczy w latach dwudziestych XX wieku). „Bangyo Language and Literature Studies” 
t. 31 (2011), nr 2, s. 34–35. 

4 Zob. K w o n  B o - D e u - R a e, Yeonae-ui sidae (Wiek romansu). Seul 2004, s. 16. 
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pełniła rolę biuletynu japońskiego Generalnego Gubernatorstwa Korei i działania 
te miały swój podtekst polityczny. Od roku 1920 redakcja gazety aktywnie wspie-
rała „dyskurs o miłości” i publikowała przekłady różnorodnych wierszy zachodnich 
romantyków. Był to bowiem jeden ze sposobów, jakimi Generalne Gubernatorstwo 
po zadeklarowaniu „rządów oświeconych” próbowało złagodzić nastroje Koreań-
czyków. 

W latach dwudziestych termin „relacja romantyczna” (po koreańsku „yeonae”) 
oznaczał odrzucenie dawnej obyczajowości i obejmował zakresem społeczno-kul-
turowy wymiar zachowań jednostki, którą postrzegano jako niezależny byt w nowym 
okresie zwanym „współczesnością”. Innymi słowy, funkcjonowało przekonanie, że 
współczesna jednostka powołana jest do nowego życia, w którym związki męsko-
-damskie koligacone według obietnic rodziców zastąpione zostały relacjami budo-
wanymi zgodnie z jej własną wolną wolą. Mimo że uczucie miłości jest możliwe 
w małżeństwach aranżowanych, gdzie idea samodecydowania o sobie jeszcze się 
nie narodziła, to jednak właśnie wśród wielu charakterystycznych dla nowego 
okresu relacji społecznych pojawiają się „relacje romatyczne” i to one uważane są 
za wytwory współczesności 5. Dlatego też większość powieści miłosnych wydawanych 
w owym czasie próbuje określić, czym jest owa relacja romantyczna. 

W latach dwudziestych, kiedy Hong Nan-Pa tłumaczył Quo vadis, realizowano 
już na poważnie przekłady literatury zachodniej, a wspomniany dyskurs o miłości 
stał się chlebem powszednim całej Korei. Hong Nan-Pa w słowie od tłumacza pisze, 
że to właśnie dzięki przedstawionej precyzyjnie analizie i interpretacji relacji ro-
mantycznej między mężczyzną a kobietą w Quo vadis utwór ten poruszył go tak 
bardzo. 

Jest to powieść historyczno-religijna, ale jednocześnie próbująca inteligentnie interpretować i do-
kładnie obserwować wątek miłosny między mężczyzną a kobietą. Dlatego tym bardziej mnie poruszyła. 
Nie można nie być pełnym podziwu dla rzetelności opisu i głębokiego znaczenia zakończenia powieści. 
Naszła mnie więc myśl, że powieść tę chciałbym i wolałbym przedstawić młodemu pokoleniu mężczyzn 
i kobiet w kraju, niż czytać ją tylko dla siebie. I tak się szczęśliwie złożyło, że właśnie wówczas otrzy-
małem wsparcie Chon Sam-So, redaktora „Gyeongseong Ilbo”, i mój przekład Quo vadis zacznie uka-
zywać się w odcinkach na łamach niniejszej gazety 6.  

Ów fragment zamieszczony został bezpośrednio przed publikacją Quo vadis 
w „Maeil Sinbo” i wyjaśnia, co skłoniło Hong Nan-Pa do przekładu tego dzieła. 
Tłumacz określa Quo vadis jako powieść historyczno-religijną, ale także jako powieść 
o miłości. Można zatem stwierdzić, że w latach dwudziestych cieszące się ogromną 
popularnością tłumaczenia literatury zachodniej oraz współczesny dyskurs o mi-
łości stworzyły podatny grunt dla przekładu Quo vadis Sienkiewicza na język ko-
reański. 

5 Zob. K i m  G y e o n g - M i n, Yi Kwang-su-ui soseol-e natanan yeonae’-ui uimi yeongu (Badanie 
znaczenia „wątku miłosnego” w powieści Yi Kwang-su). „Korean Modern Literature Studies” t. 15 
(2007), nr 1, s. 4. 

6 H o n g  N a n - P a, Jakja-ui mal (Od tłumacza). „Maeil Sinbo” 1920, nr z 19 III.  
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Sylwetka młodego miłośnika literatury Hong Nan-Pa i znaczenie przekładu 
Quo vadis na język koreański

O ż y w i e n i e  t e m a t y k i  m i ł o s n e j  i  p r z e k ł a d  Q u o  v a d i s 
w  „M a e i l  S i n b o”

Hong Nan-Pa (1898–1941) to pierwszy powszechnie znany koreański skrzypek 
i muzyk specjalizujący się w wykonawstwie twórczości kompozytorów zachodnich. 

Po rozpoczęciu w 1916 roku studiów w Japonii prowadził bardzo ożywioną 
działalność jako muzyk. Nie ograniczał się tylko do koncertowania i dyrygowania, 
ale organizował również instytucje muzyczne i publikował czasopisma o tej tema-
tyce. W roku 1919 zaangażował się w ruch niepodległościowy przygotowujący ma-
nifestację marcową, co spowodowało, że na pewien czas przerwał naukę i wrócił do 
Korei. Podjął wtedy pracę jako dziennikarz w gazecie „Maeil Sinbo” i prowadził 
działalność literacką. W okresie od 10 II do 5 IV 1919 redagował i wydawał „Sam-
gwang”, magazyn poświęcony wyłącznie sztuce, składający się z trzech działów: li-
teratury, sztuk plastycznych i muzyki. Na łamach „Samgwang”, który ukazał się 
trzykrotnie, Hong Nan-Pa wystąpił nie tylko jako krytyk muzyczny, ale także jako 
autor krótkiego opowiadania Baram-gwa bit (Powiew i blask) oraz tłumacz powieści 
Biedni ludzie Fiodora Dostojewskiego, którą przełożył z języka japońskiego i opubli-
kował w odcinkach pod tytułem Sarang-haneun beot-ege (Do ukochanych przyjaciół). 

Po roku 1919 kontynuował działalność w „Maeil Sinbo”, tworząc nowe adapta-
cje japońskich dzieł i drukując w odcinkach własną adaptację powieści Heoyeong 
(Próżność). Poza tym w 1920 roku na łamach tej samej gazety rozpoczął publikację 
w odcinkach powieści Quo vadis, którą przetłumaczył, porównując ze sobą istnie-
jące już przekłady japoński i angielski, i którą zatytułował Odui-ro gana? Jest to 
jedynie skrócona wersja dzieła Sienkiewicza, pomijająca wiele fragmentów orygi-
nalnego tekstu. Ponadto Hong Nan-Pa, wzorując się na tłumaczeniu japońskim, 
na początku każdego rozdziału zamieścił podtytuł, którego w oryginale nie ma.

Przez kolejne trzy lata Hong Nan-Pa poświęcił się tłumaczeniu literatury Za-
chodu na język koreański. Efektem tej pracy były przekłady 12 utworów należących 
do różnych stylów i obejmujących zasięgiem literaturę rosyjską, francuską, nie-
miecką i polską. Są to przede wszystkim dzieła XIX-wieczne, m.in. Spowiedź dzie-
cięcia wieku Alfreda de Musseta, Pierwsza miłość Iwana Turgieniewa, Nędznicy 
Victora Hugo, Nana Émile’a Zoli i właśnie Quo vadis Sienkiewicza 7. 

Można pokusić się o stwierdzenie, że w ówczesnych koreańskich kręgach lite-
rackich Hong Nan-Pa nie miał sobie równych. Powodów było wiele. Przede wszyst-
kim w przeciwieństwie do innych tłumaczy tego okresu, którzy ograniczali się je-
dynie do publikacji prasowych, Hong Nan-Pa większość utworów przełożonych 

7 Powieść Musseta Spowiedź dziecięcia wieku Hong Nan-Pa wydał pod tytułem Sarang-ui nunmul 
(Łzy miłości). Nędzników Hugo natomiast zapisał najpierw w systemie mieszanym (za pomocą al-
fabetu koreańskiego oraz znaków chińskich) i opublikował w czerwcu 1922 pod tytułem Seulpeun 
iyagi (Smutna opowieść), po czym w lutym 1923 zapisał ją w całości w alfabecie koreańskim i wy-
dał jako Jean Valjean’ui seorum (Utrapienie Jeana Valjeana). Zob. B a k  J i n - Y e o n g, Hong 
Nan-Pa-wa beonyeok-ui tansaeng (Hong Nan-Pa i narodziny tłumacza). „Cogito” t. 70 (2011),  nr 2, 
s. 72.
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przez siebie na koreański wydawał również w postaci książek. Poza tym wyróżnia-
ło go to, że na początku każdego przekładu zamieszczał słowo wstępne Od tłumacza, 
gdzie omawiał sposób zapisu nazw własnych w danym utworze oraz wyjaśniał, iż 
tłumaczenie wykonane zostało na podstawie przekładów z języków innych niż tekst 
źródłowy. Dzięki swojej intuicji przy wyborze dzieł, a także talentowi do tłumacze-
nia, wysiłkom czynionym, by przekład był jak najbardziej wierny w stosunku do 
oryginału, oraz dzięki poczuciu obowiązku i dumy z wykonywanej pracy Hong 
Nan-Pa uznany został za pierwszego koreańskiego tłumacza specjalistę i najlepsze-
go w tym fachu w latach dwudziestych XX wieku. Należy jednak podkreślić, że Hong 
Nan-Pa znany był przede wszystkim jako muzyk, a nie jako tłumacz. 

W Korei wtedy, gdy tworzył Hong Nan-Pa, trwał okres ożywienia literatury, 
któremu towarzyszył rozwój prasy. Dlatego powieść Quo vadis publikowana była 
na łamach wspomnianej już gazety „Maeil Sinbo”, pełniącej w owym czasie rolę 
biuletynu Generalnego Gubernatorstwa Korei. W jej redakcji jako priorytety trak-
towano informowanie szerokich kręgów czytelników o zasadności prowadzenia przez 
Japonię kolonialnej polityki w Korei, a także wdrażanie zabiegów asymilacyjnych. 
Pojawienie się więc na łamach „Maeil Sinbo” powieści Quo vadis, która ma wydźwięk 
niepodległościowy i niesie ze sobą patriotyczne przesłanie, może budzić zdziwienie. 

Aby bardziej szczegółowo naświetlić sytuację, w jakiej Hong Nan-Pa przetłuma-
czył i opublikował w „Maeil Sinbo” Quo vadis, warto prześledzić zapowiedź, która 
ukazała się w gazecie przed pierwszym odcinkiem przekładu. 

Od 19 bieżącego miesiąca na pierwszej stronicy naszej gazety publikowana będzie w odcinkach 
powieść historyczno-religijna Dokąd idziesz? Jest to utwór wielkiego polskiego pisarza Sienkiewicza, 
entuzjastycznie przyjęty w wielu krajach na świecie. Naszym czytelnikom przedstawi ją Hong Nan-Pa, 
który przetłumaczył dzieło z literackim wyczuciem, wykazując się doskonałymi umiejętnościami. Jest 
to niewątpliwie pierwszy wybitny przekład tej powieści, jaki pojawił się w koreańskich kręgach literac-
kich. Co więcej, lektura tej powieści może stać się pocieszeniem dla naszych młodych mężczyzn i kobiet. 
Mamy więc nadzieję, że z przyjemnością przeczytają ją Państwo do końca 8. 

W artykule tym podkreślono następujące kwestie: 1) w czterostronicowej „Ma-
eil Sinbo” pierwsza stronica przeznaczona została na druk Quo vadis w odcinkach, 
2) Quo vadis to reprezentacyjny utwór Sienkiewicza i znane na całym świecie ar-
cydzieło, 3) przekładu dokonał wybitny tłumacz, Hong Nan-Pa, i wreszcie 4) Quo 
vadis może przynieść wielkie pocieszenie młodym mężczyznom i kobietom w Korei. 

Dzięki zacytowanemu tekstowi możemy przyjrzeć się profilowi, jaki „Maeil Sin-
bo” starała się realizować. Druk powieści w odcinkach na wyróżniającej się pierw-
szej stronicy wynikał z założeń dotyczących jej konstrukcji, jakimi kierowała się 
wówczas redakcja „Maeil Sinbo”. Cel stanowiło bowiem dotarcie z propagandowymi 
hasłami do jak największej rzeszy ludności koreańskiej, a jednym ze sposobów na 
przyciągnięcie uwagi czytelników było publikowanie atrakcyjnych powieści. Na 
początku lat dwudziestych na łamach „Maeil Sinbo” zamieszczano zwykle dwie lub 
więcej powieści. Drukowano je z wykorzystaniem mieszanego systemu zapisu (ko-
reańskiego alfabetu hangeul i znaków chińskich) i umieszczano jako najbardziej 
interesujące utwory na pierwszej stronicy obok słowa wstępnego, komentarzy czy 

8 Od redakcji. „Maeil Sinbo” 1920, nr z 19 III.
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artykułów o charakterze politycznym. Spodziewano się zatem, że również publiko-
wany na tych samych zasadach przekład Quo vadis przyciągnie dużą liczbę czytel-
ników z kręgów inteligenckich. 

Wspomniany artykuł przedstawia sylwetkę Sienkiewicza jako światowej sławy 
polskiego pisarza, co również wskazuje na pewną tendencję decydującą o wyborze 
powieści drukowanych przez „Maeil Sinbo”. Gazeta ta zainteresowała się bowiem 
tłumaczeniami literatury zachodniej i podjęła próbę ich prezentowania na swoich 
łamach mniej więcej w tym samym czasie, kiedy wybuchła pierwsza wojna świato-
wa. Ciekawość czytelników wzbudzała wtedy sytuacja na świecie, co nie uszło 
uwadze „Maeil Sinbo”, która w związku z tym postanowiła rozpocząć publikowanie 
różnorodnych dzieł z literatur obcych. Co więcej, na początku lat dwudziestych 
swoją działalność zainicjowały gazety prywatne „Donga Ilbo” i „Joseon Ilbo”, które 
od chwili powstania nieprzerwanie drukowały w odcinkach tłumaczenia literatury 
zachodniej. Powstała zatem naturalna konkurencja na koreańskim rynku praso-
wym. „Maeil Sinbo”, chcąc dotrzymywać kroku rywalizującym ze sobą gazetom, 
tym bardziej interesowała się rozmaitymi utworami literatury zachodniej.  

W zapowiedzi przedstawiono też sylwetkę wybitnego tłumacza. Hong Nan-Pa 
był wprawdzie wówczas znany w Korei bardziej jako skrzypek niż jako pisarz, lecz 
dużo udzielał się na rzecz propagowania muzyki europejskiej, co musiało przycią-
gać uwagę czytelników. Poza tym powieść Quo vadis nie była pierwszym przekładem 
zamieszczonym przez Hong Nan-Pa w „Maeil Sinbo”. Wcześniej opublikował on tam 
w odcinkach wspomnianą już adaptowaną wersję japońskiej powieści Heoyeong, 
która przedstawia uwikłanych w egoistyczne żądze i brudne sprawy finansowe 
mężczyznę i kobietę oraz w konwencjonalny sposób opisuje tragiczny koniec ich 
romansu. Dzięki publikacji owego tłumaczenia koreańscy czytelnicy zaznajomili 
się już dobrze z nazwiskiem Hong Nan-Pa. Dla redakcji gazety było więc oczywiste, 
że i tym razem przekład spotka się z dużym zainteresowaniem, tym bardziej że 
prezentowany utwór był dziełem cenionego autora literatury zachodniej. 

Reklamując pierwsze w Korei tłumaczenie Quo vadis, redakcja „Maeil Sinbo” 
kieruje do koreańskiej młodzieży slogan, że dzieło to może przynieść jej pocieszenie. 
Dałoby się więc interpretować ową wzmiankę w ten sposób, że powieść Sienkiewi-
cza za sprawą wciągającego wątku miłosnego może stanowić ukojenie dla wszyst-
kich młodych osób, które popadły w przygnębienie po niepowodzeniu manifestacji 
niepodległościowej. W latach dwudziestych w Korei jednym z tematów najbardziej 
dyskutowanych w kręgach inteligenckich był dyskurs o miłości. Lata te określić 
więc można mianem „wieku romansu”. Próbująca wyjść z atmosfery stagnacji re-
dakcja „Maeil Sinbo” postanowiła wyprzedzić inne gazety i w pełni wykorzystać 
potencjał tematyki miłosnej. Dlatego też publikując Quo vadis, gorliwie podkreśla-
ła, iż jest to opowieść z wątkiem romansowym, która doda inteligentnemu młodemu 
czytelnikowi otuchy. 

Można zatem stwierdzić, że powodem, dla którego powieść Sienkiewicza zosta-
ła przełożona na język koreański na początku lat dwudziestych, nie był jedynie 
indywidualny wybór Hong Nan-Pa. Na decyzję o przetłumaczeniu dzieła miała 
również wpływ strategia ideologiczna „Maeil Sinbo”, która brała pod uwagę zapo-
trzebowania kulturowo-społeczne ówczesnych koreańskich czytelników. 
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P r z e k ł a d  Q u o  v a d i s  a u t o r s t w a  H o n g  N a n - P a  i  m e d i a l n y 
d y s k u r s  o  m i ł o ś c i

Przyjrzyjmy się motywom, jakimi kierował się Hong Nan-Pa podczas wyboru dzieła 
Sienkiewicza do tłumaczenia: 

Dawno temu zapytał mnie pewien przyjaciel, czy znam Quo vadis. Odpowiedziałem, że nie. Przy-
jaciel odparł, że nie ma lepszej książki i że koniecznie powinienem ją przeczytać. Postanowiłem więc 
pójść do księgarni i kupić to dzieło, ale po drodze naszła mnie pewna myśl. Nie czytałem dotąd powie-
ści, a skoro Quo vadis jest najlepsza i od niej zacznę, wszystkie inne powieści, jakie przeczytam później, 
tylko mnie rozczarują. Pomyślałem zatem, że zanim sięgnę po Quo vadis, powinienem najpierw prze-
czytać kilka innych utworów. Zawróciłem więc. Podczas mojego zeszłorocznego pobytu w Tokio przypo-
mniałem sobie jednak o sprawie i kupiłem książkę. Nie czytałem dużo. Do tego czasu poznałem może 
tylko cztery, a może pięć sławnych powieści. Pomyślałem też, że koniecznie chciałbym porównać je z Quo 
vadis. Przeczytałem książkę dokładnie trzy razy. Może dlatego aż tyle, że byłem jej bardzo ciekaw. Nie-
zaprzeczalnie wzbudziła mój podziw. Każdy wyraz w książce to klejnot. Obfitość przymiotników i sposób 
ich użycia zasługują na najwyższe uznanie. Jest to powieść historyczno-religijna, ale jednocześnie 
próbująca inteligentnie interpretować i dokładnie obserwować wątek miłosny między mężczyzną a ko-
bietą. Dlatego tym bardziej mnie poruszyła. Nie można nie być pełnym podziwu dla rzetelności opisu 
i głębokiego znaczenia zakończenia powieści. Naszła mnie więc myśl, że powieść tę chciałbym i wolałbym 
przedstawić młodemu pokoleniu mężczyzn i kobiet w kraju, niż czytać ją tylko dla siebie. I tak się 
szczęśliwie złożyło, że właśnie wówczas otrzymałem wsparcie Chon Sam-So, redaktora „Gyeongseong 
Ilbo”, i mój przekład Quo vadis zacznie ukazywać się w odcinkach na łamach niniejszej gazety. Nie 
posiadam dużych umiejętności tłumacza. Quo vadis to wielkie dzieło, a moje tłumaczenie nie dorów-
nuje mu poziomem. Przypuszczalnie zaburzam w ten sposób pewne poczucie piękna sztuki, a może 
nawet popełniam jakieś przestępstwo w stosunku do autora oryginału. Pomyślałem jednak, że powieść 
ta może stać się ogromnym pocieszeniem dla młodych Koreańczyków błądzących w osamotnieniu i pła-
czących w ciemności. Chwyciłem więc za pióro. Jest to doceniona w kręgach literackich naszego kraju 
powieść, dzięki której po raz pierwszy możemy uświadomić sobie nieskazitelną moc miłości i najważ-
niejsze prawdy wiary chrześcijańskiej. Chciałbym zatem podziękować autorowi oryginału, Sienkiewi-
czowi, za to, że mam przyjemność przedstawić Państwu to wielkie dzieło. Jednocześnie mam nadzieję, 
że z przyjemnością przeczytają je Państwo do końca. Chciałbym jedynie dodać, że ponieważ książka 
przeznaczona jest dla młodzieży, w tekście wykorzystałem głównie koreański alfabet z prostymi znaka-
mi chińskimi, dostosowując je do poziomu młodego czytelnika 9. 

Ze słów tych dowiadujemy się, że Hong Nan-Pa nie przeczytał wcześniej zbyt 
wielu dzieł literatury zachodniej. Powieść Quo vadis została mu polecona przez 
przyjaciela w trakcie pobytu w Tokio, co świadczy o jej dużej popularności w Japo-
nii w owym czasie. Warto wspomnieć, że historia japońskiego tłumaczenia Quo 
vadis sięga 1897 roku. Aż do początku lat dwudziestych dzieło to regularnie poja-
wiało się w przekładach na język japoński pióra różnych tłumaczy, czego przykła-
dem mogą być wydania z 1915, 1916 czy 1920 roku. 

Poza tym dowiadujemy się, że Hong Nan-Pa przełożył Quo vadis po rekomen-
dacji tej powieści przez redaktora „Gyeongseong Ilbo”, siostrzanej gazety „Maeil 
Sinbo”. Możemy więc stwierdzić, że wybór ów wynikał również z pewnego rodzaju 
porozumienia między tłumaczem a redakcją. 

Hong Nan-Pa zaklasyfikował Quo vadis do typu powieści historyczno-religijnej 
i do kategorii romansu. Kiedy w 1916 roku Paek Dae-Jin po raz pierwszy w Korei 

9 H o n g  N a n - P a, op. cit. 
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tłumaczył ten utwór, określił go jedynie jako powieść religijną. Powodem, dla któ-
rego Hong Nan-Pa zaliczył Quo vadis również do tej drugiej kategorii, była panują-
ca w owym czasie moda na dyskurs o miłości. Możemy się jednak domyślać, że 
i własne zainteresowania tłumacza skupiały się wokół tego zagadnienia, być może 
on sam zaangażował się wtedy w jakąś „romantyczną relację”.

Wspomnieć tutaj warto, że wątek miłosny został szczególnie podkreślony także 
w reklamie i w komentarzu wprowadzającym do nowego wydania noweli Pierwsza 
miłość Turgieniewa, której przekład autorstwa Hong Nan-Pa pojawił się w kwietniu 
1921, jeszcze przed publikacją książkową Quo vadis 10.

Hong Nan-Pa był jedynym, który w Korei na początku XX wieku próbował tłu-
maczyć Dostojewskiego. Również w tym przypadku tematyka miłosna odegrała 
ważną rolę. Powieść Biedni ludzie zatytułowano w przekładzie Hong Nan-Pa z 1919 ro- 
ku jako Sarang-haneun beot-ege (Do ukochanych przyjaciół), następnie w 1923 roku 
jako Binja-ui sarang (Miłość nędzarza), a w innym wydaniu z tego samego roku 
i w edycji z 1934 roku jako Cheongchun-ui sarang (Młodzieńcza miłość). Tytuły te 
łączy jedno koreańskie słowo „sarang” oznaczające „miłość”, które nie pojawia się 
w oryginale. Można zatem stwierdzić, że podczas wyboru dzieł do tłumaczenia Hong 
Nan-Pa kierował się głównie tym, co go wówczas najbardziej interesowało, czyli 
nieskazitelną mocą miłości. 

Przyjrzyjmy się fragmentowi tłumaczenia Quo vadis: 

Geureol teji. I sesang-eneun daman han gaji sin-bakke eopseunikka. Yeongwonhago, jeonneungha-
go, manmul-eul jieun geugeos-eun baro yeonae-ui sin(神)iji. Yeonghon-kwa yukche-reul gyeolhaphago, 
hondon-eurobuteo segye-reul changjohaneun geon modu yeonae-ui yeosin (女神)-i haneun ir-iranda. 
[Naprawdę jest tylko jedno bóstwo na tym świecie, odwieczne, wszechmocne, które wszystko buduje – 
b ó s t w o  m i ł o ś c i. Skupia w sobie duszę i ciało, z chaosu tworzy świat. Wszystko to czyni b o g i n i 
m i ł o ś c i] 11.

A oto oryginalny tekst z Quo vadis: 

naprawdę jest tylko jedno bóstwo, odwieczne, wszechwładne, twórcze – V e n u s  G e n t r i x. Ona sku-
pia dusze, skupia ciała i rzeczy. E r o s  wywołał świat z chaosu 12.

Porównując tłumaczenie z tekstem Quo vadis, spostrzec można, że Hong Nan-
-Pa zamiast imion Wenus i Eros używa określeń „bogini miłości”, „bóstwo miłości” 13. 
Cytat pochodzi z fragmentu, w którym Petroniusz, widząc jak Winicjusz pragnie 
Ligii, wygłasza pochwałę miłości, jej wielkości i zadziwiającej mocy twórczej. W dal-
szej rozmowie bohaterów wyjaśnia się, że Winicjusz spotkał dziewczynę w domu 
Plaucjusza i zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia. Początkowo myślał, że 
jest ona niewolnicą, ale ponieważ tak nie było, szukał u swojego krewnego sposobu 
na zdobycie jej, nawet siłą. Deklarował, że chce być z Ligią aż do śmierci. Petroniusz, 
słuchając Winicjusza, zachwyca się pięknem zakochanych młodych ludzi i podkre-

10 Zob. B a k  J i n - Y e o n g, op. cit., s. 72.
11 S e n k y u w i t c h e u, Odui-ro gana? Przeł. H o n g  N a n - P a. „Maeil Sinbo” 1920, nr z 19 III. Pod-

kreślenia w tym i w następnym cytacie pochodzą od autorek artykułu.
12 H. S i e n k i e w i c z, Quo vadis. Warszawa 1955, s. 16. 
13 Analizując przekład Hong Nan-Pa, zauważyć można sporo miejsc, w których występuje niezgodność 

z oryginałem. 
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śla, że to właśnie miłość może stać się impulsem do wyjścia z chaosu i stworzenia 
nowego świata. 

Rzym ukazany w Quo vadis to stolica imperium chylącego się ku upadkowi. 
Powieść rozgrywa się w latach 63–68 i przedstawia konflikt światopoglądowy, do 
jakiego doszło między poganami a pierwszymi wyznawcami Chrystusa. Ten niezwy-
kły utwór epicki opisuje ostateczne moralne zwycięstwo chrześcijaństwa po wielu 
trudach i poniesionych ofiarach. Z drugiej strony, jest to powieść rozwojowa, która 
obrazowo ukazuje przemianę egoistycznego Winicjusza pod wpływem miłości do 
chrześcijanki Ligii. To właśnie ta romantyczna fabuła zachwyciła tłumacza Hong 
Nan-Pa:

Pod tym względem działy się w Winicjuszu rzeczy dziwne. Była to bądź co bądź nauka, w którą 
wierzyła Ligia, więc dla tego samego gotów był ją uznać. [...] 

Jednakże zdawał sobie już sprawę, że to ona ubrała Ligię w tę jakąś wyjątkową, niewysłowioną 
piękność, która w jego sercu zrodziła prócz miłości cześć, prócz żądzy uwielbienie, i z samej Ligii uczy-
niła drogą mu nad wszystko w świecie istotę 14.

Petroniusz podkreślił, że jego siostrzeńca zmieniła miłość. Winicjusz spotkał 
kobietę, którą szczerze pokochał. Nauczył się, jak widzieć w niej nie tylko obiekt 
pożądania, ale istotę ludzką. Aby zrozumieć Ligię do końca, przyjął nawet jej religię: 

Dziś jednak, gdym ją poznał, cóż bym był za człowiek, gdybym nie chciał, by na świecie panowała 
prawda, a nie kłamstwo, miłość, a nie nienawiść, dobro, nie zbrodnia, wierność, nie zaś niewierność, 
litość, nie zemsta? Któż by taki był, który by tego nie wolał i nie chciał? A przecie tego uczy wasza nauka. 
Inne chcą także sprawiedliwości, ale ta jedna czyni serce ludzkie sprawiedliwym 15.

Początkowo miłość Winicjusza do Ligii miała wymiar czysto cielesny. Dojrzała 
ona jednak do uczucia platonicznego. Każde bowiem spotkanie powodowało, że 
Winicjusz coraz bardziej miłował wnętrze Ligii: 

Jam nigdy nie przypuszczał, żeby mogła być taka miłość. Myślałem, że to jest tylko ogień we krwi 
i żądza, a teraz dopiero widzę, że można kochać każdą kroplą krwi i każdym tchnieniem, a zarazem 
czuć taki spokój słodki i niezmierny, jakby już ukoiły duszę Sen i Śmierć. To dla mnie coś nowego. [...] 
Teraz dopiero rozumiem, że może być szczęście, o jakim ludzie dotąd nie wiedzieli... [...] Tak!... To daje 
Chrystus 16.

On zaś czuwał nad nią i wpatrując się w jej uśpioną twarz myślał mimo woli, że to już nie ta Ligia, 
którą spotkał u Aulusów. Jakoż więzienie i choroba zgasiły w części jej urodę. [...] Lecz Winicjusz, któ-
ry kochał teraz jej duszę, kochał ją tylko tym bardziej i gdy czuwał nad uśpioną, wydawało mu się, że 
czuwa nad światem całym 17.

W ten sposób Winicjusz narodził się jako nowy człowiek, a umożliwiła mu to 
moc miłości. Sienkiewicz w obrazowy sposób przedstawił, że w świecie pełnym 
chaosu prawdziwa wiara powstaje właśnie z nieskalanej miłości i napełnia człowie-
ka siłą pozwalającą przezwyciężyć nawet śmierć. Dlatego też Hong Nan-Pa prze-
świadczony był, że historia miłosna Winicjusza i Ligii, która opowiada o przetrwa-

14 S i e n k i e w i c z, op. cit., s. 275–277.
15 Ibidem, s. 373.
16 Ibidem, s. 371.
17 Ibidem, s. 627–628.
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niu wielu cierpień i nieszczęść i która kończy się szczęśliwie, przyniesie pocieszenie 
przygnębionym młodym Koreańczykom. 

Zgodnie z przewidywaniami tłumacza koreańscy czytelnicy pokochali powieść 
Sienkiewicza 18. Wkrótce jednak publikacja Quo vadis w Korei napotkała problemy. 
W okresie, kiedy powieść była u szczytów swojej popularności i stała się już jednym 
z najbardziej gorących tematów w społeczeństwie koreańskim, nagle i bez żadnego 
wyjaśnienia 5 V 1920 wstrzymano jej publikację. Przerwano ją na fragmencie, 
w którym Winicjusz poszukuje zaginionej Ligii po wybuchu wielkiego pożaru. Nie 
zamieszczono przy tym w „Maeil Sinbo” żadnego artykułu wyjaśniającego decyzję 
o zaniechaniu druku powieści, a powodem była sama jej treść. Pierwsza część Quo 
vadis poświęcona jest głównie wątkowi miłosnemu, który w części drugiej ustępu-
je jednak miejsca wielkiej prozie epickiej gloryfikującej upadek starej i nadejście 
nowej ery. Chrześcijanie, którzy mimo całego okrucieństwa, jakiego doświadczyli 
ze strony Nerona, nie wyrzekli się wiary i z godnością przyjmowali śmierć, przezwy-
ciężyli ostatecznie wszelkie nieszczęścia i odnieśli moralne zwycięstwo, opisane pod 
koniec powieści. To właśnie triumfujące chrześcijaństwo symbolizuje w Quo vadis 
Polskę, która po 123 latach obcych rządów odzyskuje niepodległość. Druga część 
Quo vadis niesie więc czytelnikom nadzieję, że mimo trudów i cierpień doświadcza-
nych w czasach chaosu, miłość i sprawiedliwość na pewno zwyciężą. 

Redakcja „Maeil Sinbo”, podejmując decyzję o publikowaniu w odcinkach Quo 
vadis, nie przewidziała, że powieść ta może wyrażać i podsycać uczucia patriotycz-
ne wśród koreańskich odbiorców. Podtekst antykolonialny w Quo vadis okazał się 
znacznie silniejszy, niż się tego spodziewano. Dopiero po pewnym czasie zoriento-
wano się, czym tak naprawdę Hong Nan-Pa chciał pocieszyć młodzież. Zaskakują-
cy w ogóle jest fakt, że w gazecie „Maeil Sinbo”, będącej marionetkowym biuletynem 
władz japońskich, ukazywała się w odcinkach powieść tak pełna patriotycznych 
alegorii jak Quo vadis. Co więcej, publikację jej rozpoczęto dokładnie w pierwszą 
rocznicę stłumienia manifestacji niepodległościowej z 1919 roku. Redakcja „Maeil 
Sinbo” uświadomiła sobie w końcu dwie kwestie. Po pierwsze, zbyt późno zwróco-
no uwagę na to, że Quo vadis może rozbudzić „ducha ruchu antykolonialnego” 
wśród młodzieży. Pod koniec powieści opisane jest bowiem ostateczne zwycięstwo 
bohaterów, którzy pragną szerzyć religię chrześcijańską i, marząc o nowym ładzie 
społecznym, sprzeciwiają się uciskowi ze strony antycznego Rzymu, pełnego chaosu 
i sprzeczności. Po drugie, zbyt późno zorientowano się, że faktyczne odzyskanie 
w 1918 roku niepodległości przez ojczyznę Sienkiewicza może zainspirować młodych 
Koreańczyków do działań narodowowyzwoleńczych. W rezultacie redakcja „Maeil 
Sinbo” objęła cenzurą publikację prasową powieści, tym samym niwecząc plany 
Hong Nan-Pa, który swoim przekładem Quo vadis pragnął nieść nadzieję koreań-
skim czytelnikom, przygnębionym z powodu kolonizacji 19.

Hong Nan-Pa nie mógł kontynuować nauki w Japonii po tym, jak został aresz-

18 Podobną reakcję można było zauważyć wśród polskiej publiczności, kiedy Quo vadis ukazywało 
się w odcinkach w „Dzienniku Polskim” między 26 III 1895 a 29 II 1896. Zainteresowanie ze stro-
ny czytelników było tak duże, że publikowano powieść jednocześnie w Krakowie w gazecie „Czas” 
(zob. L. E u s t a c h i e w i c z, Quo vadis Henryka Sienkiewicza. Warszawa 1982, s. 42).

19 W ten sposób polityka, której wierna była gazeta „Maeil Sinbo”, i cel, jaki przyświecał powieści, 
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towany z powodu udziału w manifestacji z 1 III 1919. Powrócił więc do kraju, gdzie 
dzięki znajomości z redaktorem „Gyeongseong Ilbo” zatrudniony został w gazecie 
„Maeil Sinbo” i na jej łamach publikował swoje przekłady. Po upływie roku wyjechał 
ponownie do Japonii z zamiarem powrotu na studia. Rząd japoński podejrzewał go 
jednak o wrogą działalność ideologiczną, toteż w krótkim czasie Hong Nan-Pa został 
skłoniony do opuszczenia uczelni. Fakt ten odnotowano w artykule, jaki pojawił 
się w „Maeil Sinbo”. Czytamy w nim: „młody muzyk Hong Nan-Pa po rozpoczęciu 
nauki w Tokijskim Konserwatorium Muzycznym zrezygnował ze studiów z powodów 
prywatnych” 20.  Z badań Ento Kimiko, japońskiej znawczyni jego twórczości, wy-
nika jednak, że Hong Nan-Pa nie otrzymał zezwolenia na powrót na uczelnię ze 
względu na swe „nieodpowiednie” poglądy. W tym samym czasie, w którym Hong 
Nan-Pa zmuszony został do porzucenia studiów w Tokio, przerwano publikację Quo 
vadis w „Maeil Sinbo”. 

W ten oto sposób, z powodu starć na tle ideologicznym z redakcją gazety „Ma-
eil Sinbo”, pierwsza próba przetłumaczenia na koreański całości Quo vadis zrazu 
nie powiodła się. Należy jednak docenić niezłomną wolę tłumacza i jego podziw dla 
dzieła, nad którym pracował. Hong Nan-Pa nie mógł już drukować w „Maeil Sinbo”, 
ale po ukończeniu przekładu w 1921 roku wydał Quo vadis w postaci książki. 

Wydanie książkowe Quo vadis z 1921 roku. Wersja w alfabecie koreańskim

Hong Nan-Pa opublikował swoje tłumaczenie Quo vadis jeszcze raz po zmianie 
wydawnictwa w 1930 roku. Było to wydanie książkowe zatytułowane Choehu-ui 
sarang (Ostatnia miłość). Kolejna wersja, pod zmienionym tytułem Ligia gongju 

stanęły w konflikcie. Z powodu cenzury publikacja Quo vadis została wstrzymana i był to w Korei 
drugi taki przypadek po 1910 roku. 

20 „Maeil Sinbo” 1920, nr z 29 V.
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(Królewna Ligia), miała być zapisana już wyłącznie w alfabecie koreańskim, ale, 
niestety, nie doczekała się wydania. 

Przekład Quo vadis autorstwa Hong Nan-Pa miał ogromny wpływ na życie społecz-
ne w okupowanej Korei. Społeczeństwo koreańskie lat dwudziestych żywo intere-
sowało się rozwiniętą cywilizacją Zachodu i jej współczesnymi wartościami. Jedno-
cześnie z dużym entuzjazmem przyswajano utwory literatury zachodniej. Nie 
można było jednak swobodnie decydować o ich wyborze. Na początku XX wieku 
Korea znajdowała się bowiem pod okupacją japońską. Sytuacja historyczno-poli-
tyczna stanowiła zatem ważny element  wpływający na to, jakie utwory mogą być 
tłumaczone. Powieść Quo vadis nie była wyjątkiem w tym procesie. 

Hong Nan-Pa podjął się przekładu Quo vadis nie tylko z powodu zawartej w utwo-
rze alegorii patriotyzmu. Poruszył go i szczególnie zainteresował wątek  nawiązują-
cy do powieści rozwojowej. Mowa tutaj o Winicjuszu, który przyjął nowe wartości 
pod wpływem ukochanej kobiety i o jego przemianie w dojrzałego człowieka, doko-
nanej dzięki sile wiary. 

W Quo vadis krzyżują się dwa główne wątki: wątek romantyczny, opisujący 
historię miłosną rozgrywającą się między dwojgiem młodych ludzi, oraz wątek hi-
storyczny, dotyczący prześladowań chrześcijan i upadku cesarstwa rzymskiego. 
Jednocześnie nacisk położony został na przesłanie nadziei, wyrażone w przekona-
niu o upadku starej i nadejściu nowej ery. 

Quo vadis jest powieścią zaliczaną do nieśmiertelnej klasyki, która przekracza 
granice czasu i przestrzeni. Dzięki swemu przesłaniu już od ponad 100 lat stale 
zachwyca czytelników na całym świecie, w tym również w Korei.

A b s t r a c t

CHOI SUNG-EUN (ESTERA CZOJ) Hankuk University of Foreign Studies, Seoul  
LEE HEE-JUNG Daegu University, Daegu

SIGNIFICANCE OF THE FIRST TRANSLATION OF “QUO VADIS” IN KOREAN  
CULTURAL-SOCIAL LIFE IN THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY 

Henryk Sienkiewicz’s novel Quo vadis translated by Hong Nan-Pa published in parts in the press in 
1920 (book publication in 1921) had a considerable influence on the social life in Korea. The Korean 
society of the 1920s showed much interest in Western civilisation and its modern values. At that time 
many works of Western literature appeared in Korean translation, but due to the political situation 
censorship interferences were observed (as, for example in the press publication of Quo vadis). 

Hong Nan-Pa started translating Quo vadis both on account of his patriotic allegory, and due to 
a developed love affair thread present in the book. For those reasons the novel reached the taste of  
Korean society in which on the one hand, anti-colonial atmosphere prevailed, while on the other hand 
cultural and moral changes connected with so-called discourse on love were taking place. 
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HEBRAJSKI PRZEKŁAD „MITOLOGII” LISTY JANA PARANDOWSKIEGO, 
DAWIDA LAZERA I DAWIDA BEN GURIONA*

W artykule zaprezentowano korespondencję Dawida Lazera z Janem Parandowskim 
i Dawidem Ben Gurionem dotyczącą hebrajskiego przekładu Mitologii. Publikacja 
materiałów źródłowych została poprzedzona omówieniem danych biograficznych 
osób włączonych w wymianę listów. Ze względu na istniejącą w literaturze przed-
miotu znaczną dysproporcję w badaniach nad dorobkiem Parandowskiego i Lazera, 
tej ostatniej postaci poświęciłam dłuższą i bardziej szczegółową deskrypcję. Wzmian-
ki o Parandowskim służą jedynie jako komentarz do analizy dokumentów; moim 
celem nie były studia nad jego biografią czy twórczością, zrobili to już inni i – poza 
wprowadzaniem do obiegu nie znanych dotąd źródeł oraz wskazaniem ich pocho-
dzenia – niewiele nowego można tu dodać. Za takim ujęciem przemawiała również 
wartość dotychczasowych monografii poświęconych Parandowskiemu 1. Zaletą pu-
blikacji ukazujących się za życia autora Mitologii (myślę tu przede wszystkim o dwu-
częściowej rozprawie Władysława Studenckiego Alchemik słowa) było wykorzystanie 
w nich bezpośrednich relacji samego bohatera. Trzeba jednak pamiętać, że prace te 
nie uwzględniają obszernej spuścizny Parandowskiego, poczynając od luźnych no-
tatek, a kończąc na bogatej korespondencji, przekazanej po jego śmierci Bibliotece 
Narodowej w Warszawie 2. Wprawdzie w twórczości tego pisarza można odnaleźć 
cytaty z listów i poznać opinie jego adwersarzy, jednak nie zastąpią one oryginalnych 
materiałów źródłowych, wymagających krytycznego i gruntownego opracowania. 
W artykule przedstawiono okoliczności wydania w Izraelu Mitologii, która stała się 
książką kultową, cenioną lekturą w izraelskich domach, głównie polskich Żydów. 
Korespondencja między Lazerem a Ben Gurionem pochodzi z prywatnych zbiorów 
rodziny Dawida Lazera i zostanie zaprezentowana czytelnikom po raz pierwszy. 

* Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie 
decyzji numer DEC-2013/11/B/HS2/02755.

1 Zob. np. E. K o z i k o w s k i, Parandowski. Warszawa 1967. – W. S t u d e n c k i, Alchemik słowa. 
Rzecz o Janie Parandowskim. Cz. 1–2. Opole 1972–1974. – J. Z. L i c h a ń s k i, Wtajemniczenia 
i refleksje. Szkic monograficzny o Janie Parandowskim. Łódź 1986. 

2 Odwołując się do listów wchodzących w skład Kolekcji Jana Parandowskiego, przechowywanej 
w Dziale Rękopisów Bibl. Narodowej w Warszawie (sygn. akc. 17693/22), stosuję oznaczenie BN. 
Poza tym posługuję się skrótami: AGI = Gnazim, Archive of Hebrew Writers, Israel. – AUJ = Archi-
wum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Pamiętnik Literacki CIX, 2018, z. 2, PL ISSN 0031-0514
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Dawid Lazer

Autora hebrajskiego przekładu Mitologii, Dawida Lazera, uznawano w Izraelu za 
miłośnika literatury polskiej nieprzypadkowo. Jego wiedza miała podstawę w wy-
kształceniu filologicznym odebranym w gimnazjum i na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Był uczniem krakowskich szkół: hebrajskiej szkoły ludowej, następnie filii Gimna-
zjum św. Jacka, przez ostatnie dwa lata nauki uczęszczał zaś do Gimnazjum 
św. Anny, gdzie złożył egzamin dojrzałości 3. Po odbyciu służby wojskowej wstąpił 
na Uniwersytet Jagielloński z zamiarem podjęcia pracy nauczycielskiej po ukoń-
czeniu studiów. Wybrał kilka specjalizacji: filologię islamską (języki: arabski, tu-
recki, perski), częściowo filologię niemiecką oraz angielską z filozofią ogólną jako 
przedmiotem pobocznym studiów. Naukę pobierał w pierwszej katedrze filologii 
orientalnej na ziemiach polskich – założonej w 1914 r. na Wydziale Filozoficznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, nad którą kierownictwo objął wówczas docent, a póź-
niej profesor Tadeusz Kowalski, arabista i w tamtym okresie jeden z bardziej zna-
nych turkologów w Europie. Przygotowując dysertację doktorską, Lazer połączył 
swoje rozległe zainteresowania – sięgające od orientalizmu do filologii polskiej. 
Efektem tego było opracowanie Orientalizm w polskiej literaturze romantycznej, 
napisane pod kierunkiem Stanisława Windakiewicza. Profesor Kowalski potrakto-
wał tę rozprawę jako świadectwo dobrej znajomości przedmiotu – jak zaznaczył – 
„u nas niezwykłej” 4. Procedury osiągnięcia stopnia doktora dopełniały egzaminy 
z języka polskiego i historii literatury – zdane z wynikiem celującym 5. Poza nauka-
mi filologicznymi i orientalnymi Lazera zajmował również antyk. Szczególnie cenił 
Lazer wykłady profesora Leona Sternbacha z literatury starożytnej Grecji. Przystę-
pując w 1952 r. do tłumaczenia Mitologii na język hebrajski, łączył dotychczasowe 
pola swoich literackich pasji 6. 

Dawid Lazer odebrał klasyczną edukację filologiczną dostępną wyemancypo-
wanym Żydom, naukowe zainteresowania i wykształcenie otwierało go na uniwer-
salizm, wychowanie domowe wnosiło zaś wartości partykularne, które stały na 
straży żydowskiej tradycji. Urodził się 7 X 1902 w Krakowie, w wielojęzycznej ży-
dowskiej rodzinie inteligenckiej: z ojcem, Szymonem Menachem Laserem 7, mówił 
po hebrajsku (ojciec słabo znał język polski), z matką, Breindlą z Ornsteinów – po 
polsku, a w rozmowie z obojgiem rodziców często używał niemieckiego. Na intelek-
tualną formację Lazera duży wpływ miały dokonania i spuścizna duchowa ojca. 

3 D. L a z e r, Curriculum Vitae, b.d. Teczka personalna Dawida Lazera. AUJ, sygn. WF II 504.
4 S. W i n d a k i e w i c z, Recenzja pracy doktorskiej Dawida Lazera, b.d. Jw. – T. K o w a l s k i, Re-

cenzja pracy doktorskiej Dawida Lazera, z 22 VI 1930. Jw. – Dyplom doktorski Dawida Lazera, 
b.d. AGI, sygn. 2282/202. 

5 D. L a z e r: list do Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, z 30 V 1930; pismo do 
Ministerstwa Wyznań Religijnych w Warszawie, z 3 VII 1931. Teczka egzaminacyjna Dawida Laze-
ra. AUJ, sygn. WF II 504. – Zaświadczenie z 3 VII 1931, wydane przez Dziekana Wydziału Filozo-
ficznego UJ, Romana Dyboskiego. AUJ, sygn. WF II 504. 

6 Dyplom doktorski Dawida Lazera. – Safra we sajfa. Dr David Lazer śp. [Książką i szablą. Śp. dr Da-
wid Lazer]. „Maariw” 1974, nr z 29 XI, s. 33.

7 Nazwisko to zapisywano na trzy sposoby: „Lazer”, „Lazar” lub „Laser”. Ostatnia forma najczęściej 
występowała u Szymona Menachema, jego syn Dawid używał raczej pierwszej. W artykule przyję-
łam wersję „Lazer” dla syna i „Laser” dla ojca. 
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Laser był syjonistą i propagatorem języka hebrajskiego na ziemiach polskich. Jego 
nazwisko łączyło się z takimi pionierskimi tytułami w języku hebrajskim, jak „Ha-
-Asif” czy „Ha-Magid” 8, ale najważniejszym osiągnięciem edytorskim Lasera było 
powołanie własnej gazety – „Ha-Micpe”. 

Życie w pobliżu spraw zawodowych ojca wprowadziło Dawida Lazera w krąg 
wybitnych intelektualistów żydowskich przełomu wieku XIX i XX 9. Wspomnę tylko 
o niektórych z nich. Laser korespondował m.in. z Aharonem Kaminką, pochodzą-
cym z Berdyczowa, osiadłym w Wiedniu naukowcem, pisarzem i tłumaczem, który 
jako pierwszy przekładał na hebrajski poezję antyczną, wydając Mawo le-szirat 
ha-Jewanim (Wprowadzenie do poezji greckiej) 10. Częste kontakty łączyły też Lase-
ra-ojca z londyńskim pismem w języku hebrajskim „Ha-Me’orer”, na łamach swojej 
gazety chętnie widział on artykuły pióra jego twórcy i redaktora Josefa Chaima 
Brennera czy współpracownika Jehoszuy Rodlera Feldmana (pseud. Rabbi Binja-
min) 11. Ostatni z nich przyczynił się do promocji w Palestynie dzieł późniejszego 
noblisty, Szmuela Josefa Agnona, debiutującego na łamach „Ha-Micpe” 12. Agnon 
w dniu nominacji do Nagrody Nobla wspominał Lasera jako „pierwszego redaktora, 
nauczyciela i rabina” 13. Podziw Lazera dla dorobku literackiego przyszłego noblisty 
miał zapewne źródło w osobistych kontaktach z pisarzem. Po nominacji Agnona do 
Nagrody Nobla (1966) Lazer znalazł się w jego najbliższym otoczeniu 14. Kilka mie-
sięcy przed śmiercią Agnona jego córka Emuna donosiła listownie Lazerowi: „Ojciec 
nieczęsto spotyka się z gośćmi, ale ciebie chciałby spotkać” 15. 

Do „Ha-Micpe” posyłał swoje teksty również wybitny poeta piszący w języku 
hebrajskim i jidysz, znany z dzieł mistyczno-religijnych, elegii żałobnych, Uri Cwi 
Grinberg, z którym później współpracował także Lazer, inicjując publikację recen-
zji jego utworów najpierw w „Nowym Dzienniku”, a następnie – już w Izraelu – na 
łamach „Maariw” 16. Do kręgu autorów bliskich Laserowi należał też narodowy 
wieszcz Chaim Nachman Bialik; osobistą znajomość z nim zawarł także Lazer pod-
czas jego pobytu w Krakowie w 1931 roku. Współpraca Lasera z prezesem ruchu 

  8 Przy wydawaniu rocznika „Ha-Asif” Laser współpracował z N. Sokołowem, w „Ha-Magid” zaś był 
pomocnikiem redaktora i redaktorem.

  9 Zob. Sz. M. L a s e r, list do A. Kaminki, z 25 XI 1910. AGI, sygn. 202/49900-906/1.
10 Zob. na stronie: http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Kaminka_Aharon (data dostępu: 

26 IV 2018). 
11 Sz. M. L a s e r, list do J. Rodlera Feldmana, b.d. AGI, sygn. 202/49907-11/1. – D. L a z e r, Pras 

Nobel chalom – u-meci’ut. Im Szaj Agnon be-Stokholm (Nagroda Nobla – marzenie i rzeczywistość. 
Z Szajem Agnonem w Sztokholmie). W: Pgiszot mi sznej ewrej ha-masach (Spotkania po dwóch 
stronach kurtyny). Tel Awiw – Ramat Gan – Giwatajim 1968, s. 17. 

12 L a z e r, Pras Nobel chalom – u-meci’ut, s. 17.
13 J. C z e r n i o w i c, list do D. Lazera, z 19 X 1966 (zawiera relację ze spotkania z Sz. J. Agnonem 

po ogłoszeniu jego nominacji do Nagrody Nobla). AGI, sygn. 202/93/199/alef (stara sygn.: 49662-
663/1). 

14 Zob. E. J a r o n, listy do D. Lazera: z 24 IX 1969, 12 II 1971, 25 VIII 1974. AGI, sygn. 202/7141/1. 
– L a z e r, Pras Nobel chalom – u-meci’ut, s. 17.

15 J a r o n, list do Lazera, z 24 IX 1969.
16 Zob. D. L a z e r: list do U. C. Grinberga, z 23 VIII 1962. Archiwum Bibl. Narodowej w Jerozoli- 

mie, sygn. AC-4827; Frezje, mimoza i róże. Szkice polskie z lat 1933–1974 (wybór). Tel Awiw 1994, 
s. 107.
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syjonistycznego Nahumem Sokołowem była początkiem kontaktów Dawida z jego 
rodziną – synem Florianem i córką Celią. Łączyły ich sprawy polskie, które wywo-
ływały emocje zarówno w rodzinie Lazerów, jak i Sokołowów. Florian Sokołow re-
lacjonował w 1956 r. polski Październik: 

Żona moja wróciła z Polski i przepowiadała mniej więcej to, co nastąpiło. – Zobaczymy, jak to się 
dalej rozwinie. Tak czy inaczej, ta rewolta jest niezwykle emocjonująca 17. 

W roku 1932 nagła śmierć zakończyła edytorską i pisarską działalność redak-
tora „Ha-Micpe”. Lazer stał się spadkobiercą jego dorobku intelektualnego i zro-
dzonych tą drogą kontaktów, zwłaszcza że twórczość Lasera i prowadzona przez 
niego korespondencja nie przetrwały wojny, a przyjaźnie czy znajomości z osobami 
publikującymi w „Ha-Micpe” ściśle wiązały się z jego duchową spuścizną 18. 

