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ALEKSANDRA NORKOWSKA Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

MIASTO POLSKIEGO WIEKU ŚWIATEŁ UWAGI O KRĘTEJ ŚCIEŻCE 
POWROTU

Rozprawa Hanny Libury Percepcja przestrzeni miejskiej (1990) stała się zapowiedzią 
zmian, jakie nastąpiły na przełomie XX i XXI wieku w polskich badaniach nad poj-
mowaniem miasta, sposobami jego postrzegania oraz mówienia o nim. Jej autorka, 
zainspirowana m.in. koncepcją map mentalnych (mental maps) Kevina Lyncha 1, 
opartych na zapisie indywidulanych doświadczeń, uczyniła przedmiotem zaintere-
sowania obszar zurbanizowany. Zdefiniowała go jako „przestrzenną całość nasyco-
ną treściami humanistycznymi” 2. Kilka lat po ukazaniu się tej publikacji, istotnej 
nie tylko dla geografii behawioralnej, próbę „poetyckiej »lektury miasta«” 3 podjął 
Jacek Kaczmarek w pracy Geografia miast. Perspektywa humanistyczna: przykład 
Nowego Jorku. Wiążąc przestrzeń i miejsce – kluczowe kategorie geografii humani-
stycznej – z literaturą, zwrócił uwagę na pejzaż miejski utrwalony w wybranych 
utworach pisarzy amerykańskich. Celem badacza było jedynie zasygnalizowanie 
użytecznego dla geografii społecznej potencjału literackich wyobrażeń, które stano-
wią odzwierciedlenie związku człowieka z przestrzenią urbanistyczną, jego doświad-
czeń indywidulanych i zbiorowych. Rozwijające się dynamicznie szeroko pojęte 
studia miejskie oferują obecnie wspólne pole i instrumentarium badawcze dla 
przedstawicieli różnych dyscyplin. Bliską nauce o literaturze dziedzinę językoznaw-
stwa reprezentuje np. Ewa Sławkowa, która analizując zawarty w poezji Czesława 
Miłosza językowo-kulturowy obraz miast, m.in. tej jednej z największych metropolii 
świata, położonej nad rzeką Hudson, sięgnęła po kategorie wypracowane przez 
onomastykę i lingwistykę kognitywną 4. Uczona opowiada się za „pluralizmem me-
todologicznym” 5 w badaniu materiału onomastycznego w utworach literackich, 

1 K. L y n c h, The Image of the City. Cambridge, Mass., 1960. Wyd. polskie: Obraz miasta. Przeł.  
T. J e l e ń s k i. Kraków 2011. Zob. też D. B a c h m a n n - M e d i c k, „Cultural Turns”. Nowe kie-
runki w naukach o kulturze. Przeł. K. K r z e m i e n i o w a. Warszawa 2012. 

2 H. L i b u r a, wstęp w: Percepcja przestrzeni miejskiej. Warszawa 1990, s. 10. Zob. też tej autorki: 
Percepcja przestrzeni miejskiej – refleksja po latach. W zb.: Percepcja współczesnej przestrzeni 
miejskiej. Red. M. M a d u r o w i c z. Warszawa 2007.

3 J. K a c z m a r e k, Geografia miast. Perspektywa humanistyczna: przykład Nowego Jorku. „Acta 
Universitatis Lodziensis. folia Geographica Socio-Oeconomica” 1999, nr 2. 

4 E. S ł a w k o w a, „Miejsca” (w) historii. Obrazy miasta w poezji Czesława Miłosza (z problemów 
onomastyki literackiej i lingwistycznej interpretacji tekstu literackiego). W zb.: Miasto. Przestrzeń 
zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. Cz. 4. Red. M. Ś w i ę c i c k a. Bydgoszcz 2012. 

5 Ibidem, s. 278. Zob. też m.in. E. S ł a w k o w a, Od „Parku Joradana” do „parku maszyn”. Z pro-
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a w swoich pracach daje wyraz przekonaniu, że pluralizm jest nie tyle konieczny, 
co „jedyny możliwy”. Do zbliżenia przedstawicieli różnych dyscyplin, którzy eksplo-
rują niejednorodne pole badawcze dotyczące przestrzeni urbanistycznej w wie- 
ku XVIII przyczyniła się monografia Jerzego Wojtowicza Miasto europejskie w epoce 
Oświecenia i Rewolucji Francuskiej (1972; 2017). Znajduje się w niej bowiem wielo-
wymiarowy opis mechanizmów dziejowych oraz jednostkowych wydarzeń, omówio-
nych przez autora również w kontekście uwarunkowań społecznych czy kulturowo-
-instytucjonalnych. Szczególne znaczenie dla historyków literatury oświecenia, 
którzy zajmują się tematyką miejską, mają dociekania badaczy analizujących wy-
obrażenia o mieście zawarte głównie w twórczości autorów XX i XXI wieku lub 
przywołujących je jako kontekst interpretacyjny w rozważaniach dotyczących innych 
tekstów kultury 6. Nie sposób tu nie wspomnieć o rozprawie Elżbiety Rybickiej Geo-
poetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich 
(2014), w której zaprezentowano metody i narzędzia umożliwiające badanie powią-
zań środowiska geograficznego ze światem wyobrażeniowym utrwalonym w litera-
turze. Monografia podejmująca problematykę z zakresu „zwrotu przestrzennego” 7 
zdaje się dzisiaj stanowić wyczerpujące dopełnienie kwestii poruszonej dwie dekady 
wcześniej przez Kaczmarka, który postulował „analizę geograficzną” utworów lite-
rackich. Przyjęcie przez antropolog literatury perspektywy społeczno-kulturowej 
w opisie miejsca pozwoliło na zbliżenie nauk humanistycznych m.in. do badań nad 
geografią miast.

Zdaję sobie sprawę, że sposób omówienia tych kilku różnych ujęć fenomenu 
miasta (ogląd geografa, językoznawcy, antropologa i historyka) jest nazbyt uprasz-
czający. Moim celem było jedynie zwrócenie uwagi, iż dzięki tym wybranym per-
spektywom postrzegania przestrzeni urbanistycznej, potwierdzającym wielowymia-
rowość zjawiska, historyk literatury oświecenia ma możliwość stawiania nowych 
pytań oraz wyjścia poza tradycyjne instrumentarium. Bodźcem wpływającym na 
powrót do studiów nad tematyką miejską w polskim Wieku Świateł nie może być, 
oczywiście, atrakcyjność metodologiczna związana z poszerzeniem pola badawcze-
go i wykorzystaniem narzędzi mniej znanych literaturoznawstwu. To nie powab 
nowego, ale odczucie niedosytu staje u początku drogi. Dałam temu wyraz w dwóch 
wcześniejszych publikacjach, w których zarysowana została szkicowo problematy-
ka wypływająca z potrzeby odkrywania wyobrażeń o mieście i analizy sposobów ich 
prezentacji 8. Kilkuletnie badania skupione na lekturze utworów wybitnych pisarzy 

blemów nazewnictwa parków miejskich. W zb.: jw., cz. 6 (Red. M. Ś w i ę c i c k a, M. P e p l i ń s k a). 
Bydgoszcz 2019, s. 242. 

6 Zob. m.in. artykuły w tomach: Czytanie miasta – pisanie miasta. Red. A. Z e i d l e r - J a n i s z e w-
s k a. Poznań 1997. – Miasto w sztuce – sztuka miasta. Red. E. R e w e r s. Kraków 2010. Zob. też 
E. R y b i c k a, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literatu-
rze polskiej. Kraków 2003. – E. R e w e r s, Post-„polis”. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta. 
Kraków 2005. 

7 E. R y b i c k a, Krajobraz. Krótkie wprowadzenie. / Landscape: A Brief Introduction. „Herito. Dzie-
dzictwo, Kultura, Współczesność / Heritage, Culture & the Present” nr 19 (2015): Myślenie krajo-
brazem. / Thinking the Landscape, s. 20. Zob. też T. S ł a w e k, „Pauza w przyzwyczajeniu”. O do-
świadczeniu krajobrazu. / „A Temporary Cessation of Habit”. On Experiencing the Landscape. Jw.

8 A. N o r k o w s k a: Zanim „spojrzymy przez okno”. Uwagi wstępne o sposobach prezentowania 
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epoki i tych, które wyszły spod pióra autorów mniej znanych lub zapomnianych, 
umożliwiły dokonanie rewizji przedstawionych wówczas poglądów. 

Kompendia encyklopedyczno-słownikowe powstałe w okresie oświecenia, a czer-
piące obficie z językowego repertuaru staropolszczyzny, zawierają rozmaite ujęcia 
leksemu „miasto”. Utrwalony w nich obraz jest rezultatem krzyżowania się różnego 
typu spostrzeżeń. W Zbiorze potrzebniejszych wiadomości, porządkiem alfabetu 
ułożonych Ignacego Krasickiego 9, w Niektórych wyrazach porządkiem abecadła 
zebranych i stosownymi do rzeczy uwagami objaśnionych franciszka Salezego 
Jezierskiego 10 – „słowniku quasi-komunałów” 11, oraz w Słowniku języka polskiego 
Samuela Bogumiła Lindego (1807–1814) 12 zakres semantyczny leksemu wyzna-
czają trzy kategorie: społeczno-kulturowa, administracyjna i przestrzenna 13. Od-
powiadają im następujące obszary tematyczne, które wskazano w definicjach 
leksemu „miasto” lub w objaśnieniach wyrazów odsyłających do pojęć związanych 
z szeroko rozumianym życiem w mieście: społeczność miejska, miasto główne / 
stolica, spójny układ przestrzenny i architektoniczny. 

Pierwsze z tych pól semantycznych zyskało obszerne omówienie. Obraz miasta 
odsłaniający jego ustrojowo-organizacyjny wymiar ukształtowany został dzięki 
przywołaniu porządku prawnego antycznych urbes (głównie Rzymu), procesu for-
mowania się zbiorowości miejskiej w Rzeczypospolitej (XIII–XVIII w.) oraz oświece-
niowej koncepcji państwa i społeczeństwa. Słownik Lindego zawiera zestawienia 
opozycyjne, nie uwzględnione w dawniejszych kompendiach z czasów stanisławow-
skich. W publikacjach Krasickiego i Jezierskiego nie przeciwstawiono bowiem 
miastu wprost, gdy weźmie się pod uwagę kryterium przestrzenne, następujących 
sfer: 1) stancji i domu, 2) przedmieścia, 3) wsi. W pierwszym polskim nowocześnie 
skonstruowanym zbiorze leksykalnym miasto to: 1) sfera publiczna wyraźnie od-
dzielona od sfery prywatnej, 2) centrum, z którym skontrastowano peryferia, 3) for-
ma osadnicza, którą odróżniają od wsi planowe zagospodarowanie przestrzeni, 
organ władzy wykonawczej i profil zatrudnienia mieszkańców 14. 

Do ścieżek wchodzących w zakres tego niejednorodnego pola badawczego na-
leżą studia nad wskazaną w słowniku wydanym na początku XIX wieku antytezą: 

miasta w piśmiennictwie oświecenia. W zb.: Europejski wiek osiemnasty: uniwersalizm myśli, róż-
norodność dróg. Studia i materiały. Red. M. D ę b o w s k i, A. G r z e ś k o w i a k - K r w a w i c z, 
M. Z w i e r z y k o w s k i. Kraków 2013; Scalanie obrazów, czyli o potrzebie i sposobach odkrywania 
miasta w piśmiennictwie polskiego Wieku Świateł. „Prace Polonistyczne” seria 68 (2013): Z warsz-
tatu badaczy oświecenia. Aktualia.

  9 I. K r a s i c k i, Zbiór potrzebniejszych wiadomości, porządkiem alfabetu ułożonych. T. 1–2. Warsza-
wa–Lwów 1781, t. 1: s. 175, 195–200, 208, 310, 311, 482; t. 2: s. 90, 459, 565.

10 f. S. J e z i e r s k i, Niektóre wyrazy porządkiem abecadła zebrane i stosownymi do rzeczy uwaga-
mi objaśnione. Warszawa 1791, s. 72, 84, 116, 129, 138, 150, 154, 156–157, 160, 166, 218, 248, 
254, 256. 

11 T. K o s t k i e w i c z o w a, Publicystyka Franciszka Salezego Jezierskiego z lat 1788–1791. Z zagad-
nień literackiej perswazji. W: Oświecenie. Próg naszej współczesności. Warszawa 1994, s. 229.

12 S. B. L i n d e, Słownik języka polskiego. T. 2, cz. 1: M–O. Warszawa 1809, s. 10, 67–68, 89–90. 
13 Na wieloznaczność tego wyrazu, odsyłającego do jednego z podstawowych pojęć funkcjonujących 

w języku polskim, zwrócił uwagę m.in. J. W i e c z o r e k: Analiza znaczeniowa leksemu „miasto” 
we współczesnej polszczyźnie. „Rozprawy Komisji Językowej” t. 38 (2011). 

14 Zob. L i n d e, Słownik języka polskiego, t. 6: U–Z (1814), s. 224, hasło: Wieś. 
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miasto–wieś. Stanowiła ona nie tylko wyraz zakorzenionej w kulturze opozycji, 
która z wyjątkową siłą organizowała negatywne wyobrażenie o polskim mieście 
Wieku Świateł. Tego, iż narzędziem antyurbanistycznego gestu była głównie lite-
ratura, dowodzi przywołany w objaśnieniu leksemu „miasto” materiał egzemplifi-
kacyjny. Krótko mówiąc: cytaty pochodzące z traktatów antycznych i renesanso-
wych, w których zwrócono uwagę na to, iż miasto to rzecz wspólna, publiczna, 
pospolita – wsparły pierwsze z wymienionych ujęć (łączące miasto z łacińskim 
leksemem „civitas”: społeczność obywateli’). A ogląd miejskiego bytowania z per-
spektywy wsi osadzony jest jedynie na odwołaniach do wybranych tytułów dzieł 
komediowych, które wchodzą w skład liczącej kilkadziesiąt tomów XVIII-wiecznej 
serii „Teatr Polski, czyli Zbiór Komedii, Dram i Tragedii” (wyd. 1: 1779). Ustalenia 
Zygmunta Leśnodorskiego, Jerzego Michalskiego, Stefana Tomaszewskiego i Te-
resy Kostkiewiczowej 15, które są rezultatem wielostronnych analiz, jednoznacznie 
dowiodły, iż wizję miasta w literaturze zdominowało negatywne wyobrażenie miej-
skiego życia. Co istotne, włączenie oświeceniowych wypowiedzi o mieście w obszar 
analizowanych zjawisk historyczno- i socjologicznoliterackich, które – jak wska-
zuje podtytuł książki wybitnej znawczyni epoki – stanowiły „próg naszej współczes- 
ności”, nabiera w perspektywie 25 lat szczególnego znaczenia. Wybrzmiewa ono 
również w monografii Rybickiej Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urba-
nistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej, w której sposób omówienia główne-
go tematu dowodzi „istotnego pokrewieństwa pytań, jakie do tej pory w rodzimych 
badaniach nad modernizmem stawiane były niezależnie od siebie” 16. Wstępne 
rozważania zawierają bowiem stwierdzenie, iż w literaturze polskiego oświecenia 
„mamy do czynienia z sytuacją w pewnym stopniu paradoksalną – z miastem »omó-
wionym«, lecz nie »przedstawionym«, pozbawionym zresztą reprezentacji i w szerszym 
znaczeniu” 17. Mit antyurbanistyczny – jak zauważyła autorka, posiłkując się rów-
nież wcześniejszymi ustaleniami – „zajął w oświeceniu miejsce miasta” 18. 

Ponowna lektura tekstów źródłowych, wsparta literaturą przedmiotu dotyczą-
cą przyczyn i przejawów omawianego fenomenu, skłania do wniosku, że ta katego-
ryzująca wizja „złego miasta” zdominowała nie tylko imaginację autorów czasów 
stanisławowskich. Zawładnęła ona bowiem późniejszym procesem badawczym, 
analizą i myśleniem o wariantach miejskiego motywu oraz sposobach wykorzysta-
nia i realizacji schematów wyobrażeniowych utrwalonych w literaturze całej epoki. 
O ich wyrazistości decydowała siła archetypicznego obrazu o antyczno-biblijnej 
tradycji, którą wsparły poglądy Jeana-Jacques’a Rousseau, postrzegającego miasto 
jako symbol cywilizacji. Krytyka bytowania w przestrzeni urbanistycznej, wzmoc-
niona na gruncie polskim negacją Warszawy, ujawniała się ze szczególną siłą  

15 Z. L e ś n o d o r s k i, Miasto i mieszczanie w powieści stanisławowskiej. „Pamiętnik Literacki” 1935, 
z. 1/2. – J. M i c h a l s k i, Warszawa, czyli o antystołecznych nastrojach w czasach Stanisława 
Augusta. W zb.: Warszawa XVIII wieku. Z. 1. Warszawa 1972. – S. T o m a s z e w s k i, Motywy 
miejskie w romansie stanisławowskim. „Prace Polonistyczne” seria 41 (1985). – T. K o s t k i e w i-
c z o w a, Wizje miasta w literaturze wieku oświecenia. W: Oświecenie.

16 W. T o m a s i k, rec.: E. R y b i c k a, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej 
w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2003. „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 1, s. 253. 

17 R y b i c k a, Modernizowanie miasta, s. 45.
18 Ibidem.
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m.in. w poezji konfederacji barskiej. Odzwierciedlono w niej nieprzychylne nasta-
wienie narodu szlacheckiego do polityki prowadzonej przez Stanisława Augusta 
Poniatowskiego 19. Król rezydował wszak w mieście, które stanowiło ośrodek reform 
Rzeczypospolitej. Można dziś sądzić, że skrupulatny i uważny opis rozbieżności 
między odmiennymi kategoriami (rodzimość/swojskość – obcość/inność) 20, który 
oddaje w sposób czytelny dychotomia przestrzenna (miasto–wieś; vide hasło Miasto 
w słowniku Lindego), pozbawił badaczy ostrości widzenia. Niewykluczone, że rów-
nież i w tym tkwi przyczyna niewielkiego zainteresowania historyków literatury 
udziałem w obradach sekcji Miasto, przestrzenie i ich reprezentacje w świetle nowych 
idei, które przebiegały w ramach III Kongresu Badaczy Osiemnastego Wieku: Wiek 
XVIII jako zmiana – Rzeczpospolita i Oświecenie (Poznań 2016). Winą za tak wyraź-
nie odczuwalne osłabienie wrażliwości na sygnały płynące z wypowiedzi o mieście 
obarczyć należy stan „poznawczego uwięzienia” 21. Termin ten, przyjęty za Ryszar-
dem Nyczem, przybliżającym cele współczesnej humanistyki, jednoznacznie okre-
śla sytuację, w jakiej znalazł się badacz miasta Wieku Świateł w Polsce. Korzysta-
jąc z respektem z prac znawców piśmiennictwa staropolskiego i oświeceniowego, 
dąży on do wskazania i rozróżnienia sposobów opisu wieloaspektowego doświad-
czenia życia w przestrzeni urbanistycznej, ale szuka nieco po omacku. Modyfika- 
cja spojrzenia, a więc i określenie nowych zadań jest niezbędne w działaniu mają-
cym na celu kontynuowanie poszukiwań. Powinny one się łączyć z wykroczeniem 
poza zjawiska już „omówione” w tekstach i „przedstawione” na drodze uważnego 
poznania. 

Wśród prac badawczych dotyczących tematyki miasta w piśmiennictwie oświe-
cenia wyróżnić należy, obok już wymienionych, w których zwrócono uwagę na 
funkcje obrazów i sposoby przedstawienia miejskiej codzienność (co jest powiąza-
ne w większym lub mniejszym stopniu z dyskursem antymiejskim) 22, dwa wyrazi-
ste nurty. Pierwszy z nich koncentruje się na żywo dyskutowanej w czasach stani-
sławowskich kwestii mieszczańskiej, poruszanej najczęściej w wypowiedziach 
publicystycznych i w utworach dramatycznych, rzadziej w poezji 23. Drugi natomiast 

19 Zob. A. N o r k o w s k a, „Czartowski potomek”. O wizerunku Stanisława Augusta w poezji barskiej. 
W: Wizerunki władcy. Stanisław August Poniatowski w poezji okolicznościowej (1764–1795). Kra-
ków–Warszawa 2006. 

20 Zob. m.in. T. K o s t k i e w i c z o w a, Problemy uniwersalizmu i rodzimości. W: Polski Wiek Świateł. 
Obszary swoistości. Wrocław 2002. 

21 R. N y c z, Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki. Warszawa 2017, s. 115. 
22 Zob. też m.in. R. K a l e t a, M. K l i m o w i c z, Prekursorzy oświecenia. Wrocław 1953. – I. K a-

d u l s k a, Obraz Warszawy w komediach szkolnych Franciszka Bohomolca. „Prace Historycznoli-
terackie” t. 16 (1993): Oświecenie. Studia i szkice. – M. L i s i c k a, Życie Warszawy oczami Stani-
sława Kostki Potockiego. W zb.: Światy oświeconych i romantycznych. Doświadczenia, uczucia, 
wyobraźnia. Red. B. M a z u r k o w a. Katowice 2015. 

23 Zob. m.in. J. Ł u k a s z e w i c z, Drama mieszczańska w twórczości Franciszka Zabłockiego. „Prace 
Polonistyczne” seria 60 (2005). – A. N o r k o w s k a: Kniaźnin wobec przeobrażeń stanu mieszczań-
skiego: „Na śmierć J[ana] Dekierta, prezyd[enta] Warszawy”. W zb.: Czytanie Kniaźnina. Red. 
B. M a z u r k o w a, T. C h a c h u l s k i. Warszawa 2010; „Z płaczem czytałem...” Problematyka 
mieszczańska w „liście do redakcji” „Monitora”. W zb.: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. 
Red. P. B o r e k, M. O l m a. T. 2: Stulecia XVIII–XIX. Kraków 2011; Znawca sztuki o (nie)szczęściu 
mieszczan. (Stanisław Kostka Potocki, „Dobre czasy. Bajka”). W zb.: O spuściźnie literackiej Stani-
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dotyczy konstrukcji descriptio urbis oraz stosunkowo nielicznej grupy utworów 
zawierających retoryczną pochwałę miast. Badacze podróżopisarstwa i tekstów 
dokumentarnych przedmiotem uwagi uczynili ekfrazy ośrodków urbanistycznych 
z uwzględnieniem obowiązującego od antyku modus scribendi 24. Prozatorskie rela-
cje, oprócz drobiazgowych często informacji dotyczących topografii odwiedzanych 
miejsc i spotkanych w nich ludzi, odzwierciedlają również emocje, których źródłem 
była rozciągająca się przed podróżnikami panorama miasta lub bezpośredni kontakt 
z obiektami architektonicznymi. 

Wśród historyków literatury wzrasta zainteresowanie techniką wyrażania do-
znań jednostkowych w oświeceniowych wspomnieniach z podróży i w opisach 
przestrzeni urbanistycznej. Łączyć należy tę sytuację z zachodzącymi w Wieku 
Świateł zmianami w sposobie ujawniania subiektywności w tekście literackim 25. 
„Pierwiastek osobisty” wyłaniający się z wybranych dzienników epoki przybliżyła 
Magdalena Partyka. Poddała ona analizie m.in. zapis wrażeń Stanisława Staszica 
dokonany podczas jego wojażowania po miastach Europy w latach 1789–1805 26. 
Alina Aleksandrowicz pierwsze wydanie Niektórych zdarzeń, myśli i uczuć doznanych 
za granicą Marii Wirtemberskiej (1978) poprzedziła uwagami na temat przeobrażeń 
w konstrukcji bohatera-narratora, których przejawem jest osobiste doświadczenie, 

sława Kostki Potockiego. Studia i szkice. Red. D. f o l g a - J a n u s z e w s k a, T. C h a c h u l s k i. 
Warszawa 2018.

24 Zob. A. C i e ń s k i, Pamiętnikarstwo polskie XVIII wieku. Wrocław 1981. – P. K a c z y ń s k i, Nie-
mieckie i włoskie miasta w oczach oświeconego Polaka. „Prace Historycznoliterackie” t. 16 (1993). – 
M. B o b e r - J a n k o w s k a, „Miasto duże, piękne i porządne, [...] koronacją cesarzów sławne”. 
Retoryczny kształt deskrypcji miast w oświeceniowych dziennikach podróży. W zb.: Tradycja reto-
ryczna w kulturze oświecenia i romantyzmu. Red. A. S e w e r y n, M. J. G o n d e k. Lublin 2016. – 
M. N a l e p a, Hugona Kołłątaja i Juliana Niemcewicza relacje z podróży przez miasta i miasteczka 
wołyńskie. W: Porozbiorowe migracje w literaturze późnego oświecenia. Studia nad wybranymi 
tekstami. Rzeszów 2018. Zob. też rozprawy zamieszczone w zb.: Polski „Grand Tour” w XVIII 
i początkach XIX wieku. Red. A. R o ć k o. Warszawa 2014. 

25 Zob. H. D z i e c h c i ń s k a: Miasto widziane oczyma polskich peregrynantów. W: O staropolskich 
dziennikach podróży. Warszawa 1991; Czas, przestrzeń, miasto. W: Pamiętniki czasów saskich. Od 
sentymentalizmu do sensualizmu. Bydgoszcz 1999. Badania nad podmiotowością w piśmiennictwie 
epoki podjęła T. K o s t k i e w i c z o w a  (Poezja i czułe serce. Szkic o sensach „czucia” w świadomo-
ści poetyckiej oświecenia i Mickiewicza. W zb.: Studia romantyczne. Red. M. Ż m i g r o d z k a. 
Wrocław 1973; W kręgu serca i czucia. W: Horyzonty wyobraźni. O języku poezji czasów oświecenia. 
Warszawa 1984, s. 168–172). Zob. też najnowszą pracę P. B ą k o w s k i e j: Konstrukcje podmiotu 
lirycznego w poezji Stanisława Kostki Potockiego (uwagi wstępne). W zb.: O spuściźnie literackiej 
Stanisława Kostki Potockiego.

26 Badaczka przywołała m.in. opis odzwierciedlający zachwyt, jaki zrodził się w spacerowiczu podczas 
kontaktu z architektonicznym dziełem sztuki: „Stanąłem w zdziwieniu! [...] Na koniec tak wspa-
niałego placu ukazuje się wspaniały pałac. Jeszcze pierwszym zdumieniem umysł zachwycony, 
a już zmysły umysł obraca na tę świątynię” (Dziennik podróży Stanisława Staszica. Wyd. Cz. L e-
ś n i e w s k i. Warszawa 1931, s. 114. Cyt. za: M. P a r t y k a, Pierwiastek osobisty w oświeceniowych 
dziennikach z podróży. W zb.: Polski „Grand Tour” w XVIII i początkach XIX wieku, s. 124). Por. 
m.in. zapis wrażeń doznanych przez podróżnika wjeżdżającego do Edynburga: „Tyle przedmiotów 
razem skupionych i razem przedstawiających się umysłowi muszą zachwycać najozięblejszego 
widza. Teraźniejszy król angielski, gdy zwiedzał Szkocję roku 1822, wjeżdżając tędy do stolicy 
i rzuciwszy wzrok na tę okolicę i miasto, wykrzyknął w zachwyceniu: „Got, what a sight! [...]” 
(K. L a c h  S z y r m a, Anglia i Szkocja. Przypomnienie z podróży roku 1820–1824 odbytej. Przypisy, 
posł. P. H e r t z. Warszawa 1981, s. 51).
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wpływające na kształt utrwalonego w utworze wizerunku miasta 27. Przywołane tu 
prace dotyczące percepcyjnego zaangażowania podmiotu, mimo iż dają odpowiedź 
na rzadko formułowane pytania, w niewielkim jeszcze stopniu (!) wzbogacają wiedzę 
na temat nowych sposobów budowania wywodów, w których zawarto zapis odczuć 
i emocji doznawanych w przestrzeni miejskiej. Ważnym zadaniem stojącym przed 
badaczem jest analiza i porównanie technik zaprezentowania sfery publicznej przez 
pryzmat usytuowania w niej: 1) postaci doświadczających „bycia w mieście” – spa-
cerowicza poruszającego się pieszo, saniami lub konno 28 (J. Ancuta, Spacer nocny 
po Warszawie; J. Czyż, Doniesienie przyjacielowi), pasażera pojazdu (M. Wirtember-
ska, Malwina, czyli domyślność serca; S. Rzewuski, Ite volate metra et teneras imi-
tata columbas) i obserwatora ruchu ulicznego z przestrzeni prywatnej (Myśli patrzą-
cego przez okno na ulicę w Warszawie 1791); bądź 2) osób przyglądających się 
miastu z oddali: ze zbliżającego się do niego lub oddalającego się pojazdu (f. Kar-
piński, Podróż do Krakowa i jego okolic. List do J[aśnie] O[świeconej] księżny Barba-
ry z Duninów Sanguszkowej, marszałkowej w[ielkiej] W[ielkiego] Ks[ięstwa] Lit[ew-
skiego]), z gondoli (M. Wirtemberska, Niektóre zdarzenia, myśli i uczucia doznane za 
granicą [...]) lub z kosza przyczepionego do powietrznej bani 29 (f. D. Kniaźnin, Balon, 
czyli wieczory puławskie. Poema w dziesięciu pieśniach).

Z zarysowanego dotychczas stanu badań nad wyobrażeniem miasta Wieku 
Świateł wynika, iż zachodzi potrzeba zwiększenia aktywności badawczej, zmierza-
jącej chociażby do zauważenia i omówienia zjawisk nie dostrzeżonych jeszcze 
„okazjonalnie” przez historyków literatury, którzy stawiają pytania o sposoby 
wyrażania innych sfer ludzkiego doświadczenia. Rezultatem takich działań są 
ustalenia Marcina Cieńskiego, które w sposób istotny wsparły studia „miejskie”. 
Omawiając stosunek polskich pisarzy doby oświecenia do nowych tendencji w tech-
nice przedstawiania pejzażu 30 w literaturze europejskiej, badacz wskazał również 
na jego miejską reprezentację w Malwinie Marii Wirtemberskiej 31. Analiza wyobra-
żeń natury dzikiej i ujarzmionej przez człowieka (ogrody i parki) umożliwiła „wkro-
czenie” do miasta poprzez posłużenie się jedną z najczęściej w geografii humani-
stycznej wykorzystywanych kategorii analitycznych. To właśnie „myślenie krajo-

27 Zob. m.in. A. A l e k s a n d r o w i c z, Polska „podróż sentymentalna”. W: M. W i r t e m b e r s k a, 
Niektóre zdarzenia, myśli i uczucia doznane za granicą. Z rękopisów oprac., wstęp A. A l e k s a n-
d r o w i c z. Warszawa 1978.

28 Zob. artykuły zamieszczone w tomie Walking the Streets of Eighteenth-Century London: John Gay’s 
Trivia (1716) (Ed. C. B r a n t, S. E. W h y m a n. Oxford 2007). 

29 Zob. E. R a n o c c h i, Widok z lotu balonem. O przemianie paradygmatu percepcji i narracji na 
przełomie XVIII i XIX wieku (Jean Paul, Potocki). W zb.: Eklektyzmy, synkretyzmy, uniwersa. Z es-
tetyki dzieła epoki oświecenia i romantyzmu. Red. A. Z i o ł o w i c z, R. D ą b r o w s k i. Kraków 
2014. 

30 Terminu „krajobraz” używam tu zamiennie ze słowem „pejzaż”, które odnosi się najczęściej do 
przedstawienia mniej rozległego obszaru w dziełach sztuki. Problematykę nazewnictwa zasygnali-
zował f. P l i t  w pracy Pięć nurtów badań krajobrazowych w Polsce – czy jest w nich miejsce dla 
krajobrazów rekreacyjnych? („Problemy Ekologii Krajobrazu” t. 27 á2010ñ: Krajobrazy rekreacyjne – 
kształtowanie, wykorzystanie, transformacja, s. 331). 

31 M. C i e ń s k i, Domyślne serce i wrażliwa na pejzaż dusza: „Malwina” Marii Wirtemberskiej. W: Pej-
zaże oświeconych. Sposoby przedstawiania krajobrazu w literaturze polskiej w latach 1770–1830. 
Wrocław 2000, s. 198–201.



ROZPRAWY I ARTYKUŁY12

brazem” 32 doprowadziło do połączenia dwóch biegunowo odmiennych przestrzeni 33. 
Widok mostu prowadzącego na Pragę i zabudowań prawobrzeżnej Warszawy in-
krustowany jest bowiem elementami przyrody (zakolem rzeki, tarczą słoneczną 
przekraczającą horyzont, drzewem owocowym i zwierzętami). Natura i kultura 
postrzegane jako „kontrobrazy” 34 zostały ze sobą harmonijnie powiązane: 

Pod rozłożystą gruszką, nad samą wodą, siedział człowiek sędziwy, ciemnej twarzy, który na długiej 
żerdzi podrywką ryby łowił. Przy nim kobieta młoda, z płcią takoż śniadawą i czarnymi oczami, zawie-
szone na drzwiach siecie naprawiała. U nóg ich kadź stała z wodą pełną rybek, w której mała dziew-
czynka, także z włosami i oczami czarnymi, grzebała, drażniąc się z kotem, co na rybki czatował. 
Długi zakręt Wisły widać było z tego miejsca, łódka wartem płynęła, most i Praga horyzont kończyły 
i zachodzące słońce, właśnie w porę oświetlając ten obraz, czyniło go godnym pędzla Werneta 35.

Poszukiwanie malowniczych ujęć w literaturze epoki doprowadziło do ponow-
nej lektury zacytowanego fragmentu i dowartościowania literackiej wizji miasta 
okresu oświecenia. Ten wycinek czasoprzestrzeni, wykrojony z obrazu stolicy 
Księstwa Warszawskiego, utrzymany jest w estetyce the picturesque, na której 
podłożu kształtowała się w XVIII wieku teoria krajobrazu 36. Zastosowany przez 
pisarkę mechanizm prowadzący do sprofilowania wizualnego obrazu miasta został 
dostrzeżony przez Cieńskiego, który za pomocą nowego narzędzia odkrył zawarte 
w nim sensy. Scena nad brzegiem Wisły ukazująca powiązanie człowieka ze śro-
dowiskiem przyrodniczym stała się źródłem wzruszenia tytułowej bohaterki. 
A wskazane przez narratorkę powinowactwo tego „żywego obrazu” 37 ze światem 
przedstawionym przez Claude’a Josepha Verneta (1714–1789), pejzażysty i czoło-
wego reprezentanta nurtu preromantycznego, zdaje się nie tylko utrwalać doznanie 
zmysłowe, ale i odsyłać do sfery doświadczenia estetycznego, którego podmiotem 
jest Malwina 38. Ustalenia stanowiące rezultat poszukiwań skupiających się na 
wizji natury wpłynęły, co może się wydać paradoksalne, na zmianę aksjologiczną 
obrazu miasta. W działaniach podjętych przez historyka literatury posługującego 
się kategorią krajobrazu (estetycznego) dostrzec należy ważny kierunek prowadzą-
cy ku odsłanianiu szczególnych wymiarów przestrzeni urbanistycznej. Wiążą się 
one m.in. z mechanizmami odzwierciedlenia wrażeń, których źródłem są bodźce 
zmysłowe 39. Oprócz przywołanego tu fragmentu współtworzącego pejzaż wizualny 

32 R y b i c k a, Krajobraz. Krótkie wprowadzenie. / Landscape: A Brief Introduction. – S ł a w e k, op. 
cit.

33 Zob. N y c z, op. cit., s. 87. Autor, zwracając uwagę na „hybrydyczną naturę” krajobrazu, odnotował 
jego rolę „w przełamywaniu ograniczeń badawczych wynikających z myślenia w kategorii binarnych 
opozycji”. 