Lazer w 1921 r. otrzymał dość nieoczekiwanie ofertę pracy w „Nowym Dzienni-
ku”. Najpierw był zatrudniony w charakterze tłumacza tekstów z jidysz na polski, 
następnie powierzano mu funkcje kolejno: redaktora nocnego, redaktora działu 
literackiego, a w 1934 r. redaktora naczelnego, na którym to stanowisku pozostał 
do wybuchu drugiej wojny światowej. Lazer był przekonany, że syjonistyczna pra-
sa w języku polskim będzie miała pierwszorzędne znaczenie w popularyzacji syjo-
nizmu i żydowskich spraw narodowych w sytuacji rosnącej do nich niechęci ze 
strony ośrodków władzy i ludności aryjskiej (pogromy). Liderzy syjonistyczni przy-
jeżdżający do Polski podkreślali „hebrajską” atmosferę redakcji, wytworzoną dzięki 
dobrej znajomości tego języka wśród jej członków i za sprawą wielu przedruków 
z prasy żydowskiej publikowanej w Palestynie. Kierunek polityki redakcyjnej „No-
wego Dziennika” wydawał się logiczny, redakcja prasy syjonistycznej w Polsce była 
zainteresowana wiadomościami o kraju, do którego wielu czytelników tej prasy 
planowało wyemigrować. Szymon Samet, który w latach dwudziestych wyjechał do 
Palestyny i znalazł zatrudnienie w jerozolimskim dzienniku „Ha-Arec”, okazał się 
jednym z bardziej cenionych źródeł informacji, co Lazer podkreślał w jednym z listów 
do niego:

Zapraszam Pana gorąco do dalszej współpracy dla nas: reportaże, wywiady, i – wycinki, wycinki! 
Niech Pan poda zarazem swoje minimalne honorarium – jakoś się porozumiemy, drogi Panie Samet. 
Ale... – posyłaj Pan, tnij Pan z gazet sensacje, daj Pan znak życia! 19 

Również ważnym kontaktem i współpracownikiem Lazera był legendarny re-
daktor izraelskiej prasy, Azriel Karlebach 20. W późniejszych latach zażyłość z nim, 
sięgająca czasów „Nowego Dziennika”, zadecydowała o wprowadzeniu Lazera do 
grona założycieli hebrajskiej gazety „Maariw”. Z drugiej strony, dziennikarze prasy 
hebrajskojęzycznej w Palestynie chcieli przekazywać swoim czytelnikom jak naj-
więcej informacji o jednej z największych diaspor żydowskich na świecie 21. Obie 

17 F. S o k o ł o w, list do D. Lazera, z 24 X 1956. AGI, sygn. 202/ 93211/alef.
18 Zob. L a z e r, list do Grinberga, z 23 VIII 1962. – L a s e r, list do Kaminki, z 25 XI 1910.
19 D. L a z e r, list do Sz. Sameta, z 4 IV 1936. AGI, sygn. 202/49881/1.
20 Zapis tego nazwiska jest różny, w prasie polskojęzycznej znajdujemy wersję „Azriel Karlebach”, 

w „Nowym Dzienniku” – „Ezriel Carlebach”. W artykule przyjęłam najczęściej spotykaną w wydaw-
nictwach polskojęzycznych formę „Azriel Karlebach”.

21 Zob. D. L a z e r, list do Sz. Sameta, z 27 X 1937. AGI, sygn. 202/49880-84/1.
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potrzeby sprzyjały wzajemnym i częstym kontaktom, temu służyła również wizyta 
Lazera w Palestynie w 1937 roku. Tuż przed wyjazdem pisał on do osiadłego tam 
Grinberga: 

Mam nadzieję, że niedługo spotkamy się na Bliskim Wschodzie, prawdopodobnie w najbliższych 
dniach lecę samolotem do kraju. Pierwszy raz go odwiedzę i możesz sobie wyobrazić, jak mnie to mo-
ralnie buduje. To będzie najważniejsza chwila w moim życiu 22. 

W egzotycznej Palestynie uwidoczniała się bliskość intelektualna osób wywo-
dzących się z kręgów syjonistycznych w Polsce, dawnych kolegów Lazera z „Nowe-
go Dziennika”, znajomych z „Ha-Micpe” czy ruchu skautowego Ha-Szomer ha-Ca-
ir. Lazer wrócił do Krakowa zbudowany etosem chalucowym 23, z postanowieniem 
dokonania w przyszłości alii 24, jednak pozytywne emocje zostały ostudzone przez 
obawy przed trudnościami urządzenia się na nowym miejscu oraz przez opór przed 
zbyt wczesnym opuszczeniem redakcji „Nowego Dziennika”, z którym jako redaktor 
Lazer czuł się silnie związany. Prawie trzy lata później wybuch wojny wymusił 
emigrację. W przypadku Lazera – który był co do tego przekonany już na etapie 
studiów – kierunek mógł być tylko jeden: Palestyna 25.

W pierwszych dniach września 1939 Lazer odesłał żonę i córkę pod wschodnią 
granicę Polski, z zamiarem dołączenia do nich po zamknięciu spraw redakcyjnych. 
Opuścił Kraków 4 IX 1939 razem z Romanem Brandstaetterem, redaktorem działu 
literackiego w przedwojennej „Opinii”. Przedzierali się przez ziemie wschodnie: do-
tarli do Przemyśla, Lazer zdążył tam jeszcze stanąć przy grobie dziadka Jehudy 
Lejba Lasera, a następnie przez Lwów i Kowno dotarli do Wilna, gdzie czekała ro-
dzina Lazera 26. W Wilnie, w towarzystwie literatów i dziennikarzy przedwojennej 
prasy żydowskiej, wiedli czynne życie zawodowe – Lazer korzystał z miejscowej bi-
blioteki 27, posyłał artykuły do „Ha-Arec”, Brandstaetter pisał Kupca warszawskiego. 
W styczniu 1940 rozpoczęli usilne starania o uzyskanie certyfikatu do Palestyny. 
Było to niezwykle trudne, Wilno w tym czasie przepełniali żydowscy uchodźcy pra-
gnący wydostać się z terenów objętych wojną, a wielu z nich planowało podróż 
właśnie do Erec Israel. Lazerowi próbował przyjść z pomocą Samet, starając się 
o dokument dla niego w Palestynie, w Sochnucie 28. Jednak nazwisko Dawida Laze-
ra nie znalazło się na liście 20 działaczy, którym Sochnut w porozumieniu z komisją 
w Kownie przygotował certyfikaty, zawiadamiając jednocześnie Sameta, że przesła-
nie kolejnego certyfikatu będzie możliwe tylko w przypadku zapewnienia dodatko-

22 D. L a z e r, list do U. C. Grinberga, z 30 V 1937. Archiwum Bibl. Narodowej w Jerozolimie, sygn. 
AC-4827 (przeł. E. K o s s e w s k a). 

23 Etos chalucowy wiązał się z pracą na ziemi, zagospodarowywaniem nowych terenów w Palestynie/
Izraelu, odrodzeniem języka hebrajskiego. Zob. E. K o s s e w s k a, „Ona jeszcze mówi po polsku, 
ale śmieje się po hebrajsku”. Partyjna prasa polskojęzyczna i integracja kulturowa Żydów w Izraelu 
(1948–1970). Warszawa 2015, s. 36.

24 Alija (hebr. wspinanie się, wznoszenie, pielgrzymka’) oznacza migrację Żydów do Palestyny/Izraela.
25 Zob. L a z e r, Frezje, mimoza i róże, s. 114.
26 L a z e r, Pgiszot mi-sznej ewrej ha-masach, s. 126–134.
27 Karta biblioteczna Dawida Lazera za okres 11 III–30 IX 1940 znajduje się w AGI (sygn. 2282/202). 
28 S o c h n u t  – organ wykonawczy Światowej Organizacji Syjonistycznej, działający na rzecz osad-

nictwa żydowskiego w Palestynie/Izraelu.
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wego tranzytu i bezpiecznego przekazania dokumentu 29. Wspomnienia Lazera 
wskazują na to, że otrzymał on jednak certyfikat, za to pojawił się problem z wizą 
tranzytową. Lazer zdecydował się mimo to opuścić Wilno wraz z rodziną: 

Odbyliśmy potem długą i daleką wędrówkę do Palestyny – z Wilna przez Moskwę, Baku, Morze 
Kaspijskie, Teheran, Bagdad i Transjordanię, odbywaliśmy tę drogę wszystkimi możliwymi środkami 
lokomocji – a na szlakach tych, w miarę zbliżania się do lądu azjatyckiego tyle przecież na każdym 
kroku budziło się wspomnień dawnych studiów i dociekań orientalnych 30. 

W styczniu 1941 rozpoczął nowe życie w Tel Awiwie. Laser miał czworo dzieci, 
wojnę przeżył tylko Dawid 31. 

Palestyna była w latach 1939–1947 jednym z największych centrów wychodź-
stwa polskiego. Po przybyciu Lazer znalazł się w środowisku dawnych dziennikarzy 
„Nowego Dziennika” i wybitnych literatów z „Ha-Micpe”. Losy osiadłych tam Żydów 
pochodzących z Polski, emigrantów polskich i żydowskich, wzajemnie się przeni-
kały, wywołując poczucie swojskości językowej i kulturowej. Spora część miesz-
kańców Palestyny (do niedawna polskich obywateli) stworzyła na Bliskim Wschodzie 
środowisko polityczne wyrażające idee i wartości przedwojennego społeczeństwa 
polskiego. Sprzyjało temu bogate życie naukowe, zawodowe, towarzyskie i kultu-
ralne, które uchodźcy starali się prowadzić na wzór przedwojennego życia w War-
szawie, Krakowie czy innych polskich miastach. Przedstawiciele polskiego rządu 
na emigracji chętnie korzystali z pomocy polskich Żydów, licząc na wsparcie ze 
strony stowarzyszeń żydowskich i miejscowej ludności. Chętnie nawiązywali więc 
kontakty z osobami dobrze zorientowanymi w lokalnych strukturach władzy ży-
dowskich organizacji. Spotkanie Dawida Lazera z profesorem Stanisławem Kotem, 
wówczas ministrem stanu na Bliskim Wschodzie, a następnie ministrem informa-
cji w Rządzie RP na Uchodźstwie, zaowocowało zatrudnieniem Lazera w Centrum 
Informacji na Wschodzie 32. Z rekomendacji Kota objął Lazer również stanowisko 
kierownika Polskiej Agencji Telegraficznej, gdzie współpracował m.in. z Brand- 
staetterem i Władysławem Broniewskim. Z tym ostatnim połączyły go na długie 
lata więzi głębokiej przyjaźni. Powojenne listy Broniewskiego do Lazera zaczynały 
się od słów „Kochany Davy”, pełne były intymnych zwierzeń i historii z osobistego 
życia pisarza. W jednym z nich czytamy: 

Jest mi strasznie miło myśleć, że – w końcu nie tak dalekiej – w Palestynie, przepraszam: w Pań-
stwie Izrael, jest ktoś, kto równie jak ja po mazowiecku wiele odczuwa. Miły Dawidzie! Ja kocham cały 
świat – minus łajdaków, ludożerców, Trumanów itp. Ja – może – bardziej bym polubił Palestynę, gdyby 
nie to, że serce moje wtedy krwawiło, z wielu powodów 33. 

Lazer często powoływał się na przyjaźń z Broniewskim, z dystansem, ale i z to-
lerancją odnosił się do jego komunistycznych sympatii oraz zachwytu nad dostat-

29 S o c h n u t, pismo do Sz. Sameta, z 21 VII 1940. AGI, sygn. 202/49/576/1.
30 D. L a z e r, list do T. Kowalskiego, z 18 VI 1947. AGI, sygn. 202/5355/1.
31 Jego brat Kalman, student Politechniki w Wiedniu, zmarł na gruźlicę w 1908 roku.
32 Zawiadomienie o wypowiedzeniu stanowiska D. Lazerowi od 28 II 1945. Kopia w archiwum pry-

watnym autorki artykułu. 
33 W. B r o n i e w s k i, list do D. Lazera, z 27 V 1952, Warszawa. Archiwum prywatne autorki arty-

kułu. Powodem cierpienia Broniewskiego w Palestynie była tęsknota za Polską, za córką pozosta-
wioną w Rosji i za żoną – więźniarką Auschwitz, a także niepokój o ich los.
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kiem i uposażeniami będącymi skutkiem poparcia przez niego systemu komuni-
stycznego. W pierwszych latach pobytu Lazera w Palestynie często w jego otoczeniu 
można było spotkać też Melchiora Wańkowicza i Romana Brandstaettera. Po 
opuszczeniu przez tego ostatniego Palestyny i odejściu od żydostwa ich relacje 
stały się chłodne, w zasadzie przyjaźń owa się rozpadła. 

Krakowskie pochodzenie Lazera oraz doświadczenie wyniesione z przedwojen-
nej prasy polskojęzycznej sprzyjało współpracy z gazetami polskich uchodźców 
w Palestynie. Wiktor Weintraub, student filologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
redaktor dwutygodnika politycznego i literackiego „W Drodze”, chętnie widział ar-
tykuły Lazera w swoim piśmie 34. Po zakończeniu drugiej wojny światowej i stop-
niowym odpływie z Palestyny uchodźców polskich Lazer związał się głównie z pol-
ską prasą emigracyjną w Londynie. Za publikację w „Wiadomościach” wspomnień 
o Broniewskim przyznano mu w 1973 r. Nagrodę im. Mieczysława Grydzewskiego 35. 
Nie tracił kontaktu również z ośrodkiem polskiej emigracji w Paryżu, ze strony 
Jerzego Giedroycia przychodziły prośby o promocje wydawnictw „Kultury” na tere-
nie Izraela. Lazer mógł w tym niewątpliwe pomóc, i pomagał. To dzięki niemu temat 
literatury polskiej w prasie hebrajskojęzycznej był stale aktualny, o nowościach 
„Kultury” izraelscy czytelnicy często dowiadywali się po raz pierwszy z tekstów 
Lazera drukowanych na łamach „Maariw”. Współpraca z polską prasą w Londynie 
czy Paryżu sprzyjała utrzymaniu więzi z polskimi pisarzami emigracyjnymi, Lazer 
korespondował z Aleksandrem Watem, przyjaźnił się ze Stanisławem Vincenzem. 
Po śmierci tego ostatniego jego syn Andrzej pisał: 

pozwoli Pan, że choć osobiście nieznajomy, zwrócę się do Pana z następującą wielką prośbą: w najbliż-
szym czasie ukaże się pośmiertny tom dzieła mego Ojca pt. Listy z nieba (trzecia część Na wysokiej 
połoninie). Bardzo by nam na tym zależało, to jest Matce mojej oraz mnie, aby w „Wiadomościach” 
londyńskich ukazała się recenzja z tej książki Pańskiego pióra, zarówno dlatego że cenimy Pana osobi-
ście jako człowieka i pisarza, jak i dlatego, że jest Pan znany i ceniony przez czytelników „Wiadomości”, 
a wreszcie także (last not least) dlatego, że znał Pan mego śp. Ojca i – o ile słyszałem od Matki – cenił 
Pan Go zarówno osobiście, jak też literacko 36. 

Lazer był przede wszystkim dziennikarzem hebrajskojęzycznym. Nie nosił styg-
matu niedostosowania językowego i kłopotów tożsamościowych, typowych dla 
uchodźców, procentowało tu wychowanie narodowe odebrane od ojca i społeczne 
nabyte w szeregach Ha-Szomer ha-Cair. Po przyjeździe do Erec Israel znalazł się 
w głównym nurcie hebrajskojęzycznej prasy. Kontynuował współpracę z „Ha-Arec”, 
wszedł do zespołu „Jediot Achronot”. W roku 1947 wraz z grupą innych dzienni-
karzy, na czele z Karlebachem, opuścił redakcję tej gazety i wziął udział w tworze-
niu „Maariw” – jednego z najważniejszych tytułów izraelskiej prasy. Przez 20 lat 
piastował stanowisko redaktora działu literackiego tego pisma, a w opinii Karleba-
cha należał do ścisłego grona decyzyjnego gazety i pozostawał w tym kręgu do 
momentu odejścia na emeryturę w 1967 roku 37.

34 Zob. W. B r o n i e w s k i, upoważnienia dla D. Lazera, z 29 VII 1945, do odbioru pieniędzy i książek. 
Archiwum prywatne autorki artykułu. 

35 Zob. J. S a k o w s k i, list do D. Lazera, z 19 XI 1973. AGI, sygn. 202/49609/1.
36 A. V i n c e n z, list do D. Lazera, z 11 XI 1974. AGI, sygn. 202/49628/1.
37 Zob. A. D w i r, notatka biograficzna o Dawidzie Lazerze, z 23 X 1980. Archiwum prywatne autor-
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Praca w charakterze szefa działu literackiego, ale też zdolność nawiązywania 
kontaktów osobistych i korespondencyjnych otwierały przed Lazerem możliwości 
kooperacji z przedstawicielami międzynarodowego środowiska literatury i sztuki. 
Bliskie stosunki łączyły go z Markiem Chagallem; Lazer odwiedzał go, wymieniał 
z nim listy, pojawiają się w nich również wątki polskie. Pisał np.: 

Czytam właśnie, że ukazał się poemat polskiego poety Ficowskiego, zatytułowany List do Marca 
Chagalla, z Pańskimi ilustracjami. Być może pamięta Pan, że to ja miałem zaszczyt pierwszy opowiedzieć 
Panu o tym wspaniałym twórcy. Pozwalam sobie tedy zwrócić się do Pana z uprzejmą prośbą i pytaniem 
– czy nie sądzi Pan, drogi Mistrzu, że uczciwie „zapracowałem” na to, by ozdobić mą nową książkę 
Pańskim obrazem lub rysunkiem dołączonym do rozdziału o Pańskiej twórczości, począwszy od Witeb-
ska do gobelinów w naszym Knesecie? 38 

Serdeczne relacje wiązały go również z Katią i Thomasem Mannami, a także 
z Friedrichem Dürrenmattem. Literackie rozmowy prowadził Lazer też z greckim 
noblistą Jorgosem Seferisem. Z uznaniem o publicystce Lazera wyrażali się wybit-
na poetka tworząca w języku hebrajskim Lea Goldberg 39 oraz piszący po polsku 
i w jidysz Kalman Segal. Ten ostatni po przyjeździe do Palestyny zwrócił się do 
Lazera w taki sposób: 

Muszę Panu powiedzieć, choć zapewne wie Pan o tym, że wielu członków społeczności pisarskiej 
i nie tylko pisarskiej, mówi o Panu z takim szacunkiem i uznaniem, z jakim nie wyraża się o żadnym 
innym pisarzu. Wczoraj rozmawiałem z młodym badaczem języka hebrajskiego, który chciał mi pomóc 
w nawiązaniu kontaktu z Panem. Nie wiedział, że napisałem do Pana już trzeciego dnia po moim przy-
jeździe. Ów badacz powiedział mi: „Byłoby dobrze, gdyby się Pan poznał z dr. Lazerem”. Nie wiem nawet, 
czy zna się on z Panem osobiście [...]. Proszę mi nie mieć za złe, że piszę do Pana. Czy mógłbym przysłać 
Panu książkę po żydowsku, którą wziąłem od jednego z mych tutejszych znajomych? Dostał ją ode mnie 
trzy lata temu, a teraz poprosiłem, żeby mi ją pożyczył do chwili, w której nadejdzie mój bagaż z Polski 40. 

Wykształcenie Lazera odebrane na Uniwersytecie Jagiellońskim odzwierciedla-
ło się w liczbie tekstów poświęconych literaturze polskiej, ale także w wykazywanej 
przez niego szczególnej wrażliwości na sprawy twórców przybywających z Polski do 
Izraela. Służył im pomocą w odnalezieniu się na polu zawodowym w nowej rzeczy-
wistości, co zwykle jest szczególnie trudne u ludzi pióra przy zmianie kulturowej 
i językowej. Wiele zawdzięczał mu Stanisław Wygodzki, którego poezje i opowiada-
nia Lazer popularyzował w środowisku hebrajskojęzycznym, włączył go też do 
pracy w redakcji „Maariw”. Za dorobek publicystyczny Lazer został w 1960 r. wy-
różniony Nagrodą Sokołowa 41.

Publicystyka Lazera mieści się w głównym nurcie dyskursu kulturowego XX wie-

ki artykułu. – D. L a z e r, list do A. Karlebacha, z 2 IV 1951. AGI, sygn. 202/49887. – A. K a r- 
l e b a c h, list do D. Lazera, z 20 IV 1952. AGI, sygn. 202/71/72/1.

38 D. L a z e r, list do M. Chagalla, z 7 XII 1970. Archives Marc et Ida Chagall, Paris. Dziękuję P a n i 
M e r e t  M e y e r  G r a b e r  za odszukanie i udostępnienie listu. Lazerowi udało się pozyskać 
wzmiankowany szkic, zapewne zamieścił go w książce Le-chesed u-le-szewet (áNa dobre i na złeñ. 
T. 2. Tel Awiw 1973), w której znajduje się rysunek Chagalla.

39 Zob. L. G o l d b e r g, list do D. Lazera, z 28 III 1954. AGI, sygn. 202/93184/alef.
40 K. S e g a l, list do D. Lazera, z 13 IV 1970. AGI, sygn. 202/49735/1.
41 W Izraelu ukazały się następujące książki D. L a z e r a: Pgiszot mi-sznej ewrej ha-masach; Le-che-

sed u-le-szewet; Raszim be-Israel (Postaci Izraela). Tel Awiw 1961; Masa u-meriwa (Eseje i polemi-
ki). Tel Awiw 1971.
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ku. Jego uwagę przyciągał zestaw problemów uniwersalnych, skupiających się 
wokół tematyki żydowskiej, z szerokim otwarciem na dziedzictwo galutu (czyli 
diaspory), kierujące się w stronę uniwersalizmu jako sposobu głębokiego doświad-
czania humanizmu. Sprzyjały temu młodość spędzona w wielokulturowej Galicji, 
zainteresowanie literaturą międzynarodową, która otwierała Lazera na różne kręgi 
kulturowe. Za jego pasjami filologicznymi stało wykształcenie i związki literackie 
z kulturą polską, na które nie kładły się cieniem powojenne wydarzenia polityczne. 
W roku 1958 odwiedził on Polskę. Po żydowskim życiu w Warszawie czy w jego 
rodzinnym Krakowie nie pozostał ślad, Lazera przytłoczyła pustka i ponury klimat 
PRL-owskiej rzeczywistości. Zmarł w Tel Awiwie w 1974 roku 42. Koledzy z „Maariw” 
pożegnali go uroczystym koncertem muzyki Fryderyka Chopina.

Między uniwersalizmem a hebraizacją

Prosperowanie Żydów w diasporze – na styku kultur i w atmosferze wielojęzyczno-
ści – sprzyjało poszerzaniu horyzontów kulturowych oraz wyrafinowaniu. Nabyty 
w galucie multikulturalizm czynił z obywateli izraelskich zakorzenionych kosmo-
politów, chętnie spoglądających w stronę wielokulturowych cywilizacji i wartości 
uniwersalnych 43. Hamowały ten proces pamięć o Zagładzie, związane z tym poczu-
cie nieprzewidywalności wydarzeń, wzmacniane przez antysemickie fantazje; w re-
zultacie kosmopolityczne wizje były zastępowane partykularnym interesem naro-
dowym. Projekt państwa żydowskiego zdefiniowanego etnicznie wymagał odmiennej 
oferty kulturalnej – jednorodnej, opartej na doświadczeniu historycznym, „ukrytej 
tradycji”, materii konstytuującej tożsamość żydowską, która, jak pisał Natan Sznai- 
der: „Jest [...] czymś więcej niż produktem swego nieżydowskiego otoczenia” 44. 

Idee unifikacji kultury diaspor żydowskich oraz ustanowienia prymatu języka 
hebrajskiego pojawiły się jeszcze przed powstaniem państwa żydowskiego. Zanim 
przejdę do analizy okoliczności przyczyniających się do wzrostu zapotrzebowania 
na rynku księgarskim na hebrajskie przekłady dzieł literatury polskiej, poświęcę 
nieco miejsca tamtejszemu potencjałowi tejże literatury w oryginale. W Palestynie 
krzyżowały się drogi różnych typów polskich emigracji. Strumień polskich książek 
płynął od pierwszych alii z Polski do Erec Israel, zwykle znajdowały się one w ple-
caku żydowskiego uchodźcy. Wraz z napływem polskich obywateli do Palestyny, 
w czasie drugiej wojny światowej powstała tam bogata infrastruktura wydawnicza 
dla zaspokojenia potrzeb autorów, czytelników oraz tamtejszych polskich szkół, 
instytucji i stowarzyszeń. Specjalnie w tym celu powoływano komitety inicjujące 

42 Zob. Dr Dawid Lazer ejnenu (Nie ma dra Dawida Lazera). „Maariw” 1974, nr z 28 XI, s. 1. – Dr Da-
wid Lazer szloszim lemoto (30 dni po śmieci dra Dawida Lazera). Jw., nr z 29 XII, s. 19.

43 Zob. N. S z n a i d e r, Pamięć żydowska i kosmopolityczny ład. Hannah Arendt i kondycja żydowska. 
Przeł. E. O s i e c k a - K l e i b e r, A. D i n i e j k o. Warszawa 2015, s. 18–19.

44 S z n a i d e r  (op. cit., s. 34) definiuje to następująco: „Na tożsamość Żydów składa się również coś 
więcej niż styl życia i kultura. Jest ona czymś więcej niż produktem swego nieżydowskiego otocze-
nia. Wydaje się na nią składać jeszcze coś, czego nie da się określić, stosując »normalne« instru-
menty nauk społecznych. Może to być coś fizycznego i metafizycznego zarazem. Arendt nazwała to 
»ukrytą tradycją«”.
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serie książkowe, odpowiednio do zapotrzebowania rosła też liczba prywatnych 
i społecznych bibliotek. Po opuszczeniu Palestyny przez polskich uchodźców (1947) 
polskie książki trafiły w ręce przybywających na te ziemie Żydów z Polski, ewentu-
alne niedobory uzupełniano w ramach kontraktów handlowych z krajem nad Wi-
słą 45. Powstanie Izraela (1948) zmieniło priorytety kulturowe żydowskiego państwa, 
malała tolerancja dla wielokulturowości, zaczął się usystematyzowany proces 
propagowania języka hebrajskiego z równoległym dezawuowaniem wydawnictw 
obcojęzycznych. Przy powolnym rozwoju literatury w języku hebrajskim rodziła się 
naturalna potrzeba przekładów literatury z języków narodowych 46.

Pierwsza edycja Mitologii w języku hebrajskim została opublikowana w 1952 ro- 
ku. W tym czasie w prasie izraelskiej zaczęły się pojawiać negatywne oceny wydaw-
nictw obcojęzycznych. Wiele z nich ukazywało się w „Maariw”, w najbliższym śro-
dowisku Lazera. Jako syjonista nie musiał on odcinać się od swoich upodobań 
literackich czy tożsamości kulturowej, osiągnięcia jego ojca i jego własne w tym 
zakresie tłumiły zarzuty o działania na szkodę języka hebrajskiego, ale niewątpliwie 
Lazer był zainteresowany wzmacnianiem kulturowych fundamentów państwa. 
W sytuacji gdy notowano deficyt atrakcyjnych lektur hebrajskich, przekłady z ję-
zyków obcych jawiły się jako wyjątkowo pożądane 47. Na temat polskiej literatury 
tłumaczonej na hebrajski pisał Ryszard Löw; sporządził dość szczegółową listę, 
zaopatrzoną w komentarz, nie ma zatem powodu do tego wracać, warto jednak 
przypomnieć celowość niektórych przekładów, tzn. poznać prowadzoną ówcześnie 
politykę wydawniczą 48. Poza walorami literackimi, zaspokajaniem gustów czytel-
ników oraz samych autorów przekładu znaczenie miały także cele wychowawcze 
i propagandowe. Literatura polska – bogata w treści narodowe – mogła uzupełnić 
np. nurt twórczości patriotycznej w literaturze hebrajskiej. Sięgano po prace, któ-
re współbrzmiały z izraelską ideologią państwową – w tej kategorii niepodzielnie 
królował Adam Mickiewicz. W pierwszych dwóch dekadach istnienia państwa ży-
dowskiego, przy silnej izraelskiej lewicy, nie mogło, oczywiście, zabraknąć Ludzi 
bezdomnych Stefana Żeromskiego czy pozycji kultowej, na której wychowało się 
wielu lewicowych, pochodzących z Polski, członków kibuców – Płomieni Stanisława 
Brzozowskiego 49. Były też wybory środowiskowe, np. Karlebach, przekazując do 
tłumaczenia Lazerowi egzemplarz Bartka zwycięzcy Henryka Sienkiewicza, określił 
cel tej publikacji następująco: 

Mam nadzieję, że z łatwością osiągniesz zdjęcie Sienkiewicza i napiszesz kilka wierszy jego biogra-
fii i coś o tej książce, żeby się nadawało dla żołnierzy żydowskich wracających z wojny, służących pod 
obcą, a nie własną flagą 50. 

45 Zob. H. L i t y ń s k a, Polska książka w Izraelu. „Od Nowa” 1960, nr 13, s. 6. 
46 Zob. R. F r i s t e r, Powiedz mi, co czytasz, a powiem ci, kim jesteś... Jw., 1959, nr 33, s. 7.
47 Sondaże sporządzane na użytek publicystyki dostarczają szacunkowych danych. Wiadomo z nich, 

że w 1958 r. tylko 16,7% książek tłumaczonych to była literatura piękna skierowana do dorosłych, 
6,3% literatura dziecięca, a pozostałe pozycje stanowiły podręczniki szkolne, prace naukowe, al-
bumy, wydania Biblii i inne (zob. ibidem, s. 3).

48 R. L ö w, Literatura polska w przekładach hebrajskich. „Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – 
Dokumenty” z. 3 (2000), s. 93–101.

49 Zob. L i t y ń s k a, op. cit., s. 6. 
50 A. K a r l e b a c h, list do D. Lazera, z 23 X 1946. AGI, sygn. 202/71/72/1 (przeł. E. K o s s e w s k a).
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Bohater tej noweli – będący symbolem ludzi, którzy walcząc u boku obcych 
mocarstw, byli uwikłani w konflikt tożsamościowy, stawali nierzadko w obliczu 
sprzeczności swych działań z interesem własnego narodu – ostatecznie ponoszący 
osobistą porażkę, wydawał się doskonałym przykładem negatywnym dla tendencji 
asymilacyjnych, jakie istniały wśród Żydów żyjących w diasporze. Publikacja no-
weli Sienkiewicza po hebrajsku w 1946 r., przy napływających do Palestyny falach 
Żydów z Europy, tuż przed powstaniem państwa, pokazywała kierunek integracji 
i wyzwań stojących przed narodem żydowskim. Doskonale wpisywała się zarówno 
w patriotyczny profil „Jediot Achronot”, jak i w syjonistyczne przekonania auto- 
ra przekładu, Lazera, którym dawał już wyraz pracując w „Nowym Dzienniku”.

Zupełnie inne cele przyświecały przekładowi na język hebrajski Mitologii Paran-
dowskiego. Za wprowadzeniem tego utworu na listę lektur hebrajskojęzycznych 
stała taka sama chęć doświadczenia starożytnych i wielkich cywilizacji, którą z ła-
twością można odnaleźć w dorobku autora Mitologii 51. Misją Parandowskiego była 
promocja, z jednej strony, literatury, którą za Władysławem Witwickim definiował 
jako „opracowanie doznanych przyjemności”, z drugiej strony – antyku, który wy-
stępował w całej jego twórczości wprost i zakulisowo 52. Mitologia jest świadectwem 
obu tych fascynacji pisarza 53. Istotne dla tłumacza były też walory literackie książ-
ki. Krytycy Mitologii podkreślali właściwe jej bogactwo, a zarazem zwięzłość wątków 
mitycznych, dopełnionych dodatkowo przez wartości estetyczne i narracyjne opo-
wiadań 54. Baśniowy styl i liryka eposu wprowadzały czytelnika w nadrzeczywistość, 
która dobrze komponowała się z repertuarem obrzędów i mistyką Palestyny, oscy-
lującą wokół grecko-rzymskich tradycji, gdzie współczesność przeplatała się z hi-
storią dawnych wieków, czerpiąc ze wzorów osobowych kultury biblijnej 55. Antyk 
był zwrotem w kierunku kulturowej spuścizny Żydów w diasporze, pobudzał do 
wyższych aspiracji w świecie zdominowanym przez doczesną ideologię państwa oraz 
trudności życia na Bliskim Wschodzie. Porzucenie antycznych korzeni oznaczałoby 
emigrację z europejskiej przestrzeni kulturowej, bazy poważnej części żydowskiego 
społeczeństwa w Palestynie. Nieśmiertelność tematu, lista wznowień i skala nakła-
dów Mitologii w Polsce, przy dużym odsetku w Izraelu obywateli pochodzących z tego 
kraju, gwarantowały przekładowi poczytność i sukces komercyjny 56. 

51 Zob. K o z i k o w s k i, op. cit., s. 44.
52 Zob. J. P a r a n d o w s k i, Wspomnienia i sylwety. Wrocław 1960, s. 195, 197. – S t u d e n c k i, 

op. cit., cz. 2, s. 5.
53 Zob. P a r a n d o w s k i, Wspomnienia i sylwety, s. 198. 
54 Zob. S t u d e n c k i, op. cit., cz. 2, s. 39–40, 47.
55 Zob. ibidem, s. 42.
56 Na temat recepcji i warsztatu Mitologii zob. J. P a r a n d o w s k i, Luźne kartki. Wyd. 2, rozszerz., 

Wrocław 1967, s. 230–240. Książka Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian ukazała się 
po raz pierwszy w 1924 r., w lwowskim wydawnictwie H. Altenberga, i była wielokrotnie wznawia-
na, w 1992 r. opublikowano już jej wyd. 24. Równocześnie z Mitologią J. P a r a n d o w s k i  ogłosił 
w tej samej oficynie książkę Eros na Olimpie (Lwów 1924) i przedmowę w tomie Poezji O. W i l d e’a 
(Przeł. J. K a s p r o w i c z. Lwów 1924). Zob. S t u d e n c k i, op. cit., cz. 1, s. 11. Parandowski, 
korzystając z pomocy J. Mirskiego, swego serdecznego przyjaciela, pracującego w jednym z wy-
działów Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, starał się wpisać Mitologię na 
listę lektur szkolnych (zob. Listy Jana Parandowskiego do Józefa Mirskiego z lat 1922–1930. Oprac. 
M. K ł o s. „Roczniki Humanistyczne” 2004, z. 1, s. 287).
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O pozwolenie na wydanie Mitologii w Izraelu zwrócił się Lazer do Parandowskie-
go w chwili, gdy jej przekład na język hebrajski był już na ukończeniu 57. W liście 
do pisarza wybór ów tłumaczył upodobaniem do nauk filologicznych oraz pragnie-
niem rozszerzenia kanonu lektur hebrajskich o pozycję klasyczną. Ustalił warunki 
publikacji, wspomniał też o honorarium, które z powodu przepisów dewizowych 
obowiązujących w Izraelu miało trafić na zablokowane konto i pozostać do wyko-
rzystania na miejscu 58. Parandowski zezwolił na druk Mitologii w wydawnictwie 
Ketawim (Pisma), zastrzegając sobie, że zawrze ono z nim umowę i określi odpowied-
nią zapłatę za prawa autorskie. Mitologia cieszyła się dużym powodzeniem w pierw-
szej i drugiej edycji, izraelscy czytelnicy docenili jej walory literackie, ale pisarz 
został w swoich roszczeniach zupełnie pominięty, czym poczuł się głęboko urażony 59.

Rozwój wypadków zaskoczył Lazera, który w jednym z listów wyjaśniał: 

Dotychczas tłumaczono u nas bez żadnych ograniczeń, bez zezwolenia i bez zapłaty honorarium 
autorskiego – dzieła pisarzy rosyjskich, polskich, czeskich itd. – w przekonaniu, że kraje bloku sowiec-
kiego nie należą do konwencji o prawach autorskich 60. 

Polska, co prawda, podpisała międzynarodową umowę regulującą kwestię praw 
autorskich, ale izolacja państw za żelazną kurtyną nastręczała poważne trudności 
w dochodzeniu swoich praw przez twórców. Gdy skarga Parandowskiego trafiła do 
hebrajskiego Pen Clubu i przyjęła bardziej formalny charakter, Lazer, chcąc ratować 
wizerunek izraelskich wydawców, zmienił swoją ocenę sytuacji, kwalifikując ewen-
tualne naruszenia praw autorskich jako rzadkie incydenty, i tak też przedstawił 
sprawę Parandowskiego 61. Oficjalna opinia Lazera – jako członka zarządu, sekreta-
rza i skarbnika Związku Pisarzy Hebrajskich oraz członka hebrajskiego Pen Clubu – 
nie mogła być inna. W rzeczywistości przedruki bez zgody autora stanowiły plagę 
tamtejszej prasy i wydawców. Potrzeby czytelnicze wielokulturowego społeczeństwa 
były zróżnicowane i bardzo szerokie, a z tych powodów książki miały niskie nakła-
dy. W takich warunkach izraelskie wydawnictwa niewiele też mogły zapłacić, ale 
większy kłopot był z tymi, które – tak jak Ketawim – w ogóle nie uznawały roszczeń.

Sprawa Parandowskiego trafiła do hebrajskiego Pen Clubu i Ministerstwa Edu-
kacji Izraela. Pierwsza instytucja bezradnie rozkładała ręce wobec „cynicznego 
zachowania się wydawcy” 62, druga zaś gotowa była podjąć się negocjacji z oficyną, 
ale krótko po tym przestała ona istnieć 63. Wydawnictwo Ketawim wkroczyło na 
rynek z rozmachem i szumem, by po kilku nieudanych przedsięwzięciach zaniechać 
druku nowych dzieł i ograniczyć swoją działalność do wyprzedaży resztek nakładów, 
zbywając przy tym dawnych wierzycieli 64. Niewątpliwie aspekt prawny związany 

57 W liście do J. Parandowskiego, z 28 II 1952, D. L a z e r  (BN. Zob. Aneks. List 1) prosił o pozwo-
lenie na wydanie Mitologii, a już w następnym, z 13 VII, zawiadamiał, że książka się ukazała.

58 Zob. L a z e r, list do Parandowskiego, z 28 II 1952.
59 Zob. J. P a r a n d o w s k i, list do D. Lazera, z 27 IX 1954. BN.
60 D. L a z e r, list do J. Parandowskiego, z 13 VII 1952. BN.
61 D. L a z e r, list do J. Parandowskiego, z 2 II 1955. BN. Zob. J. P a r a n d o w s k i, listy do D. Laze-

ra, z: 25 VIII 1953, 27 IX 1954. BN.
62 L a z e r, list do Parandowskiego, z 2 II 1955.
63 Zob. A. M e i s e l s, list do J. Parandowskiego, z 3 IX 1955. BN.
64 Zob. L a z e r, list do Parandowskiego, z 2 II 1955.
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z przekładem i drukiem Mitologii przerósł dobre intencje Lazera, wywołał przykre 
skutki, tak dla autora, jak i tłumacza, o czym wielokrotnie zapewniał on Paran-
dowskiego, wyrażając szczere ubolewanie z powodu przebiegu spraw w wydawnic-
twie. Mitologia trafiała do drugiego pokolenia Żydów i do kolejnych generacji, 
spotykając się z uznaniem czytelników 65.

Hellenistyczne zainteresowania Ben Guriona

Nie zachowała się korespondencja Dawida Lazera z Dawidem Ben Gurionem sprzed 
1952 r., co oznacza, że temat publikacji zbioru mitów greckich i rzymskich stano-
wił pierwszą próbę nawiązania kontaktu i płaszczyznę do dalszych spotkań między 
nimi. Zainteresowanie Ben Guriona antykiem było powszechnie znane, demonstro-
wane, choć nie przyniosło owoców literackich czy naukowych, było raczej „serdecz-
nym sentymentem” wobec dawnych wieków 66.

Podziw Ben Guriona dla kultury helleńskiej nie wynikał wprost ze ścieżki jego 
edukacji. W literaturze przedmiotu można znaleźć skąpe i nieprecyzyjne informacje 
na temat wykształcenia przyszłego szefa rządu izraleskiego. Wiadomo jedynie, że 
naukę rozpoczął w chederze 67 w Płońsku. W wieku 7 lat zmienił szkołę, jak zazna-
czał, na bardziej nowoczesną, uczył się języka hebrajskiego, chodził do bejt midra-
szu 68, do 14 roku życia pobierał naukę w różnych miejscach, ale nie zostały one 
nigdzie podane 69. W wieku 18 lat podjął próbę zdobycia zawodu i zdania matury 
w Szkole Mechaniczno-Technicznej ufundowanej przez Hipolita Wawelberga i Sta-
nisława Rotwanda w Warszawie, ale wobec niepowodzenia tej próby i w obliczu 
pogromu w Kiszyniowie zdecydował się emigrować w 1906 r. do Palestyny. W ro- 
ku 1911 pojechał z Palestyny do Stambułu, aby uczyć się języka tureckiego, z in-
tencją podjęcia studiów na tamtejszym Wydziale Prawa. Przed złożeniem egzaminów 
wstępnych pojawiła się formalna przeszkoda – brak świadectwa maturalnego. Jego 
przyjaciel Icchak Ben Zwi (późniejszy prezydent Izraela) za pieniądze przesłane 
przez ojca Ben Guriona kupił ów dokument w Połtawie. W czerwcu 1912 Ben Gu-
rion przystąpił do egzaminów w języku tureckim z literatury i historii tureckiej, 
geografii i podstaw prawa, zadziwiając profesorów znajomością przedmiotu i języka, 
w którym jeszcze 8 miesięcy wcześniej wcale nie mówił. Przez 2 lata był studentem 
İstanbul Darülfünûnu („Dom Wiedzy”, dzisiejszy Uniwersytet Stambulski), z czego 
większość czasu spędził jednak poza uczelnią 70. Szkolna edukacja Ben Guriona 
przebiegała ścieżką typową dla zdolnego żydowskiego dziecka z małego miasteczka, 
nie oddawała jego wiedzy uzyskanej poprzez samokształcenie. 

65 W języku hebrajskim ukazało się 5 wznowień, przy czym pierwsze dwie edycje zrealizowało wydaw-
nictwo Ketawim (1952, 1954), pozostałe zaś oficyna A. Zelikowicza (1960, 1962, 1982). Zob. L a z e r, 
list do Parandowskiego, z 13 VII 1952.

66 P a r a n d o w s k i, Wspomnienia i sylwety, s. 197.
67 Cheder – szkoła religijna na poziomie elementarnym.
68 Bejt midrasz – w judaizmie miejsce zgłębiania prawa żydowskiego, które pełniło też często funkcję 

szkoły.
69 Zob. M. B a r - Z o h a r, Ben Gurion – ha-isz me-achorej ha-agada: biografija (Ben Gurion – człowiek 

poza legendą. Biografia). Tel Awiw 2013, s. 11. 
70 Zob. ibidem, s. 56.
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Dodatkowym bodźcem dla podjęcia studiów hellenistycznych przez Ben Gurio-
na były okoliczności towarzyskie zaistniałe w trakcie jego wizyt w Anglii. Pod adre-
sem 77 Great Russel Street w Londynie mieściło się biuro ruchu syjonistycznego, 
gdzie pod koniec lat trzydziestych i na początku czterdziestych XX w. często bywał 
Ben Gurion. Jako przewodniczący Agencji Żydowskiej przyjeżdżał, by stać na stra-
ży interesów Żydów oraz wesprzeć przywódcę ruchu syjonistycznego Chaima Weiz- 
manna, odpowiedzialnego za kontakty z rządem brytyjskim, trzymającym pieczę 
nad polityką emigracyjną Palestyny. Obu liderom współdziałanie przychodziło 
z trudem, na pewno wzajemnym ich relacjom szkodził impulsywny charakter Ben 
Guriona, którym zrażał on do siebie wszystkich pracowników biura, z wyjątkiem 
jednej osoby: sekretarki Weizmanna, wykształconej w Oksfordzie Angielki, Doris 
May 71. Jak podkreśla Anita Shapira, „stereotypowy angielski dystans Doris May 
w stosunku do Ben Guriona zastąpiła emocjonalna bliskość i więź intelektualna” 72. 
Połączyły ich miłość do klasycznej literatury greckiej i podziw dla Platona 73. Fru-
strację z powodu problematycznej współpracy z Weizmannem, nie mówiąc o nieła-
twych kontaktach z rządem brytyjskim, Ben Gurion rekompensował sobie lekcjami 
języka greckiego pobieranymi u May. Poza hellenizmem polecała mu ona również 
francuski i włoski renesans; w jednym z listów pisała: 

Myślę, Dawidzie, że jeżeli szukasz sobie historycznego domu, to odpowiedni będzie dla ciebie re-
nesans, a przeważnie renesans francuski, włoski i może trochę epoka Szekspira. Właśnie wtedy myśl 
ludzka eksplodowała, znalazła nowe drogi i horyzonty 74. 

Jak zaznaczył Michael Bar-Zohar, prawdopodobnie osobowość May wywarła 
na Ben Gurionie ogromne wrażenie, w każdym razie dłuższe bądź krótsze listy 
wymieniali oni przez wiele lat, dając w nich wyraz podziwowi dla filozofii nowożyt-
nej i greckiej, szczególnie dla Platona, oraz wzajemnej sympatii 75. W jednym z listów 
Ben Gurion pisał tak: 

Pamiętam noce, w których byłem sam i nie mogłem zasnąć. Cały czas myślałem o Platonie. Właśnie 
teraz skończyłem czytać Politeię. Jaka piękna książka, w wielu miejscach wciąż pozostaje aktualna 76. 

Listy Ben Guriona do May pełne były zwrotów greckich, łacińskich, francuskich, 
zapewne chciał on tym wywrzeć na wykształconej kobiecie jak najlepsze wrażenie, 
szczególnie w sytuacji, gdy jego osobista ścieżka edukacji była zawiła i niedokoń-
czona 77.

Ben Gurion nieustannie pogłębiał swoją wiedzę – oddawał się studiom w domu 

71 Doris May, prywatna sekretarka Chaima Weizmanna, pracowała również jako sekretarka w biurze 
Sochnutu w Londynie, następnie zaś w Ambasadzie Izraela w Londynie, ale jej pozycja wyrastała 
daleko ponad oficjalne stanowiska zajmowane przez nią w syjonistycznych instytucjach. Była 
szarą eminencją, a niemały wpływ miały na to – poza niewątpliwą sympatią, jaką ją darzono – re-
lacje z Ben Gurionem.

72 A. S h a p i r a, Ben-Gurion. Father of Modern Israel. Transl. A. B e r r i s. New Haven – London 2014, 
s. 104–105.

73 Zob. ibidem, s. 105.
74 D. M a y, list do D. Ben Guriona, b.d. Cyt. za: B a r - Z o h a r, op. cit., s. 994.
75 B a r - Z o h a r, op. cit., s. 992–995.
76 D. B e n  G u r i o n, list do D. May. Cyt. za: B a r - Z o h a r, op. cit., s. 992.
77 Zob. B a r - Z o h a r, op. cit., s. 993.
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w Tel Awiwie i w baraku w kibucu Sde Boker 78. Chcąc czytać powieści Miguela de 
Cervantesa w oryginale, uczył się języka hiszpańskiego, do lektury dzieł Platona 
ćwiczył grekę. Literatura helleńska prowokowała go do stawiania pytań, podejmo-
wał dyskusję i dzielił się uwagami w prywatnej korespondencji. W liście do wybit-
nego profesora filozofii i nauk biblijnych Jecheskiela Kaufmanna podkreślał bliskie 
mu motto Platona: „być, pracować i działać” 79, dobrze współbrzmiące z je- 
go naturą polityczną. Myśli Platona umieszczał w kontekście współczesnej polityki, 
rozważał ich polityczną zasadność w państwie żydowskim, którego struktury wciąż 
się tworzyły, czemu towarzyszyło ścieranie się różnych stylów zarządzania. Ben 
Gurion miał raczej skłonność do autorytarnego realizowania swoich planów i prze-
konań politycznych. Odrzucał podejście relatywistyczne, równoległe prawdy, wierzył 
w jedną prawdę i pozostawał jej wierny do końca, np. wtedy gdy dążył do świecko-
ści państwa, dowodząc, że narodowość żydowska istniała przed wyznaniem żydow-
skim 80. Podczas pogrzebu Szmuela Josefa Agnona, który za życia był osobą religij-
ną i konserwatywną, Ben Gurion odmówił włożenia kipy (tj. jarmułki) na głowę 
w proteście przeciwko rządowej koalicji, która pod wpływem ortodoksyjnych Żydów 
przyjęła na podstawie prawa religijnego zasady definiowania tego, kto jest Żydem 81.

Filozofowie greccy należeli do stałych lektur Ben Guriona. Towarzyszyli mu 
w trakcie wypoczynku, a także w pracy – bez względu na okoliczności i sytuację 
polityczną, znaczoną konfliktami i wojnami. Podczas wojny synajskiej, w obliczu 
nacisków Dwighta Eisenhowera – nb. również wielbiciela starożytnej Grecji oraz Rzy-
mu – na Ben Guriona, aby wycofał się z Półwyspu Synajskiego, i gróźb użycia 
broni jądrowej ze strony ministra obrony ZSRR, Nikołaja Bułganina, Ben Gurion 
z uporem interweniował w wydawnictwie w sprawie brakującej stronicy 577 w jego 
egzemplarzu Państwa Platona 82. Potrafił zajmować się tematami starożytnymi 
także między posiedzeniami rządu. W liście do ministra Josefa Burga, Żyda pocho-
dzącego z Niemiec, rozważał kwestię niewolnictwa w myśli Platona. Nie podobało 
się Ben Gurionowi państwo klas, lecz dostrzegał przewagę Platona nad Arystotele-
sem i wywód ciągnął aż do chwili, gdy przyznał: 

Nie mogę dłużej pisać, bo jestem między dwoma posiedzeniami, ale powiem tylko to, że jest kilka 
spraw niesympatycznych u Platona. Nie ma jednak wśród pisarzy poety takiego jak on – i w Grecji też 
nie ma 83. 

Porównywał doskonałość dzieł Platona do rzeźby Mojżesza Michała Anioła, 
której zdjęcie trzymał u siebie na biurku, z kolei portret filozofa wisiał na ścianie 
tuż za biurkiem w jego baraku w Sde Boker. Do hellenistycznych pasji premiera 

78 Zob. ibidem, s. 503.
79 D. B e n  G u r i o n, list do J. Kaufmanna, z 25 XI 1962. Ben Gurion Archives and Library. Ben 

Gurion University of the Negev, sygn. 1221. Kaufmann był związany z Uniwersytetem Hebrajskim, 
dwukrotnie (1933 i 1956) uhonorowany Nagrodą Bialika, a także Nagrodą Izraela w roku 1956.

80 Zob. A. S h i l o n, Ben Gurion. Epilog. Tel Awiw 2013, s. 139. 
81 Zob. ibidem.
82 Zob. D. B e n  G u r i o n, list do I. Hermana, z 18 IX 1957, wysłany z hotelu Szaron. Ben Gurion 

Archives and Library. Ben Gurion University of the Negev, sygn. 2133.
83 D. B e n  G u r i o n, list do J. Burga, z 14 I 1957. Ben Gurion Archives and Library. Ben Gurion 

University of the Negev, sygn. 1302 (przeł. E. K o s s e w s k a).
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Izraela często odwoływały się osoby zabiegające o kontakt z nim. Skorzystał z tego 
również Lazer, podsuwając Ben Gurionowi Mitologię i tym sposobem rozpoczynając 
korespondencję, potrzebną do kontynuacji prac publicystycznych. 

W wymianie listów między Lazerem a Ben Gurionem pośredniczył podpułkow-
nik Nechemia Argow. Był on bliską i zaufaną osobą premiera Izraela, wykorzysty-
waną najczęściej w sprawach wojskowych. Właśnie poprzez Argowa nawiązał Lazer 
kontakt z Ben Gurionem, najpierw przesyłając mu Mitologię, a zaraz po tym stara-
jąc się o wywiad do książki mającej prezentować wybitne postaci Izraela. Z listu 
Ben Guriona do Lazera dowiadujemy się o jego pozytywnej ocenie pisarstwa Laze-
ra i wyrażonej chęci spotkania, chociaż niekoniecznie w celu udzielenia wywiadu: 

Sde Boker, 27 grudnia 1953
Do dra Dawida Lazera

Szanowny Panie,

Obawiam się, że Nechemia (tak zwykłem nazywać podpułkownika) nie był zupełnie dokładny w prze-
kazaniu mojej odpowiedzi (niemniej można na nim polegać całkowicie, gdy mówi coś w swoim imieniu 
lub w imieniu moim). Powiedziałem, że zgadzam się spotkać z Panem, słowa „Na potrzeby pisania 
portretu itd.” – zostały dodane poprzez sugestię i przypuszczenie. Zgodziłem się spotkać z prostego 
powodu: bo jest człowiek [tj. Dawid Lazer] w Izraelu piszący bez złości i bez pomówień, a wręcz odwrot-
nie, przychylnie i z chęci, by znaleźć dobro i piękno. Pod tym względem widzę Pańską książkę jako 
pouczającą, mającą wielkie znaczenie. I rad będę Pana tu zobaczyć – bez Pańskiego pisania mojego 
portretu. Możliwe, [że] bez przyczyny nie ma już Pan interesu przychodzić tutaj. O tym [niechże] Pan 
zdecyduje. Jeśli mimo wszystko chce Pan przyjść tutaj – musi być Pan tu po 12.00, bo w godzinach 
rannych pracuję w polu.