34 Pojęcie kontrobrazu przywołuję tu za H. B e l t i n g i e m  (Antropologia obrazu. Szkice do nauki 
o obrazie. Przeł. M. B r y l. Kraków 2007, s. 83). 

35 [M. W i r t e m b e r s k a], Malwina, czyli domyślność serca. T. 1. Warszawa 1816, s. 182–183. 
36 Zob. B. f y d r y c z a k, Krajobraz. Od estetyki „the picturesque” do doświadczenia topograficznego. 

Poznań 2013. 
37 Zob. M. K o m z a, Żywe obrazy. Między sceną, obrazem a książką, Wrocław 1995. Za zwrócenie 

mi uwagi na tę publikację dziękuję pani prof. M a g d a l e n i e  G ó r s k i e j.
38 Zob. więcej na ten temat: A. N o r k o w s k a, O mieście jako przestrzeni doznań estetycznych w li-

teraturze polskiego oświecenia. W zb.: Eklektyzmy, synkretyzmy, uniwersa. 
39 Problematyka sensualna związana z życiem w mieście oświecenia stanowiła przedmiot moich badań, 

których rezultatem są studia i szkice. Zob. m.in.: Dźwięki w przestrzeni sakralnej w literackim 
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znajdujemy w tekstach epoki bogatą w różnorodne dźwięki miejską audiosferę. 
Rzadziej odzwierciedlano sygnały zapachowe. Mniej liczne utwory zawierają zapis 
odczuć smakowych i taktylnych. Szczegółowe badania nad wizją miasta wykreowa-
ną za pomocą odwołań do jakości sensualnych pozwolą na poszerzenie wiedzy na 
temat sposobów opisywania bodźców, doznań i doświadczeń odzwierciedlających 
indywidualne zaangażowanie czy też wykorzystanie przez twórców schematów 
zakorzenionych w zbiorowej pamięci. Badania nad zastosowanymi przez autorów 
technikami oddającymi doświadczenie ruchu i percepcji otoczenia przybliżają do 
rekonstrukcji zapisanych w literaturze wyobrażeń, które wskazują na wieloaspek-
towość odczuć związanych z miejskim życiem. 

O ile „myślenie krajobrazem” umożliwiło odsłonięcie miejskiego pejzażu, o tyle 
„myślenie przestrzenią” wiedzie badacza w odwrotnym kierunku – ku opozycyjne-
mu wobec miasta obszarowi. Jest nim środowisko przyrodnicze, które podlega 
przekształceniom w wyniku działań ludzkich. Przyjęcie za punkt wyjścia tematu 
natury zawładniętej przez człowieka pozwala odkrywać nie ujawniony jeszcze po-
tencjał tkwiący w oświeceniowych wyobrażeniach o mieście. Inspiracją do obrania 
takiej perspektywy, którą chciałabym wesprzeć przykładem, stał się namysł przed-
stawicieli różnych dyscyplin humanistycznych nad obrazem natury w kulturze 
wczesnonowożytnej 40. Powrót do uniwersalnej problematyki relacji natura–kultura 
nie jest w tej sytuacji równoznaczny z powrotem do oglądu antymiejskiego. Skie-
rowanie spojrzenia na proces obejmowania przyrody w posiadanie przez człowieka 
umożliwia pewną modyfikację tego spojrzenia i jeżeli nie złagodzenie konfliktu, to 
choćby odsunięcie narracji o „złym” mieście, snutej z pozycji polskiego Sarmaty, 
który w wiejskiej oazie broni wiary, wolności i narodowej tradycji. Mam tu na uwa-
dze wprowadzenie w obszar miejskich zainteresowań – jeszcze bardziej wyraziście – 
człowieka, który, dzięki swemu umysłowi i podejmowanym działaniom (praxis), jest 
w stanie zawładnąć częścią świata materialnego (przyrodą ożywioną i nieożywioną). 
To najpopularniejszy bohater utworów o mieście czasów stanisławowskich – osob-
nik pozbawiony kontaktu z przyrodą, co negatywnie wpływa na jego physis i sferę 
dyspozycji psychicznych 41. Miasto postrzegane jako ucieleśnienie idei wspólnoty 
prowokuje do pytań o swoich twórców i (świadomych) użytkowników, a nie o fircy-
ka czy damę modną. Homo urbanus, wyłaniający się z wypowiedzi poruszających 
temat genezy miasta i powstania ośrodków miejskich, usytuowany jest pomiędzy 
kulturą a naturą. Twórca miasta to istota rozumna, która dzięki swym umiejętno-
ściom zagospodarowuje potencjał materialny tkwiący w najbliższym otoczeniu. 

obrazie XVIII-wiecznego miasta. W zb.: Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i spo-
łecznie, cz. 4; Codzienne zapachy miasta utrwalone w piśmiennictwie polskiego oświecenia. W zb.: 
Codzienność i niecodzienność oświeconych. Red. B. M a z u r k o w a, z udziałem M. M a r c i n k o w-
s k i e j  i S. P. D ą b r o w s k i e g o. [T.] 2: W rezydencji, w podróży i na scenie publicznej. Katowice 
2013. 

40 Badacze biorący udział w projekcie zainicjowanym przez A. Nowicką-Jeżową przedstawili wyniki 
swych poszukiwań podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej Obraz natury w kulturze intelek-
tualnej, literackiej i artystycznej doby staropolskiej i oświecenia (Warszawa, 18–20 IX 2019). 

41 Taki wizerunek mieszkańca miasta został przedstawiony m.in. w poemacie M. J a ś k i e w i c z a 
Szczęśliwość życia wiejskiego (1773?) oraz w Projekcie nieuskutecznionym. Prozą i wierszem 
W. I. M a r e w i c z a  (1788). 
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Współczesny fiński architekt Juhani Pallasmaa uczynił dłoń, która „myśli”, tytu-
łową bohaterką książki o architektonicznym środowisku człowieka 42. Wśród auto-
rów wypowiedzi nieświadomie nawet wskazujących na znaczenie ręki w przeobra-
żaniu świata materialnego i jego wykorzystywaniu są Adam Naruszewicz (Do Naj-
jaśniejszego Pana w czasie jego przejazdu przez Końskie kuźniczymi fabrykami 
sławne, domu Małachowskich dziedziczne, Warszawa 1787) i Wincenty Kamieński 
(Przypadki lubelskie. Poema oryginalne wierszem takim jak „Monachomachium” 
ułożone w dziewięciu pieniach, [b. m.] 1810). 

Powiązanie konkretnej społeczności z danym terenem nie zostało ukazane 
w literaturze oświecenia jako jednorazowy akt. Miasto bowiem, ulegając ciągłym 
przeobrażeniom, z uwagi na wzrost liczby ludności, poszerza zajmowaną przez 
siebie powierzchnię. Najbardziej plastyczne wyobrażenie tego procesu zawarte zo-
stało w wierszu Jakuba Jasińskiego zatytułowanym Na wzrost Warszawy:

Już też niedługo, pracowni kmiecie,
Lemieszem grunta orać będziecie:
Nieszczęsnych gmachów srogie koleje
Ściśniają coraz wasze nadzieje.
Wczoraj tu byłem – jeszcze dokoła 
Bujała owiec trzoda wesoła, 
Już dziś na całej placu przestrzeni 
Sama się tylko cegła rumieni. [w. 1–8] 43

Szybkie i chaotyczne działanie, które zmierza do przekształcania sposobu użyt-
kowania ziemi – z rolniczego na zurbanizowany – niesie ze sobą, w opinii pisarza, 
powracającego w latach osiemdziesiątych XVIII wieku z Wilna do stolicy, negatyw-
ny skutek, jakim jest zabudowa, szkodliwa nie tyle dla krajobrazu, co dla środo-
wiska. Ból, jaki rodzi obraz zniszczenia, połączony został z poczuciem utraty, 
rzadko odzwierciedlanym w piśmiennictwie dotyczącym miasta. Metamorfozę tere-
nów rolniczych przedmieść przedstawiono w perspektywie nie tylko dosłownej, ale 
i symbolicznej. Utwór ten odsyła do poglądów Rousseau, ale i, jak zauważył Jacek 
Wójcicki, do Horacjańskiej myśli przeciwko miastu i zbytkom (tak m.in. w odzie 
II 15 Iam pauca arato iugera regiae) 44. Symbolem przeobrażeń zachodzących w pol-
skiej metropolii czasów panowania Stanisława Augusta jest cegła, „rumieniąca się” 
na placu budowy, który zajmuje miejsce pól uprawnych i pastwisk. Ten wypalany 
w ogniu materiał ceramiczny, wykonany z mieszanki gliny, przywodzi na myśl 

42 J. P a l l a s m a a, Myśląca dłoń. Egzystencjalna i ucieleśniona mądrość w architekturze. Przeł. 
M. C h o p t i a n y. Kraków 2015.

43 J. J a s i ń s k i, Na wzrost Warszawy. Cyt. z: „Świat poprawiać – zuchwałe rzemiosło”. Antologia 
poezji polskiego oświecenia. Oprac. T. K o s t k i e w i c z o w a, Z. G o l i ń s k i. Warszawa 1981, 
s. 326.

44 J. W ó j c i c k i, Z Horacym w balonie nad stanisławowską Warszawą. Intertekstualna perspektywa 
wiersza Jakuba Jasińskiego. W zb.: Długie trwanie. Różne oblicza klasycyzmu. Red. R. D ą b r o w-
s k i, B. D o p a r t. Kraków 2011. Z. Z a c h m a c z  (Jakub Jasiński – generał i poeta. Nad biografią 
i tekstami. Warszawa 1995, s. 102–103) przypuszcza, że wiersz ten jest wyrazem negatywnych 
refleksji, jakie zrodziły się w Jasińskim w wyniku obserwacji zmian dokonujących się w Warszawie 
w latach osiemdziesiątych XVIII wieku. Poeta odwiedzał wówczas stolicę, przybywając do niej 
z Wilna. 
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budulec, z którego wzniesiono miasto i wieżę (Rdz 11, 1–7). Poetycką wizję rozsze-
rzającej się w swych granicach Warszawy dopełniono prezentacją wznoszących się 
ku niebu „sztucznych” (w. 24) balonów i łodzi, które pokonują bezdenne morza. Te 
wytwory ludzkich rąk, dowodzące zdolności umysłu, stanowią znak potęgi osiąg- 
niętej dzięki połączeniu wysiłków wielu osób. Wsparł je w wierszu obraz Boga nie-
cierpliwie oczekującego na powrót człowieka, którego dążenia doprowadziły do 
nieszczęść i „wzrostu nienawiści” (w. 39) 45. Obudowanie obrazu „niebotycznych [...] 
gmachów” (w. 11) 46 przedstawieniem innych wytworów kultury oraz wizją między-
ludzkich relacji prowadzących do wojen przywodzi na myśl biblijną budowlę sta-
nowiącą symbol ludzkiej pychy. 

W tym utworze, „niespójnym” i „niejasnym”, co – jak zauważa Wójcicki – „wy-
nika [...] z nie przemyślanej gruntownie metody wykorzystania matrycy antycznej 
do opisu rzeczywistości nowożytnej” 47, uchwycono doświadczenie podmiotu, który 
dzieli się swoimi refleksjami na temat zmian zachodzących na skonkretyzowanych 
w wierszu przestrzeni i czasie („wczoraj”/„dziś”). To, że w trakcie analizy wiersza 
badacz miasta odwołuje się do kategorii miejsca, umożliwia wskazanie ważnego 
aspektu codzienności mieszkańców Warszawy. Obraz utrwalony przez Jasińskiego 
jest jednym z argumentów dowodzących, iż przestrzeń urbanistyczna Rzeczypospo-
litej, zrujnowana działaniami wojennymi, jakie toczyły się w XVII i XVIII stuleciu, 
„nabierała rumieńców” po 20-letnich przeszło rządach Stanisława Augusta. 

O ile poetycki obraz materiału murarskiego, jakim jest czerwona cegła, odczytać 
należy jako symbol rozbudowy stolicy w czasach stanisławowskich, o tyle w litera-
turze porozbiorowej znakiem naprawy i modernizacji polskich miast jest zapowiedź 
przywrócenia, po 200 przeszło latach, stałej przeprawy przez Wisłę, która połączy-
łaby prawobrzeżną i lewobrzeżną część stolicy Królestwa Kongresowego. Podmiot 
liryczny poematu Rzeki polskie Kajetana Jaksy Marcinkowskiego (1821), opubliko-
wanego blisko 30 lat po powstaniu utworu Na wzrost Warszawy Jasińskiego, z dumą 
anonsuje wzniesienie tej nowoczesnej w owym okresie budowli: 

Ten gród ma drugie miasto na przeciwnym brzegu:
Ileż mostów zerwała Wisła w bystrym biegu! 
Były drewniane, Polska może mieć stalowy,
Już twórca Sofijówki plan gotuje nowy 48. 

Autor w jednym z wielu komentarzy, którymi opatrzył swój poemat, wyjaśnił 
odbiorcy, iż konstruktorem stałej przeprawy 49, oczekiwanej od 200 przeszło lat 
przez mieszkańców, jest Ludwik Metzel, „znakomity wielką znajomością różnych 
umiejętności” 50. Uwaga odnosi się do żywo dyskutowanej (przez specjalistów tech-

45 J a s i ń s k i, loc. cit.
46 Ibidem.
47 W ó j c i c k i, op. cit., s. 47.
48 K. J a x a  M a r c i n k o w s k i, Rzeki polskie, poema pomniki sławy narodowej opiewające. Warsza-

wa 1826, s. 23.
49 Pierwszy (drewniany) most, postawiony z rozporządzenia Zygmunta Augusta w 1573 roku, które-

go pochwałę zawarł Jan Kochanowski we fraszce Na most warszawski (Fraszki, Księgi wtóre), nie 
wytrzymał naporu kry w 1603 roku. 

50 J a x a  M a r c i n k o w s k i, op. cit., s. 23, przypis 13.
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niki mostowej i mieszkańców stolicy zainteresowanych poprawą komunikacji) 
pionierskiej na gruncie polskim konstrukcji, którą wyróżniało wśród tego typu 
budowli inżynierskich powstałych za granicą „zastosowanie części przejazdowej 
opartej na łańcuchach zamiast najczęściej stosowanego na zachodzie podwiesze-
nia” 51. Mimo że projekt budowy mostu rzecznego autorstwa twórcy słynnego ogro-
du Stanisława Szczęsnego Potockiego w Zofiówce (1802) zyskał pozytywne opinie, 
to zaniechano tego nowatorskiego wówczas przedsięwzięcia ze względów ekono-
micznych. 

Ostatnia kwestia, na jaką chcę zwrócić uwagę, wysuwając propozycje nowych 
czy mniej znanych ścieżek badawczych, które zainspirują i, jak można przypuszczać, 
ułatwią dostrzeżenie nie odkrytych jeszcze komponentów obrazu miasta, związana 
jest z memory studies – popularnymi wśród reprezentujących różne dyscypliny 
humanistyczne badaczy zajmujących się współczesnymi tekstami kultury. Powsta-
łe w schyłkowym okresie oświecenia Rzeki polskie, których przytoczony fragment 
zawierał pochwałę polskiej myśli technologicznej, zbudowane zostały z wyobrażeń 
utrwalających doświadczenie miejsc. Współtworzą one przestrzeń dziejową narodu 
pozbawionego państwa. W poemacie uwydatniono to silne i trwałe powiązanie dwóch 
wymiarów miasta: fizycznego i społecznego. Widok elementów architektoniczno-
-urbanistycznych, które podmiot utworu – porwany „wartkim [...] biegiem” 52 rzeki – 
mija na swej drodze, wyzwala opowieść o wzniosłych i tragicznych losach Rzeczy-
pospolitej, o znamienitych postaciach i wydarzeniach historycznych. Śpiewak-wę-
drowiec, głosząc piękno ziemi ojczystej, szczególną uwagę poświęca „pomnikom 
sławy narodowej” usytuowanym nad brzegami Wisły, Warty, Bugu, Niemna i Sanu. 
Dzięki wykorzystanej w utworze strategii pisarskiej to głównie Kraków i Warszawa 
stanowią wizualne dominanty odsyłające do zbiorowej przeszłości. Perspektywa 
miejsca pamięci (lieux de mémoire) 53 i mnemotoposu (pojmowanego jako miejsce 
ulokowania wspomnień, które staje się fundamentem pamięci wspólnotowej 54) od 
niedawna wykorzystywana jest również w badaniach nad piśmiennictwem oświe-
cenia. Teresa Kostkiewiczowa posłużyła się m.in. tym instrumentarium badawczym, 
analizując literackie „reprezentacje” pamięci indywidulanej i zbiorowej oraz wizję 
czasoprzestrzeni utrwaloną w epice i dramacie drugiej połowy XVIII wieku 55. Mo-
nika Stankiewicz-Kopeć przybliżyła procesy modernizacyjne zachodzące w polskich 
miastach w późniejszym okresie, w pierwszych dekadach XIX stulecia, czyniąc 

51 W. S t e r n e r, Niezrealizowany projekt mostu łańcuchowego przez Wisłę pod Warszawą, „Kwartal-
nik Historii Nauki i Techniki” 1957, nr 2, cz. 2, s. 290. Tam też m.in. raport Deputacji Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk (1820), która wydała pozytywną opinię na temat budowy mostu. Należy dodać, że 
do pomysłu Metzla już nie powrócono, a Warszawa doczekała się kolejnej stałej przeprawy przez 
Wisłę, projektu Stanisława Kierbedzia, dopiero w 1864 roku. 

52 J a x a  M a r c i n k o w s k i, op. cit., s. 12.
53 Zob. A. S z p o c i ń s k i, Miejsca pamięci („lieux de mémoire”). „Teksty Drugie” 2008, nr 4. Polski 

badacz odnosi się (s. 12) do prekursorskich ustaleń P. N o r y  (Mémoire collective. W zb.: Faire de 
l’histoire. Sous la dir. de J. L e  G o f f, P. N o r a. Paris 1974) dotyczących „zinstytucjonalizowanych 
form zbiorowych wspomnień przeszłości”. 

54 Zob. m.in. S. B e d n a r e k, Mnemotoposy. Słowo wstępne. „Przegląd Kulturoznawczy” 2012, nr 1. 
55 T. K o s t k i e w i c z o w a, Mnemozyne i córki. Pamięć w literaturze polskiej drugiej połowy XVIII 

wieku. Toruń 2019.
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przedmiotem zainteresowania m.in., istotny ze względu na przedmiot tych rozważań, 
mechanizm kształtowania się miasta historycznego i nowoczesnego 56. 

Przedstawiony w tym szkicu wstępny przegląd mało znanych źródeł, bardziej 
opisowy niż interpretacyjny, ale już wzmocniony ustaleniami innych dyscyplin 
humanistyki 57 – pozwala na odsłonięcie wizerunku miasta oświecenia jako rezul-
tatu aktywności człowieka, który posługując się „myślącą dłonią”, wznosi gmachy 
z „rumieniącej się” cegły. Wizja stalowej przeprawy nad rzeką zdaje się symbolicz-
nie łączyć przedindustrialną przestrzeń urbanistyczną z miastem epoki przemysłu 
i technologii 58. 

Pora stwierdzić, że nie sposób rozpatrywać obecnie wyobrażeń o życiu w mieście 
jedynie w tradycyjnej perspektywie. Takie spojrzenie nie zaspokaja współczesnych 
potrzeb poznawczych, czego dowodzą przywołane przeze mnie nieliczne jeszcze 
prace badaczy epoki. Myślenie przestrzenią 59, krajobrazem, miejscem, doświad-
czaniem, postrzeganiem, zmysłami, stanowiące tu główny przedmiot uwagi, to nie 
jedyny kierunek poszukiwań. Szczególnej troski wymaga kwestia mieszczańska, 
zagadnienie kultury literackiej i praktyk pisarskich, sposób zaprezentowania ośrod-
ków prowincjonalnych, wobec tak silnej dominacji obrazów Warszawy, czy omó-
wienie opozycji miasto–natura. Oświetlenie m.in. tych kwestii przynieść powinno 
odpowiedź na najważniejsze pytanie: co zmieniło się w czasach oświecenia w my-
śleniu o mieście i mówieniu o nim? 
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THE CITY Of THE POLISH AGE Of ENLIGHTENMENT REMARKS ON A WINDING WAY 
OF RETURN

Among the tasks the literary historian undertakes is a multi-faceted analysis of the image of the city 
contained in the Polish Enlightenment writing. Raising it as a subject of interest which is different from 
the scrutinised variant of the motive based on the anti-urbanistic rhetoric, and connected with urban 
life criticism, is possible, inter alia,  due to applicability of the newest findings of research in the fields 
of humanistic geography and memory studies. The article suggests an expansion of the research field 
and employing less known literary studies tools to pinpoint and describe the various components of 
the conceptual model of the city profiled by the writers of the epoch.  

56 M. S t a n k i e w i c z - K o p e ć, Literackie forpoczty nowej świadomości urbanistycznej i cywilizacyjnej. 
W: Miasto i cywilizacja w kontekście sporów modernizacyjnych w piśmiennictwie polskim lat 
1800–1830. Studia. Kraków 2018, s. 161–188. 

57 Z uwagi na obszerną literaturę przedmiotu, której nie sposób przywołać w całości, odniosłam się 
tylko do wybranych prac znawców tematu, reprezentujących różne dziedziny nauki. 

58 Zob. R. L e h a n, The City in Literature: An Intellectual and Cultural History. Berkeley 1998.
59 Zob. D. K o w a l e w s k a, „Już nie wieśniaczka, ale elegantka”. Przestrzenie miejskie w „Malwinie” 

Marii Wirtemberskiej. W zb.: Antropologie kultury mieszczańskiej. Red. J. Ł a w n i k o w s k a - K op e r, 
L. R o ż e k. Częstochowa 2016. 
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SPÓR O POLSKą „POEZJĘ MUZYKALNą” KRÓLIKOWSKI – ELSNER

Odrzućmy wszelkie pojęcie muzykalne, a nie pomyślimy 
nawet o formie wiersza. [...] wiersz czymże jest, jeśli nie muzyką? 
Jakiż to pociąg wewnętrzny jeżeli nie muzykalny mógł pierwszemu 
podać myśl do pisania wierszem?  

– Wiersze są rodzajem muzyki, mówi Kwintylian. 
Ale czy Kwintylian znał wiersze polskie? 1

Język polski, któremu gramatyczna budowa tyle pięknego 
brzmienia nadaje, w którym ostrość skupionych spółgłosek przez 
spadkowanie i czasowanie niejako się rozpływa, którego ton w zgło-
skowaniu najczęściej spoczywa na samogłosce [...], język mówię 
ten, już z tychże powodów we względzie melodyjnym usposobiony 
jest do muzyki [...]; mało zatem pozostaje, ażeby język ten i we 
względzie rytmicznym muzyczne ucho mógł zaspokoić zupełnie 2. 

W literaturze przedmiotu, nawiązującej do rozumienia „śpiewności” poezji przez 
polskich teoretyków początku XIX wieku, nazwiska Józefa Elsnera i Józefa fran-
ciszka Królikowskiego wymieniane są zwykle jednym tchem jako tych autorów, 
którzy po Tadeuszu Nowaczyńskim i jego rozprawie O prozodii i harmonii języka 
polskiego (1781), skupionej przede wszystkim na anachronicznej już wówczas idei 
ścisłego przeszczepienia metryki antycznej do polskiej wersyfikacji, zapoczątkowa-
li nowożytną dyskusję na temat prozodii polszczyzny, jej eufonii i eurytmii, przy-
czyniając się do rozwoju rodzimego sylabotonizmu 3. Zbitka „Elsner i Królikowski” 

1 J. f. K r ó l i k o w s k i, Rozprawa o śpiewach polskich z muzyką, do rozszerzenia tej nauki w kraju 
naszym bardzo użytecznych, i o zastosowaniu poezji do muzyki. „Pamiętnik Warszawski” t. 10 
(kwiecień 1818), s. 434. Do tego dzieła, publikowanego w 7 odcinkach w „Pamiętniku Warszawskim” 
t. 9–10 (październik 1817 – kwiecień 1818), odsyłam dalej skrótem K. Liczba po łączniku wskazu-
je numer tomu, a następna liczba – numer stronicy. Chociaż J. f. K r ó l i k o w s k i  przedrukował 
to studium w swej książce Prozodia polska, czyli o śpiewności i miarach języka polskiego, z przy-
kładami w nutach muzycznych (Poznań 1821), cytując Rozprawę o śpiewach polskich z muzyką, 
korzystam z wersji chronologicznie najwcześniejszej, jako tej, którą mógł znać J. Elsner, zanim 
wydał Rozprawę o metryczności i rytmiczności.

2 J. E l s n e r, Rozprawa o metryczności i rytmiczności. Warszawa 1818, s. 20. Dalej do pracy tej 
odsyłam skrótem E. Liczba po skrócie wskazuje numer stronicy.

3 Zob. zwłaszcza: K. B u d z y k, Spór o polski sylabotonizm. Warszawa 1957. – M. D ł u s k a, T. K u-
r y ś, Sylabotonizm. Wrocław 1957. – M. D ł u s k a: Prozodia języka polskiego. Warszawa 1974; 
Próba teorii wiersza polskiego. Wyd. 2, poszerz. Kraków 1980; Odmiany i dzieje wiersza polskiego. 
Kraków 2001. – M. R. M a y e n o w a, Prozodia. Hasło w: Słownik literatury polskiego oświece- 
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dość często pojawia się także w pracach librettologów, wskazujących na wspólno-
tę myśli i dążeń obu autorów działających w czasach, kiedy konstytuowała się 
scena narodowa. Pociągało to za sobą postulaty pisania sztuk teatralnych w języku 
ojczystym, a w przypadku oper – zarówno tych z librettami oryginalnymi, jak i tłu-
maczonymi na polski – wiązało się z koniecznością opracowania teoretycznych 
zasad pozwalających na zgodne współistnienie polskiej poezji z muzyką w formach 
wokalnych i wokalno-instrumentalnych 4. Stąd i Elsner, i Królikowski wiele uwagi 
poświęcili podatności polszczyzny na współdziałanie z warstwą muzyczną (także 
w kontekście innych języków uznawanych za „śpiewne”, szczególnie włoskiego), 
obaj też wskazywali zgodność akcentu słownego i muzycznego jako podstawowy, 
konieczny warunek udanej kompozycji wokalnej. Udanej, czyli przede wszystkim 
takiej, w której tekst nie będzie poddawany transakcentacjom wskutek działania 
rytmu narzuconego przez linię melodyczną kompozycji, nie będzie też nielogicznie 
dzielony przez muzyczne frazy. Można zatem powiedzieć, że rozważaniom Elsnera 
i Królikowskiego przyświecał głównie pragmatyzm, a „poezja muzykalna”, w tym 
rozumieniu, to w pierwszej kolejności tyle, co „poezja przeznaczona do śpiewu”. 
Dodajmy od razu: nie tylko do śpiewu na scenie teatru narodowego. Elsner, który 
zyskał w tym czasie popularność jako twórca oper do librett w języku polskim (Le-
szek Biały, czyli Czarownica z Łysej Góry á1809ñ i Król Łokietek, czyli Wiśliczanki 
á1818ñ, skomponowane do sztuk Ludwika Dmuszewskiego, zaliczane są obecnie 
do nurtu opery narodowej 5), prowadził też własną sztycharnię nut w Warszawie. 
Od 1803 roku zaczął wydawać w niej pierwszy ogólnopolski miesięcznik nutowy 
Wybór pięknych dzieł muzycznych i pieśni polskich, specjalizujący się m.in. w ła-
twych do wykonania utworach wokalno-instrumentalnych do słów autorów wierszy 
regularnych, czyli w tym ujęciu „śpiewnych”: franciszka Karpińskiego, franciszka 
Dionizego Kniaźnina, Ludwika Dmuszewskiego, Kazimierza Brodzińskiego i innych. 
Wiele spośród tych pieśni Elsner sam skomponował 6. Królikowski zaś, który – nie-

nia. Wyd. 2, poszerz. i popr. Red. T. K o s t k i e w i c z o w a. Wrocław 1996. – L. P s z c z o ł o w s k a, 
Wiersz polski. Zarys historyczny. Wrocław 1997. 

4 Do zagadnień tych odnoszą się w swoich rozprawach przede wszystkim: E. N o w i c k a  (Omamie-
nie – cudowność – afekt. Dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć. Poznań 2003), 
A. B o r k o w s k a - R y c h l e w s k a  (Poema muzykalne. Studia o operze w Polsce w okresie roman-
tyzmu. Kraków 2006; Przemiany w estetycznej refleksji nad operą w krytyce literackiej i teatralnej 
XIX wieku. W zb.: Dyskursy krytycznoliterackie 1764–1918. Wokół „Słownika polskiej krytyki lite-
rackiej”. Red. M. S t r z y ż e w s k i. Toruń 2012), A. W y p y c h - G a w r o ń s k a  (Libretto operowe 
w poglądach polskich kompozytorów, librecistów i teoretyków XIX wieku. W zb.: „Natchnienia poety 
i muzyka żenić się z sobą powinny...” Studia i szkice o libretcie. Red. E. N o w i c k a, A. B o r k o w-
s k a - R y c h l e w s k a. Poznań 2013); również jako autorki haseł w Słowniku polskiej krytyki lite-
rackiej 1764–1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje (Red. nauk. J. B a c h ó r z, G. B o r-
k o w s k a, T. K o s t k i e w i c z o w a, M. R u d k o w s k a, M. S t r z y ż e w s k i. T. 1–2. Toruń–War-
szawa 2016): A. B o r k o w s k a - R y c h l e w s k a: Libretto (t. 1, s.v.); Opera (t. 2, s.v.).  
– E. N o w i c k a, Literatura i muzyka (t. 1, s.v.).

5 Zob. np. R. R i t t e r, Czy istnieje wzór dla libretta opery narodowej? Kilka rozważań na przykładzie 
opery polskiej. W zb.: Operowy kontrapunkt. Libretto w Europie Środkowej i Wschodniej. Red. 
K. L i s i e c k a, B. J u d k o w i a k. Poznań 2014.

6 Na ten temat szczegółowo piszą ostatnio T. C h a c h u l s k i  i M. S i e r a d z  we wstępach do: 
J. E l s n e r, Pieśni/Songs. Wyd./Ed. M. S i e r a d z. Edycja tekstów pieśni / Edition of texts of 
songs by T. C h a c h u l s k i. Warszawa 2018. 
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co paradoksalnie – swoje zainteresowanie „wierszem miarowym” motywował nie 
tyle dążeniem do rozwoju systemu wersyfikacyjnego wiersza polskiego, ile pragnie-
niem, „ażeby muzykę w kraju naszym, w wyższym stopniu udoskonaloną i upo-
wszechnioną widzieć można” (K-9 145), chciał, by polski język „dopomagał muzyce”, 
popularyzując ją wśród niemuzykalnych Polaków: 

Ażeby [...] dopomagać zamiarowi upowszechnienia muzyki w kraju naszym, potrzeba zaczynać od 
tych piękności, które w pierwszej zaraz chwili umysł zajmują, a które przed innymi pobudzą i zachęcą 
każdego do szukania w muzyce coraz dalszych. Z tego powodu sądziłbym rzeczą bardzo korzystną 
i celowi odpowiadającą, ażeby wychodziły na widok publiczny śpiewy polskie historyczne, narodowe, 
obyczajowe itp. z przygrywaniem klawikordu, bo ten rodzaj muzyki najprędzej stanie się powszechnym, 
podoba się największej części i najłatwiej przylgnie do serca i umysłu. Lecz ażeby rozkrzewiona tym 
sposobem muzyka odpowiadała zamierzonemu celowi, potrzeba jest, ażeby wychodzące śpiewy były 
prawdziwie muzykalnymi; potrzeba, ażeby nie inne uczucia poezja, inne wzniecała muzyka; ażeby język 
dopomagał muzyce, muzyka językowi; ażeby myśl ich była ta sama i ten sam akcent mowy, a deklama-
cja wiersza zgadzała się zupełnie z deklamacją muzyki; inaczej śpiew nie będzie śpiewem; podoba się 
piękna myśl poety, podoba się piękna i przyjemna muzyka, ale każda podoba się oddzielnie, [...] lecz 
jeżeli język wspólnie z muzyką działać będzie, natenczas te dwie siły nadludzką jakąś mocą skutkować 
zaczną na umysłach słuchaczów; muzyka będzie przemawiać do nich głosem dotąd im nie znanym, 
wyda się im zupełnie inną aniżeli dotąd, a pochlebiając ich tkliwości, zapali w nich najgorętszą chęć 
posiadania jej w stopniu jak najwyższym. [K-9 147–148]

Punktów łączących intencje i poglądy estetyczne obu autorów można znaleźć 
znacznie więcej, chociaż należy też pamiętać o charakterystycznej labilności poję-
ciowej oraz swoistej niekonsekwencji myślowej znamiennej dla refleksji teoretycz- 
no- i krytycznoliterackiej tego okresu 7. Np. Elsner, głosząc zasadniczo ideę zgodno-
ści sztuki dźwięków i sztuki słowa w kompozycjach wokalnych, niekiedy uznawał 
supremację muzyki nad literaturą twierdząc, że w operze „poezja sama swej siostrze 
miejsca ustąpić by powinna” 8, a kiedy indziej, nawiązując do Glucka i powołując 
się na autorytet Kanta dowodził, że „Muzyka dlatego jedynie pięknym (nie tylko 
przyjemnym jest kunsztem), że się przykłada do rozumienia poezji” 9. Królikowski 
zaś, idąc za myślą Rousseau i Vica, pozostając w zgodzie z Schillerowską ideą „po-
ezji naiwnej”, wskazywał na pieśń ludową oraz archaiczne śpiewy kościelne jako 
najważniejsze wzory dla „poezji uczonej”, której kunsztowność zaprzepaściła war-
tości niesione przez pierwotny język natury, i antycypował romantyczne pojmowa-
nie liryczności w opozycji do retoryki 10. Zarazem wymagał np., by poeta, „składając 

  7 Na zjawisko to jako charakterystyczne dla krytyki muzycznej przełomu oświeceniowo-romantycz-
nego przy okazji analizy prac K. Brodzińskiego przekonująco wskazał M. S t r z y ż e w s k i: Reflek-
sja krytyczna o muzyce w okresie romantycznego przełomu w Polsce (zapomniany rozdział z dziejów 
„walki romantyków z klasykami”). W zb.: Z pogranicza literatury i sztuk. Red. Z. M o c a r s k a -
- T y c o w a. Toruń 1996.    