                             Z poważaniem,
D. Ben Gurion 84

Rozkład zajęć Ben Guriona w kibucu 85 rzeczywiście obejmował 4 godziny pra-
cy w polu; kolejne spędzał on na lekturze i studiach. Zaznaczenie w liście „pracy 
w polu” było typowym dla Ben Guriona zabiegiem służącym podkreśleniu etosu 
pracy na ziemi, tak jak jego odpowiedzi na pytanie o zawód: pracownik rolnictwa / 
rolnik. Ben Gurion w innym liście przed spotkaniem z Lazerem uprzedził go, że 
jeżeli chce się na pewien czas zatrzymać w Sde Boker, to powinien wystąpić o po-
zwolenie do sekretariatu kibucu, bo on „jest tu tylko gościem i kandydatem do 
kibucu” 86. Były premier, „ojciec Izraela”, sprowadzając swoją pozycję do „zwykłego 
aplikanta”, nowego ole 87, który powinien udowodnić własną przydatność i zdolność 
pracy dla wspólnoty kibucowej, podkreślał w ten sposób pionierskie zasady oraz 
właściwy styl życia odrodzonego narodu żydowskiego. 

Należy odrzucić spekulacje na temat znaczenia polskiego pochodzenia Ben 
Guriona. Mitologia – w intencjach Lazera – miała raczej nawiązywać do jego zain-
teresowań antykiem, nie zaś do dorobku obcej mu – najprawdopodobniej – litera-
tury polskiej. W sporządzonym w 1922 r. katalogu książek biblioteki Ben Guriona 

84 D. B e n  G u r i o n, list do D. Lazera, z 27 XII 1953. Archiwum prywatne autorki artykułu (przeł. 
A. R a w s k a).

85 Kibuc – gospodarstwo rolne, w którym ziemia i środki produkcji są wspólne. 
86 D. B e n  G u r i o n, list do D. Lazera, z 11 I 1954. Kopia w archiwum prywatnym autorki artykułu.
87 Ole – żydowski emigrant przybywający do Izraela.
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nie zapisano nawet jednej pozycji w języku polskim 88. W pewnym wywiadzie za-
przeczał on znajomości polszczyzny, twierdził, że nigdy się jej nie uczył, uznając ją 
za prowincjalną 89. Niska ocena języka polskiego w opinii Ben Guriona mogła wy-
nikać z jego znikomego znaczenia politycznego w okolicznościach, gdy posługująca 
się nim zbiorowość pozbawiona była własnego państwa. Analizując stosunek Ben 
Guriona do innych języków, którymi władał, można dojść do wniosku, że język 
zyskiwał u niego wówczas, gdy nie tylko pełnił funkcje komunikacyjne, ale miał 
również wartość polityczną. W Płońsku, żyjąc wśród ortodoksyjnych Żydów, Ben 
Gurion posługiwał się jidysz, następnie – przekonany do odrodzenia narodowego 
– doskonalił język hebrajski. Do nauki tureckiego przystąpił w chwili, gdy podjął 
decyzję o studiach prawniczych, w przyszłości spodziewając się włączenia Palesty-
ny w turecką strefę wpływów i bardziej demokratycznej reprezentacji żydowskich 
interesów w tamtejszym parlamencie po rewolucji Młodych Turków w 1908 roku. 
W przypadku społeczności żydowskiej osiąganie celów politycznych zależało zazwy-
czaj od niejednego instrumentu językowego. W Salonikach, gdzie Ben Gurion za-
mierzał uczyć się języka tureckiego, zorganizował spotkanie partii Poalej Syjon. 
Chcąc ukształtować nastawienie polityczne tamtejszych pracowników żydowskich, 
posługujących się na co dzień językiem ladino 90, stworzył następujący łańcuch 
językowy: 

Mówię po rosyjsku, Vlachov (lokalny działacz) tłumaczy na turecki, a potem Joseph Strumsa (mój 
nauczyciel tureckiego) tłumaczy na ladino. Żydowscy pracownicy mówią w ladino, który Strumsa tłu-
maczy na turecki, a następnie Vlachov tłumaczy dla mnie na rosyjski 91. 

W Palestynie, podkreślając ważność pracy na ziemi i etos chaluców, Ben Gurion 
posługiwał się językiem rosyjskim, poza tym należał do partii Poalej Syjon, łączącej 
marksizm z syjonizmem, wspartej programem borochowizmu 92, zasilonej w dużej 
mierze przez rosyjskich Żydów, mówiących wyłącznie w języku swego kraju pocho-
dzenia 93. Dlatego odcinanie się Ben Guriona od języka polskiego było nie tyle wy-
razem postawy niechętnej tej kulturze, ile skutkiem braku bodźców politycznych 
do zainteresowania się nią, co w rezultacie zaowocowało obojętnością i zastępowa-
niem języka polskiego rosyjskim – zdecydowanie lepiej przystającym do ówczesnych 
okoliczności politycznych. Z tego samego powodu, korzystając ze statusu zaboro-
wego ziem polskich, jak również mając doświadczenia w pracy w moszawach 94 
z rosyjskimi pionierami, Ben Gurion deklarował swoje pochodzenie z Imperium 

88 W bibliotece Ben Guriona znalazło się 219 książek w języku niemieckim, 340 – angielskim, 13 – 
arabskim, 29 – francuskim, 140 – hebrajskim, 7 – łacińskim, 2 – starogreckim, 7 – rosyjskim, 
2 – tureckim oraz 15 słowników w różnych językach, razem 774 pozycje. Zob. B a r - Z o h a r, op. cit., 
s. 53.

89 Zob. S h a p i r a, op. cit., s. 6.
90 Ladino – dialekt judeohiszpański. 
91 Cyt. za: S h a p i r a, op. cit., s. 32.
92 Borochowizm – nurt wywodzący się od D. B. Borochowa, jednego z przedstawicieli lewicy syjoni-

stycznej, który był też propagatorem jidysz. Zob. B. B o r o c h o v, Nationalism and the Class 
Struggle. A Marxian Approach to the Jewish Problem. Introd. by A. G. D u k e r. New York 1937.

93 Zob. S h i l o n, op. cit., s. 190. 
94 Moszaw – spółdzielnia rolnicza, w której mieszkańcy pracują na wspólnej ziemi, ale – w odróżnie-

niu od kibuców – posiadają własność prywatną. 
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Rosyjskiego. Takie skojarzenie było bardziej nośne i dawało mu mocniejszą legity-
mację lidera kraju. W relacji Ben Guriona z Lazerem nie miało większego znaczenia, 
że obaj urodzili się na ziemiach polskich. W tekstach Żydów polskich Ben Gurion 
często pojawiał się jako figura użyteczna w podkreślaniu osiągnięć tej właśnie 
diaspory czy wówczas, gdy trzeba było nadać specyfikę stosunkom polsko-izrael-
skim, przy budzeniu pozytywnych skojarzeń i ukazywaniu nadzwyczajnych związ-
ków między tymi krajami; wydaje się jednak, że on sam tych odczuć nie odwzajem-
niał albo były mu one obojętne, za punkt odniesienia miał bowiem kwestie państwa 
widziane przez pryzmat zagospodarowywania terenów rozwojowych, a na tym polu 
Żydzi z Polski niczym szczególnym się nie wyróżniali 95. Według niego ich przed- 
wojenne alije – pozbawione syjonistycznego entuzjazmu, niegotowe na głód i niedo-
bory – nie były przygotowane do chalucowego życia i ponoszenia ofiar, czego przykład 
stanowiła alija Grabskiego, nazywana aliją kioskarzy 96. Powojenne alije polskich 
Żydów, przy wszystkich zaletach demograficznych i zawodowych, spowodowały 
napływ osób spolonizowanych i zasymilowanych, które szukały dla siebie miejsca 
do życia podobnego jak w diasporze – w mieście, najlepiej w Tel Awiwie. Dlatego 
związki Ben Guriona z polskością ograniczały się do sentymentalnych wspomnień 
Płońska, przy czym relacja zwykle była zawężona do krajobrazu życia społeczności 
żydowskiej, pozbawiona złożonego, szerszego kontekstu polskiego.

Polecając Ben Gurionowi Mitologię, Lazer podkreślił polityczne znaczenie pu-
blikacji: 

W serdecznym liście, jaki wysłał do mnie Parandowski, po tym jak zwróciłem się do niego z prośbą 
o pozwolenie na tłumaczenie Mitologii na hebrajski, wyraził on ogromną radość z mojego pomysłu i na-
pisał, co jest też przytoczone na początku książki: „Do głębi serca wzrusza mnie myśl, że w tak staro-
żytnym i pełnym majestatu języku (hebrajskim) będę w Ziemi Świętej opowiadał mity Grecji”...

Wydaje mi się, że to pierwszy przypadek wyrazu sympatii tego rodzaju płynący zza żelaznej kur- 
tyny 97. 

Komentarz Lazera do listu Parandowskiego był polityczną nadinterpretacją, 
celującą we wrażliwe miejsca izraelskiej polityki, obliczoną przede wszystkim na 
przykucie uwagi adresata. Na początku lat pięćdziesiątych kontakty dyplomatycz-
ne Polski z Izraelem były chłodne, drobnym gestom i słowom nadawano wyjątkowe 
znaczenie, izraelskie władze, mając na względzie aliję z państw bloku sowieckiego, 
poszukiwały najmniejszych nawet sygnałów ocieplenia wzajemnych stosunków. 
W przeciwieństwie do oczekiwań Lazera, przekład Mitologii został jednak prawie 
zignorowany i nie odnotowany przez pracowników poselstwa polskiego w Tel Awi-
wie – zwykle wokół podobnych wydarzeń organizowano intensywną akcję propa-
gandową. Powodem mogły być konserwatywne poglądy Lazera, które usuwały go 
z grona zwolenników systemu komunistycznego i nowej władzy w Polsce 98. Nagło-
śnieniu hebrajskiego tłumaczenia Mitologii nie służyła również afiliacja dziennikar-

95 Zob. D. B e n  G u r i o n, list do R. Guber, z 26 XI 1969. AGI, sygn. 202/4918/1. 
96 Zob. B a r - Z o h a r, op. cit., s. 89, 91.
97 D. L a z e r, list do N. Argowa, z 14 VII 1952. AGI, sygn. 202/49864/65 (przeł. A. R a w s k a). 
98 Zob. Charakterystyka dzienników izraelskich. Opracowanie Attachatu Prasowego Konsulatu Ge-

neralnego RP w Tel Awiwie, 1952. Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. 
Zespół 21, teczka 713, wiązka 50. 
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ska Lazera – „Maariw” znalazło się na liście gazet „burżuazyjnych”, reprezentujących 
drobnomieszczaństwo i reakcję, a zatem propagandowa użyteczność tego tytułu 
nie była przez komunistów uznawana. Również poglądy polityczne autora Mitologii 
pozostawały daleko od ośrodka władzy w Polsce, nie dawały tym samym poselstwu 
powodu do udzielenia wsparcia popularyzowanej przez niego idei. 

W korespondencji Lazera z Ben Gurionem i Parandowskim pojawia się nazwi-
sko Saula Czernichowskiego 99. Parandowski miał zwyczaj na spotkaniach z udzia-
łem izraelskich pisarzy często wracać do przedwojennych zebrań Pen Clubu, na 
których on i Czernichowski występowali w roli przewodniczących oddziałów krajo-
wych 100. Początek ich znajomości dała podróż na kongres Pen Clubu w Buenos 
Aires (1936). Wspólnym rozmowom sprzyjały zarówno literackie pasje, jak i oko-
liczności podróży, tak przedstawione przed Parandowskiego: 

Sam statek nie budził wesołości. „Alsina”, urodzona w stoczniach Newcastle, dawno przeżyła swo-
ją młodość [...]. Zaniedbana, o mizernych kabinach, o skąpej przestrzeni, trzymała nas przez trzy tygo-
dnie w kamiennej nudzie 101. 

A wówczas, jak dodaje autor Mitologii: 

Wielką przyjemnością były mi gawędy z Czernichowskim, z którym zaprzyjaźniłem się od pierwszej 
chwili za pośrednictwem Homera. Tłumaczył on Iliadę i Odyseję na hebrajski, a ma w swych planach 
czy w robocie parę jeszcze eposów, którym z pewnością sprosta jego temperament i żywotność 102. 

Lazer wspominał rozmowę z Czernichowskim w jego mieszkaniu tuż przed 
uroczystością zorganizowaną przez hebrajski Pen Club na cześć Broniewskiego 
podczas jego pobytu w Palestynie 103. W rozmowie z Lazerem i Broniewskim miał 
ponoć Czernichowski „bardzo czule” Parandowskiego wspominać 104. W zbiorach 
autora Mitologii nie odnajdujemy korespondencji z Czernichowskim, z dwóch za-
pewne powodów: po pierwsze, nawet jeżeli taka istniała, nie przetrwała wojny, 
podobnie jak pozostała spuścizna z tych lat, po drugie zaś, Czernichowski zmarł 
w r. 1943, czyli przed okresem obfitej korespondencji prowadzonej przez Paran-
dowskiego z czytelnikami, literatami, członkami Pen Clubu po 1945 roku. 

W Izraelu wątki nawiązujące do antyku były powrotem do epok starożytnych 
i biblijnych. Antyczną spuściznę włączono do fundamentu cywilizacji, z którą kul-
tura hebrajska powinna żyć w zgodzie i czerpać z niej, adaptując do współczesno-
ści myśl grecką. Zwracając się do komitetu powołanego do wyboru dzieł, które 
powinny być przetłumaczone na język hebrajski, Ben Gurion stwierdził: „wszystko, 

  99 Saul C z e r n i c h o w s k i  (20 VIII 1875 – 14 X 1943), pisarz, tłumacz, uważany za odnowiciela 
poezji hebrajskiej. Pochodził z Michajłowic na Ukrainie; osiadł w 1931 r. w Palestynie; zmarł w Je-
rozolimie. Od roku 1942 przyznaje się Nagrodę im. Saula Czernichowskiego w dziedzinie przekła-
dów na hebrajski. 

100 Na temat kongresów Pen Clubu zob. I. P a r a n d o w s k a, Dzień Jana. Warszawa 1983, s. 98.
101 J. P a r a n d o w s k i, Podróże literackie. Wyd. 2, uzup. Wrocław 1968, s. 49. Do kierowania praca-

mi polskiego Pen Clubu wrócił Parandowski w 1946 r. i pozostał na stanowisku do śmierci (1978), 
dodając do swoich obowiązków zarządzanie międzynarodową federacją Pen Clubów i pełniąc 
funkcję wiceprezydenta (1962). 

102 Ibidem, s. 50.
103 L a z e r, Frezje, mimoza i róże, s. 44–45.
104 D. L a z e r, list do J. Parandowskiego, z 12 IX 1954. BN.
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co ludzkie, nie jest na nam obce – i wszystko, co ludzkie, musi być uwzględnione 
w naszym języku” 105, miał przy tym na myśli głównie literaturę helleńską i filozofię, 
szczególnie prace najbardziej podziwianego przez niego Platona. Przystępując do 
przekładu Mitologii, Lazer wpisywał się w ówczesny kierunek polityki wydawniczej, 
za którym podążały jego własne zainteresowania, wsparte przez wykształcenie fi-
lologiczne.

Autorów listów – Jana Parandowskiego, Dawida Lazera i Dawida Ben Guriona 
– łączy zamiłowanie do antyku, literatury helleńskiej i języka greckiego. Informacje 
i fakty podane w korespondencji wzajemnie się uzupełniają albo komentują wyda-
rzenia związane z wydaniem Mitologii, dlatego zostały zaprezentowane w jednym 
miejscu, z nadzieją, że wprowadzą czytelnika w problematykę polskiej literatury 
w Izraelu i ukażą obraz społeczeństwa żydowskiego skłaniającego się ku kulturze 
hebrajskiej. 

Na publikację listów Dawida Lazera otrzymałam zgodę od jego córki A w i w y  D w i r, 
za co dziękuję jej serdecznie. Dziękuję również Spadkobiercom Jana Parandow-
skiego za udzielenie pozwolenia na publikację jego korespondencji.

A N E K S

W publikowanych tu listach w języku polskim uwspółcześniono ortografię oraz interpunkcję. Listy 
napisane w oryginale po hebrajsku (nry 3–5) zostały przetłumaczone przez A l e k s a n d r ę  R a w s k ą. 
W nawiasach kwadratowych [ ] umieszczono rozwinięcia skrótów i uzupełnienia dokonane przez edy-
torkę oraz tłumaczkę. Ujednolicono układ nagłówków i podpisów.

1

Ramat Gan, 28 lutego 1952

Wielce Czcigodny Panie,

dość dawno już temu, urzeczony pięknem niezwykłym Mitologii Czcigodnego Pana, 
zacząłem tłumaczyć książkę tę na język hebrajski – raczej dla własnej przyjemności 
i rozrywki niż z myślą o jej wydaniu. Teraz jednak nadarzył się wydawca, który 
w równej mierze co ja zachwycony jest dziełem Pana.

Idzie więc o to, czy zechce Pan udzielić zezwolenia na to przedsięwzięcie wy-
dawnicze. Zapewniam, że przekład hebrajski jest nie najgorszy. Sam jestem dok-
torem polonistyki Almae Matris Jagellonicae, gdzie promowałem się u prof. St[ani-
sława] Windakiewicza (w r. 1931)1.

Trudność polega na tym, że w obecnych warunkach nie będzie można przeka-
zać Czcigodnemu Panu honorarium za prace autorskie, z uwagi na to, że nasze 
przepisy dewizowe na to nie zezwalają. Można jednak będzie złożyć należne Panu 
pieniądze do banku, na zablokowane konto, do dyspozycji Pana, gdyby Pan zechciał 
nas kiedy odwiedzić.

Referencji o mnie może udzielić Panu mój przyjaciel, Władysław Broniewski, 
który zna mnie dobrze z czasów pobytu w Ziemi Świętej.

105 Cyt. za: S h a p i r a, op. cit., s. 183.
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Oczekuję tedy z niecierpliwością odpowiedzi Pana. Cieszyłoby mnie to niezmier-
nie, gdyby wypadła ona życzliwie dla mnie.

Z góry najserdeczniej dziękuję. Czy nie będzie to jednak zbyt już zuchwałym 
z mojej strony, gdy dołączę jeszcze jedną prośbę? Oto od dłuższego czasu już uga-
niam się tu za drugą książką Pana – Alchemia słowa, niestety nigdzie jej dostać nie 
mogę, mimo iż nie brak tu polskich książek. Gdyby zechciał Pan być tak uprzejmy2 
i łaskawy dla mnie i wraz z listem wysłać mi tę książkę, byłbym niezmiernie zobo-
wiązany, należytość zaś dołączę do sumy należnej za honorarium.

Stokrotnie przepraszam za śmiałość i raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję.
            Szczerze i gorąco oddany 

                   Dawid Lazer
Adres mój: Dr Dawid Lazer
 Rishonim 8
 Ramat Gan
 Izrael

Jedna kartka zapisana jednostronnie, mpis z odręcznym podpisem oraz dopiskami czarnym atra-
mentem (uzupełniono piórem wszystkie polskie znaki diakrytyczne i niektóre znaki interpunkcyjne). 
Język polski. 

Bibl. Narodowa w Warszawie. Zakład Rękopisów, Kolekcja Jana Parandowskiego, sygn. akc. 17693.

1 Uwaga w nawiasie dopisana odręcznie.
2 W wyrazie „uprzejmy” odręczna poprawka „y” na innej literze.

2

Warszawa, 19 marca 1952
[ul.] Zimorowicza 4

Szanowny Panie Doktorze, 

otrzymałem list, przesłany mi za pośrednictwem „Czytelnika”. Bardzo się ucieszy-
łem zarówno miłymi słowami o mojej Mitologii, jak i zamiarem Pana, by ją wydać 
po hebrajsku. Wzrusza mnie myśl, że w tym starym, czcigodnym języku będę opo-
wiadał mity greckie w Ziemi Świętej. Udzielam więc Panu autoryzacji na przekład 
Mitologii. Co do samego jednak wydania, proszę, żeby wydawca przesłał mi umowę.

Nie dziwię się, że nie może Pan znaleźć Alchemii słowa w Izraelu, skoro jest ona 
tutaj wielką rzadkością, tak od razu nakład został wyczerpany. Postaram się ją 
znaleźć dla Pana, lecz nie obiecuję, że będzie to prędko. O zwrot kosztów proszę się 
nie troszczyć, cieszyłbym się, gdyby1 w zamian za książkę mój mały synek dostał 
trochę pomarańcz albo cytryn, ale to może nie sezon.

                                                      Łączę serdeczne pozdrowienia
Jan Parandowski

List napisany na połowie kartki formatu A4, mpis, odręczny podpis i poprawki czarnym atramen-
tem. Język polski.

Bibl. Narodowa w Warszawie. Zakład Rękopisów. Kolekcja Jana Parandowskiego, sygn. akc. 17693.

1 Na końcu słowa „gdyby” przekreślona ręcznie litera „m”.
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3

Tel Awiw, 14 lipca 1952

Sz.P.
Podpułkownik Ne[c]hemia Argow
Kancelaria Premiera
J e r o z o l i m a

Drogi Panie Podpułkowniku,

pozwolę sobie przekazać Panu – korzystając z grzeczności pana Szaloma Rozenfel-
da, naczelnego oddziału „Maariw” w Jerozolimie – książkę pt. Mitologia, pióra Jana 
Parandowskiego, którą przełożyłem z języka polskiego dla wydawnictwa Ketawim. 
Książka przeznaczona jest dla Wielce Szanownego Pana Premiera Dawida Ben 
Guriona, w nadziei, że dzieło, którego treścią jest świat klasyczny – starożytna 
Grecja – sprawi mu odrobinę przyjemności i satysfakcji.

Nie wiem, czy udało mi się w przekładzie wydobyć całe piękno tejże książki. 
A że jest piękna, wiem na pewno, oryginał to bowiem arcydzieło literackie. Być 
może, zainteresuje Szanownego Pana Premiera, że autor, Jan Parandowski, jest 
prezesem polskiego Pen Clubu w Warszawie, jest też świetnym pisarzem, mistrzem 
stylu, autorem kilku książek poświęconych starożytnej Grecji i jej kulturze.

Parandowski był jeszcze przed wojną przedstawicielem Polski na kilku konfe-
rencjach międzynarodowego Pen Clubu – na jednej z nich spotkał [Saula] Czerni- 
[c]howskiego i zaprzyjaźnił się z nim na bazie ich wspólnej fascynacji: Homerem 
i literaturą grecką. Kiedy wyemigrowałem do Izraela i spotkałem się z nieodżało-
wanej pamięci Czerni[c]howskim, pierwsze jego pytanie było, czy wiem coś o losie 
jego przyjaciela Parandowskiego.

W serdecznym liście, jaki wysłał do mnie Parandowski, po tym jak zwróciłem 
się do niego z prośbą o pozwolenie na tłumaczenie Mitologii na hebrajski, wyraził 
on ogromną radość z mojego pomysłu i napisał, co jest też przytoczone na począt-
ku książki: „Do głębi serca wzrusza mnie myśl, że w tak starożytnym i pełnym 
majestatu języku (hebrajskim) będę w Ziemi Świętej opowiadał mity Grecji”...

Wydaje mi się, że to pierwszy przypadek wyrazu sympatii tego rodzaju płynący 
zza żelaznej kurtyny. Swoją drogą, Parandowski nie należy do ulubieńców obecne-
go reżymu w Polsce, ale ponieważ jest powszechnie szanowany w kręgach literackich, 
nie jest też przez władze atakowany.

Będę Panu bardzo wdzięczny, gdyby mógł Pan z łaski swojej przekazać książkę 
Szanownemu Panu Premierowi.
              Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,

dr D. Lazer

Jedna karta zapisana jednostronnie, mpis. Język hebrajski. 
Gnazim, Archive of Hebrew Writers, Israel, sygn. 202/49864/65. 
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4

Premier
Jerozolima, 5 elul 5712

28 VIII 1952
001/172851

Dr Dawid Lazar
T e l  A w i w

Szanowny Panie Doktorze,

Dziękuję Panu z głębi serca za przesłanie Pańskiego przekładu Mitologii – Opowie-
ści Grecji i Rzymu. Moje podziękowanie jest dwukrotne: za dzieło przekładu tejże 
książki i za podarunek.

Mam nadzieję, że nie dopatrzy się Pan w tym niewdzięczności, jeśli poczynię 
uwagę, iż, moim zdaniem, nie należy posługiwać się niemieckim wzorcem czytania 
imion, ale li tylko wzorcem greckim. Należy mówić Zεw s, a nie Zēûs, takoż greckie 
imię syna2 Zeusa i Leto było Apollon, nie zaś Apollo, jak zwykliśmy go nazywać 
w innych językach europejskich. Choć i nasz poeta Czerni[c]howski napisał „Przed 
posągiem Apolla” [Lenochach pesel Apolo] – jednakże [błąd jest błędem i] nie ma 
błędu, który stanowiłby wyjątek od reguły.

Owa drobna uwaga bynajmniej nie ma za zadanie umniejszać wartości prze-
kładu. Niemniej wydaje mi3 się, że nie potrzebujemy podążać za przekładami, ale 
[musimy] wrócić do samych źródeł.

Istotne są również detale.
                               Z podziękowaniem i wyrazami szacunku,

D. Ben Gurion

Jedna kartka koloru kremowego ze znakiem wodnym przedstawiającym godło państwa Izrael, 
zanotowana jednostronnie, mpis, odręczne dopiski czarnym i niebieskim atramentem. Język hebrajski.

List udostępniony przez Awiwę Dwir, córkę Dawida Lazera, archiwum prywatne autorki artykułu.

1 Dopisek czarnym atramentem, prawdopodobnie inną ręką.
2 W interlinii dopisany wyraz „szel” – czyj’.
3 W interlinii dodane słowo „li” – mi’.

5

Dr Dawid Lazar
R a m a t  G a n, R i s z o n i m  8

Ramat Gan, 24 elul 5712
14 IX 1952

Szanowny Pan Premier
Dawid Ben Gurion
J e r o z o l i m a

Szanowny, Wielmożny Panie Ben Gurionie,

niefortunnym zbiegiem okoliczności list, którego tak oczekiwałem – o ile w ogóle 
śmiałem mieć nadzieję, że go otrzymam (jak mógłbym równać się z Łaskawym 
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Panem...) – dotarł do mnie z dużym opóźnieniem, n i e  z winy poczty, ale zwyczaj-
nie, ponieważ poszedł na adres wydawnictwa, które jest tu w kraju nowe i jeszcze 
nieznane, stąd trudno było je znaleźć, co więcej, przez pomyłkę list wysłano do 
Jerozolimy zamiast do Tel Awiwu. Cóż począć, skoro właśnie to wydawnictwo zgo-
dziło się wydać Mitologię, podczas gdy inne nie wykazały żadnego nią zaintereso-
wania.

Głęboko wzruszony dziękuję Szanownemu Panu za jego uprzejmy list. Jeśliby 
list ten był jedyną zapłatą za mój niemały trud włożony w przekład tejże uroczej 
książki – w zupełności by mi to starczyło. Jeżeli zaś książka ta przysporzyła Sza-
nownemu Panu odrobinę zadowolenia – cel przekładu został w pełni osiągnięty. 
Prawdziwie wzrusza mnie, że Przywódca Rządu Izraela, w najwyższym stopniu 
obarczony troskami, znajduje czas, aby poczynić i przekazać uwagi na temat wy-
słanej do niego książki (jednej z wielu, bez wątpienia) i wyraża opinię w sprawach 
przekładu, w pełni swego autorytetu i wiedzy naukowej intelektualisty, dla którego 
zarówno znajome są ścieżki kultury greckiej, jak i bliska jego sercu jest troska 
o ducha języka hebrajskiego i jego źródła. 

Co do ważnych komentarzy Szanownego Pana nie tylko nie widzę w nich żadnej 
„niewdzięczności”, wręcz odwrotnie – zobowiązany jestem Szanownemu Panu za 
jego uwagi krytyczne. Częstokroć myślałem nad właściwą pisownią hebrajską imion 
greckich i szczególnie emocjonowałem się kwestią, jak wyrazić we właściwy sposób 
grecki „dyftong” ευ1, który nie istnieje w hebrajskim. Wiadomo mi, iż w okresie 
późniejszym Grecy zapisywali ten dyftong jako εw i stąd wzięli Rosjanie (poprzez 
język starosłowiański, którego korzenie czerpały z greki bizantyjskiej) sposób czy-
tania Ewripides, Zews, Jewgeni itd. Stąd też wariant Czerni[c]howskiego („Rosja-
nina” według wykształcenia) w jego przekładach – Zε_b s, itd. Szanowny Pan wy-
biera formę Zεw s i wariant ten ma oparcie naukowe. Jednakże kłopot w tym, że 
bez zapisu samogłosek, niestety, czytelnik (zwłaszcza młody czytelnik, nie posia-
dający żadnego wykształcenia klasycznego) poniesie klęskę i przeczyta to imię 
w sposób przeinaczony Zus2 albo nawet Zāwεs3, ponieważ w klawiaturze maszyny 
nie ma żadnej możliwości technicznej, aby zaznaczyć samogłoski dla poszczególnych 
liter. Dlatego też byłem przekonany, że najbliżej będę najstarszego wariantu fone-
tycznego imienia Zευs, jeśli wykorzystam jedyną hebrajską literę, do której doda-
wane są znaki samogłoskowe, również w układzie liter maszyny do pisania, czyli 
literę alef z cere – i napiszę Zεûs w sposób, który nie pozostawi miejsca na błąd. 
Tak, wyobrażałem sobie, uniknę gniewu i kary ojca bogów, gromowładcy na nie-
biosach Olimpu.

Odnośnie do „Phoibosa” Apollona – zgadzam się całkowicie z Szanownym Panem: 
tutaj Czerni[c]howski ukuł wariant hebrajski niewłaściwy (łaciński, nie zaś grecki) 
– Apollo, a powinno być: Apollon (’Aπόλλων)4. 

Całym sercem zgadzam się ze słowami Szanownego Pana, „że nie potrzebujemy 
podążać za przekładami, ale musimy wrócić do samych źródeł”. Wielka to prawda 
i podpisuję się obiema rękami pod pomysłem wyrażonym w ostatnim fragmencie 
listu Szanownego Pana: „Ważne są również detale”. Na nasze nieszczęście, nie 
zawsze zwracamy uwagę na te „drobiażdżki”.

Zasmuca mnie ogromnie, iż moja odpowiedź się spóźniła – z powodu opóźnienia 
listu, Szanowny Pan raczy mi to wybaczyć i pozwoli na końcu raz jeszcze wyrazić 
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Szanownemu Panu głęboką wdzięczność za zaszczyt, jaki przypadł mi w udziale 
i za uczone uwagi Szanownego Pana, oraz załączyć najlepsze życzenia i błogosła-
wieństwa na Nowy Rok 5 7 1 3 : oby w roku 5 7 1 3  spełniły się pragnienia serca 
Szanownego i Drogiego Pana Premiera i rosła w siłę niepodległość Izraela.

                            Z głębokim poważaniem i wyrazami szacunku,
Dr D. Lazar

Dwie kartki zapisane jednostronnie, mpis z odręcznymi dopiskami czarnym atramentem (imiona 
bogów w języku greckim, podkreślenia). Język hebrajski.

List udostępniony przez Awiwę Dwir, córkę Dawida Lazera, archiwum prywatne autorki artykułu.

1 Ręczny dopisek czarnym atramentem.
2 Wyraz dopisany ręcznie.
3 Wyraz dopisany ręcznie.
4 Wyraz dopisany ręcznie.

A b s t r a c t

ELŻBIETA KOSSEWSKA University of Warsaw

HEBREW TRANSLATION OF MYTHOLOGY” JAN PARANDOWSKI’S,   
DAVID LAZER’S AND DAVID BEN GURION’S LETTERS

The article presents the correspondence of David Lazer and Jan Parandowski with David Ben Gurion 
about a Hebrew translation of Jan Parandowski’s Mythology. The authors of the letters are joined  
by their fondness of antiquity, Hellenic literature and the Greek language. Publication of source ma-
terials is preceded by a description of biographical data of the figures involved in the exchange of 
letters. Especially detailed presentation is given to David Lazer, the translator, a son of Simon Mena-
hem Laser (an editor of Ha-Micpe”). His life close to his father’s professional matters introduced David 
Lazer into the circle of eminent Jewish intellectuals of the turn of 19th and 20th c. The paper presents 
the connections of David Lazer with Shmuel Yosef Agnon, Hayim Nahman Bialik, Nahum Sokolow, Uri 
Zvi Greenberg, or Marc Chagall. 

Polish books reached Palestine with the subsequent waves of emigrants from the territory of Poland, 
though the revival of the Hebrew language and the forming of Jewish country propelled to the develop-
ment of its own literature supplemented with translations from vernaculars. Inclusion of Mythology 
into the reading list in Hebrew was supported by the need to experience old great civilisations, the 
translator’s Hellenistic interest, as well as by commercial reasons. The number of reprints and scale of 
editions of Mythology in Poland and a great proportion of Poles in Israel ensured wide readership and 
financial success of the translation. The events presented in the article connected with the edition of 
Mythology offer the reader an insight into broadly understood problems of Polish literature in Israel 
and show a picture of Jewish society turning into Hebrew culture.
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MARgARITA A. KORzO Institut fiłosofii RAn, Moskwa

W pOSzUKIWAnIU nOWegO SpOjRzenIA nA WczeSnOnOWOŻYTną 
UKRAIŃSKą KUlTURĘ RelIgIjną UWAgI nA MARgIneSIe KSIąŻKI

n a t a l a  j a k o w e n k o, U pOSzUKAcH nOWOHO neBA. ŻYTTIA I TeKSTY jOAnYKIjA 
gAlATOWSKOHO. Kyjiw 2017. laurus/Krytyka, ss. 704.

Recenzowana książka wyszła spod pióra wybitnego historyka i filologa ukraińskiego, autorki 
licznych prac poświęconych historii ruskich rodów szlacheckich w Rzeczypospolitej oraz 
kulturze i religijności ziem ukraińskich w okresie wczesnonowożytnym. natala jakowenko 
jest dobrze znana polskiemu czytelnikowi m.in. dzięki znakomitej syntezie dziejów Ukrainy 
i studium monograficznemu Druga strona lustra. Z historii wyobrażeń i idei na Ukrainie XVI–
XVII wieku 1.

Tym razem badaczka sięga po ukraińskojęzyczną spuściznę literacką joannicjusza 
galatowskiego (zm. 1688), pisarza i teologa z kręgu mohylańskiego, nie tylko analizując na 
tej podstawie jego światopogląd i zaplecze intelektualne, ale też stawiając sobie cel bardziej 
ambitny – prześledzenie, jak kształtowały się swoista przestrzeń intelektualna XVII-wiecznej 
metropolii kijowskiej i specyfika wczesnonowożytnej ukraińskiej kultury religijnej.

galatowski został wybrany na głównego bohatera książki nieprzypadkowo, był to bo-
wiem jeden z najpłodniejszych i najczęściej czytanych autorów drugiej połowy XVII wieku. 
cały jego dorobek literacki – powstały w latach 1659–1687 – ukazał się drukiem jeszcze za 
życia pisarza i zyskał szeroki rozgłos poza granicami metropolii kijowskiej. Wybitny przed-
stawiciel duchowieństwa mohylańskiego jawi się jako typowy reprezentant swojej epoki, 
zarówno pod względem wykształcenia, jak i interesów intelektualnych oraz poszukiwań 
duchowych. To dlatego w galatowskim, niczym w lustrze, da się lepiej rozpoznać i zrozumieć 
tamte czasy.

Książka składa się z przedmowy, sześciu rozdziałów (zatytułowanych cytatami z prac 
teologa), posłowia, bibliografii, spisu ilustracji, skorowidza oraz dwóch aneksów (odsyłacze 
w ukraińskojęzycznych dziełach galatowskiego i lista cytowanych przez niego autorów).

Rozdział pierwszy, „Wyżdie smyrenjije moje i trud moj” („Spójrz na mą skruchę i trud 
mój”), omawia dyskusyjną sprawę pochodzenia pisarza (dokładne miejsce i data urodzenia), 
jego drogę życiową, charakterystykę formacji intelektualnej i duchowej, zawiera opis biblio-
graficzny wszystkich edycji jego dzieł, rozważa to, kim mogli być ich ewentualni posiadacze 
i czytelnicy, a także przynosi wykaz zbiorów z terenów Rzeczypospolitej i Rosji, w których 
znajdowały się wersje drukowane bądź rękopiśmienne owej twórczości.

W rozdziale drugim, „Roznyje knyhy dla napysania mojej knyhy czytajuczy” („przeróż-
ne książki dla napisania pracy mojej czytając”), jakowenko poddaje gruntownej analizie 

1 N. j a k o w e n k o: Historia Ukrainy do 1795 roku. przeł. A. B a b i a k - O w a d, K. K o t y ń s k a. 
Warszawa 2011; Druga strona lustra. Z historii wyobrażeń i idei na Ukrainie XVI–XVII wieku. przeł. 
K. K o t y ń s k a. Red. nauk. T. c h y n c z e w s k a - H e n n e l. Warszawa 2010.
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tzw. zasób biblioteczny galatowskiego (gdzie mógł mieć dostęp do książek, co właściwie 
czytał, czynniki kształtujące jego preferencje lekturowe itd.); staje się to asumptem do omó-
wienia XVII-wiecznych księgozbiorów na terenach metropolii kijowskiej (prywatnych, szkol-
nych, monasterskich i parafialnych), m.in. ich specyfiki regionalnej. Badaczka wysuwa hi-
potezę, że pisarze prawosławni mogli korzystać również z bibliotek klasztornych pewnych 
zakonów katolickich (przeważnie jezuitów i dominikanów, rzadziej – franciszkanów) (s. 105) 2. 
Większa część tego rozdziału dotyczy analizy „technik czytania” stosowanych przez gala-
towskiego i wielostopniowości jego pracy nad poszczególnymi dziełami, kiedy wcześniej 
zrobione notatki „obrastały” z czasem nowymi przykładami i argumentami, mającymi za 
zadanie uwiarygodnić ten czy inny fakt (s. 113). przyglądając się modyfikacjom, jakich pisarz 
dokonywał w odsyłaczach w różnych edycjach jednego dzieła, autorka bada problem zmia-
ny audytorium czytelniczego: zniknięcie we lwowskiej edycji Klucza rozumienia z 1663 roku 
wzmianek o twórcach antycznych, stanowiących trzon lektury szkolnej w ramach kursów 
retoryki, świadczy – zdaniem jakowenko – o tym, że galatowski adresował owo wydanie 
raczej do mniej wyrobionych intelektualnie osób duchownych. jej spostrzeżenia znajdują 
potwierdzenie w sprawozdaniach z wizytacji cerkiewnych, bo egzemplarze tej edycji Klucza 
rozumienia gromadzono zwykle w zbiorach parafialnych (s. 100–101). Badaczka uwydatnia 
unikatowy dla sytuacji komunikacyjnej metropolii kijowskiej tego okresu przykład mistrzow-
skiego posługiwania się przez galatowskiego w języku pisanym jednocześnie kilkoma reje-
strami językowymi: od mowy potocznej po zawiłe słownictwo z arsenału neoscholastyki. 
Wybór zawsze zależał od aktualnego współrozmówcy, czyli czytelnika (może nawet w pewnych 
okolicznościach – słuchacza?) tego czy innego dzieła pisarza ukraińskiego. jakowenko od-
szyfrowuje sens wypowiedzi swego bohatera korelując jego „język” z tym środowiskiem 
społecznym lub kulturowym, w którym z owych konstrukcji korzystano.

najpopularniejsza część twórczości literackiej galatowskiego – jego spuścizna kazno-
dziejska – doczekała się omówienia w trzecim rozdziale książki, „Zaproszaju łask waszych 
do słuchania” („zapraszam łask waszych do słuchania”). ze zbiorem homiletycznym Klucz 
razumenia. Swiaszennikom, zakonnikom i laikom należaczij (Klucz rozumienia. Kapłanom, 
zakonnikom i laikom przynależny áKijów 1659; lwów 1663, 1665ñ) czytelnik polski jest 
zaznajomiony głównie dzięki pracom Marzanny Kuczyńskiej, która skupia się na typologii 
gatunkowej kazań oraz na ich funkcji religijno-oświatowej i zawartych w nich motywach 
polemicznych 3. jakowenko rozpatruje dorobek kaznodziejski galatowskiego w znacznie 
szerszym kontekście. punkt wyjściowy dla autorki stanowi weryfikacja panującej w litera-
turze od dawna tezy, iż kaznodziejstwo jako praktyka cerkiewna powstało w metropolii 
kijowskiej pod wpływem katolików i protestantów dopiero w latach 1570–1580. podważa 
ową teorię istnienie na tym obszarze w okresie wcześniejszym rękopiśmiennych ewangelia-
rzy pouczających, urzędów kaznodziejskich przy pewnych monasterach, a później również 
przy bractwach cerkiewnych. Wiek XVII zapoczątkował nową fazę w rozwoju kaznodziejstwa 
na ziemiach prawosławnych Rzeczypospolitej, cechującą się rozprzestrzenieniem homile-
tyki typu zachodniego; nie potrafiła ona zresztą całkowicie wyprzeć z obiegu tradycyjnych 
ewangeliarzy pouczających. Wyróżnikiem metropolii kijowskiej drugiej połowy XVII wieku 
było współistnienie dwu modeli kaznodziejskich: patrystycznego (do którego zwolenników 
należał Łazarz Baranowicz, dawny mistrz galatowskiego w Kolegium Kijowsko-Mohylańskim) 

2 podobne zjawisko całkowitego braku jakichkolwiek barier konfesyjnych, gdy chodziło o dostęp do 
książek, dostrzega na przykładzie relacji między luteranami a dominikanami wileńskimi J. n i e d ź-
w i e d ź  (Kultura literacka Wilna á1323–1655ñ. Retoryczna organizacja miasta. Kraków 2012, s. 98).

3 M. K u c z y ń s k a, Ruska homiletyka XVII wieku w Rzeczypospolitej. Ewolucja gatunku – specyfika 
funkcjonalna. (Cyryl Stawrowiecki: „Ewangelia pouczająca”. Rachmanów 1619; Joannicjusz Gala-
towski: „Klucz rozumienia”. Kijów 1659). Szczecin 2004.

III.indd   210 2018-06-15   12:54:25



Recenzje I pRzeglądY 211

i tzw. nowej homiletyki, posługującej się bogatym zasobem retoryki barokowej i koncepta-
mi – którą naśladowała większość absolwentów Kolegium drugiej generacji, w tym gala-
towski.

Sporo uwagi poświęca jakowenko „technikom komunikowania się” swego bohatera 
z audytorium czytelniczym (s. 227–230), środkom stylistycznym kazań galatowskiego 
(s. 231–233). Autorka stawia również pytanie o oryginalność dzieła Nauka albo sposob zło-
żenia kazańja (nauka albo sposób układania kazania), traktatu teoretycznego normującego 
zasady pisania pouczeń na określone uroczystości liturgiczne, dołączanego do każdej z wer-
sji Klucza rozumienia. Był to pierwszy w historii wschodniosłowiański poradnik homiletyki 
prawosławnej 4; wzorował się on nie tyle na modelach sztuki krasomówczej Ojców greckich, 
ile na ówczesnych zachodnich manuałach z ars praedicandi i ewentualnie na pracach pol-
skiego jezuity Macieja Sarbiewskiego. do novum u galatowskiego da się zaliczyć, zdaniem 
autorki, jedynie pewne „podobieństwa metaforyczne”, za których pomocą tłumaczył on 
niuanse tajemnic teologicznych (s. 219–227). 

czwarty rozdział omawianej książki, „Bohosłowowe naszy nauczajut” („Teologowie nasi 
nauczają”), odsłania zapożyczenia z nauki katolickiej w dziełach galatowskiego na przykła-
dzie wybranych zagadnień (istota grzechu pierworodnego i jego skutki dla natury ludzkiej, 
czas przeistoczenia darów Świętych, niepokalane poczęcie najświętszej Maryi panny, escha-
tologia), obrzędów cerkiewnych, wzorów ikonograficznych i terminologii teologicznej. poprze-
dzając omówienie każdego z wymienionych wątków zwięzłym ekskursem historycznym, 
jakowenko stara się pokazać, kiedy galatowski jest prekursorem, wprowadzając nowe 
i w większym albo mniejszym stopniu sprzeczne z tradycją prawosławną rozumienie pewnych 
dogmatów wiary i praktyk religijnych, a kiedy tylko podąża za istniejącymi od dawna w me-
tropolii kijowskiej modelami dyskursu teologicznego i zwyczajami. do bezdyskusyjnych 
zasług galatowskiego autorka zalicza nie spotykaną wcześniej na taką skalę próbę tłuma-
czenia zawiłych formuł teologii scholastycznej na język ukraiński i wypracowania dyskursu 
naukowego w tym języku, przedsięwziętą w dziele Mesyja prawdiwyj (Mesjasz prawdziwy) 
(s. 280). Usiłowania ukraińskiego duchownego długo pozostawały odosobnione i nie miały 
kontynuatorów, kurs zaś teologii w Kolegium Kijowsko-Mohylańskim wykładano za czasów 
galatowskiego wyłącznie po łacinie.

piąty rozdział, „Swiatyje sut' pryjatelamy naszymy” („Święci są przyjaciółmi naszymi”), 
dotyczy wyobrażeń o świętości i kulcie świętych w metropolii kijowskiej, ewolucji tych po-
glądów w ciągu XVII stulecia, kultu Matki Bożej i jego transformacji pod wpływem łacińskich 
modeli duchowości maryjnej. Badaczka zauważa kształtowanie się nowego dyskursu pra-
wosławnego w rozumieniu „doskonałego chrześcijanina” i przesunięcie akcentów z ideału 
mnicha-pustelnika na aktywnego spowiednika wiary. do ważnego novum bohatera swojej 
pracy jakowenko zalicza również wykorzystywanie exemplów z udziałem łacińskich świętych: 
sięgając po przykłady z obcego obszaru konfesyjnego, galatowski kieruje się ponadkonfe-
syjnymi celami dydaktycznymi; odzwierciedla to jego intencję pastorską, by sprzyjać odno-
wie wiary wyznawców prawosławia (s. 392). porównując jego projekt hagiograficzny z nieco 
późniejszymi usiłowaniami dymitra Rostowskiego (1651–1709), działającego na terenie 
Rosji absolwenta Kolegium Kijowsko-Mohylańskiego, dochodzi jakowenko do wniosku, że 
pomysł galatowskiego na opanowanie katolickiej przestrzeni sakralnej nie miał kontynua- 

4 jakkolwiek istnieją tylko pojedyncze świadectwa, że Naukę galatowskiego znano na terenach 
państwa rosyjskiego, i chociaż nie znalazła ona żadnego oddźwięku w rosyjskim dorobku kazno-
dziejskim późniejszego okresu, w literaturze można spotkać próby zaliczenia jej do homiletyk 
sensu stricto rosyjskich. zob. A. B. g r i g o r i e w, Pierwaja russkaja gomiletika. W zb.: Russkoje 
bogosłowije. Issledowanija i materiały. Wyd. 2. Moskwa 2016.
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torów i odzwierciedlał raczej jego osobistą postawę niż „szersze tendencje kultury religijnej 
kijowskich intelektualistów cerkiewnych drugiej połowy XVII stulecia” (s. 391).

W szóstym i ostatnim rozdziale książki, „Z swoim dyszkursom skryjsia żydowyne pod 
ławu” („ze swym dyskursem wleź pod ławę, Żydzie”), analizowany jest stosunek do ludności 
żydowskiej na przykładzie pierwszego prawosławnego traktatu antyjudejskiego, Mesyja 
prawdiwyj z 1669 roku. Rezygnując z analizy teologicznego systemu uzasadnień galatow-
skiego, autorka skupia się na warunkach społecznych, które sprzyjały powstaniu tego 
dzieła, na używanych w nim chwytach narracyjnych, na zależności argumentacji polemiki 
antyżydowskiej od wcześniejszych modeli zachodnich. Osobną uwagę poświęca ona przepi-
som galatowskiego na ostateczne rozwiązanie „problemu żydowskiego”. Ich pragmatyzm 
zdradza proweniencję zachodnią: proponowane przez pisarza prawosławnego środki oscy-
lują między przymusową konfiskatą mienia a obróceniem go na „potrzeby społeczne”, między 
zachęceniem do przejścia na chrześcijaństwo a separacją ludności żydowskiej od wiernych, 
zburzeniem synagog, wprowadzeniem zakazów osiedlania się Żydów w państwie (s. 493–497).

na osobną uwagę zasługuje aparat pomocniczy książki, zawierający oprócz bibliografii, 
spisu ilustracji i skorowidza także szczegółową transkrypcję w postaci tabeli wszystkich 
autorów i prac cytowanych w ukraińskojęzycznych dziełach galatowskiego (s. 597–684). 
podjęty przez natalę jakowenko trud robi niesamowite wrażenie, bo – jak niejednokrotnie 
stwierdza sama badaczka – większość odsyłaczy nie tylko jest nadzwyczaj lakoniczna, lecz 
również obfituje w literówki i kuriozalne błędy. Służą one jako materiał pomocny w badaniu 
technik czytania galatowskiego, ale mocno utrudniają rozszyfrowanie cytowanych przez 
niego prac i autorów. z innej zaś strony, częste używanie skrótów pewnych dzieł łacińskich 
może świadczyć o tym, że teolog „rozmawiał” ze swym czytelnikiem wspólnym językiem 
i czytelnik potrafił rozpoznać jego rebusy, czyli był dobrze obeznany z tymi utworami 
(s. 114–115).

zasób wykorzystanych przez głównego bohatera książki dzieł składa się z około 320 po-
zycji drukowanych: z kilkoma wyjątkami „zasób biblioteczny” zawiera autorów łacińskich 
i łacińskojęzyczne wydania pism Ojców Kościoła, w tym Ojców greckich; uzupełniają go 
świadectwa ustne i 9 ksiąg liturgicznych. Argumentacja teologiczna pochodzi przeważnie 
z dzieł św. Augustyna, który zajmuje pierwsze miejsce w hierarchii autorów cytowanych, za 
nim następują: jezuita Korneliusz a lapide (zm. 1637) i jan złotousty; Annales Ecclesiasti-
ci oratorianina cezarego Baroniusza (1538–1607) i praca encyklopedyczna bazylejskiego 
polihistora Theodora zwingera (1533–1588) Theatrum humanae vitae (te dwie ostatnie księ-
gi stanowią źródło różnego rodzaju exemplów); fundamentalne dzieło kartuzjanina lauren-
cjusza Suriusa (1522–1578) De probatis sanctorum historiis staje się z kolei dla galatow-
skiego podstawowym źródłem znajomości hagiografii bizantyjskiej. za rekonstrukcją korpu-
su utworów łacińskich stoi poważniejszy problem, o którym zresztą autorka niejednokrotnie 
wspomina, a mianowicie – czy wykorzystany „zasób biblioteczny” może powiedzieć coś ba-
daczowi o sposobie myślenia galatowskiego, o jego kryteriach selekcjonowania tekstów 
i informacji, o tym, jak je on segreguje i „preparuje” (redaguje/skraca/rozszerza) w trakcie 
układania własnego dzieła. Odpowiedź na wymienione pytania pomoże w rozumieniu tego, 
jak na terenach metropolii kijowskiej odbywała się dystrybucja wiedzy albo – zgodnie z traf-
nym określeniem autorki – jej „przepływ” z tradycji łacińskiej; w jakiej mierze owe procesy 
na gruncie kijowskim odzwierciedlały zachodnie modele drugiej połowy XVI wieku, okresu 
panowania ogromnych kompendiów wiedzy uniwersalnej o wszystkim (s. 13).

Analiza „zasobu bibliotecznego” galatowskiego pozwala natali jakowenko uzasadnić 
szereg hipotez, które chociaż spotykane są w literaturze, to wyłącznie w postaci słabo wyra-
żanych intuicji. do nich należy m.in. teza o polskiej dominacji intelektualnej w ciągu XVII stu-
lecia. Autorka koryguje owo twierdzenie, uważając je za odpowiadające rzeczywistości wy-
łącznie dla pierwszej połowy XVII wieku, kiedy właśnie polska książka była jednym z pod-
stawowych źródeł erudycji autorów prawosławnych z terenów metropolii kijowskiej. druga 
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generacja absolwentów Kolegium Kijowsko-Mohylańskiego, do której należał również gala-
towski, sięga już bezpośrednio po zachodnią (czyli łacińską) produkcję książkową, która 
staje się częścią dominującą krajobrazu intelektualnego autorów prawosławnych. Świadec-
twem tego są także opisy zbiorów bibliotecznych z owego okresu 5. nie znaczy to bynajmniej, 
iż literatury polskojęzycznej nie czytano albo nie cytowano; znaczy to tylko, że straciła ona 
funkcję g ł ó w n e g o  pośrednika i translatora wiedzy teologicznej, hagiograficznej, histo-
rycznej itd. Autorka powraca do tej idei niejednokrotnie, uzasadniając ją m.in. we wstępie 
(s. 11–12) i w trakcie analizy podstawowych źródeł utworów galatowskiego 6. 

przewaga łacińskiego zasobu książkowego nasuwa pytania o to, czym dla autorów pra-
wosławnych metropolii kijowskiej była tradycja łacińska oraz jak w ich tekstach i głowach 
współistniały ukształtowane o wiele wcześniej kanony myślenia religijnego z novum przyję-
tym z zachodnich druków i praktyk kościelnych, ponadto zaś pytanie o treść i status zapo-
życzeń z katolickiej teologii, hagiografii, ikonografii.

Otwartość intelektualistów kijowskich na „świat łaciński” wcale nie oznaczała ich 
„kulturowej wszystkożerności”. erudyta galatowski był bardzo selektywny w swoim czyta-
niu: spośród licznych exemplów łacińskich wybierał on przede wszystkim te, które odpo-
wiadały jego osobistemu doświadczeniu moralnemu i etosowi mnicha prawosławnego 
(s. 169). Stosunek do tradycji łacińskiej unaocznia się również w strategiach cytowania 
wykorzystywanych przez galatowskiego, który w poszczególnych wypadkach przytacza 
równolegle świadectwo z autora zachodniego (teologa, hagiografa, kronikarza kościelnego) 
i z kroniki bizantyjskiej (autora wczesnochrześcijańskiego albo teologa greckiego), aby 
zrównoważyć dowód „łaciński” dowodem „greckim”. podobnie postępuje on z exemplami, 
uzupełniając tekst łaciński pasującymi fragmentami z Prołogu albo ze średniowiecznego 
zbioru słów pouczających Izmaragd (Szmaragd). zwiększa to efekt rozpoznawalności wy-
branego przykładu i czyni go jaśniejszym dla czytelnika prawosławnego (s. 174) 7. zdaniem 
natali jakowenko, posługiwał się galatowski również szeregiem – nie poddanych przez 
niego samego refleksji – metod uwewnętrzniania „materiału łacińskiego”; rzuca się to w oczy 
zwłaszcza na przykładzie redagowania przez niego opisów cudów katolickich, w których 
zostają cuda, ale znikają katolicy (s. 182).

Również selektywnie działa główny bohater książki, kiedy chodzi o zapożyczenia z teolo-
gii katolickiej. Szczególnie to widać przy opracowaniu cudów i exemplów łacińskich, gdzie są 
prezentowane różnice dogmatyczne między nauką katolicką a prawosławną. nie we wszyst-
kich jednak wypadkach galatowski jest równie konsekwentny: prawie nie toleruje fragmen-
tów zawierających wypowiedzi o czyśćcu i jest mniej stanowczy, gdy idzie o negowane przez 
wyznawców prawosławia niepokalane poczęcie najświętszej Maryi panny (s. 182–183).

na przykładzie szeregu tematów (istota grzechu pierworodnego i jego skutki dla natury 
ludzkiej, czas przeistoczenia darów Świętych, niepokalane poczęcie najświętszej Maryi 
panny, eschatologia), wybranych obrzędów cerkiewnych, wzorów ikonograficznych i termi-
nologii teologicznej autorka przekonująco dowodzi, że pewne zapożyczenia z tradycji łacińskiej 
przenikają do kultury prawosławnej na tych terenach o wiele wcześniej i za czasów gala-

5 zob. l. V. c h a r i p o v a, Latin Books and the Eastern Orthodox Clerical Elite in Kiev, 1632–1780. 
Manchester 2006.

6 ciekawą paralelą mogą być spostrzeżenia rosyjskiego filologa l. Sazonowej, która dostrzega  
podobne tendencje (jakkolwiek na mniejszą skalę) w rozwoju literatury rosyjskiej drugiej połowy 
XVII wieku.

7 z tej metody korzystali również inni pisarze kręgu mohylańskiego. jakowenko powołuje się na 
spostrzeżenie g. B r o g i  B e r k o f f  (The Sermons of Antoniy Radyvylovs'kyj: History, Culture, 
Mentality. W zb.: Theatrum humanae vitae. Studiji na poszanu Natali Jakowenko. Red. N. B i l o u s 
[i in.], Kyjiw 2012), dotyczące spuścizny kaznodziejskiej Antoniego Radywiłowskiego (1620–1688).
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towskiego już postrzegane są jako niekwestionowana rzeczywistość. Ta rzeczywistość stała 
się przedmiotem refleksji dopiero wtedy, gdy z zewnątrz zabrzmiały oskarżenia o „nieorto-
doksyjność” pewnych teologicznych konstrukcji autorów kijowskich, czego przykładem jest 
tocząca się w Moskwie na końcu XVII stulecia dyskusja wokół transsubstancjacji między 
przedstawicielami cerkwi kijowskiej i moskiewskiej (tzw. chlebopokłonnaja eres' ). Otwartość 
konfesyjna metropolii kijowskiej w sferze obrzędowości, kultu świętych, pewnych wzorów 
ikonograficznych itd. kształtowała się spontanicznie co najmniej od połowy XVI wieku po 
prostu z racji sąsiedztwa kulturowego dwu tradycji chrześcijańskich, które skutkowało 
„mieszaniem” przekonań religijnych, obrzędów i praktyk cerkiewnych. epoka mohylańska 
zaś nadała tej otwartości legitymację kanoniczną (s. 10).

pewne cechy kultury religijnej metropolii kijowskiej, które tradycyjnie uważano za prze-
jaw „łacińskiej metamorfozy prawosławia” (g. Florovsky), zostały powołane do życia – jak 
uzasadnia jakowenko w swoim studium – z nieco innych powodów. narastająca w pierwszej 
połowie XVII stulecia tendencja do rejestrowania cudów wedle modeli zachodnich, kiedy 
przybiera na znaczeniu drobiazgowa weryfikacja okoliczności wydarzenia i wiarygodności 
wypowiedzi świadków, a także liczebny wzrost zaangażowanych w cuda laików stały się 
wynikiem nie tyle procesów postępującej latynizacji, ile dezintegracji metropolii kijowskiej 
po zawarciu unii brzeskiej w 1596 roku i powstaniu cerkwi unickiej. podział jednej prze-
strzeni kanonicznej na dwa obszary zmuszał zarówno prawosławnych, jak i unitów do 
nieustannej rywalizacji i spierania się o to, która z cerkwi ma „bardziej zbawczy” charakter; 
niepoślednią rolę w tym odgrywały cuda. Łaciński model prezentacji cudownego wydarzenia 
okazał się bardzo przydatny w tej walce o dusze wiernych i został wykorzystany przez pra-
wosławnych raczej ze względów pragmatycznych niż jakichkolwiek innych.

zawarta w recenzowanej książce teza o pragmatyzmie poszczególnych zapożyczeń ła-
cińskich w kulturze religijnej i myśli teologicznej metropolii kijowskiej nie stanowi żadnego 
novum – jest zadomowiona w literaturze już od dawna 8, co nie zaprzecza konieczności grun-
townego przemyślenia skutków owych zapożyczeń zarówno dla światopoglądu poszczególnych 
wiernych, jak i dla całej kultury. przykład galatowskiego unaocznia, jak w jednym człowie-
ku mogły w sposób paradoksalny współistnieć np. prawosławny optymizm eschatologiczny 
(kiedy cuda-nagrody liczebnie dominują nad cudami-karami) oraz nacechowane pesymizmem 
rozumienie grzechu i zbawienia w kategoriach nauki katolickiej, wyrażane za pomocą apa-
ratu pojęciowego teologii prawosławnej (s. 266–268). Oznacza to, że galatowski potrafił 
myśleć w typowych dla tradycji łacińskiej kategoriach sądu partykularnego i czyśćca, ale 
opisywał te realia za pomocą prawosławnego pojęcia „mytarstwa”.

Współistnienie poglądów, których – wydawałoby się – nie da się połączyć (fenomen 
określony przez lilię Bereżną mianem „barokowej logiki” galatowskiego 9), było cechą typo-
wą intelektualistów kijowskich tamtych czasów i nie świadczy bynajmniej o utracie przez 
nich prawosławnej tożsamości konfesyjnej. nie stawiali sobie oni za cel – jak to określa 
jakowenko – „zburzenia bizantyjskiej matrycy doktrynalnej” (s. 11), dążyli tylko do budo-
wania światopoglądu prawosławnego na nieco szerszym fundamencie teoretycznym, wzmac-
niając tym swoją tożsamość eklezjologiczną. galatowski i jego pokolenie postrzegali doświad-

8 zob. F. j. T h o m s o n, Peter Mogila’s Ecclesiastical Reforms and the Ukrainian Contribution to 
Russian Culture: A Critique of Georges Florovsky’s Theory of the Pseudomorphosis of Orthodoxy. 
„Slavica gandensia” 20 (1993), s. 98, 101. – M. K o r z o, Prawosławne wyznanie wiary Piotra 
Mohyły. Kilka uwag w sprawie wpływów zachodnich na teologię kijowską XVII w. „Odrodzenie 
i Reformacja w polsce” 46 (2002). – M. M e l n y k, W. p i l i p o w i c z, Kazania i komentarze sakra-
mentalno-liturgiczne z „Trebnika” św. Piotra Mohyły. Olsztyn 2003, s. 45.

9 L. B e r e ż n a, „Tretije miesto uderżanije istiazatelnoje”. Idea mytarstw u tworach Joanikija Gala-
towskogo ta ukrajinskich prawosławnych synodykach. W zb.: Ukrajina XVII stolyttia: suspylstwo, 
fìlosofìja, kultura. Red. L. d o w g a, N. j a k o w e n k o. Kyjiw 2005, s. 267.
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czenie chrześcijańskie jako uniwersalne, co nie stało w sprzeczności z ich zawziętą polemi-
ką z katolikami wokół pewnych wątków teologicznych i obrzędowych. Recenzowana książka 
nie tylko uwydatnia główny paradoks związany z galatowskim, który ciągle okazywał swą 
„greckość”, chociaż nieraz myślał „po łacinie” – zachęca również do ponownego „przeczytania” 
całej prawosławnej kultury metropolii kijowskiej przełomowego XVII stulecia, żeby lepiej 
zrozumieć jej dążenia do znalezienia własnej tożsamości jako szlaku pośredniego między 
katolicyzmem a prawosławiem (s. 500).
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nOWA edYcjA KRASIŃSKIegO

z y g m u n t  K r a s i ń s k i, dzIeŁA zeBRAne. nowe wydanie. pod redakcją naukową M i-
r o s ł a w a  S t r z y ż e w s k i e g o. T. 1: WIeRSze. Opracowanie edytorskie M a c i e j  S z a r-
g o t. Recenzent: jacek Brzozowski, ss. XX, 380; t. 2: pOeMATY. Opracowanie edytorskie 
M a c i e j  S z a r g o t. Recenzent: jacek Brzozowski, ss. 354; t. 3: dRAMATY. Opracowanie 
edytorskie M a g d a l e n a  B i z i o r - d o m b r o w s k a. Recenzent: zbigniew przychodniak, 
ss. 518 (cz. 1), ss. 292 (cz. 2); t. 4: MAŁe FORMY nARRAcYjne. Wstęp i redakcja naukowa 
d o r o t a  K u l c z y c k a, A g n i e s z k a  M a r k u s z e w s k a. Współpraca edytorska B a r-
b a r a  l i n s z t e t, M a r c i n  l u t o m i e r s k i, M i c h a ł  S o k u l s k i. Recenzent: ewa 
Owczarz, ss. 498; t. 5: WŁAdYSŁAW HeRMAn I dWÓR jegO. pOWIeŚĆ HISTORYcznA 
z dzIejÓW nAROdOWYcH XI WIeKU. Opracowanie edytorskie M i r o s ł a w  S t r z y ż e w-
s k i. Współpraca B a r b a r a  l i n s z t e t, M a g d a l e n a  R a j e w s k a. Recenzent: ewa 
Owczarz, ss. 420; t. 6: pROzA pOeTYcKA. Opracowanie edytorskie A g n i e s z k a  M a r k u- 
s z e w s k a. Tłumaczenie z języka francuskiego j o a n n a  p i e t r z a k - T h é b a u l t. Recen-
zent: Magdalena Bizior-dombrowska, ss. 412 (cz. 1), ss. 372 (cz. 2), ss. 532 (cz. 3); t. 7: 
pISMA dYSKURSYWne. Opracowanie edytorskie B a r t ł o m i e j  K u c z k o w s k i. Tłuma-
czenie z języka francuskiego R e n a t a  j a r z ę b o w s k a - S a d k o w s k a, j o a n n a  p i e-
t r z a k - T h é b a u l t. Recenzent: jerzy Fiećko, ss. 464 (cz. 1), ss. 358 (cz. 2); t. 8: ApARAT 
KRYTYcznY. Redakcja naukowa A g n i e s z k a  M a r k u s z e w s k a, M i r o s ł a w  S t r z y-
ż e w s k i, ss. 526. Toruń 2017. Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Każde nowe wydanie zbiorowe klasyka literatury polskiej powinno stać się wydarzeniem 
w naszym życiu naukowym, nie tylko w dziejach edytorstwa. Dzieła zebrane zygmunta 
Krasińskiego, pod redakcją naukową Mirosława Strzyżewskiego opublikowane pod koniec 
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r. 2017, to pierwsza od kilkudziesięciu lat całościowa edycja znanych nam pism niegdysiej-
szego trzeciego wieszcza. 

jak wiadomo, Krasiński nie dbał za życia o ogłaszanie swoich utworów. Bywał kapryśny 
w decyzjach edytorskich – wielkie dramaty romantyczne: Nie-Boską komedię i Irydiona, 
wypuścił pod swoim nazwiskiem, ale inne dzieła dramatyczne, nieukończone, pozostawił 
w manuskryptach. jako „bezimienny poeta” 1 – stosując kamuflaż edytorski, przypisując 
niektóre swoje utwory Konstantemu gaszyńskiemu (np. Przedświt), ukrywając się pod 
pseudonimami (Spirydion prawdzicki jako autor Psalmów przyszłości) – nie narażał na 
szwank nazwiska Krasińskich (miał na uwadze kontrowersyjną politycznie postać ojca, 
generała Wincentego Krasińskiego, jak również własną skomplikowaną sytuację poddanego 
cara, podróżującego z rosyjskim paszportem po europie zachodniej, z nieustającym lękiem 
przed możliwym odwołaniem do kraju). Wiele utworów umieszczał w listach kierowanych 
bezpośrednio do adresatów, nie myśląc o upublicznieniu darów swego pióra (to przypadek 
wysyłanych konkretnym osobom wierszy, będących „pamiątkami” określonych sytuacji 
biograficznych oraz intelektualnych). Oczywiście, nie znana poza tym ścisłym kręgiem 
ogromna korespondencja poety, drukowana w pośmiertnych wyborach (jej część bezpow-
rotnie zaginęła), nie mogła dać autorowi w epoce romantyzmu miana wybitnego i przenikli-
wego intelektualisty, jakkolwiek adresaci listów Krasińskiego musieli zdawać sobie sprawę 
z ich niezwykłej wartości. dopiero potomni, odwracając hierarchię dokonań pisarskich, 
uznali najwybitniejszego polskiego epistolografa za pierwszej klasy romantyka, wybitnego 
myśliciela i subtelnego artystę, piszącego „historię życia”. z coraz większym zaś krytycyzmem 
podchodzono do twórczości literackiej autora Nie-Boskiej komedii (choć rangi akurat tego 
dzieła nie kwestionowano). „Wydalony z parnasu” – tak zatytułowano jedną ze współczesnych 
publikacji dotyczących poety 2. 

nie chciałbym rozwodzić się tutaj o historycznoliterackich przemianach w postrzeganiu 
pisarstwa Krasińskiego – zdetronizowanego trzeciego wieszcza. nie sposób jednak nie przy-
wołać tej kwestii w kontekście omawianego wydarzenia edytorskiego. W wieku XIX rangę 
wieszcza dały Krasińskiemu wielkie dramaty: Nie-Boska komedia oraz Irydion, zwłaszcza zaś 
mesjanistyczny Przedświt (będący lekturą pokolenia przygotowującego powstanie stycznio-
we), a także Psalmy przyszłości. To dzięki tym utworom doszło do kanonizacji profetycznego 
poety jako trzeciego wieszcza 3, utwierdzonej następnie przede wszystkim za sprawą wybit-
nego badacza jego życia i spuścizny literackiej – Stanisława Tarnowskiego 4. poszerzył on 
zdecydowanie znajomość dzieł Krasińskiego, dając całościowy obraz poety w monografii jemu 
poświęconej. Oczywiście, wyeksponowanie jego postawy jako konserwatysty, przenikliwego 
eksperta w sprawach polityki w wymiarze europejskim, twórcy swoistej, filozoficznie ukie-
runkowanej koncepcji historiozoficznej, spowodowało pominięcie i odsunięcie tych akurat 
dzieł, które ujawniały inny wizerunek romantyka. podobnie zresztą postępował józef Kal-
lenbach 5, zakrywając pozaoficjalny wizerunek Krasińskiego. dwaj wielcy monografiści 
zgodnie przesuwali na plan dalszy jego dokonań listy oraz utwory o charakterze osobistym.

1 zob. E. d ą b r o w i c z, Poeta – anonim. „Sztuka edycji. Studia Tekstologiczne i edytorskie” 2012, 
nr 2. Autorka pisze m.in. o skutkach strategii bezimienności Krasińskiego i wpływie anonimowości 
na recepcje jego utworów w XIX wieku. 

2 zob. Wydalony z Parnasu. Księga poświęcona pamięci Zygmunta Krasińskiego. Materiały Między-
narodowej Konferencji Naukowej poświęconej 140 rocznicy śmierci Zygmunta Krasińskiego, zorga-
nizowanej przez Komisję Filologiczną Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 23–25 listopada 
2000. Red. J. Ś w i d z i ń s k i. poznań 2003. 

3 zob. H. M a r k i e w i c z, Losy i rodowód mitu trzech wieszczów. W: Świadomość literatury. Rozpra-
wy i szkice. Warszawa 1985, s. 201–204. 

4 S. T a r n o w s k i, Studia do historii literatury polskiej. Wiek XIX: Zygmunt Krasiński. Kraków 1892. 
5 J. K a l l e n b a c h, Zygmunt Krasiński. Życie i twórczość lat młodych (1812–1838). T. 1–2. lwów 1904. 
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pozycji Krasińskiego jako trzeciego wieszcza towarzyszyły wydarzenia edytorskie posze-
rzające korpus jego tekstów i zarazem utwierdzające sposób ich publikowania na podstawie 
źródeł – materiałów udostępnianych przez rodzinę poety: Pisma. Wydanie zbiorowe w opra-
cowaniu Tarnowskiego, które ogłoszone zostały pięciokrotnie we lwowie (w latach 1887–1888 
oraz wyd. 5 w r. 1902); następnie 6-tomowa edycja Tadeusza piniego „za zezwoleniem ro-
dziny”, ze wstępem Kallenbacha (lwów 1904); wreszcie w r. 1912, w setną rocznicę urodzin 
poety, ukazała się edycja jana czubka, najważniejsza i do dnia dzisiejszego fundamental-
na – Pisma (Wyd. jubileuszowe. T. 1–8. Kraków–Warszawa 1912) – uwzględniająca autogra-
fy, kopie, pierwodruki, na podstawie porównania uprzednich lekcji dająca też nowe emen-
dacje i koniektury. Oczywiście – obecnie zdajemy sobie sprawę, że nie było to wydanie po-
zbawione wad czy wątpliwych i czasem wielce dyskusyjnych decyzji edytorskich, nie zmienia 
to jednak wielkiego uznania dla dokonania bibliotekarza Akademii Umiejętności 6. dość 
wspomnieć, że w pojedynkę wykonał on pracę, którą dziś prowadzą wyspecjalizowane ze-
społy badawcze. W tym samym jubileuszowym roku ukazała się monografia juliusza Kle-
inera Zygmunt Krasiński. Dzieje myśli (t. 1–2. lwów 1912), wytyczająca na kolejne dziesię-
ciolecia kierunki studiów naukowych nad twórczością autora Irydiona. Monografia ta była 
dziełem wybitnym, imponującym całościowym ujęciem pisarstwa Krasińskiego, z doskona-
łymi rekonstrukcjami zmieniającej się owej „myśli” romantyka, w szerokich kontekstach 
refleksji filozoficznej i politycznej jego czasów. zarazem wielki uczony podzielał żywotny 
długo stereotyp historycznoliteracki deprecjonujący twórczość „młodzieńczą” (cokolwiek by 
to mogło znaczyć, skoro arcydzielną Nie-Boską komedię napisał twórca 23-letni), ale też 
i ukierunkowaną eschatologicznie.

Rok 1912 był apogeum pośmiertnej sławy Krasińskiego. W późniejszych latach ukaza-
ły się, co prawda, monografia Tadeusza piniego (Krasiński. Życie i twórczość. poznań [1928]) 
oraz staranne wydanie w opracowaniu leona piwińskiego, z przedmową Manfreda Kridla 
(Dzieła. T. 1–12. Warszawa 1931), ostatnie, w którym wyzyskano rękopisy, choć nie dorów-
nująca rangą naukową edycji czubka – lecz myśl i dokonania artystyczne autora Przedświ-
tu odchodziły do lamusa. (Warto wspomnieć, że głównie do wydania piwińskiego nawiązał 
paweł Hertz w jedynej obszerniejszej powojennej edycji Krasińskiego, ogłaszając w r. 1973 
w pIW-owskiej serii „Biblioteka poezji i prozy” 3-tomowe Dzieła literackie; kolejny zaplano-
wany tom tej edycji nie mógł ukazać się ze względów cenzuralnych i wyszedł nakładem 
„czytelnika” dopiero w 1999 roku 7.) 

W okresie powojennym najważniejszym wydarzeniem edytorskim było monumentalne 
wydanie zachowanych listów Krasińskiego, zapoczątkowane przez Stanisława pigonia 8, 
następnie będące dziełem życia zbigniewa Sudolskiego 9. Wydanie to wyznaczyło nowe spoj-

6 zob. T. W i n e k, Zygmunta Krasińskiego „Pisma” 1912. „Sztuka edycji. Studia Tekstologiczne 
i edytorskie” 2012, nr 2.

7 Z. K r a s i ń s k i, Pisma filozoficzne i polityczne. Wydał i notami opatrzył P. H e r t z. Warszawa 
1999. 

8 Z. K r a s i ń s k i, Listy do ojca. Oprac., wstęp S. p i g o ń. Warszawa 1963.
9 W opracowaniu i ze wstępem Z. S u d o l s k i e g o  ukazały się następujące tomy korespondencji 

Z. K r a s i ń s k i e g o: Listy do Jerzego Lubomirskiego. Warszawa 1965; Listy do Adama Sołtana. 
Warszawa 1970; Listy do Konstantego Gaszyńskiego. Warszawa 1971; Listy do Delfiny Potockiej. 
T. 1–3. Warszawa 1975; Listy do Koźmianów. Warszawa 1977; Listy do Stanisława Małachowskie-
go. Warszawa 1979; Listy do Augusta Cieszkowskiego, Edwarda Jaroszyńskiego, Bronisława 
Trentowskiego. T. 1–2. Warszawa 1988; Listy do różnych adresatów. T. 1–2. Warszawa 1991; Listy 
do plenipotenta i oficjalistów. Warszawa 1994. ponadto zostały opublikowane Z. K r a s i ń s k i e g o 
Listy do Henryka Reeve (t. 1–2. przeł. A. O l ę d z k a - F r y b e s o w a. Oprac., wstęp, kronika i noty 
P. H e r t z. Warszawa 1980).
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rzenie na Krasińskiego jako poetę (czy raczej: pisarza) egzystencji 10. przyglądając się powo-
jennym edycjom popularnonaukowym jego dzieł można stwierdzić, że do ukazania się 
3-tomowego wydania w r. 1973 był on właściwie znany tylko jako autor Nie-Boskiej komedii 
i Irydiona. pozostałe utwory nie miały nowych wydań. podkreślmy tu, biorąc pod uwagę 
obecność Krasińskiego w serii „Biblioteka narodowa”, że w okresie powojennym dostępne 
były jedynie opracowania Nie-Boskiej komedii i Irydiona (w latach dziewięćdziesiątych poja-
wił się także wybór z epistolografii) 11. zabrakło Przedświtu, wydawanego przez juliusza 
Kleinera przed drugą wojną światową 12. nie zostały też przypomniane w edycji Bn-owskiej 
Psalmy przyszłości 13. po roku 1945 nie pojawiła się – poza wspomnianym, popularnym 
opracowaniem Hertza – większa edycja dzieł poety. na całościowe nowe wydanie trzeba było 
czekać do chwili obecnej. 

W dziejach wydawniczych autora Irydiona istnieją trzy edycje, które zgodnie z ówczes- 
nymi kanonami sztuki edytorskiej miały charakter naukowo-krytyczny. jak przypomina we 
wstępie do omawianej publikacji Strzyżewski, dokonania piniego z r. 1904, następnie czub-
ka z 1912 r. i piwińskiego z r. 1931 to wydania: „w których zestawiono rozmaite wiarygodne 
źródła poszczególnych utworów oraz ewentualnie zachowane autografy” (t. 1, s. V), przyj-
mując podstawy tekstowe najbliższe, zdaniem wydawców, „intencji autorskiej”. Były to więc 
edycje – zwłaszcza czubka i piwińskiego – których autorzy mieli dostęp do autografów. jak 
wiadomo, bezcenne materiały rękopiśmienne spłonęły w r. 1944, już po powstaniu warszaw-
skim, kiedy niemcy spalili Bibliotekę Ordynacji Krasińskich. Ocalała ledwie garść manu-
skryptów, w tym kilkanaście autografów wierszy znajdujących się poza tą biblioteką, Trzy 
myśli... (choć nie w całości), niektóre pisma określane jako proza poetycka. 

jak wspomniałem, fundamentalną edycją Krasińskiego pozostawało wydanie czubka. 
niewolne było ono od niedoskonałości, wynikających m.in. z długo utrzymującej się tradycji 
hołdowania przez wydawcę koncepcji tekstu „idealnego”, stanowiącego realizację możliwej 
do poznania „woli autora”, jedynej i niepodważalnej w świetle poczynionych ustaleń teksto-
logicznych. W publikowanym tekście nie mogło być jakichkolwiek „pomyłek”, nawet jeśli 
chodziło o świadome decyzje autorskie wykraczające poza przyjętą normę. Inną kwestią 
wpływającą na kształt edytorski dawnych utworów było poddawanie tekstów zabiegom mo-
dernizacyjnym, które – jak to dziś widzimy – często stosowano sztywno, nie respektując 
swoistej pisarskiej maniery czy osobliwości indywidualnego stylu. Myślę chociażby o zna-
czących ingerencjach w tok składniowy i interpunkcję, redukujących emocjonalny charak-
ter wypowiedzi, czy – przykład inny – usuwanie wielkich liter, tak jakby edytor wiedział lepiej, 
kiedy autor może użyć wielkiej litery, kiedy zaś należy go poprawić. Rzecz jasna, zabiegi 
modernizacyjne wynikały z konieczności przystosowania pisowni do reguł obowiązujących 
w czasach powstawania edycji. nie zmienia to jednak faktu, że często był to już inny twórca 
niż ten, którego poznawali czytelnicy z jego epoki. Ale problemy, o których ledwie napomy-
kam, są – i będą – przedmiotem dyskusji, natomiast w edytorstwie stanowiło to rzeczywiście 
powszechnie przyjmowane reguły postępowania. piszę o tym, wyostrzając znacząco i uprasz-
czając kwestie skomplikowane, obrosłe w obszerną literaturę na gruncie „klasycznej”, by 
tak rzec, sztuki edytorskiej, gdyż omawiane wydanie jest w wielu aspektach polemiczne 

10 najbardziej znaczącym ujęciem było studium M. B i e ń c z y k a  Czarny człowiek. Krasiński wobec 
śmierci (Warszawa [1990]).

11 Z. K r a s i ń s k i: Nie-Boska komedia. Oprac. J. K l e i n e r. Wyd. 5. Wrocław 1958. Bn I 24; wyd. 6: 
1959; wyd. 7: 1962; wyd. 8, zmien. (Wstęp M. j a n i o n. Tekst i przypisy oprac. M. g r a b o w s k a): 
1965; wyd. 9: 1966; wyd. 10, uzup.: 1970; wyd. 11: 1974; Irydion. Wyd. 6, zmien. Oprac. W. K u-
b a c k i. Wrocław 1967. Bn I 42; Listy. Wybór. Oprac. Z. S u d o l s k i. Wrocław 1997. Bn I 282. 

12 Z. K r a s i ń s k i, Przedświt. Oprac. J. K l e i n e r. Kraków, b.r. Bn I 18.
13 Z. K r a s i ń s k i, Psalmy przyszłości. – J. S ł o w a c k i, Odpowiedź na „Psalmy przyszłości”. Oprac. 

M. K r i d l. Kraków 1928. Bn I 21.
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wobec przyjmowanych uprzednio norm czy kanonów edytorskiego postępowania 14. do tych 
kwestii będziemy więc powracać w przedstawianym tu wywodzie.

czubek – podkreślmy wszakże, wracając do przerwanego wątku – miał tę przewagę nad 
współczesnymi edytorami, że podejmując decyzje mógł sięgać po autografy i kopie. Obecnie 
musi wystarczyć oparcie się na pierwodrukach i kolejnych wydaniach. przywołanie lekcji 
z autografu jest dziś warunkowane mniejszym lub większym zaufaniem do edytora, który 
rękopis miał w ręku. zalecana jest, rzecz jasna, ostrożność, wiemy bowiem, że pomyłki 
zdarzały się często i były to niekiedy błędy dużego kalibru 15. niemniej za słuszne można 
uważać sformułowane niedawno spostrzeżenie ewy Szczeglackiej-pawłowskiej. Badaczka 
kreśliła swoje uwagi w kontekście projektowanego wydania wierszy umieszczanych w listach, 
wszakże jej obserwację można odnieść do całości edycji Krasińskiego: „nawet jeśli autogra-
fy uznaje się za zaginione, to pozostają komentarze edytorskie, które przynajmniej w jakimś 
zakresie pozwalają na konieczne rekonstrukcje” 16. Sugerowana więc ostrożność w konkret-
nym postępowaniu edytorskim nie unieważnia bynajmniej możliwości wyzyskania w szero-
kim zakresie aparatu krytycznego znanego z poprzednich wydań – w zakresie szerszym 
niekiedy, niż ma to czasem miejsce w omawianej publikacji pism Krasińskiego. do sprawy 
tej przyjdzie jeszcze wrócić.

podkreślmy wszakże, za Strzyżewskim jako autorem wstępu do całości edycji, że współ-
czesny wydawca Krasińskiego ma ograniczoną możliwość postępowania w stosunku do 
twórczości autora Irydiona: pozostaje edycja naukowo-popularna (ze zredukowanym apara-
tem krytycznym i znaczącą modernizacją pisowni proponowaną dla współczesnego czytel-
nika), wedle nomenklatury górskiego: typu B 17. jak twierdzi redaktor naukowy przedsię-
wzięcia, nie można „w większości wypadków odnieść się w pełni »krytycznie« do ustaleń 
poprzedników” (t. 1, s. VII). przyjęto więc na potrzeby omawianej edycji jako wyraz „woli 
autorskiej” i tym samym jako podstawę tekstową pierwodruki (w większości przypadków, 
rzadko editio ultima, niekiedy zachowane autografy). Sięgano także, za edycją czubka przede 
wszystkim (korzystając również z ustaleń piwińskiego), do zawartych tam w aparacie kry-
tycznym informacji o rękopisach, tworząc – tak określiłbym stan rzeczy we współczesnym 
edytorstwie – swoistą hipotezę tekstu, poznawanego na podstawie nie istniejącego obecnie 
autografu, dostępnego jedynie w opisach wydawców. Sytuacja, w której trzeba oprzeć się na 
takim opisie zamiast skorzystać z (niedochowanego) manuskryptu, nie jest bynajmniej 
komfortowa, lecz, zależnie od szczegółowości informacji o nim, da się przecież zbudować 
hipotezę owej pierwotnej wersji i porównując – w aparacie krytycznym – z innymi lekcjami 
odtworzyć ostrożnie dzieje tekstu w relacji do jedynej pewnej podstawy, jaką jest dziś pier-
wodruk (czy w konkretnym wskazanym przypadku editio ultima, jak np. w odniesieniu do 
Przedświtu). 

Krasiński poznawany poprzez pierwodruki – tak dałoby się określić hasłowo najnowszą 
edycję. To rzeczywiście najlepsza w świetle tej właśnie sytuacji edytorskiej możliwość dotar-
cia do owej „woli autorskiej”, powiązana z pewną strategią interpretacyjną, wyznaczaną przez 
tę edycję. Mianowicie Krasiński „w pierwodrukach” – to Krasiński romantyczny, zanurzony 

14 Myślę przede wszystkim o ujęciu podręcznikowym K. g ó r s k i e g o: Tekstologia i edytorstwo dzieł 
literackich. Warszawa 1975. zob. instruktywny wstęp M. S t r z y ż e w s k i e g o: Sztuka edytorska 
– uczucie bez wzajemności, poprzedzający reedycję tej książki (Toruń 2011). 

15 jak wskazała w aparacie krytycznym M. B i z i o r - d o m b r o w s k a  (t. 8, s. 174), wypowiedź 
jednej z postaci dramatu [Rok 1846] została różnie odczytana z tego samego autografu: „doktor 
[...] radził mi na podobne stany cukier miałki z jakim morfinowym kwasem – czy jak – powiedz no, 
julciu – pamiętasz” (t. 3, cz. 2, s. 90–91). czubek odczytał „czy jod”, piwiński – „czy jak”, i tę lekcję 
przyjęła Bizior-dombrowska. 

16 E. S z c z e g l a c k a - p a w ł o w s k a, Romantyzm „brulionowy”. Warszawa 2015, s. 372. 
17 g ó r s k i, op. cit., s. 277–281. 
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tekstowo w epoce, którą współtworzył. elastycznie zmodernizowany, z zachowaniem specy-
fiki czy też osobliwości języka. W ten sposób współczesny czytelnik – przynajmniej w sferze 
zaprezentowanej tu koncepcji „intencji autorskiej” – jest najbliżej owego „pierwotnego” sta-
nu, w jakim pojawił się tekst pisarza, udostępniany podówczas do druku. Owa zasadniczo 
słuszna edytorsko koncepcja wydawania dziś dzieł zbiorowych Krasińskiego wymaga zawę-
żenia, jak czytamy, „pola weryfikacji tekstowej” do edycji naukowo-krytycznych, „o których 
możemy orzec, że spełniały wymogi – w mniejszym lub większym stopniu – filologicznej 
krytyki tekstu” (t. 1, s. VIII). nadmienić trzeba, że nie trzymano się sztywno zasady sięgania 
po pierwodruki, np. w tomie Poematy przyjęto regułę ostatnich wydań, z odstępstwem dla 
Trzech myśli [...], opublikowanych tu na podstawie pierwodruku, gdyż ostatnie wydanie było 
w zasadzie wydaniem pośmiertnym (z 1859 roku). 

na potrzeby edycji pogrupowano utwory Krasińskiego wedle układu rodzajowo-gatun-
kowego, choć nie zawsze konsekwentnie, z tego powodu pewne przyporządkowania są dys-
kusyjne. O tej kwestii w dalszych rozważaniach. 

Utwory przedstawiono w porządku chronologicznym w poszczególnych tomach, w ko-
lejności ich powstawania, a nie wydawania. Stąd potrzeba ustalenia w każdym przypadku 
czasu napisania konkretnego tekstu, stąd też biorą się korekty w zakresie chronologii (np. 
niektórych utworów lirycznych). 

Każdy tom składa się z następujących elementów: 1) wstęp przybliżający zawartość 
tomu, odnoszący się głównie do dziejów edytorskich zamieszczonych w nim utworów; 2) 
układ tomu; 3) zasady edycji w danym tomie (wyrastają one z zasad ogólnych przyjętych dla 
całości, przedstawionych w tomie 1, jednak w poszczególnych tomach różnią się one w de-
talach, np. pisownia wielką literą pozostawiona za pierwodrukami w tomach grupujących 
wiersze i poematy, w innych – modernizowana); 4) wykaz skrótów (edytorskich i redakcyj-
nych); 5) wybrana bibliografia podmiotowa i przedmiotowa; 6) teksty; 7) uwagi wydawcy – 
zawierające informacje o autografie, dacie powstania utworu oraz przyjętej podstawie te- 
kstowej; 8) objaśnienia rzeczowe, o charakterze popularnym. Aparat krytyczny przeniesiono 
do ostatniego, 8 tomu edycji. jest to decyzja niezrozumiała. nie tylko burzy ustalony trady-
cyjnie sposób wprowadzania aparatu odnoszonego do utworu w konkretnym tomie, ale 
przede wszystkim bardzo utrudnia korzystanie z informacji w owym aparacie zawartych. nie 
służy ta decyzja wygodzie czytelnika, o którego przecież tak bardzo upomina się redaktor 
naukowy przedsięwzięcia we wstępie, pisząc, iż omawiana edycja to: „Krasiński do czytania!” 
(t. 1, s. VIII). Skoro tak, to pojawiają się tu inne kwestie wiążące się z domniemanym adre-
satem edycji. Strzyżewski podkreśla, że edycja została zaprojektowana dla „szerokiego 
grona czytelników” (t. 1, s. X), stąd m.in. popularny charakter przypisów objaśniających 
i „zakrycie”, „przesunięcie na plan dalszy” – „ściśle naukowego aspektu edycji”; dzięki temu 
„edytorski komentarz poddany [jest] próbie cnoty szlachetnej powściągliwości” (t. 1, s. VIII). 

nie bardzo rozumiem, jakiego projektowanego czytelnika wyobrazili sobie edytorzy pism 
Krasińskiego: że „ogół czytających” jest pojęciem abstrakcyjnym i niewiele w istocie mówią-
cym, przyjdzie nam się zgodzić, jeśli przeanalizujemy statystyki raportów Biblioteki naro-
dowej o czytelnictwie polaków i ich wyborach lekturowych. „Szeroki odbiorca” woli inną li-
teraturę niż trudne dzieła Krasińskiego! nawet adresat serii „Biblioteka narodowa”, czyli 
„każdy inteligentny polak, jak i kształcąca się młodzież” (z odredakcyjnego wystąpienia, 
drukowanego tam do dziś), to odbiorca wyobrażony odmiennie w czasach projektowania 
serii niż czytelnik dzisiejszy. Myślę, że należałoby „zaprojektować” odbiorcę pism Krasińskie-
go (i pozostałych klasyków literatury polskiej) zgoła inaczej: jako kogoś zainteresowanego 
literaturą dawną, wymagającą więc dobrego komentarza i naprawdę solidnych objaśnień 
rzeczowych, tworzonych z myślą o kimś, kto interesuje się literaturą i z pożytkiem przeczy-
ta oraz zrozumie tekst, kto potrafi dzięki edycji krytycznej „osadzić” go w rozlicznych kon-
tekstach historycznoliterackich, interpretacyjnych, a także w odniesieniu do rudymentów 
tekstologiczno-edytorskich. 
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zgodziłbym się zatem ze zbigniewem przychodniakiem, kreślącym uwagi o roli objaśnień 
w wydaniach popularnonaukowych, że należy elastyczniej, niż ma to miejsce, w edytorstwie 
współczesnym podchodzić do zasady mówiącej, iż objaśnienia rzeczowe nie mogą być inter-
pretacją. potrzebny jest wszakże kompromis „między potrzebą dostarczania odbiorcy wiedzy 
niezbędnej do zrozumienia tekstu” 18 a opiniami o charakterze interpretacyjnym. pozosta-
wienie odbiorcy bez pewnych informacji rzeczowych skutkuje nieczytelnością samego utwo-
ru. przykładem mógłby być wiersz Krasińskiego Do... (Przekleństwo podłym – przekleństwo 
tej babie...), którego bohaterką jest, jak przeczytamy w objaśnieniach, „zofia z potockich 
Kisielewowa (1801–1875), siostra Mieczysława potockiego (1799–1878), męża delfiny 
(1807–1877)” (t. 1, s. 351). Objaśnienie, zbudowane wedle reguł przyjętych w postępowaniu 
edytorskim dla wydań naukowo-popularnych, rzeczywiście nie sugeruje żadnej interpretacji. 
piszę o tym z przekąsem, nie kierowanym bynajmniej do edytora tomu, otwierając pole do 
koniecznej dyskusji nad sposobem rozumienia i tym samym konstruowania objaśnień rze-
czowych. czy istotnie zbyt dużą podpowiedzią ze strony wydawcy, tak by ów zainteresowa-
ny czytelnik zrozumiał wiersz, byłoby podanie informacji o intrygach zofii Kisielew wobec 
delfiny potockiej w kontekście perypetii małżeńskich muzy Krasińskiego i skrywanego przed 
oczyma innych uczucia do hrabiego zygmunta? Komeraże Kisielewowej są wyrazistym wąt-
kiem tematycznym listów poety. Inny przykład „nieczytelności” wiersza pozbawionego obja-
śnień rzeczowych, drukowanego w nowej sytuacji komunikacyjnej (czyli „wyjętego” z listu), 
przynosi utwór z rzeczy krajowych złożon upominek... – będący rymowanym spisem poda-
runków przesyłanym w liście do potockiej (w Uwagach wydawcy widnieje stosowna infor-
macja át. 1, s. 339ñ), przydałaby się w Objaśnieniach krótka nota, przeniesiona z listu, gdzie 
po przytoczonym wierszu – zaczynającym się od słów: „z rzeczy krajowych złożon upominek – 
/ Trzewiki, bulion, kaszę, bursztyn, kminek” – czytamy jak gdyby jego ciąg dalszy, zapisany 
w dyskursie epistolarnym: „Wszystko to oddanym ci będzie, a mam nadzieję, że bulion 
znajdziesz idealnie dobrym. Sam ci drugi transport przywiozę, jako i innych wyliczonych tu 
przedmiotów” (list z 28 IX 1845, z Warszawy) 19. przytoczony przykład może dać asumpt do 
postawienia innej jeszcze kwestii – o czym w dalszej części wywodu – mianowicie sposobu 
wydawania wierszy epistolarnych Krasińskiego. 

Również rola aparatu krytycznego jest nieoceniona w rozumiejącej lekturze trudnego, 
dawnego pisarza. z praktycznego punktu widzenia: jeśli czytelnik pragnący zaznajomić się 
z powieścią Władysław Herman i dwór jego (tom 5) chciałby zapoznać się nie tylko z samym 
tekstem, lecz także z komentarzem dotyczącym proponowanych przez edytora lekcji, mu-
siałby wziąć do ręki tom 8 z aparatem krytycznym i porównywać różnice tekstowe, zerkając 
do dwu tomów. A jeśli wspomnę o czytelniku w nieco wyższym stopniu zaawansowanym od 
domniemanego „szerokiego odbiorcy”, np. o studencie piszącym pracę magisterską dotyczą-
cą traktatu O stanowisku Polski z Bożych i ludzkich względów, to sięgnięcie po aparat za-
wierający odmiany tekstu wraz z komentarzami okaże się tym bardziej konieczne i – utrud-
nione zarazem z powodu przeniesienia aparatu krytycznego całości do osobnego tomu. Ta 
rozbudowana uwaga jednak nie tylko stanowi refleksję odnoszącą się do recenzowanej 
publikacji, ale formułuję ją jako kolejny przyczynek do szerszej dyskusji nad budowaniem 
współczesnych edycji pisarzy dawnych. Są wszak zwolennicy „wyprowadzania” aparatu 
krytycznego do osobnego tomu. Mniemają, że w ten sposób dzisiejszy czytelnik nie przestra-
szy się naukowego charakteru edycji i będzie obcował z samym utworem w jego „czystej” 
postaci. lecz czy owo „zakrywanie” naukowego charakteru wydania, jeśli jest ono nazywane 
naukowo-popularnym, ma rzeczywiście uzasadnienie merytoryczne?

18 Z. p r z y c h o d n i a k, Objaśnianie poezji. W: Poszukiwania, cierpienia i eksplozje. Dwanaście szki-
ców postromantycznych. Kraków 2016, s. 133. 

19 K r a s i ń s k i, Listy do Delfiny Potockiej, t. 2, s. 748. 
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przejdę do ogólnego zobrazowania układu nowej edycji, porównując ją z wydaniem 
czubka (a także piwińskiego) jako głównego punktu odniesienia przedsięwzięcia toruńskie-
go. przypomnę więc układ wydania jubileuszowego z 1912 roku. liczyło ono 8 tomów (ostat-
ni, 8 tom – w dwu woluminach):

t. 1: Utwory młodzieńcze (1825–1832);
t. 2: Władysław Herman i dwór jego; Agaj-Han;
t. 3: Nie-Boska komedia; Irydion; Modlitwy;
t. 4: Wanda; Noc letnia; Pokusa; Herburt; Ułomek z poematu; z sycylijskiej podróży kart 

kilka; Trzy myśli; Fantazja życia; Przedświt;
t. 5: Psalmy przyszłości; Rok 1846; Dzień dzisiejszy; Ostatni; Nie-Boskiej komedii część I; 

Szkic Nie-Boskiej komedii (nie ujęty na stronie tytułowej);
t. 6: Utwory liryczne (1833–1858);
t. 7: Pisma filozoficzne i polityczne;
t. 8: Utwory francuskie (1830–1832) (cz. 1: oryginały; cz. 2: tłumaczenia).
jak widzimy, najbardziej zasłużony edytor Krasińskiego zastosował klucz chronologicz-

ny w przyporządkowaniu utworów do poszczególnych tomów. jednak ów układ nie mógł być 
konsekwentny i został zmącony decyzjami innego rodzaju. Rozbija go przede wszystkim 
wydzielenie juweniliów, a także osobno utworów powstałych w języku francuskim (wraz z ich 
tłumaczeniami). co więcej, „młodzieńczość” tekstów z tomu 1 jest ich kwalifikacją o cechach 
wartościujących, mocno odczuwaną przed 100 laty (zarazem edycja ta na długo utwierdziła 
deprecjonujące rozumienie twórczości wczesnej). Kryterium chronologiczne umożliwia śle-
dzenie ewolucji pisarstwa Krasińskiego. jakkolwiek kryterium to nie jest stosowane konse-
kwentnie, to wyznaczana przez nie lektura, zgodna z podzielanym wtedy przeświadczeniem 
o rozwoju twórczości od pierwocin po pisarskie spełnienia, ma charakter silnie wartościu-
jący. W odniesieniu do Krasińskiego taka segmentacja jest jednak problematyczna, gdyż 
pojawienie się 2 czy 3 lata po utworach zaliczanych do juweniliów arcydzielnej Nie-Boskiej 
komedii stało się trudnym do wyjaśnienia fenomenem w tak skonstruowanym porządku. 
Kryterium chronologiczne nie zostało wszakże wprowadzone z żelazną konsekwencja – za-
proponowany porządek całości jest rozbity w tomach 6, 7 i 8, budowanych wedle klucza 
gatunkowo-rodzajowego 20. zwrócić można jeszcze uwagę m.in. na sztuczność wydzielenia 
twórczości w języku francuskim, skoro Krasiński był autorem dwujęzycznym, nie tylko 
w odniesieniu do juweniliów, pisał wszak po francusku i listy (mam tu na myśli zwłaszcza, 
choć nie tylko, korespondencję z Reevem) 21, i memoriały polityczne. Trudno dziś utrzymać 
tezę, że były to głównie wprawki stylistyczne, bo te małe utwory narracyjne odznaczają się 
sporą wartością literacką, są też cennym świadectwem kształtowania m.in. kreacji roman-
tycznego „ja” marzącego oraz romantycznego dyskursu podróży, w przypadku zaś memoria-
łów – są one na tyle istotnym głosem politycznym Krasińskiego, że bez nich nie dałoby się 
w ogóle mówić o pisarstwie politycznym autora Przedświtu. Stąd wyrasta polemiczna decy-
zja edytorów toruńskich, by inaczej potraktować utwory francuskie w nowym wydaniu 
(słusznie zostały one przyporządkowane kluczowi rodzajowo-gatunkowemu). 

Warto jeszcze wspomnieć, że w edycji krytycznej piwińskiego z 1931 r. (w 12 tomach) 
zasadniczo powielono układ chronologiczny wydania czubka, wszakże w ramach tego ukła-
du nieco wyraźniej niż w tamtym przypadku zebrano utwory w kręgi tematyczno-gatunkowe 
(t. 7: Nie-Boska komedia i Irydion; t. 8: niepublikowane i nieukończone dramaty; t. 11: 
wiersze; t. 12: krytyka literacka, traktat filozoficzny O stanowisku Polski z Bożych i ludzkich 
względów, pisma polityczne), ponadto wydzielone zostały utwory drukowane za życia poety 

20 Szerzej o edycji czubka pisała niedawno W i n e k  (op. cit.).
21 W języku francuskim zaprezentowano czytelnikowi ten blok epistolarny w wyd.: Correspondance 

de Sigismond Krasinski et de Henry Reeve. préface J. K a l l e n b a c h. T. 1–2. paris 1902. 
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i te pozostawione w manuskryptach, tak więc, przykładowo, w tomie 3 pomieszczono teksty 
drukowane za życia (Sen Elżbiety Pileckiej; Opisanie jeziora genewskiego Leman; Mściwy 
karzeł i Masław, książę mazowiecki; Teodoro; Myśli Polaka przy górze Mont Blanc; On; Zamek 
Wilczki; Ułomek z dawnego rękopismu słowiańskiego; Gastołd; Małgorzata z Zębocina), na-
tomiast w tomie 5 utwory niepublikowane (Rozmowa 1824 z 1825 rokiem; [Rozmowa Napo-
leona z Aleksandrem I na Polach Elizejskich]; [Syn Botzarisa]; William Wallas; Zniszczenie 
Ipsary; Joanna d’Arc; Pan Trzech Pagórków; [Polska]; Parysyna).

W omawianym nowym wydaniu układ przedstawia się następująco:
t. 1: Wiersze;
t. 2: Poematy;
t. 3: Dramaty (w dwu woluminach);
t. 4: Małe formy narracyjne;
t. 5: Władysław Herman i dwór jego. Powieść historyczna z dziejów narodowych XI wieku;
t. 6: Proza poetycka (trzy woluminy);
t. 7: Pisma dyskursywne (dwa woluminy);
t. 8: Aparat krytyczny. 
W poszczególnych tomach utwory zamieszczono w układzie chronologicznym. jak wi-

dzimy, podczas porządkowania tekstów literackich wyróżnik gatunkowy stosowano nie zawsze 
konsekwentnie, niekiedy dyskusyjnie. Tym, co uderza w pierwszym kontakcie z układem 
edycji, jest wydzielenie, jeśli chodzi o formułę tytułową, tomu 5 – można było wszak zapro-
ponować inne podejście, uspójniając rodzajowo-gatunkowy układ całości: dać temu tomowi 
np. tytuł Powieści (zwłaszcza że zasadne byłoby, zgodne z tradycją edytorską, przesunięcie 
Agaj-Hana do tego tomu; krótka powieść Krasińskiego została umieszczona pośród „małych 
form narracyjnych”, co jest dyskusyjne w odniesieniu nie tylko do wcześniejszych, słusznych 
decyzji wydawniczych, ale też do historycznoliterackich odczytań Agaj-Hana jako powieści 
romantycznej 22). podzielając przekonanie co do trafności zaproponowanego układu, odnośnie 
do zawartości konkretnych tomów miałbym nieco uwag o charakterze polemicznym, przed-
stawię je więc w dalszym wywodzie, kiedy przejdę do bliższej charakterystyki poszczególnych 
tomów. 

Inną moją wątpliwość budzi tytuł tomu 7, mianowicie Pisma dyskursywne. Autor opra-
cowania, Bartłomiej Kuczkowski, broni proponowanej nazwy w następujących słowach: 
„Określenie »pisma dyskursywne« jest [...] dogodnym narzędziem porządkującym, ponieważ 
z jednej strony wyraźnie odróżnia się od »prozy poetyckiej«, a szerzej – utworów literac-
kich, z drugiej zaś nie wymaga mnożenia nienaturalnych podkategorii w obrębie wydzielo-
nego korpusu tekstów” (t. 7, cz. 1, s. 6). Tyle że nikt nigdy nie miał problemów z odróżnieniem 
utworów zawartych w tomie od prozy poetyckiej, przeciwnie – dobrze przyjął się stosowany 
od czubka po Hertza tytuł: Pisma filozoficzne i polityczne. Skoro w tomie znalazły się wypo-
wiedzi krytycznoliterackie Krasińskiego, z rozprawką Kilka słów o Juliuszu Słowackim, 
można było poszerzyć dawną tytulaturę i dać nazwę: „pisma krytyczne, polityczne i filozo-
ficzne”. dyskursywność jest w moim rozumieniu kategorią zbyt szeroką – obejmującą w isto-
cie także utwory literackie zgromadzone w innych tomach. dyskursywne są listy. Moje 
wątpliwości znajdują potwierdzenie w pierwotnym projekcie układu edycji, zaproponowane-
go przez Strzyżewskiego na łamach „Sztuki edycji” w r. 2012: tom 4 – Powieści (dwie części); 
tom 5 – Proza artystyczna (tu wspomnę, że zawarte w woluminach Prozy poetyckiej utwory 
takie, jak Herburt, Noc letnia czy Pokusa można byłoby przenieść, zgodnie z tradycją, do 

22 zob. zwłaszcza M. j a n i o n, „Agaj-Han” jako romantyczna powieść historyczna. W: Romantyzm. 
Studia o ideałach i stylu. Warszawa 1969. – Z. S u s z c z y ń s k i, „Agaj-Han”, czyli romantyczna 
frenezja Zygmunta Krasińskiego. Wstęp w: Z. K r a s i ń s k i, Agaj-Han. Powieść historyczna. Bia-
łystok 1998. 
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„małych form narracyjnych”, co wzmocniłoby linię poszukiwań poety w tym obszarze gatun-
kowym); tom 6 – Pisma filozoficzne i estetyczne; tom 7 – Pisma polityczne i religijne (dwie 
części). nadmienię, że planowano także wydrukowanie – w tomie 8 – Listów literackich, lecz 
ostatecznie zdecydowano się opublikować je jako suplement edycji 23. 