  8 [J. E l s n e r], Teatr Narodowy [recenzja opery Sz. M a y e r a  Genowefa, królewna szkocka. Libr. 
przeł. W. B o g u s ł a w s k i]. „Pamiętnik Warszawski” t. 1 (1809), s. 269–270.

  9 J. E l s n e r, List do redakcji „Gazety Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego”. „Gazeta 
Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” 1813, nr 26, dodatek, s. 353. Najpełniejsze dotąd 
ujęcie estetyki Elsnerowskiej zawiera rozprawa A. N o w a k - R o m a n o w i c z  Poglądy estetyczno-
-muzyczne Józefa Elsnera (w: T. S t r u m i ł ł o, A. N o w a k - R o m a n o w i c z, T. K u r y ł o w i c z, 
Poglądy na muzykę kompozytorów polskich doby przedchopinowskiej. Ogiński – Elsner – Kurpiński. 
Kraków 1959). 

10 O tym, że Królikowski, opisując „poezję uczucia” (liryczną, „gęślową” – jak ją nazywa), bliski jest 



ROZPRAWY I ARTYKUŁY22

wiersze do muzyki”, nie tylko znał szczegółowe wskazania dotyczące prozodii i miar 
wiersza, ale również opanował i stosował „prawidła retoryki i zdrowej logiki [...]” 
(K-10 10) 11. Powołując się na Anleitung zur Singcomposition friedricha Wilhelma 
Marpurga, spodziewał się też Królikowski po takim poecie znajomości zasad muzy-
ki, choć jednocześnie, polemizując z Elsnerem, zarzucał mu, że występując w swo-
jej rozprawie O metryczności i rytmiczności języka polskiego z perspektywy „nuto-
twórcy”, jest tym samym niezrozumiały i mało przydatny dla piszących wiersze 12. 

Niemniej jednak można powiedzieć, iż refleksję teoretyczno-muzyczną obu 
autorów znamionuje przede wszystkim napięcie pomiędzy ideami klasycystycznego 
racjonalizmu i postulatu naśladowania natury, z którym wiąże się także muzyczna 
teoria afektów, a sentymentalnym sensualizmem, z którego zrodziła się, rozwijana 
później przez romantyków, idea muzyki jako mowy uczuć 13. Zarówno Elsner, jak 
i Królikowski twierdzą zatem, że głos ludzki to najlepszy i najskuteczniejszy instru-
ment. Wpływa on na rozum (Królikowski: „głos ludzki mocniej działa na umyśle 
człowieka [...]”áK-9 147ñ) i zmysły, a dzięki temu na „czucie”, ponieważ „Ton jego 
jest tonem natury” (Elsner) 14. Istotę muzyki stanowi „mowa uczucia”, które jednak 
najlepiej wyrażane jest za pomocą tonów uporządkowanych przez muzyczne metrum 
(E [21]–[22]), współtworzące „muzyczną matematykę” (Królikowski) 15. „Jednak” – 
ponieważ pitagorejska koncepcja muzyki jako miary, porządku opartego na relacjach 
i ustaleniach liczbowych, bardzo popularna w estetycznomuzycznej refleksji epok 
przedoświeceniowych, zwłaszcza w średniowieczu 16, jest w znacznym stopniu 

romantycznego rozumienia liryzmu wspomniała A. Z i o ł o w i c z  (Kategoria liryczności w roman-
tycznej refleksji o dramacie. „Ruch Literacki” 1995, z. 3); na opozycję retoryczności i meliczności 
(śpiewności) w refleksji Królikowskiego przy okazji ody wskazywała T. K o s t k i e w i c z o w a  (Oda. 
Hasło w: Słownik polskiej krytyki literackiej 1764–1918, t. 2,  s. 121). 

11 Stosunek J. f. K r ó l i k o w s k i e g o  do retoryki jest kwestią skomplikowaną i wymagającą osob-
nego omówienia. Pisząc np. o genetycznym związku poezji i muzyki (O literaturze. Rozprawa, 
w której się rozważają istotne cele dzieł smaku i sposoby ich osiągnięcia, tudzież co szczególniej- 
szym przedmiotem literatury narodowej być powinno. „Pamiętnik Warszawski” t. 14 ámaj 1819ñ, 
s. 20–23), na pierwszym miejscu postawił mimo wszystko wymowę, podporządkowując jej poezję 
i wskazując na officia oratoris jako niezbędny element, pozwalający poezji trafić i do serca, i do 
rozumu. Gdzie indziej (O niektórych wyrazach do sztuki rymotwórczej należących. Jw., t. 11 ásier-
pień 1818ñ, s. 485) dowodził jednak, że w starożytności także retoryka była służebna względem 
muzyki: „Każdy rodzaj mowy przygotowanej był muzykalny i śpiewany”, a „Strabon utrzymuje, że 
wyraz dicere i canere za jedno był używany”. Tego typu ambiwalencji jest w piśmiennictwie J. f. K r ó-
l i k o w s k i e g o, zwłaszcza w jego Rysie poetyki [...] (Poznań 1828), znacznie więcej. 

12 J. f. K r ó l i k o w s k i: K 13; Uwagi nad dziełem „Rozprawa o metryczności i rytmiczności języka 
polskiego, szczególniej o wierszach polskich we względzie muzycznym”, przez Józefa Elsnera [...], 
z przykładami rzecz objaśniającymi, przez Kazimierza Brodzińskiego. Warszawa 1818, passim.

13 Na temat przemian klasycystycznej teorii afektu pod naporem sentymentalizmu zob. M. L i s e c- 
k a, Afekt i patos po Rousseau: przemiany w definiowaniu wybranych pojęć retoryki muzycznej we 
francuskich słownikach muzycznych końca XVIII i pierwszej połowy XIX wieku. „Polski Rocznik 
Muzykologiczny” t. 11 (2013). Zob. też L. P o l o n y, Polski kształt sporu o istotę muzyki: główne 
tendencje w polskiej myśli muzyczno-estetycznej od oświecenia po współczesność. Kraków 1991. 

14 [J. E l s n e r], Piękne sztuki. Muzyka. O wirtuozach, którzy w tych czasach popisywali się z talen-
tami swymi w Warszawie. „Pamiętnik Warszawski” t. 2 (1809), nr 5, s. 228.

15 K r ó l i k o w s k i, Uwagi nad dziełem „Rozprawa o metryczności i rytmiczności języka polskiego...”, 
np. s. 26. Wątek „muzycznej matematyki” w tej recenzji powraca kilkakrotnie. 

16 Zob. np. na ten temat J. J a m e s, Muzyka sfer. O muzyce, nauce i naturalnym porządku wszech-
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sprzeczna z ideą muzyki jako mowy uczuć. Ryzykując muzyczną metaforę, można 
powiedzieć, że w pracach Elsnera, a zwłaszcza w rozprawach Królikowskiego, kon-
cepcja muzycznej mowy uczuć ujętej w karby rytmiki i miar liczbowych przypomi-
na uzgodnienia opozycyjnych tematów w repryzie allegra sonatowego. Powiada 
zatem np. Królikowski, że sztuka dźwięków jako „mowa serca” nie powinna ogra-
niczać się do sprawiania przyjemności lub zadziwiania „uczonością harmonii”, ale 
„zajmując zmysły”, ma za zadanie „wzbudzać i wzajemnie poskramiać uczucia 
i namiętności” (K-10 456). 

Obaj autorzy także – zgodnie z duchem klasycyzmu – przyznawali muzyce wo-
kalnej prymat nad muzyką instrumentalną. U Elsnera przekonanie to wyraziło się 
m.in. w jego uprzywilejowaniu opery jako muzycznej formy, nad której rozwojem 
powinni pracować współcześni kompozytorzy i do której stworzenia konsekwentnie 
namawiał swego najwybitniejszego ucznia, fryderyka Chopina (pisał np. w jednym 
z listów: „to, co krytyk twoich Mazurkas nadmienił, dopiero w operze w prawdziwym 
świetle pokazać się może i nieśmiertelne życie otrzyma” 17). U Królikowskiego – 
w przekonaniu, że „tylko za wspólnym działaniem i wspólną pomocą obie te siostry 
[tj. poezja i muzyka] do zamierzonego celu dojść i przeznaczeniu swojemu odpo-
wiedzieć zdołają” 18. Królikowski, jak wiadomo, stworzył też podstawy do odrębne-
go traktowania opery w polskiej myśli teatrologicznej, wyodrębniając osobną kate-
gorię rodzajową dla gatunków literacko-muzycznych (nazwanych przezeń „poezją 
uczuciowego działania”, „poezją liryczno-dramatyczną”) i opisując zróżnicowanie 
strukturalne tekstów arii, recytatywów, duetów, tercetów i chórów oraz wskazując 
na inne prawidła wyodrębniające operę z pozostałych gatunków dramatycznych 19. 
Tym samym dowartościował operę wbrew dominującym w owym czasie poglądom 
krytycznoteatralnym, wyrażanym np. przez przedstawicieli Towarzystwa Iksów 20. 

Elsner i Królikowski podzielali też, charakterystyczne dla dawnych poetów 
i teoretyków literatury, przekształcone przez późniejszą myśl Giambattisty Vica, 
przekonanie o pierwotnej jedności poezji i muzyki, zwanych „sztukami siostrzany-
mi”, które tworzą pierwszą, naturalną „mowę namiętności”, poprzedzającą poja-
wienie się kultury i cywilizacji, a wraz z nimi „sztucznej” prozy 21. Elsner pisze:

Nikomu nie jest tajne pokrewieństwo muzyki z poezją tak dalece ścisłe, że każdy myślący sztukmistrz, 
jedną lub drugą posiadając i jej istotą głęboko przejęty, musi postrzegać doskonałość, jaką obiedwie te 
sztuki między siebie podzieliły. Wpływ muzyki na poezję i poezji na muzykę tak jest ważnym, że jedna 
z nich jako sztuka uważana nie może być bez pomocy drugiej dokładnie i pewnie objaśnioną. [E [19]]

świata. Przeł. M. G o d y ń. Kraków 1996, s. 27–181. Niedawno o tych kwestiach obszernie pisała 
K. L i s e c k a, przywołując także najważniejszą literaturę przedmiotu: Staropolska melopoesis. 
Słowo i muzyka w poezji polskiej 1600–1750 wobec refleksji teoretycznej. Toruń 2016, s. 41–46.

17 J. E l s n e r, List do Fryderyka Chopina z dn. 14 września 1834. W: Korespondencja Fryderyka 
Chopina. T. 2. Cz. 1: 1831–1838. Zebrali, opracowali, komentarzami opatrzyli Z. H e l m a n, 
Z. S k o w r o n, H. W r ó b l e w s k a - S t r a u s. Warszawa 2017.

18 K r ó l i k o w s k i, Prozodia polska, s. 2.
19 J. f. K r ó l i k o w s k i: Rys poetyki wedle przepisów teorii w szczegółach z najznakomitszych auto-

rów czerpanej. Poznań 1928, s. 13–15; Prozodia polska, s. 174–214.
20 Zob. np. omówienia zawarte w tomie:  Recenzje teatralne Towarzystwa Iksów 1815–1819. Oprac., 

wstęp J. L i p i ń s k i. Przypisy oprac. J. L i p i ń s k i, Z. J a b ł o ń s k i. Wrocław 1956.
21 O toposie „sztuk siostrzanych” w dawnej poezji i refleksji teoretycznoliterackiej zob. K. L i s e c k a, 

op. cit., s. 47–69.  
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Królikowski zaś dodaje np.:

za całą zasadę przyjmujemy, że gdy muzyka jest sztuką malowania i wzbudzania namiętności, zatem 
i poezja muzykalna taką być powinna, że gdy te dwie siostry wspólnie działać mają, zatem zgodnie 
działać powinny [...]. [K-10 18] 

Elsner i Królikowski nie zawsze wszakże mówili jednym głosem, a ich refleksja 
do pewnego stopnia kształtowała się na drodze polemiki, która nie sprowadza się 
wyłącznie do „sporu o polski sylabotonizm” czy dyskusji na temat możliwości i isto-
ty polskiego heksametru 22 – dotyka też zagadnień zajmujcych potem XX-wiecznych 
badaczy „muzyczności” poezji i antycypuje poniekąd niektóre spory przez nich 
prowadzone 23.  

Na polemiczność dyskursów Elsnera i Królikowskiego zwróciła uwagę Maria 
Dłuska, analizując przedmowę do nieopublikowanej Rozprawy o melodii i śpiewie 
(1830), pomyślanej przez Elsnera jako druga część Rozprawy o metryczności i ryt-
miczności języka polskiego 24. W przedmowie tej Elsner odniósł się do opublikowa-
nych przez Królikowskiego Uwag nad dziełem „Rozprawa o metryczności i rytmicz-
ności języka polskiego [...]”, szczególniej o wierszach polskich we względzie muzycz-
nym, [...] z przykładami rzecz objaśniającymi przez Kazimierza Brodzińskiego [...] 
oraz do krótkiej wzmianki na ten temat we wstępie do jego Prozodii polskiej, czyli 
o śpiewności i miarach języka polskiego, z przykładami w nutach muzycznych. 
Badaczka, przedstawiając kontekst dla repliki Elsnera, następująco referuje naj-
ważniejsze zastrzeżenia i styl recenzji Królikowskiego:

Królikowski atakuje Elsnera w recenzji bardzo energicznie. Broni rymu męskiego, zarzuca Elsne-
rowi wiele niekonsekwencji właśnie w traktowaniu i stosowaniu naczelnej tezy o prymacie akcentu 
w ówczesnym rytmie stopowym i muzycznym języków europejskich. Nie wahając się nawet przed użyciem 
tak ostrych słów jak „Quod est absurdum” (s. 42), wytyka Elsnerowi, że traktuje wszystko po muzycz-
nemu i rozprawa jego może się przydać muzykom do tworzenia melodii dla już istniejących słów, ale 
nie poetom do nauki pisania wierszy metrycznych lub dla muzyki przeznaczonych, jak to było celem 
Rozprawy, bo ci chyba tylko z zamieszczonych na końcu wierszy Brodzińskiego, ale nie z samej Roz-
prawy nauczyć się i skorzystać mogą. Słowem – recenzja kąśliwa 25.

Dodajmy, że owa „kąśliwość” raczej nie leżała w naturze Królikowskiego jako 

22 Zob. B u d z y k, op. cit., s. 41–64 (tutaj o różnicach między „sylabotonizmem” w ujęciu Elsnera 
i Królikowskiego a współczesnym ujęciem tego problemu). – M. D ł u s k a, Józef Elsner o sylabo-
tonizmie i o heksametrach u Mickiewicza. „Pamiętnik Literacki” 1956, z. 1, s. 114–118.

23 Najważniejsze rozprawy powojenne poświęcone „muzyczności” poezji zostały zebrane w tomie Mu-
zyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych (Red. A. H e j m e j. Kraków 2002). Do 
klasycznych już monografii dotyczących współczesnego rozumienia tej kwestii należy zaliczyć 
książkę A. H e j m e j a  Muzyczność dzieła literackiego (Wrocław 2000). Zagadnienie to ma bardzo 
obszerną literaturę przedmiotu, najbardziej aktualny stan badań można odnaleźć w studium 
K. L i s e c k i e j  (op. cit., s. 13–27).

24 Pełny tytuł nieopublikowanego tomu J. E l s n e r a  brzmi: Rozprawa o melodii i śpiewie, w której 
umieszcza się pierwszy oddział drugiej rozprawy o rytmiczności i metryczności polskiego języka [...] 
(1830. Bibl. Czartoryskich w Krakowie, rkps 2276). fragmenty zatytułowane Wyjątki z pozostają-
cych dotąd w rękopiśmie części rozprawy Józefa Elsnera o metryczności i rytmiczności języka pol-
skiego opublikowane w „Bibliotece Warszawskiej” (1846, t. 3) oraz w artykule D ł u s k i e j  Józef 
Elsner o sylabotonizmie i o heksametrach u Mickiewicza. Badaczka omawia szczegółowo różnice 
w pojmowaniu heksametru przez Elsnera i Królikowskiego, stąd te kwestie tutaj pomijam. 

25 D ł u s k a, Józef Elsner o sylabotonizmie i o heksametrach u Mickiewicza, s. 104.
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polemisty. Jego Rozprawa, w której się okazuje, że nie każda romantyczność przeciw-
na jest klasyczności [...], próbująca godzić zwolenników klasycyzmu i romantyzmu, 
czy Uwagi [...] nad ostatnim artykułem Pustelnika z Krakowskiego Przedmieścia: 
„O sztukach dramatycznych”, rozsądnie włączające się w prasowy spór o „narodo-
wość” rodzimego dramatu, ujawniają temperament krytyka obiektywnego w sądach, 
nastawionego koncyliacyjnie 26. Skąd więc emocjonalność w recenzji Rozprawy 
o metryczności i rytmiczności? Dłuska, nie bez racji, widzi tu podłoże ambicjonalne: 
zanim Elsner opublikował swój tekst, Królikowski na łamach „Pamiętnika War-
szawskiego” zdążył już ogłosić szereg artykułów dotyczących prozodii języka pol-
skiego. W lipcu 1817 wystąpił z Uwagami nad jednozgłoskowym rymem, odnoszą-
cymi się do polemiki wokół zasadności stosowania w polskich wierszach rymów 
męskich, od października 1817 zaś do kwietnia 1818 zamieszczał w „Pamiętniku 
Warszawskim” kolejne odcinki swojej obszernej Rozprawy o śpiewach polskich 
z muzyką, która wywołała ożywioną dyskusję prasową 27. Elsner, wówczas dyrektor 
muzyki w Teatrze Narodowym i pedagog w Szkole Dramatycznej Wojciecha Bogu-
sławskiego, pominął te fakty ostentacyjnym milczeniem, występując przy tym ofi-
cjalnie jako przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Nauk i dedykując Rozprawę 
o metryczności i rytmiczności Stanisławowi Kostce Potockiemu. Ponadto na pierw-
szej stronicy przedmowy napisał:

jeszcze nie byłbym się ważył niniejszej rozprawy drukiem ogłosić, gdybym do tego nie był wielokrotnie 
wzywanym i powodowanym szczególnie przeto, że między innymi ta myśl moja, ażeby metrykę polską, 
przynajmniej w wierszach do muzyki składanych i śpiewanych na akcencie języka polskiego ugruntować, 
nie stała się była przedmiotem powszechnego prawie badania i roztrząsania. [E [5]]

– by od razu przejść do uwag mówiących, że istotą polszczyzny jest penultima (ak-
cent paroksytoniczny), która wyklucza stosowanie w wierszach rymów męskich 

26 J. f. K r ó l i k o w s k i: Rozprawa, w której się okazuje, że nie każda romantyczność przeciw na jest 
klasyczności, że owszem, ażeby literatura była narodową i celowi odpowiadającą, romantyczności 
wyrzekać się nie powinna. „Mrówka Poznańska” 1821, t. 3 (sierpień) (Przedruk w: S. K a w y n, 
Walka romantyków z klasykami. Wrocław 1963. BN I 183); Uwagi [...] nad ostatnim artykułem 
Pustelnika z Krakowskiego Przedmieścia: „O sztukach dramatycznych”. „Orzeł Biały” 1819, t. 3, 
nr 5/6. 

27 S. O k r a s z e w s k i  w rozprawie Myśli moje nad rozprawą Pana F. Królikowskiego o zastosowaniu 
poezji do muzyki („Pamiętnik Warszawski” t. 10 ástyczeń 1818ñ, s. 91) pisał: „Jamby, trocheje, 
daktyle! A to co za dziwolągi? Niejedno spasłe niewiniątko nad Sanem i Bugiem, nie znając innych 
daktylów prócz owych, które nam z Tureczczyzny przywożą, darmo sobie mózg smaży nad odgad-
nieniem Pamiętnikowych, a w utrapieniu swoim cieszy się tylko nadzieją, że autora kiedyżkolwiek 
za to robak sumienia gryźć będzie”, dodając, iż za te „materie hieroglificzne” i „talizmaniczne” Kró-
likowski „powinien by być w stawie jak czarownica pławionym” (s. 90). W spokojniejszym już tonie 
krytyk dodawał: „Lękam się tylko, żeby ta śpiewność zbyt drogo nas nie kosztowała. [...] i mocno 
przekonany jestem, że byle w wierszu był ogień, imaginacja, gust i czucie, na brednie takowe nikt 
zważać nie winien” (s. 91–92), by zakończyć w swoim stylu: „I cóż mi bowiem do tego, że Muzy ro-
zegżone zwykłą płci swojej wabnością, gwałtem chcą jedne drugie przepisać. Trzymać dam żywość 
na wodzy zawsze było mężczyzn udziałem, ale nie trzeba się brać do tego sposobem P. Królikow-
skiego” (s. 92). Artykuł Okraszewskiego spotkał się z reakcją krytyki warszawskiej, która opowie-
działa się po stronie Królikowskiego (zob. m.in. dwa głosy, umieszczone w t. 10 „Pamiętnika War-
szawskiego” áluty 1818ñ: Zdanie o myślach S. Okraszewskiego nad rozprawą J. F. Królikowskiego, 
okazującą potrzebę zastosowania poezji do muzyki (autorstwa S. P.) oraz Parafianin znad Buga do 
Pana St. Okraszewskiego z powodu myśli jego nad rozprawą o zastosowaniu poezji do muzyki).
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(zob. E [5]–[7]). Nie tylko więc zasugerował, że prezentowana na łamach „Pamięt-
nika Warszawskiego” idea „skandowania według akcentu” w „wierszach metrycz-
nych” jest w istocie jego autorstwa, ale też pośrednio odniósł się do dyskusji na 
temat „jednozgłoskowego rymu”, stanowczo opowiadając się za jego oponentami – 
przeciwko Królikowskiemu.

Dyskusja ta była już przedmiotem uwagi badawczej 28. Przypomnijmy więc 
tylko, że zapoczątkował ją Stanisław Okraszewski swoim Panegirykiem nowych 
a szczęśliwie wynalezionych rymów, napisanym w reakcji na częściowo oksytonicz-
nie rymowane wiersze Złe i dobre oraz Dumka Kazimierza Brodzińskiego 29. Okra-
szewski, hołdując założeniom poetyk klasycystycznych, nazwał rym oksytoniczny 
„podkasanym”, „kusym śpiewem”, zaburzającym harmonię wiersza, nieeleganckim, 
prowokującym onomatopeiczność, gdyż kojarzącym się z różnymi dźwiękowymi 
efektami, jak gulgotanie indyka, odgłosy maszyn tartacznych, werbli i strzelaniny 30. 
Ripostował Królikowski, pytając dobitnie: „Wszystkie poezje mają rym jednozgło-
skowy, czemuż by poezja polska mieć go nie mogła?” (pytanie to wariacyjnie po-
wróci w zamknięciu rozprawy: „nie wiem, dlaczego by jedna tylko poezja polska 
miała go w obrzydzeniu?” 31), i podkreślając, że zwłaszcza w formach wokalno-in-
strumentalnych bywa on niezbędny, by zachować zgodność słowa i muzyki. Rym 
ten – powiada Królikowski – nie tylko nie zaburza wysokiego stylu wypowiedzi, 
jeśli jest stosowany w sposób „naturalny”, ale też nie zniszczy harmonii wiersza, 
ponieważ ta rodzi się w wyniku współbrzmienia, a nikt nie czyta dwóch wersów 
jednocześnie: „harmonia wiersza rodzi się tylko w pamięci, kiedy brzmienie nastę-
pującego wiersza odpowiada brzmieniu poprzedzającego” 32. Zaznacza przy tym 
autor, że ani terminu „harmonia”, ani „melodia” w przypadku wiersza nie można 
traktować na sposób muzyczny, ponieważ nie ma tu ścisłej analogii. 

Zwróćmy uwagę na dwie kwestie, które okażą się dość istotne w jego sporze 
z Elsnerem. Królikowski: 

1) postuluje swego rodzaju dostosowanie poetyckiego języka polskiego do stan-
dardów wersyfikacyjnych panujących w innych literaturach – skoro w poezji obco-
języcznej występuje rym męski, powinien on też występować w polszczyźnie, która 
odrzucając go, zamyka się na nowatorskie rozwiązania wersyfikacyjne. Występuje 
tu nasz autor jako reprezentant oświeceniowego uniwersalizmu: „wewnętrzna postać 
poezji i, że tak powiem, jej dusza, jest we wszystkich językach taż sama, powierz-
chowność tylko jest rozmaitą” 33;

2) wskazuje na konieczność precyzji terminologicznej, odrzucając bezrefleksyj-
ne przenoszenie terminologii muzycznej na grunt wiedzy o literaturze. Podkreśla, 
że „harmonia” i „melodia” poezji są czymś innym niż harmonika i melodyka mu-
zyczna (a warto dodać, że Królikowski zasady muzyczne znał dobrze). Zatem jeśli 

28 Zob. zwłaszcza A. K w i a t k o w s k a: Podkasany rym. „forum Poetyki” 2017; Piórowe wojny. Po-
lemiki literackie polskiego oświecenia. Poznań 2001. 

29 K. B r o d z i ń s k i: Złe i dobre; Dumka. „Pamiętnik Warszawski” t. 6 (listopad 1816). – S. O k r a-
s z e w s k i, Panegiryk nowych a szczęśliwie wynalezionych rymów. Jw., t. 8 (maj 1817).  

30 O k r a s z e w s k i, Panegiryk nowych, a szczęśliwie wynalezionych rymów, s. 68–69.
31 K r ó l i k o w s k i, Uwagi nad jednozgłoskowym rymem, s. 287–288, 291. 
32 Ibidem, s. 289–290.
33 Ibidem, s. 288.
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potraktujemy Królikowskiego jako poprzednika współczesnych, polskich badaczy 
„muzyczności” poezji, możemy powiedzieć, że zapoczątkowuje on ten nurt, który 
kontestuje przekonanie o możliwościach ścisłych analogii pomiędzy poezją a mu-
zyką. Można by nawet uznać, dokonując pewnej amplifikacji, że „późnym wnukiem” 
Królikowskiego jest Tadeusz Szulc jako autor rozprawy Muzyka w dziele literackim 
(Warszawa 1937). Badacz neguje tam zasadność porównań muzyki i literatury na 
poziomie takich elementów dzieła muzycznego, jak m.in. melodyka i harmonika, 
twierdząc, że analogie te mają charakter metaforyczny i są oparte na nieporozu-
mieniach terminologicznych, nie respektujących swoistości obu sztuk. Zestawienie 
Królikowskiego z Szulcem może się wydać paradoksalne, jeśli weźmiemy pod uwa-
gę wyrażane przez XIX-wiecznego teoretyka przekonanie o genetycznych związkach 
poezji i muzyki, co – jego zdaniem – poświadczają także różne leksemy, które „albo 
od śpiewu swój początek biorą, albo od muzyki są pożyczone” 34, takie jak „oda” (od 
ode – „śpiew”) i inne, w których odnajduje ten źródłosłów (prozodia, tragedia, ko-
media, parodia, rapsodia, palinodia, epodia, epizod, melodia, psalmodia). 

Wszystkie te gatunki poetyckie powinny być według Królikowskiego „zrobione 
do śpiewania”, podobnie jak te, które są wspólne dla poezji i sztuki dźwięków (np. 
antyfona, aria, chór, dytyramb, elegia, hymn, pieśń, romans, rondo, wodewil).  
„Śpiewna” (czyli nadająca się do śpiewu) musi być zresztą każda odmiana poezji 
lirycznej, czyli – jak ją nazywa – „gęślowej”, ponieważ jej nazwa wywodzi się od 
instrumentu muzycznego, liry bądź gęśli, który towarzyszył recytacji 35. Pisał też 
Królikowski:

Ale chcąc mówić o tym [tj. o literaturze], nie można nie zwrócić uwagi na ogół pięknych sztuk; tak 
bowiem z sobą są połączone i w tak ścisłym zostają z w i ą z k u, że jedna b e z  p o m y ś l e n i a  o  d r u-
g i e j  do wysokiego stopnia doskonałości dojść nie może: wszystkie dążą do jednego celu, dopomagają 
sobie wspólnie i wspierają się nawzajem. Nie na próżno starożytni malowali Muzy trzymające się za 
ręce, dając przez to poznać, że wszystkie piękne sztuki nierozdzielnym spojone są ogniwem 36.  

Zaraz jednak dodawał, podkreślając odrębność sztuk i antycypując tym samym 
późniejsze rozważania Szulca: 

Mniemanie to [tj. synteza sztuk] nie jest płonnym tylko urojeniem; jeżeli bowiem rozważymy istotę 
dzieł mówcy, poety, muzyka, malarza lub t.p. mistrza, wszędzie znajdziemy obrazy; z tą tylko różnicą, 
że każdy z nich do naśladowania natury w odmalowaniu swojego przedmiotu innych używa środków 
mechanicznych, bo teoria mechanizmu pięknych sztuk jest różna i dla każdej właściwa [...] 37.

Zatem poezja i muzyka, zwłaszcza w przypadku gatunków przeznaczonych do 
śpiewu, powinny ze sobą współdziałać, ale zachowując swoistość. O ścisłej tożsa-
mości, przekroczeniu granic formalnych poszczególnych sztuk, nie ma tu mowy. 
„Śpiewność”, którą Królikowski definiuje jako polski odpowiednik greckiego słowa 
„prozodia” (pros – „dla”, ode – „śpiew”), wiąże się nie tyle z „umuzycznianiem” poezji 
poprzez przenoszenie na grunt wersyfikacji zasad muzycznych, ile z regularnym 
ukształtowaniem metrycznym opartym na akcencie języka, dogodnym zwłaszcza 

34 K r ó l i k o w s k i, O niektórych wyrazach do sztuki rymotwórczej należących, s. 484.
35 Ibidem.
36 K r ó l i k o w s k i, O literaturze, s. 5. Podkreśl. A. S.
37 Ibidem, s. 6.
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dla kompozycji wokalnej zasadzającej się na popularnej w tym czasie muzycznej 
budowie okresowej.    

Zatrzymajmy się teraz przy tych wątkach Rozprawy o metryczności i rytmicz-
ności języka polskiego Elsnera, które są opozycyjne wobec wskazanych założeń. 

Przede wszystkim Elsner, zafascynowany popularyzowaną na gruncie polskim 
przez Brodzińskiego myślą Herdera i jego poszukiwaniami „istotowości” narodu, 
z jednej strony skupił się na swoistych dla polszczyzny właściwościach metrycznych 
i intonacyjnych, z drugiej – próbował wskazać ideał melodii wynikającej z „ducha 
języka polskiego”. Stąd też stanowczy opór kompozytora wobec rymów męskich, 
niezgodnych z typową dla języka polskiego paroksytonezą. Dla Elsnera to penultima 
decyduje o owej „istotowości” polszczyzny na tle innych języków słowiańskich i to 
jest najważniejszą przyczyną jego sprzeciwu wobec oksytonów w klauzulach wier-
szy. Dobrze to rozumiał redaktor „Biblioteki Warszawskiej” – który w 1846 roku 
opublikował fragmenty Rozprawy o melodii i śpiewie (pt. Wyjątki z pozostających 
dotąd w rękopiśmie części rozprawy Józefa Elsnera o metryczności i rytmiczności 
języka polskiego) – kiedy w przypisie komentował: 

Pomysł autora tworzenia wierszy miarowych polskich niezupełnie był nowym; ale rozwijanie go na 
zasadzie naturalnego iloczasu języka (długości zgłoski przedostatniej) 38 ze względem na oratorski i fi-
lozoficzny akcent wyrazów i niezmienne przy tym pomyśle obstawanie, zgodne z duchem języka i silne 
jednością zasady, są wyłączną pana Elsnera własnością 39.

Wątek ten Królikowski, jakkolwiek myśl Herdera nie była mu przecież obca 40, 
pomija w swojej recenzji milczeniem, sugeruje natomiast, by Elsner, dla którego – 
jak wiadomo – polszczyzna nie była językiem rodzimym, poradził się w sprawach 
jego prozodii „delikatnego ucha polskiego” 41. 

Koncentruje się Królikowski na twierdzeniu Elsnera mówiącym, że rym żeński 
to odpowiednik muzycznej kadencji, w której nie jest najważniejszy akord ostatni, 
lecz ten, który go przygotowuje. Stąd akcent na przedostatnią sylabę, pozostający 
w zgodzie z akcentem muzycznym, pozwala położyć nacisk na ów właśnie akord, 
przygotowujący zamknięcie muzycznej myśli (E [7]). Królikowski, kwestionując 
takie pojmowanie klauzuli, w pierwszej kolejności zaznacza: „Nie idzie tu o kaden-
cję muzykalną, która powstaje z porządku akordów, ale o kadencję muzykalną, 
która powstaje z porządku tonów pojedynczych melodii [...]”, odwołuje się zatem 
do jednogłosowej pieśni. W drugiej kolejności – podkreśla, że kwestie te w zasadzie 
nie powinny zajmować autora wiersza, bo ani „zamknięcie frazy w ogóle, ani [...] 
muzykalne przygotowanie kadencji [...] nie jest rzeczą poety [...]” 42. Mniej może 

38 Elsner utożsamiał akcent z długością, nie wiązał go z intonacją.
39 Wyjątki z pozostających dotąd w rękopiśmie części rozprawy Józefa Elsnera o metryczności i ryt-

miczności języka polskiego, s. 247.
40 Wzorem Herdera K r ó l i k o w s k i  (O literaturze, s. 32) twierdził np., że polska poezja, której isto-

ta najlepiej zachowała się w twórczości ludowej, powstawała jednocześnie z powstaniem narodu 
polskiego jako rodzaj ekspresji ducha narodowego. Kwestia narodowości literatury i jej powiązań 
z poezją ludową dała też Królikowskiemu asumpt do napisania Rozprawy, w której się okazuje, że 
nie każda romantyczność przeciw na jest klasyczności.

41 K r ó l i k o w s k i, Uwagi nad dziełem „Rozprawa o metryczności i rytmiczności języka polskiego”, 
s. 45.

42 Ibidem, s. 12.
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w tym momencie istotne, że także w muzyce jednogłosowej zachowane zostają 
funkcje harmoniczne pozwalające mówić o kadencji i jej przygotowaniu, bardziej 
zaś – że Królikowski konsekwentnie sprzeciwia się tym wszystkim pomysłom El-
snera, które próbują wskazywać ścisłe analogie między poezją a muzyką albo su-
gerują konieczność naśladowania muzyki przez poezję. 