Ważnym aspektem nowego wydania jest również próba rozwiązania kwestii tytułów, 
jakimi edytorzy opatrywali utwory nie publikowane za życia poety. postanowiono uporząd-
kować dotychczasową sytuację, kiedy nadawane tytuły sugerowały interpretację. dotyczy 
to głównie tekstów z kręgu prozy poetyckiej. Utwory, które nie miały tytułu autorskiego, jako 
znaczniki tytułowe otrzymały incipity, tytuły nieincipitowe zaś ujmowano w nawiasy kwa-
dratowe. Skutkuje to „nowymi” tytułami, które muszą dopiero zadomowić się także w pol-
szczyźnie naukowej. przykładowo: Góra Jamanu (t. 6, cz. 2, s. 5) – to we wcześniejszych 
edycjach Jezioro Genewskie; próżno szukać tłumaczenia Sur un chemin bordé de fleurs... 
jako Fragmentu (tak w przekładzie leopolda Staffa), w nowej edycji jest tytuł bliższy na 
pewno tekstowi francuskiemu, czyli Drogą okoloną kwiatami... (t. 6, cz. 1, s. 225). Może 
należałoby osobno podać dotychczasowe tytuły i ich nowe wersje? Są one, co prawda, wska-
zane w aparacie krytycznym, ale nie zaszkodziłoby odnotować zmian w konkretnym tomie. 
Ułatwiłoby to poruszanie się po edycji czytelnikowi dotąd dobrze zaznajomionemu zwłaszcza 
z wydaniem czubka (a także Hertza). 

Utwór, mający bogatą tradycję tytułów pochodzących od edytorów, będący zapisem 
podróży na Sycylię, zyskał w recenzowanej publikacji – zgodnie z propozycją Szczeglackiej-
-pawłowskiej – formułę [Album sycylijski] 24. pini zasugerował, by nazywać utwór [Dziennikiem 
z podróży po Sycylii], czubek zatytułował go: [Z sycylijskiej podróży kart kilka], piwiński, za 
sugestią delfiny potockiej – [Journal de Sicile]. do tej wynalazczości edytorskiej swoje trzy 
grosze dorzucił też Hertz, dając polski odpowiednik tytułu zapisanego ręką potockiej, czyli: 
[Dziennik sycylijski (1839)] 25. jak widzimy, panuje tu pełne materii „pomięszanie”, można 
więc przypuszczać, że to nie koniec jeszcze z edytorską tradycją zmian tytułu. nie byłoby 
w tym nic zdrożnego, gdyby nie fakt, że dotychczasowe tytuły akcentowały ów diarystyczno-
-podróżniczy charakter dziełka. nowy tytuł odsyła do zupełnie innej koncepcji tekstu, jeśli 
podążyć za wykładnią Szczeglackiej-pawłowskiej. Uczona upominała się o taki kształt opra-
cowania edytorskiego (chyba pozostającego bardziej w sferze projektu niż wykonania), któ-
re przywracałoby utworowi niemożliwy przecież edytorsko status prywatnej pamiątki. 
gdyby pójść konsekwentnie za propozycjami badaczki Krasińskiego „brulionowego”, trzeba 
byłoby opublikować ten tekst osobno – jako album właśnie, małą książeczkę, imitującą 
pamiątkę przesłaną potockiej, znaną z opisów dawnych edytorów. czy wydrukowany w wo-
luminie 3 tomu 6 nowej edycji utwór pozwala zdać sobie z tej komplikacji edytorskiej spra-
wę? Miałbym tu spore wątpliwości. gdyby to zależało ode mnie, zostawiłbym tytuł znany 
z tradycji historycznoliterackiej (chyba najczęściej sięgano po tytuł czubka), ten zapropo-
nowany przez Szczeglacką-pawłowską rezerwując dla odmiennej edycji, poza porządkiem 
dzieł zebranych – np. jako suplement do wydania nowego dzieł.

Skoro jesteśmy przy tytułach, inna jeszcze kwestia wiąże się z tytulaturą wierszy adre-
sowanych „do” konkretnego adresata – mamy kilkanaście utworów tak zapisywanych, w tym 
część z nich w tradycji edytorskiej oznaczanych tytułem Do... W omawianym wydaniu pozo-
stawiono ten jeden tytuł dla paru różnych tekstów, także w spisie treści. Rodzi to niejakie 
trudności związane z lokalizacją konkretnego wiersza. czubek postąpił inaczej: zachował 

23 zob. M. S t r z y ż e w s k i, Dzieła literackie Zygmunta Krasińskiego. Nowe wydanie krytyczne (za-
łożenia ogólne – metodyka pracy – cel edycji). „Sztuka edycji. Studia Tekstologiczne i edytorskie” 
2012, nr 2, s. 8. 

24 S z c z e g l a c k a - p a w ł o w s k a, op. cit., s. 439–444.
25 zob. ibidem. 
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tytuły w tej wersji, lecz w spisie treści rozróżniał poszczególne utwory Do... dając incipity. 
Ułatwia to zorientowanie się, czy chodzi np. o wiersz Do... (Przekleństwo podłym...) czy też 
Do... (Czy pomnisz jeszcze...) lub Do... (Ziemskości cień...).

W nowej edycji kilkanaście tytułów wierszy zostało zmienionych. Oto przykłady (zosta-
ły one wskazane w Indeksie incipitów [...] ). czubek: Aleksandrowi Zygmunt, Szargot: Przy 
ofiarowaniu pieczątki Aleksandrowi Potockiemu – Zygmunt Krasiński w chwili odjazdu 
r. 1840 – sty. 29; czubek: Do Moskali, Szargot: dwie wersje: Do... oraz Wiem – dla mnie powróz 
– łańcuch zgotowany...; czubek: Pod Chrystusem w niebo wstępującym..., Szargot: Nie tak 
jak dawniej – w cierniowej koronie...; czubek: Pod obrazem Franceski da Rimini, Szar- 
got: I w piekle nie jest bez Bożej opieki... zmiany wprowadzono dzięki weryfikacji podstaw 
tekstowych. 

Uwagi odnośnie do kształtu edycji utworów, które w intencji Krasińskiego nie miały być 
utworami „literackimi”, lecz czymś zgoła innym, prywatną „pamiątką”, przesyłaną w liście 
konkretnemu adresatowi (najczęściej ukochanym kobietom: joannie Bobrowej i delfinie 
potockiej), formułuję w perspektywie zaproponowanej edycji wierszy. jak wiadomo bowiem, 
Krasiński właściwie nie pisał ich w takim kształcie, w jakim je wydawano i jaki powiela 
omawiana edycja. Można powiedzieć, że publikowanie wierszy jest – paradoksalnie – naj-
trudniejszym wyzwaniem edytorskim w przypadku Krasińskiego, stąd tak wiele miejsca 
poświęcam tomowi z utworami, które nie cieszyły się przecież większą uwagą historyków 
literatury. przeciwnie, o czym już wspominałem, częściej deprecjonowano niż dowartościo-
wywano ten fragment pisarstwa Krasińskiego. dlaczego tak się działo? Można by zaryzyko-
wać twierdzenie, że edytorzy przyjęli błędny sposób wydawania wierszy. zdecydowana 
większość utworów lirycznych Krasińskiego została bowiem wydobyta z listów, czyli ze 
swego macierzystego kontekstu. przesyłane konkretnej osobie, związane silnie z epistolarnym 
wywodem, dołączane do pamiątek, przestają znaczyć poza pierwotnym kontekstem, tak jak 
znaczyć powinny. pisano już sporo na ten temat, m.in. Sudolski 26, Szargot, edytor tomu 1 27, 
a ostatnio wielce zajmująco – przywoływana tu wielokrotnie – Szczeglacka-pawłowska. Au-
torka Romantyzmu „brulionowego” dobitnie sformułowała postulat edytorski: „poezja znaj-
dująca się w korespondencji czy pozostałych źródłach manuskryptowych wymusza inny 
model lektury. [...] Osobnym zagadnieniem jest, w jaki sposób publikować wiersze zawarte 
w korespondencji, dołączane do podarunków, uwikłane w różne relacje komunikacyjne. 
Rodzą się też pytania: czy można dowolnie »wyjąć« wiersz z listu, mimo że częstokroć jest 
jego częścią, i opublikować go jako tekst »osobny« [...]?” 28 

powtórzmy pytanie: czy można bez żadnych konsekwencji merytorycznych przenieść 
wiersz z pierwotnego kontekstu w inny, jakkolwiek takie postępowanie ma bogatą tradycję 
edytorską? Szczeglacka-pawłowska w swym wywodzie udowodniła, że niewykończenie, 
brulionowość, epistolarność liryków Krasińskiego były cechami ich poetyki i wyznaczają, by 
tak rzec, ich ontologię. deprecjonujący styl historycznoliterackiej lektury tych tekstów wy-
rastał z decyzji edytorskich, „rozrywających” prymarną i naturalną w tym przypadku więź 
między dyskursem listowym a wierszem, często będącym dalszą częścią wywodu epistolar-
nego. powrót do sytuacji istnienia utworów rymowanych w dyskursie epistolarnym stano-
wiłby decyzję najbliższą owej poszukiwanej przez edytorów pierwotnej „woli autorskiej”. Wolą 
autora Irydiona było wszak, by konkretny wiersz wysyłany w liście do konkretnej osoby, 
trafił do niej, nie do czytelnika. czytelnik jest tu bytem przesuniętym wymownie poza obręb 
sytuacji komunikacyjnej i jego ewentualne wejście w uwarunkowania zbliżone do pierwotnych 

26 Z. S u d o l s k i, Krąg epistolarny liryki Zygmunta Krasińskiego. „przegląd Humanistyczny” 1984, 
nr 3. 

27 M. S z a r g o t, Ziemia rozdziału – niebo połączenia. O liryce Zygmunta Krasińskiego. Katowice 2000. 
28 S z c z e g l a c k a - p a w ł o w s k a, op. cit., s. 374. 
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nie może się właściwie dokonać poprzez lekturę wyznaczoną przez dotychczasowe edycje, 
grupujące w osobnym tomie liryki Krasińskiego. Trzeba wrócić więc do prymarnych relacji 
wiersz – dyskurs epistolarny. 

Warto wspomnieć o znanym wierszu Bóg mi odmówił tej anielskiej miary... W zgodnej 
opinii historyków literatury miał on być świadectwem jakoby wyjątkowo wyostrzonej świa-
domości Krasińskiego, który wedle dosłownego odczytania owego tekstu jest „wierszokletą”. 
Utwór ten stanowił koronny dowód w sprawie – samooskarżenie poety zaiste nieudolnego. 
Tyle że miał podwójnego adresata – skierowany do joanny Bobrowej, wysłany został w liście 
do Konstantego gaszyńskiego 7 VII 1836. Mówiąc dobitnie: to nie jest samooskarżenie, to 
ironiczna, ujęta w formę zdystansowanego żartu poetyckiego, najzupełniej prywatna wypo-
wiedź, czytelna w kontekście listu. nie poza nim! Krasiński pisał, odnosząc swą uwagę do 
gaszyńskiego, nie zaś do ogółu czytających: „doskonale ci się udało o moich wierszach, »że 
ustać nie mogą«, istna prawda. Titubant semper, jak Sylen pijanica” 29. I tu wpisany został 
wiersz, zakończony wielce wymownym po ostatnim wersie: „etc., etc., etc.” – nb. usuwanym 
przez wcześniejszych edytorów, a przywróconym przez Szargota. po tych słowach znalazł się 
znamienny ciąg dalszy: „przyznaj, że jeśli pierwsze były podchmielone, to te już leżą pod 
stołem” 30. czy w taki sposób pisałby o swym wierszu ktoś, komu zależałoby na upublicz-
nieniu tej wypowiedzi poetyckiej jako nieledwie manifestu postawy twórcy? Mam odmienne 
zdanie, ale formułuję je nie po lekturze utworu z tomu wierszy Krasińskiego, lecz zapoznaw-
szy się z macierzystym kontekstem epistolarnym. To, być może, jeden z najbardziej dobitnych 
przykładów rewaloryzacji znaczeniowej, choć przecie nie pojedynczy. 

Opracowanie Szargota powiela wszakże dawne założenia – jakkolwiek edytor ma wyjąt-
kowo wyraźną świadomość epistolarnego kontekstu wierszy Krasińskiego (ujawnił ją już 
wcześniej, w książce poświęconej lirykom autora Nie-Boskiej komedii). Być może, ów właści-
wy kontekst jego poezji pokaże zapowiadana jako suplement do Dzieł zebranych edycja Listów 
literackich.

przechodząc do krótkiej prezentacji tomu 1, chciałbym podkreślić, że – zgodnie z przy-
jętym założeniem edycji typu B – tom został starannie opracowany. Wydawca podjął jednak 
dyskusyjną decyzję przesunięcia z niego do Poematów trzech wierszy drukowanych za życia 
Krasińskiego: Resurrecturis, Ułamek naśladowany z Glozy ś[w]. Teresy, Poeta (wprowadzo-
no natomiast dwa dłuższe utwory: Fantazja życia oraz Noc skwarna – ciemna – piorun grzmi 
i bije...). jest to, moim zdaniem, decyzja niezrozumiała i nietrafiona. Szargot motywuje owo 
przemieszczenie utworów do innego tomu faktem, iż w przeciwieństwie do pozostałych zgro-
madzonych tu tekstów owe trzy wiersze ukazały się za życia Krasińskiego. Skoro tak – to 
dlaczego nie nazwano tomu: „Wiersze niepublikowane”? jeżeli zachowano tytuł Wiersze, 
powinny znaleźć się w nim wszystkie utwory będące wierszami właśnie. Można było wydzie-
lić w kompozycji tomu osobno teksty drukowane za życia i osobno posthuma. Wiersze prze-
niesione do tomu Poematy poniekąd rozbijają zaproponowany tam układ i charakter utwo-
rów: są wyraźnie krótsze od poematów (tak jak w tomie wierszy – dwa dłuższe teksty, 
o których wspomniałem wcześniej, zdecydowanie wyróżniają się spośród pozostałych obję-
tością). Innym argumentem za zachowaniem usuniętych wierszy w tomie 1 może być fakt 
swoiście programowego charakteru Poety (w kolejnym tomie ten krótki wiersz opublikowano 
między Przedświtem a Psalmami przyszłości, opierając się na kryterium chronologicznym). 

Wiersze w większości oparte zostały na edycji czubka, w przypadku zaś kilkunastu 
utworów, których rękopisy zachowały się – podano teksty za autografami. edytor zgodnie 
z ogólnymi zasadami całości wydawniczej sięgał po pierwodruki, także w wypadku tych 
wierszy, które pojawiły się w edycji czubka. Stosowne informacje znalazły się oczywiście 

29 K r a s i ń s k i, Listy do Konstantego Gaszyńskiego, s. 127. 
30 Ibidem, s. 128.
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w Uwagach wydawcy. Warto podkreślić, iż przyjęte dla całej edycji niewydzielanie twórczo-
ści „młodzieńczej” sprawiło, że, inaczej niż u czubka, wydanie Szargota zaczyna się utwo-
rami Po całej prawie ziemi..., Dawnych rycerzy plemię jeszcze nie wygasło..., Cóż starożytny 
kruk znaczy na waszej pieczęci... Słuszną decyzją było przesunięcie w nowym wydaniu 
otwierających edycję czubka poematów prozą do tomu Proza poetycka. podobnie trafną 
decyzję stanowi rezygnacja z czubkowego Pokłosia – Szargot wiersze z tego działu pomieścił 
chronologicznie wśród innych utworów tomu. Tom 1 zawiera także utwory nie uwzględnio-
ne przez czubka (ani przez piwińskiego, który przedrukował wiersze za wydaniem jubile-
uszowym), zostały bowiem odnalezione już po ukazaniu się wydania z 1912 r. lub wydoby-
to je z epistolografii – to kilkanaście utworów, m.in.: Do zebranych przyjaciół, Tam, gdzie 
spokój i grób pychy..., Tak zawsze i wszędzie..., A odkąd moją świętą porzuciłem..., Mnie 
smutek zabił, mnie gorzkie koleje..., Ukląkłbym może, błagał przebaczenia..., Gdy się prze-
szłość w serce wnęci..., Już gotowe drogi strome..., Pytałem raz dnia, dlaczego on jasny..., 
Niech dom ten będzie tylko zacnym domem, W tym domu niegdyś Ursyn dobrej sprawie 
służył..., Gdy w miejscu, gdzie stał domek wielkiego Ursyna..., Tu spoczywają zwłoki... (nb. 
tytułu tego nie ma w Indeksie incipitów [...] ). Udało się również – co zaznaczył wydawca – 
odnaleźć nie znane czubkowi autografy: Jak sprzecznych Duchów w czarnoksięskim kole..., 
Wiek mój jest wiekiem bolu – przejścia – nędzy..., Zawsze i wszędzie, Do O., Gdzie brzeg mórz 
włoskich – gdzie młodość – gdzie Święto..., Nim słońce wejdzie, rosa wyżre oczy!, I słowik 
tylko po święty Wit śpiéwa, Chciałem, byś zastał tu rzeczy duchowe..., Ty wiesz, żeś piękna 
– ty czujesz, żeś młoda..., Pannie Katarzynie w natchnienia godzinie, Choć pierś twa żywych 
synów nie porodzi..., Przy bransoletce w dzień św. Katarzyny, Na tej gorzkości, co jak świat 
przestronna... do tego wykazu dodać można autografy w listach przesyłanych Adamowi 
Sołtanowi: Do... (Wiem, dla mnie Sybir – powróz – zgotowany...), Konstantemu Danielewiczo-
wi... (brak tego tytułu w Indeksie incipitów [...] ), Dla ciebiem wszystko straciła na ziemi..., 
fragmenty tekstów: Jak anioł spadły, leżący w piękności..., W dniu, [w] którym wstaje z ko-
lebki rok młody...

z nowych decyzji edytorskich słuszne wydaje się – w świetle konfrontacji z pierwodru-
kiem – połączenie rozdzielnie wydrukowanych dwu wierszy z edycji czubka, Mogłem być 
z tobą... i Chciałbym anioła widzieć jako jednego utworu pt. Mogłem być z tobą na ziemi 
szczęśliwy... z drobnych uwag – moją wątpliwość wzbudziło zastąpienie lekcji czubka z wer-
su 10 utworu Nad miastem chmury: „W stronę łask polskich, w Kalenbergu stronę” 31 (w przy-
pisie wyjaśniono nazwę Kalenberg áKahlenbergñ); w wydaniu Szargota ten sam wers za 
pierwodrukiem przyjmuje trochę inne brzmienie: „W stronę łask polskich – w Kalembergu 
stronę” (t. 1, s. 280). nie wiem, czy jest to omyłka drukarska, czy nowa lekcja za pierwodru-
kiem, ale czubek miał w ręku dochowane autografy i trudno przypuszczać, by przeoczył 
zapisanie przez Krasińskiego nazwy Kahlenberg w wersji fonetycznej (bez niemego „h”). 

Spore utrudnienie w lekturze tomu Wierszy stanowi brak odesłania do stronicy, na 
której drukowany jest utwór: dotyczy to Indeksu incipitów [...], Uwag wydawcy, Objaśnień, 
a także tomu 8 (Aparat krytyczny). czytelnik nie obznajomiony dobrze z chronologią wierszy, 
jeśli chce odnaleźć stosowne informacje o konkretnym tekście, musi wertować tom w po-
szukiwaniu tychże informacji. Ów brak jest tym bardziej dotkliwy, że wydanie czubka zo-
stało zaopatrzone w odesłania do stronic i w komentarzu edytorskim, i w alfabetycznym 
spisie utworów. 

Tom 2 – Poematy – w opracowaniu Szargota, obok takich utworów, jak: Trzy myśli po-
zostałe po śp. Henryku Ligenzie zmarłym w Morreale 12 kwietnia 1840 roku, Przedświt, 
Psalmy przyszłości, Dzień dzisiejszy, Ostatni, przynosi, jak wspominałem, trzy teksty dotąd 

31 Z. K r a s i ń s k i, Pisma. Wyd. jubileuszowe. przedm., oprac. J. c z u b e k. T. 6. Kraków–Warsza-
wa 1912, s. 239.
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traktowane jako wiersze (Poeta, Resurrecturis, Ułamek naśladowany z Glozy ś[w]. Teresy). 
Szargot zdecydował również o włączeniu do tomu Fantazji konania, utworu ujmowanego 
przez wielu edytorów jako pierwotna wersja Dnia dzisiejszego. Ale już Kleiner pisał, by w ko-
lejnym wydaniu znalazło się miejsce dla Fantazji konania obok Dnia dzisiejszego, jako że to 
„utwór prawdziwie piękny, znacznie wyższy od Dnia dzisiejszego” 32. przypomnę jeszcze, że 
do tomu 1 przesunięto Fantazję życia, umieszczaną zwykle pośród poematów. za dyskusyj-
ną można uznać kwalifikację genologiczną Trzech myśli [...] – i wydawca ma tę świadomość, 
dowodząc wszakże, że jedna z części utworu, Syn cieniów, nosi cechy poematu. Ale kolejne 
części: Sen Cezary i Legendę, można byłoby zakwalifikować do prozy poetyckiej, co skutko-
wałoby przeniesieniem Trzech myśli [...] do innego tomu. Szargot podjął jednak dobrą decy-
zję, umieszczając utwór w tomie Poematy. Tradycja interpretacyjna, pochodząca z samej 
epoki romantyzmu (Mickiewicz, norwid) 33, utwierdza takie postępowanie edytorskie. nato-
miast sztuczne wydaje się kryterium przynależności do tomu utworów, które „poeta zdecy-
dował się opublikować” (t. 2, s. 7). A co, gdyby któryś z poematów nie został wydrukowany 
za jego życia? znalazłby się pośród wierszy, skoro przyjęto kryterium publikacji za życia 
twórcy? Wszelako Fantazja konania wyłamuje się z tego kryterium. 

jeśli chodzi o podstawy tekstowe, tom 2 sprawia wrażenie najbardziej odmiennego od 
całości. co prawda – inaczej niż w pozostałych tomach edycji wskazujących na pierwodruki 
jako podstawy – uznano, że warunek ten najlepiej spełniają ostatnie wydania za życia au-
tora, lecz zrobiono wyjątek dla Trzech myśli [...] (przyjmując, że możliwe, iż edycja z r. 1859 
to editio posthuma, choć rozstrzygnąć tego jednoznacznie nie sposób; Krasiński zmarł 23 ii 
1859, ale niewykluczone, że miał pieczę nad tym wydaniem). zastanawiam się, czy słuszną 
decyzją jest uznanie editio ultima za podstawę tekstową Przedświtu? przedrukowano go za 
wydaniem 3 (paryż 1851). ze skąpych wzmianek trudno zorientować się – dlaczego? co było 
przeszkodą, by poznać tekst poematu wedle pierwodruku? inna z kolei sytuacja wiąże się 
z Psalmami przyszłości, opublikowanymi za życia poety, w wydaniu 2, „pomnożonym”, 
w roku 1848. jak wiadomo, edycja trzech psalmów (Psalm wiary, Psalm nadziei, Psalm 
miłości – powstawały one w innej kolejności) w r. 1845 (poeta ukrywał się pod pseudonimem 
Spirydion prawdzicki) stała się wielkim wydarzeniem w dziejach wewnątrzromantycznych 
sporów, wyzwalając wspaniałą polemikę juliusza Słowackiego (Do autora trzech Psalmów 
i inna wersja: Odpowiedź na „Psalmy przyszłości” Spirydionowi Prawdzickiemu). Jednak 
oczywiście tylko wydanie z r. 1848, jako pełne, może być podstawą edycji. Warto na margi-
nesie wspomnieć, że konfrontacja tekstu z przytoczonymi w aparacie krytycznym warianta-
mi nie włączonymi do utworów, zwłaszcza do Psalmu nadziei, pokazuje, w jakim kierunku 
ewoluowała idea Krasińskiego, usuwającego rozbudowaną pierwotnie wyrazistość mesjani-
styczno-eschatologiczną na rzecz ujęcia bardziej zwartego, hasłowego. 

pozostałe utwory: Dzień dzisiejszy, Ostatni – podano wedle editio ultima. Według pier-
wodruku opublikowano Poetę, Resurrecturis i Ułamek [...], a więc teksty, które „przywędro-
wały” tu z właściwego dla nich tomu 1. 

chciałbym zatrzymać się w tym miejscu nad jedną z kwestii związanych z zasadami 
edycji, mianowicie pisownią wielkiej litery, pragnąc potraktować mój ekskurs jako przyczy-
nek do szerszej dyskusji, dotyczącej swoistego napięcia między ideą wydania Krasińskiego 
bardziej „wiernego” decyzjom poety, bliższego twórcy a edytorską tradycją uwspółcześniania 
pisowni, co, jak wiadomo, ma dzisiejszym czytelnikom przybliżyć Krasińskiego, „wyzwolo-
nego” z maniery pisowni właściwej jego czasom i osobistym przyzwyczajeniom. Szargot – 

32 J. K l e i n e r, Zygmunt Krasiński. Dzieje myśli. T. 1. lwów 1912, s. 368, przypis. 
33 Wspominałem o tym w książce Poezja „trzeciej epoki”. O twórczości Zygmunta Krasińskiego w latach 

1836–1843 (lublin 2009, s. 314–337). Wielcy poeci widzieli w Legendzie utwór natchniony, profe-
tyczny, wizyjny. 
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inaczej niż np. czubek – zdecydował się na ostrożniejsze praktyki w zakresie modernizacji 
pisowni. przystał na, przytoczoną w Zasadach edycji, uwagę Krasińskiego kierowaną do 
gaszyńskiego w autografie Przedświtu: „W przepisywaniu tylko proszę cię, na kreski uważaj 
owe moje, bo bardzo potrzebne – i na pewne słowa, które trzeba dużą literą zaczynać” (t. 2, 
s. 12). czubek, co prawda, zamieścił tę uwagę w aparacie krytycznym, ale sam nie stosował 
się do zaleceń Krasińskiego. Szargot postanowił pozostawić wielką literę w pisowni rzeczow-
ników. jaki osiągnął efekt? porównajmy dwie wersje krótkiego fragmentu z Przedświtu.

edycja czubka:

gdyś do grobu zstępowała,
Byłaś cząstką człowieczeństwa,
Ale teraz – w dniu zwycięstwa,
Imię twoje: ludzkość cała 34,

Szargot podaje te wersy w następujący sposób:

gdyś do grobu zstępowała,
Byłaś cząstką człowieczeństwa!
Ale teraz – w dniu zwycięstwa,
Imię twoje: l u d z k o ś ć  c a ł a! [t. 2, s. 133]

jeszcze wyraźniej różnicę można zauważyć w innych utworach. Oto np. fragment Psal-
mu wiary w edycji czubka:

On ogniw wszechstworzenia wiązannym łańcuchem,
On bytem, myślą, życiem – Ojcem, Synem, duchem! 
On, jak myśl, w świecie mieszka i jak byt wieczysty,
lecz za świata krańcami On jest osobisty –  35

– skonfrontowany z lekcją Szargota:

On ogniw wszechstworzenia wiązannym łańcuchem,
On Bytem, Myślą, Życiem – Ojcem, Synem, duchem! 
On jak Myśl w świecie mieszka i jak Byt wieczysty,
lecz za świata krańcami On jest osobisty – [t. 2, s. 165]

Różnica jest widoczna: edycja Szargota nadaje Psalmowi wiary bardziej pojęciowy cha-
rakter, w niektórych przypadkach alegoryzuje utwór, ale zbieżna jest z intencją poety – zda-
je się też być bliżej samego tekstu jako wystąpienia dyskursywnego, w którym pisane wiel-
ką literą wyrazy-pojęcia budują wywód o ambicjach filozoficznych. edycja czubka czyni 
utwór Krasińskiego jak gdyby bardziej dostępnym odbiorcy z pokoleń „późnych wnuków”, 
lecz zatraca pojęciowy charakter dyskursu poety. paradoksalność sytuacji polega na tym, 
że lekcje czubka bliższe byłyby strategii Krasińskiego „do czytania” przez szerszy krąg od-
biorców, natomiast „pojęciowy” Krasiński Szargota jest pisarzem trudniejszym, wymagającym 
niezwykle skupionej lektury. czy można wartościować w jednoznaczny sposób dwie decyzje 
edytorskie i stojące za nimi przesłanki? Otóż nie – jeśli ustanowimy binarną opozycję: „czy-
telność” przeciwko „autorskiej intencjonalności”. Tak – jeśli sięgamy po edycję mając świa-
domość zarówno decyzji edytorskich, jak swoich oczekiwań jako czytelników. ja wybrałbym 
w relacji do „czytelności” – pojęciową „autorskość”. Warto może nadmienić, że jakkolwiek 
rysuje się w postępowaniu Szargota ryzyko większej trudności w lekturze utworu Krasiń-

34 K r a s i ń s k i, Pisma, t. 4, s. 354. 
35 Ibidem, t. 5, s. 7.
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skiego, to satysfakcja intelektualna jest daleko większa niż w przypadku przyjęcia lekcji 
czubka – obcujemy z tekstami trudnymi, ale owa „trudność” jest w zamierzony sposób lite-
racką (czy szerzej: dyskursywną) właściwością tych utworów. 

jeszcze dwie drobne uwagi na marginesie lektury tomu. pierwsza dotyczy elastyczności 
edytora, który sięgając po ostatnie wydanie jako podstawę tekstową Przedświtu zdecydował, 
by pozostawić wersje wcześniejsze w kilku miejscach jako bardziej odpowiadające rytmice 
tekstu (Aparat krytyczny, t. 8, s. 106). druga uwaga – tym razem o charakterze polemicz-
nym – dotyczy sposobu budowania bibliografii przedmiotowej, nie tylko w tym tomie, ale 
w całości edycji. przyjęto zasadę uporządkowania chronologicznego, wskazując na reedycje, 
nie zaś na pierwsze wydania literatury przedmiotowej. W ten sposób w omawianym tomie 
Klaczko stał się badaczem współczesnym – jako że jego wystąpienie Poezja polska w dzie-
więtnastym stuleciu i poeta bezimienny podano w bibliografii za wydaniem z r. 2004, chociaż 
wiadomo, że miało swój pierwodruk jeszcze w XIX stuleciu. podobnie monografia Tarnow-
skiego – została wskazana za reedycją z r. 2014, choć właściwe byłoby przywołanie za pier-
wodrukiem z 1892 roku. podobnie jest w innych tomach – np. w tomie 4 (s. 35) bibliografia 
opracowań Agaj-Hana odnotowuje dawne teksty Kleinera tak, jakby opublikowane zostały 
w r. 1998; co prawda, w nawiasie jest informacja, że pochodzą one z r. 1912, ale umiesz-
czone są nie według dat pierwodruków, lecz edycji gromadzącej przedruki wcześniejszych 
prac znawcy romantyków. drobna uwaga dotyczy przykrej literówki na s. 8 tomu 2 – mono-
grafia piniego ukazała się nie w 1828, lecz w 1928 roku. (podobna omyłka w tomie 4 – na 
s. 6 jest: [1829], powinno być oczywiście: [1928].)

Tom 3 w dwu woluminach – to Dramaty w opracowaniu Magdaleny Bizior-dombrowskiej. 
pierwszy wolumin przynosi utwory drukowane za życia pisarza, a więc Nie-Boską komedię 
i Irydiona. Wolumin drugi zawiera dramaty nieukończone, pozostawione w rękopisach: 
Wanda, [Rok 1846], Nie-Boska komedia. Część pierwsza. 

edytorka tomu niedawno wydała w nowej serii – „Romantyzm w pierwodrukach” – Nie-
-Boską komedię według edycji z r. 1835 36, zatem dzieło, które poznali czytelnicy w tamtej 
epoce, następnie żywo komentowane (chociażby dembowski, Klaczko, Mickiewicz w prelek-
cjach paryskich), lecz pozostające dla pokoleń czytelników poniekąd zapoznane, gdyż kolej-
ne przedruki arcydzieła dramatycznego opierały się na autorskim wydaniu 3 z 1858 roku. 
A różni się ono od wydania 1 (wydanie 2 zaś skażone jest wieloma błędami). Bizior-dombrow-
ska słusznie podkreśla, że romantycy znali i komentowali Nie-Boską napisaną przez 23-let-
niego twórcę, nie zaś tę jej wersję, którą przedstawia wydanie 3. Stąd postanowienie – do-
tyczące całości edycji – podania tekstu dramatu za pierwodrukiem. publikowane najczęściej 
wydanie 3 różni się od wydania 1 w kilku decyzjach autorskich: Krasiński usunął motta 
oraz dedykację „Marii” (czyli joannie Bobrowej). Są to raczej drobne zmiany, wbrew edytor-
ce uważam, że nie mają istotnego wpływu na interpretację dramatu. natomiast zgadzam się, 
że kolejna decyzja poety, mianowicie zmiana ostatniej sceny, którą autor w dużym stopniu 
przerobił w stosunku do pierwodruku – akcentując znaczenia łączące „nową” wersję Nie-
-Boskiej z twórczością powstałą już po wydaniu dramatu w 1835 r. – skutkuje równie po-
ważną korektą interpretacyjną, idącą w kierunku ukazaniu roli chrystusa w dziejach, 
bliższą myśli poety z lat czterdziestych niż z okresu wcześniejszego. O tym, że problem za-
kończenia dramatu jest niebłahy, świadczy tocząca się przez wiele dziesięcioleci – już od 
słynnego wystąpienia Mickiewicza 37 – dyskusja historycznoliteracka zawęźlona wokół pyta-

36 Z. K r a s i ń s k i, Nie-Boska komedia. Wydanie krytyczne pierwodruku z 1835 roku. Oprac. M. B i-
z i o r - d o m b r o w s k a. Toruń 2015. 

37 A. M i c k i e w i c z, Literatura słowiańska. Kurs trzeci. W: Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 10. Oprac. 
J. M a ś l a n k a. przeł. L. p ł o s z e w s k i. Warszawa 1998, s. 137 – od słynnych słów: „zakończe-
nie dramatu jest wspaniałe. nie znam nic równego”. 
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nia o organiczny bądź nieorganiczny charakter finału Nie-Boskiej komedii 38. Oczywiście, 
pracę Krasińskiego nad zakończeniami dramatu autorka opracowania odnotowała w tekście 
głównym (inaczej niż czubek, który wydrukował ostatnie wydanie, z r. 1858, w aparacie 
krytycznym zaś przedstawił wariant zakończenia z wydania 1). Uważam, że jest to decyzja 
słuszna, umożliwia bowiem, z jednej strony, lekturę dzieła w wersji za pierwodrukiem i za-
razem wskazuje – z drugiej strony – na dalszą procesualną pracę autora nad tekstem. Uwi-
dacznia się w ten sposób właściwość twórczości Krasińskiego, którą określałem jako dzieło 
„w ruchu” 39. Mamy zatem po zakończeniu dramatu przytoczone następujące wersje: 1) za 
wydaniem 3 z r. 1858, a więc przepracowaną, szerszą, z rozbudowaną wizją chrystusa ka-
rzącego; 2) wariant dopisany na okładce wydania 2; 3) francuską wersję zakończenia, bę-
dącą trawestacją z pierwodruku, przesłaną w liście Henrykowi Reeve’owi. 

Trzeba też dodać, że edytorka w aparacie krytycznym komentowała przejmowane lekcje, 
konfrontując je z wcześniejszymi edycjami, sięgając do opisów kopii w opracowaniach pi-
niego, czubka i piwińskiego. Skorygowała dzięki temu kilka błędnych odczytań, np. w czę-
ści IV hrabia Henryk – „rzucił pałasz” (za piwińskim), a nie „płaszcz”, jak za czubkiem 
w edycjach powojennych podawano w serii „Biblioteka narodowa” i w wydaniu Hertza (t. 8, 
s. 142). 

Warto może jeszcze w kilku słowach wskazać, czym różni się wydanie Nie-Boskiej ko-
medii w omawianym tomie od edycji pierwodruku (z r. 2015). Różnice wynikają z przyjętej 
na potrzeby wydania zbiorowego modernizacji interpunkcji. jak zaznacza Bizior-dombrow-
ska, powróciła w reedycji z r. 2015, w opozycji do zasad stosowanych przez innych wydaw-
ców, do interpunkcji retoryczno-intonacyjnej pierwodruku zamiast składniowo-logicznej. 
jak dowodzi edytorka, dla młodego Krasińskiego jako autora Nie-Boskiej komedii ważna była 
organizacja rytmiczna wypowiedzi, melodia zdania – stąd jej decyzja o respektowaniu inter-
punkcji autorskiej, a także (z czym można dyskutować) graficznej organizacji wypowiedzi, 
przede wszystkim pisanych prozą poetycką wstępów do kolejnych części dramatu. W efekcie 
w edycji z 2015 r. początkowy fragment został odtworzony za pierwodrukiem w następującym 
zapisie:

gwiazdy wokoło twojej głowy – pod twojemi
nogi fale morza – na falach morza tęcza przed tobą pędzi
i rozdziela mgły – co ujrzysz jest twoim –
brzegi, miasta i ludzie tobie się przynależą – 
niebo jest twoim – chwale twojej
niby nic nie zrówna. –  40

W nowej edycji:
gwiazdy wokoło twojej głowy – pod twoimi nogi fale

morza – na falach morza tęcza przed tobą pędzi i rozdziela
mgły – co ujrzysz, jest twoim – brzegi, miasta i ludzie tobie
się przynależą – niebo jest twoim. chwale twojej niby nic
nie zrówna. [t. 3, cz. 1, s. 91]

nie tylko w zakresie modernizacji pisowni można dostrzec różnicę, ale też uderzającą 
cechą w pierwszym przypadku jest „poetycka” (wierszowa) organizacja rytmiczna, podkre-
ślana zapisem graficznym, w drugim przykładzie natomiast widać już inną tendencję: spro-
zaizowania toku rytmicznego, zamykanego w szerszej linii składniowej. lektura równoległa 

38 dyskusję referowała chociażby j a n i o n  we wstępie np. do wyd. 11 Nie-Boskiej komedii K r a s i ń-
s k i e g o  w serii „Biblioteka narodowa” (s. XcI–XcVIII). 

39 pisałem o tym w książce Poezja „trzeciej epoki” (s. 7–8).
40 K r a s i ń s k i, Nie-Boska komedia. Wydanie krytyczne pierwodruku z 1835 roku, s. 39. 
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dwu wydań wskazuje wyraźnie na rolę rozstrzygnięć modernizacyjnych w postępowaniu 
edytorskim. W omawianej edycji typu B zrezygnowano jednak z interpunkcji retoryczno-
-intonacyjnej, gdyż byłaby ona „dla współczesnego czytelnika zabiegiem niezrozumiałym 
i anachronicznym”, jak czytamy w Zasadach edycji (t. 3, cz. 1, s. 48). jest to decyzja zrozu-
miała w świetle naukowo-popularnego charakteru wydania, zgodna oczywiście z zasadami 
współczesnego edytorstwa, lecz w pewnym sensie kolejny raz ukazuje iluzoryczność przed-
sięwzięcia, jakim jest Krasiński „w pierwodrukach” w recenzowanej publikacji. zmoderni-
zowany pierwodruk – odmiennie niż w przypadku propozycji zawartej w edycji z 2015 r. – 
staje się poniekąd utworem „współczesnym”, „do czytania”, odrywa się więc od swego pier-
wotnego kontekstu. Ale to spostrzeżenie na marginesie, choć, być może, nie marginalne. 
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na konsekwentnie przyjęte na potrzeby całości edycji 
zasady interpunkcji składniowo-logicznej (nie łączono dwóch różnych systemów interpunk-
cyjnych). Skutkuje to wszakże eliminacją pewnej właściwości składni Krasińskiego (w różnych 
realizacjach gatunkowych), jaką stanowi stosowanie pauz. Są one wyznacznikiem rytmu, 
intonacji, czynnikiem delimitacyjnym i zastąpione przecinkami – „mniej widocznymi” niż 
pauzy – w jakimś sensie „osłabiają” autorski zamysł rytmizacyjny. 

zdaję sobie sprawę, że postępowanie edytorskie stosowane w nowym wydaniu jest 
zgodne ze współczesną sztuką edytorską i bardziej też „przyjazne” czytelnikowi wydań na-
ukowo-popularnych, nienawykłemu do obcowania z tekstami przynoszącymi zapis inter-
punkcji retoryczno-intonacyjnej. podobnie nie budzi moich wątpliwości usuwanie jednego 
ze znaków interpunkcyjnych, jeśli zostały obok siebie postawione dwa znaki (np. pauza 
i przecinek – pozostawiano wtedy przecinek), jednak w takim postępowaniu edytorskim 
bezpowrotnie gubi się tak ważny dla Krasińskiego zapis rytmu (wizualny znak rytmu), 
a w każdym razie znacząco się osłabia ów rytmiczny charakter wypowiedzi. nie jest to wy-
łącznie kwestia układu graficznego, dzielonego przez poetę z innymi autorami z tamtej 
epoki. To nie maniera pisarska. Raczej problem z zakresu estetyki i filozofii twórczości. 
Muzyczność wypowiedzi odsyła wszak do muzycznej struktury kosmosu, wiąże w całość to, 
co rozdzielone, stąd Krasińskiemu tak zależało na tej właściwości jego tekstów 41; zresztą 
Bizior-dombrowska, świadoma komplikacji między intencjami Krasińskiego a współczesny-
mi praktykami edytorskimi, bynajmniej nie omija problemu. przeciwnie – wskazuje na jego 
znaczenie, cytuje w tej materii wypowiedzi poety (a dałoby się stworzyć mini-antologię w tym 
zakresie), jak np.: „brak kom lub przemiana kresek mogła zagubić całą pieśnianość i sym-
fonię” (z listu do Stanisława egberta Koźmiana; t. 3, cz. 1, s. 47). 

Krótko o pozostałych utworach tomu. Irydion podany został za pierwodrukiem (paryż 
1836), zestawianym z opisami kopii w edycjach czubka i piniego (wykorzystano też ustale-
nia Kubackiego z edycji w serii „Biblioteka narodowa”). z kolei zawarte w woluminie drugim 
nieukończone dramaty opublikowano na podstawie pierwodruków ogłaszanych już po 
śmierci poety. Wandę, pisaną w latach 1837–1839, wydał – z błędami – wnuk poety, Adam 
Krasiński, w „Bibliotece Warszawskiej” w 1901 roku. porównując pierwodruk z autografem, 
tekst ustalili w swych edycjach pini, czubek i piwiński – stąd słuszna decyzja, by obecnie 
opublikować utwór za wydaniem najpełniejszym: czubka. natomiast [Rok 1846], o którego 
czas powstania spór wiodą do dziś historycy literatury (edytorka obstaje przy r. 1846) 42, 
podano za pierwodrukiem w opracowaniu czubka. dokonano korekty tytułu, biorąc go 
w nawias kwadratowy, jako że pochodził od wydawcy (u czubka widzimy zapis: Rok 1846. 
Dramat zaczęty). Skomplikowane są losy ostatniego z drukowanych dramatów: Nie-Boskiej 

41 zob. A. W a ś k o, Zygmunt Krasiński. Oblicza poety. Kraków 2000, s. 240–241. zob. też moje 
uwagi w Poezji „trzeciej epoki” (s. 165–166). 

42 Spór zreferowany we wstępie do tomu – przywołano tam stanowiska j. Kleinera, p. Hertza, A. Kur-
skiej, j. Fiećki i e. dąbrowicz (t. 4, cz. 1, s. 29–35).
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komedii. Części pierwszej, zajmującej połowę woluminu, pisanej w latach 1838–1852. Mia-
ła to być w zamierzeniach autora pierwsza część planowanej trylogii (drugą byłaby wydana 
w r. 1835 Nie-Boska komedia), jak o tym świadczy przesłany w liście do potockiej szkic 
(publikowany przez czubka w tomie 5 jego edycji, pt. Szkic „Nie-Boskiej komedii”, w wydaniu 
toruńskim nie przedrukowany; można tego żałować, gdyż przynależy on do historii edytorskiej 
nie zrealizowanego przedsięwzięcia), ukazujący zawartość niedoszłego do skutku projektu 
całości. część pierwsza przedstawiałaby historię Henryka i jego Beatrice (poeta wyraźnie 
wskazywał, że rysów jej miała użyczyć potocka), druga – wiek męski Męża, trzecia – historię 
zmartwychwstałego bohatera, stającego się przewodnikiem zbiorowości. za życia Krasiński 
wydał fragment utworu pt. Sen – Pieśń z niedokończonego poematu, wyjęta z pozostałych 
rękopismów po świętej pamięci J. S. (leszno 1852), z sugestią przypisania utworu juliuszo-
wi Słowackiemu, i ten fragment podano w omawianej edycji za pierwodrukiem. pozostałe 
zachowane części dzieła opublikowanego już po śmierci autora w r. 1860 jako Niedokończo-
ny poemat. (Z pośmiertnych rękopismów) – za edycją czubka. 

dużym osiągnięciem wydawniczym jest edycja dramatów, najbliższa założeniom całości 
publikacji, zrobiona starannie, z dbałością o klarowność przekazu (wybór lekcji opatrzono 
w aparacie krytycznym precyzyjnymi komentarzami). jeśli miałbym stwierdzić, co budzi 
pewien mój niedosyt – byłyby to objaśnienia rzeczowe. W tym tomie, a także w innych tomach 
przedsięwzięcia zgodnie podkreślano – za kanonami współczesnego edytorstwa – że obja-
śnienia rzeczowe nie mogą czytelnikowi sugerować interpretacji. jakkolwiek oczywiście mam 
świadomość konieczności przestrzegania tego kanonicznego wręcz przykazania, trudno mi 
przystać na konstatację o umożliwieniu, dzięki rygorystycznemu stosowaniu się do dawnych 
w tej mierze ustaleń, „lektury »czystego tekstu«, wolnej od narzuconych schematów histo-
rycznoliterackich” (t. 3, cz. 1, s. 44). Myślę, że trzeba byłoby podjąć dyskusję w tej kwestii. 
czy nie jest to stanowisko dziś już anachroniczne, jeśli weźmiemy pod uwagę kompetencje 
czytelnika, do którego adresowana jest edycja? czy rzeczywiście objaśnienia poszerzające 
rozumienie trudnych miejsc tekstu byłyby od razu „narzuceniem schematu”? nie wiem też, 
co miałaby tak naprawdę znaczyć formuła „lektury »czystego tekstu«”. czyli jakiego? – za-
pytam przewrotnie. przez czysty tekst należałoby rozumieć tekst w ogóle pozbawiony obja-
śnień. czy byłoby to z pożytkiem dla czytelnika? Ale tak naprawdę stajemy przed innym 
problemem, który tu ledwie sygnalizuję, a warto by szeroko go przedyskutować. Mianowicie – 
jakie objaśnienia (i jaki komentarz) budować na potrzeby wydania naukowo-popularnego? 
jakie informacje tłumaczyć – poza wyrażeniami obcojęzycznymi, archaicznymi, pojęciami 
historycznymi, religijnymi, medycznymi, militarnymi, parafrazami i nawiązaniami do utwo-
rów literackich? czy stosować szerszy, czy węższy zakres objaśnień językowych? Myślę, że 
utworzyłyby się dwie szkoły: jedna optująca za redukcją objaśnień, ale i druga – postulują-
ca konieczność ich zwiększenia, budowania komentarza pozwalającego lepiej zrozumieć 
dawne światy tekstowe, tak odległe od dzisiejszego doświadczenia czytelnika. Wynotowałem 
kilka przykładów z Nie-Boskiej komedii części pierwszej – nie jako moje zastrzeżenia co do 
pracy edytorskiej Bizior-dombrowskiej, jest bowiem znakomita, lecz w perspektywie dysku-
sji nad ewentualnością poszerzenia objaśnień, mając na uwadze wyobrażonego przeze mnie 
czytelnika wydania naukowo-popularnego. Oto one: „nałożnica”; „mara”; „kilka tort”; „ko-
bieto z gliny i błota”; „zabałamucić”; „zrzenice”. Inna kwestia dotyczy objaśnienia pewnych 
zwrotów, dziś już niezbyt oczywistych bądź zupełnie niezrozumiałych dla szerszego grona 
odbiorców: „zgra się wilią w karty”; „niewidoma siła”; „snem fabrykanta niemca [spać] przy 
żonie niemce”; „pigułek-proszków-nie-nic zsiadłego-[...]”. 

pora przejść do prezentacji kolejnych tomów nowego Krasińskiego. Tomy 4: Małe formy 
narracyjne (teksty oparto na pierwodrukach, w układzie chronologicznym), i 5: Władysław 
Herman i dwór jego [...] (również na podstawie pierwodruku), potraktuję łącznie – jako część 
edycji grupującą prozę narracyjną autora Irydiona. Swoje uwagi chciałbym zacząć od kwestii 
poruszanych w poprzednim akapicie. Objaśnienia rzeczowe w tomach tych są relatywnie 
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pełniejsze niż w tomach poprzednio omawianych, a wynika to z charakteru zgromadzonych 
tu utworów. zarówno w tomie 4, jak i w 5 zebrano bowiem teksty o tematyce historycznej, 
w typie – modnego w epoce i symptomatycznego dla pierwszej fazy twórczości Krasińskiego – 
romantycznego historyzmu wieków średnich. W dziełach takich, jak Joanna d’Arc. Powieść 
z dziejów francuskich XV wieku, Pan Trzech Pagórków. Ułamki ze starego rękopismu, Grób 
rodziny Reichstalów. Powieść oryginalna z dziejów wojny trzydziestoletniej, Mściwy karzeł 
i Masław, książę mazowiecki. Powieść narodowa, Zamek Wilczki. Powieść narodowa, Gastołd. 
Legenda, Agaj-Han. Powieść historyczna (to utwory z tomu 4) oraz Władysław Herman i dwór 
jego. Powieść historyczna z dziejów narodowych XI wieku objaśnienia dotyczą rozmaitych 
realiów historycznych, zwłaszcza związanych z wydarzeniami dziejowymi, a także z wyraźnie 
fascynującą Krasińskiego materialną stroną średniowiecza (chodzi głównie o militaria). 
Objaśnienia ułatwiają lekturę, dla wygody czytelnika podano je w tomie 4 po każdym utwo-
rze, stąd jeśli przeglądamy cały tom, zauważamy, że niektóre z nich powtarzają się. znako-
micie została zrealizowana ta strona opracowania w tomie 5. Strzyżewski, edytor Władysła-
wa Hermana, nie tylko zaopatrzył powieść w obszerne i solidnie udokumentowane komen-
tarze, dał też bardzo potrzebny w przypadku utworu, w którym stylizacja archaizacyjna 
odgrywa dużą rolę, Słownik wybranych zwrotów i wyrazów dawnych oraz stylizowanych na 
archaizmy. jeśli chodzi o ten aspekt edycji, chciałbym podkreślić doskonałe objaśnienia do 
Gastołda (w opracowaniu Barbary linsztet; zwraca uwagę także bogaty w komentarze apa-
rat krytyczny). Wielce satysfakcjonujący jest aparat krytyczny odnoszony do utworów w tych 
dwóch tomach (zwłaszcza Strzyżewski dał cenne komentarze do swoich lekcji oraz opisy 
wprowadzanych emendacji, oczywiście na podstawie wnikliwego kolacjonowania pierwodru-
ku z trzema wydaniami krytycznymi, których edytorzy mieli w ręku autograf). 

Skoro w tych dwu tomach tak dużą rolę odgrywa koloryt historyczny, również warstwa 
językowa wymaga bardziej elastycznego podejścia w opracowaniu edytorskim. Tak się dzie-
je. Starano się przede wszystkim ocalić brzmienie języka Krasińskiego, zostawiając obocz-
ności spółgłosek miękkich i twardych (np. „dzwięczny”/„dźwięczny”, „spieszno”/„śpieszno”), 
a także archaiczne formy wyrazowe (jak „krwie”, „omieszkam”, „chrześcianie”). Strzyżewski 
podkreśla wszakże swoistą trudność i założoną niekonsekwencję edytorską, gdy pragnienie 
zachowania dawnej polszczyzny spotyka się z koniecznością modernizacji, odnoszonej do 
innych elementów językowych. Może wówczas powstać wrażenie niejakiej hybrydyczności 
wydawniczej i jakkolwiek wynika ona z założonego postępowania, to przecież bynajmniej nie 
znika odczucie pewnej niekonsekwencji. Trzeba więc – i zgadzam się w pełni z wydawcą – 
szukać złotego środka. W jaki sposób? chociażby – tak jak w innych tomach – modernizując 
układ graficzny prozy narracyjnej, regularnie stosując pauzę dialogową w miejsce cudzysło-
wów typograficznych i ostrokątnych z poprzednich wydań, oznaczających wypowiedzi po-
staci. To przejrzyste graficznie rozwiązanie ułatwia lekturę, czyni ją bardziej „przyjazną” dla 
współczesnego czytelnika – wystarczy porównać dawniejsze wydania z edycją najnowszą. 
Trafna jest też decyzja (bardzo różnie stosowana w innych tomach, na co zwracałem już 
uwagę podczas charakterystyki np. Poematów) redukcji wielkiej litery. W utworach narra-
cyjnych wielką literę pozostawiono w nazwach własnych, w imionach i pseudonimach. 
W innych przypadkach zastąpiono ją małą literą. z kolei utrzymano archaiczną deklinację 
(zresztą nie tylko w tym tomie) w odmianie rzeczowników – łącząc dwie tendencje: ocalenia 
patyny wieków przeszłych w narracji Krasińskiego i współczesnej odmiany wyrazów. Ostała 
się więc w takim postępowaniu dyskretna stylizacja, np. w miejsce „czarnemi chmury” czy 
„silnemi ramiony” – mamy „czarnymi chmury” i „silnymi ramiony”. W tomie 4 zachowano 
też – o czym czytamy we wstępie – inne formy dawne, jak „ciaśnina”, „polszcze”, „zeszlij”, 
„skazówka” (t. 4, s. 15). 

Warto jeszcze zwrócić uwagę na konsekwentną w całej edycji zamianę inicjalnej minu-
skuły po znaku zapytania na majuskułę. To zrozumiałe. natomiast pewne moje wątpliwości 
budzi pozostawienie małych liter pojawiających się w zdaniu po wykrzyknikach. Rozumiem, 
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że chciano zachować właściwości stylu pisarza łącząc je ze współczesną przejrzystością 
składniową, potraktowano bowiem, idąc za Krasińskim, fragment po wykrzykniku jako 
dalszą część zdania, lecz sam zapis nie „wygląda” dobrze w modernizowanej polszczyźnie – 
uderza stylizowaną sztucznością. zobaczmy na przykładach. W Grobie rodziny Reichstalów: 
„– O! jakbym chciała widzieć i znać moją matkę – rzekła Minna” (t. 4, s. 182), „Ach! to już 
takiemu diabłu książę tajemnice powierza” (t. 4, s. 207), ale też „Towarzysze! nie kryję przed 
wami, że Wallenstein włada sercami żołnierzy, że wojsko kocha go jak ojca” (t. 4, s. 215). 
W Agaj-Hanie: „– Ha! pamiętam, raz tylko uderzyłem, za słabo!” (t. 4, s. 375), „– nie – ty 
marzysz. Hej! do więzienia nazad!” (t. 4, s. 376), „I ty, Abadzie Sahali – ot! zginiesz jak mar-
ny owad. [...] zbliż się Akbareju! a dusza twoja nieboga na mróz się dostanie. [...] Hadżady-
nie! ruchem ust tylko mi się nie spodobaj, a stąd kindżał wświdruję ci w czaszkę” (t. 4, 
s. 418). To oczywiście przykłady wybrane ze znacznie obszerniejszego zestawu.

W Mściwym karle [...] spotykamy na jednej stronicy różne zapisy liter po wykrzyknieniach: 
„Ach! na to wspomnienie krew się we mnie burzy” oraz „O johanno z gozdawy! Szerokie 
masz dobra, liczne włości, wielkie dostatki i bogactwa w skarbcach i skrzyniach, i niemałą 
potęgę w ręku” (t. 4, s. 237). I w jednym, i w drugim przypadku po wykrzyknikach znajdują 
się dalsze części zdania. dodam, że można – modernizując pisownię – zastąpić wykrzykniki 
przecinkiem, utrzymując jednorodność składniową: „Ach, na to wspomnienie krew się we 
mnie burzy” czy „O johanno z gozdawy, szerokie masz dobra, liczne włości, wielkie dostat-
ki i bogactwa w skarbcach i skrzyniach, i niemałą potęgę w ręku”. dokonałem owej zamia-
ny, mając na uwadze umowność proponowanych zabiegów. pytanie, na które nie wskażę 
jednoznacznej odpowiedzi można byłoby postawić w następujący sposób: czy zachowanie 
pewnej cechy języka pisarza pośród zabiegów modernizacyjnych nie jest jedynie ornamentem 
wydawniczym, czy też ma istotny wymiar edytorski, ocalający właściwości składni autora? 
Inne pytanie: czy pozostawienie wykrzyknika ułatwia, czy utrudnia lekturę? jaką dać od-
powiedź? W tym samym utworze odnajdziemy takie fragmenty emocjonalnej składni wy-
krzyknień, w których stosowano przyjętą zasadę modernizacyjną elastyczniej: „– O! nie!... 
lecz ci pokażę, że umiem sądzić i wymierzać sprawiedliwość” (t. 4, s. 244); „Teraz [...] przy-
wiązać [...] tego rycerza, tę dziewicę, ha! i tego karła także [...]. Hej! dzieci! Żwawiej do łu-
czywa i pochodni!” (t. 4, s. 245). 

Tom 6 (w trzech częściach) zatytułowano Proza poetycka, rozumiejąc ten termin nie 
tylko w kategoriach genologicznych, lecz również jako swoistą formułę twórczości Krasiń-
skiego – będącej „zapisem indywidualnego doświadczenia autora, pisarstwem na wskroś 
przenikniętym »żywiołem autobiografizmu« i liryczności [...]” (t. 6, cz. 1, s. 13). W tomie tym 
zamieszczono w układzie chronologicznym teksty w języku polskim i francuskim, powstałe 
w latach 1824–1852, nie dzieląc twórczości ze względu na język wypowiedzi autorskiej. W ten 
sposób edytorka i tłumaczka zakwestionowały koncepcję czubka, który w tomie 8 swego 
wydania, Utwory francuskie, wyodrębnił dwie części: oryginały w jednym woluminie i polskie 
przekłady – m.in. Staffa – w drugim. „przemieszanie” tekstów w zamyśle edytorskim oma-
wianego „nowego Krasińskiego” służyć ma, po pierwsze, zerwaniu z pomniejszaniem roli 
i rangi twórczości francuskojęzycznej, stanowiącej jedną czwartą dorobku autora Przedświ-
tu, a traktowanej często w literaturze przedmiotu jako wprawki stylistyczne bądź też osobli-
wość, margines jego pisarstwa, oraz ukazaniu – po drugie – swoistej spójności w zakresie 
tematyki i poszukiwań form wypowiedzi w obu obszarach twórczości, zwłaszcza z przełomu 
lat dwudziestych i trzydziestych XIX wieku. Wypada stwierdzić, że zamysł ten powiódł się, 
otrzymaliśmy bowiem w pierwszym i drugim woluminie oraz w dużej części trzeciego zwar-
ty blok tematyczno-gatunkowy, obejmujący „fragmenty genewskie” i inne utwory, które 
Krasiński pisał podczas poznawania Szwajcarii, a także Italii. 

Wypada zgodzić się z edytorką, że wyraźną cechą zgrupowanych w tomie 6 tekstów jest 
ich impresyjność „podróżnicza”, naznaczona poetyzacją prozy jako dominującą tendencją 
stylistyczną. To bardzo romantyczne fragmenty, szkice, impresje – z widoczną kreacją „ja” 
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podróżującego, w realnych i imaginacyjnych przestrzeniach. zobaczmy, jak owa spójność 
tematyczno-genologiczna tekstów pisanych przez twórcę dwujęzycznego ujawnia się w ukła-
dzie tomu (podam jedynie wybrane przykłady) – w woluminie pierwszym: Opisanie jeziora 
genewskiego Leman. Wyjątek z listu podróżującego Polaka, Le soleil était derrière moi... (przeł. 
jako Myśli Polaka przy górze Mont-Blanc), Fragment d’un journal (przeł. jako Fragment dzien-
nika), Fragment d’un rêve (przeł. jako Fragment snu), Le souvenir (przeł. jako Wspomnienie), 
Sur un chemin bordé de fleurs... (przeł. jako Drogą okoloną kwiatami...); z woluminu drugie-
go wynotujmy kilka następnych przykładów: Góra Jamanu, Spadek Arr, Journal (przeł. jako 
Dziennik), Le coucher du soleil sur le Mont-Blanc. Extrait du journal d’un voyageur (przeł. 
jako Zachód słońca nad Mont Blanc. Wyimek z dziennika podróżującego), Ułomek z dawnego 
rękopismu słowiańskiego, Un songe (przeł. jako Sen). Wolumin trzeci przynosi z kolei w par-
tiach początkowych przede wszystkim francuskie utwory – portrety bohatera wrażliwego, 
melancholijnego, niekiedy bliskiego szaleństwa: Wygnaniec (i późniejsza wersja francuska: 
L’exilé), Il est un plaine... (przeł. jako Jest taka równina...), À  deux reprises différentes... 
(przeł. jako Dwukrotnie zdarzyło się...), Le siècle dans lequel nous nous avançons... (przeł. 
jako Wiek, w którym żyjemy...), Adam le Fou (przeł. jako Adam Szaleniec), Et son pâle visage... 
(przeł. jako A jego blada twarz...). 

podałem garść przykładów, by unaocznić, że do połowy trzeciego woluminu tom zaty-
tułowany Proza poetycka jest całością realizowaną konsekwentnie i – jak się rzekło – spójną 
pod względem rodzajowo-gatunkowym, zogniskowaną wokół wskazanych kręgów tematycz-
nych. przemyślana koncepcja załamuje się właśnie w połowie trzeciej części: podano w tym 
miejscu teksty, które zwyczajowo łączone były w tradycji edytorskiej i historycznoliterackiej 
z utworami określanymi w omawianym wydaniu jako „małe formy narracyjne” – narracyjne, 
nie zaś „proza poetycka”, który to wyróżnik gatunkowo-tematyczny przyjęto dla pism po-
wstałych do mniej więcej 1832 roku. dyskusyjne jest więc włączenie w obręb tomu utworów 
nazywanych przez Krasińskiego poematami prozą, lecz mających wyraźny charakter narra-
cyjny (pochodzą one z drugiej połowy lat trzydziestych): Pokusa i Noc letnia (wydane w jednym 
woluminie w paryżu w r. 1841), oraz eksperymentu narracyjnego, jakim jest Herburt. Ułamek 
(w którym znalazł się fragment prozy poetyckiej 43, ale został on wpleciony w nadrzędny tok 
narracyjny prozy dygresyjnej). Byłbym zdecydowanie zwolennikiem przeniesienia tych dzieł 
do tomu Małe formy narracyjne, nie przekonuje mnie bowiem próba obrony decyzji edytor-
skiej „gatunkową niejednoznacznością” utworów (t. 6, cz. 1, s. 20), jest to wszak stała cecha 
pisarstwa Krasińskiego jako autora par excellence romantycznego. podobnie kontrowersyj-
ne jest umieszczenie tu [Albumu sycylijskiego] – choć dałoby się obronić „poetyckość” zapi-
su podróży sycylijskiej (mającej jednakże wyraźny rys narracyjny). 

Skoro wspominam o utworze opatrzonym w omawianym wydaniu nowym tytułem – to 
problem nieco szerszy w odniesieniu do tomu 6. Kilku utworom nadano tu tytuły, które 
zastępują nazwy już zadomowione w tradycji historycznoliterackiej. Tak więc: Góra Jamanu 
w miejsce Jeziora Genewskiego (przywrócono tytuł autorski za autografem át. 8, s. 358ñ); 
podobnie Spadek Arr (wedle autografu), nie zaś, jak wcześniej, Spadek Aary; przekład utwo-
ru Sur un chemin bordé de fleurs... zatytułowano bliżej oryginału: Drogą okoloną kwiatami...; 
Les cimetières et les caveaux... – obecnie w tłumaczeniu: Cmentarze i groby (przedtem, 
w przekładzie Staffa – tak jak i w przypadku kilku innych utworów: Fragment). Krasiński, 
o czym stosowne informacje znalazły się we wstępie, autorskie określenie „fragment” przy-
porządkowywał wielu tekstom i czynił to niekonsekwentnie, stąd pomysł, by dać tytuły in-
cipitowe. decyzje umotywowane i nie o nich chciałbym pisać, lecz o kwestii, która jest 

43 W drugiej części utworu pojawia się opis snu bohatera. To znany z osobnej publikacji – znacznie 
poszerzony w stosunku do Herburta – Sen [...] (leszno 1852). został on także, w szerszej wersji, 
dołączony do pozostającej w rękopisie, nieukończonej Nie-Boskiej komedii. Części pierwszej.
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szczególnie wyraźna w świetle tradycji interpretacyjnej [Albumu sycylijskiego], mianowicie 
występowania innych niż tu przyjęta form tytułu, najczęściej za czubkiem: [Z sycylijskiej 
podróży kart kilka]. To rzecz niebłaha – może u czytelnika nie dość dobrze obznajomionego 
z twórczością Krasińskiego rodzić przeświadczenie o dwu czy wręcz kilku utworach z podró-
ży sycylijskiej. jest to więc problem sytuujący się, na podstawie podjętej decyzji edytorskiej, 
także w kontekście interpretacji historycznoliterackiej, spore też utrudnienie dla piszącego, 
któremu przyjdzie poruszać się pośród różnych form tytułów tego samego utworu. 

Słów kilka na temat prezentowanych nowych przekładów francuskiej prozy Krasińskie-
go. do przeprowadzenia szczegółowej oceny nie czuję się kompetentny, a myślę, że na so-
lidne omówienie czekają dokonania translatorskie joanny pietrzak-Thébault, dającej we 
współczesnej polszczyźnie nowe wersje francuskojęzycznego Mickiewicza 44 i Krasińskiego. 
jak wcześniejsze pokolenia jestem przyzwyczajony do lektury utworów francuskich Krasiń-
skiego w tłumaczeniach Staffa (podobnie – jako tworzący po francusku pisarz polityczny – 
przez lata odbrzmiewał Krasiński w polszczyźnie przekładowej Stanisława Tarnowskiego 
oraz Staffa; w omawianej edycji ich translacje zastąpiono nowymi wersjami autorstwa Re-
naty jarzębowskiej-Sadkowskiej). czas pokrył te tłumaczenia patyną i odbierałem je jako 
językowo bliższe polszczyźnie Krasińskiego, nie przeszkadzał mi rzekomy nalot „młodopolsz-
czyzny”, przeciwnie – widziałbym w nich osiągnięcie wybitne, swoisty ekwiwalent stylowy 
romantyzmu marzenia, wrażliwego na sensualno-postrzeżeniowe odczuwanie świata. zga-
dzam się natomiast ze stanowiskiem wyrażonym w omawianej edycji, że każde pokolenie 
zasługuje na nowe przekłady dzieł obcojęzycznych – stąd wyrasta dyskretnie stylizowany 
Krasiński oddawany we współczesnej polszczyźnie. pietrzak-Thébault stara się zerwać ze 
stereotypem francuskojęzycznego Krasińskiego jako twórcy „wprawek stylistycznych” 45. jak 
dowodzi tłumaczka – autor Fragment d’un journal „nad językiem francuskim panuje dosko-
nale” (t. 6, cz. 1, s. 10–11), a jego francuszczyzna odznacza się pewną specyficzną właści-
wością, jaką jest występowanie dwu tendencji, łączących się w całość: przewaga precyzyjnej 
składni prostej oraz umiejętność zamknięcia pojedynczego obrazu, rysowanego delikatną 
kreską, w zdaniu złożonym. przekłady czyta się dobrze, tłumaczka potrafiła pogodzić współ-
czesną normę językową z lekką, dyskretną nutą „dawnej” stylistyki marzenia. lektura 
francuskojęzycznego Krasińskiego w polskich przekładach pozwala na poszerzenie polskie-
go romantyzmu egzystencji o wyrazisty ton. jest w jakimś sensie zaskakujące, że w poszu-
kiwaniach nowego paradygmatu romantycznego, przedsięwziętego w latach dziewięćdziesią-
tych w. XX, zabrakło wyraźnego wskazania na francuskojęzyczną twórczość Krasińskiego 
– najpełniejszą w romantyzmie przełomu lat dwudziestych i trzydziestych XIX w. realizację 
poetyki onirycznego marzenia wrażliwego podmiotu, przeżywającego bolesną dysharmonię 
dogłębnej samotności oraz odczuwanej zmysłowej urody świata zewnętrznego i odkrywanych 
światów wewnętrznych. 

Teksty francuskojęzyczne podano za pierwodrukami, odstąpiono od tej zasady w przy-
padku utworów posyłanych w listach do Henryka Reeve’a. edycja Kallenbacha okazała się 
wyjątkowo niestaranna, stąd słuszna decyzja uczynienia podstawy tekstowej z lekcji czub-
ka. z drobnych uwag: mam wątpliwość czy formy „chrześciańska [dziewica]” (t. 6, cz. 2, 
s. 130) nie powinno się zmodernizować w tekście prozatorskim. przyjęcie zapisu w tej po-
staci dla utworów wierszowanych jest konieczne, gdyż inaczej zostałby zaburzony rytm, tu 
jednak nie zachodziła potrzeba pozostawienia tej formy. zastanawiam się, czy nie można 

44 A. M i c k i e w i c z, Prose artistique: contes, essais, fragments. / Proza artystyczna, opowiadania, 
szkice, fragmenty. Wstęp i oprac. / Introduction et rédaction J. p i e t r z a k - T h é b a u l t. Warszawa 
2013. 

45 J. p i e t r z a k - T h é b a u l t, Francuskojęzyczna twórczość Krasińskiego – czy, komu, po co potrzeb-
na? Rozpoznanie. W zb.: Wokół Krasińskiego. Red. M. S o k a l s k a. Kraków 2012. 
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byłoby wprowadzić poprawki w jednym ze zdań Herburta. zarówno w pierwodruku w edycji 
czubka, jak i w nowym wydaniu brzmi ono: „jak ocean niewidomego światła noc otacza 
mnie zewsząd; ale gdy chcę się weń zanurzyć, odpychają mnie fale i tłuką jak rozbita o twar-
de cyple rzeczywistości!” (t. 6, cz. 3, s. 319). czy zdanie nie stanie się bardziej czytelne jeśli 
wyraz „rozbita” zastąpimy wyrazem „rozbitka”? Wówczas byłoby chyba bardziej logiczne: 
„jak ocean niewidomego światła noc otacza mnie zewsząd; ale gdy chcę się weń zanurzyć, 
odpychają mnie fale i tłuką jak rozbit[k]a o twarde cyple rzeczywistości!” zdaję sobie, oczy-
wiście, sprawę, że przeszkodą jest w tym i w kilku jeszcze przypadkach brak autografu, tak 
też brzmi przytoczone zdanie w pozostałych edycjach, ale może warto jeszcze przemyśleć, 
czy pojawia się w innych utworach pisarza konstrukcja typu: „tłuką jak rozbita o twarde 
cyple rzeczywistości”? I ostatni drobiazg na marginesie: zastanawiam się, czy należało wcho-
dzić we wstępie do tomu w polemikę z edycją Hertza, która ma wszak, jak wielokrotnie 
podkreślano, charakter popularny i opiera się na wydaniach czubka i piwińskiego? Tym 
bardziej że polemiczne uwagi nie dotyczą kwestii tekstologiczno-edytorskich, lecz zostały 
sformułowane w odniesieniu do dokonanego przez wydawcę wyboru utworów. edycja z r. 1973 
nie była przecież edycją całościową, ale właśnie prezentacją części z całości spuścizny lite-
rackiej Krasińskiego (w wyborze podano także m.in. wiersze i poematy).

Tom 7, w dwu woluminach, opatrzony tytułem Pisma dyskursywne, zawiera utwory 
krytycznoliterackie, filozoficzne, polityczne. Swoje wątpliwości odnośnie do tytułu wyraziłem 
we wcześniejszych partiach recenzji. W tym miejscu chciałbym podkreślić za edytorem tomu, 
że teksty w nim zgromadzone nie są dopełnieniem pisarstwa Krasińskiego, marginesem jego 
twórczości, jak były jeszcze traktowane na przełomie XIX i XX wieku 46. dopiero edycja 
czubka nadała im właściwą rangę i trwałe miejsce w puściźnie autora Przedświtu. Teksty 
zawarte w dwu woluminach tomu 7 są w dużej części francuskojęzyczne – ukazują Krasiń-
skiego jako rasowego polityka, dobrze władającego piórem pisarza politycznego. niewątpliwie 
lektura pism politycznych w kontekście rozprawy filozoficznej, jaką jest O stanowisku Pol-
ski [...], jak też czytanie tej rozprawy w odniesieniu do tekstów politycznych, podkreśla 
spójność myśli poety w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XIX wieku. jeśli dołączyć listy 
„filozoficzne” (adresowane do cieszkowskiego, Trentowskiego i jaroszyńskiego, a także do 
delfiny potockiej) do tej grupy tekstów, powstaje całość będącą fascynującym zapisem prze-
nikliwych diagnoz politycznych (wręcz obsesji intelektualnych dotyczących Rosji i zagrożenia 
rewolucją), złowrogo rezonujących nie tylko w tamtej epoce, ale również w czasach pRl-u. 
To istnienie owych tekstów w puściźnie twórcy Przedświtu powodowało nieobecność cenzu-
ralną Krasińskiego jako pisarza politycznego w edycjach drukowanych w polsce ludowej. 
Obecny był on natomiast jako autor memoriałów politycznych w wyborach „drugiego obiegu” 
w latach osiemdziesiątych w. XX, co słusznie przypomniano we wstępie do edycji. 

pisma polityczne podano za pierwodrukami, lecz w kilku przypadkach odstąpiono od 
tej zasady. listy do Montalemberta i lamartine’a zostały opublikowane w języku francuskim 
(Lettre à M. le Comte de Montalembert à propos de son discours sur la Pologne prononcé 
le 21 janvier 1847 à la Chambre des Pairs 47 oraz Lettre à M. A. de Lamartine à propos d’un 
pasage relatif à la Pologne dans le second volume de son „Histoire des girondins”) – w czerw-
cu 1847 na łamach pisma „le correspondant” – z licznymi błędami, które zostały usunięte 
w edycji paryskiej z tego samego roku, i to ona stała się podstawą tekstową. ponadto traktat 

46 czytamy we wstępie: „Stanisław Tarnowski w wydaniu krakowskim z 1891 roku umieścił Kilka 
słów o Juliuszu Słowackim oraz fragment O Trójcy i Słowie Wcielonym, będący pierwszą redakcją 
części traktatu O stanowisku Polski z Bożych i ludzkich względów, w grupie tekstów nazwanej 
»drobną prozą«, w jednym tomie z powieściami Agaj-Han i Grób rodziny Reichstalów oraz z liryka-
mi, »utworami poetycznymi drobniejszymi«” (t. 7, cz. 1, s. 9). 

47 W spisie treści znalazła się literówka w zapisie tytułu: „Chambre” – małą literą. 
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O stanowisku Polski [...] w pełnej wersji ukazał się w wydaniu czubka – pierwodruk w „Bi-
bliotece Warszawskiej” w 1903 r. obejmował tylko pierwszą część. zastosowano, podobnie 
jak w pozostałych tomach wydania, układ chronologiczny tekstów. Takie postępowanie 
rozbija jednak spójność tematyczną bloków problemowych: politycznego, filozoficznego 
i krytycznego. 

edycję „pism dyskursywnych” otwierają powstałe w okresie genewskim w języku fran-
cuskim wprawki krytycznoliterackie. Są one pewną ciekawostką, nie dorównują rangą 
krytycznoliterackiemu arcydziełu, jakim jest Kilka słów o Juliuszu Słowackim, podsumowa-
nie zainteresowań krytycznych autora Irydiona (rzecz jasna, mnóstwo celnych sądów prze-
wija się w całej epistolografii – wydobyte stamtąd mogłyby złożyć się na interesującą wią-
zankę wypowiedzi krytycznoliterackich Krasińskiego). po nich znalazło się miejsce dla 
traktatu O stanowisku Polski [...] (ten niedokończony utwór powstawał między r. 1841 a 1847), 
następnie zaś opublikowano blok pism politycznych (w pierwszym woluminie grupujący 
teksty z lat 1846–1847, w drugim – z r. 1848 oraz powstające od połowy następnej dekady). 
Wśród pism politycznych umieszczono inne drobne utwory, jak De l’éther (O eterze) czy 
[Magnetyczność]. nowością w stosunku do poprzednich edycji jest podkreślenie relacji mię-
dzy pisarstwem politycznym Krasińskiego a dziełami Bronisława Trentowskiego: przedru-
kowano włączony do Przedburzy politycznej fragment [Polska wobec burzy (1848 r.)] oraz 
opublikowane wcześniej przez Sudolskiego jako aneksy w edycji listów do cieszkowskiego, 
Trentowskiego i jaroszyńskiego obszerne ustępy autorstwa Krasińskiego w Wizerunkach 
duszy narodowej [...] Trentowskiego. 

W tomie 7 modernizowano pisownię wedle przyjętych reguł, z pewnymi wyjątkami, wy-
nikającymi ze specyfiki zgromadzonych tu utworów. M.in. zredukowano użycie wielkiej lite-
ry – w stosunku do analogicznej interwencji edytorskiej w odniesieniu do utworów literackich. 
Uzasadniono tę decyzję czytelnością tekstu „jako wartością nadrzędną” (t. 7, cz. 1, s. 39). 
z zastosowania tej zasady wyrasta kolejna decyzja wydawnicza, mianowicie podział rozpra-
wy O stanowisku Polski [...] na akapity. zaproponowana nowa segmentacja tekstu niewąt-
pliwie ułatwi lekturę trudnego dzieła dawnego, ale gubi się w ten sposób – niwecząc decyzję 
Krasińskiego – zamysł „zagęszczania” wywodu, ujmowania go w określone bloki problemowe. 
Wbrew pozorom duże akapity w Traktacie o Trójcy są ważnym zabiegiem autorskim. Wyzna-
czają bowiem siatkę pojęciową, wokół której budowany jest wywód. pobieżne przejrzenie 
wcześniejszych edycji traktatu unaocznia fakt, iż obszerne akapity pojawiają się w pierwszej 
części utworu. jest to część, w której konstrukcja dyskursu opiera się na pojęciach – nie-
ustannie nawracających, ów zaś rytmiczny ruch pojęć, niewątpliwie nie ułatwiający lektury, 
ma za cel ugruntować terminologię Krasińskiego w kreślonym projekcie eschatologicznym. 
Ruch pojęć jest podstawowym czynnikiem matrycy dyskursywnej traktatu: w paralelnej 
i triadycznej na przemian strukturze wywodu 48. Stąd tak ważne jest wyodrębnianie graficz-
ne pojęć. zamiast spacji, znanej z wcześniejszych wydań, Kuczkowski zaproponował maju-
skułę. To wybór „przyjazny” dla czytelnika – zaznaczenie spacją w starannej skądinąd 
edycji Hertza (tekst podał on za czubkiem) niepotrzebnie zamazuje precyzyjny wywód Kra-
sińskiego. Ale w edycji nowej jest pewną niekonsekwencją, jako że wyróżnienia w Przedświ-
cie zaznaczono spacjowaniem wyrazów (podobnie rzecz wygląda w wydanych tomach epi-
stolografii Krasińskiego – tam również wyróżnienia odautorskie zaznaczono spacjami). po-
jawiają się dwa oznaczenia dla tego samego postępowania. drobna uwaga odnośnie do 
formy polskiego tytułu memoriału [Deux puisssances], znanego jako Memoriał do Guizota 
w przekładzie Tarnowskiego – w nowym tłumaczeniu jarzębowskiej-Sadkowskiej tytuł brzmi: 
[Dwie moce. Memoriał do Guizota]. jest on nadany zgodnie z przyjętymi w edycji zasadami 
– w nawiasach kwadratowych zapis tytułów nie pochodzących od autora. 

48 pisałem na ten temat w książce Poezja „trzeciej epoki” (s. 231–239).
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całość zamyka tom 8: Aparat krytyczny. przynosi on niezbędne informacje o autografach 
(nie zachowanych i istniejących) i o pierwodrukach, wyzyskując opisy edytorskie z wydań 
krytycznych. zamieszczono w nim wybrane lekcje wraz z ich uzasadnieniami i wskazano 
różnice między najważniejszymi edycjami. jako że dano dużą swobodę autorom opracowu-
jącym poszczególne tomy, rozmaite są sposoby konstruowania notek o różnicach między 
autografem (wedle opisów edytorów, którzy mieli autografy w ręku), ewentualnymi kopiami 
i wybranymi wydaniami. W wielu wypadkach komentowano przyjęte lekcje (np. obszerne 
uzasadnienia znajdziemy w aparacie krytycznym odnoszącym się do dramatów, tekstów 
dyskursywnych czy Władysława Hermana [...] ). drobna uwaga dotyczy literówki w zapisie 
skrótu edycji listów do gaszyńskiego: w wykazie skrótów jest lKg, w aparacie krytycznym – 
lg (np. t. 8, s. 18–19); podobnie lAS – w aparacie krytycznym listy do Sołtana opatrzono 
skrótem lS. W alfabetycznym spisie utworów Krasińskiego, zamieszczonym na końcu tomu, 
po każdym z tytułów podano jedynie tom, w którym mieści się dany utwór. Korzystniejsze 
dla czytelnika byłoby podanie również numeru stronicy w tomie, a także numeru stronicy 
w Aparacie krytycznym. 

jako że zauważyłem trochę pomyłek, warto pomyśleć o wydrukowaniu erraty.
chciałbym wszakże zakończyć recenzję konstatacją, że nowa edycja Krasińskiego stała 

się wydarzeniem naukowym 49. Mimo wyrażonych zastrzeżeń czy wątpliwości twierdzę, iż jest 
osiągnieciem edytorskim w zakresie wydania naukowo-popularnego. zespół, pracujący pod 
kierunkiem Mirosława Strzyżewskiego, niewątpliwie zdobył edytorskie szlify i tak potrzebne 
w pracy wydawcy doświadczenie, zajmując się tekstami trudnymi, z deprymującą świado-
mością konieczności zawierzenia poprzednikom, którzy – jakkolwiek mieli w rękach auto-
grafy poety – nie ustrzegli się błędów i niekonsekwencji, przygotowując edycje na miarę 
swoich czasów. To, że powstało współczesne wydanie dzieł Krasińskiego, jest świadectwem 
możliwości przezwyciężenia trudnej tekstologicznie i edytorsko sytuacji, w jakiej znalazł się 
„trzeci wieszcz” – twórca bez autografów, pisarz „w pierwodrukach”. 

A b s t r a c t

ARKAdIUSz BAgŁAjeWSKI Maria curie-Skłodowska University, lublin

KRASIŃSKI’S neW edITIOn

The review discusses a new edition of zygmunt Krasiński’s works prepared under Mirosław Strzyżewski’s 
supervision which comprises 8 books (in 12 volumes). It is the first from a few dozen of years complete 
publication of the eminent romantic poet’s output of popular science character offering new editorial 
and interpretive proposals made at the moment when the poet’s handwritings have been lost. The 
authors of editorial preparation also suggest a different, in comparison to the previous ones, arrange-
ment of Krasiński’s productivity. The works presented to readership are referred to as “Krasiński for 
reading” which points at the projected reading method from the perspective of a contemporary receiver. 
The review paper sets the newest publication of Krasiński’s works in the context of its formed editions 
and supports detailed critical descriptions of editorial solutions included into the individual volumes 
in this collection. 

49 do edycji dodano płytę dVd: Zygmunt Krasiński – dokumenty ikonograficzne. niestety, miałem 
problem, by zobaczyć, co się na niej znajduje. Wymieniłem niedawno laptop i okazało się, iż w no-
wych modelach urządzenia nie ma kieszeni do odtwarzania płyt dVd. producenci uznali, że jest 
to już przestarzała technologia. nie piszę tego z przekąsem, raczej z olimpijskiej wysokości – zdy-
stansowanego do pogoni za nowinkami – „człowieka przeżytego”. To bowiem, co ledwie przed kilku 
laty było znakiem nowoczesności, nośnikiem, na którym planowano zmieścić aparat krytyczny, 
okazało się – koniec końców – nowinką, która przeszła do lamusa. A „nienowoczesne” książki 
papierowe mają się dobrze na półce mojej biblioteki.
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lIdIA BAnOWSKA Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, poznań

geOpOeTYKA ROMAnTYzMU

geOROMAnTYzM. lITeRATURA – MIejSce – ŚROdOWISKO. Redakcja: e l ż b i e t a  
d ą b r o w i c z, M a r c i n  l u l, K a t a r z y n a  S a w i c k a - M i e r z y ń s k a, d a n u t a  
z a w a d z k a. (Recenzent: Marek nalepa. Indeks: Andrzej zawadzki). Białystok 2015. Wy-
dawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ss. 622.

Badania nad związkami literatury i przestrzeni mają swoją długą tradycję 1, także w odnie-
sieniu do twórczości romantyków; zwłaszcza zagadnienia z zakresu wpływu środowiska na 
kształt dzieł powstałych w pierwszej połowie XIX wieku były w zasadzie nieodzowną częścią 
każdego niemal większego studium monograficznego poświęconego twórcom tej epoki. 
Sięgając po obszerny, ponad 600-stronicowy tom Georomantyzmu, warto zatem postawić 
pytanie, co przemawiało za podjęciem refleksji nad kręgiem zagadnień spacjalnych oraz 
w jakim stopniu perspektywa sygnowana tytułem zapowiada spojrzenie nowe, świeże bądź 
odkrywcze. Innymi słowy – czy jest to tylko nowa odsłona starego tematu, czy też jednak 
rozważania zawarte w pokonferencyjnym zbiorze wnoszą jakość znacząco odmienną? 

Można rozpatrywać tę kwestię co najmniej z dwu punktów widzenia: badań z zakresu 
geopoetyki oraz badań nad romantyzmem. pierwszy obejmowałby zatem np. odpowiedź na 
szerzej zakreślony problem, tj.: w jakim stopniu sama geopoetyka nawiązuje do tradycji 
studiów literaturoznawczych nad przestrzenią, na ile z niej świadomie i nieświadomie ko-
rzysta, a także – na ile ją przekracza, otwierając nowe pola eksploracji. jest to więc właści-
wie pytanie o zasadność proklamowania zwrotu topograficznego 2. Wydaje się, iż mimo 
niekiedy uzasadnionych zarzutów o brak należytego uwzględniania dorobku poprzedników 3, 
mogącego skutkować wyważaniem otwartych drzwi, jest to jednak pytanie retoryczne. Novum 
geopoetyki, mówiąc, oczywiście, w wielkim skrócie oraz uproszczeniu, polega na uznaniu za 
nadrzędną perspektywy kulturowej, na jej zainteresowaniu związkami zachodzącymi między 
literaturą traktowaną w dużej mierze jako fenomen socjologiczny a przestrzenią rozumianą 
często jako historyczny, społeczny czy polityczny wymiar zjawisk 4. Słusznie zatem autorzy 
Słowa wstępnego mówią o „zagadnieniach wokół-przestrzennych” (s. 9), głównym przedmio-
tem namysłu nie jest tu bowiem „przestrzeń w literaturze” opisywana przez pryzmat poety-
ki tekstu (choć zdarzają się i takie ujęcia). 

1 W literaturoznawstwie polskim – wpisującym się w tym zakresie w najlepsze osiągnięcia humani-
styki światowej, znaczonej m.in. takimi nazwiskami, jak j. Łotman, g. Bachelard, g. genette czy 
d. lichaczow (do ustaleń których zresztą polska myśl twórczo nawiązuje) – czas rozkwitu zaintere-
sowania problematyką przestrzeni w literaturze przypada na lata siedemdziesiąte XX wieku, a za 
pracę podstawową, inicjującą rozwój dalszych badań w tym obszarze, uznaje się tom Przestrzeń 
i literatura. Studia (Red. M. g ł o w i ń s k i, A. O k o p i e ń - S ł a w i ń s k a. Wrocław 1978), zwłaszcza 
z dwiema fundamentalnymi rozprawami – Przestrzeń w literaturze: elementarne rozróżnienia 
i wstępne oczywistości J. S ł a w i ń s k i e g o  oraz Przestrzenne tematy i wariacje M. g ł o w i ń s k i e g o. 
W tym miejscu jedynie tę kwestię sygnalizuję. 

2 problem ten szeroko omawia  E. R y b i c k a  w książce Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we 
współczesnych teoriach i praktykach literackich (Kraków 2014, tu zwłaszcza rozdz. Od poetyki 
przestrzeni do polityki miejsca. Zwrot topograficzny w badaniach literackich). 

3 zob. ważny polemiczny głos M. g ł o w i ń s k i e g o  (List Profesora Michała Głowińskiego. „przestrze-
nie Teorii” 2016, nr 25). 

4 W skrócie można by tę przemianę zakresu zainteresowań „literaturoznawstwa spacjalnego” zwięź-
le sformułować tak: „od poetyki przestrzeni do geopoetyki”. zob. Od poetyki przestrzeni do geopo-
etyki. Red. E. K o n o ń c z u k, E. S i d o r u k. Białystok 2012.
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Spojrzenie z drugiego – spośród wspomnianych wcześniej – punktu widzenia dotyczy-
łoby natomiast prac nad wiekiem XIX, w których również świadomość związków literatury 
i przestrzeni była żywa, można powiedzieć, od samego początku, czego jednym ze źródeł był 
tożsamościowy wymiar polskiego romantyzmu. Ale i w tym zakresie trudno nie zauważyć 
odkrywczego wymiaru zarówno podejmowanej problematyki, jak i metod oraz narzędzi ba-
dawczych czy języków opisu stosowanych do jej analizy. 

zapraszając do lektury, redaktorzy w syntetycznym skrócie omawiają zawartość pre-
zentowanego dokonania wydawniczego, jednocześnie składając potencjalnym czytelnikom 
następującą obietnicę poznawczą: „Myśleliśmy [...] i o zapisach podmiotowego doświadcze-
nia miejsca, i o utrwalonych w tekstach wyobrażeniach geo- czy topograficznych – indywi-
dualnych oraz zbiorowych, i o związkach między geografią jako nauką a wyobraźnią prze-
strzenną artystów romantycznych, i o konfrontacji rozmaitych porządków spacjalnych, 
wyczytywanych bądź to z poszczególnych dzieł, bądź to z koncepcji szerzej egzemplifikowa-
nych [...], o reprezentacjach realnych miejsc i technikach przestrzennego kreowania świata 
przedstawionego. Interesowała nas także literatura jako sposób artykulacji problemów 
tożsamościowych, wynikających z ówczesnych przekształceń mapy politycznej świata, cha-
rakteru polityki narodowościowej w imperiach oraz presji zmian cywilizacyjnych, przeobra-
żających środowisko naturalne i pejzaż społeczny” (s. 9–10). 

Skutkiem włożonego wysiłku badawczego miałoby być zatem „umiejscowienie” roman-
tyzmu (s. 13), wielostronne oświetlenie jego „przestrzennego wymiaru [...], pozostającego 
[zazwyczaj] w cieniu refleksji nad wymiarem czasowym” (s. 10). pora prześledzić, co z tych 
zapowiedzi udało się wypełnić, a co stanowi raczej zaproszenie do podjęcia studiów.

zanim wszakże przejdę do omówień bardziej szczegółowych, chciałabym poruszyć jesz-
cze kilka kwestii. pierwsza z nich to pytanie o to, na ile nośne okazało się powiązanie obu 
perspektyw (geo- i romantycznej) w jedną czaso-przestrzenną całość. Uprzedzając nieco 
ostateczne konkluzje, tytułem wstępnych rozpoznań należałoby stwierdzić, iż pożytków 
z takiego podejścia badawczego dostrzec można wiele. druga sprowadzałaby się do pod- 
kreślenia, iż recenzowana książka stanowi owoc szeroko zakrojonej konferencji, na której 
wygłoszonych zostało – sądząc po zawartości tomu – około 34 referatów, przedstawianych 
przez autorów z licznych i różnych ośrodków akademickich, a część z prezentowanych wy-
stąpień powstała w ramach prac grantowych. po co przywoływać te fakty wobec publikacji 
w perspektywie czasowej uprzednie? Ważne w takim podejściu wydaje mi się docenienie 
stworzenia platformy naukowej do wymiany doświadczeń, mającej ogromne znaczenie dla 
przyszłości badań, dla integracji środowiska oraz dającej szansę na innowacyjność związaną 
z prowadzonymi studiami, których zapis i dowód prężnego rozwoju stanowi m.in. omawiany 
zbiór. I ostatnie pytanie – jak uporać się ze swoistą „plagą obfitości” Georomantyzmu, repre-
zentowaną przez wielość tekstów, kontekstów, perspektyw naukowych, wielość dyskursów 
wreszcie? jedynym rozwiązaniem w tej niełatwej sytuacji wydaje się nieodzowna selekcja 
dokonana na podstawie kryterium problemowo-tematycznego, będąca wybiórczym odzwier-
ciedleniem podziału na cztery działy występującego w recenzowanej książce.

Miejsca wspólne/sporne a tożsamość zbiorowa

Rozważania nad geopoetyką romantyzmu otwiera część poświęcona refleksji nad przestrze-
nią społeczno-kulturową terenów pogranicza, zamieszkałych przez ludność zróżnicowaną, 
czasem „wręcz skłóconą” (s. 13). Refleksja ta owocuje namysłem nad miejscami wspólnymi, 
które nader często stanowią miejsca sporne. gdyby próbować wskazać główne nurty pro-
blematyzacji zagadnień z tego zakresu, to ogniskowałyby się one wokół dwu, ściśle powią-
zanych ze sobą, kwestii: po pierwsze, języka jako symbolicznego spoiwa budującego jedność 
wspólnoty i, po drugie, wyobrażeń wspólnoty o sobie samej. W wymiarze konkretnych roz-
poznań zapowiada to namysł nad dwujęzycznością (która staje się zewnętrznym wyrazem 
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komplikacji tożsamościowych, tj. znakiem podwójnej bądź niejednoznacznej tożsamości) 
oraz szczególną uwagę poświęconą zwłaszcza złożonym zagadnieniom związanym z pojęciem 
litewskości (w tym także z narodzinami litewskiego języka literackiego).

Rozmyślania nad relacjami wokół-przestrzennymi rozpoczyna artykuł Marty piwińskiej, 
zatytułowany Wspólne miejsce polsko-ukraińskie w XIX wieku?, dotyczący osoby i twórczości 
Tymka padurry. Źródeł zastanawiającej, powracającej popularności dzieła „człowieka dwóch 
kultur”, który „»pojednał na zawsze« Ukraińców i polaków” 5 (s. 17), upatruje autorka właśnie 
w jego roli pośrednika „zacierającego konflikty” (s. 18), dostrzegając w nim intrygujące, 
polsko-ukraińskie miejsce wspólne. W sposób oczywisty geokulturową perspektywę dla 
snutych w tekście rozważań wyznacza złożony charakter wielowiekowych relacji między obu 
narodami, a także kontekst przemian zachodzących w tamtym czasie w obrębie społeczno-
ści żyjących na terenach byłego Wielkiego Księstwa litewskiego. dwujęzyczność poety, 
stanowiąca symboliczny znak jego „pogranicznej” tożsamości, skłania piwińską do posta-
wienia pytań podstawowych, na które zresztą często nie udaje się znaleźć jednoznacznych 
odpowiedzi. jedno z nich dotyczy sporu o to, w jakim języku właściwie padurra pisał, skoro 
status ukraińskiego jako języka literackiego był wówczas „otwarty, jeszcze nieustalony” 
(s. 20) i stworzyć miał go dopiero Szewczenko. A jednak – jak przekornie zauważa badacz-
ka – XIX-wieczny autor dumek przekładał Mickiewicza, Byrona, Moore’a i arabską kasydę 
na język ukraiński, nadając mu tym samym „samoistność lingwistyczną i rangę literacką” 
oraz zakładając, że „ów język osiągnął dojrzałość, pozwalającą wyrazić arcydzieła. Albo też: 
powinien osiągnąć...” (s. 20). piwińska przypuszcza, iż „Sam pisał zapewne językiem »miej-
scowym« [...]”, a „jego przekłady świadczą o tym, że Ukraińców nie polonizował” (s. 20), 
świadom kulturowego znaczenia języka literackiego dla narodu tworzącego swą tożsamość. 
Badaczka stawia również tezę, iż padurra próbował tworzyć literacki ukraiński, zarzuty zaś 
wobec niego „płynęły [...] także stąd, że pisał po ukraińsku łacińskim alfabetem” (s. 20). 
przywołuję ten fragment wywodu autorki, by na jego przykładzie wykazać zasadność – przy-
jętego przez redaktorów tomu – skrzyżowania perspektywy geokulturowej i historycznej oraz 
nie tylko nośność, ale wręcz niezbędność takiego ujęcia, zwłaszcza w odniesieniu do przemian 
zachodzących w społecznościach europy Środkowo-Wschodniej XIX wieku.

zagadnienie literackości języka, w jakim pisał padurra, nie zamyka jednak sprawy. Inną, 
równie interesującą kwestią (także ugruntowaną historycznie i oddającą specyfikę tamtego 
czasu) jest problem sfunkcjonalizowania języka. Według piwińskiej był to „język polityczny, 
język propagandy, agitacji, jawnych wezwań do walki zbrojnej – język tradycji kozackiej” 
(s. 20). pytania związane z dwujęzycznością bądź z narodzinami odrębnego języka literac-
kiego czy też z jego silną, wyraźnie impresywną funkcją postrzega autorka jako oznakę dwu 
pozornie sprzecznych, a w istocie komplementarnych tendencji zachodzących wówczas 
w europie: „jedna to wskrzesić zamierające »prowincje«, małe społeczności, podkreślić od-
rębności »domowe« przeciw sztucznej konstrukcji wielkich imperiów. I druga: tworzyć sze-
roką, wspólną dla wszystkich prowincji świadomość narodową. [...] za Wernyhorą Słowac-
kiego widzę cień padurry” (s. 24). czytane w tej perspektywie niepozorne dumki okazują się 
potężnym socjologicznym narzędziem do budowy antycarskiego, wspólnego z polakami (a do 
1825 roku także z Rosjanami) frontu walki o samodzielną Ukrainę (zob. s. 29) 6. 

5 piwińska przywołuje tutaj głosy z Internetu jako świadectwo przemian zachodzących w społecznym 
obrazie poety.

6 na marginesie głównego nurtu rozważań warto odnotować dokonywane przez p i w i ń s k ą  pro-
pozycje korekt czy odwróceń, dotyczące ideowych związków padurry i Rzewuskiego oraz kierunku 
zachodzących między nimi wpływów (s. 27), jak również zacytować fragment dotyczący znaczenia 
terminu „lach”: „chłopom ukraińskim było, oczywiście, wszystko jedno, czy zdziera z nich skórę 
ktoś pochodzący z książąt ruskich czy ktoś inny. Tych z Rurykowiczów nazywali także »lachami«. 
dodać można, że były okresy, gdy Sicz miała spore majątki i chłopów traktowała dokładnie tak 
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W przyjętej wokół-przestrzennej optyce można widzieć dumki również jako „genologicz-
ne” miejsce wspólne kultury polskiej i ukraińskiej, a artykuł piwińskiej bez wątpienia sta-
nowi udaną próbę takiego „umiejscowienia” gatunku. Warto zapytać o przyczyny tak dużej 
popularności dumki – jako literackiego zjawiska pogranicznego – zarazem fascynującej 
i „podejrzanej”. choć bowiem funkcjonująca poza oficjalnym kanonem, w ramach kultury 
niskiej (popularnej i domowej), przechowywana w pamięci i przekazywana pokoleniowo przez 
wspólnotę śpiewu, okazuje się częścią dziedzictwa kulturowego żywszą niż kanon (s. 32). 
dość wspomnieć, iż – nie nauczana w szkołach ani na uniwersytetach – dumka „Hej, soko-
ły od paru lat jest ulubioną pieśnią biesiadną młodych polaków”, a „Inna, łemkowska, [...] 
stała się pieśnią żałobną kijowskiego Majdanu” (s. 19). Ta zadziwiająca żywotność gatunku 
zdaje się mieć swoje źródła właśnie w „nieokreślonej przynależności” (s. 33) dumki, w jej 
zdolności do przekraczania granic; państwowych, narodowych, klasowych czy wreszcie 
granic między kulturą wysoka i niską – jak w przypadku Fryderyka chopina i Stanisława 
Moniuszki (s. 32).

pytanie o „język jako narodowość” jest kwestią centralną również w artykule Aleksandra 
Fieduty zatytułowanym Język jako narodowość: Józef Emanuel Przecławski czy Osip Anto-
nowicz Prżecławskij? Wprowadza ono w odmienny krąg zagadnień nie tylko z racji innej, 
polsko-rosyjskiej tym razem, trudnej koegzystencji społeczności w sytuacji prób zdomino-
wania kultury podbitej przez cywilizację imperium, lecz też z uwagi na wybór bohatera 
opowieści. już samo brzmienie jego nazwiska jest problematyczne, podwójne; funkcjonuje 
on wśród swoich współczesnych, a także w pamięci potomnych jako józef emanuel prze-
cławski bądź Osip Antonowicz prżecławskij. zapis okazuje się znakiem „samookreślenia 
przez język” (s. 85), wyrazem przynależności narodowej. Fieduta bardzo interesująco dowo-
dzi, iż sprzeciw publicysty wobec dwujęzyczności (polsko-rosyjskiej) wydawanego czasopisma 
(„Tygodnika petersburskiego”) oznaczał dla przecławskiego opowiedzenie się za polską toż-
samością i niezgodę na podrzędną pozycję ojczystej kultury 7, natomiast późniejszy wybór 
rosyjskiego jako języka, w jakim dziennikarz spisywał swoje pamiętniki, był de facto prze-
jawem zmiany samoidentyfikacji: z „polskiego dziennikarza na służbie rosyjskiego rządu” 
stał się on „zaledwie rosyjskim urzędnikiem” (s. 88). Specyfika dwujęzyczności przecławskie-
go/prżecławskiego na tle pozostałych pisarzy omawianych w tomie odsłania się zatem przede 
wszystkim w naznaczeniu jej czasem, w istnieniu silnej cezury biograficznej oddzielającej 
polskość od rosyjskości. Warto wskazać w tym miejscu jeszcze jedną konsekwencję dwuję-
zyczności, na którą zwraca uwagę Fieduta: opublikowany po polsku szkic prżecławskiego 
o józefie Oleszkiewiczu „Mniej więcej w dwóch trzecich różni się [...] od tego, który wszedł 
do rosyjskiej wersji Kalejdoskopu wspomnień” (s. 89). Skąd wynika ta odmienność? Otóż 
„autorzy dwujęzyczni – w zależności od użytego języka – orientują się na różne czytelnicze 
audytoria” (s. 89). dodać można, że im większe pole sporu między obu kulturami, tym 
i większa rozbieżność między różnymi wersjami tekstu.

Konieczność wyboru języka, jawiąca się jako decyzja określająca tożsamość narodową 
twórcy, a tym samym również jego przypisanie do jednej z wielu funkcjonujących na danym 
terenie, i konkurujących ze sobą, kultur dotyczyła też twórców żyjących na zachodnio-po-
łudniowym pograniczu byłej I Rzeczypospolitej, na obszarze górnego Śląska, będącego re-
jonem spotkania kultury polskiej, niemieckiej, czeskiej i śląskiej. Tym, co odróżnia teksty 

samo. Osadników z dawnej Korony na tamtych ziemiach było niewielu. »lach« wydaje się więc 
bardziej określeniem klasowym niż narodowym [...]” (s. 22).

7 zob. s. 86: „Tak naprawdę [...] przecławski zdaje sobie sprawę, że dwujęzyczne wydanie periodyku 
nie mogłoby istnieć długo – jeden z języków na pewno zdominowałby drugi na kartach »Tygodnika«. 
przy czym zwyciężyłby silniejszy – a w próbie lojalności, o czym przecławski [...] doskonale wiedział, 
byłby to nie język polski, lecz rosyjski”. 
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poświęcone tej problematyce od pozostałych artykułów omawianej części tomu, jest zauwa-
żalnie silniejsza inspiracja płynąca z nowego regionalizmu 8. 

Agata Kłosek, zestawiając w artykule Lompa i Eichendorff – romantycy Górnego Śląska 
i ich tożsamość narodowa biografie oraz spuściznę tytułowych dwóch twórców urodzonych 
mniej więcej w identycznym czasie i na tym samym terenie, dostrzega paradoks przyporząd-
kowania ich do kultur dwu różnych narodów – odpowiednio: polskiego i niemieckiego, oraz 
proponuje wpisać ich w ramy „romantycznej literatury śląskiej – wielojęzykowej” (s. 156), 
akcentując swoistość śląszczyzny, wynikającą z jej statusu przejściowego, istnienia „pomię-
dzy”, a także postuluje utworzenie odrębnej metodologii badań nad kulturą tego regionu. 

z kolei Bogusław Wajzer w szkicu Romantyzm potrójnego pogranicza. O śląskich bajkach 
i bajek zbieractwie na przykładzie pism i działalności Józefa Lompy wartości dzieła omawia-
nego twórcy upatruje w funkcji pośredniczenia między kulturą polską i śląską, zaznaczając, 
iż polskość oraz polszczyzna były wówczas dla późniejszego autora Rozmaitości szląskich 
„duchowymi projektami”, „Bo przecież polszczyzną literacką nikt wtedy w śląskim domu nie 
mówił, a polskości musiał lompa szukać, paradoksalnie, »za granicą«” (s. 166). Wajzer wpi-
suje jednak twórczość lompy w przestrzeń trzech, nie zaś dwóch, porządków: „ojczyzny-
-polszczyzny” (s. 164), „niemczyzny-pańszczyzny” (s. 167) oraz „śląszczyzny-swojszczyzny” 
(s. 169). niemczyznę postrzega dwuaspektowo: z jednej strony, jako „wielką tradycję nie-
mieckiej [...] kultury”, z drugiej natomiast – jako „opresyjny model kultury”, którego sym-
bolami są „germanizacja szkolnictwa” i „zwiastująca już kulturkampf polityka kulturowa”, 
a „pojęciem kluczowym dla obu tych obszarów działań – które miały doprowadzić do zaniku 
poczucia wspólnotowej identyfikacji Ślązaków ze śląskością oraz do zakwestionowania w ten 
sposób także ich ponadregionalnej identyfikacji narodowej jako polaków – jest [...] Heimat” 9 
(s. 167). W takim kontekście śląszczyzna odsłania się jako kultura „rozdarta”, pośredniczą-
ca między polskością a niemieckością, a także jako kultura niska, która zarazem wchłania 
i transponuje przyswajane treści w wartości własne (s. 169). za bardzo interesującą uważam 
próbę spojrzenia na śląszczyznę jako na „kulturę niejawną” 10, w dwojakim rozumieniu: 
z jednej strony, „wypieraną ze świadomości społecznej przez działania pruskiej administra-
cji, odrzucaną jako prowincjonalna i »hotentocka« [...]” (s. 170), a z drugiej – rozwijaną 
w ukryciu, „domową, uwewnętrznioną i swojską” (s. 171). Konstatacja ta prowadzi autora 
artykułu do uznania, iż kultura śląska miała charakter etnosu 11, czyli „kulturowej wspól-

  8 zob. Nowy regionalizm w badaniach literackich. Badawczy rekonesans i zarys perspektyw. Red. 
M. M i k o ł a j c z a k, E. R y b i c k a. Kraków 2012. 