Tego typu uwag u Elsnera dałoby się znaleźć sporo. Przede wszystkim konse-
kwentnie utożsamia on poetyckie metrum z muzycznym taktem („Metrum zaś 
w poezji jest to, co takt w muzyce, ponieważ takt stanowi długość lub krótkość nut 
mniejszej całości” áE [21]ñ; metrum w poezji to „ustawa, według której w szyku 
tonów, albo uderzeniu podzielająca rozmaitość brzmienia, jednakowo się wraca. To 
samo rozumie się o takcie i jego rodzajach w muzyce” áE [29]ñ; „rytm [...], jak się 
powiedziało, tak w muzyce jak w poezji nie jest nic innego, jak całością szyku tonów 
i, że tak powiem, ich postacią w czasie” áE [39]ñ). Takie przekonanie pozwala Elsne-
rowi np. potraktować anakruzę jako odpowiednik przedtaktu oraz budować analo-
gie między stopami metrycznymi a muzycznym metrami: trochejem a metrum 3/8 
(ze względu na jeden akcent, czyli – jak to ujmuje Elsner – jeden „dobry czas”), 
spondejem a metrum 4/4 (dwa „dobre czasy”) i molosem a metrum 3/2 (trzy „dobre 
czasy”). To z kolei prowadzi go do takiej refleksji i zachęty kierowanej do poetów:   

Godna jest uwagi, że w polskich narodowych tańcach wszystkie te trzy metra spostrzegać się dają, 
to jest: trocheiczny w mazurku, spondeiczny w krakowiaku, molosyczny w polskim tańcu [tj. w polo-
nezie]. Czemużby język polski nie mógł mieć tyle rytmiczności, ażeby metryczność narodowej melodii 
w wierszach swoich mógł wyrażać? [E [29]]      

W ujęciu tym wiersze „swoiście” narodowe, bo nawiązujące do rytmów rodzimych 
tańców, miałyby się zatem opierać na toku trocheicznym (co rzeczywiście pozosta-
je w zgodzie z akcentem paroksytonicznym) oraz spondeicznym i molosycznym – dla 
polszczyzny nietypowych. Wydaje się jednak, że dla Elsnera istotna przede wszyst-
kim była nie tyle możliwość naśladowania przez poezję rytmów tańców narodowych, 
ile naśladowania muzycznego rytmu w ogóle. Autor twierdzi np.: 

nie tylko w pozostałych wierszach starożytnych, jak nas gramatycy chcą przekonywać, ale także i w dzi-
siejszej muzyce można wynaleźć materiał dla eurytmii dla teraźniejszych, a więc i dla polskich wierszy. 
[E [45]]  

– i dodaje, że rymy, które tworzą harmonię wiersza, słyszą wszyscy odbiorcy poezji. 
Poczucie rytmu, właściwe dla każdego człowieka na etapie jego dzieciństwa, ulega 
zatraceniu wraz z dorastaniem (Elsner powołuje się na swoje obserwacje tańczących 
dorosłych...). Dlatego, jego zdaniem, poezja starożytna opiera się na eurytmii, 
współczesna zaś – na harmonii. Ideałem byłoby więc połączenie harmonii wiersza 
z eurytmią wzorowaną na muzyce współczesnej, która – jak powiada autor Rozpra-
wy o metryczności i rytmiczności języka polskiego – jest pod tym względem zdecy-
dowanie bardziej rozwinięta. 

Elsner zatem nie tylko wskazywał rytmikę jako element wspólny dla poezji 
i muzyki do tego stopnia, że dopuszczający ścisłe analogie. Widział także zbieżność 
w zakresie harmoniki i melodyki: poetyckim odpowiednikiem harmoniki według 
niego jest rym, melodyki – instrumentacja głoskowa: 

jak w muzyce przyjemne współbrzmienie więcej tonów jeden w drugi harmoniją, brzmienie zaś tonów 
jeden po drugim melodią się zowie, tak równie dźwięk, który rym nadaje, może być uważany za harmo-
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niczny, ten zaś, który z szczęśliwego doboru spółgłosek z samogłoskami powstaje, jako melodyjny 
uważany być może. [E [43]]

Królikowski wytykał Elsnerowi perspektywę muzykologiczną (rozważanie rytmu 
„pod względem matematycznym” – nie językowym oraz kierowanie się „metafizyką 
metryczności”, tajemną dla poetów nie znających zasad muzycznych 43). Usiłowania 
te z przekąsem kwitował, pisząc, iż „rzecz, o którą idzie”, sprawia wrażenie, że „mniej 
powinna obchodzić literata, albo że będąc tylko muzykalną, przez samych tylko 
mistrzów w muzyce [...] eksperymentalnej, dochodzoną i zgłębianą być powinna” 44. 
Jak przyznawał po latach zasłużony polski badacz słowno-muzycznych relacji, 
Michał Bristiger: 

w studiach muzykologicznych na temat związków muzyki i słowa przeważa z zasady perspektywa mu-
zyczna. Należałoby jednak wzmocnić drugą perspektywę, ażeby mogły się ujawnić niektóre cechy cha-
rakterystyczne związków muzyki ze słowem, stuszowanych przez czysto muzyczny punkt widzenia 45. 

Postulatom tym patronuje, dziś już niemal zapomniany teoretyk okresu posta-
nisławowskiego – Józef franciszek Królikowski.  

Józef Elsner jawi się zaś jako poprzednik tych badaczy „muzyczności” poezji, 
którzy skłonni byli do poszukiwania ścisłych analogii między obiema sztukami – np. 
Czesława Zgorzelskiego jako autora rozprawy Elementy „muzyczności” w poezji li-
rycznej, gdzie, zachowując ostrożność badawczą i stwierdzając: „Rytm utworu li-
rycznego jest rytmem »literackim« – to jasne”, dodaje on jednak: „wśród utworów 
lirycznych są konstrukcje rytmiczne, o których wolno nam mówić, iż są bliższe lub 
dalsze od rytmu dzieł muzycznych” 46, oraz poszukuje lirycznych odpowiedników 
muzycznej melodyki i harmoniki. 

Zgorzelski jako inspirację swych rozważań przywołuje popularne, zwłaszcza 
wśród badaczy romantycznej correspondance des arts, zdania Mickiewicza: 

Cóż to jest [...] poezja liryczna bez liry? Kim są poeci, którzy niby śpiewają, nie tylko nie układając 
muzyki do swych pieśni, ale zgoła nie słysząc jej w sobie? Muzyka nie jest wtórem towarzyszącym poezji 
lirycznej, lecz stanowi jej istotną część, to jej dusza, życie i światło 47. 

O tym, że Mickiewicz doskonale znał i stosował wskazania Królikowskiego 
dotyczące prozodii, wiadomo 48. Zgorzelskiemu szukającemu w tej poezji „elementów 

43 K r ó l i k o w s k i, Uwagi nad dziełem „Rozprawa o metryczności i rytmiczności języka polskiego”, 
s. 18–21.

44 Ibidem, s. 6. 
45 M. B r i s t i g e r, Problem związków słowa i muzyki. Założenia wstępne. „Muzyka” 1979, nr 4, s. 17.
46 Cz. Z g o r z e l s k i, Elementy „muzyczności” w poezji lirycznej. W zb.: Prace ofiarowane Henrykowi 

Markiewiczowi. Red. T. W e i s s. Kraków 1984. Przedruk w zb.: Muzyka w literaturze, s. 89.
47 A. M i c k i e w i c z, Literatura słowiańska. Kurs drugi. W: Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. Red. J. K r z y-

ż a n o w s k i. Tekst i objaśn. przygot. L. P ł o s z e w s k i. T. 10. Warszawa 1955, s. 169 (przeł. 
L. P ł o s z e w s k i). 

48 Pisze o tym wnikliwie D ł u s k a  (Józef Elsner o sylabotonizmie i heksametrach u Mickiewicza, 
s. 115–118). Gdzie indziej (Odmiany i dzieje wiersza polskiego, s. 292) dodaje zaś: „Prozodia Kró-
likowskiego stanowiła vademecum poetów i muzyków epoki. Znał ją nie tylko Mickiewicz, o czym 
wiadomo z objaśnień do Konrada Wallenroda, znał ją Jan Czeczot przekładający piosnki białoruskie 
i tworzący na ich wzór własne; znał ją Moniuszko piszący muzykę do Mickiewiczowskich Czatów, 
Budrysów i do innych wierszy, i znali ją wszyscy”.   
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»muzyczności«”, bliżej jest jednak – jak się wydaje – do poglądów Elsnera wyłożonych 
w Rozprawie o metryczności i rytmiczności języka polskiego. 

Rozprawy Królikowskiego i Elsnera były bowiem nie tylko ważnym głosem do-
tyczącym ukształtowania „wierszy do śpiewania”, a ich dyskusje nie tylko poprze-
dziły współczesny dyskurs poświęcony sylabotonizmowi. Zapoczątkowały też one 
na gruncie polskim rozważania o możliwościach „muzyczności” poezji pojmowanej 
w kontekście ścisłych zapożyczeń i analogii między sztukami.
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Tajemnicza „sztuka królewska” budziła różne emocje od chwili swojego powstania 
i w większym czy mniejszym stopniu zaprzątała uwagę publiczną w XVIII i na po-
czątku XIX wieku. Klemens XII wydał 24 IV 1738 bullę In eminenti apostolatus 
specula, jednoznacznie zabraniającą jej uprawiania, zakaz potwierdził Benedykt XIV 
bullą Providas romanorum pontificum z 18 III 1751. Nie uczynił tego wszakże Kle-
mens XIV 1, co stało się źródłem wielu spekulacji. W kraju, którego znakomity 
odsetek społeczeństwa szlacheckiego tworzyli rzymscy katolicy, a w niższych war-
stwach także przedstawiciele kościołów reformowanych oraz kościołów wschodnich 
i wyznawcy judaizmu, sztuka ta w zasadzie powinna się znaleźć poza sferą zainte-
resowań. Póki była „zabawą” dworskich środowisk polskiej arystokracji – w War-
szawie, Wiśniowcu na Podolu, Poznaniu, Dukli, ale także przedmiotem fascynacji 
środowisk mieszczańskich w Gdańsku – nie stanowiła problemu i poza sporadycz-
nymi przypadkami nie budziła emocji 2. Sytuacja zmieniała się wraz z upływem 
kolejnych dziesięcioleci, rozwojem i wewnętrznymi przekształceniami nurtów 
oświeceniowych, przeobrażeniami politycznymi związanymi z pierwszym rozbiorem 
Rzeczypospolitej, pojawieniem się przedstawicieli innych narodowości (szczególnie 
wojskowych i urzędników) na terenach austriackiej Galicji i na obszarach zagar-
niętych przez Prusy 3. W latach osiemdziesiątych XVIII wieku sieć lożowa Rzeczy-
pospolitej była już stosunkowo gęsta, jej reprezentanci zaś odgrywali coraz większą 
rolę – dość przypomnieć ich znaczącą obecność i zaangażowanie w sprawy publicz-
ne na Sejmie Czteroletnim. W następnych dziesięcioleciach liczba masonów rosła, 
a biorąc pod uwagę także lata 1815–1821 (tj. od czasu politycznej stabilizacji po 
Kongresie Wiedeńskim do chwili wprowadzenia w życie kolejnych zakazów działal-

1 Zob. L. H a s s, Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII i XIX wieku. Wrocław 
1982, s. 68, 77. Zob. też Documenta Catholica Omnia. Omnium Paparum, Conciliorum, SS Patrum, 
Doctorum Scriptorumque Ecclesiae qui ab Aevo Apostolico ad usque Benedicti XVI Tempora Floruerunt. 
Na stronie: http://www.documentacatholicaomnia.eu (data dostępu: 28 IX 2019).

2 Zob. ibidem, s. 69 n.
3 Wszystkie te procesy szeroko opisuje H a s s  w przywoływanej tu monografii, zwłaszcza w rozdzia-

łach: Pierwsze kroki w Europie Środkowo-Wschodniej. Od lat dwudziestych do połowy sześćdzie-
siątych XVIII w., W dziesięcioleciach oświecenia. Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte i W zenicie 
oświecenia. Dni wielkości i schyłku lóż w latach osiemdziesiątych. Wstęp do publikowanego tu 
artykułu bardzo wiele zawdzięcza ustaleniom autora. 
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ności wolnomularskiej), uczeni piszą o wstępowaniu przedstawicieli artystycznych 
elit do lóż jako o zjawisku nieomal „powszechnym” 4. Ostrożniej podchodził do tej 
kwestii Stanisław Załęski, pracujący w dużej mierze na tych samych materiałach 
historycznych, co wielu badaczy schyłku XX wieku, choć o 100 lat wcześniej: 

Z tym wszystkim masonia w Polsce nie była nigdy popularna, przyjęła się tylko w wyższych war-
stwach [...], zrazu jako moda, potem jako instytucja humanitarna, wreszcie jako agitacja polityczna. 
Prawda, że należały do niej najwybitniejsze osobistości na polu polityki, wojskowości i nauki [...] 5. 

Wśród braci, w ślad za członkami wielkich rodów magnackich czy arystokra-
tycznych, jeszcze w XVIII wieku znaleźli się najbardziej znani pisarze polskiego 
oświecenia: Julian Ursyn Niemcewicz, franciszek Dionizy Kniaźnin, Wojciech 
Bogusławski; a także inni artyści: malarze, muzycy – Marcello Bacciarelli, Zygmunt 
Vogel, Wincenty Lessel – choć trzeba pamiętać, iż na skutek skomplikowanego 
systemu powiązań, relacji mecenasowskich, zmian o charakterze politycznym 
i dramatycznych wydarzeń historycznych pojawianie się i znikanie poszczególnych 
osób z rejestrów wolnomularskich musiało być na porządku dziennym, zwłaszcza 
że samo życie lóż masońskich zależało od aktywności jej członków oraz od relacji 
z lożami wyższego stopnia, które je powoływały. Wystarczyło zatem nieporozumie-
nie formalne albo zawirowanie polityczne, by sparaliżować działania lub odwrócić 
uwagę braci od funkcjonowania loży i w efekcie doprowadzić do jej zamarcia. 

W ostatnich latach istnienia Rzeczypospolitej i po jej upadku rangę straciły loże 
ulokowane w magnackich siedzibach na prowincji. W krótkim czasie po wkroczeniu 
wojsk pruskich do dawnej stolicy, w wyniku napływu niemieckich urzędników, 
„sekta farmazonii warszawskiej” stała się jednym z najsilniejszych źródeł oddzia-
ływania na polskie środowiska 6. Zasadniczą rolę zaczęli odgrywać stosunkowo 
młodzi oficerowie i urzędnicy, redaktorzy i autorzy utworów scenicznych, poeci 
i krytycy teatralni, pełniący zresztą nierzadko kilka z tych funkcji kolejno lub rów-
nocześnie. 

Przedmiotem uwagi nie jest wszakże ani ruch wolnomularski jako taki, ani 
„religijny” wymiar jego działalności, ale tylko jeden z jego literackich przejawów – 
pieśni zawierające w sobie tematy, wątki i motywy związane z transcendentnym 
postrzeganiem rzeczywistości, wyrażającym się w bezpośrednich zwrotach do 
Stwórcy, w prośbach, modlitwach, hymnach, pochwałach, w wykorzystaniu wątków 
i tematów biblijnych: staro- i nowotestamentowych, pieśni wyrastających z trady-
cji katolickich, a nawet w sakralizacji niektórych pojęć i idei (Cnota – feliks Gaw-
dzicki; Przyjaźń, Ojczyzna – Tadeusz Wolański, za Ignacym Krasickim; Miłość 
bliźniego áw wierszu Pieśń o przyjaźni i miłości bliźniegoñ, a w jednej z anonimowych 
Pieśni ogólnych – „Majestat, Kościół, Ojczyzna”, P 59 7). Pisano już: 

4 E. W i c h r o w s k a, Polska poezja wolnomularska w XVIII i na początku XIX wieku. „Ars Regia” 
1992, nr 1, s. 65.

5 S. Z a ł ę s k i, O masonii w Polsce od roku 1738 do 1822. Na źródłach wyłącznie masońskich. Cz. 1. 
Wyd. 2, popr., w dwóch częściach. Kraków 1908. Reprint: Warszawa 2004, s. 261.

6 L. H a s s, Sekta farmazonii warszawskiej. Pierwsze stulecie wolnomularstwa w Warszawie (1721–
1821). Warszawa 1980. 

7 Skrótem tym odsyłam do: T. W o l a ń s k i, Pieśnik wolnomularski, na użytek wspaniałego Wiel- 
kiego Wschodu Narodowego i pracujących pod jego konstytucyją w Królestwie Polskim loż regular- 



TOMASZ CHACHULSKI   Poezja religijna masonów polskich epoki oświecenia – rekonesans 35

badacze ruchu wolnomularskiego powinni traktować teksty literackie (poetyckie) jako wiarygodne za-
plecze źródłowe, w którym zawarty został podstawowy system światopoglądowy masonerii w jej ideali-
stycznym, wzorcowym wymiarze 8. 

Tu jednak, na ile jest to możliwe, skupimy się wyłącznie na obserwacji samych 
utworów literackich czy paraliterackich 9. 

Określenie „poezja religijna” ma w tym przypadku charakter w pewnej mierze 
umowny przede wszystkim dlatego, że w samym ruchu wolnomularskim, poza 
wymogiem doskonałości moralnej jego członków, przekonaniem o transcendentnym 
porządku świata i aktywnym zwrocie do Stwórcy, brakuje daleko idących elemen-
tów systemowych, tj. stałych praktyk wyznaczających relację między społecznością 
braci (i sióstr) a sferą sacrum 10. Istnieją, jak się wydaje, przynajmniej dwa powody, 
dla których tak się działo: po pierwsze, obowiązująca zasada uniwersalizacji ruchu, 
w założeniu łączącego przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich, a nawet 
rozmaitych religii (z czasem także judaizmu), prowadząca do ugruntowania świa-
domości braci na „zlaicyzowanej moralności chrześcijańskiej” i (przynajmniej na 
pozór) „bezreligijnym humanitaryzmie” 11; po drugie, ze względu na fakt głębokiego 
przepojenia całości praktyk lożowych odczuciem transcendentnego porządku rze-
czywistości, odzwierciedlającego się w często powtarzanych zwrotach do Wielkiego 
Architekta, Budownika Świata – gwaranta realizacji przyszłego „królestwa niebie-
skiego” na ziemi 12, ale nie mającego w strukturze obrzędów wolnomularskich 
szczególnie wyeksponowanego i trwale określonego miejsca:

W którejkolwiek żyjem wierze,
Stanie, losie lub narodzie, 
Kochajmy się wszyscy szczerze,
Wszyscy w świętej żyjmy zgodzie.

A ten związek, co nas lepi, 
Niech moc cnoty w sercach krzepi!

Ileż wieków świat już liczy
Co zdziwiły sławą Ziemię,

nych. T. 1. Wrocław 5818 [1818]. Na stronie: https://polona.pl/item/piesnik-wolno-mularski-na-
uzytek-wspanialego-wielkiego-wschodu-narodowego-i-pracujacych,Njg1ODgyMjc/12/#info:meta
data (data dostępu: 28 IX 2019). Ponadto stosuję skrót A = E. Z. W i c h r o w s k a, Antologia poezji 
masońskiej. Warszawa 1995. Liczby po skrótach wskazują stronice. Cytaty zmodernizowano według 
obowiązujących zasad interpunkcyjnych i ortograficznych.

  8 J. G ł a ż e w s k i, Wieczysty węzeł ludzkości. Pieśni łańcuchowe jako gatunek rytualnej poezji ma-
sońskiej. „Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej” seria 16 (2010), s. 412. 

  9 Wszechstronnie nakreśliła sytuację ideową, w jakiej rozwijała się XVIII-wieczna poezja religijna, 
T. K o s t k i e w i c z o w a  (Poezja religijna czasów oświecenia w Polsce. W zb.: Polska liryka religijna. 
Red. S. S a w i c k i, P. N o w a c z y ń s k i. Lublin 1983, s. 111–114; Literatura wobec wiary. W: Pol-
ski wiek świateł. Obszary swoistości. Wrocław 2002, s. 344–351).

10 Zob. popularne ujęcie na stronie: https://pl.wikipedia.org › wiki › Religia (data dostępu: 28 VIII 
2019). O obecności kobiet w lożach pisze się ostatnio coraz częściej, zob. P. F i u k, Wizerunki 
„sióstr swobody” w wolnomularskiej literaturze polskiego oświecenia. W zb.: Wiek XVIII (nie tylko) 
w szkole. Literatura – historia – kultura – sztuka. Red. B. M a z u r k o w a, z udziałem M. M a r-
c i n k o w s k i e j. Katowice 2013.

11 H a s s, Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII i XIX wieku, s. 146.
12 Zob. J. S t a r o b i n s k i, Światła i władza. Wątki masońskie w „Czarodziejskim flecie”. Przeł. 

M. T a r n o w s k a. „Znak” 1992, nr 451, s. 85 n.
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Wielki świata Budowniczy
W nich oświecił ludzkie plemię.

Przyjaźń, szczerość, cnoty prawa,
To Mularzy jest ustawa.

(O przyjaźni i zgodzie, P 153, w. 1–12)

Ludwik Hass pisał: „Duch tolerancji i wyrozumiałości wyrażał się m.in. w tym, 
że w obrzędowości zachowano wszystko, co przypominało pewne pojęcia i idee 
religijne [...]” 13. Nie polemizując z jednym z najwybitniejszych znawców problema-
tyki wolnomularskiej w Polsce ostatniego stulecia, warto tylko zauważyć, że wol-
nomularska obrzędowość wykorzystywała po prostu wrośnięte w zachowania eu-
ropejskich społeczności sposoby uwznioślania właściwych ludziom pragnień, sa-
kralizacji kategorii moralnych, wreszcie naturalnego dla człowieka poszukiwania 
dróg do wskazywanego już tu wcześniej transcendentnego porządku rzeczywistości. 
fakt zaś początkowego zachowania „pojęć i idei religijnych”, po upadku rewolucji 
francuskiej i wojnach napoleońskich, przynajmniej w Polsce doprowadził do wy-
raźnego pogłębienia i rozwinięcia tych pojęć i idei na początku XIX wieku, a nie do 
ich zredukowania. Paradoksalnie można by powiedzieć, że oświeceniowa z ducha 
„wiara w wartość człowieczeństwa” 14, która wyrażała się w tym przypadku w ruchu 
wolnych mularzy, na polskim gruncie i w warunkach wielkich przemian politycz-
nych i społecznych schyłku XVIII i początku XIX wieku doprowadziła do odnowie-
nia pragnień związanych z sakralnymi uzasadnieniami dla ludzkich poczynań.

Z drugiej jednak strony, dla członków Kościoła rzymskokatolickiego wstąpienie 
do loży łączyło się z naruszeniem zasad przyjętej doktryny, tj. ze złamaniem zaka-
zu sformułowanego w papieskiej bulli wobec niesformalizowanego jeszcze wówczas, 
ale powszechnie przyjętego charyzmatu nieomylności papieża w sprawach wiary 15. 
Co prawda, w toku wielkich przemian oświeceniowych, rewolucji francuskiej, 
w Polsce – rozbiorów, a potem wojen napoleońskich, losów papiestwa w dobie dzia-
łalności cesarza francuzów i konsekwencji związanych ze wszystkimi tymi proce-
sami i działaniami: zatem z rozpadem wielu nie kwestionowanych wcześniej prze-
konań i pewników, chyba nie wszyscy z braci i nie w pełni byli tego świadomi; do 
tego zagadnienia wrócimy jeszcze w dalszej części artykułu.

Definicja wyrastająca z tradycji rzymskokatolickich w większym stopniu zwra-
ca uwagę na fakt, że: 

Religia [...] [jest to] realna, dynamiczna i osobowa relacja między człowiekiem a rzeczywistością 
transcendentną [...], wyrażająca się w uznaniu przez człowieka jej nadrzędności jako źródła istnienia 
i ostatecznego celu dążeń, zróżnicowana historycznie, kulturowo, społecznie, instytucjonalnie i psycho-
logicznie; na jej strukturę składają się: prawdy wiary (doktryna), zasady życia moralnego, kult i orga-
nizacja; głównym przedmiotem religii jest Bóg, na różne sposoby objawiający prawdy religijne ukazu-
jące Jego naturę i działanie (Stwórca i Zbawiciel) 16. 

13 H a s s, Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII i XIX wieku, s. 91.
14 P. L i s i c k i, Mroczne dziedzictwo oświecenia. „Znak” 1992, nr 451, s. 31. 
15 Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła. Red. I. B o k w a. Oprac. I. B o k w a 

[i in.]. Wyd. 3. Poznań 2007, s. 259, 265–271.
16 Religia. Hasło w: Encyklopedia katolicka. Red. E. G i g i l e w i c z. T. 16. Lublin 2012, kol. 1394. 

Skróty w cytowanym haśle rozwijam bez zaznaczenia. 



TOMASZ CHACHULSKI   Poezja religijna masonów polskich epoki oświecenia – rekonesans 37

Zatem – zamykając ten wątek – poezja religijna będzie tu przejawem pewnego 
nastawienia uczestników spotkań lożowych, pragnienia ugruntowania wyższej sank-
cji i poczucia przynależności do sakralnego porządku świata, nie zaś do określonego 
wyznania, a nawet religii. W praktyce jednak spoza wolnomularskich formuł raz za 
razem ujawniać się będą tradycyjne sposoby wyrażania i językowe przyzwyczajenia, 
odzwierciedlające wpisanie konkretnych członków loży w rzeczywistość wyznaniową, 
bez względu na wyrazistość deklaracji braci z tych oraz innych miejsc i środowisk. 

Z oczywistych powodów próba nawet wstępnego przedstawienia twórczości li-
terackiej o wskazanym tu charakterze, przekładów z języka niemieckiego bądź 
francuskiego, jak również procesu wykorzystywania pieśni czerpanych spoza śro-
dowiska wolnomularskiego, powinna zostać uporządkowana pod względem chro-
nologicznym, pozwalającym dostrzec dynamikę przemian tego rodzaju pisarstwa 17. 
Niestety, dostępne dziś w unikatowych egzemplarzach polskie śpiewniki masońskie 
zestawiono i opublikowano przede wszystkim na początku XIX wieku, najczęściej 
w drugiej jego dekadzie. Sumują one wcześniejsze dokonania, utrudniając wszak-
że obserwację historycznego rozwoju tego ciekawego zjawiska 18. 

Należy też dodać, że przedmiotem uwagi są jedynie te utwory o przedstawianych 
już cechach, które w jakikolwiek sposób zostały poświadczone jako śpiewane w lo-
żach lub zapisane bądź drukowane na potrzeby posiedzeń lożowych. Nie uwzględ-
niono wierszy autorstwa znanych członków ruchu wolnych mularzy, ale opubliko-
wanych oficjalnie poza tym środowiskiem – dotyczy to szczególnie takich pisarzy, 
jak Kazimierz Brodziński (Hymn do Boga, Do Boga 19), Kajetan Koźmian, Ludwik 
Osiński (Wiersz o Dobroczynności), Bruno Kiciński, a także wypowiedzi autorów 
realizujących gatunki różne od lirycznych, np. opera oraz inne dzieła teatralne bądź 
dramatyczne czy nawet fragmenty prozatorskie (choćby w twórczości Cypriana 
Godebskiego).

Mimo że propozycje pieśni masońskich i wskazanie wagi śpiewu zbiorowego 
podczas uroczystości i zwykłych praktyk lożowych znalazły się już w konstytucji 
Jamesa Andersona z 1723 roku, polskie pieśni masońskie w większej i bardziej 
reprezentatywnej liczbie, jak już tu wspomniano, znamy dopiero ze zbiorków wy-
danych na początku XIX wieku: Józefa Elsnera (1811) 20, zbiorów przygotowanych 

17 Zob. G ł a ż e w s k i, op. cit., s. 412–413.
18 Zob. W i c h r o w s k a: Polska poezja wolnomularska w XVIII i na początku XIX wieku, s. 54; 

A 207–208. Podobne problemy napotykali także inni autorzy piszący w ostatnich latach o poezji 
masońskiej, zob. m.in. J. G ł a ż e w s k i: „Gdzie człek w człeku widzi brata”. Idea braterstwa 
w okolicznościowej poezji masońskiej. „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. 5 (2008); Wieczysty 
węzeł ludzkości. Dawniej było podobnie, zob. S. M a ł a c h o w s k i - Ł e m p i c k i, Wolnomularskie 
utwory Brodzińskiego. „Pamiętnik Literacki” 1932, z. 1/4.

19 Oba wiersze powstały w czasach przynależności K. Brodzińskiego do loży, a nawet – ścisłej współ-
pracy z J. Elsnerem przy przygotowywaniu Mszy polskiej do śpiewania z organami na jeden lub 
dwa głosy kobiece lub męskie – z inicjatywy arcybiskupa Sz. Hołowczyca. Zob. K. B r o d z i ń s k i, 
Poezje. T. 1. Oprac., wstęp Cz. Z g o r z e l s k i. Wrocław 1959, s. 211–213, 550–551. Dzieła. Red. 
S. P i g o ń.

20 [J. E l s n e r], Pieśni wolnomularskie. [Warszawa 1811]. Na stronie: https://www.dbc.wroc.pl/
dlibra/publication/5534/edition/5298/content (data dostępu: 28 VIII 2019). Stanowią one jedną 
całość ze zbiorem wydanym niemal równolegle: J. E l s n e r, Muzyka do pieśni wolnomularskich. 
[Warszawa 1811]. Na stronie: https://polona.pl/item/muzyka-do-piesni-wolno-mularskich,MjI2
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przez feliksa Gawdzickiego (1814) 21, Tadeusza Wolańskiego (1817 i 1818), fran-
ciszka Budziszewskiego (ok. 1820) 22 – a pewnie i innych 23.

Ówczesne wolnomularstwo było nieodrodnym dzieckiem oświecenia i tak jak 
ono było głęboko zróżnicowane w zależności od lokalnych tradycji, miejsca w Euro-
pie, w którym się rozwijało, mentalności braci, osadzenia w sposobie myślenia 
społeczności protestanckiej (anglikańskiej, luterańskiej), rzymskokatolickiej albo 
prawosławnej – również z echami zadawnionych sporów na tle wyznaniowym. 
Z oczywistych powodów korzystało też nie tylko z języka „lożowego”, terminów, for-
muł, motywów i symboliki własnej bądź zapożyczonej m.in. od różokrzyżowców, 
mniej lub bardziej hermetycznej, ale także z bogatego repertuaru słownictwa cha-
rakterystycznego dla poezji XVIII-wiecznej. Odnajdujemy więc motywy klasycystycz-
nego podziwu dla odwiecznego porządku świata i jego Stwórcy, rokokowej zabawy, 
choćby ogrodowej, w której każdy liść i kwiat, układ roślin, ścieżek, fontann i małej 
architektury nabierały symbolicznego znaczenia, wreszcie sentymentalny program 
moralnego doskonalenia się człowieka, jego związku z całą czującą naturą, i głębo-
ką troską o biednych, nieszczęśliwych, odrzuconych i wymagających pomocy. Nie-
bagatelna pozostawała też widoczna łączność formuł wolnomularskich z koncep-
cjami deistycznymi, tak mocno i wyraźnie oprotestowanymi na gruncie katolicyzmu, 
a zarazem tak głęboko przenikającymi ówczesną poezję religijną, pod pewnymi 
względami nawet tę, która miała w założeniach absolutnie ortodoksyjny charakter. 
I wreszcie na koniec trzeba zwrócić uwagę, że ruch masoński przechodził różne fazy 
inspiracji, zmian poglądów swoich członków, pojawiania się wpływów angielskich, 
francuskich czy niemieckich i jednoznaczne zdefiniowanie zespołu głównych moty-
wów, jakie spotkamy w utworach literackich jego reprezentantów, jest możliwe 
tylko przy pewnej dozie tolerancji dla ewentualnych odstępstw od przedstawionych 
wzorów. 

Program społeczno-moralny warszawskiego wolnomularstwa najwięcej zawdzię-
czał tradycjom sentymentalnym, idei pomocy biednym i zagubionym, wsparcia 
w nieszczęściu, trosce o potrzebujących pomocy, a tych – w latach wojny polsko-
-rosyjskiej 1792 roku, powstania kościuszkowskiego, trzeciego rozbioru, wojen 
napoleońskich i całego ciągu wydarzeń zakończonych Kongresem Wiedeńskim, 
przywracającym w Europie pozory starego ładu – naprawdę nie brakowało. Znane 
hasło franciszka Karpińskiego: „Człowieka nieszczęśliwego ja mam u siebie za rzecz 
świętą”, zapisane w liście do najbliższego z jego pijarskich przyjaciół 24, doskonale 

MTI2MDg/4/#info:metadata (data dostępu: 28 VIII 2019). O wzajemnych zależnościach obu pu-
blikacji zob. T. C h a c h u l s k i, Pieśni Józefa Elsnera – utwory literackie. W: J. E l s n e r, Pieśni / 
Songs. Wyd. M. S i e r a d z. / Ed. M. S i e r a d z. Ed. tekstów pieśni T. C h a c h u l s k i. / Ed. of 
texts of songs by T. C h a c h u l s k i. Warszawa 2018, s. 50–52.

21 f. G a w d z i c k i, Pieśni wolnomularskie. B. m., 1814. Na stronie: https://polona.pl/item/piesni-
wolno-mularskie,OTgwNzQ0Njk/8/#info:metadata (data dostępu: 28 VIII 2019).

22 [f. B u d z i s z e w s k i, Dziewiętnaście pieśni wolnomularskich. Płock, ok. 1820]. Na stronie: https://
polona.pl/item/19-piesni-wolnomularskich,ODIwNzU4Mzg/4/#info:metadata (data dostępu: 
28 VIII 2019).

23 Zob. Z a ł ę s k i, op. cit., s. 258.
24 f. K a r p i ń s k i, list do M. Stadnickiego, z 22 III 1788. W: Korespondencja [...] z lat 1763–1825. 

Zebrał, do druku przygot. T. M i k u l s k i. Komentarz oprac. R. S o b o l. Wrocław 1958, s. 34. 
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oddawało społeczny rys programu wolnomularzy (choć sam Karpiński masonem 
nie był), szczególnie w dwóch pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku. Jeśli ten 
wizerunek uzupełnimy o solidarność członków loży – przypomnijmy, że bardzo 
wielu ówczesnych braci to ludzie wykształceni i młodzi, a omawiana poezja miała 
dość często charakter postulatywny, „związany z utopijnymi fundamentami ruchu, 
zmierzającego do urzeczywistnienia projektu »nowego człowieka« [...]” 25 – atrakcyj-
ność przekazu musiała być znacząca. 

Jak w każdym zamkniętym kręgu, wzajemne relacje budowano na podstawie 
wypróbowanych już wielokrotnie sposobów. Śpiew stawał się jednym z istotniejszych 
elementów programu wszystkich posiedzeń loży. Niemała część pieśni narodziła 
się w kręgu niemieckim i była po prostu tłumaczona lub śpiewana w oryginale 
z uwagi na dominację, a później wysoki odsetek braci niemieckiego pochodzenia 
w warszawskich lożach, szczególnie na początku XIX wieku. Nie bez znaczenia 
pozostawała także obecność wielu ludzi pióra w kręgach wolnomularskich. Wska-
zywano już tutaj, że do lóż należeli najwybitniejsi i najbardziej znani poeci pierwszych 
dwóch dziesięcioleci XIX wieku, autorzy dzieł dramatycznych, twórcy oper, kom-
pozytorzy, ludzie teatru, krytycy literaccy i teatralni. 

W ważnej Antologii poezji masońskiej Elżbiety Wichrowskiej – pierwszym tak 
obszernym polskim wyborze poezji masońskich dostępnym publicznie – motywy 
religijne pojawiające się w zamieszczonych tam pieśniach zostały zebrane w części 
zatytułowanej Każdy Mason powinien być chrześcijaninem. Że tak właśnie być musi, 
zaświadcza fragment Statutu Wielkiej Loży „Cnotliwy Sarmata” z 1769 roku (A 155), 
wyłączający z grona braci zarówno osoby głęboko zdemoralizowane oraz ateistów, 
jak i ostentacyjnie, fałszywie („obłudnie”) dewocyjne, a wyznaczający wspólną dro-
gę do doskonałości poprzez udział w praktykach dowolnego spośród wyznań chrze-
ścijańskich (każdy wolnomularz „powinien być chrześcijaninem jakiegokolwiek bądź 
wyznania” áA 155ñ). Niewielki to dział, liczący zaledwie cztery utwory o dość po-
dobnym charakterze: niepodpisany Hymn (inc. „O Ty, co ziemi kołyszesz osi”, A 157), 
z niemieckiego przełożona przez Tadeusza Wolańskiego Modlitwa (inc. „Nieśmier-
telnych Naczelniku!”, A 159), kolejny niepodpisany Hymn (inc. „Ty, coś rzeczy 
stawił w szyku”, A 160) autorstwa Jana Drozdowskiego i znów anonimowy Hymn 
do Boga (inc. „Nasz Budowniku, Tobie cześć i chwała”, A 162). 

Zacytujmy kilka najbardziej charakterystycznych fragmentów jednej z tych 
pieśni, określających kierunek myślenia Wolnych Mularzy.

Ku czystej chwale Boskiej Istoty
Wolni Mularze na ziemi łonie
Budują Kościół Światła i Cnoty,
Przemoc go wieków żadna nie schłonie.

Od wszystkich świata okręgów strony
Kościół ten święty będzie uczczony. 

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

W Twoim obliczu, w tej tu świątyni,
Sprawco natury, przed Twym obrazem

25 G ł a ż e w s k i, Wieczysty węzeł ludzkości, s. 412.
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Ród Ci Mularzów ofiarę czyni,
Wszyscy Twą wielkość wielbimy razem.

Te serca, co się wiernie jednoczą,
Z drogi praw Twoich nigdy nie zboczą. 

 (Hymn, A 157–158, w. 13–18, 25–30)

Pomijam fragmenty o wydźwięku negatywnym, niedwuznacznie wskazujące na 
oskarżenia kierowane wobec działań prowadzących do ludzkiego nieszczęścia, 
niesprawiedliwości i krzywdy, z mniej lub bardziej oddalonej przeszłości. Charak-
terystyczne dla idei oświecenia krytyka wielkich instytucji i wszelkich form władzy 
nie uwzględniającej interesów i – jakbyśmy dzisiaj powiedzieli – praw jednostki, 
sprzeciw wobec „zabobonu” i „ciemnoty” jako źródła zła, pozwalały równocześnie 
na wyznaczanie pozytywnego programu, który łączył idee oświecenia i wspólnoty, 
solidarności środowiskowej braci i samodoskonalenia moralnego z jednej strony, 
z drugiej – szacunku, podziwu, a nawet uwielbienia dla odwiecznego porządku 
świata i jego Stwórcy. Hymn Drozdowskiego (inc. „Ty, coś rzeczy stawił w szyku”) 
w większym stopniu akcentuje właśnie ów program pozytywny, w sumie zaś mar-
ginalna konstatacja o minionej niezgodzie i braku oświecenia pozwala wskazać 
przede wszystkim perspektywę wspólnego szczęścia ludzkości połączonej węzłem 
braterstwa i świadomością wynikającą z upowszechnienia światła mądrości. Ostat-
ni z zamieszczonych tu wierszy, czyli Hymn do Boga (inc. „Nasz Budowniku, Tobie 
cześć i chwała”), uzupełnia ten zestaw propozycji pozytywnych o powszechną miłość, 
braterstwo i racjonalne uzasadnienie dla podejmowanych decyzji. 

Ale zarówno w utworach zgromadzonych we wspomnianej antologii, jak 
i w śpiewnikach masońskich początku XIX wieku wątków wskazujących na odwo-
łania do transcendentnego porządku rzeczywistości spotykamy znacznie więcej. 
W zbiorach Elsnera i Gawdzickiego jest to motyw częsty, w zbiorach Wolańskiego – 
bardzo częsty, a przegląd pieśni pozostałych w drukach ulotnych i odpisach suge-
ruje, że poza pieśniami związanymi z samą realizacją rytu masońskiego podczas 
posiedzeń lożowych była to tematyka, jeśli nie dominująca, to w każdym razie 
podejmowana przy bardzo wielu okazjach. 

Prawdopodobnie, w trakcie analizowania całości korpusu wierszy masońskich 
wrażenie może być nieco inne:

Gdzieś na marginesie tej twórczości pojawiły się wiersze filozoficzne mówiące o Bogu, o sensie 
życia ludzkiego czy celach związku mularskiego. Pojawiały się również wiersze patriotyczne, pisane pod 
wpływem nadziei rozbudzanych przez Napoleona, a za kilka lat przez Aleksandra I. [A 24]

Dla przykładu – w Pieśniku wolnomularskim Wolańskiego na 100 pieśni zebra-
nych w tomie 9 to modlitwy lub hymny skierowane bezpośrednio do Boga, do tego 
można doliczyć pieśni śpiewane z okazji świąt patronów lóż: św. Jana Ewangelisty 
i św. Jana Chrzciciela (A 20), a także kolejne wiersze zawierające wezwania do 
Stwórcy – Architekta świata. Były one formułowane w rocznicę założenia loży, po-
żegnania wyjeżdżających braci, uroczystości imienin, czyli święta patrona, śmierci 
członków zakonu, jak nazywano związek wolnych mularzy szczególnie tam, gdzie 
dochodziło do zetknięcia z sytuacjami egzystencjalnymi: śmiercią, rozstaniem, 
powołaniem do ważnych funkcji i zadań, obudzeniem nadziei na lepsze jutro. Uni-
wersalizm ruchu odsuwał się na dalszy plan także wobec sytuacji zagrożenia 
i upadku ojczyzny, konieczności jej obrony, sięgnięcia po broń – lub radości ze 
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względu na odzyskanie, na początku XIX wieku, nawet pozornych form suweren-
ności państwowej części dawnej Rzeczypospolitej. Zsakralizowana „miłość Ojczyzny” 
z towarzyszącym jej żądaniem ofiary z życia („nie żal żyć w nędzy, nie żal i umie-
rać” – jak w ślad za Krasickim śpiewano w lożach) doskonale odpowiadała wolno-
mularskim nastrojom początku XIX stulecia, a także pierwszym latom stabilizacji 
po Kongresie Wiedeńskim. Brodziński pisał wówczas w wierszu skierowanym do 
Stanisława Kostki Potockiego i Aleksandra Rożnieckiego, a uznawanym za credo 
wolności masońskiej:

Jeślić przez długie wieki i rozliczne kraje
Oświecony ród ziemski cześć mularstwu daje
I Polak, co Ojczyznę odkupił przez blizny,
Zna i umie czcić dobro mularskiej ojczyzny,
Dzięki ci, światły Wodzu polskiego Zakonu!
Tobie, pracą żyjący Namiestniku tronu!
Przy was polskie mularstwo, kwitnące wokoło,
Drogim żniwem prac waszych uwieńczy wam czoło 26.

Spróbujmy uporządkować obserwacje związane z interesującym nas tematem – 
już na podstawie konkretnych utworów literackich.

Autorzy pieśni wolnomularskich dotykających wątków religijnych operują za-
równo frazeologią typową dla języka lożowego, dla różnorodnych nurtów refleksji 
o charakterze deistycznym, jak i dla ówczesnej poezji religijnej w ogóle. Ze znanych 
i oczywistych względów związanych z historią wolnomularstwa najczęściej przywo-
ływanym określeniem jest „Budownik”: Wielki Budownik (Gawdzicki), Budownik 
Światów (Wojciech Pękalski), Budownik natury, Budowniczy (Jakub Adamczewski), 
Wielki Architekt, Boska Istota, Istność, Przedwieczna Istność (w przekładzie z ję-
zyka niemieckiego za f. Schillerem), Najwyższa Istność, Wieczna Istność, Twórca 
natury (Ludwik Adam Dmuszewski), Sprawca natury, Wielki Ojciec przyrodzenia 
(znów w ślad za Schillerem – w Pieśni o radości; w zbiorze Wolańskiego – Pochwa-
ła radości), Najwyższy (Gawdzicki), Władca świata (Brodziński) i podobne. W wier-
szu Wojciecha Bogusławskiego Pamięć dla ubogich adresatem początkowej apo-
strofy jest „Wieczna Istność”, określana potem terminem „Niebo”. W pieśni Ludwi-
ka Osińskiego z 1806 roku, rozpoczynającej się od incipitu „Co za Opatrzność nad 
nami”, będącej pochwałą Napoleona, a po jego upadku i niewielkich zmianach 
frazeologicznych – cara Aleksandra I – Opatrzność jest przymiotem Stwórcy dzia-
łającego w świecie. Obok tych sfomułowań pojawiają się określenia o charakterze 
metonimicznym – „Niebo” bądź „Niebiosa” (Bogusławski, Brodziński, Wężyk); czy 
synekdochicznym – „Opatrzność” (sprowadzenie Stwórcy do jednego z Jego przy-
miotów: Henryk Kałużyński, Wolański), tradycyjne wezwania do Stwórcy: „Panie” 
(„Wesprzyj, o Panie, cnotliwych plemię” – w pieśni O zgodzie braterskiej w zbiorze 
Wolańskiego, także u Brodzińskiego), „Panie [...], oświeć dzieci Twych mądrością” 
(Modlitwa, z niemieckiego, Wolański), „Panie nad Pany” (w zbiorze Gawdzickiego) 
albo po prostu „Bóg” – jak u Kniaźnina, Brodzińskiego lub w pięknej frazie: „Bóg 
zmierza czas toczącej się wieczności [...]”, w ostatniej pieśni zbioru Wolańskiego 

26 K. B r o d z i ń s k i, Wolność, Wiara, Światło. W: Poezje, t. 2, s. 97, 470. Wiersz został odczytany na 
posiedzeniu loży „Świątynia Izis” 30 VI 1817, a może i 25 VII tego roku – według innych źródeł. 
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Duetto na zamknięcie loży (P 173; przekład z języka niemieckiego autora tej publi-
kacji). 

Cześć Twoja, o Władco świata, 
Coś ulubił Zakon sobie,

Niech nas Twa wieczna oświata
Wiedzie drogą cnót ku Tobie! 27

Zauważmy, że poza określeniami wywodzącymi się z tradycji wolnomularskiej 
są to typowe zwroty charakterystyczne dla XVIII-wiecznej poezji nienacechowanej 
wyznaniowo, deistycznej z ducha, lecz pisanej przez autorów odżegnujących się od 
deizmu lub zgoła osadzonej w tradycjach katolickich. Metonimią „Niebo” posługu-
je się np. Karpiński nie tylko w wierszu o tematyce społecznej Przeciwko Fanaty-
zmowi, wielokrotnie w Pieśniach nabożnych, ale nawet w utworach dotyczących 
zupełnie innej materii: w pieśni Przypomnienie dawnej miłości, w wierszu Starzec 
i córka. Myśl z „Voyageur sentimental”, do U. D. S. W. Ten sam poeta odwołuje się 
do Opatrzności w odzie Do Wolności, w wierszach Przeciwko Deistom, Myśli jesien-
ne. Do książęcia Adama Czartoryskiego [...], a przede wszystkim w utworze O Opatrz-
ności Boskiej z cyklu Pieśni nabożne. Podobnie czyni Krasicki, każąc Nipuańczykom 
oddawać cześć Najwyższej Istności, która kojarzy się nieodparcie z terminologią 
deistyczną, lub wierzyć w Opatrzność 28. Takich przykładów można wymienić znacz-
nie więcej.

Wśród kontekstów biblijnych w pieśniach wolnych mularzy dominują wątki 
starotestamentowe. W zbiorze Gawdzickiego w Wierszu na uroczystość ś[więtego] 
Jana autor nawiązuje do początku Księgi Rodzaju (1, 1–5):

Jednym wyrzeczeniem słowa,
Z ciemności odwiecznej Nocy –
Dzieło Mądrości i Mocy – 
Wzniosła się Świata budowa 29.

Do tego samego fragmentu Genesis (1, 3) nawiązuje Brodziński w wierszu Po-
tęga oświaty 30. Ale przecież samo to odwołanie ma u źródła początek Ewangelii 
Janowej, które dopiero odsyła do Księgi Rodzaju, a obaj święci Janowie to postacie 
Nowego Testamentu. W tym samym zbiorze ludzi określa się zwrotem „Dzieci Ada-
ma”, jak w Mądrości Syracha (40, 1): 

Wielka udręka stała się udziałem każdego człowieka
i ciężkie jarzmo áspoczęłoñ na synach Adama,
od dnia wyjścia z łona matki,
aż do dnia powrotu do matki wszystkich 31.

27 K. B r o d z i ń s k i, Wiersz obrzędowy w święto imienia N[ajprzewielebniejszego] i N[ajdoskonalsze-
go] B[rata] Ludwika Osińskiego [...]. W: Poezje, t. 1, s. 30, 479.

28 Szerzej na ten temat, wraz z analizami frazeologicznymi i krótkim omówieniem literatury przed-
miotu zob. J. T. P o k r z y w n i a k, Pisarz religijny. W: Ignacy Krasicki. Wśród pisarzy polskiego 
oświecenia. Poznań 2015, s. 131–132 n.

29 f. G a w d z i c k i, Wiersz na uroczystość ś[więtego] Jana. W: Pieśni wolnomularskie, s. [18], w. 33–
36.

30 K. B r o d z i ń s k i, Potęga oświaty. W: Poezje, t. 2, s. 91, 469.
31 Biblia Jerozolimska. Wyd. 1. Poznań 2006, s. 987. 
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Brodziński, w Wierszu na obchód żałobny po [...] Józefie Orsettim [...] z ro- 
ku 1815, zwraca się do Jehowy 32, wolni mularze odwołują się do tak ważnej dla 
nich tradycji budowniczych Świątyni Salomona (1 Krl 5–8), śpiewają biesiadną 
Pieśń bankietową 33 na cześć Noego, który jako pierwszy zasadził winnicę i sporzą-
dził wino (Rdz 9, 20). Stosunkowo rzadko zdarzają się odniesienia do Nowego Te-
stamentu, choć – jak widzieliśmy przy okazji przywoływania świętych patronów – 
faktycznie są one częstsze, niż to się wydaje na pierwszy rzut oka. W praktyce lo-
żowej, szczególnie tam, gdzie wolnomularze sięgali po symbolikę różokrzyżowców, 
nawiązań ewangelicznych było dużo przede wszystkim w przedstawieniach graficz-
nych 34. Wojciech Pękalski – jedna z ciekawszych postaci w gronie autorów pieśni 
wolnomularskich, zresztą zmarły wcześnie w niewyjaśnionych okolicznościach – 
w zbiorze Elsnera, w Pieśni ogólnej (inc. „Bracia, w tym prawdy kościele”), przywo-
łuje fragment z Ewangelii według św. Mateusza o dawaniu jałmużny (Mt 6, 1–4):

Spiesząc tam, gdzie rozpacz nęka,
Gdzie biednym nędza doskwiera,
Nie wie nasza lewa ręka
O prawej, gdy łzy ociera.
A ten, co pomoc znajduje,
Nie nam, niech Niebu dziękuje 35.

O ile niewielkie tomiki Elsnera, Gawdzickiego czy Budziszewskiego służą przede 
wszystkim najważniejszym praktykom lożowym, o tyle obszerny zbiór Wolańskiego 
jest dość niezwykły. Powstał stosunkowo późno, pod koniec drugiej dekady wie- 
ku XIX, w latach względnej stabilizacji pokongresowej, odczuwalnej także w śro-
dowisku masońskim. Niezwykłość zbioru polega głównie na tym, że w większym 
stopniu niż twórcy pozostałych śpiewników Wolański wykorzystuje dawne pieśni 
napisane przez wolnomularzy lub nawet inne XVIII-wieczne pieśni zaadaptowane 
na potrzeby lożowe. Zbiór ten datował autor jako kierowany do druku w paździer-
niku 5817 (1817) roku we wsi Wróble pod Inowrocławiem:

Niech Cię to nie urazi, łaskawy Br[acie] Czytelniku, że niektóre znajome Ci Pieśni przeformowane 
zostały. W części okoliczności tego wymagały, a w części będąc one przy szczególnym jakim zdarzeniu 
utworzone, potrzebowały przeistoczenia, aby się znowu przy podobnej okazyi przydały. 

Upraszam Cię także, jeżeli Pieśni, jakie posiadasz, abyś mi one do drugiego Tomu tego Pieśnika 
łaskawie raczył udzielić, pod adresem: 

Do W[ielmożne]go Wolańskiego, w Wróblach pod Inowrocławiem, w Ks[ięs]twie Poznańskim. [P [2]]

Mechanizm gromadzenia tekstów przez Wolańskiego wydaje się podobny do 
tego, z jakim wcześniej można było mieć do czynienia przy Elsnerowskiej praktyce 
kompozytorskiej (nie tylko wolnomularskiej). Otóż Elsner skomponował zbiór pie-
śni masońskich z utworów sobie dostępnych, dopisując jedynie nowe melodie lub 
czerpiąc z własnych już istniejących. Ale dobierając utwory literackie do pieśni 
różnych od wykorzystywanych w praktyce lożowej, Elsner z reguły – poza pierwszą, 

32 K. B r o d z i ń s k i, Wiersz na obchód żałobny po [...] Józefie Orsettim [...]. W: Poezje, t. 1, s. 36, 482. 
33 Pieśń bankietowa. P 3 (przeł. T. W o l a ń s k i).
34 Zob. Z a ł ę s k i, op. cit., cz. 2, s. 62–66.
35 W. P ę k a l s k i, Pieśń ogólna. W: E l s n e r, Pieśni wolnomularskie, s. [32], w. 7–12. 
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wczesną fazą działalności kompozytorskiej – sięgał po teksty „światowe” (niema-
sońskie), których autorami również byli wolnomularze. Chętnie zatem komponował 
pieśni do słów franciszka Dionizego Kniaźnina, Juliana Ursyna Niemcewicza, 
Ignacego Tańskiego, a potem także Jana Drozdowskiego, Ludwika Adama Dmu-
szewskiego, Ludwika Osińskiego, Brunona Kicińskiego i innych – współpracował 
też z Kazimierzem Brodzińskim. Poza nielicznymi wyjątkami (Niemcewicz, Kniaźnin) 
i utworami powstałymi jeszcze w latach osiemdziesiątych XVIII wieku autorzy ci 
na ogół pisali wiersze specjalnie na okazję śpiewu lożowego i nie zamieszczali ich 
już potem w swoich wydaniach zbiorowych, rozgraniczając to, co przeznaczone dla 
uszu braci – i to, co dla profanów. Nie była to, oczywiście, reguła bezwyjątkowa 
(Kniaźnin, Niemcewicz, Tański), ale wystarczająco wyrazista, by można ją zaobser-
wować. 

Otóż Wolański zbierał i układał w stosownej kolejności zarówno wiersze prze-
znaczone do praktyki lożowej (rytuału), jak i utwory inne, spełniające oczekiwania 
braci. Wykorzystywał w tym celu głównie wiersze znanych wolnomularzy:  Adam-
czewskiego, Drozdowskiego, Kniaźnina etc. Zamieszczenie wierszy Kniaźnina sta-
nowi pewną oczywistość, jako że należał on jeszcze w latach osiemdziesiątych wie- 
ku XVIII do loży „Świątynia Izis” wspólnie z wieloma współpracownikami Czarto-
ryskich, a przede wszystkim wraz z samym Generałem Ziem Podolskich. Nie poda-
jąc autora, przytacza więc Wolański cały wiersz Kniaźnina Hymn do Boga, rozpo-
czynający się od słów: 

Od Ciebie moja niech zabrzmi lira
Twoją na zawsze strojona wiarą;
Znajoma Tobie moja myśl szczyra
I usta zgodne z serca ofiarą.

Czym tchnę, co czuję, co mię wzbić może,
Twoja to wola, Twoja moc, Boże! [P 95, w. 1–6]

Charakterystyczne, że Elsner nie sięgał po Kniaźninowe wiersze skierowane do 
Boga, zrobił to dopiero Wolański. Ale Wolański najwyraźniej szukał utworów właśnie 
o takiej tematyce. 

Ten sam autor czy raczej redaktor zbioru wykorzystał kilka wierszy Krasickie-
go, znanych z wydania franciszka Ksawerego Dmochowskiego, a zatem w roku 
1817, podczas przygotowywania Pieśnika wolnomularskiego, dostępnych na czy-
telniczym rynku. Poza pierwszym z cytowanych wierszy podaję partie początkowe 
lub charakterystyczne części tych utworów, przez Wolańskiego powtórzonych za 
Dmochowskim w całości. Tylko jeden z wierszy został przytoczony przez autora 
zbioru we fragmentach. 

Modlitwa należy do lepiej znanych wierszy Krasickiego 36: 

Stwórco! my Twoje stworzenia,
Chwałę Twoją świętą głosim;

36 Zob. T. K o s t k i e w i c z o w a, Dodatek krytyczny. W: I. K r a s i c k i, W: Dzieła zebrane. Pod red. 
Z. G o l i ń s k i e g o, kontynuowaną przez J. T. P o k r z y w n i a k a  i M. P a r k i t n e g o. Seria 
pierwsza: Pisma literackie. T. 2: Zbiory wierszy. Oprac. T. K o s t k i e w i c z o w a. Poznań 2019, 
s. 875–876. Dzieła zebrane. Seria 1. Red. Z. G o l i ń s k i. Na fakt pojawienia się wierszy Krasic-
kiego w tym zbiorze wskazywała już przed laty W i c h r o w s k a  (A 19).
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Czym jesteśmy? Twe zdarzenia.
Pozwoliłeś prosić, prosim.

Łaska Twoja daje, bierze,
Dasz czy weźmiesz, zawsześ Panem.
Daj użytek, daj go w mierze,
To jest najszczęśliwszym stanem.

Twoje dawać, nasze prosić.
Twoje kazać, nasze służyć.
Dasz ubóstwo, daj go znosić;
Dasz obfitość, daj jej użyć. [P 128] 

Krasickiego raczej nikt nigdy nie posądzał o związki z ruchem wolnomularskim. 
Sformułowania użyte przez XBW dobrze jednak oddają charakter oświeceniowych 
zwrotów do Stwórcy. Pod kolejnym numerem śpiewnika figuruje następny wiersz 
Krasickiego Ojczyźnie. Jak łatwo można się domyśleć, jest to Hymn (inc. „Święta 
miłości kochanej Ojczyzny”), dobrze znany od lat siedemdziesiątych XVIII wieku, 
jeden z najpopularniejszych i najdoskonalszych polskich wierszy oświeceniowych 
o tematyce patriotycznej. W czasie powstania listopadowego, a zatem w 13 lat póź-
niej, stary już Elsner skomponował do niego nową melodię i Hymn Krasickiego w tej 
postaci służył powstańczym oddziałom. Ciekawe wszakże, czy Elsner kojarzył go 
wcześniej z lożowej praktyki, czy też po prostu wiersz Krasickiego był tak powszech-
nie znany? 

Kolejna pieśń, zatytułowana Przyjaźni, stanowi trawestację wspomnianego 
Hymnu, dokonaną najpewniej przez Wolańskiego:

Święta Przyjaźni, wielki darze Boga,
Mieścisz się tylko w sercach pełnych cnoty,
Darzy rozkoszą twa potęga droga,
Zmniejszasz uciski, cierpienia, kłopoty.
Tobą się łatwo goi rana sroga,
Kruszysz niszczące sprzecznych losów groty.

Kto ciebie poznał, kto twą dzielność czuje
I w smutnym zgonie pociechę znajduje. [P 130, w. 1–8]

W dalszych częściach zbioru Wolańskiego znajdujemy jeszcze inne wiersze 
Krasickiego, m.in. utwór zatytułowany Niestateczność losu, znany z krytycznych 
wydań poety pod incipitem „Czemuż się skarżysz na fortuny ciosy”. Wolański po-
wtarza tytuł z niewielkimi zmianami za Dmochowskim 37:

Czemu się skarżysz na fortuny ciosy,
W twych użaleniach mniej baczny?

Nie wiesz, jakie są zmienne ludzkie losy,
Jaki jej humor dziwaczny? [P 42, w. 1–4]

Kolejnym utworem Krasickiego zamieszczonym przez Wolańskiego w zbiorze 
jest Hymn do Boga (u Dmochowskiego: Do Boga) 38:

37 K o s t k i e w i c z o w a, Dodatek krytyczny, s. 834–835. U Dmochowskiego tytuł brzmi: O niestatecz-
ności losu.

38 Ten sam wiersz Krasickiego parafrazował także I. T a ń s k i  w dramatycznym wierszu Hymn do 
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Do Ciebie, Panie, wznosim nasze prośby.
Czy cieszysz dary, czyli trwożysz groźby,
Zawsze jest szczęście pod Twym świętym progiem,

Boś Ty jest Bogiem. 

Stwórco, stworzenie wsparcia Twego czeka,
Z niczegoś stworzył marnego człowieka,
A dając duszę, choć zejście przyśpieje,

Dałeś nadzieję.

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

A w ten czas, czy człek płacze, czy się śmieje,
Ukrzepiającą zyskawszy nadzieję,
Oczy, co rzeźwi radość, smuci trwoga,

Wznosi do Boga. [P 50–51, w. 1–8, 17–20]

Charakterystyczne, że wśród odpisów znajdujących się w Ossolineum jedna 
z kopii zawiera strofę dopisaną jako wersy 21–24 (strofa 6) przez innego autora, 
być może będącą świadectwem wolnomularskiej recepcji tekstu: 

Wznosi, ponosząc przykrości i blizny,
Wznosi i czulej dla miłej Ojczyzny
I bardziej cierpiąc, kiedy ona traci,

Wznosi dla braci 39. 

Kolejny wiersz Krasickiego to Pociecha. Znamienne, że braci z „zakonu” pocią-
gało to, co dla pisarstwa XBW najbardziej charakterystyczne, będące jednocześnie 
wyrazem jego postawy moralisty i mędrca czerpiącego natchnienie z antycznych 
źródeł oświeceniowego klasycyzmu: wszechobejmująca zasada umiaru, złotego 
środka, spokojne znoszenie przeciwności losu, wewnętrzna niezależność, odrzuce-
nie egoizmu, zaangażowanie w sprawy społeczne, wysiłek na rzecz odpowiedzial-
ności społecznej, wreszcie troska o postawę głęboko moralną:

Gdy się los uprze czynić nieszczęśliwym,
Co czynić, widząc smutną alternatę?
Być trwałym w zdaniu, w przygodzie cierpliwym
I rzeczą zmienną zwać korzyść i stratę. 

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

Myśleć: co innym, to też przyszło do mnie,
Myśleć: dla innych gorzej się rzecz wspaczy.
Przyjdzie los dobry, bierzmy dary skromnie,
Nie przyjdzie, podłej strzeżmy się rozpaczy. [P 57, w. 1–4, 9–12]

I jeszcze jeden wiersz XBW znalazł się w wolnomularskim zbiorze. Jest to Pieśń 
na dzień 3 maja roku 1792, z której pozostawiono pierwszą oraz trzecią strofę 
i opatrzono tak zmieniony utwór nowym tytułem – Modlitwa: 

Wyższym nad nieba wzniosły majestatem,
Boże, co raczysz zawiadować światem

Boga za Rodziców (w: Wiersze i pisma różne. Dzieło pogrobowe. Warszawa 1808, s. 269). Rodzice 
Tańskiego zostali zamordowani przez Rosjan podczas rzezi Pragi w 1794 roku.

39 Cyt. za: K o s t k i e w i c z o w a, Dodatek krytyczny, s. 872.
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I dobrodziejstwy, czym jesteś, objawić,
Pozwól się sławić!

Daj użyć, coś dał, w pokoju i zgodzie,
Daj ducha rady i męstwa w narodzie,
Podległość rządną, w swobodzie wstrzymałość,

W działaniu trwałość! [P 169] 

Zwróćmy uwagę, że w zbiorze Wolańskiego naliczyliśmy aż sześć utworów Księ-
cia Biskupa Warmińskiego (pięć przytoczonych w całości, jeden we fragmentach) 
oraz jedną trawestację jego wiersza. 

W dwóch pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku w środowiskach wolnomu-
larskich daje się zaobserwować wyraźna potrzeba zwiększenia repertuaru poezji 
o odniesieniach religijnych. Pisano już w ślad za literaturą przedmiotu, że brako-
wało tekstów pieśni i nut w ogóle, ale jak widać, braki te rysowały się w bardzo 
określonych obszarach tematycznych. Poza tym dość swobodnie adaptowano 
oświeceniową poezję religijną czy moralistyczną. Można więc sądzić, że albo zasa-
da, której niezwykle rygorystycznie trzymał się Elsner, by teksty pieśni śpiewanych 
w loży wychodziły wyłącznie lub prawie wyłącznie spod pióra braci, w kilka lat 
później nie była już tak rygorystycznie przestrzegana, albo też Wolański, kompo-
nując zbiory ze znanych sobie bądź odnalezionych utworów w ówczesnych wyda-
niach, nie zwracał większej uwagi na lożową przynależność autorów lub po prostu 
o niej nie wiedział, a wiersze dobierał, dbając o stylistyczną i frazeologiczną odpo-
wiedniość z masońskim „duchem”. Można również zaryzykować twierdzenie, że 
dla ruchu wolnomularskiego wraz z upływem lat XVIII-wieczna poezja oświecenio-
wa stanowiła po prostu stylistycznie, frazeologicznie, wyobraźniowo i wreszcie 
ideowo najbliższy wspólny obszar. Nie dotyczy to jednak wszystkich pisarzy, 
a tylko tych – jak właśnie Krasicki – w których twórczości rodzaj wyobraźni reli-
gijnej był najbliższy zracjonalizowanym formułom prezentującym podstawy po-
rządku świata. 

Inne wiersze pomieszczone w śpiewnikach, rozproszone w druczkach ulotnych, 
broszurach bądź rękopisach odzwierciedlają takie same lub podobne tendencje, 
których ślady obserwowaliśmy do tej pory:

Ty, co w opiece wszystkie masz ziemie,
Wesprzyj, o Panie, cnotliwych plemię.

(O zgodzie braterskiej, P 12, w. 17–18)

Nasz Budowniku, Tobie cześć i chwała,
Wielkość Twa w pośród tylu światów działa,
Moc wszelka pod Twą potęgą upada,
Twych niedościgła zamiarów zasada. 

Natury skutkiem obfitej dowodzisz,
Jakeś łagodny, tak przeciwność słodzisz.

Wejrzyj na związek Mularzów cnotliwy,
Co głos z tej kuli wznosi do Cię tkliwy.
Dla zwycięstw cnoty, na ogromie świata,
Stawia Ci kościół, a zbrodnie umiata.

Zdrowym rozumem swe czyny kieruje
I trwałe szczęście dla wszystkich buduje. 

(Hymn do Boga, P 75, w. 1–12)
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I jeszcze Hymn – tym razem pochodzący spoza zbiorów wymienionych na po-
czątku tego szkicu. Jest to niejako wiersz programowy, związany ze śmiercią jed-
nego z braci, doskonale wpisujący się w założenia ruchu wolnomularskiego, wska-
zujący sytuację, kierunki działań, pożądane postawy... 

Na próżno płochą nadzieją
Świat się za szczęściem upędza,
Idą z nim ciągłą koleją:
Cierpienie, smutek i nędza.

Wpośrzód nich człowiek się rodzi,
Z nimi żyje na przemiany,
Żałując lub żałowany
Kresu swojego dochodzi.

Chór

Sama nawet doskonałość
Niedoli naszej obrazem;
Bo cóż jej pierwszym przykazem?
Cierpieć, a przytłumiać żałość.

Nie masz tego w naszym gronie,
Który był jego ozdobą,
A nam w tym świętym zakonie
Nie wolno płakać nad sobą.

Lecz kiedy jest cześć godniejsza
Nad łzy i jęki światowe,
Niech pamięć cnot żal umniejsza
I wróci straty połowę.

Chór
Bracia, uzbrojmy się w stałość,
Chociaż nas słuszny żal skłania,
Bo tak każe doskonałość:
Umieć cierpieć bez szemrania.

Zrzuciwszy znikome pęta,
Wolen podchlebstw i potwarzy,
Doszedłeś, gdzie prawda święta
Prowadzi wolnych mularzy.
Już wielki Budownik świata
Umieścił cię przed swym tronem,
Spraw, by cnót twoich oświata
Nie wygasła nad zakonem.

Chór

Bracia, uzbrojcie się w stałość,
Chociaż was słuszny żal skłania,
Bo tak każe doskonałość:
Umieć cierpieć bez szemrania 40.

Czy można połączyć sygnalizowane tutaj cechy w jedno spójne rozpoznanie, 
pozwalające na wyodrębnienie tego rodzaju twórczości, którą trzeba by nazwać 

40 Archiwum Główne Akt Dawnych. Archiwum Masońskie, sygn. 341 VIII 9/1.
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poezją religijną masonów polskich w dobie oświecenia, zwłaszcza późnego oświe-
cenia? Wydaje się, że przedstawiony w niniejszym szkicu zarys wymaga jeszcze 
doprecyzowania i dalszych studiów szczegółowych, kilka cech tego pisarstwa moż-
na jednak wskazać. 

Główny wyróżnik takiej poezji stanowi specyficzna frazeologia wolnomularska, 
która wyraźnie wyodrębnia wiersze masońskie z tych, które w punkcie wyjściowym 
nie były przeznaczone na użytek lożowy, powstawały na zewnątrz, poza środowi-
skiem wolnomularskim, i nie były przeznaczone do odśpiewania w lożach. 