  9 zob. też s. 167: „na język polski słowo to tłumaczono i wciąż się tłumaczy jako »mała ojczyzna« czy 
też (co lepiej pokazuje jego wymowę) jako »ojczyzna prywatna«. pojęcie to, zgodnie z niemiecką 
gramatyką, łączyło się także z innymi pojęciami. I tak powstała na przykład Heimatliteratur, czyli 
»bardzo prosta lektura, często tworzona specjalnie dla ludności śląskiej, która miała ją związać 
z kulturą niemiecką« [...]. jak również Heimatskunde, czyli wiedza o prywatnej ojczyźnie, której 
uczono obowiązkowo w niemieckich szkołach na Śląsku – równocześnie wprowadzając adminis-
tracyjny zakaz pielęgnowania obrzędów ludowych”. Wajzer powołuje się tu na pracę K. d y b y 
Ojczyzna prywatna w szkolnej edukacji historycznej (w zb.: Edukacja środowiskowa na lekcjach 
historii i wiedzy o społeczeństwie. Materiały konferencji Sejmiku Samorządowego województwa 
katowickiego i Kuratorium Oświaty w Katowicach. Rogoźnik, 26–27 II 1992. Katowice 1992).

10 W a j z e r  przywołuje w tym miejscu propozycję „antropologa codzienności”, R. S u l i m y  (Rekon-
strukcje i interpretacje. Od folklorystyki do antropologii codzienności. W zb.: Folklorystyka. Dylema-
ty i perspektywy. Red. d. S i m o n i d e s. Opole 1995), by uznać folklor za „»c o n t i n u u m  k u l-
t u r y  n i e j a w n e j, spontaniczne komunikowanie ukrytych reguł i wartości kultury«, a zatem za 
tej kultury »b e z g ł o ś n y  j ę z y k«” (s. 170), i wykorzystuje ją do zinterpretowania kultury śląskiej. 

11 W a j z e r (s. 171) odwołuje się tu do znanego rozróżnienia F. T ö n n i e s a  (Wspólnota i stowarzy-
szenie. przeł. M. Ł u k a s i e w i c z. Wstęp do wyd. pol. J. S z a c k i. Warszawa 2008). 
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noty [...] organizowanej oddolnie przez »trybunów ludowych« [...]”, w odróżnieniu od kultur 
współistniejących, opartych na etosie oraz na systemie norm prawnych (pruskie prawodaw-
stwo) bądź estetycznych (wzorce polskiego romantyzmu) (zob. s. 171). W tej perspektywie 
śląskie bajki, zbierane przez lompę, okazują się „bezgłośnym językiem” (s. 171) uciskanej 
wspólnoty, mającym wyrażać treści jej zbiorowej pamięci i wyobraźni, a intelektualny projekt 
bajek „zbieracza” i zarazem „badacza” (s. 171) – próbą ocalania śląskiego „ducha potrójnego 
pogranicza” (s. 172), określanego przez rozdarcie, łączenie oraz pośredniczenie. 

zdobywanie samoświadomości przez społeczność w procesie zapoznawania się z rozma-
itymi wyobrażeniami o sobie samej, a także w konfrontacji z kulturami współistniejącymi, 
stało się przedmiotem namysłu również w kilku tekstach poświęconych litwie. I w tym 
przypadku jednym z kluczowych obszarów refleksji okazał się język jako „projekt wspólnoty”. 
przeświadczenie o wartości „wspólnej mowy” jako niezbędnego tworzywa kultury narodowej 
podzielali pionierzy literatury litewskiej pierwszej połowy XIX wieku (dodać można, iż po-
dzielali je poniekąd niezależnie od tego, czy pisali po polsku, czy po litewsku) 12. co ciekawe, 
jak udowadnia paweł Bukowiec w swym zajmującym artykule: Język, projekt wspólnoty 
(o niektórych wyobrażeniach tożsamościowych w twórczości pisarzy litewskich z początku 
XIX wieku), konkurowanie o status języka literackiego między różnymi regionalnymi odmia-
nami litewskiego przybierało niekiedy charakter mapy mentalnej, porządkującej przestrzeń 
według kryterium „czystości języka”, ustanawiając w ten sposób podział na wyobrażone 
centrum oraz peryferia. z kolei śledzenie napięć między opcją żmudzką i auksztocką pozwa-
la autorowi zakwestionować bezalternatywność przyjętego modelu narodzin litewskości jako 
stopniowego zbliżania się do siebie różnych regionalizmów. zderzając ze sobą trzy postawy, 
występujące w analizowanych tekstach literackich, które można by streścić w postaci mniej 
lub bardziej rozbieżnych przeświadczeń: litewski to żmudzki bądź to „mowa Bałtów”; czy też: 
to zespolenie wartości żmudzkości oraz auksztockości, badacz wspólną dla nich wszystkich 
płaszczyznę porozumienia odnajduje w „litewskim paradygmacie tożsamości” jako opartym 
na „rodzimym języku”, który okazał się ważniejszy niż „przeszłość wyobrażona w historii” czy 
„terytorium ujęte w mapę” (s. 80). jak stwierdza autor artykułu, „Ojczyzną pierwszych dzie-
więtnastowiecznych pisarzy litewskich [...] była [...] ich mowa” (s. 80); to ona właśnie stała 
się najbardziej nośnym kulturotwórczo czynnikiem rodzącej się samoświadomości litewskiej.

do odmiennego rozumienia litewskości odwołuje się natomiast Iwona Węgrzyn w roz-
prawie „Litwini” Placyda Jankowskiego. Historia niezrealizowanego projektu wydawniczego. 
Mówiąc o nieopublikowanym zbiorze portretów jako o manifeście „litewskiej tożsamości” 
(s. 115), badaczka ma na myśli głos „całego pokolenia wydziedziczonych [...] i osieroconych 
obywateli Wielkiego Księstwa litewskiego”, „którzy w latach czterdziestych XIX wieku [...] 
gwałtownie potrzebowali opisać swą litewską tożsamość, odróżniając ją zarówno od rosyj-
skości zaborców, jak i polskości wynikającej z języka, jakim się posługiwali” (s. 115–116). 
Węgrzyn odwołuje się w tym miejscu (s. 126, przypis 27) do ustaleń juliusza Bardacha 13, 
który przekonuje, iż świadomość narodowa obywateli I Rzeczypospolitej była dwuszczeblowa, 

12 zob. też s. 71: „linia podziału między tak zwaną literaturą polską a tak zwaną literaturą litewską 
nie odpowiada wtedy [...] prostemu podziałowi językowemu; na ówczesną literaturę litewską składają 
się bowiem teksty pisane nie tylko po litewsku, ale także po polsku. O przynależności tekstu do 
literatury narodowej decyduje przede wszystkim kryterium pragmatyczne. Można powiedzieć zatem 
– bynajmniej nie uciekając się do prowokacji – że tekst jest litewski wtedy, gdy został za taki przez 
litwinów uznany, oczywiście uznany nie w trakcie jakiejś trudnej do wyobrażenia ekscentrycznej 
aneksji, lecz w konsekwencji rozpoznania i opisania faktycznej rzeczywistości kulturowej. W prak-
tyce oznacza to dzisiaj, że status litewskości mają te dziewiętnastowieczne teksty polskojęzyczne, 
które wyszły spod pióra pisarzy dwujęzycznych, mających w swym dorobku także (być może przede 
wszystkim) utwory litewskojęzyczne”.

13 J. B a r d a c h, Polacy litewscy a inne narody Litwy historycznej. Próba analizy systemowej. W zb.: 
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przy czym pierwszy poziom obejmował mieszkańców całej Rzeczypospolitej (polaków), na 
następnym zaś odróżniano mieszkańców poszczególnych części kraju, np. Koroniarzy, od 
litwinów, jednak to drugie rozróżnienie miało „charakter polityczno-państwowy”, a „nie 
etniczno-językowy”. powodu, dla którego planowane XIX-wieczne dzieło nie powstało i nie 
mogło powstać, upatruje badaczka w tym, że litwa, będąca nie tyle „krainą geograficzną”, 
ile „mentalną przestrzenią kulturowej pamięci” (s. 126), realnie już nie istniała, co więcej – 
po symbolicznej dacie zniesienia Statutów litewskich (w 1840 roku) stracono resztki nadziei 
na możliwość restytucji litwy. litewskość odwołująca się do tradycji szlacheckiej Wielkiego 
Księstwa litewskiego miała zatem ustąpić rodzącej się litewskości opartej na (mówiąc skró-
tem i uproszczeniem) języku.

przedstawione tu rozbieżne rozumienia pojęcia litewskości wydają się znakomitym po-
twierdzeniem potrzeby „komparatystyki jeszcze bardziej wewnętrznej” (s. 67) 14, o której 
w odniesieniu do litwy pisze danuta zawadzka (Litwa komparatystyczna – dawniej i dziś), 
a przy okazji są też dowodem cennej wielogłosowości tomu, stanowiąc jeden z licznych przy-
kładów sytuacji, w której zamieszczone teksty dialogują ze sobą, uzupełniają się czy oświe-
tlają problem z różnych, niekiedy skrajnie 15, punktów widzenia.

Autorka artykułu traktując poetykę paraleli (wyrażającą się przez comparatio, analogię, 
antynomię) jako formalny sygnał porównywania, uznaje ją za charakterystyczny przejaw 
specyfiki myślenia o przestrzeni litwy, typowy zwłaszcza dla tekstów romantycznych, w któ-
rych „gest fundacji [...] odbywa się [...] niejako na zasadzie kartograficznej, sprowadza się 
bowiem do umieszczenia litwy na wyobrażonej mapie europy czy świata i ustanowienia 
ważnych dla niej punktów odniesienia, które na zasadzie podobieństwa/niepodobieństwa 
pozwalają określić jej przynależność kulturową” (s. 55–56). zakładając, że „w grę mogą wcho-
dzić różnego rodzaju przesunięcia i translacje, wynikające z samej wielokulturowości, zwłasz-
cza gdy kultury nie są równorzędne” (s. 61), zawadzka tropi w utworach Mickiewicza ślady 
rozłączności, hybrydyczności czy „wybrakowania” (s. 66), przy czym, co warte podkreślenia, 
nie mniej niż Grażyna interesuje ją młodzieńcza Kartofla, w której Ruś zderzana jest tak 
z obrazem Ameryki, jak i „koroniarskiej” polski. Inspiracje do tych porównawczych analiz 
czerpie autorka z badań postkolonialnych, co jednak warte podkreślenia, potrafi wobec przy-
jętej metody zachować dystans płynący ze świadomości wpisanych w nią ograniczeń, a spro-
wadzający się do rozpoznania iluzorycznego charakteru „obietnicy »bezstronności«” 16 (s. 66). 
za wartościowy uważam przyjęty w artykule dukt pytań, wątpliwości, niekiedy wahania, 
unikanie jednoznacznych rozstrzygnięć, przedstawiania rozmaitych możliwości interpreta-
cyjnych 17, duch „drążenia głębiej”, stanowiący zresztą charakterystyczny rys większości ujęć 

Belarus, Lithuania, Poland, Ukraine. The Foundations of Historical and Cultural Traditions in East 
Central Europe [...]. ed. J. K ł o c z o w s k i  [i in.]. lublin–Rome 1994. 

14 Autorka odwołuje się tu do propozycji K. z i e m b y  (Projekt komparatystyki wewnętrznej. „Teksty 
drugie” 2005, nr 1/2, s. 73), postulującej powstanie tytułowej „komparatystyki wewnętrznej”. 

15 gwoli ścisłości i uczciwości naukowej należy dodać, że W ę g r z y n, mówiąca o litewskości w innym 
niż zawadzka rozumieniu, jest świadoma rodzącego się, nowego, radykalnie odmiennego, znacze-
nia przypisywanego temu pojęciu w latach czterdziestych XIX wieku (i nieco wcześniej), gdy 
w konkluzjach swojego artykułu stwierdza: „zagubieni w »wielkiej polityce«, nie zauważali nawet, 
że na ich oczach tworzyła się nowa, mówiąca po litewsku, szukająca nowej tożsamości litwa. Owi 
starzy litwini, ostatni spadkobiercy Wielkiego Księstwa, nie tylko jej nie rozumieli, oni nawet jej 
nie dostrzegali...” (s. 130).

16 z a w a d z k a  pisze dalej: „przypomniane tu przykłady pokazują, że spojrzenie porównawcze – na 
kraj, tekst, przeszłość – jest niezwykle wrażliwe na kontekst i uwikłania samego komparatysty, 
odzwierciedla jego tożsamość” (s. 66–67). 

17 np. z a w a d z k a  zastanawiając się, czy należy ufać Mickiewiczowi, zamieszczającemu w przypisach 
historycznych do Grażyny, „jak sam stwierdza – »dawną piosnkę litewską o koniu Kiejstuta 
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prezentowanych w tej części książki, a wypływający prawdopodobnie z natury czy złożoności 
omawianej problematyki.

granice i „duch miejsca”

Refleksja nad kategorią granicy oraz specyfiką „ducha miejsca” w największej mierze okre-
śla profil drugiej części recenzowanego tomu. zagadnienia te pozostają zresztą ze sobą 
w ścisłym związku, gdyż – jak mówi jadwiga Mizińska – „granice ustanawia się na straży 
różnic” (cyt. na s. 201). Rozważania na temat ambiwalencji granicy, na przykładzie doświad-
czeń podróżników romantycznych, otwierają namysł nad relacjami: swojskie–obce, bliskie–
dalekie/egzotyczne, podobne–inne, itp. Są one przedmiotem interesującego studium Kata-
rzyny Sawickiej-Mierzyńskiej zatytułowanego Granica w doświadczeniu romantycznych po-
dróżników. Autorka artykułu przekonuje, iż istnienie „linii granicznej [...] niejako 
automatycznie prowadzi do eksponowania różnic między rozdzielonymi obszarami oraz do 
tworzenia ich syntetyzujących, eksponujących cechy typowe obrazów” (s. 203) 18, dodać moż-
na – kreując tym samym pole dla uruchamiania myślenia o genius loci. z drugiej strony, co 
istotne, zastanawiając się nad wpływem granicy na sposób widzenia przestrzeni, Sawicka-
-Mierzyńska dostrzega pierwszeństwo obrazów wyimaginowanych, które najpierw pojawiają 
się w umysłach, a następnie dopiero znajdują swe odzwierciedlenie w zapisie kartograficz-
nym 19. (zarazem, paradoksalnie, „jest tak, jakby granica uruchamiała w wyobraźni podró-
żującego schemat myślenia mapą – bo przecież tylko tam, na mapach, odseparowane liniami 
terytoria mają postać jednorodnych i jednobarwnych płaszczyzn” ás. 204ñ.) Obie konstatacje 
okazują się istotne i jako ustalenia ogólne, wyznaczające ramę dla rozważań zawartych w tej 
części książki, i dla literatury podróżniczej analizowanej w tekście, choć trudno nie zauważyć, 
iż drugie z rozpoznań nie przystaje do sytuacji podbitych narodów I Rzeczypospolitej. 

Badaczka przekonująco udowadnia, jak uznając „Kreacyjną moc linii granicznej” (s. 203), 
„romantyczna wyobraźnia [...] odkrywała zbędność granicy” (s. 202), w przypadku zaś pol-
skich podróżników – także bezzasadność, a nawet wrogość granic arbitralnie narzuconych 
przez zaborców, granic, których przekraczanie opisywali jako konfrontację z „narzędziem 
opresji” czy przestrzeń „manifestacji władzy” (s. 208). poznawcze oraz tożsamościowe funk-
cje granicy były natomiast przez nich afirmowane w odniesieniu do granicy jednoznacznie 
ocenianej pozytywnie, tj. – odtwarzanej w pamięci – granicy ojczyzny utraconej. Istotnym 
wkładem studiów Sawickiej-Mierzyńskiej wydaje mi się również zobaczenie oraz zintegro-
wanie w refleksji badawczej obu wymiarów doświadczania granicy, niekiedy percypowanych 

(tłumaczenie)«” (s. 61), zauważa: „Mickiewicz utrzymuje, że jest to »tłumaczenie«, ale w komen-
tarzu do wydania jubileuszowego możemy przeczytać: »Mimo poszukiwań nie wykryto dotychczas 
takiej ani podobnej pieśni litewskiej; jest to zapewne oryginalny utwór Mickiewicza« [...]. Kiedy 
nazwiemy ów zabieg »romantyczną mistyfikacją«, to składamy gest Mickiewicza na karb pewnej 
mody i sprawę zamykamy [...]. Kiedy zaś pójdziemy za myślą komparatystyki postkolonialnej i uz-
namy, że to jest tłumaczenie bez oryginału, zwracamy uwagę na genezę podobnego procederu, ku 
której autor przypisów nas zresztą sam prowadzi” (ibidem). 

18 na marginesie tych interesujących rozważań warto przywołać istotne rozróżnienie między linią 
graniczną a granicą, które za M. B u c h o w s k i m  (Granica a uprawianie antropologii – uwagi 
wstępne. W zb.: Polska–Niemcy. Pogranicze kulturowe i etniczne / Poland–Germany. Cultural and 
Ethic Border. Red. J. K a m o c k i  [i in.]. Wrocław 2004, s. 8) przywołuje K. S a w i c k a - M i e- 
r z y ń s k a: „Ta pierwsza kategoria á...ñ byłaby á...ñ wyznaczoną w terenie, w gruncie rzeczy 
niewidoczną, choć uchwytną poprzez oznaki naturalne i symbole linią o znaczeniu politycznym. 
pojęcie granicy [...] obejmowałoby strefę wokół linii granicznej [...]” (s. 202).

19 powołując się na K. Schlögla, S a w i c k a - M i e r z y ń s k a  (s. 203) przekonuje, iż „nim jakaś linia 
graniczna pojawi się na mapie, przyjmuje »formę w marzeniach i umysłach«, podobnie jej późniejsze 
oddziaływanie przejawia się w sferze symbolicznej [...]”. 
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i analizowanych rozłącznie, a zatem jego zarówno egzystencjalnego, jak i historiozoficznego 
potencjału. Autorka widzi w nim aktualizację tyle „przestrzeni konfrontacji podróżnika z sa-
mym sobą” (s. 212) czy „czasu i miejsca próby”, ile też „refleksji nad narodem” (s. 213), jako 
że „każda dostrzeżona przemiana granic skłania przecież ku myśleniu historycznemu” (s. 214). 

przekraczaniu granic jest ponadto poświęcony m.in. artykuł Włodzimierza Torunia, 
„Wyszedłem był na szeroki gościniec...” Juliusza Słowackiego droga do Europy, dowodzący, 
iż peregrynacja poety wiodąca w okcydentalne rejony Starego Kontynentu postrzegana była 
przezeń jako „świadomy wybór losu emigranta politycznego” i tym samym jako „opowiedzenie 
się za zachodnim systemem wartości” (s. 243). Większość ujęć koncentruje się jednak na 
specyfice miejsca w pewien sposób wyjątkowego: albo z uwagi na jego wartość patriotyczno-
-historyczną – jak zamek w Trembowli (Obrona zamku w Trembowli w wybranych dumach 
i poematach z pierwszej połowy XIX wieku Marty Skrzypek); albo egzotycznego – jak świat 
Orientu (Świat Orientu w przekładach Józefa Sękowskiego pod tytułem „Opowieści wschod-
nie” darii Ambroziak oraz Orient Norwida. Wybrane „arabica” i „islamica” literackie Renaty 
gadamskiej-Serafin) czy Anatolia (Romantyczna hermeneutyka wolnej ziemi. Anatolia w po-
emacie Karola Brzozowskiego i w filmie Nuri Bilge Ceylana jerzego Winiarskiego); albo łą-
czącego obie te wartości – jak góry Suli w epirze (Spotkać ducha miejsca – romantyczne 
doświadczenie gór Suli w Epirze w relacjach dziewiętnastowiecznych podróżników do Grecji 
ewy Róży janion). Tym ostatnim – a dokładniej: analizie powstawania ich literackiego od-
bicia, dokonanej przez janion – należałoby poświęcić chwilę uwagi. dla autorki artykułu 
wędrówka w góry Suli stanowi przykład „romantycznej pasji czytania tekstów in situ” (s. 284), 
opartej na przekonaniu, iż utwór literacki po części jest dziełem konkretnego krajobrazu. 
pobyt w rejonie mającym być przedmiotem opisu zakładał bowiem możliwość doświadczenia 
„ducha miejsca”, obiecywał autentyzm i niezapośredniczenie. janion interesująco pokazuje 
kreowanie mitologii suliockiego genius loci, opartej na legendzie bojowników o wolność 
(w ramach greckiego powstania przeciwko Turcji Osmańskiej), a także (w wymiarze formal-
nym) na wzorcach opisu pejzażu miejsc dzikich i niedostępnych (z wykorzystaniem katego-
rii wzniosłości czy melancholii oraz – na nieco innej zasadzie – nawiązań do gotycyzmu). co 
ciekawe, ów powstały w efekcie romantycznych, w większości angielskich, notatek z podró-
ży kulturowy obraz miejsca został wchłonięty i uznany za własny przez późniejszą grecką 
narrację historyczną, dla której Suli jako „niedostępna forteca, gdzie wśród pierwotnej, 
nietkniętej przyrody przez wieki tureckich rządów schronił się duch starożytnej grecji”, 
uosabiająca wizję, „że greckie społeczności górali nigdy nie poddały się tureckiej władzy, 
była bardzo istotnym elementem oficjalnej doktryny państwa greckiego” (s. 286). przywoły-
wana tu praca na temat Suli pozwala uświadomić sobie moc wpływu kulturotwórczego lite-
rackiego opisu miejsca, kreującego w umysłach czytelników jego obraz tak impresywny, że 
mogący oddziaływać na współformowanie się opowieści tożsamościowej narodu o sobie 
samym, i to – paradoksalnie – nawet wówczas, gdy okazuje się ona upleciona z pieśni bardów 
wywodzących się z odmiennej, „północnej”, kultury.

Oprócz osi północ–południe w tomie silnie pojawia się również refleksja nad osią Wschód–
zachód. dochodzi ona do głosu m.in. w artykule poświęconym Orientowi norwida, dla któ-
rego jest on przede wszystkim „biblijną kolebką ludzkości”, obrastającą „w znaczenia arche-
typiczne i symboliczne” (s. 331). gadamska-Serafin zauważa, iż o ile wobec islamu autor 
Quidama miał stosunek krytyczny, o tyle wysoce cenił kulturę i filozofię Wschodu, a postrze-
gając ją jako komplementarną wobec cywilizacji okcydentalnej, zestawiał ją zarazem z racjo-
nalizmem europy i pragmatyzmem Ameryki, zamykając wnioski w zwięzłej formule: „Orient 
wierzy – europa rozumuje – Ameryka konfrontuje”. Badaczka podkreśla, iż dystansując się 
wobec świadomości epoki, autor Vade-mecum uprawiał „geografię wartości”, m.in. upomina-
jąc się o postrzeganie Starego Kontynentu jako „c i a ł a  m o r a l n e g o”, „nie kosmicznego 
i geografijnego” (s. 333). jak widać, norwidowska mapa świata ma przede wszystkim cha-
rakter aksjologiczny; dodać należy, iż Wschód jest na niej „przestrzenią etyczną” (s. 334). 
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Wśród tych interesujących rozpoznań trzeba jednak zwrócić uwagę na istotną nieścisłość, 
która pojawiła się w omawianym artykule. pisząc o echach kultury arabskiej w dziełach 
norwida, gadamska-Serafin stwierdza: „Także tytuł innego [...] utworu, Salem, [...] wyraźnie 
zdradza etymologię arabską. »As-Salāmu `alaykum« to wschodnia formuła ceremonialnego 
pozdrowienia, znacząca dokładnie »pokój z Wami«, na którą odpowiada się: »wa `alejkum 
salam« – »i z Wami (niech również będzie) pokój«. Skrótem powszechnie używanym przez 
muzułmanów jest po prostu »as-salam«. Volney zwracał uwagę na powinowactwo tego po-
zdrowienia ze słowem »islam«. [...] Samo »Salam«, bez przedrostka »as«, znaczy »pozdrawiać«. 
zatem norwidowskie »Salem« znaczy tyle, co »pokój z Wami«, »pokłon i pozdrowienie Wam«” 
(s. 323). 

przywołanie słów constantina-François de chaseboeuf de Volneya i pozostawienie ich 
bez komentarza krytycznego jest niedopatrzeniem. powinowactwo słów „salam” i „islam” 
stanowi bowiem jedynie powinowactwo gramatyczne, wynikające z tożsamości rdzenia słowa 
(tj. takich samych trzech spółgłosek), natomiast pośrednie sugerowanie na tej podstawie 
bliskości czy tożsamości semantycznej (w uproszczeniu mówiąc, „islam” i „salam” jako pokój’) 
należy uznać za nadużycie. gdyż „islam” znaczy poddanie’, czyli zaprowadzenie pokoju na 
ściśle określonych warunkach, zakładających całkowite zdominowanie: przyjęcie wyznania 
Mahometa bądź śmierci w wypadku odmowy 20.

przemierzanie przestrzeni i przekraczanie granic, zatrzymanie się w miejscu, by odkryć 
i doświadczyć jego „ducha”, wyznaczanie kierunków północ–południe i Wschód– zachód, 
a nade wszystko organizowanie wyobraźni według aksjologicznej „osi świata”, to tylko wy-
brane problemy angażujące uwagę autorów tej części tomu, ujawniające już konieczność 
„myślenia mapą”, które w swej odsłonie podmiotowej będzie kontynuowane w następnym 
dziale studiów.

podmiotowość a mapowanie doświadczeń

Mapa, której kontury zostają nakreślone zarówno przez konkret miejsca, jak i przez obraz 
mentalny, stanowiący odbicie doświadczenia podmiotu, jest silnie zarysowana w rozważa-
niach podejmowanych w trzeciej części tomu. często bywa ona konstruowana wokół opozy-
cji centrum i peryferii. dzieje się tak choćby w twórczości norwida, którego dziełom poświę-
cono kilka tekstów analitycznych. W interesującym artykule Centrum i peryferia w twórczości 
Norwida ewangeliny Skalińskiej wprost stematyzowano ten problem, omawiając go m.in. 
na przykładzie urbanistycznych wizji autora Stolicy oraz jego wyobrażeń Ameryki skonfron-
towanych z rzeczywistością podczas podróży na nowy Kontynent. Udowadniając, iż miasto 
było dla poety „rodzajem soczewki, skupiającej w sobie cały współczesny świat” (s. 462), 
badaczka przypomina różne jego oblicza: przerażające, epifanijne czy opiekuńcze, by dojść 
do konkluzji, iż w zsyntetyzowanym obrazie metropolii tworzył norwid jakiś wariant Rzymu, 

20 zob. Islām. Hasło w: The Hans Wehr A Dictionary of Modern Written Arabic. (Arabic–English). ed. 
J. M. c o w a n. Wyd. 4. Urbana, Il., 1993, s. 497. na stronie: http://ejtaal.net/aa/#hw4=510,l-
l=1459,ls=5,la=2077,sg=524,ha=345,br=475,pr=79,aan=279,mgf=439,vi=196,kz=1139,mr=323,m-
n=654,uqw=798,umr=519,ums=440,umj=380,ulq=949,uqa=203,uqq=160,bdw=h444,amr=h314,as-
b=h469,auh=h767,dhq=h268,mht=h428,msb=h116,tla=h57,amj=h368,ens=h1,mis=h1062 (data 
dostępu: 1 VII 2017). zob. też tłumaczenie czasownika „aslama”, od którego pochodzi rzeczownik 
odsłowny „islam” (ibidem, s. 495 n.). „Salam” oznacza pokój’, ale jest to źródłosłów semicki, starszy 
niż arabski, dający się przełożyć jako pokój’, pełnia’: hebr. „szalom”, aram. „szlomo/szlama”; hebr. 
„szalem” = pełny’, zdrowy’, arab. „salim” = „szalem”. Forma IV w języku arabskim może mieć 
znaczenie sprawcze – sprawić, by ktoś był zdrowy, spełniony, w pokoju. zatem np. zwrot „Aslimu 
taslamu” należy przetłumaczyć jako: „przyjmijcie islam / poddajcie się, a ocalicie życie / będziecie 
żyć” (jak nawoływał wódz wojsk Mahometa chrześcijańskich mieszkańców miasta nadżran).
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pojętego jako „święty środek” (s. 403) 21. z kolei wyprawa do Stanów zjednoczonych, rozu-
miana najpierw jako poszukiwanie osi poza europą, „starą pijaczką”, przyniosła poecie – 
oczyszczające z iluzji – odkrycie peryferyjności „bezdziejowej” Ameryki i powrót do traktowa-
nia Starego Kontynentu jako „starego centrum”. co ciekawe, w ostatecznym rozrachunku, 
to doświadczenie domu św. Kazimierza, usytuowanego na peryferiach XIX-wiecznego pary-
ża, zaowocuje dla norwida zrozumieniem „natury jego własnego centrum” (s. 472), miesz-
czącego się poza porządkiem kontynentów czy przestrzeni wielkich miast; odnajdywanego 
w porządku podmiotowym: biograficznej „pamięci i [...] przestrzeni kultury”, „centrum 
[które] jest [...] po prostu w środku” (s. 472).

perspektywa „ja” odniesiona do kategorii centrum w twórczości autora Vade-mecum 
stanowi również przedmiot studium Sławomira Rzepczyńskiego, Ja – dom – świat. O geo-
podmiotowości Norwida. Badacz geopodmiotowość poety rozważa w kontekście telluryzmu 
i nomadyzmu, widząc w pierwszym postawę uwarunkowaną romantycznym „mitem przyna-
leżności [...] do »ojczyzny domowej«”, a w drugim – pasją podróży inicjacyjno-poznawczych 
oraz koniecznością tułaczki emigrantów (s. 452). Rzepczyński zasadnie przekonuje, iż obie 
one „sytuują [...] egzystencję wobec centrum” (s. 453), choć równocześnie „postulat »piel-
grzymowania za grób«” prowadzi do przekroczenia przywiązania do ziemi, stanowiąc jeden 
z licznych przykładów uniwersalizującej konkretne doświadczenie (miejsca) myśli autora 
Quidama. charakterystyczny dla norwida „mechanizm wpisywania własnej podmiotowości 
w kulturową przestrzeń topograficzną i temporalną [...]” (s. 453) analizuje badacz m.in. 
poprzez interpretację wiersza Moja ojczyzna, pokazując, jak pierwsze, ojczyste centrum 
norwida, umożliwiające „poznawanie innych przestrzeni” i „niesione w sobie”, będące „per-
spektywą, z której ogląda się świat” (s. 454), nakłada się na centrum drugie, religijno-kul-
turowe, tj. Rzym, jako kolebkę cywilizacji śródziemnomorskiej oraz chrześcijaństwa i papie-
stwa. Ową konkluzję, pokrewną wnioskom Skalińskiej, warto dopełnić refleksją o tym, iż 
norwidowskie odnalezienie środka można zobaczyć również jako jego egzystencjalną odpo-
wiedź na doświadczenie sieroctwa, jako swoiste, wewnętrzne ustanowienie domu.

podobne intuicje, o doświadczeniu sieroctwa zapisywanym w pejzażu oraz o próbach 
docierania do wnętrza jako centrum – tym razem poprzez powroty do krainy dzieciństwa, 
zestawiane nadto ze sposobami „terytorializacji [...] dojrzewania” (s. 417), są przedmiotem 
wnikliwych rozważań jerzego Borowczyka. Autor artykułu: Granice niewinności i doświad-
czenia. Romantyczne topografie dzieciństwa (Lenartowicz – Blake, Kraszewski – Wordsworth), 
zainteresowany „antropologią miejsca” (s. 399), uprawianą poprzez analizę „sprawczej roli 
przestrzeni (i umiejscowień) w konstytuowaniu podmiotu” (słowa elżbiety Rybickiej, cyt. na 
s. 399), odtwarza afektualną mapę „śmiechu i płaczu” (s. 419) 22 jako „jednych z kluczowych 
składników terytorium, które pełni rolę sceny dla równoległych żywiołów niewinności i do-
świadczenia” (s. 410) w poezji Teofila lenartowicza i Williama Blake’a. W dziełach józefa 
Ignacego Kraszewskiego i Williama Wordswortha natomiast odtwarzanie topografii „dziecię-
cego mikrokosmosu” (s. 423) postrzega Borowczyk jako wyraz „poszukiwania podmiotowej 
i artystycznej tożsamości człowieka nowoczesnego” (s. 419), które nie ma jednak szans na 
przywrócenie nieodwracalnie utraconej harmonii. W omawianym artykule Borowczyka god-
na uwagi wydaje się też próba rozumienia podmiotu jako syntezy terytoriów i miejsc, jakie 
się na nią składają, zainspirowana częściowo badaniami nad dziełem Wordswortha, które 
opisywane jest poprzez formułę „topografii stanów umysłu” (cyt. na s. 423) 23.

21 Skalińska powołuje się tutaj na badania K. T r y b u s i a  (Stary poeta. Studia o Norwidzie. poznań 
2002, s. 68). 

22 Borowczyk przyznaje się w tym miejscu do inspiracji geografii sensorycznej / geografii afektualnej. 
23 Borowczyk przywołuje tu termin M. W i ś n i e w s k i e g o  (Kraina czystych efektów. „literatura na 

Świecie” 2012, nr 9/10, s. 348. 
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jak widać na podstawie omówionych tu przykładów, również w mapowaniu doświadczeń 
podmiotu przyjąć można perspektywę raczej przestrzenną (centrum–peryferia) bądź czasową 
(dzieciństwo–dojrzałość), choć w obu silny pozostaje wymiar jej mentalnego, a także aksjolo-
gicznego naznaczenia. 

Romantyzm i regiony

czwarta część tomu poświęcona jest rozmaitym postaciom regionalizmu romantycznego jako 
fenomenu kulturowego specyficznego dla epoki. Rozważania dotyczące tej problematyki 
otwiera zajmujący artykuł – Romantyzm wileński, warszawski, miejski? Mapa i geneza – 
autorstwa elżbiety dąbrowicz, proponującej spojrzeć na romantyzm wileński i warszawski 
jako na zjawiska w dużej mierze rozłączne, a nade wszystko – co w pierwszej chwili wydać 
się może dość zaskakujące – miejskie. podstawę dla takiego ujęcia wyznacza perspektywa 
zobaczenia ich przez pryzmat nie tyle „przebudzenia regionów” (jest mu poświęcona praca 
Moniki Stankiewicz-Kopeć Przebudzenie regionów: nieromantyczny regionalizm dum Tomasza 
Zana i Jana Czeczota, którą omówię w kolejnym akapicie), ile ośrodków, gdzie nastąpiły 
„romantyczne erupcje” (s. 504). przyjęcie takiego punktu widzenia pozwala na zaliczenie 
józefa Bohdana zaleskiego czy Seweryna goszczyńskiego „również do grona romantyków 
warszawskich” (s. 505), a także umożliwia opozycyjne zestawienie obu miast. W porównaniu 
tym na obrazie Wilna z okresu „oświecenia aleksandryjskiego” ujawnia się silne piętno im-
perialnej Rosji, a narodziny romantyzmu wileńskiego postrzegane są jako bunt przeciwko 
układowi elit z carem; natomiast „przechodniość” Warszawy, jej rys napoleoński, wraz 
z kultem Bolesława chrobrego okazuje się mieć decydujący wpływ na „wojowniczy” charak-
ter romantyczności warszawskiej. Warto podkreślić dwie podjęte kwestie: 1) dla propono-
wanego przez autorkę różnicowania wybranych regionalizmów kluczowy wydaje się stosunek 
wobec Rosji (będący skutkiem usytuowania geograficznego i wynikających stąd warunków 
politycznych oraz konsekwencji kulturowych); 2) narodziny romantyczności warszawskiej 
z jej silnym akcentowaniem związków polskości z tradycją europejską i jej rys wolnościowy 
są poniekąd reakcją (choć nieprostą) na unicestwienie romantyczności wileńskiej: „Ta dru-
ga, następcza, eksplodowała powstaniem, dlatego między innymi, że pierwsza uległa implo-
zji” (s. 519).

z innej perspektywy z kolei przygląda się regionalizacji polskiej kultury początku wie-
ku XIX wspomniana już Stankiewicz-Kopeć. przedmiotem jej zainteresowania jest litera-
tura filomatów. pytając o podłoże dla narodzin odrębności „szkół literackich”, autorka 
artykułu – oprócz odnotowywanego dotąd w badaniach kryterium geograficznego, tj. moc-
nego powiązania z prowincją jako obszarem powstania (w konsekwencji zaś też tematycz-
nej i problemowej eksploracji) – proponuje uwzględnić również m.in. sytuację porozbioro-
wego rozbicia ziem polskich na odrębne zabory oraz rodzące się zainteresowanie folklorem. 
zauważając, że „w środowisku młodzieży wileńskiej współistniały [...] nie tylko rozmaite 
wersje regionalizmu, ale także rozmaite estetyki regionu”, i że „nie obowiązywała tam [...] 
jedna wersja ludowości czy historyzmu” (s. 561), Stankiewicz-Kopeć akcentuje fakt tak 
zewnętrznego zróżnicowania literatury „według regionów”, jak też ich wewnętrznej dyferen-
cjacji, wskazując nadto na wieloprądowość inspiracji występujących w regionalizmie filo-
mackim: oprócz najbardziej znanych (przez twórczość autora Ballad i romansów) wczesno-
romantycznych podkreśla również elementy neoklasycystyczne oraz neosentymentalne, 
tym ostatnim poświęcając najwięcej miejsca. Takie spojrzenie, niewątpliwie wzbogacające 
obraz literatury epoki, pokazuje przy okazji, że tym, co ponad wieloma różnicami między 
Mickiewiczem a pozostałymi filomatami wyznaczało płaszczyznę wspólną ich literackich 
poszukiwań, było zainteresowanie lokalną kulturą ludową (s. 576), rozmaicie następnie 
przetwarzane, niemniej bez wątpienia świadczące o silnym „naznaczeniu” 24 ziemią (s. 575), 

24 S t a n k i e w i c z - K o p e ć  (s. 575) podkreśla, iż używa tego pojęcia w znaczeniu Tischnerowskim 
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ziemią jak najbardziej konkretną, tj. dziejami i specyfiką północno-wschodniego obszaru 
I Rzeczypospolitej. 

poniekąd pokrewnej problematyce poświęcona została również ważna praca danuty 
dąbrowskiej Dylematy romantycznego regionalizmu. Wokół recepcji „Pana Tadeusza” Adama 
Mickiewicza, koncentrująca się na złożonej relacji między prowincjonalizmem (jak sami 
romantycy określali nowe dla nich zjawisko regionalizmu) a kulturą ogólnonarodową, inny-
mi słowy – między częścią (częściami) a całością. Autorka analizuje trudności w pogodzeniu 
„duchowej odrębności miejsc i krajobrazów” (s. 579) (przejawiającej się np. też w zakresie 
dyskursów historiozoficznych czy tożsamościowych) z imperatywem integrowania zagrożonej 
wspólnoty wokół idei jedności. z jednej strony mamy bowiem trudne do przecenienia war-
tości kulturowe płynące z odkrycia swoistości „małych ojczyzn” (a także – w konsekwencji – 
tworzenia ich mitologii), przejawiające się m.in. w kształtowaniu w wyobraźni zbiorowej 
mentalnych wizji pejzaży i społeczności zamieszkujących dany teren, mające zaś tym samym 
istotne znaczenie również dla obrony przed rozmyciem tożsamości emigrantów na wygnaniu. 
z drugiej strony wszakże przykład animozji występujących między „litwinami” a Koronia-
rzami 25 był jednym z dowodów na zagrożenia płynące z akcentowania podziałów. charak-
terystyczna atencja dla zróżnicowania kulturowego, właściwa ruchom romantycznym 
w całej europie, na ziemiach polskich trafiała bowiem na szczególne uwarunkowania histo-
ryczno-polityczne, w dużej mierze modyfikując bezkrytyczną gdzie indziej fascynację. podział 
na regiony nakładał się tu przecież na uprzednie, bolesne, rozczłonkowanie polski na trzy 
zabory, pogłębiając poczucie zagrożenia rozpadem, aż do obawy o doprowadzenie do zaniku 
dążeń niepodległościowych. 

W sytuacji funkcjonowania narodu bez państwa kulturze przypisywano misję ocalającą, 
integrującą wspólnotę, a nie wspierającą najeźdźców w „rozmontowywaniu” ojczyzny na 
części, stąd nic dziwnego, iż „zamykanie się twórców w granicach poszczególnych prowincji 
[...] mogło być postrzegane jako rodzaj ucieczki czy kapitulacji wobec zaistniałych okolicz-
ności, ewentualnie jako dążenie do ocalenia skrawka polski, własnej, najbliższej, domowej 
ojczyzny w obliczu rozpadu polski jako wspólnoty wszystkich regionów” (s. 584–585). 

dąbrowska przekonująco udowadnia, iż z wymienionych powodów „literatura regionów” 
niejednokrotnie budziła sprzeciw jako niebezpieczna „dla idei ojczyzny jako wielkiej całości” 
(s. 584) (czego śladem może być krytyka Mickiewiczowskiej inwokacji Litwo, ojczyzno moja...), 
choć zarazem świadomość prezentowanego napięcia wywoływała u twórców kontrreakcję, 
przejawiającą się w postaci wpisywania różnic regionalnych w nadrzędną, górującą nad nimi 
ideę całości i jedności polskiej kultury istniejącej ponad podziałami. Autorka wymienia Pana 
Tadeusza jako przykład dzieła harmonijnie łączącego „litewski” prowincjonalizm z „wielką 
ideą polski”, stanowiącą „ideę porządkującą” (s. 586), tj. uobecniającego kwintesencję pol-
skości w taki sposób, iż okazała się ona (w recepcji poematu) bliska odbiorcom niezależnie 
od tego, z której konkretnie części kraju pochodzili. co jednak szalenie ważne, ceną opisa-
nego przezwyciężenia dylematów regionalizmu romantycznego stało się wyparcie z mitolo-
gicznej opowieści o polsce – istniejących na mapie I Rzeczypospolitej – odrębności wyższego 
rzędu, dotyczących różnic etnicznych, kulturowych, religijnych oraz stratyfikacji społecznej 
między polakami a Ukraińcami, Białorusinami czy litwinami, nie mówiąc już o braku upo-
minania się o ich autonomię. dąbrowska trzeźwo zauważa, że o ile w wieku XIX taka posta-
wa służyła ideom niepodległościowym, o tyle z racji trwałości mitów konsolidacyjnych 
obecnie należałoby poddać refleksji mechanizmy „tworzenia owych mitów, sposobów ich 
oddziaływania i ich wpływu na zbiorową pamięć polaków” (s. 591). 

(zob. J. T i s c h n e r, Świat – ziemia obiecana. W: Filozofia dramatu. Wprowadzenie. Kraków 1998, 
s. 220 n.).

25 na marginesie można dodać, iż cz. Miłosz odwołuje się do tego elementu tradycji romantycznej 
w swojej biografii twórczej. 
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na koniec warto odnotować pokrewną poniekąd opisywanej problematyce, ale i przyj-
mującą znacząco odmienną perspektywę, pracę Anny Marty dworak O niezasadności poję-
cia „polski romantyzm krajowy”. Autorka artykułu podając w wątpliwość operatywność tego 
pojęcia, proponuje w zamian mówić o dwu obiegach – krajowym i emigracyjnym – literatury 
epoki. W świetle przedstawionych analiz pomysł ten bez wątpienia zasługuje na to, by stać 
się przedmiotem szerszej dyskusji.

Tak wyraźnie widoczna refleksja regionalistyczna w tomie poświęconym geopoetyce 
romantyzmu jednoznacznie potwierdza wagę owej problematyki dla literatury omawianego 
okresu, a wielość poruszanych zagadnień oraz rozmaitość prezentowanych ujęć stanowi 
niezbity dowód ogromnego potencjału tkwiącego w tym nurcie badań.

Rozliczanie georomantyków

pora tu na rozliczenie redaktorów z obietnic poznawczych złożonych w Słowie wstępnym. 
najpierw jednak warto zadać pytanie nieco bardziej ogólne: jaki obraz wyłania się z przy-
wołanych przeze mnie, z konieczności wybiórczo, geopoetycko-romantycznych omówień 
i ustaleń?

po pierwsze, trzeba odnotować, iż w znakomitej większości przedmiotem refleksji ba-
dawczej był romantyzm peryferyjny, raczej „mniejszy” niż „większy”, a nawet często po 
prostu zapomniany. Można się zastanawiać nad powodami wyboru takiego kręgu literatury 
tego okresu czy nad jego konsekwencjami, niemniej nie sposób go nie dostrzec czy mu za-
przeczyć. zarazem trudno uznać, iż Georomantyzm zaowocował „odświeżającą lekturą ka-
nonu romantycznego” (s. 11) 26, skoro – poza grupą studiów poświęconych norwidowi – „ro-
mantyzm kanoniczny” jest w tomie przedstawiony w bardzo nikłym stopniu: można znaleźć 
zaledwie dwa osobne teksty odnoszące się do Mickiewicza (oba o Panu Tadeuszu 27) oraz po 
jednym dotyczącym Słowackiego i Krasińskiego 28, co zresztą, jak wspominałam, wcale nie 
musi być minusem. na pewno właśnie skutkiem przyjęcia „perspektywy marginesu” jest 
wzbogacenie obrazu epoki, a prawdopodobnie też – dokonywana w tomie wielokrotnie – we-
ryfikacja bądź, co najmniej znacząca, korekta wcześniejszych ustaleń badawczych, wykazy-
wanie ich nieoczywistości czy też „konfrontowanie zjawisk traktowanych do tej pory rozłącz-
nie” (s. 14). Wśród ważnych odkryć warto przedstawić także te dokonane niejako mimocho-
dem, uświadamiające zaś np. antycypacyjną czy „awangardową” rolę romantyzmu dla takich 
obszarów nowej humanistyki, jak choćby „polityka miejsca” bądź regionalizm otwarty czy 
komparatystyczny (s. 11). Towarzysząca tej naukowej kontrabandzie, a wzmiankowana już 
wcześniej rozmaitość ujęć, różnorodność perspektyw, metod i dyskursów stanowi też bez 
wątpienia wielki potencjał zarówno omawianego zbioru, jak i reprezentowanego przezeń 
nurtu badań. Trzeba zaznaczyć, iż wspomniana wielość zamieszczonych artykułów jest 
w pewnej mierze obciążona tym, że nie wszystkie prace prezentują tak samo wysoki poziom 
merytoryczny, niemniej ostatecznie nie waży to w sposób zasadniczy na ogólnej pozytywnej 
ocenie zbioru studiów jako takiego. 

czy można uznać Georomantyzm za nobliwą monografię problemu, rodzaj spójnej ca-
łości, syntetycznego podsumowania? Raczej nie, nie takie zresztą zamierzenia przyświecały 

26 zob. też dalej: „zwłaszcza kojarzony z geopoetyką i geokrytyką »nowy regionalizm«, ale także studia 
postkolonialne i postzależnościowy, ponadto ekokrytyka, stworzyły przyjazny klimat zarówno dla 
odświeżającej lektury kanonu romantycznego, jak i dla pokusy nakreślenia od nowa całej mapy 
zjawisk literackich [...]” (s. 11). 

27 M. K u z i a k, Fatalna topografia Polaków – o „Panu Tadeuszu” Mickiewicza. – d ą b r o w s k a,  
Dylematy romantycznego regionalizmu. Wokół recepcji „Pana Tadeusza”.

28 T o r u ń, „Wyszedłem był na szeroki gościniec...” Juliusza Słowackiego droga do Europy. – M. d a l-
m a n, Autobiograficzna mapa Europy młodego Zygmunta Krasińskiego. Fragment.
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czy to autorom poszczególnych artykułów, czy też redaktorom tomu. jego wartość zdaje się 
tkwić w czymś innym; to książka, która bardziej otwiera, niż zamyka, bardziej inspiruje, niż 
rozstrzyga ostatecznie, bardziej zainteresowana jest pytaniem niż odpowiadaniem. W dużej 
mierze nowatorska, wnosząca cenny wkład, a także świeży powiew w rozważania nad wiekiem 
XIX, pozostanie na pewno lekturą obowiązkową w zakresie badań i nad geopoetyką, i nad 
romantyzmem. 

A b s t r a c t

lIdIA BAnOWSKA Adam Mickiewicz University, poznań

geOpOeTIcS OF ROMAnTIcISM

Georomanticism is a collection of studies on the connections between Romantic literature and broadly 
understood space. The new approach to the issues that have been raised many times unfolds in rec-
ognising the cultural perspective as overriding, since this perspective opens the field of research in 
identity problems (connected e.g. with political and civilizational changes), in confrontation of various 
spatial orders (consideration on common/arguable/separate places) or spatial imagery, as well as in 
the “avant-garde” role of Romanticism for such fields of new humanities as politics of place, ecocriti-
cism, and open or comparative regionalism. A separate value of the collection is its polyphony display-
ing in a variety of approaches and diversity of applied methods and discourses to which the volume 
refers.

dOI:10.18318/pl.2018.2.13

MARcIn WOŁK Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

gROTeSKA – AnTROpOlOgIcznIe

K a j e t a n  M o j s a k, gROTeSKA W pOlSKIej pROzIe nARRAcYjnej 1945–1968. (Indeks: 
Krystyna Kiszelewska). Warszawa 2014. Fundacja Akademia Humanistyczna / Instytut 
Badań literackich pAn – Wydawnictwo, 398 ss.

groteska jako kategoria teoretyczna i historycznoliteracka okres świetności w naszym dys-
kursie literaturoznawczym przeżywała w latach sześćdziesiątych i na początku siedemdzie-
siątych XX wieku (podobnie zresztą było w obiegu światowym). Wtedy to intensywna recep-
cja rodzimych i obcych twórców literatury niemimetycznej – Witkacego, gombrowicza, 
Schulza, Mrożka, Różewicza, Kafki, Ionesco, Becketta – przy inspirującej roli wspaniałych 
monografii Wolfganga Kaysera (1957) i Michaiła Bachtina (powst. ok. 1940, wyd. 1965) – 
wywołała i u nas potrzebę podjęcia mniej lub bardziej uogólnionej refleksji nad poetyką 
i myślowymi podstawami takiego pisarstwa, doprowadzając do powstania rozpraw mono-
graficznych i całego szeregu drobniejszych opracowań 1, a niewiele później do wydania spo-
rej liczby przekładów (m.in. z Kaysera, lee B. jenningsa, jeana Onimusa, Arona guriewicza 2, 

1 zob. np. J. K e l e r a, Mrożek – dowcip wyobraźni logicznej. „dialog” 1964, nr 8. – Z. j a s t r z ę b s k i, 
O pojęciu groteski i niektórych jej aspektach w dramacie polskim doby obecnej. jw., 1966, nr 11. – 
S. g ę b a l a, Groteska a realizm. „litteraria” 1969, nr 1. – M. S z w e c o w - S z e w c z y k, Struk-
tura semiotyczna groteski (na przykładzie dramatu). „Studia z Historii Semiotyki” 1971 (t. 1). – 
L. S o k ó ł, Groteska w teatrze Stanisława Ignacego Witkiewicza. Wrocław 1973. 

2 Teksty tych i innych autorów ukazały się po polsku w „pamiętniku literackim” (1979, z. 4).
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Bachtina 3, Arthura Clayborougha 4). potem owo zainteresowanie nieco opadło. W latach 
osiemdziesiątych ukazało się jeszcze parę ważnych rozpraw na temat groteski w sztukach 
plastycznych 5, jednak groteskowość literacka w tej dekadzie i w początkach następnej nie 
przyciągała już takiej uwagi badaczy. powstało wtedy zaledwie kilka oderwanych – choć 
znaczących – opracowań na jej temat, zwłaszcza z zakresu historii literatury Młodej polski 
(a szczególnie – twórczości Romana jaworskiego) 6. 

lata dziewięćdziesiąte przyniosły natomiast sporo dotyczących groteski omówień popu-
larnonaukowych czy związanych z dydaktyką polonistyczną 7. Wydaje się to dowodzić, że 
wcześniejszy kilkunastoletni okres względnej posuchy w badaniach nad groteską był nie 
tyle sygnałem wyczerpania, ile zasymilowania tej kategorii jako – w zasadzie – bezdyskusyj-
nego elementu wiedzy o literaturze. O przyswojeniu pojęcia groteski w dotychczasowym 
kształcie i wprowadzeniu go do języka literaturoznawstwa polskiego niewątpliwie świadczą 
publikowane w tym czasie hasła słownikowe (w Słowniku literatury polskiej XX wieku są aż 
dwa: Groteska, groteskowość i Groteski dramaturgia 8) oraz publikacja antologii przekładów 
prac badaczy zagranicznych, przed ćwierćwieczem wydanych w „pamiętniku literackim” 
(uzupełniona o nietłumaczony do tej pory tekst Bernarda Mcelroya) 9. Świadczy też o tym 
dobitnie pojawienie się rozpraw związanych wprawdzie z groteską, w których jednak nie 
staje się ona osobnym przedmiotem namysłu, będąc wyłącznie narzędziem opisu wybrane-
go fragmentu rzeczywistości literackiej 10. na tej fali powstały również studia o większych 
ambicjach teoretycznych – książki autorek i autorów nie tylko stosujących narzędzia teorii 
groteski, ale też starających się je doprecyzować. niektóre z tych prac dotyczą dzieł pojedyn-
czych pisarzy 11, inne pewnych całości historycznoliterackich 12, żadnej nie można wszakże 
nazwać syntezą twórczości groteskowej jakiegoś okresu.