Wszakże środowisko masońskie, mimo pozorów zachowania tajemnicy i rytuału 
wzbudzającego lęk (lub ciekawość) profanów, nie funkcjonowało w społecznej i śro-
dowiskowej izolacji – ci sami poeci tłumaczyli niemieckie pieśni lożowe na język 
polski, pisali hymny, pieśni i modlitwy na wewnętrzny użytek braci oraz układali 
wiersze, nieraz o bardzo podobnej tematyce, drukowane „w świecie”, wśród profa-
nów, czyli... w ich własnym środowisku literackim. Masońska frazeologia stanowi-
ła jedynie znak rozpoznawczy, faktycznie zewnętrzny, identyfikacja ideowa miała 
nieporównywalnie głębszy charakter. Wolnomularska bezwyznaniowość była w du-
żej mierze pochodną ogólnooświeceniowego dezawuowania, a w dalszej konsekwen-
cji negowania chrystocentrycznej specyfiki chrześcijaństwa. Nawet jeśli ten sposób 
rozumienia rzeczywistości nadprzyrodzonej nie wzbudził nad Wartą, Wisłą, Nie-
mnem, Dźwiną i Dniestrem szerszego zainteresowania, to na pewno odcisnął się 
w językowych formułach dość powszechnie przyjętych w ówczesnej literaturze, 
omijających imię Zbawiciela i Najświętszej Marii Panny oraz wątki nowotestamen-
towe. Nie jest to wszakże odpowiedź na pytanie, czy – a jeśli tak, to jak głęboko – 
zmieniła się wewnętrzna świadomość pisarzy posługujących się tą frazeologią. 
Stosunkowo późny przykład Brodzińskiego zdaje się wskazywać, że były to zmiany 
powierzchowne, znacznie wcześniejszy przykład Kniaźnina wymaga wnikliwszego 
naświetlenia, mimo iż istnieją już bardzo ważne i ciekawe propozycje interpreta-
cyjne, nie uwzględniające jednak kontekstów masońskich lub uwzględniające je 
tylko w niewielkim stopniu 41. W konsekwencji do zasobu utworów (zresztą o różnej 
wartości literackiej) śpiewanych w lożach weszły przede wszystkim pieśni typowe 
dla oświeceniowego myślenia o naturze transcendencji, a zwiększenie liczby wątków 
starotestamentowych było pochodną zarówno echa koncepcji masońskich, deistycz-
nych, jak i oryginalnych niemieckich pieśni wywodzących się z kręgu protestanc-
kiego. Całość tych zjawisk nie wydaje się wszakże typowa dla polskiego oświecenia 
w ogóle, dość przypomnieć twórczość innych pisarzy lub inną część ich twórczości, 
by zobaczyć, że także pod tym względem jest to tylko jeden z nurtów pisania o trans-
cendencji w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku. 

Podobną sytuację obserwujemy w zespole wierszy piętnujących negatywne 
zjawiska społeczne i gloryfikujących postawy humanitaryzmu. Jest to – jak sądzę – 
przede wszystkim wyraz krytycyzmu oświeceniowego właściwego epoce w ogóle, nie 
wymagającego powiązań z tajnymi organizacjami. Jednak i tutaj właśnie frazeolo-
gia odróżniała poezję wolnomularską od wierszy profanów – potępienie fanatyzmu, 
ciemnoty, zabobonu, zbrodni przeciwko człowieczeństwu, oskarżenia pod adresem 

41 Zob. T. K o s t k i e w i c z o w a, Transcendencja w liryce Kniaźnina. W zb.: Motywy religijne w twór-
czości pisarzy polskiego oświecenia. Red. ... Lublin 1995. 
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wielkich instytucji dokonujących karygodnych nadużyć w przeszłości szło w parze 
z programem pozytywnym, będącym z kolei przejawem oświeceniowego humanita-
ryzmu i dążenia do „oświecenia” szerokich warstw społecznych. Pochwała współ-
czucia dla nieszczęścia, ubóstwa, działań na rzecz wsparcia nędzarzy i pokrzyw-
dzonych – prowadziły do sakralizacji takich wskazanych już tu kategorii, jak Do-
broczynność, Cnota, Przyjaźń, Oświata – a także Ojczyzna. Nie był to jednak program 
zasadniczo odrębny od idei propagowanych przez pisarzy polskiego oświecenia, 
choć stopień intensyfikacji w ich formułowaniu odbijał postulatywną utopijność 
wolnomularskiego programu. Wszakże podobnie jak w przypadku formuł odnoszą-
cych się do sfery sacrum – odnotowujemy i na tym obszarze całą gamę zróżnicowa-
nych postaw, które odzwierciedlają się w rozmaity sposób w twórczości poetyckiej.
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POLISH MASON RELIOGIOUS POETRY A RECONNAISSANCE

Contrary to publishing a few crucial papers in the poetry of Polish freemason poetry of the 18th c. and 
beginning of 19th c. (until circa 1831), the issue of Masonic religious verse has so far been discussed 
only marginally. It is uncertain whether, in general, we can use the term Masonic “religious” poetry, 
though it seems that, facing the continuously reappearing issues and a plethora of sacral motifs found 
in the pieces used in freemasonic practice, we can resort to such category. The analysis is performed 
on a few collections of Masonic poetry from the beginning of the 19th c., namely by Józef Elsner (1811), 
feliks Gawdzicki (1814), Tadeusz Wolański (1817 and 1818), franciszek Budziszewski (circa 1820) and 
other. The analysed threads and motifs indicate that the Masonic circle naturally applied characteris-
tic phraseology, explicitly differentiating brethren from laymen, and a set of special Masonic songs 
connected with the rite; additionally they used the commonly known literary pieces that primarily re-
flected the attitudes to all forms of transcendence that were peculiar to the 18th c. Enlightenment po-
etry. They eagerly resorted to Ignacy Krasicki’s songs, and the Mason stylistics proved to have much 
in common with clusters or words as well as with formulas of poetry typical of both Classicism and 
Sentimentalism. Condemnation of fanatism, ignorance, and superstition, accusations of grand institu-
tions for unpardonable overuse in the past went parallel to a positive programme, a symptom of the 
18th c. humanitarianism and strive to enlighten wide social groups, as well as led to sacralisation of 
such categories as Charity, Virtue, friendship, Education, and also Homeland.
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KRAJOBRAZ W „WIERSZACH RÓŻNYCH” I W „WIERSZACH Z LISTAMI” 
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W twórczości Ignacego Krasickiego dobrze widoczna jest, z jednej strony, względna 
jej jednolitość czy spójność, niezależna od wewnętrznych zróżnicowań gatunkowych 
lub tematycznych, z drugiej wszakże – wyraźnie dostrzec można odrębność bądź 
swoistość poszczególnych fragmentów jego dorobku, mającą źródła w zdyscyplino-
wanej i świadomej strategii autorskiej, która opierała się na znakomitej znajomości 
reguł teoretycznych oraz konsekwentnym ich stosowaniu. Kwestie te przyciągały 
uwagę czytelników, interpretatorów i badaczy, którzy dążyli zarówno do wskazania 
źródeł i specyfiki tej spójności, jak i do opisania twórczości Krasickiego przy użyciu 
rozmaitych opozycji, rozdzielających ją na wiele obszarów czy rejestrów, także 
uwzględniając perspektywę biografii. Refleksja nad jednolitością i zróżnicowaniem 
twórczości oraz postawy autora Monachomachii pojawiała się przede wszystkim – 
niejako siłą rzeczy – w jego monografiach i innych próbach całościowego ujęcia, 
lecz występuje również w pracach dotyczących poszczególnych zagadnień podej-
mowanych w pisarstwie Krasickiego, np. w studiach nad uprawianymi przez niego 
gatunkami. 

Problematyka sposobu ukazywania krajobrazu w dziełach Krasickiego nie do-
czekała się do tej pory całościowego opracowania, gdyż ani nie została uznana za 
jeden z elementów, który miałby zapewniać spoistość tej twórczości, ani nie była 
sygnalizowana przez badaczy jako kwestia szczególnie dla niej istotna. Należy zgo-
dzić się z taką praktyką badawczą, która zasadniczo trafnie odzwierciedla mało 
eksponowane miejsce zainteresowań pejzażowych w twórczości Krasickiego. Jednak 
poczynione dotychczas obserwacje dowodzą, że w niektórych fragmentach i kon-
tekstach mogą one odsłaniać znaczenia nie całkiem spodziewane, przy tym intere-
sujące w perspektywie studiów nad pisarzem, a także szerzej, nad postrzeganiem 
i przedstawianiem krajobrazu przez polskich oświeconych 1. 

1 Zob. S. G r a c i o t t i: Liryczny świat Krasickiego. W: Od renesansu do oświecenia. T. 2. Warsza- 
wa 1991; Lidzbark Krasickiego: od miejsca fizycznego do przestrzeni poetyckiej. W zb.: Ignacy 
Krasicki. Nowe spojrzenia. Red. Z. G o l i ń s k i, T. K o s t k i e w i c z o w a, K. S t a s i e w i c z. War-
szawa 2001. – R. M a g r y ś, O artyzmie „Podróży z Warszawy do Biłgoraja” Ignacego Krasickiego. 
„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria filologiczna” z. 41 (2001). – 
R. D o k t ó r, Krasicki nasz powszedni. Lublin 2011, zwłaszcza rozdz. W „pięknych okolicznościach 
przyrody”. – Czytanie Krasickiego. Red. T. K o s t k i e w i c z o w a, R. D o k t ó r, B. M a z u r k o w a. 
Warszawa 2014. Zob. też M. C i e ń s k i, Pejzaże oświeconych. Sposoby przedstawiania krajobrazu 
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Należy tu zauważyć, że w Satyrach, Listach, Bajkach i przypowieściach, Bajkach 
nowych elementy krajobrazowe są wykorzystywane w minimalnym stopniu; nato-
miast w Listach o ogrodach mają one specyficzną funkcję, łączącą się z głównym 
przedmiotem tych utworów. Niewątpliwie znacznie więcej tych elementów pojawia 
się w poematach, do których, zgodnie z układem przyjętym w Dziełach zebranych, 
zaliczam poematy heroikomiczne, Wojnę chocimską i Pieśni Ossjana (zwłaszcza ten 
ostatni utwór zasługiwałby na dokładną analizę). Kwestie krajobrazowe w Panu 
Podstolim były już przedmiotem uwagi badaczy, choć przede wszystkim w powią-
zaniu z wątkami ogrodowymi; lektura powieści Krasickiego w tej perspektywie 
powinna pozwolić poszerzyć materiał analityczny, lecz nie oczekiwałbym wielkiego 
bogactwa w tym zakresie. 

Dopiero jednak po ujęciach cząstkowych (i przy uwzględnieniu kontekstu pro-
zy niepowieściowej, zwłaszcza Uwag) można będzie sformułować wnioski synte-
tyczne dotyczące sposobów przedstawiania pejzażu w twórczości Krasickiego, 
które będą miały odpowiednie oparcie w analitycznej lekturze utworów. Dotych-
czasowe rozpoznania są bowiem obarczone konsekwencjami niesystematyczności 
i – zwłaszcza jeśli perspektywy krajobrazową i ogrodową uznaje się za tożsame – 
mogą prowadzić do budzących wątpliwości twierdzeń ogólnych. 

Niniejszy szkic nie stanowi próby pełnego ujęcia kwestii krajobrazowych w pi-
sarstwie Krasickiego, ogranicza się, zgodnie z tytułem, do materiału z dwóch zbio-
rów – Wierszy różnych i Wierszy z listami. Równocześnie jednak jest to spojrzenie 
na pewną całość, a mianowicie na zbiory utworów z wyraźnym komponentem li-
rycznym 2. Odróżniają się one od innych zbiorów Krasickiego wyraźnie uporządko-
wanych (gatunkowo) widoczną okazjonalnością, niejednolitością, brakiem konse-
kwentnej zasady porządkującej – co nie powinno dziwić, jako że kształt ich (i tytu-
latura) są w znacznym stopniu wynikiem decyzji edytorów, a nie rozstrzygnięć 
pisarza 3. 

W stosunku do całości tych zbiorów (pierwszy z nich zawiera 84 teksty, drugi – 
41) utwory z elementami krajobrazowymi są nieliczne: w pierwszym przypadku za 
takie można uznać Noc, Powązki, Pszczoły, [Wpośród okropnej zaciszy...], Dworak, 
[Myśli słodka, gdy spokojna...], w drugim zaś – Podróż z Warszawy do Biłgoraja, 
wiersze Do... [„Odebrałem nie nazbyt pochlebne opisanie...”] i Do... [„Częste zwykłem 

w literaturze polskiej w latach 1770–1830. Wrocław 2000, zwłaszcza rozdz. Listy, uwagi i myśli 
o ogrodach dla pożytku czytelnika: Ignacy Krasicki i Izabela Czartoryska.

2 Odwołuję się tu do perspektywy wprowadzonej przez G r a c i o t t i e g o  (Liryczny świat Krasickiego, 
s. 303): „istnieją w poezji Krasickiego – a nawet w ogóle w jego działalności pisarskiej – mityczne 
miejsca, ku którym zmierzają jego marzenia, niezależnie od planów racjonalnie podjętych, a nie-
kiedy nawet wbrew nim. Miejsca owe stanowią jego świat poetycki, stworzony dzięki zespoleniu się 
najgłębszych dążeń pisarza z obrazami-symbolami będącymi ich wyrazem. Jest to zespolenie, 
które się realizuje w sposób niepełny, gdyż staje mu na przeszkodzie balast kultury literackiej 
pisarza oraz jego program moralny – ale jednak realizuje się ono, zwłaszcza w cyklach o progra-
mowo mniejszym zaangażowaniu literackim, takich jak Wiersze różne i Wiersze z prozą”.

3 Zob. najnowsze uwagi T. K o s t k i e w i c z o w e j  w tej kwestii, jednocześnie wyjaśniające i uzasad-
niające decyzje edytorskie: Nota wydawcy [do Wierszy różnych]. W: I. K r a s i c k i, Dzieła zebrane. 
Pod red. Z. G o l i ń s k i e g o, kontynuowaną przez J. T. P o k r z y w n i a k a  i M. P a r k i t n e g o. 
Seria pierwsza: Pisma literackie. T. 2: Zbiory wierszy. Oprac. T. K o s t k i e w i c z o w a. Poznań 
2019, s. 784–786; Nota wydawcy [do Listów z wierszami]. W: jw., s. 899–902.
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odbierać pytania...”] oraz List imieniem brata do siostry. W pozostałych elementy 
pejzażowe lub do pejzażu odsyłające nie pojawiają się wcale albo też mają charak-
ter okazjonalnych odwołań, które nie mogą być podstawą do analizy. Wymienione 
utwory stanowiły w znacznej części przedmiot bądź osobnych interpretacji, bądź 
obserwacji czynionych w szerszym kontekście 4. Dlatego też nie zostaną tu podjęte 
próby zarysowania pełnych ich interpretacji, ale spostrzeżenia ich dotyczące będą 
koncentrować się na problemach ukazywania krajobrazu.

Rozpoznanie sposobu przedstawiania wątków krajobrazowych przez Krasickie-
go w utworach należących do zbiorów, które są tu przedmiotem zainteresowania, 
będzie się odwoływać do kontekstu europejskiego, niezmiennie istotnego dla twór-
czości pisarza, zharmonizowanego z jego świadomym i konsekwentnym zaangażo-
waniem w bieżącą sytuację Rzeczypospolitej i w problemy polskiej tożsamości. 

Omówienie tylko najważniejszych kwestii dotyczących XVIII-wiecznego rozu-
mienia krajobrazu, a w tym roli, jaką w ówczesnej estetyce pejzażu odgrywały 
ogrody, zdecydowanie wykraczałoby poza ramy tego szkicu. Na jego potrzeby przy-
wołam więc dwa hasła ze specjalistycznych kompendiów dotyczących światopoglą-
du i kultury doby oświecenia. W pierwszym z nich, zatytułowanym Paysage, za-
wartym w Dictionnaire europeen des Lumieres, czytamy: 

Niestabilność stanowi najbardziej wyrazistą cechę pejzażu takiego, jaki oświeceni projektowali 
i tworzyli. Zajmuje on ponadto nie tyle pozycję marginalną, ile sytuuje się poza centrum tego okresu, 
jeśli wziąć pod uwagę granice czasowe tradycyjnie dla niego przyjmowane. W rezultacie jeśli pejzaż 
zaczął wzbudzać zainteresowanie od lat sześćdziesiątych XVIII wieku, to bardzo arbitralnie przyporząd-
kowuje się go do romantyzmu, nawet jeśli podążał swoim szlakiem i realizował swe zapowiedzi. Droga, 
jaką podążał, jest kręta, obszary występowania – zróżnicowane. Pejzaż odnosi się to do malarstwa, to 
do sztuki ogrodów, wchodzi na pole literatury; nie odsłania swej jedności i znaczenia, jednak zaprasza 
chętnych do śledzenia go w całej różnorodności obiektów, które wskazuje 5. 

Kluczowy podrozdział hasła stanowią rozważania o „sile pejzażu”, która ujaw-
nia się w sztuce opisu i w kategoriach estetycznych, lecz sporo uwagi autorka 
poświęca również pejzażowi „w terenie”, czyli sztuce ogrodów. 

Drugie hasło, Landschaft/Garten, pochodzi z tomu zatytułowanego Handbuch 
Europäische Aufklärung. Już graficzny zapis tytułu, zestawiający dwa słowa ozna-
czające ‘pejzaż’ i ‘ogród’ (przy czym w języku niemieckim ogród krajobrazowy określa 
się jako „Landschaftsgarten”), wskazuje na łączne ujmowanie XVIII-wiecznych 
koncepcji i praktyk ogrodowych oraz krajobrazowych. Autor hasła akcentuje nie 

4 W tomie Czytanie Krasickiego znajdują się studia o Nocy, Pszczołach, Dworaku i Liście imieniem 
brata do siostry. O Podróży z Warszawy do Biłgoraja zob. Z. G o l i ń s k i, Ignacy Krasicki. Warsza-
wa 1979, s. 349–351. – M a g r y ś, op. cit. – R. K r z y w y, List – relacja podróżnicza – satyra me-
nippejska. Kształt gatunkowy „Podróży z Warszawy do Biłgoraja” Ignacego Krasickiego. W zb.: 
Wokół reportażu podróżniczego. Red. E. M a l i n o w s k a, D. R o t t. Katowice 2004. – M. S z c z o t: 
Prowincja jako nauczycielka historii, zwierciadło obyczajów i źródło wzruszeń. O „Podróży z War-
szawy do Biłgoraja” Ignacego Krasickiego. „Świat i Słowo” 2 (2012); List menippejski czy menippea 
w formie listu? Uwagi po lekturze kilku listów oświeceniowych. „Symbolae Philologorum Posnanien-
sium Grecae et Latinae” 26 (2016), z. 2. – A. G o c a l, Miejsca pamięci w „Podróży z Warszawy do 
Biłgoraja” Ignacego Krasickiego. W zb.: Oświeceniowe zapisywanie pamięci. Red. M. C h a c h a j, 
A. T i m o f i e j e w. Lublin 2019.

5 S. L e M é n a h è z e - L e f a y, Paysage. Hasło w: Dictionnaire européen des Lumières. Paris 1997, 
s. 831. Słownik ten zawiera też odrębne hasło Jardins, autorstwa M. B a r i d o n a.
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tyle rolę ówczesnych przemian technicznych w kształtowaniu ogrodów, ile ich pro-
gram ideowy, bezpośrednio związany z myśleniem o krajobrazie: 

Zwłaszcza w modelu ogrodu krajobrazowego, który mógł zostać kreatywnie wykorzystany przez 
posiadacza zlecającego prace artyście, odzwierciedlane były wizje utopii, Elizjum, Arkadii, złotego wie-
ku i raju, wykorzystywano też przedstawienia wolności i ograniczeń, wychowania rodzaju ludzkiego czy 
wreszcie społecznego komunikowania się, jak role płci lub zobrazowanie miłości. Krajobrazowo kształ-
towane ogrody służyły jako przestrzenie prezentacji oświeceniowych ideałów 6. 

Jako inne możliwości zastosowania ideowego ogrodów pejzażowych autor hasła 
wskazuje pełnienie przez nie funkcji „skarbca pamięci”, obszaru inscenizacji władzy, 
miejsca przywoływania uczuć; miały one także znaczenie w oświeceniowym dys-
kursie dotyczącym szczęśliwości życia wiejskiego. Podkreśla też rolę ogrodów 
w sztuce i w literaturze: 

Wzajemne oddziaływanie różnych sztuk w kształtowaniu ogrodu i krajobrazu przebiegało zgodnie 
z zasadą „ut pictura poesis” bądź „ut pictura hortus”: jak na obrazie, tak w wierszu lub w ogrodzie – i na 
odwrót 7. 

Eksponowane miejsce zajmuje w tym haśle również refleksja nad funkcjono-
waniem ogrodów pejzażowych w społeczeństwie – zostało przedstawione usytuowa-
nie społeczne ich właścicieli w początkowym okresie rozwoju tego modelu, a na-
stępnie przemiany zachodzące po 1800 roku, które prowadziły do powstania parków 
dostępnych dla szerszej publiczności. 

Znamienne jest, że oba przywołane ujęcia akcentują właśnie wartość przemian 
ogrodów dla kształtowania się pejzażu w XVIII wieku. Jest to perspektywa wyraźnie 
jednostronna, pomijająca np. znaczenie gór, odkrywanie estetyki dzikości, zmiany 
w podróżowaniu; stosunkowo niewiele też pojawia się uwag o zwiększającej się roli 
nastawienia sensualnego w kształtowaniu i percepcji krajobrazu (widocznego rów-
nież w sztuce ogrodów). W haśle Landschaft/Garten podkreślona została rola ide-
owego, całościowego porządku światopoglądowego dla tworzenia ogrodu pejzażo-
wego: nie wystarczy pozbieranie roślinnych czy architektonicznych elementów 
składających się na ogród, by stał się on pejzażem, u jego podstaw musi pojawić 
się element programowy, porządkujący sposób percepcji. Takie rozwiązania oka-
zywały się możliwe tam, gdzie teren miał jednego właściciela, który – wraz z arty-
stą – był w stanie narzucić przestrzeni zasadę kompozycyjną, a w konsekwencji 
skłonić patrzącego na ogród (a także potem opisującego go czy malującego) do 
przyjęcia tejże określonej zasady patrzenia/widzenia 8. XVIII-wieczne sposoby pa-
trzenia, rozumiane jako sposoby percepcji świata, także estetycznej, nie były w ta-
kim stopniu ustabilizowane (poza spojrzeniem na ogród), by regulować odbiór wi-
zualny, by stanowić obowiązujący wzór, kanon postrzegania. 

6 M. N i e d e r m e i e r, Landschaft/Garten. Hasło w: Handbuch Europäische Aufklärung. Begriffe, 
Konzepte, Wirkung. Hrsg. H. T h o m a. Stuttgart–Weimar 2015, s. 323.

7 Ibidem, s. 331.
8 W polskiej praktyce ogrodowej wyrazisty przykład takiego postępowania stanowiła Arkadia księż-

nej Heleny Radziwiłłowej, której właścicielka nie tylko ją starannie zaprogramowała, ale również 
napisała swego rodzaju „instrukcję zwiedzania i patrzenia” – zob. H. z P r z e ź d z i e c k i c h  R a-
d z i w i ł ł o w a, Opis Arkadii skreślony przez założycielkę księżnę Radziwiłłową. Przeł. S. Ż o- 
c h o w s k a. „Album Literackie” t. 1 (1848). 
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Dlatego tam, gdzie patrzące oko napotykało coś nowego, nieznanego, odmien-
nego – zwłaszcza w podróży, ale nie tylko, np. w górach – obserwator (opisujący) 
albo próbował rozwiązań nowych, albo dostrzegał z tego krajobrazu tylko to, co było 
dopuszczalne zgodnie z wcześniejszymi konwencjami jego widzenia. W przypadku 
utworu literackiego nakładały się na te mechanizmy postrzegania również bardzo 
stabilne konwencje deskrypcji, dla których szczególnie ważne były antyczne wzor-
ce, przełamywane na szerszą skalę dopiero właśnie od lat sześćdziesiątych wie- 
ku XVIII przez nurty rousseauistyczny i osjaniczny w kształtowaniu literackiego 
krajobrazu, a przejawem i konsekwencją tego procesu było coraz większe nasyca-
nia emocjami przedstawianego pejzażu. 

Mówiąc inaczej, w perspektywie europejskiej widać w XVIII stuleciu zarówno 
procesy zmian w postrzeganiu pejzażu, zachodzące w sposób zdecydowanie nie-
uporządkowany, nieliniowy, niesystematyczny, jak i trwanie form spoglądania na 
krajobraz i przedstawiania go. Widoczne są także wzajemnie sobie do pewnego 
stopnia przeciwstawne procesy w obszarze estetyki krajobrazu: z jednej strony, jego 
autonomizowanie się jako wartości samoistnej (czyli kontynuacja sposobu trakto-
wania go zapoczątkowanego jeszcze przez francesca Petrarkę w relacji o zdobyciu 
Mont Ventoux), a z drugiej strony – współwiązanie się z pewnymi zjawiskami, 
zwłaszcza z ogrodem (angielskim, pejzażowym), z górami, z podróżowaniem. 

Specyfika XVIII-wiecznego krajobrazu (literackiego) wynikała również z tego, że 
oba te procesy nie tylko były przeciwstawne, ale również przebiegały jednocześnie, 
dopełniały się – tak w poszczególnych dziełach czy twórczości konkretnych autorów, 
jak i jako pewne szersze tendencje. Na to wszystko zaś nakładał się jeszcze, wi-
doczny od XIX wieku w znacznej części refleksji odnoszącej się do pejzażu drugiej 
połowy XVIII stulecia, zwłaszcza do zjawisk mających cechy sentymentalne, fina-
listyczny sposób patrzenia na nie jako na swego rodzaju „przygotowanie” do po-
wstania pejzażu romantycznego, a nawet jako na składnik zjawisk nazywanych 
pejzażem „sentymentalno-romantycznym”. W takich ujęciach występuje także 
pozytywne wartościowanie tych rozwiązań, które łączą się z nadchodzącą zmianą 
pejzażową. W rezultacie zamiast postrzegać pejzaż XVIII-wieczny jako pewną całość, 
z jej zróżnicowaniem wewnętrznym i splątaniem, „rozkłada się” go na różne wątki 
i sytuuje się je w odmiennych porządkach estetycznych oraz światopoglądowych. 

Ponieważ elementy pejzażowe w twórczości Krasickiego – jak była już o tym 
mowa – nie tworzą zwartego zespołu wątków, obrazów czy przeświadczeń, formu-
łowane tu uwagi dotyczące europejskiej perspektywy nie mogą ujmować ich w spo-
sób systemowy, pozwalają jednak zwrócić uwagę na kwestie, które wyznaczają też 
późniejszą perspektywę analiz. 

Na pewno w twórczości autora Monachomachii sposób traktowania pejzażu nie 
sytuuje się w europejskim nurcie, który poszukuje w nim autonomicznych warto-
ści estetycznych czy światopoglądowych. Pojawiające się w niej elementy krajobra-
zowe są często wprowadzane przez odwołania do ogrodów i mają charakter zarów-
no erudycyjny, np. w Listach o ogrodach, jak i „gospodarski” – w Panu Podstolim. 
Odpowiadają one bardzo wyraźnie podstawowym cechom światopoglądu pisarza, 
które współtworzą jego złożony stosunek do przeszłości i teraźniejszości, a miano-
wicie dążeniu do gromadzenia i przekazywania wiedzy (encyklopedyczności) oraz 
uświadamianiu bliźnim, współobywatelom możliwości poprawy – i moralnej, i w sfe-
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rze praktycznej. Nieczęsto daje się wszakże w tych odwołaniach odnaleźć bezpo-
średnie odniesienia do własnych ogrodów Krasickiego, zwłaszcza do tego w Heils-
bergu, do własnej biblioteki, zawierającej dzieła o ogrodach, do zbiorów ogrodowych 
szkiców i planów. Osobiste więzi ze sztuką ogrodową w praktyce w tych utworach 
się nie pojawiają – mimo np. pierwszoosobowej narracji w Panu Podstolim, gdzie 
narrator jednak nie został obdarzony cechami, które wprowadzałyby element au-
tobiograficzny, przywoływałyby rzeczywistość chociażby poprzez nazwy własne. 

Wiele miejsca natomiast w korespondencji Krasickiego zajmuje konkretny ogród, 
lidzbarski. O zamiłowaniach ogrodowych Księcia Biskupa Warmińskiego pisali jego 
biografowie, dokładnie przedstawiał je Zbigniew Goliński 9. Ogrodowe treści listów 
Krasickiego omówił Roman Doktór, który wskazał także, jak autor różnicował ich 
materię i styl w zależności od korespondenta, stosując również w kwestiach ogro-
dowych zwyczaje czy gry epistolarne ukształtowane we wcześniejszej koresponden-
cji z danym adresatem 10. Analizy te pokazują różnorodność ogrodowych stylów 
korespondencyjnych Krasickiego, choć – podobnie jak w znacznej części odwołań 
do jego listów – nie zostały wzięte pod uwagę odmienności wynikające z prowadze-
nia korespondencji w różnych językach. 

Istotniejsze wydaje się tu jednak zróżnicowanie wypowiedzi Krasickiego na li-
terackie, adresowane do szerszej publiczności (nawet jeśli autor nie zakładał ogła-
szania ich drukiem), i prywatne, czyli przede wszystkim listy, które choć wykorzy-
stywały rozwiązania literackie, przeznaczone były wyłącznie dla konkretnej osoby, 
znanej autorowi. Ta zasadnicza odmienność sprawia, że nie powinno się używać 
wypowiedzi prywatnych jako narzędzia do badania wrażliwości literackiej Krasic-
kiego na rzeczywistość, gdyż rozdzielał on wyraźnie dwa porządki pisania, dwie 
pełnione przez siebie role – autora i korespondenta. Problem ten ujawnia się np., 
kiedy w polu widzenia badacza znajdują się sposoby traktowania przez Krasickie-
go miejsca. 

Zasadą wzajemnego naświetlania rzeczywistości i literatury posłużył się w stu-
dium Lidzbark Krasickiego: od miejsca fizycznego do przestrzeni poetyckiej Sante 
Graciotti, opierając analizę w głównej mierze na Liście imieniem brata do siostry 11. 
Obrazy paraleli między lidzbarskim zamkiem (oraz życiem prowadzonym w nim 
przez Krasickiego) i tamtejszym ogrodem a twórczością poety wspiera Graciotti 
odwołaniami do korespondencji; w rezultacie to nie miejsce (Lidzbark Krasickiego), 
lecz osobowość pisarza i jego zamieszkiwanie, także poetyckie, sytuują się w cen-
trum wywodu. W tej perspektywie otrzymujemy raczej obraz „życia rzeczy” w oto-
czeniu Krasickiego i uzyskiwania przez nie literackiego statusu aniżeli refleksję nad 
krajobrazem, topografią, sposobami widzenia wpisanymi w utwór. 

Pisze Graciotti w końcowej części studium: 

Za następcy Krasickiego, biskupa Johanna Karla Hohenzollerna-Hechingena zamek podupada, 
ogrody, z zamiłowaniem pielęgnowane przez Krasickiego stają się gąszczem, znika fizyczny Lidzbark 
Krasickiego, a pozostaje Lidzbark wyobraźni, przekazany nam przez poezję Księcia Biskupa Warmiń-
skiego, nierozłącznie jednak przeplatany z fizyczną czasoprzestrzenią Lidzbarku: budynki, wody, ogro-

  9 G o l i ń s k i, Ignacy Krasicki.
10 D o k t ó r, op. cit., s. 150 n. 
11 G r a c i o t t i, Lidzbark Krasickiego: od miejsca fizycznego do przestrzeni poetyckiej, passim.
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dy i szklarnie, osoby, zabawy i nieszczęścia tamtych czasów, tak ciężkich dla Polski. Ale Lidzbark po-
etycki pokonał już uwarunkowania przestrzenno-czasowe: jest to rzeczywistość stworzona przez poetę, 
rzeczywistość uwewnętrzniona, przestrzeń mityczna, dzięki której można odkryć coś ze szlachetnego 
świata poety i ze świata naszego 12. 

Niewątpliwie patronuje temu sposobowi myślenia słynne zdanie Goethego 
o rozumieniu poety dzięki oglądaniu jego kraju, choć oczywiście szkic Graciottiego 
jest bardzo daleki od tradycyjnego biografizmu; miejsce Krasickiego stało się „prze-
strzenią uwewnętrznioną”, nie tylko pejzażem – oglądanym i wkomponowywanym 
w poetycki obraz. 

Lidzbark jest jednak miejscem dla pisarza szczególnym, wyróżnionym i wyróż-
niającym się wśród pozostałych. Jak zauważa Doktór, gdy Krasicki opuścił krainę 
dzieciństwa: 

wiele potem podróżował po Polsce, widział w zasadzie każdą rodzimą krainę: równiny, wzniesienia, ol-
brzymie puszcze, góry, jeziora i rzeki. Nigdzie jednak w jego twórczości nie znajdziemy szczególnie wy-
eksponowanego zachwytu nad jakimś konkretnym miejscem, znanym z nazwy geograficznej czy chociaż-
by z topografii osobistego doświadczenia, jak na przykład u Karpińskiego [...] czy Kniaźnina [...]. Brak 
utworów, których bohaterem jest jakiś konkret ze świata przyrody, tak jak chociażby u Drużbackiej [...] 13. 

W dalszym ciągu wyliczenia pojawiają się nazwiska i utwory Naruszewicza, 
Trembeckiego, Kniaźnina. 

Z tymi obserwacjami należałoby się zgodzić, choć przynajmniej dwa utwory, 
o których będzie mowa dalej, można by przywołać jako przykłady występowania 
konkretu i topografii w poezji Krasickiego (List imieniem brata do siostry i Opisanie 
podróży z Warszawy do Biłgoraja). Natomiast uwagi podsumowujące ten wywód 
skłaniają co najmniej do dyskusji, gdyż badacz stwierdza: 

W obrazowaniu wybierał schematy, upraszczał, trywializował. Zwalniał z wysiłku swoją wyobraźnię 
poetycką. A może tylko ulegał klasycystycznym konwencjom? [...] Nie wymagał Krasicki od czytelnika, 
by uruchamiał własną imaginację w zetknięciu ze światem przyrody, raczej podsuwał mu najprostsze 
obrazki i opisy, aby łatwiej i przyjemniej było mu zrozumieć tok wywodu lirycznego czy epickiego 14. 

Zwłaszcza z ostatniego zdania wyłania się obraz autora Monachomachii jako 
mającego nader niskie mniemanie o czytelniku; wcześniej pojawia się wskazanie 
klasycystycznego modelu opisu jako „odpowiedzialnego” za brak wyobraźni Krasic-
kiego w tym zakresie. Jednak nawet jako twórcy Bajek Krasickiemu nie sposób 
byłoby zarzucić lekceważenia czytelników czy traktowania ich z wyższością, prze-
miany zaś XVIII-wiecznej wyobraźni pejzażowej – czy szerzej: dotyczącej natury – nie 
dokonują się zasadniczo w obrębie nurtu klasycystycznego. 

Dla Krasickiego „obszarem wzorcowym” w patrzeniu na przyrodę i pejzaż jest 
tradycja klasycystyczna, przede wszystkim w wariantach ziemiańskim i arkadyjskim 
(nakładających się niekiedy na siebie). Mówiąc w metaforycznym skrócie: jeśli 
Krasicki poszukując dla oświeceniowych czytelników wizji przeszłości, sięga do Reja 
i mitu przodków poczciwych, to tworząc dla współczesnych sobie odbiorców obra-
zy przyrody ma w pamięci sposób przedstawiania natury przez Kochanowskiego 

12 Ibidem, s. 154.
13 D o k t ó r, op. cit., s. 158.
14 Ibidem. 
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(choć inaczej niż Naruszewicz 15). Krajobraz – czy nawet szerzej: przyroda – nie 
stanowił jednak dla niego, ze względu na przyjętą hierarchię celów, przedmiotu 
szczególnego zainteresowania w kreowaniu świata przedstawionego, więc pisarz na 
ogół poprzestawał na skrótowym zasygnalizowaniu widzenia i jego rezultatów, nie 
wprowadzał zaś rozbudowanych ich prezentacji. 

Na znaczenie tradycji arkadyjskiej dla takiego sposobu budowania przedstawień 
świata natury przez Księcia Biskupa Warmińskiego zwracał uwagę Graciotti, m.in. 
w studium Liryczny świat Krasickiego: 

Pomijając rzadkie momenty szczęśliwie zrealizowanej poezji arkadyjskiej, trzeba zauważyć, że 
przyroda żyje w poezji Krasickiego raczej poprzez jej konotację wiejską, to jest jako fizyczna rama ta-
kiego świata, w którym poeta rozwija swoją „filozofię kącika”, swoje marzenie o życiu poprzestającym 
na małym, według zasad – otwarcie przez Krasickiego wyznawanych – Horacego i Kochanowskiego [...]. 
Arkadyzm więc odżyje w Krasickim nacechowany znamieniem autentyczności, w swojej odmianie an-
tropologicznej, to znaczy w proponowanym ideale człowieka. Wraz z tym znów odzyska właściwą funk-
cję również konwencjonalny obraz natury arkadyjskiej 16. 

Odwołujący się do motywów arkadyjskich sposób obrazowania jest rozmaicie 
wykorzystywany w utworach Krasickiego, przy czym zazwyczaj stanowi podstawo-
wą płaszczyznę porozumienia z czytelnikiem w kwestiach dotyczących natury i na 
odniesieniach do niego poeta buduje obraz czy wywód. Przytoczone tu uwagi Gra-
ciotti ilustruje fragmentem wiersza o incipicie „Wpośród okropnej zaciszy”, w którym 
pojawia się bardzo znamienny dla refleksji lirycznej Krasickiego motyw osobności 17.

Wiersz ten, niedługi, bo liczący 16 wersów, ma wyraźne cechy konstrukcji sie-
lankowej. Początkowych 6 wersów (pierwsza część utworu) przynosi określenie 
sytuacji wypowiadania, pozostałe zaś zawierają przytoczenie „śpiewu” lirycznego 
„ja”, który zawiera apostrofę do „najmilszej osobności”. Elementy pejzażowe poja-
wiają się – zgodnie z regułami sielanki – w owej „ramie” i są to skonwencjonalizo-
wane motywy arkadyjskie: 

Wpośród okropnej zaciszy, 
Tam, kędy mnie nikt nie słyszy, 
Przy strumyku słodkobrzmiącym, 
Przy wietrzyku igrającym 
Myślami się zabawiałem, 
A tak ásobieñ zaśpiewałem. 

O najmilsza osobności!
Tyś jest źródłem szczęśliwości. [W 217] 18 

Zestawmy ten obraz rozkosznego zacisza z dokonaną przez Curtiusa rekon-
strukcją tradycyjnego miejsca przyjemnego: 

piękne i ocienione miejsce naturalnie położone. Na jego całość składało się przynajmniej jedno drzewo 

15 Zob. T. C h a c h u l s k i, Opóźnione pokolenie. Studia o recepcji „głębokiej” Jana Kochanowskiego 
w poezji polskiej XVIII wieku. Warszawa 2006. 

16 G r a c i o t t i, Liryczny świat Krasickiego, s. 304.
17 Zob. M. P a t r o - K u c a b, Spojrzenia z drugiego brzegu: „Osobność”. W zb.: Czytanie Krasickiego.
18 Skrótem tym odsyłam do: I. K r a s i c k i, Wiersze różne. W: Dzieła zebrane, seria pierwsza, t. 2. 

Ponadto stosuję skrót L, oznaczający Listy z wierszami I. K r a s i c k i e g o  (w: jw.). Liczba po 
skrócie wskazuje stronicę.
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(albo kilka drzew), łączka oraz źródło lub strumień. Można było dodać do tego śpiew ptaków i kwiaty. 
Najbardziej wyszukane przykłady zawierają także wietrzyk 19. 

Nie sposób mieć tu wątpliwości: pejzaż pojawia się u Krasickiego jako sygnał 
sytuacji, całkowicie konwencjonalny, jako rama wypowiedzi refleksyjnej. Utwór 
kończy się sentencjonalnym podsumowaniem: „Zazdrość na mnie tu nie warczy, / 
Mało mam, ale wystarczy” (W 218), przy czym trudno orzec, czy komponent osobi-
sty (a może tylko pierwszoosobowy) w jakikolwiek sposób wiąże się z doświadcze-
niem, czy też jedynie bezosobowy dydaktyzm jest wyrażany w pierwszej osobie, przy 
użyciu maski bądź konwencji, np. sielankowej, jak dzieje się w omawianym wierszu. 

Perspektywa otwierająca się w tym miejscu, kwestia relacji między doświad-
czeniem i doznaniem sensualnym o charakterze podmiotowym, które Krasicki 
wpisuje w swoje utwory, a konwencjonalnymi i uogólnionymi refleksjami formuło-
wanymi czasem w pierwszej osobie, lecz nie jako własne świadectwo, czasem (czę-
ściej) w zdystansowanym uogólnieniu, jest dużo rozleglejsza niż tematyka pejzażo-
wa. Dotyczy ona znacznej części twórczości autora Uwag, więc oczywiście nie zo-
stanie tu podjęta próba jej całościowego przedstawienia. 

Podobna do omówionej wcześniej refleksja wykorzystująca motyw arkadyjski 
pojawia w wierszu [Myśli słodka, gdy spokojna], w którym również element krajo-
brazowy występuje jako konwencjonalny sygnał „miejsca przyjemnego”: 

Przyjaciele, siądźmy w cieniu, 
Siądźmy w cieniu tej topoli, 
Orzeźw, [myśli] słodka w odpocznieniu, 
Daj się ucieszyć do woli. [W 223] 

Pochwała dobrej myśli ma wyraźnie zretoryzowany charakter, mówiące „ja” 
starannie unika wprowadzenia do wiersza elementów pozwalających czytelnikowi 
dokładniej owo „ja” określić. Przywołane w utworze sytuacje są przykładami, które 
mają wskazać rozpiętość pewnych zjawisk, zilustrować potrzebę oparcia się na 
„słodkiej, spokojnej myśli” w rozmaitych momentach życia (tu znamienny, wpraw-
dzie raczej kulturowo niż pejzażowo, jest dwuwers: „Smętna w miastach, rzeźwisz 
w wioskach, / Tu przestajesz być nikczemną” áW 222–223ñ). Na tym ogólnie ryso-
wanym tle pojawia się nazwa gatunkowa drzewa, sugerująca odniesienie wiersza 
do konkretnego miejsca czy sytuacji.

Konstrukcja pejzażu, w którym topola służy jako centrum dla kręgu przyjaciel-
skiego, udzielając schronienia przed słońcem, wskazuje na jej podobieństwo do 
czarnoleskiej lipy, przy tym jednak pozbawia topolę realnego bytu, właśnie ze 
względu na jej wyrazistość jako retorycznego znaku, aluzji 20. Posłużenie się arka-
dyjskim odniesieniem wiąże budowaną w całym wierszu antropologiczną refleksję 
z antyczną tradycją, równocześnie nadaje wywodowi kulturowe uzasadnienie, 

19 E. R. C u r t i u s, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przeł., oprac. A. B o r o w s k i. 
Kraków 1997, s. 202. 

20 Zob. T. K o s t k i e w i c z o w a, Lipy czarnoleskie i lipy puławskie. W zb.: Necessitas et ars. Studia 
staropolskie dedykowane Profesorowi Januszowi Pelcowi. Red. B. O t w i n o w s k a  [i in.]. T. 1. 
Warszawa 1993. – J. K o t a r s k a, „Co lipie do wirszów”. Drzewa Arkadii ziemiańskiej. W: Theatrum 
mundi. Ze studiów nad poezją staropolską. Gdańsk 1998. – J. S o k o l s k i, Lipa, Chiron i labirynt. 
Esej o „Fraszkach”. Wrocław 1998.
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które zostało „zamaskowane” pozornym odwołaniem się do życiowego konkretu. 
Jednakowoż – podobnie jak cały wiersz – odwołanie to ma „książkowy” charakter, 
a zasadniczy cel podmiotu stanowi nie indywidualizacja mówiącego „ja” i jego przy-
padków, lecz pouczenie czytelnika, oparte na uogólnianiu doświadczeń. We wspo-
mnianych wierszach arkadyjskość stanowiła sygnał konwencji, nie była ukazywa-
na jako rezultat obserwacji rzeczywistego krajobrazu prowadzonej przez mówiące 
„ja”, przez skonkretyzowany podmiot poznający, nie pojawiała się więc w wyniku 
idealizacji krajobrazu znanego piszącemu lub przez niego poznawanego, lecz jako 
element uniwersalnej retoryki.

W Wierszach różnych znajdują się dwa utwory, w których topika arkadyjska 
została wykorzystana w szerszym stopniu i posłużyła do stworzenia bardziej roz-
budowanych przedstawień pejzażu. Pierwszy z nich, Pszczoły, przynosi utrzymany 
w zbliżonej do bajkowej konwencji opis zwyczajów i prac pożytecznych owadów, 
a gorzka pointa mówi, że „Lepiej być z wami niźli wpośród ludzi” (W 216). Z kolei 
Dworak zawiera obszerną pochwałę wsi, w której widoczne są inspiracje Horacym, 
Kochanowskim i staropolską poezją ideałów ziemiańskich. 

W Pszczołach arkadyjskość ukazywanej natury oraz krajobrazu, odwołująca 
się również do Georgik Wergiliusza i niektórych strategii obrazowania właściwych 
poematowi opisowemu, łączy się z przedstawianiem „natury wdzięcznej” wykorzy-
stującym rokokowy sztafaż. Tak dzieje się np. w następującym obrazie pszczelich 
„prac i dni”, usytuowanym w porządku pór roku: 

Gdzie letki Zefir wpośród łąk kwiecistych 
Z ziółkami igra i z trawką się pieści 
Albo się wkradłszy do lip rozłożystych, 
Chwieje gałązką i liściem szeleści, 
Tam wasza zdobycz; ssąc kwiatek lub trawkę 
Razem z pożytkiem łączycie zabawkę. [W 215] 

Nagromadzenie deminutiwów (konwencjonalnie przypisanych do elementów 
rzeczywistości) sprawia, że pejzaż staje się iluzją, zostaje zredukowany do poziomu 
jednego z argumentów w rozbudowanym wywodzie, służącym apologii pszczół (i 
pognębieniu ludzi). 

Ta Arkadia zdrobnień nie wyrasta z doświadczenia, jak miało to miejsce w Ży-
wocie człowieka poczciwego, nie ukazuje uczuciowego stosunku podmiotu do 
przedstawianej przyrody. Stanowi ona składnik kreowanej, poetyckiej rzeczywisto-
ści, która w gruncie rzeczy służy objaśnieniu bajkowej, alegorycznej wizji pszczół 
jako gatunku (i społeczeństwa) idealnego; za znamienne należy przy tym uznać 
pojawiające się w pierwszej, ramowej zwrotce (apostrofie do Wasilewskiego) okre-
ślenie dalszej części utworu jako „wierszyków”. Jak pisze Wojciech Kaliszewski 
o tym utworze:

jest [on] lekcją, która daleko głębiej niż Bajka o pszczołach Mandeville’a wnika w strukturę porządku 
świata jako odwzorowania idealnego ładu natury. Krasicki przyjmuje tezę o czekającym na odkrycie 
dobru natury. Z kolei Mandeville z obserwacji tej ostatniej wyprowadza tezę przeciwstawną 21. 

21 W. K a l i s z e w s k i, Słodki bukiet cnót: „Pszczoły. Do Aleksandra Wasilewskiego”. W zb.: Czytanie 
Krasickiego, s. 193–194. 
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Pejzaż staje się więc w Pszczołach elementem prezentacji szerszego porządku 
światopoglądowego, lecz nie odgrywa w niej pierwszoplanowej roli: wyrasta z kon-
wencji opisu uzasadnionych kulturowo i tradycyjnym odesłaniem do porządku 
natury pozostaje.

Drugi spośród utworów z mocniej rozbudowanym wątkiem arkadyjskim, Dwo-
rak, sytuuje się w długim ciągu „pochwał wsi”, które w staropolskiej tradycji często 
zawierały zestawienie rolniczego żywota człowieka poczciwego z innymi, nieodpo-
wiednimi dla szlachcica-ziemianina zajęciami. Była to swoista modyfikacja Hora-
cjańskiego prawzoru – Epody 2, w polskich adaptacjach i imitacjach pozbawianej 
postaci lichwiarza Alfiusza oraz charakterystycznej konstrukcji „przytoczenia” jego 
wypowiedzi, której wartość po części przekreślała decyzja mówiącego o powrocie 
do miasta i o podjęciu kolejnej próby zdobycia tam pieniędzy 22. Krasicki w naśla-
dowaniu zastosował rozwiązanie kompozycyjne zgodne z Horacjańskim wzorem, 
ale w miejsce lichwiarza wprowadził dworaka, relacje zaś między wypowiedzią 
pochwalną a ostatnią strofą, napisaną w innym metrum, ukształtował w sposób 
otwierający możliwość rozmaitych interpretacji 23. 

Wizerunek rzeczywistości wiejskiej został zbudowany na zasadzie zestawienia 
wyselekcjonowanych elementów mających wzbudzić podziw czy czułość czytelnika, 
w ogólności – wyłącznie pozytywne konotacje i emocje. Mają one przekonywać 
o piękności wsi, której przedstawienie zostało podporządkowane zasadzie przyjem-
ności, co w założeniu ma pełnić funkcję perswazyjną. Konsekwencję takiego spo-
sobu skomponowania wiersza stanowi wszakże niejednolitość obrazu wsi, niezhar-
monizowanie poszczególnych składników, które odsyłają nie do jakiegokolwiek 
konkretu, ale do konwencjonalnych wyobrażeń. Dotyczy to zarówno rozmaitości 
odwołań do tradycji literackiej, jak i różnorodności ukazywanych „widoków z życia 
wiejskiego”, wśród których nie pojawia się żadna wzmianka o trudach pracy rolni-
ka, lecz dominują „wieśne wczasy i pożytki”. 

Przywołać tu można dwa pejzażowe fragmenty. Pierwszy z trzeciej strofy: 

Rolnik czuły idzie w pole, 
W pole potem swym skropione, 
Wraca zziajan ku stodole, 
Kędy krówki wytuczone [W 221] 

Drugi ze strof szóstej i siódmej: 

W zmroku wdzięcznym rozpościera 
Księżyc promienia srebrzyste, 
Przez gałęzie się przedziera, 

22 Zob. A. K a r p i ń s k i, Parafraza jako „aemulatio” (na przykładzie staropolskich przeróbek epody 
Horacego „Beatus ille qui procul negotiis”). W zb.: Retoryka a literatura. Red. B. O t w i n o w s k a. 
Wrocław 1984. Zob. też A. K a r p i ń s k i, Staropolska poezja ideałów ziemiańskich. Próba przekro-
ju. Wrocław 1983. – Staropolska poezja ziemiańska. Antologia. Oprac. J. S. G r u c h a ł a, 
S. G r z e s z c z u k. Warszawa 1988. 

23 Zob. np. J. W ó j c i c k i, Powrót znikąd donikąd: „Dworak”. W zb.: Czytanie Krasickiego, s. 239–242. 
Interpretacja ta, erudycyjna, miejscami bardzo trafna, budzi jednak wątpliwości dotyczące sposo-
bu ukazania techniki opisu zastosowanej w tym utworze przez Krasickiego; nie miejsce tu jednak 
na dyskusję.
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A strumyków wody czyste, 
Gdy wietrzyki tam igrają, 
Drżącą postać wydawają. 

Pod jaworem siedzą starce, 
Oddychają słodkim wianiem, 
Igra młodzież przy fujarce, 
Czułym zdjęci rozrzewnianiem 
Przypominają jak mali 
I oni też trzody gnali. [W 221–222] 

Odmienność poetyk widać wyraźnie, podobnie rozmaitość ukazywanych prze-
strzeni. W obu jednak przypadkach nie mamy do czynienia z pejzażem obserwo-
wanym, „widzianym”, stanowiącym próbę odzwierciedlenia spojrzenia podmiotu 
patrzącego, lecz z pejzażem „wiedzianym”, podobnym być może do znanych z au-
topsji, wszakże sposobem ukształtowania opisu zdradzającym nie doświadczenie, 
ale lektury i – przede wszystkim – wiedzę podmiotu mówiącego 24. 

Przytoczmy tu zdanie Jacka Wójcickiego, sytuującego Dworaka m.in. w kon-
tekście przedstawień życia dworskiego pojawiających się w twórczości Krasickiego: 

Z początku czytelnik może odnieść wrażenie, że to „wieśniak” z Życia dworskiego dalej, ale z więk-
szym entuzjazmem, chwali „wieś swobodną”, rozpościerając przed odbiorcą szerokie malowidło pejza-
żowe. Abstrakcja „wieśniackich korzyści”, o których była mowa w satyrze, wzbogacona została konkre-
tem, osadzonym bardziej w kalendarzu niż w geografii, rekompensującym jednak niedostatki odniesień 
krajobrazowych opisem bogactwa fauny i flory, a nie bogactwem opisu, ponieważ to przedmiot deskryp-
cji, a nie ona nosi cechę żywości, bujności i liczebności. Krasicki i tu nie przekracza bowiem znamien-
nej dla niego, dostrzeżonej już przez badaczy, nieumiejętności oddania słowami barwy, perspektywy 
czy bryłowatości 25. 

Krasicki buduje w Dworaku złożoną relację między postaciami wpisanymi 
w tekst, odwołującą się do tradycji, mającą ciekawe implikacje interpretacyjne. To 
gra między postaciami wydaje się dla niego istotna, a na potrzeby obrazowania 
uruchamia literacką tradycję, nie podejmuje zaś próby wpisania w nią doświad-
czenia. 

Wskazane rozwiązania w zakresie kreacji pejzażu w Wierszach różnych, ogra-
niczające się praktycznie do wykorzystania inspiracji arkadyjskich, nie powinny 
jednak wywołać w czytelniku przekonania, że Krasicki nie umiał obserwować. 
Odzwierciedlone w utworze nastawienie wobec rzeczywistości jest charakterystycz-
ne dla postawy klasycysty, który w literaturze daje pierwszeństwo obserwacji i re-
fleksji uogólnionej. Obserwacja zaś świata zewnętrznego, a więc to, co podmiot 
poznający spostrzega, stanowi dla niego nie przedmiot rzeczywistego poznania, lecz 
swego rodzaju komentarz do lektury, do posiadanej wiedzy, która – przynajmniej 
w pewnym stopniu – czyni prawomocnym rzeczywisty proces poznawania. Nie jest 
zatem konieczna indywidualizacja czy emocjonalizacja pejzażu, naznaczona pod-
miotowością spojrzenia i sensualistycznym nastawieniem, gdyż odpowiednią siłę 

24 W pewnym stopniu ujawniona tu zostaje też niewiedza podmiotu o życiu wiejskim i pojawiającej 
się w jego przedstawieniach symbolice – jawor w przekazie ludowym i w oświeceniowych utworach 
do niego się odwołujących jest drzewem miłości, młodości (by przywołać Laurę i Filona f. K a r-
p i ń s k i e g o), Krasicki zaś umieszcza pod nim rozmawiających starców. 

25 W ó j c i c k i, op. cit., s. 236. 
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poetycką i perswazyjną posiada właśnie krajobraz wyrażony w powtórzonych, 
„odziedziczonych” formułach (opisowych i mających walor liryczny), dostosowanych 
do nowego ujęcia. W konsekwentnym realizowaniu takiego sposobu przedstawiania 
rzeczywistości przez Krasickiego widzieć należałoby źródła topiki arkadyjskiej wy-
korzystanej w tworzonych przez niego obrazach pejzażu w Wierszach różnych, 
wyjaśnienie sposobu posługiwania się nią i jednocześnie uzasadnienie jej znaczenia. 

Znamienne jest natomiast, że mniejszą rolę odgrywa arkadyjskość w Listach 
z wierszami, w których pojawianie się pejzażu czy odnoszącego się do niego obra-
zowania wiąże się z doświadczeniem podróży lub przechadzki; podkreślmy jednak, 
że elementy pejzażowe występują w znaczącej roli tylko w dwóch – za to dość ob-
szernych – utworach: w Podróży z Warszawy do Biłgoraja i w Liście imieniem brata 
do siostry. Przy czym tam, gdzie pojawia się w nich opis miejsca jako zasada współ-
organizująca całość tekstu, arkadyjskość stanowi ważny czynnik wpływający na 
sposób kształtowania świata przedstawionego. 

Drugi z wymienionych utworów z dwóch co najmniej powodów zajmuje miejsce 
wyjątkowe wśród Krasickiego listów prozą i wierszem. Po pierwsze, ze względu na 
grę postacią nadawcy, co jest, oczywiście, zabiegiem często przez XBW praktyko-
wanym (chociaż nie w listach), ale tym razem w grze (zabawie) uczestniczą osoby 
szczególnie poecie bliskie. Po drugie, ze względu na przedmiot listu, lidzbarską 
rezydencję Krasickiego, a więc miejsce niezwykle dla niego ważne 26. Opisanie po-
siadłości odsyła do rozmaitych konwencji zakorzenionych w tradycji – przywołać 
tu można list Pliniusza Młodszego przedstawiający jego położoną niedaleko od 
Rzymu willę, przytoczony przez Krasickiego w Listach o ogrodach, Zbożną biesiadę 
Erazma z Rotterdamu czy poezję topograficzną – a także do konwencji nowszych: 
poematu opisowego oraz spaceru, przechadzki jako chwytu kompozycyjnego. Cha-
rakterystyczny dla Listu imieniem brata do siostry wydaje się pogodny i lekko iro-
niczny, a przy tym wyraźny, dystans podmiotu mówiącego, jednocześnie „oprowa-
dzającego” czytelnika. Agata Roćko podsumowując interpretację tego utworu 
stwierdziła: 

Krasicki prowadzi [w nim] swoistą grę poetycką z konwencjami i normami, grę z wysokim stylem 
ody czy powagą traktatu, bawi się genologiczną tradycją pieśni, sielanki, tak samo jak bawił się gatun-
kiem heroikomicznym, przywołanym w wątkach narracyjno-opisowych 27.

Pojawiające się tony sternowskiego humoru i dygresje służą ukryciu przed 
czytelnikiem szczególnego stosunku mówiącego do opisywanej posiadłości, której 

26 Zob. T. K o s t k i e w i c z o w a, Ignacego Krasickiego myśli o zadomowieniu i ruchliwości. W: Studia 
o Krasickim. Warszawa 1997, zwłaszcza s. 12–14. G r a c i o t t i  (Lidzbark Krasickiego: od miejsca 
fizycznego do przestrzeni poetyckiej, s. 151) określa List imieniem brata do siostry jako „opowiada-
nie o jednym dniu w lidzbarskim zamku i brewiarz wewnętrzny jego właściciela”. „Wątek narracyj-
ny” – kontynuuje – „jest nikły albo żaden, jak treść jakiegokolwiek dnia jakiejkolwiek osoby w ja-
kimkolwiek miejscu; cały wątek liryczny zamyka się w dygresjach, za każdym razem albo narra-
cyjno-opisowych (przeszłość i teraźniejszość zamku), albo imaginacyjno-fantastycznych (niewinna 
hulanka mnichów w zakonnym refektarzu), albo refleksyjnych (»moralności«, które, jak on twierdzi, 
»wypadają mu z pióra«)”. 

27 A. R o ć k o, Różne odcienie liryzmu: „List imieniem brata do siostry”. W zb.: Czytanie Krasickiego, 
s. 355. 
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jest przecież gospodarzem, a ona – jak dobrze wiadomo z innych źródeł – stanowi 
przedmiot jego zabiegów i trosk. Ironiczny dystans widać również w opisach pejza-
żu, których konwencjonalność podkreśla sam mówiący, co jednak znamienne – we 
fragmencie prozaicznym: 

Przebywszy trzy zamkowe podwórza, obaczyłem się w polu, a słońce wschodziło. Jakaż by to była 
pora jak najwspanialszymi wierszami przywitać słońce; ale tylekroć razy witali go poetowie, a po więk-
szej części tak nic do rzeczy, iż zdaje mi się, że największą przysługę uczynię, kiedy mu nowe powitanie 
oszczędzę. Niechże go witają ptaszki. [L 319] 

I rzeczywiście następuje „piosenka ptaszków”, pogodna, sielankowa, ukazują-
ca obraz natury harmonijnej i pełnej witalności. 

Arkadyjska stylizacja pejzażu służy ukryciu własnego, osobistego doświadcze-
nia krajobrazu, które mogłoby się uwidocznić, arkadyjskość staje się swego rodza-
ju maską, składnikiem świadomie kreślonego autoportretu. Ujawnia się to np. 
w sposobie poetyckiego rozwiązania typowego motywu krajobrazowego – rozmyśla-
nia nad płynącą wodą: 

Zmordowany [przechadzką po ogrodzie] siadłem nad brzegiem strumyku, a patrząc na kręty bieg 
jego, rzekłem: 

Pomiędzy łąki, ogrody 
Płyniesz, rozkoszny strumyku, 
Idą spieszne twoje wody, 
Mruczysz sobie na kamyku, 
Jak my żyjem, tak ty płyniesz; 
I my przejdziem, i ty zginiesz. 

Przeszedł czas w myślach łagodnych. Zegar zamkowy ostrzega, iż się pora obiadu zbliża. [L 320] 

Refleksje mają charakter bardzo ogólny i choć dotyczą kwestii przemijania, 
śmierci, określone zostają jako „myśli łagodne”. Wprowadzona tu zostaje uogólnio-
na wiedza o porządku świata, natomiast nie pojawia się próba refleksji indywidu-
alnej, zwróconej ku sobie, będącej rozpamiętywaniem własnego losu, jak działo się 
często w innych wierszach powstałych w drugiej połowie XVIII stulecia, które wy-
korzystywały motyw strumyka czy rozmyślania nad brzegiem rzeki. 

List imieniem brata do siostry opisuje rzeczywistość istniejącą, doskonale zna-
ną podmiotowi, odnosi się do niej, stosuje się do realiów topograficznych, ale nie 
one są najbardziej znaczące. Stają się składnikiem szerszej, skomplikowanej gry 
(zabawy) prowadzonej przez podmiot mówiący, dla którego ważniejsza niż obser-
wacja okazuje się możliwość, by do kreślonego obrazu wprowadzać znaki, sygnały 
dotyczące sposobu interpretacji przedstawianej rzeczywistości. Jak zdaje się prze-
konywać z pewną dozą melancholii – skoro nie żyjemy w Arkadii, to przynajmniej 
możemy się bawić, udawać, że to, co nas otacza, jest Arkadią. Mówiący jest jednak 
zbyt dyskretny albo zbyt mądry, by gdziekolwiek otwarcie powiedzieć, że proponu-
je taką grę: daje jednak swoim czytelnikom wystarczające wskazówki, by mogli ją 
dostrzec i do niej się włączyć. 

Innego rodzaju gra – mniej skomplikowana, jeżeli chodzi o relacje osobowe – 
pojawiła się w obszernym liście Podróż z Warszawy do Biłgoraja. Do księcia Stani-
sława Poniatowskiego. Jak ujął to Goliński: 

List jest literackim opisem konkretnej podróży, jaką poeta odbył z Warszawy do Dubiecka od koń-
ca lipca do końca września 1782. Opisanie podróży składa się z dwóch osobnych części, napisanych 
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w czasie dość od siebie odległym: pierwszej relacjonującej drogę do Małopolski, drugiej – powrót do 
Warszawy. [...] obydwa listy otrzymały przypisy objaśniające wiele realiów zawartych w opisie. Przygo-
tował je zapewne sam Krasicki, na którego wskazuje przede wszystkim duża wiedza historyczna i ge-
nealogiczna oraz wiele objaśnień tożsamych z typem erudycji i sposobem formułowania informacji 
w Zbiorze potrzebniejszych wiadomości 28. 

Dokładna analiza pojawiających się w Podróży elementów krajobrazowych 
i wątków pejzażowych, uwzględniająca różnego rodzaju konteksty (przede wszyst-
kim dotyczące relacji z podróży jako gatunku wypowiedzi i jego konwencji, ale też 
poematu opisowego), także zestawiająca utwór Krasickiego z Podróżą z Dobiecka 
na Skałę franciszka Karpińskiego, wymagałaby osobnego studium, w tym miejscu 
ograniczę się więc do zasygnalizowania wybranych kwestii. 

Przedstawiane w Podróży z Warszawy do Biłgoraja wydarzenia zostały upo-
rządkowane zgodnie z ich chronologią i tym samym z kolejnością odwiedzanych 
miejsc, przy czym nie pojawiają się sygnały dotyczące konkretów, które można by 
określić jako „kalendarzowe”. Niewiele uwagi opowiadający poświęca osobom po-
dróżników, tylko sporadycznie ujawnia realia odnoszące się do sposobu podróżo-
wania. Znajdują one miejsce w relacjonowanej historii wówczas, gdy mogą posłużyć 
jako punkt wyjścia do rozważań moralnych – tak dzieje się np. w epizodzie o burzy, 
podczas której podróżni znaleźli schronienie w „chatce podłej”, co podmiot mówią-
cy komentuje: „Schroniliśmy się do niej, a widok ostatniej nędzy gospodarza przy-
czynił nam jeszcze dotkliwego uczucia” (L 265); podobnie w zakończeniu utworu 
chwali nocleg w Syrokomli i dołącza do pochwały ogólne refleksje. 

Stosunkowo niewiele miejsca przypada celowi podróży: rodzinnemu Dubiecku 
Krasickich. Chociaż opowiadający poświęca mu liryczną apostrofę, to jednak po-
rządek relacji – rozdzielonej na „wyjazd” i „powrót” – wyraźnie ogranicza zajmowa-
nie się punktem docelowym, rodową posiadłością. Wydarzenia związane z pobytem 
w Dubiecku sytuują się najwyraźniej w tej sferze prywatności, którą mówiący nie 
chce się dzielić z odbiorcą, przybierając nieco autoironiczną postawę: 

Jaka by tu albowiem była sposobność do elegii, gdybym się chciał rozpostrzeć nad pożegnaniem 

Gór, pagórków i gaików, 
Lasów, źródeł i strumyków. [L 266] 

Dyskretna kpina z pożegnań z „ojczystym krajobrazem” zmienia się w pochwa-
łę trunku, który „troski tłumi” – i ułatwia rozstanie. 

W tym pożegnalnym fragmencie właściwie nie pojawiają się bliscy i przyjaciele, 
których trzeba opuścić; jest to mocno widoczne, tym bardziej że dla całej opowieści 
charakterystyczne wydaje się właśnie ograniczenie zainteresowania opowiadające-
go ludźmi. Nie znaczy to, że miałby on ich lekceważyć; kiedy występują osoby od-
wiedzane czy napotykane po drodze, podróżnik ujawnia swoje uczucia do nich, 
poświęca im wiele dobrych słów, ale relację z podróży kształtuje raczej jako opowieść 
o miejscach aniżeli o ludziach. Miejsca zaś przyciągają uwagę mówiącego albo ze 
względu na swoje znaczenie historyczne, albo ze względu na swoją specyfikę: od-
noszącą się bądź do „kolorytu lokalnego”, bądź do praktyki podróżowania. Taki 

28 Z. G o l i ń s k i, Przypisy [do Wierszy z prozą]. W: I. K r a s i c k i, Dzieła wybrane. Oprac. Z. G o-
l i ń s k i. T. 1. Warszawa 1989, s. 750–751. 
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sposób kształtowania relacji z podróży wykazuje wyraźne podobieństwo do sposo-
bu opisywania trasy wycieczkowej w przewodniku czy w „instrukcji” podróżnej 29. 
W liście Krasickiego ten swoisty „przewodnikowy” wymiar jest jeszcze wzmacniany 
przez licznie pojawiające się w utworze encyklopedyczne komentarze i objaśnienia, 
mające niewątpliwie dydaktyczny wymiar. 

Obserwacje pejzażowe nabierają w tym kontekście charakteru, który można by 
określić jako pragmatyczny, przy czym elementy opisowe występują tu raczej 
w wierszu, komentarz natomiast znajduje się w wypowiedzi prozą. Dwa przykłady: 

Dalszej podróży osnowa 
Wiodła nas do Gniewoszowa. 
Stamtąd zmierzając ku lasku, 
Miejsce cudowne na piasku, 
Za nim ów widziany lasek, 
A za laskiem znowu piasek. 

Zgoła przeciąg takowej podróży byłby niemiły i przykry, gdyby się z daleka nie ukazały 

Godne monarchów Puławy, [L 260] 

I drugi, związany z opisem zamku w Krasiczynie: 

Nad czym się zastanowić, i sprawiedliwie, należy, jest droga wygodna, kosztowna, wspaniała, 
dzieło godne wdzięczności potomnych wieków. 

Kędy niegdyś straszyły zarosłe manowce, 
A klął drżący podróżny okropne wapowce 30, 
Miłym się teraz cieszy, zastanawia dziwem, 
Rączym Sanu płytkiego szumiące upływem, 
Widok niegdyś z dzikiego czyniące wspaniały, 
Pienią się już niestraszne przechodzącym skały, [L 267] 

Oto obraz – wręcz podręcznikowy – podporządkowania sobie natury przez czło-
wieka, przynoszący jednocześnie wrażenie przyjemności estetycznej, czerpanej 
z oglądania natury uładzonej. Nie tylko w zacytowanych fragmentach, ale właściwie 
w całej Podróży z Warszawy do Biłgoraja zwraca uwagę „spostrzegawczość” pod-
miotu opisującego, umiejętność odzwierciedlenia spojrzenia, które „poznaje” ota-
czającą rzeczywistość, otwartego na nią, a nie nastawionego tylko na intelektualną 
jej analizę. To jeden z istotniejszych – jak się wydaje – elementów charakterystycz-
nych dla Podróży, niewątpliwie znaczący też dla obserwacji strategii pisarskich 
Krasickiego. 