  3 M. B a c h t i n, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu. 
przeł. A. i A. G o r e n i o w i e. Oprac., wstęp, komentarze, weryfikacja przekładu S. B a l b u s. 
Kraków 1975.

  4 A. C l a y b o r o u g h, Z problemów teorii groteski. przeł. P. M a r c i s z u k, J. B u j e k, W. K r u s z-
k a. „przegląd Humanistyczny” 1981, nry 1/2–3.

  5 Zob. T. G r y g l e w i c z, Groteska w sztuce polskiej XX wieku. Kraków 1984. Wcześniejsza była 
książka E. K u r y l u k  Salome albo O rozkoszy. O grotesce w twórczości Aubreya Beardsleya 
(Kraków 1976 ázob. zwłaszcza pełniejszą wersję angielską: Salome and Judas in the Cave of Sex. 
The Grotesque: Origins, Iconography, Techniques. Evanston, Ill., 1987ñ).   

  6 Zob. W. B o l e c k i, Od potworów do znaków pustych. „pamiętnik literacki” 1989, z. 1. – J. Z. M a-
c i e j e w s k i, Konstruktor dziwnych światów. (Groteskowe, ludyczne i karnawałowe aspekty prozy 
Romana Jaworskiego). Toruń 1990. – K. K ł o s i ń s k i, Wokół „Historii maniaków”. Stylizacja, 
brzydota, groteska. Kraków 1992.

  7 Zob. J. S p e i n a, Formy rzeczywistości. Typy świata przedstawionego w literaturze. Bydgoszcz 
1990 (i wydania kolejne), rozdz. Groteska literacka. – A. J a n u s - S i t a r z, Groteska literacka. Od 
diabła w Damaszku po Becketta i Mrożka. Kraków 1997. zob. też późniejszą o kilkanaście lat 
pracę A. W ó j t o w i c z - S t e f a ń s k i e j  Symbol, ironia i groteska w edukacji polonistycznej (poznań 
2008).

  8 W. B o l e c k i, Groteska, groteskowość. – J. K e l e r a, Groteski dramaturgia. Hasła w: Słownik 
literatury polskiej XX wieku. Red. A. B r o d z k a  [i in.]. Wrocław 1992, s. 345, 361.

  9 Zob. Groteska. Red. M. g ł o w i ń s k i. gdańsk 2003.
10 Spośród licznych publikacji typu „groteska w...” wymieńmy książkę I. M i t y k  Inne spojrzenie. 

Groteska w prozie polskiej o wojnie i okupacji. Gombrowicz, Dygat, Sandauer, Andrzejewski, Zieliński 
(Kielce 1997).

11 Zob. np. M. d a j n o w s k i, Groteska w twórczości Stanisława Lema. gdańsk 2005.
12 Zob. B. p a w ł o w s k a - j ą d r z y k, Sens i chaos w grotesce literackiej. Od „Pałuby” do „Kosmosu”. 

Kraków 2002. – E. S i d o r u k, Groteska w poezji Dwudziestolecia: Leśmian – Tuwim – Gałczyński. 
Białystok 2004.
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późniejsza o dziesięciolecie książka Kajetana Mojsaka, przedmiot niniejszego omówienia, 
jest zakrojona szerzej od prac z ostatniej grupy zarówno pod względem teoretycznym, jak 
materiałowym. Autor zapowiada we wstępie do rozprawy, że „ma ona stanowić historyczno-
literacką syntezę powojennej [tj. powstałej w latach 1945–1968] prozy groteskowej, wskazać 
jej literackie i historyczne źródła oraz różnorodne funkcje w zmieniającym się kontekście 
kulturowym. celem jest [także] wyodrębnienie najważniejszych tendencji formalnych i te-
matycznych w groteskowej prozie badanego okresu, odnalezienie regularności i głównych 
kierunków jej rozwoju” (s. 7). Mojsak obiecuje więc dużo – i obietnicy dotrzymuje. dzięki 
panoramiczności ujęcia, znakomitemu zapleczu historycznoliterackiemu, trafnemu doboro-
wi przykładów i wysokiej świadomości metodologicznej udaje się autorowi nakreślić przeko-
nujący, złożony obraz polskiej groteski pierwszego powojennego ćwierćwiecza – a był to 
przecież w polsce czas (myślę zwłaszcza o latach 1956–1968) szczytowych osiągnięć tego 
nurtu literatury.

Mojsak rezygnuje z prób zdefiniowania na nowo kategorii centralnej. jego rozumienie 
groteski jest połączeniem kanonicznych koncepcji Kaysera i Bachtina, wpisuje się więc 
w tradycję ukształtowaną pół wieku temu. definicję „chronicznie niedookreślonego” (s. 16) 
pojęcia groteski („»groteska« stanowi zespół różnorodnych tendencji i potencjalności, które 
mogą funkcjonować i łączyć się na rozmaite sposoby”, s. 346) zastępuje autor przedstawie-
niem charakterystycznego zespołu cech dostrzegalnych w twórczości groteskowej. jest to 
zestaw dość klasyczny – obejmuje prowokacyjność wobec zastanych konwencji społecznych 
i form artystycznych, operowanie kombinacjami antynomicznymi czy dysonansowymi, ob-
razowość (niedyskursywność) i materializowanie bytów bądź relacji abstrakcyjnych, kwe-
stionowanie opozycji między tym, co realne, a tym, co fantastyczne, konstruowanie wypo-
wiedzi balansujących na granicy dosłowności i metaforyczności, itd. na tle groteskoznawczej 
tradycji zwraca natomiast uwagę ostrożność, z jaką badacz podchodzi do kategorii d e f o r-
m a c j i  chętnie przywoływanej przez dawniejszych teoretyków – w gruncie rzeczy, norma-
tywnej przecież i esencjalistycznej, zakładającej istnienie „człowieczeństwa jako jakości 
stałej i raz na zawsze określonej” (s. 24). Interesujące jest wprowadzenie do refleksji nad 
groteskowością bardziej relacyjnej kategorii u n i e z w y k l e n i a  (o rodowodzie, oczywiście, 
formalistycznym), która, jak się wydaje (choć Mojsak wprost tego nie pisze), mogłaby pojęcie 
deformacji z powodzeniem zastąpić, tworząc przy tym pomost między trudnymi do pogodze-
nia teoriami Bachtina i Kaysera: „zarówno w grotesce karnawałowej typu Rabelais’owskie-
go, posługującej się trywializacją i degradacją, jak i w romantycznej i modernistycznej od-
mianie groteski, w której częściej dochodzi do głosu element grozy i niesamowitości – istotą 
groteski jest właśnie dążenie do udziwnienia, uniezwyklenia. groteskowe chwyty mają na 
celu odnowienie obrazu świata – przez karnawalizację lub przez ujawnienie niesamowitego 
(das Unheimlische) w strukturze codzienności. Karnawalizacja i wyobcowanie to niejako dwie 
przeciwległe formy uniezwyklenia, łączące się z dezautomatyzacją percepcji, z odnowieniem 
widzenia” (s. 28).

W zacytowanym fragmencie widać, że autor traktuje groteskę nie tylko jako kategorię 
estetyczną, lecz również jako strategię artystyczną, poznawczą i egzystencjalną, narzędzie 
refleksji nad rzeczywistością, a zwłaszcza nad podmiotowością człowieka. W tym zakresie 
głównym źródłem inspiracji jest dla Mojsaka antropologia literatury Wolfganga Isera, której 
omówieniu polski badacz poświęca osobny rozdział książki. Iserowską koncepcję fikcji jako 
medium pozwalającego nam na lepsze rozumienie świata odnosi Mojsak szczególnie do 
groteski – typu aktywności kreacyjnej odznaczającego się spotęgowaną fikcjonalnością. 
„groteska nie odtwarza rzeczywistości uprzedniej, ale posługując się elementami innych 
systemów prezentacji tworzy niejako autonomiczną sferę, zawieszoną pomiędzy figuratyw-
nością a odniesieniem, pozostającą jednak w relacji do rzeczywistości pozaliterackiej” (s. 50). 
Owo modelowanie groteskowe przesuwa „granice możliwego, pozwala pojąć to, co zakryte” 
(s. 51). Społeczna i egzystencjalna funkcja groteski „realizuje się w kreacji [...] eksperymen-
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talnych obrazów świata, nakierowanych na poszerzenie zakresu tego, co pojmowalne” (s. 51), 
służy stworzeniu „fikcyjnej przestrzeni wolności, która pozwala na transformację rzeczywi-
stości” (s. 52). Ten p e r f o r m a t y w n y, sprawczy aspekt groteski leży u podstaw jej funkcji 
krytycznej, podkreślanej przez wielu badaczy 13, a szczególnie wyraźnie dochodzącej do 
głosu w literaturze powojennego dwudziestolecia. Aktywizm groteski ma jednak więcej wy-
miarów. Obejmuje gwałtowność, z jaką forma groteskowa narzuca się wyobraźni i emocjom 
odbiorcy, jej zdolność do przemodelowywania naszego aparatu poznawczego i do inicjowania 
procesów intelektualnych. Ważny jest też „aspekt wyzwalający”, realizowany, zdaniem Moj-
saka, dwojako: po kayserowsku, poprzez „dopuszczenie do głosu, a następnie neutralizację 
i rozbrojenie elementu demonicznego [...] – elementu obcości”, i po bachtinowsku, dzięki 
wykreowaniu „sfery wyobraźniowej wolności od wpływu świata zewnętrznego” oraz zawie-
szeniu „porządku i oporu rzeczywistości” (s. 54). groteska umożliwia w ten sposób „rozbro-
jenie obcości świata, dewaluację opresyjnych systemów i nieefektywnych lub ograniczających 
schematów poznawczych, odnowienie percepcji, restrukturyzację obrazu świata i miejsca 
podmiotu” (s. 54).

groteskowa refleksja nad podmiotowością toczy się na dwóch, niekiedy zbiegających 
się, frontach: c i a ł a  i  r a c j o n a l n o ś c i. O ile kwestia druga występowała w polskich 
badaniach nad tą problematyką od samego początku, o tyle kategoria cielesności pojawiała 
się w nich rzadko – właściwie tylko wtedy, gdy wymuszał jej wprowadzenie materiał literacki 
(w postaci np. twórczości gombrowicza czy Schulza). W związku z tym zagadnieniem Mojsak 
rekapituluje proces stopniowej „rekorporalizacji” podmiotu, jaka się dokonała w światowej 
humanistyce po okresie nowożytnego „zapomnienia o ciele” (s. 63). zwraca zarazem uwagę, 
że „Historia ciała w grotesce biegnie własnym, odrębnym torem: sztuka groteskowa prze-
chowuje pamięć o ciele i w pewnym sensie wyprzedza proces dowartościowania tego, co 
cielesne, dokonujący się w sztuce i myśli teoretycznej ostatniego stulecia” (s. 66–67). 

W podrozdziale Cielesność w teorii groteski oraz w kolejnych fragmentach rozdziału II 
badacz rekonstruuje Bachtinowską koncepcję „ciała groteskowego”, sięga też do innych 
klasycznych opracowań. nie odwołuje się jednak w ogóle do nowszych studiów o grotesce, 
inspirowanych wprowadzonym przez julię Kristevą, a wywiedzionym z idei Bachtina, poję-
ciem abiektu 14. zdumiewające, że nazwisko Kristevej nie pada w książce ani razu. Trudno 
również zrozumieć brak odwołań do najnowszej światowej literatury na temat groteski 
w dobie łatwego przecież dostępu do pełnotekstowych baz danych oraz istnienia rozmaitych 
serwisów wspierających wymianę informacji naukowych. z drugiej strony, trzeba przyznać, 
że Mojsak, korzystając – powiem złośliwie – chyba wyłącznie z tego, co znajduje się w ob-
szernych, na szczęście, zbiorach biblioteki Instytutu Badań literackich polskiej Akademii 
nauk, wielokrotnie daje dowody dobrej orientacji w dorobku współczesnej humanistyki, 
umie też naprawdę twórczo zreinterpretować w jej duchu prace dawniejsze, co w dużym 
stopniu te luki w bibliografii rekompensuje.

groteskowa, artystyczna refleksja nad ciałem podąża w dwóch kierunkach: „bachtinow-
skim” (a jakże), afirmującym witalną moc „ciała otwartego” i przeciwstawiającym ją urosz-
czeniom rozumu czy oficjalnych ideologii, oraz „kayserowskim”, w którym „denaturalizacja, 
artyfikalizacja” (s. 76) i inne sposoby uniezwyklenia ciała sygnalizują jego wyobcowanie 
wobec podmiotu. W obu wypadkach „groteskowe ciało, wymykając się intelektualnemu 

13 zob. np. M. g ł o w i ń s k i, Groteska jako kategoria estetyczna. W zb.: Groteska.
14 J. K r i s t e v a, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie. przeł. M. F a l s k i. Kraków 2007. prac o gro-

tesce nawiązujących do tej koncepcji nie sposób wyliczyć w jednym przypisie. na temat relacji 
między Kristevą a Bachtinem – zob. np. S. V i c e, Bakhtin and Kristeva: Grotesque Body, Abject 
Self. W zb.: Face to Face. Bakhtin in Russia and the West. ed. C. A d l a m, R. F a l c o n e r, 
V. M a k h l i n, A. R e n f r e w. Sheffield 1997.
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zrozumieniu i jednoznacznej klasyfikacji ontologicznej, przekreśla wysiłek całkowitej racjo-
nalizacji świata” (s. 77). Bo to racjonalizm, pojmowany jako bezkrytyczne zaufanie mocy 
ludzkiego rozumu, ale też skłonność do manipulowania nim jak podatnym narzędziem, jest 
głównym podejrzanym nowoczesnej groteski. zarazem, dowodzi przekonująco Mojsak, owa 
rozprawa z absolutyzacją i towarzyszącą jej, paradoksalnie, instrumentalizacją rozumu, 
dokonuje się tu często z pozycji racjonalistycznych czy metaracjonalistycznych. „Współczes- 
na groteska nie jest spontanicznym wybuchem irracjonalności; [...] bywa intelektualną 
strategią wymierzoną przeciw totalizującej racjonalności instrumentalnej, a jednocześnie 
głosem w dyskusji nad samym pojęciem racjonalności” (s. 107). Racjonalność wyalienowa-
na i dominująca nad wolnością jednostki, przekształcona w mit albo mitowi podporządko-
wana, „upaństwowiona” (s. 116) przez system totalitarny czy poddana tyranii codziennej 
praxis i zredukowana do rangi zdrowego rozsądku zatraca bowiem zdolność samorefleksji. 
Tę funkcję (auto)krytyczną przywraca świadomości społecznej (a może więcej: spełnia wobec 
niej) m.in. sztuka groteskowa – i to nawet taka, która zdaje się stać w całkowitej sprzeczno-
ści z zasadami rozumu. zwłaszcza po 1956 roku groteska okazała się, „zgodnie z nadzieją 
Adorna, przestrzenią, w której można było powstrzymać przemoc instrumentalnego rozumu, 
nie popadając przy tym w irracjonalizm. najciekawsze ówczesne formy literackiej groteski 
to te, w których dochodzi do ścisłego powiązania absurdu rzeczywistości z (pozornym) ab-
surdem jako zasadą twórczą; [...] w których absurd zmechanizowanego świata przemienia 
się w literacką grę, staje się narzędziem funkcji poetyckiej” (s. 117).

Uzasadnieniem tej ostatniej, wartościującej tezy są rozdziały V–IX (blisko połowa książ-
ki), stanowiące w gruncie rzeczy osobne, choć spójne z całością, rozprawki poświęcone 
prozie Mariana pankowskiego, leszka Kołakowskiego, Sławomira Mrożka, Andrzeja Kuśnie-
wicza i Kazimierza Truchanowskiego 15. Badacz usuwa poza pole swojej obserwacji twórczość 
gombrowicza i lema (tę ostatnią na szczęście niezupełnie) traktując je jako dobrze omówio-
ne. nie do końca zasadnie, gdyż o ile w odniesieniu do lema można się z takim stwierdzeniem 
zgodzić (choć też z zastrzeżeniami) 16, o tyle groteska gombrowicza nadal czeka na całościo-
we opracowanie. Rozumiem jednak argument o wyjątkowości gombrowicza, który z jednej 
strony pozostawał dla twórców krajowych wzorcem, układem odniesienia i dostarczycielem 
zarówno rozwiązań artystycznych, jak i „problemów groteskowych” (s. 165), a z drugiej, ze 
względu na odmienność sytuacji pisarza emigracyjnego, podlegał trochę innym uwarunko-
waniom, trudno go więc umieszczać w jednym z nimi szeregu.

Spośród owych minimonografii autorów uprawiających groteskę zdecydowanie najcie-
kawiej prezentuje się rozdział o Mrożku – samodzielny myślowo, głęboki interpretacyjnie, 
obfitujący w ważne implikacje. nieco bardziej odtwórcze, nazbyt zależne od literatury 
przedmiotu i trochę słabsze są rozdziały o pankowskim czy Kuśniewiczu. Można też wątpić, 
czy w wypadku prozy tego ostatniego, nb. podobnie jak w bajkach Kołakowskiego, rzeczy-
wiście występuje na większą skalę groteska. czy u Kuśniewicza (badacz analizuje powieść 
W drodze do Koryntu) nie dominuje raczej poetyka psychologizmu (kłócąca się z grotesko-
wą), u Kołakowskiego zaś – czy nie mamy do czynienia z instrumentalizacją środków 
groteskowych, z wykorzystaniem ich do prezentacji treści filozoficznych lub nawet saty-

15 część z nich była zresztą wcześniej publikowana odrębnie. zob. K. M o j s a k: „Przygody ciała” – 
podmiotowość i groteska w powieści „Matuga idzie” Mariana Pankowskiego. „pamiętnik literacki” 
2008, z. 4; Groteska i antropologia w twórczości Kazimierza Truchanowskiego. „Ruch literacki” 
2010, z. 3; Opowieść o wielkiej względności: groteska i radykalny racjonalizm w bajkach Leszka 
Kołakowskiego. „pamiętnik literacki” 2013, z. 2. 

16 zob. d a j n o w s k i, op. cit. zob. też recenzję tej książki autorstwa M. p ł a z y  („pamiętnik literac-
ki” 2009, z. 1).
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rycznych (choć o adresie bardzo ogólnym: byłaby to satyra na ludzką racjonalność jako 
taką) i z odstąpieniem od radykalnej niejednoznaczności, która jest istotna dla groteski? 

na marginesie warto się zresztą zastanowić, jakie poetyki i systemy motywowania świa-
ta przedstawionego stoją w sprzeczności z groteskowością. À propos Kuśniewicza zauważa 
Mojsak (za jackiem Wegnerem), że daleko posunięta „literacka refleksyjność chwilami po-
woduje zanik stylistyki groteskowej”; podobnie „technika wielowariantowości [...] [tonuje] jej 
oddziaływanie” (s. 301); również inne zabiegi deziluzyjne, rozbijające konsekwencję w kre-
owaniu świata przedstawionego, „nie zawsze dobrze komponują się” z groteską (s. 301, 
przypis 64). z wielu rozważań badacza wynika, iż pojmuje on groteskowość jako żywioł 
kłócący się też z realizmem (choć zarazem zdarza się Mojsakowi pisać o „realizmie grotesko-
wym” czy „grotesce realistycznej”), radykalnie rozbijający jego ramy. dlatego m.in. nie uzna-
je za groteskową powstającej w latach czterdziestych prozy, która zmagała się z doświadcze-
niami wojennymi, nawet tak nasyconej chwytami groteskowymi i ewokującej wyraźnie 
groteskowy, nieusuwalnie antynomiczny obraz świata, jak opowiadania Artura Sandauera 
(s. 130–133) 17.

galerię wybranych twórców prozy groteskowej wypełniającą drugą część książki otwie-
ra pankowski, którego pisarstwo reprezentuje stosunkowo rzadką w XX-wiecznej literaturze 
polskiej groteskę witalistyczną, eksponującą sensualność, oraz ukazuje wizję podmiotowo-
ści osadzonej w bycie cielesnym i buntującej się z tych pozycji przeciwko mitom i stereotypom 
organizującym życie społeczne. podobnie jest w prozie Kuśniewicza, gdzie również dominu-
je bachtinowski obraz cielesności (i seksualności) „otwartej, dynamicznej, niejednoznacznej”, 
prowadzącej aż do „zakwestionowania jednostkowej odrębności i do zawieszenia tradycyjnej 
kategorii tożsamości” (s. 272). zarazem ciało (zwłaszcza cudze) zostaje tu uprzedmiotowione 
przez alienujące działanie spojrzenia. To trop, oczywiście, gombrowiczowski – wiele takich 
w tej prozie – i właśnie uzależnienie konstrukcji Kuśniewicza od wzorców gombrowicza, 
Schulza, Witkacego uważa badacz za kolejny czynnik osłabiający jej groteskowość, groteska 
bowiem źle znosi konwencjonalizację. 

zbliżony, choć głębszy, problem ilustruje twórczość Truchanowskiego, która będąc nie 
tylko wtórna (wobec pisarstwa Schulza), lecz także pozbawiona charakterystycznego dla 
groteski „potencjału subwersywnego, nie staje się narzędziem demontażu zastygłych obrazów 
rzeczywistości ani krytycznego projektu własnej tożsamości, ale jest raczej odpowiedzią na 
potrzebę aksjologicznej stałości” (s. 323). To – według trafnej formuły Mojsaka – „groteska 
teoretyczna” (s. 325), czyli pisarstwo o cechach poetyki groteskowej, które jednak nie wyko-
rzystuje ich do realizacji właściwych grotesce funkcji. dowodzi to, nawiasem mówiąc, że 
„definicje” groteskowości sprowadzające ją do katalogu chwytów – a z taką mieliśmy do 
czynienia także w części wstępnej omawianej książki – rozmijają się z istotą tego zjawiska. 
na szczęście Mojsak, czyniąc punktem wyjścia skonwencjonalizowaną groteskę Truchanow-
skiego, pokazuje per negationem, czym jest prawdziwa, głęboka groteskowość (przynajmniej 
w wariancie modernistycznym). jest to mianowicie strategia antysubiektywistyczna w kre-
acji i w wizji świata, posługująca się metodą uprzedmiotowienia różnych stanów indywidu-

17 W sprawie możliwości odmiennego ujęcia zob. M. W o ł k, The Holocaust and the Grotesque: the 
Case of Artur Sandauer’s Fiction. „jednak Książki / Books now” 2016, nr 6. na stronie: http://
cwf.ug.edu.pl/ojs/index.php/jednakKsiazki/article/view/409/304 (data dostępu: 15 V 2018). 
Również sam M o j s a k  w różnych miejscach pracy zdaje się dopuszczać poszerzone rozumienie 
groteskowości, które objęłoby taką twórczość, zob. np. s. 331, przypis 51: „Oczywiście, w literatu-
rze powojennej groteska była często stosowanym i, paradoksalnie, »stosownym«, tzn. adekwatnym 
narzędziem mówienia o wojnie i zagładzie (by wspomnieć choćby Pamiętnik z powstania warszaw-
skiego Białoszewskiego), była to jednak przede wszystkim groteska realistyczna, daleka od fanta-
stycznego kreacjonizmu; turpistyczna, operująca brzydotą, drastycznym kontrastem, ironią lub 
szyderstwem”.
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alnej i społecznej świadomości w celu ich modelowego, „scenicznego” przedstawienia w fik-
cji, okrutna w obnażaniu reguł ludzkiego myślenia, mówienia i działania, demaskatorska 
wobec stereotypów, schematów, ideologii, ale i samokrytyczna do granic autonegacji, opa-
nowana obsesją wolności – także wolności „ja” od samego siebie (s. 323). „Ta ambiwalencja 
[między uprzedmiotowieniem a wolnością – M. W.], nie dająca się jednoznacznie uregulować 
na planie poznania intelektualnego, jest cechą groteskowej antropologii, która znajduje 
wyraz w obrazach – wizjach nieprzekładalnych na jednoznaczne kategorie poznawcze, obej-
mujących element wyobcowania, reifikacji, pierwiastek grozy (podkreślany w teorii Kaysera), 
jak i aspekt komiczny, jednający z rzeczywistością (na który kładzie nacisk Bachtin)” (s. 316). 
Taki właśnie „groteskowy światopogląd” stoi w autentycznej grotesce u podstaw „grotesko-
wych środków wyrazu” (s. 306), to one wynikają z niego – nie zaś odwrotnie.

nośnikiem podobnej wizji rzeczywistości jest niewątpliwie pisarstwo Mrożka, który za-
notował w dzienniku: „nigdy tak dobrze nie udało mi się pojąć drugiego człowieka, tak dobrze 
właśnie jako podmiot, jak kiedy, sztucznie i z wysiłkiem [...], popatrzyłem na niego jako na 
przedmiot” (cyt. na s. 235). Rozdział o Mrożku – a właściwie o jego prozie z przełomu lat 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych – okazuje się tak esencjonalny, przez to zaś trudny do 
rekapitulacji, że wybieram z niego tylko kilka wątków wartych rozwinięcia, zachęcając każ-
dego do indywidualnej lektury i do ich podjęcia. nie zawsze są to tezy w mrożkologii nowe, 
jednak ich przeformułowanie w kategoriach antropologicznych pozwala na odsłonięcie nie 
dostrzeganych dotąd aspektów tej twórczości 18. 1. parodystycznie bądź pastiszowo potrak-
towana stylizacja ma u Mrożka „implikacje antropologiczne: wyznacza role, a tym samym 
określa horyzont świadomości i możliwości działania postaci”; każdy naśladowany styl 
przynosi również „własny model podmiotu” (s. 244). 2. „działanie i myślenie bohaterów 
Mrożka wyznaczone jest [...] przez sytuację-interakcję [definiowaną też jako „sytuacja-pu-
łapka” – M. W.], pierwotną wobec tożsamości indywidualnej” (s. 249). 3. „W tle wszystkich 
niemal relacji międzyludzkich obecna jest [...], poza uczestnikami komunikacji, trzecia in-
stancja – władza”; przenika ona stosunki między postaciami w ich codzienności, „reguluje 
[...] interakcje międzyludzkie niejako na odległość, przy czym jej materialna, instytucjonal-
na obecność czy choćby symboliczna reprezentacja nie jest konieczna. Staje się ona nieobec-
nym, ale rozstrzygającym pośrednikiem wszelkich aktów komunikacji” (s. 247). 4. parody-
stycznie potraktowane schematy logiki służą u Mrożka parabolicznemu ukazaniu nie tylko 
sytuacji człowieka uwięzionego w systemie totalitarnym, ale i sprawy o wiele bardziej pod-
stawowej: „podmiotowości ukształtowanej przez tradycję europejskiego racjonalizmu” (s. 251). 
jego bohaterowie „To swego rodzaju racjonalne monady, oderwane od rzeczywistości ciele-
snej i emocjonalnej, zamknięte w wąskich granicach zakreślonych przez zmechanizowany, 
instrumentalny styl myślenia” (s. 252).

Wątek ostatni – krytyka racjonalności – łączy Mrożka z Kołakowskim, lemem (a także 
oczywiście z gombrowiczem). Ich twórczość stanowi ośrodek nurtu, który Mojsak nazywa 
„racjonalistyczną groteską popaździernikową” (s. 255). Właściwa dla niego „racjonalna kry-
tyka racjonalizmu” wynika „ze świadomości, że immanentną cechą rozumu jest tendencja 
do autodestrukcji”, realizująca się w dążeniu do spójności za każdą cenę, do totalizującego 
ogarnięcia wszystkiego, a więc i w eliminowaniu tego, co się w tym porządku nie może po-
mieścić. „Konsekwentny racjonalizm okazuje się irracjonalny, usuwa z pola widzenia rze-
czywistość i współtworzy iluzję, mit, ideologię, staje się niekontrolowanym żywiołem, ogra-
niczającym ludzką wolność” (s. 254). Oto diagnoza, którą zawdzięczamy temu szczególnie 

18 podobnie jak w wypadku teorii groteski, pisząc o Mrożku, badacz przywołuje raczej dawniejszą 
literaturę przedmiotu – głównie szkice krytyczne towarzyszące kolejnym tomom autora Emigrantów 
(ostatnie przywołane teksty pochodzą z lat dziewięćdziesiątych) – pomijając najnowsze opracowa-
nia. nie osłabia to jednak odkrywczości jego rozpoznań.
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sprawnemu „sposobowi poznawczego ujmowania świata przez sztukę” (jan józef lipski, cyt. 
na s. 235), jakim jest groteska w swoim najlepszym wydaniu z początku drugiej połowy 
XX wieku. Wydobycie i sugestywne sformułowanie tego przesłania stanowi niewątpliwą 
zasługę Mojsaka.

Okres, na którym skupił się w swojej rozprawie badacz, jest kluczowy ze względu nie 
tylko na rangę dokonań, lecz także na rolę w historycznej ewolucji groteski literackiej – do-
skonale widać w nim procesy konwencjonalizacji i odnawiania tej formy ekspresji. „W ciągu 
XX wieku groteska przeszła drogę od pozycji kontrkulturowej, przez stopniowe oswojenie 
[w dwudziestoleciu międzywojennym – M. W.], aż po nobilitację [po październiku 1956 – 
M. W.] i – w końcu – swego rodzaju rozpłynięcie się w innych formach artystycznych” (s. 341). 
Opisując ów proces konwencjonalizacji, Mojsak wyróżnia kilka czynników: a) rozpowszech-
nienie i „kanonizację” (s. 339) poszczególnych chwytów groteskowych, które – funkcjonując 
na prawach metafory – podlegają „tym samym co metafora procesom »zużycia«, tj. demeta-
foryzacji” (s. 340); b) lokalne włączanie zabiegów groteskowych w inne poetyki, przez co 
tracą one autonomię i całościowy charakter; c) siłę oddziaływania wyrazistych wzorców 
prozy groteskowej (gombrowicz, Schulz, Witkacy), stających się przedmiotem naśladowania 
lub nawiązań intertekstualnych, co hamuje wynalazczy potencjał groteski i przekształca ją 
w matrycę gotowych wzorców; d) oswajanie się publiczności czytelniczej z każdą nowością, 
sprawiające, że groteska traci siłę działania szokowego, które należy przecież do jej istoty. 
za geoffreyem Harphamem polski badacz stwierdza, iż paradoksalnie „groteska [...] pada 
ofiarą własnego sukcesu”, staje się w literaturze współczesnej wszechobecna, a przez to 
„coraz bardziej niewidzialna” (cyt. na s. 341). Warto jednak zauważyć, że dalszy rozwój lite-
ratury – nie tylko polskiej – pokazał żywotność groteski, zarówno jeśli chodzi o generowanie 
nowych odmian (np. lingwistycznej, z kluczową u nas rolą Białoszewskiego, który w oma-
wianej pracy przywoływany jest tylko marginalnie 19), jak i o odświeżanie rozwiązań dawniej-
szych przez ich kontaminację, a zwłaszcza zderzenie ze współczesną problematyką. „gom-
browiczowsko-białoszewski” Michał Witkowski w Lubiewie czy ożywiający groteskę gotycką – 
przedtem na dobrą sprawę nigdy w literaturze polskiej nie zaistniałą – Igor Ostachowicz 
w Nocy żywych Żydów mówią zarazem o sprawach ważnych dla indywidualnej i zbiorowej 
tożsamości dzisiejszych czytelników. Recenzowana praca wprawdzie szkicuje linie rozwojo-
we groteski literackiej po roku 1968, jednak zatrzymuje się na latach dziewięćdziesiątych, 
nie uwzględniając szeregu interesujących zjawisk, jakie pojawiły się około roku 2000 (do 
wymienionych można dodać choćby pisarstwo doroty Masłowskiej). Miejmy nadzieję, że 
erupcja form groteskowych w najnowszej literaturze – a także w teatrze i sztukach wizualnych 
– doczeka się opracowania równie gruntownego jak książka Kajetana Mojsaka o prozie po-
wojennego ćwierćwiecza.

A b s t r a c t

MARcIn WOŁK nicolaus copernicus University, Toruń

THe gROTeSQUe. An AnTHROpOlOgIcAl VIeW

The review contains a discussion on Kajetan Mojsak’s book Groteska w polskiej prozie narracyjnej 
1945–1968 (Grotesque in Polish narrative prose 1945–1968) against a broader background of polish 
and world subject matter and the changes of the grotesque in literature of the last half-century.

19 Wynika to, jak sądzę, z przyjęcia przez Mojsaka „przedstawieniowej” definicji groteski (zgodnie 
z tradycją l. B. jenningsa). na temat roli, jaką w grotesce literackiej odgrywają czynniki związane 
z formą wypowiedzi, zob. M. W o ł k, Groteska i pierwsza osoba. „Ruch literacki” 2014, z. 2.
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STANISŁAW JAWORSKI (12 września 1934 – 15 lutego 2018)  
WSPOMNIENIE 

15 lutego 2018 zmarł profesor dr hab. Stanisław Jaworski, wybitny teoretyk i hi-
storyk literatury, krytyk literacki i poeta, profesor na Wydziale Polonistyki Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, wieloletni członek redakcji i redaktor naczelny „Ruchu Lite-
rackiego”.

Gdy odchodzi człowiek, który całe swoje życie poświęcił literaturoznawstwu 
i społeczności uniwersyteckiej, pojawiają się zwykle podsumowania jego dokonań – 
wyliczenia tytułów książek, publikacji, referatów; otrzymanych nagród, wyeduko-
wanych studentów, wypromowanych licencjatów, magistrów i doktorów; przewodów 
i recenzji, funkcji, stanowisk, przedsięwzięć badawczych itd. Otrzymujemy wówczas 
potężną porcję suchych danych, które, chociaż bez wątpienia godne uwagi i po-
twierdzające znaczący dorobek uczonego, nie oddają jednak ulotnych śladów życia 
przepojonego pasją i wypełnionego mrówczą pracą. Nie oddają też tego, co być może 
najważniejsze: niepowtarzalnej osobowości i pozostawionych po niej darów inspi-
racji, impulsów twórczych, niezliczonych zaproszeń do wędrówek po meandrach 
języka literackiego, inicjacji w prawdziwą przygodę duchową – słowem: wszystkie-
go tego, co nie tylko składa się na encyklopedyczną sylwetkę uczonego, lecz także 
określa jego indywidualność; tego, co w większym stopniu mówi o charyzmie kon-
kretnej osoby, niż odnosi się do buchalterii jej dokonań. Profesor Jaworski był 
wybitnym uczonym, ale też niezwykłym i, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, rzad-
ko spotykanym człowiekiem, a liczne piękne cechy jego charakteru niewątpliwie 
zasługują na to, by o nich pamiętać – na równi z wymiernymi osiągnięciami zawo-
dowymi, naukowymi czy literackimi. Więc choć enumeracji zasług nie zabraknie 
i w tej wypowiedzi, warto zacząć od tego, co najbardziej znikliwe i co pozostaje 
tylko we wspomnieniach tych, którzy mieli szczęście utrzymywać z Profesorem 
kontakt osobisty. Należę do grona znajdującego się w sytuacji szczególnej, nie wa-
ham się powiedzieć – uprzywilejowanej, całe bowiem moje życie naukowe upłynęło 
w takim właśnie kontakcie, bliskim i intensywnym – na prowadzonych przez niego 
zajęciach, na zebraniach katedry, na Radach Wydziału, podczas niezliczonych 
rozmów, pod opieką naukową. Dlatego też w tych bardzo smutnych okolicznościach 
mogę czuć się nie tylko referentką zasług Profesora Jaworskiego, ale również ar-
chiwistką wszystkiego tego, co najbardziej narażone na zapomnienie. 

Ogromnie trudno mówić o nim w czasie przeszłym, bo choć wszyscy cenili jego 
dorobek naukowy, kompetencje i wiedzę, to również – tak zwyczajnie i po prostu – 
go lubili. Mimo że zawsze trochę wycofany, cichy, zdystansowany do siebie i świa-
ta, był Profesor – paradoksalnie – osobowością bardzo wyrazistą. Hojnie obdaro-
wywał każdego swoim ujmującym sposobem bycia, ciepłą barwą głosu, serdecznym 
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uśmiechem i życzliwością. Emanował spokojem, delikatnością i trochę staroświec-
kim – w najlepszym tego słowa znaczeniu – urokiem. Ktokolwiek miał kontakt ze 
Stanisławem Jaworskim, był pod wielkim wrażeniem jego niezwykłej kultury oso-
bistej. Każdemu też – niezależnie, czy studentowi, czy profesorowi – uczony okazy-
wał szacunek i uwagę. Skupienie w rozmowie i wnikliwe spojrzenie wybitnego lite-
raturoznawcy sprawiały, że w jego towarzystwie wszyscy czuli się docenieni i po-
traktowani poważnie. Budził on ogromne poczucie bezpieczeństwa, jak mało kto 
potrafił słuchać i rozmawiać. Znakomicie opowiadał, przytaczał wiele ciekawostek 
i anegdot. Sprawiało to, że każde spotkanie z nim – nawet krótka rozmowa na ko-
rytarzu – było zawsze istotne i na długo pozostawało w pamięci. 

Niezwykle rzetelny i pracowity, dał się również poznać jako człowiek wyjątko-
wo skromny – nigdy nie zabiegał o rozgłos i nie starał się zrobić kariery za wszel-
ką cenę. Jakby wbrew tym cechom charakteru szybko stał się bardzo ważną po-
stacią w środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego i równie istotną w sferze hu-
manistyki – polskiej i zagranicznej. Jego śmierć napełniła wszystkich głębokim 
smutkiem także dlatego, że po przejściu na emeryturę nie wycofał się on z życia 
akademickiego i do samego końca w nim uczestniczył. Mimo zaawansowanego 
wieku i kłopotów ze zdrowiem zawsze był obecny – zajmował swoje stałe miejsce 
na Radach Wydziału, regularnie przychodził na zebrania Katedry Teorii Literatu-
ry, wykładał, brał czynny udział w przedsięwzięciach naukowych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i wielu innych placówek badawczych. Do samego końca też spo-
tykał się ze swoimi licznymi uczniami, interesował się nimi – niezależnie od wieku 
i pozycji zawodowej – nieprzerwanie inspirował ich i pobudzał do myślenia. Wszyst-
ko to tworzyło poczucie, że Profesora nie może zabraknąć, że niezależnie od oko-
liczności on zawsze będzie obecny i zawsze będzie miał do przekazania coś istot-
nego. Niestety, stało się inaczej.

Stanisław Jaworski urodził się 12 września 1934 w Częstochowie, ale to z Kra-
kowem i z Uniwersytetem Jagiellońskim połączył całe swoje dojrzałe życie. Studio-
wał polonistykę na UJ, a następnie związał się z krakowską Alma Mater zawodowo. 
Był znakomitym pedagogiem i świetnym wykładowcą – równie kompetentnym (co 
wcale nieczęste) historykiem i teoretykiem literatury. Wykształcił wiele pokoleń 
polonistów, wypromował ogromną rzeszę licencjatów, magistrów i doktorów, uczest-
niczył w licznych przewodach habilitacyjnych i procedurach awansowych. Pełnił 
też na uczelni ważne i prestiżowe funkcje: prodziekana Wydziału Filologicznego UJ 
(1975–1978), dziekana tegoż Wydziału (1978–1981), wicedyrektora Instytutu Filo-
logii Polskiej UJ (1984–1988) oraz kierownika Zakładu (później Katedry) Teorii 
Literatury i Poetyki Historycznej (1976–1979, 1993–1996). Nie da się również po-
minąć wielkiego wkładu Stanisława Jaworskiego w kształcenie akademickie i do-
skonalenie kadry naukowej; nie sposób też nie wspomnieć o roli, jaką odegrał on 
w budowaniu katedry teoretyków i historyków literatury oraz Instytutu, a następ-
nie Wydziału Polonistyki. Niestrudzenie pracował na rzecz krakowskiej uczelni, i to 
nie tylko wtedy, gdy pełnił tutaj prestiżowe funkcje. 

Godnie reprezentował też uniwersytet za granicą, prowadząc zajęcia z języka 
i literatury polskiej w Grenoble, Nancy i Lyonie. We Francji czuł się doskonale, 
a dzięki wieloletnim pobytom w tym kraju stał się też wybitnym znawcą literatury 
francuskiej (zwłaszcza Awangardy) i tamtejszego literaturoznawstwa. Znakomicie 
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władający językiem francuskim, obyty z francuską i europejską kulturą duchową, 
wnosił jej niepowtarzalny klimat w mury krakowskiej uczelni. 

Po zagranicznych wojażach nieoczekiwanie zadomowił się też w Tarnowie. 
W latach 1998–2014 był nauczycielem akademickim w Zakładzie Filologii Polskiej 
tamtejszej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Prowadził wykłady z zakresu 
poetyki i teorii literatury oraz literatury współczesnej. Wypromował wiele prac 
uczestników studiów licencjackich i magisterskich na filologii polskiej, a w latach 

2009–2014 pełnił funkcję kierownika zespołu naukowego zajmującego się litera-
turą współczesną i teorią literatury w Zakładzie Filologii Polskiej PWSZ. W tarnow-
skiej szkole stał się bardzo szybko postacią kultową – także tam wykształcił liczne 
pokolenia uczniów, którzy zawsze wspominają go z wielkim szacunkiem, uznaniem 
i sympatią. 

Dużo czasu, sił i energii poświęcił również Profesor Jaworski „Ruchowi Literac-
kiemu” – najpierw jako członek redakcji, a następnie jako wieloletni redaktor na-
czelny. Bez wątpienia, w doniosły sposób przyczynił się do znakomitego poziomu 
naukowego tego pisma. Z wielką rozwagą i wyczuciem aktualnie istotnych tematów 
dobierał artykuły do kolejnych numerów; publikował też na łamach „Ruchu” wła-
sne teksty. 

Wreszcie, co dla człowieka zajmującego się literaturą nie mniej znaczące, był 
również jej praktykiem – poetą. Począwszy od debiutu z 1955 roku, na łamach 
„Dziennika Polskiego”, pisał i publikował wiersze aż do śmierci – także w innych 
czasopismach, np. w „Życiu Literackim”, „Poglądach” czy „Zebrze”. W latach 1956–
1958 był też członkiem redakcji tego ostatniego periodyku. Jako twórca literatury 
potrafił rozbudzać pasję pisania zwłaszcza w młodych ludziach, których nierzadko 
otaczał troskliwą opieką, pielęgnując ich talent i przekazując im liczne cenne uwa-
gi. Swoim doświadczeniem i inspiracjami dzielił się także, prowadząc przez wiele 
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lat zajęcia z adeptami sztuki słowa w Studium Literacko-Artystycznym UJ. Jako 
autentyczny pasjonat i miłośnik poezji, wpływał nie tylko na intelekt, lecz również 
na emocje uczestników Studium, potrafił w nich rozniecić prawdziwy apetyt na 
pisanie.

W kręgu zainteresowań naukowych Profesora Jaworskiego znajdowały się 
przede wszystkim historia i teoria awangardy, historia literatury współczesnej 
polskiej i obcej, teoria procesu twórczego, zagadnienia terminologii teoretycznoli-
terackiej i periodyzacji literatury, francuska krytyka genetyczna. Był krakowski 
uczony niewątpliwie jednym z najwybitniejszych znawców praktyk literackich 
o charakterze awangardowym – zarówno zagranicznych, jak i polskich – a jego 
prace poświęcone tej formacji literackiej i artystycznej stworzyły podwaliny pod 
studia nad nią i ustanowiły podstawowy kanon wiedzy, do którego po dziś dzień 
odwołują się wszyscy badacze tych zagadnień. 

Miał Stanisław Jaworski na swoim koncie wiele cenionych książek i mniejszych 
publikacji – zwłaszcza poświęconych Tadeuszowi Peiperowi oraz awangardzie polskiej 
i francuskiej (U podstaw awangardy, Między awangardą a nadrealizmem, Odnaj-
dywanie świata). Wiele lat spędził również na przygotowywaniu edycji krytycznej 
dzieł lidera Awangardy Krakowskiej. Pozostawił też po sobie prace zawierające wni-
kliwą analizę zawiłości procesu twórczego (Piszę, więc jestem) i kompleksowe omó-
wienia specyfiki literatury współczesnej (Zakręty i przełomy. Studia o literaturze 
XX wieku). Zajmował się także porządkowaniem terminologii literaturoznawczej 
i periodyzacją literacką (kolejne Słowniki terminów literackich). Ostatnio – w książ-
ce Maski, gesty, słowa – szczegółowo omówił rozmaite sposoby przejawiania się „ja” 
poetyckiego, zamieszczając w niej również nowe, bardzo interesujące interpretacje 
twórczości Peipera, jak też Jana Lechonia, Józefa Czechowicza, Beaty Obertyńskiej 
oraz wielu innych. Wkroczył przy tym nawet w specyfikę zagadnień literackiej au-
toprezentacji internetowej, co świadczy o tym, że nie tylko świetnie orientował się 
w przeszłości czy niedawnej współczesności sztuki słowa, ale nieobce były mu tak-
że najświeższe nowinki i najnowsze trendy. Do samego końca zachował znakomitą 
sprawność intelektualną, odznaczał się wybitną pamięcią, ogromną wiedzą i wszel-
kimi kompetencjami potrzebnymi badaczowi literatury. Na zebraniach Katedry 
Teorii Literatury zaskakiwał nieoczekiwanymi skojarzeniami, trafnymi uwagami, 
wnikliwymi komentarzami, celnymi pointami. Widać było też, że nawet jeśli niezbyt 
aprobuje wszystkie te dziwaczne rzeczy, którymi zajmują się teraz literaturoznawcy, 
zwłaszcza ci najmłodsi, to jednak potrafi docenić i uszanować odmienny punkt 
widzenia.

Szczególnie mocno zapisały mi się w pamięci czasy już bardzo odległe – ponu-
ry schyłek lat siedemdziesiątych i początek osiemdziesiątych XX wieku, kiedy to 
tkwiliśmy po uszy w atmosferze zamknięcia i osaczenia, jakie zgotowały nam wła-
dze polityczne tamtego okresu. Profesor Jaworski odegrał wtedy bardzo ważną rolę 
– nie waham się powiedzieć: rolę prawdziwego Mistrza. Dla adeptów teorii literatu-
ry wspomniana sytuacja okazała się niezwykle dotkliwa. Byliśmy przekonani, że 
gdzieś daleko, za mroczną kurtyną dzieje się coś niezwykle istotnego, powstają 
nowe nurty, tworzą się interesujące koncepcje, które gruntownie zmieniają sposo-
by widzenia literatury, a my nie mamy o tym pojęcia. Czuliśmy się odcięci od 
wszystkiego tego, co w naszej dyscyplinie działo się w Europie czy na świecie. Sta-

IV.indd   266 2018-06-15   12:24:47



Stanisław Jaworski 267

nisław Jaworski doskonale się w tym wszystkim orientował, stał się prawdziwym 
emisariuszem wiedzy niedostępnej dla ogółu, a przez to fascynującej. Szczególnie 
interesowało nas to, co wydarzało się we Francji, w najgorętszym miejscu huma-
nistyki tamtych lat. Profesor był wówczas jednym z niewielu, którzy otwierali przed 
nami szczelnie zamknięte okna. Rozmawialiśmy z nim o francuskiej wiedzy teore-
tycznoliterackiej, filozofii, krytyce literackiej. To od niego usłyszeliśmy po raz 
pierwszy o Rolandzie Barcie, Jacques’u Derridzie, Julii Kristevej, Philippie Sollersie, 
o grupie Tel Quel, o nouveau roman i nouvelle critique. Miał przy tym nasz Mistrz 
pewien szczególny dar – przekazywał to wszystko lekko, jakby mimochodem, zawsze 
trochę zakłopotany swoją wiedzą i umiejętnościami. 

Łagodność Profesora mobilizowała znacznie bardziej niż wszelkie środki przy-
musu. Nieprzygotowanie się na zajęcia, jakikolwiek zawód sprawiony temu wykła-
dowcy były po prostu nie do pomyślenia, choć nigdy nie podnosił on głosu, nie 
upominał, nie egzekwował. Pamiętam tę niezwykłą aurę, jaką wokół siebie rozta-
czał – subtelność i takt w kontakcie z gromadą wpatrzonych w niego uczniów. Nigdy 
nie dał nam odczuć, jak bardzo góruje nad nami kompetencjami i doświadczeniem. 
Z ogromną kulturą i delikatnością, bez cienia przekonania o własnej wyższości, 
przekazywał nam bardzo wiele w niemal niezauważalny sposób. Otrzymywaliśmy 
całą tę cenną wiedzę, nie rejestrując najmniejszej uciążliwości procesu nauczania. 
Słynne niedopowiedzenia Profesora, zawieszenia głosu i pauzy, dające nam szansę 
na doprecyzowanie wątku i stwarzające złudzenie partnerstwa w rozmowie, pobu-
dzały do dalszych przemyśleń i poszukiwań o wiele skuteczniej niż wygłaszane 
z niewzruszonym przekonaniem tezy teoretyczne. Podobnie było, gdy wybitny uczo-
ny otaczał opieką nasze już bardziej zaawansowane projekty naukowe – zawsze 
zostawiał nam pole na własną inwencję, sprawiał, że czuliśmy się ważni i poważnie 
potraktowani, czuliśmy, że rozwijamy się w pełnym tego słowa znaczeniu. I z pew-
nością to od Profesora dowiedzieliśmy się, że sposób przekazywania wiedzy jest tak 
samo istotny jak sama wiedza, a nierzadko nawet istotniejszy od niej. Że z młodymi, 
często bardzo wrażliwymi ludźmi, jacy przychodzą na Wydział Polonistyki, należy 
postępować w szczególny sposób, by nie zniszczyć tego, co w nich najcenniejsze. 

Począwszy od końca lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, teoria literatury 
zmieniała swoje oblicze, przeobrażając się z kostycznego systemu w dyscyplinę 
pożyteczną, rozmnożoną w wielość języków interpretacji, otwartą na kulturę i jej 
zmienności, uwolnioną od wszechwładzy intelektu, doceniającą to, co zmysłowe, 
cielesne, związane z płcią czy wynikające z doświadczenia. Dopiero po latach zro-
zumieliśmy, że Profesor Jaworski był zawsze takim właśnie teoretykiem, że wyprze-
dzał wszystkie owe przemiany, które, choć za granicą dokonały się już dawno, to 
jednak w Polsce pojawiały się nierzadko z kilkudziesięcioletnim opóźnieniem. Był 
więc krakowski uczony pionierem i prekursorem nowej, twórczej, otwartej teorii 
literatury i wiedzy o literaturze. Słuchając jego wykładów i czytając jego książki, 
mieliśmy też okazję obcować z rzetelną wiedzą o awangardzie oraz o jej wpływie na 
kulturę duchową. I również dopiero po latach pojęliśmy, jak istotne dla zrozumie-
nia najnowszych przemian w sztuce słowa było zyskanie wiedzy o tym, od czego 
wszystko to, co ważne w XX i XXI wieku, się zaczęło. 

Pamiętam też szczególnie smutny moment śmierci kolegi ze studiów – Stani-
sława Pyjasa. Byłam wtedy na pierwszym roku i bardzo mocno to przeżyłam. Prze-
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rażał nie tylko sam fakt, ale również zmowa milczenia, która mu towarzyszyła. 
Profesor Jaworski – ówczesny prodziekan Wydziału Filologicznego – umożliwił 
wtedy studentom udział w pogrzebie, załatwił nawet autobusy, które dowiozły ich 
na uroczystość pogrzebową. Z dzisiejszego punktu widzenia może się wydawać, że 
to niewiele, ale w tamtym okresie był to akt wielkiej odwagi, grożący dotkliwymi 
sankcjami. Taki był profesor Stanisław Jaworski – człowiek łagodny i cichy, nie 
narzucający się nikomu, ale o wielkim sercu i umyśle. Uczciwy i odważny, zawsze 
postępujący w zgodzie z własnym sumieniem. 

Wszystkie te cenne i znaczące ślady, które po sobie pozostawił, stają się jeszcze 
cenniejsze i bardziej znaczące w sytuacji, gdy już go nie ma. I choć nigdy o to szcze-
gólnie nie zabiegał – z pewnością nie da się o nim zapomnieć. Dotkliwy będzie widok 
pustych miejsc zajmowanych przezeń w salach wykładowych i innych przestrzeniach 
uczelni, jakie wypełniał swoją dyskretną, lecz niebywale intensywną obecnością. 
Na zawsze przetrwa jednak pamięć jego niezwykłej energii duchowej, którą tak 
szczodrze nas obdarowywał i która nas odmieniła.

Anna Burzyńska
Uniwersytet Jagielloński – 
Jagiellonian University, Cracow

A b s t r a c t

STANISŁAW JAWORSKI (September 12th, 1934–February 15th, 2018)  
A REMEMBRANCE

The text is a remembrance about professor Stanisław Jaworski (died February 15th, 2018), a distin-
guished literary theoretician and literary historian, a long-time employee at Jagiellonian University, 
Faculty of Polish Studies, and “Ruch Literacki” (“Literary Movement”) editorial staff member and editor-
in-chief.
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