Zasygnalizowane kwestie dotyczące Podróży stanowią właściwie próbę rozpo-
znania krajobrazowej swoistości tego bardzo ważnego listu poetyckiego, wciąż – jak 
sądzę – czekającego na pełne opracowanie 31. Istotna w nim jest bowiem przede 
wszystkim właśnie krajobrazowa, topograficzna i podróżnicza perspektywa, ale – 
jeśli spojrzeć odmiennie – na pierwszy plan może wysuwać się też kreowanie siebie, 

29 Zob. np. studia w tomie Polski „Grand Tour” w XVIII i początkach XIX wieku (Red. A. R o ć k o. 
Warszawa 2014). 

30 Jak objaśnia G o l i ń s k i  (Przypisy [do Wierszy z prozą], s. 758), „wapowiec” to „droga górska 
prowadząca nad urwiskami”.

31 Dziękuję Pani Profesor T e r e s i e  K o s t k i e w i c z o w e j  za uwagi, które wykorzystałem szkicując 
możliwości dalszego badania krajobrazu w twórczości Krasickiego.
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jawny autobiografizm, jakiego chyba nie można spotkać w żadnym innym utworze 
Krasickiego. To właśnie autobiograficzne nastawienie powoduje, że krajobraz w Po-
dróży w szczególny sposób zostaje naznaczony, wręcz wypełniony, obecnością pod-
miotu. Jest to dla przedstawiania pejzażu przez Krasickiego bardzo znamienne,  
nie tylko w omawianych wierszach, ale też w pozostałych dziełach (co należałoby 
jeszcze dokładniej przeanalizować), krajobraz pojawia się w nich w powiązaniu 
z człowiekiem, niekiedy wręcz „poprzez” niego. 

Podróż pozwala zwrócić uwagę na jeszcze inne kwestie odnoszące się do uka-
zywania krajobrazu przez jej autora. Występują w niej widoki miast i miasteczek, 
które – wraz z przedstawieniami rzeczywistości miejskiej w innych utworach Kra-
sickiego (począwszy od inicjalnych wersów Monachomachii) – należałoby poddać 
starannej analizie w kontekście obrazów miasta w literaturze drugiej połowy wie- 
ku XVIII. Zauważymy w Podróży również, że krajobraz nieuporządkowany Krasicki 
przedstawia w sposób żartobliwy, a nawet satyryczny, co można uznać za wyraz 
jego predylekcji do pejzażu, w którym widać przejawy ludzkiej aktywności, ukształ-
towanego przez człowieka. 

Kolejny wątek krajobrazowy w utworach Krasickiego, zasługujący na poświęce-
nie mu w przyszłości uwagi, to pejzaż nocny, tak istotny dla literatury XVIII wie- 
ku. Pojawia się on bezpośrednio w Nocy; analiza dokonana przez Tomasza Cha-
chulskiego wskazuje, że już we wczesnej twórczości Krasicki sięga po wątki nocne 
ze świadomością ich różnorodnych odniesień i funkcji 32. Podkreślić należałoby 
również, że choć konwencja arkadyjska odgrywa znaczną, często kluczową rolę 
w omawianym tu zespole tekstów, to w całej twórczości autora Pana Podstolego 
funkcjonuje ona obok innych konwencji: i zanurzonych w ziemiańskiej tradycji, 
i powiązanych ze zjawiskami nowymi w XVIII-wiecznej estetyce. 

Elementy pejzażowe w Wierszach różnych i w Listach z wierszami nie należą 
do pierwszoplanowych składników konstrukcji poetyckiej. Ich występowanie pod-
porządkowane jest szerszym założonym porządkom; zazwyczaj wiąże się ze zna-
czeniami budowanymi w toku całego poetyckiego wywodu. Obrazy pejzażu w oma-
wianych utworach Krasickiego kształtowane są w odniesieniu do znanych odbior-
cy konwencji. Najwyraźniejsza wśród nich okazuje się konwencja arkadyjska, 
w której obrębie właściwie nie pojawiają się próby zastosowania elementów odwo-
łujących się do konkretnych obserwacji. Konwencje „podróżna” (wykorzystana 
tylko w Podróży z Warszawy do Biłgoraja) i „osobista” (występująca jako element 
gry w Liście imieniem brata do siostry) w mniejszym stopniu determinują kulturo-
wo spojrzenie opowiadającego i pozwalają na wprowadzanie – czy nawet do tego 
skłaniają – wyraźniejszych rysów indywidualnych. Jednak w budowanych przez 
Krasickiego w Wierszach różnych i w Listach z wierszami przedstawieniach krajo-
brazu dochodzi niezmiennie do głosu, choć w różnym natężeniu, literackość, 
której podporządkowane zostaje spojrzenie podmiotu poznającego na obserwowa-
ną rzeczywistość.

32 T. C h a c h u l s k i, Edytorstwo jako historia literatury i inne studia o poezji XVIII wieku. Warszawa 
2019, rozdz. Próba poezji metafizycznej. 
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LANDSCAPE IN IGNACY KRASICKI’S “WIERSZE RÓŻNE” (“VARIOUS POEMS”) AND 
“WIERSZE Z LISTAMI” (“POEMS WITH LETTERS”)

Landscape presentations in Ignacy Krasicki’s creativity are neither lengthy nor occupy the leading role. 
Since one finds them in both poetry and in prose, they deserve examination. The analysis of Krasicki’s 
landscapes is meant to reveal the way they are built, the function they perform and also the mode the 
writer made references to the landscapes he was familiar with.

The article refers to those problems in two collections of Krasicki’s poems, namely Wiersze różne 
(Various Poems) and Wiersze z listami (Poems with Letters). Images of landscapes are found in minority 
of the pieces from the collections and form no pattern. To produce them, Krasicki first and foremost 
employs the Arcadian topoi, often modified. The landscape in majority of instances has no separate 
meaning, but is used in considerations typical of Krasicki’s poetic reflection. Most developed and com-
plex functions of recalling the landscape are found in List imieniem brata do siostry (Brother’s Letter to 
His Sister) (a local landscape of Lidzbark and bishop Krasicki’s mansion) and in Opisanie podróży 
z Warszawy do Biłgoraja (An Account of a Journey from Warsaw to Bilgoray) in which he uses elements 
of a play (also autobiographical) with the conventions of journey descriptions.
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„IN VINO VERITAS”? CZYLI JAK CZYTAĆ 
„MONACHOMACHIĘ” I „ANTYMONACHOMACHIĘ”

1

Pozycji Monachomachii i Antymonachomachii jako wybitnych realizacji poematu 
heroikomicznego w zasadzie nigdy nie kwestionowano w historii badań nad twór-
czością Ignacego Krasickiego. Zabiegi poety służące realizacji wyznaczników tego 
gatunku są tu wystarczająco widoczne, nawet jeśli heroikomika – w rozumieniu 
Henryka Markiewicza „epicka odmiana burleski parodystycznej wysokiej” 1 – prze-
jawia się w istocie jedynie w części tekstu. Nietrudno dostrzec, że struktura arty-
styczna tych dzieł jest o wiele bardziej złożona, zawiera elementy ważne, ale nie 
należące do cech konstytutywnych poematu heroikomicznego. Kwestią dyskusyjną 
okazuje się ponadto charakter satyryczny owych poematów. W potocznej świado-
mości utrwaliła się w dużym stopniu ich recepcja jako satyry wymierzonej w ów-
czesnych zakonników czy w ogóle duchownych 2. Jednak wnikliwsza lektura, 
uwzględniająca także szerszy kontekst twórczości XBW, każe na nie spojrzeć nieco 
odmiennie, a przy tym pozostawać bardziej w zgodzie – jak się wydaje – z intencją 
samego poety. Przedstawione tu refleksje mają za punkt wyjścia przypatrzenie się 
wybranym aspektom czy fragmentom Monachomachii i Antymonachomachii, nie 
zmierzają wszakże do zaprezentowania – wskazanego w tytule artykułu – zagad-
nienia w sposób pełny, obejmujący wszystkie elementy struktury tych utworów.

Wojnę mnichów opublikowano wcześniej (1778), a drugi z poematów powstał 
dopiero w reakcji na opinie krytyczne jej dotyczące (1780), zasadne więc będzie 
przyjrzenie się tutaj najpierw niektórym kwestiom z Monachomachii. We wstępnej 
oktawie, w miejscu konwencjonalnej – jeśli wziąć pod uwagę tradycję poezji epic-
kiej – inwokacji do istoty boskiej czy alegorii mamy do czynienia z argumentacją 
retoryczną, która przybiera formę entymematu, gdzie ogólna przesłanka w postaci 

1 H. M a r k i e w i c z, Parodia i inne gatunki literackie. W: Przekroje i zbliżenia dawne i nowe. Rozpra-
wy i szkice z wiedzy o literaturze. Warszawa 1976, s. 123.

2 Niekiedy też, jeszcze w XVIII w., poemat ten traktowany był instrumentalnie. M. K l i m o w i c z 
(Polsko-niemieckie pogranicza literackie w XVIII wieku. Problem uczestnictwa w dwu kulturach. 
Wrocław 1998, s. 131–146) pisze choćby o wykorzystywaniu przez józefińskich masonów niemiec-
kiego tłumaczenia Monachomachii w propagandzie przeciw zakonom żebraczym. Do odczytywania 
dzieła w XX w. jako satyry antymnichowskiej czy w ogóle antyklerykalnej przyczyniła się m.in. 
książka W. K u b a c k i e g o  „Monachomachia” przed sądem potomności (Warszawa 1951).
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przysłowia – „Nie wszystko złoto, co się świeci z góry [...]” (I 1 3) – powtórzona jeszcze 
dwukrotnie w różnych wersjach, ma uzasadnić podjęcie tematu. Pierwsze wersy 
mogą być odczytane jako sugestia, że również zakonnicy, choć kojarzeni z poboż-
nością, posiadają swoje wady, jednak dalej autor zmierza do żartobliwego wyjaśnie-
nia zasadności pisania poematu heroikomicznego na temat mnichów nie ze wzglę-
du na pozorność ich walorów moralnych, lecz z uwagi na odgrywaną przez nich 
rolę wielekroć wyraźnie niezgodną z ich misją: „Dzierżały miejsca szyszaków kap-
tury, / Nieraz rycerzem bywał sługa Boży” (I 5–6). Jako inspiracja opowiadania nie 
jest wskazana – jak w „poważnej” epopei – instancja zewnętrzna o randze autory-
tetu. Zastępuje ją niejako świadoma decyzja poety:

Wojnę domową śpiewam więc i głoszę,
Wojnę okrutną, bez broni i miecza,
Rycerzów bosych i nagich po trosze,
Same ich tylko męstwo ubezpiecza –
Wojnę mnichowską... [...]. [I 9–13]

Zastosowanie wysokiego epickiego stylu wynika tutaj – co podkreśla słowo 
„więc” – z przyjętych przesłanek, stanowi efekt nie natchnienia, lecz celowego wy-
boru formy, która jednak wiąże się też z przywołaniem właściwych jej relacji ko-
munikacyjnych, wyznaczonych przez postawę narratora epopei bohaterskiej i jego 
stosunek do odbiorców (jako śpiewaka zwracającego się wprost do słuchaczy). Ale 
jeszcze w tej strofie poeta dokonuje szybko unieważnienia owych relacji, odsłania-
jąc ich rzeczywistą postać. Stąd pojawia się zaraz potem sugestia wskazująca na 
sytuację opowiadania i przewidująca reakcję odbiorców: „Nie śmiejcie się, proszę 
[...]” (I 13), dalej zaś zamanifestowanie niezależności podmiotu mówiącego od owych 
reakcji, a jednocześnie łatwo dająca się dostrzec – w stosunku do pierwszej części 
oktawy – zmiana nacechowania stylistycznego wypowiedzi: „Śmiejcie się wreszcie, 
ja mimo te śmiéchy / Przecież opowiem, co robiły mnichy” (I 15–16).

Wyraźne, nawet dobitne pokazanie sytuacji komunikacyjnej obejmuje niczym 
klamrą cały poemat, bo pojawia się znowu w ostatniej pieśni, gdzie adresatami 
i słuchaczami stają się, jak można sądzić, sami bohaterowie (albo przynajmniej 
przedstawiciele środowiska, do którego oni należą): „Już to ostatnia pieśń, mili 
ojcowie, / Miejcie cierpliwość, słuchajcie do końca” (VI 1–2). Później występują 
jeszcze, mieszczące się jednak w konwencji retorycznej, apostrofy do konkretnych 
postaci 4, ale prawie całe dwie ostatnie oktawy skierowane są do przeora jako ko-
mentarz do przedstawionych zdarzeń i samego utworu, zakończony żartobliwą 
deklaracją: „Przeczytaj, osądź. Nie pochwalisz, spalę” (VI 120).

Nasuwa się już w tym momencie myśl, że Monachomachia to nie tylko poemat 

3 W ten sposób odsyłam do: I. K r a s i c k i, Monachomachia. W: Dzieła zebrane. Seria 1: Pisma lite-
rackie. T. 1: Poematy. Oprac. Z. G o l i ń s k i. Wrocław 1998. Analogicznie – w drugiej części arty-
kułu – odwołuję się do Antymonachomachii zawartej w tej samej edycji. Cyfra rzymska wskazuje 
numer pieśni, liczby arabskie odnoszą się do wersów.

4 Nie oznacza to, oczywiście, kwestionowania zasadności domysłów co do rzeczywistych adresatów 
dwóch ostatnich oktaw. Przypomina tę kwestię J. T. P o k r z y w n i a k  (Krytyk żartobliwy. „Mona-
chomachia” w świetle „Antymonachomachii”. W: Ignacy Krasicki. Wśród pisarzy polskiego oświe-
cenia. Poznań 2015, s. 297–300).
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heroikomiczny, lecz w dużym stopniu również niejako poemat o pisaniu poematu 
heroikomicznego, przedstawiającego środowisko mnichowskie. Autor pokazuje 
warsztat, a także mu się przygląda, testuje jakby różne, mieszczące się jednak 
w szeroko pojętych ramach owego gatunku, możliwości językowego ukształtowania 
wypowiedzi, rozwiązań w zakresie motywacji działań bohaterów czy wykorzystania 
tradycji literackiej. Te zabiegi pozwalają się domyślać, że Krasicki w jakiejś mierze 
nadaje też poematowi heroikomicznemu nowe funkcje w stosunku do jego wcze-
śniejszych realizacji.

Bez wątpienia ma sporo racji Tadeusz Dworak, twierdząc, iż „walory decydujące 
o wysokiej randze utworu są w jego warstwie stylistycznej” 5, jakkolwiek, oczywiście, 
do niej się nie ograniczają. Łatwo zauważyć w Wojnie mnichów występowanie na 
przemian środków językowych, które albo nobilitują bohaterów, albo ich degradu-
ją. Są oni zatem – jeśli bardzo syntetycznie rzecz ująć – bądź „rycerzami”, bądź 
„trzodą”. Jak napisałem w monografii tego gatunku: 

W całym poemacie zakonnicy określani są [...] przy użyciu środków dających się zaliczyć albo do 
zbyt wysokiego, albo zbyt niskiego poziomu stylistycznego, niemal nigdy zaś takich, które w danym 
momencie byłyby odpowiednie. Manifestacyjne łamanie zasady decorum dokonuje się tu więc na prze-
mian niejako w dwie strony – mamy pomieszanie burleski wysokiej i burleski niskiej 6.

Takie przeciwstawienie wysokiego i niskiego nie wyczerpuje jednak, co należy 
podkreślić, charakterystyki wszystkich zabiegów poety w zakresie form językowo-
-stylistycznych w Monachomachii; wyczuwamy o wiele większe zróżnicowanie pod 
tym względem, związane np. z przywołaniem i z reguły wyraźnym skontrastowaniem 
rozmaitych literackich i pozaliterackich sposobów mówienia, przeważnie odbiera-
nych jako w danym miejscu niestosowne. Przy opowiadaniu o jednej z płaskorzeźb 
na ścianie pucharu mamy chociażby przerysowane cechy stylu właściwego idylli:

Śpiewa pastuszek w chłodniku ukryty,
Skaczą pasterki w wieńce przybierane.
Pękają listki, krzepią młode trawki,
Echo głos niesie niewinnej zabawki. [VI 21–24]

Teresa Kostkiewiczowa wspomina o roli języka potocznego w poemacie, przy-
wołując jeden wers:

Jeśli o zakonniku znudzonym kwiecistą wymową swego konfratra mówi się w Monachomachii, iż 
„Bryknął jak rześki rumak na poboczy” (I, k. 198), zwrot ten służy zarówno wpisanym w poemat celom 
parodystycznym, jak i odwołaniu się do plastycznego obrazu opartego na potocznym doświadczeniu 7. 

Wracając do kwestii stylu wysokiego w Wojnie mnichów, należy zauważyć, że – 
przy odpowiednio szerokim ujęciu tej kategorii – jego motywacją są jednocześnie – 
związana z formą gatunkową utworu tradycja epicka (charakterystyczny element 
stanowi tu choćby porównanie homeryckie) i w pewnym sensie utrwalone w języku 

5 T. D w o r a k, Ignacy Krasicki. Warszawa 1987, s. 225.
6 R. D ą b r o w s k i, Poemat heroikomiczny w literaturze polskiego oświecenia. Kraków 2014, s. 184.
7 T. K o s t k i e w i c z o w a, O języku poetyckim Ignacego Krasickiego. W: Studia o Krasickim. Warsza-

wa 1997, s. 183.
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formuły kojarzone zazwyczaj z osobami duchownymi. Często przywoływany jest 
chociażby epitet „przewielebny”, a poeta zdaje się w pewnym momencie sugerować, 
iż tak nierozerwalnie złączył się on z przedstawicielami tego środowiska, że przy-
należy nawet do pojedynczych elementów ich ciał, np. do oczu ojca doktora: „Wy-
iskrzyły się przewielebne oczy / Po słodko-dzielnym wódczanym likworze” (I 117). 
Kontrast powstaje przy tym jako efekt nie tylko różnicy między nacechowaniem 
emocjonalnym użytego określenia i jego desygnatu, lecz także mniej lub bardziej 
wyczuwalnej nieadekwatności semantycznej, wynikającej z chęci nazwania danej 
osoby czy jej działań zgodnie z przyjętą konwencją, niezależnie od konkretnych 
okoliczności. Opowiadając np. o ojcu doktorze, który „Pędem niezwykłym wpadł do 
refektarza” (I 80), narrator najpierw przedstawia go w sposób raczej mało wzniosły –

Wprzód otarł z potu mięsiste jagody,
Siadł, ławy pod nim dubeltowe jękły,
Siadł, strząsnął mycką, kaptura poprawił

– by potem zdecydowanie podnieść ton: „I tak wspaniałe wyroki objawił [...]” (I 85–88). 
Wnet okazuje się, że owe „wyroki” to... wyraz niepokoju o stan klasztornej piwnicy. 
Zatem następuje tu pewne przesunięcie znaczeniowe, jakby poeta demonstrował 
nonszalancję w tym zakresie, sugerując, iż cokolwiek ojciec doktor powie, będą to – 
„wspaniałe wyroki”. Podobną sytuację mamy w przypadku użycia czasownika „ra-
czyć”, stanowiącego często konwencjonalne określenie czynności wykonywanych 
przez osoby wysoko postawione. Najpierw „Ojciec Hilary obudzić się raczył” (I 74), 
nieco później przeor zachęca doktora, wskazując wódkę kminkową i „toruński pier-
nik pozłocisty” (I 100): „Racz się posilić, ojcze przewielebny” (I 104), a w rezultacie 
tenże doktor: „Raczył się napić raz drugi i trzeci” (I 112). Chodzi tu nie tylko o nie-
adekwatność w nacechowaniu stylistycznym czasownika „raczyć” w stosunku do 
„wódki kminkowej”, ale także o znaczenie: wszak „raczyć” to wykonać, często nie-
chętnie, jakąś czynność, gest na korzyść kogoś innego, z reguły niżej postawionego. 

Jeszcze wyraźniej ten problem widoczny jest w stwierdzeniu: „Wziął doktor ku-
bek w pocie swego czoła [...]” (I 108). Tutaj przekraczamy właściwie granicę absur-
du. Heroikomika bowiem próbuje z reguły niejako ukryć, że nią jest, wiążąc nieade-
kwatność stylu i tematu z jakimś elementem „uzasadniającym” tego rodzaju zabieg. 
„Rycerzem” stawał się np. ktoś, kto podejmował jakąś walkę – naturalnie często nie 
przypominającą rycerskich zmagań – a więc można byłoby mu (albo mógłby on sam 
sobie) w pewnym sensie taką rolę przypisać. We wskazanym tu przypadku natomiast 
autor nie próbuje udawać, iż bierze serio określenie aktywności postaci, bo akt 
picia, nawet z punktu widzenia bohatera wysoko ceniącego swoją pozycję i działa-
nia, nie zawiera elementu wysiłku długotrwałego. Podobnych, choć za każdym 
razem nieco odmiennych (co typowe dla XBW), zabiegów mamy w poemacie więcej. 
W taki sposób Krasicki czyni tu niekiedy z samej heroikomiki w dużym stopniu 
przedmiot zabawy poprzez niejako zdeformowanie charakterystycznych dla niej 
figur, stwarzając również nowe – w stosunku do podstawowego w przypadku tej 
kategorii kontrastu między wysokim a niskim – źródło komizmu.

Także wiele innych zabiegów językowo-stylistycznych służy w Monachomachii 
wywoływaniu efektu komicznego, a są to m.in. zagęszczenie (np. imion zakonników 
gromadzących się w refektarzu klasztoru karmelitów) i paralelizm syntaktyczny 
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w miejscach, w których tego typu figury odczuwa się jako komiczną anomalię 8. 
Zobrazować ów drugi zabieg może syntetyczna informacja o stosunku kolejnych 
bohaterów do propozycji udziału w dyspucie: 

Ojciec Makary nie życzy wojować,
Ojciec Cherubin cytuje przykłady,
Ojciec Serafin chce losu próbować,
Ojciec Pafnucy wysyła na zwiady,
Ojciec Zefiryn nie chce i wotować,
Ojciec Elijasz wielbi stan spokojny – [...]. [II 130–135]

Kostkiewiczowa wspomina o widocznym w poemacie pokazie „zręczności poetyc-
kiej autora, który – nieustannie – demonstruje czytelnikowi własne umiejętności 
przywoływania coraz to innych wzorców stylowych, igrania ze słowami, zabawy 
pisaniem” 9. Do tego należałoby dodać wielorakie zabiegi będące źródłem komizmu 
także w innych zakresach ukształtowania wypowiedzi. Niemal wszystko bowiem 
dzieje się, a w istocie zaprezentowane jest zbyt szybko (jak dysputa, której treści 
właściwie nie poznajemy) lub zbyt wolno (poprzedzająca ją rozbudowana mowa 
defendenta) w stosunku do naszych oczekiwań i przyzwyczajeń; zbyt pobieżnie albo 
zbyt szczegółowo 10, jak w przypadku przedstawienia bitwy w refektarzu. Wystarczy 
tu przytoczyć oktawę, w której najpierw przywołane są w sposób ogólny czyny dziel-
nego zakonnika –

Ryknął Gaudenty jak lew rozjuszony,
Gdy Hijacynta na ziemi obaczył. 
Nową więc złością z nagła zapalony,
Żadnemu z ojców, z braci nie przebaczył. [V 25–28]

– a potem mało wzniośle ujęte i chyba zbyt skrupulatnie ukazane jej skutki:

Padł i mecenas, z krzesłem wywrócony,
Definitora za kaptur zahaczył,
Łukasz, raniony, zwinął się w trzy kłęby,
Stracił Kleofasz ostatnie trzy zęby. [V 29–32]

W sposobie zaprezentowania samej dysputy nakładają się na siebie jakby dwa 
plany: retorycznej wymiany poglądów i walki łuczników, stąd np. ojciec Łukasz 
„Nabił argument i strzelił z Baroko” (IV 80). Niejasne, czy zaskakujące motywacje 
działań bohaterów, komentarze narratora odczuwane jako wyraźnie nieadekwatne 
do przedstawionych postaci i zdarzeń, niekonsekwencje, łącznie być może z sytuacją 
(potraktowaną przez Zbigniewa Golińskiego jako efekt pomyłki autora 11), w której 

  8 W odniesieniu do pojęcia komizmu posługuję się tutaj takimi kategoriami, jak kontrast, niestosow-
ność czy anomalia, występującymi, obok innych, w opracowaniach teoretycznych owej problema-
tyki, których oczywiście, ze względu na ich wielość i różnorodność, nie sposób w tym miejscu 
przywoływać. Zagadnienie komizmu w twórczości Księcia Biskupa Warmińskiego próbuje ująć np. 
R. D o k t ó r  w książce Poeta uśmiechnięty. O wyobraźni komicznej Ignacego Krasickiego (Wrocław 
1992).

  9 T. K o s t k i e w i c z o w a, Polski Wiek Świateł. Obszary swoistości. Wrocław 2002, s. 295. 
10 Ciekawie potencjał komiczny tego rodzaju zabiegów ukazuje francuski badacz J. S a r e i l  w książ-

ce L’Écriture comique (Paris 1984). 
11 Z. G o l i ń s k i, Ignacy Krasicki – „Monachomachia, czyli Wojna mnichów”. W zb.: Lektury poloni-
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o ojcu Rajmundzie czytamy najpierw, że w bitwie „legł”, a nieco dalej, że jako ostat-
ni jeszcze się bronił 12 – wszystko to może być zapewne uznane za przejaw celowej 
strategii poety. Niewątpliwie w dużej mierze chodzi bowiem w poemacie o zapre-
zentowanie jego dowcipu, nawet swoiste przekomarzanie się z przyzwyczajeniami 
odbiorców, a zarazem na poziomie interpretacji – do czego wrócę w dalszej części 
artykułu – także o obnażanie wciąż wyczuwalnej wielorakiej niestosowności między 
językiem (w jego ujęciu i semantycznym, i pragmatycznym) a przedstawianą rze-
czywistością.

Należy przy tym dodać, że Krasicki, odwołując się do wykształconych odbiorców, 
cały czas porusza się tutaj w przestrzeni intertekstualnej; dosyć swobodnie i dow-
cipnie dysponuje wybranym materiałem literackim, nieraz go zabawnie przetwarza. 
Dominują różnorakie, mniej lub bardziej wyczuwalne, nawiązania do tradycji epic-
kiej, przy czym stanowi ją zarówno forma eposu bohaterskiego, jak też wcześniejsze 
realizacje poematu heroikomicznego. Za przynależnością Monachomachii do tejże 
tradycji przemawia występowanie takich choćby charakterystycznych motywów, 
jak tytuł, zapowiedź, interwencja jędzy, narada, poselstwo, bitwa, rozbudowany 
opis. Autor jednak, znakomicie wyczuwając konwencjonalność i pewne już skost-
nienie tego typu zabiegów, często nie powiela ich dokładnie, natomiast podejmuje 
z nimi wyraźną, nieraz dowcipną grę. Motyw interwencji Jędzy Niezgody, mający 
źródło w działaniu bogini Allekto w Eneidzie, odwołuje się głównie do Pulpitu Nico-
lasa Boileau-Despréaux, lecz XBW nie powtarza tutaj charakterystycznej począt-
kowej sceny z utworu francuskiego (co uczynił wcześniej Tomasz Kajetan Węgierski 
w Organach, będących w dużej części parafrazą Pulpitu), ale w sposób widoczny ją 
modyfikuje – Jędza nie wygłasza mowy do śpiącego bohatera, a jedynie rozsypuje 
iskry, które powodują przebudzenie się mnichów (I 72). 

Powszechnie wówczas znaną tradycję przywołuje scena poselstwa z drugiej 
pieśni poematu. Chodzi o fragment Jerozolimy wyzwolonej Torquata Tassa, kiedy 
do Gofreda przychodzą z propozycją pokoju posłowie króla egipskiego: porywczy 
Argant i wymowny Alet. Wystarczy tu najogólniejszy zarys porównania. Krasicki 
nie tylko żartobliwie sytuuje tę scenę w radykalnie odmiennych, mających o wiele 
mniejszą rangę, okolicznościach (co jest typowe dla heroikomiki), lecz także ją 
dowcipnie zmienia pod innymi względami. Między Gaudentym a Hiacyntem istnie-
ją różnice trochę podobne, jak między posłami z eposu Tassa, ale dość zauważyć, 
że jeśli ci ostatni nawołują do zawarcia pokoju, bohaterowie Krasickiego wzywają 
właśnie do „wojny”. W Jerozolimie wyzwolonej propozycję posłów odrzucono, tutaj 
natomiast przyjęto, itd.

Z tego punktu widzenia ciekawie została pokazana bitwa w refektarzu domini-
kańskiego klasztoru, nawiązująca oczywiście do motywu walki na książki, charak-
terystycznego dla poematu heroikomicznego (Pulpit czy też Organy). Sugestia, że 
będzie to powtórzenie owego znanego motywu, jest tak mocna, iż Juliusz Kleiner 
efektownie komentuje przejście dysputy w bójkę: „ma się odbyć dysputa, oparta 
na argumentach z książek – otóż argumentami, w łeb walącymi, stają się same 

styczne. T. 1: Oświecenie, romantyzm. Red. A. B o r o w s k i, J. S. G r u c h a ł a. Kraków 1996, 
s. 54.

12 Te kwestie zostały dokładniej omówione gdzie indziej. Zob. D o k t ó r, op. cit., s. 59. – D ą b r o w s k i, 
op. cit., s. 201–204.
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książki” 13. Ich rola zostaje tu jednak zdecydowanie ograniczona (wszak nie znaj-
dowały się one w tamtym miejscu) zaledwie do dwóch tytułów. Wojsko afektów 
zarekrutowanych wykorzystuje Gaudenty jako narzędzie walki (nie pocisk, jak każe 
tradycja w tym zakresie), kiedy wcześniej wyczerpał inne zasoby amunicji: „Już był 
wyciskał talerze i szklanki, / Pękły i kufle na łbach hartowanych [...]” (V 33–34). 
O drugim dziele natomiast, Seraficznej kronice, czytamy, że spadła z góry na Raj-
munda. W walce używane są bowiem głównie takie przedmioty, jak talerze, szklan-
ki, sandały, pasy, kropidło bądź lichtarz. 

Można tu jeszcze zwrócić uwagę choćby na moment, w którym Hijacynt opusz-
cza mieszkanie dewotki (IV 140–148), co żartobliwie nawiązuje do znanego passusu 
z eposu Wergiliusza, kiedy Eneasz porzuca Dydonę, czy – naturalnie – na mający 
swoje źródło w Iliadzie motyw rozbudowanego opisu, tu odniesiony do scen ozda-
biających dzban z winem. To tylko wybrane przykłady tego rodzaju zabiegów poety; 
podobne, choć – co jest charakterystyczne dla Krasickiego i stanowi o świeżości jego 
komizmu – za każdym razem nieco odmiennie wykorzystujące tradycję, a często, by 
tak rzec, bardziej subtelne niż wcześniej wymienione (które nasuwają się już podczas 
pobieżnej lektury) znajdujemy w jeszcze innych miejscach w utworze. 

Jak wspomniałem, niejednokrotnie XBW posługuje się przesadą doprowadzoną aż 
do absurdu, co przesuwa uwagę z przedmiotu wypowiedzi na sam ów zabieg. Od-
nosi się to szczególnie do tematu pijaństwa, eksponowanego w Monachomachii na 
różne sposoby tak często, że mamy wrażenie wyraźnego nadmiaru, jakby poeta 
testował wszelkie metody komicznego przedstawienia owej przywary. Już we wstęp-
nej prezentacji zakonów pojawia się wzmianka o bracie, „Co w słodkim miodu 
wytrawieniu zasnął” (I 40). Pierwsza myśl, jaka przyszła ojcu doktorowi do głowy 
w reakcji na rozruch w klasztorze, to niepokój o stan piwnicy, ale zaraz potem 
uspokaja go wódka kminkowa. Wcześniej czytamy: „zbiegłe braci trzody / Pod 
rzędem kuflów garcowych uklękły” (I 81–82). Do działania wzywa zakonników do-
piero ojciec Gaudenty, oczywiście „skosztowawszy trunku” (I 145). Na początku 
trzeciej pieśni mamy pochwałę picia, gdyż – „Już wstrzemięźliwość teraz nie jest 
w modzie, / Piją, jak drudzy, mędrcowie prawdziwi” (III 5–6); następnie raczenie 
się trunkiem przez mnichów podczas obiadu i tego skutki, propozycję zorganizo-
wania pijackich zawodów zamiast dysputy, odrzuconą nie z racji niestosowności 
tego typu rywalizacji, lecz ze względu na wysoką ocenę możliwości przeciwnika; 
wszak ojciec Hilary przekonuje zebranych: „Pijem my nieźle, ale lepiej oni” (III 32). 
Potem jeden z bohaterów formułuje naganę pod adresem króla, że wzgardził on 
winem (z przekleństwem: „Bodajeś w życiu nigdy się nie upił!” áIII 48ñ). Na szcze-
gólną uwagę zasługuje scena, kiedy do ojca przeora przychodzi brat z informacją 
o znalezieniu biblioteki:

Właśnie natenczas ojciec przeor trwożny
Dla dobrej myśli resztę kufla dusił,
Wchodzi w tym punkcie goniec nieostrożny,
Przeląkł się ojciec i z nagła zakrztusił.
Już chciał ukarać, lecz jako pobożny
Wypić za karę, co było, przymusił. 

13 J. K l e i n e r, Studia inedita. Oprac. J. S t a r n a w s k i. Lublin 1964, s. 198.
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Zagrzany duchem pokory chwalebnym,
Wypił brat resztę po ojcu wielebnym. [III 81–88]

Sytuacja, która przedstawia przeora pijącego i karzącego piciem, jest dość 
dziwna, by właśnie nie rzec – absurdalna. Wrażenie to znacznie wzmacnia położo-
na zaraz potem, a stanowiąca parodię znanej oktawy z Myszeidy (funkcjonującej 
również oddzielnie jako Hymn do miłości ojczyzny), pochwała „szklenicy”:

Wdzięczna miłości kochanej szklenice! 
Czuje cię każdy i słaby, i zdrowy; 
Dla ciebie miłe są ciemne piwnice, 
Dla ciebie znośna duszność i ból głowy, 
Słodzisz frasunki, uśmierzasz tęsknice, 
W tobie pociecha, w tobie zysk gotowy. 
Byle cię można znaleźć, byle kupić, 
Nie żal skosztować, nie żal się i upić. [III 89–96]

Szczególnie dwa ostatnie wersy tej strofy wydają się zupełnie nielogiczne, bo ich 
sens jest mniej więcej taki: byle mieć możliwość picia, „nie żal” nawet się napić. Od-
nosimy wrażenie, jakby (choć zapewne to zabieg celowy) poeta zupełnie zaplątał się 
w owej pochwale „szklenicy”. Podkreślmy, że w następnej z kolei pieśni „piękny Hi-
jacynt”, przebywając u dewotki, oczywiście pije „za zdrowie wicesgerentowéj” (IV 106). 
Brat Cesław, aby go powstrzymać przed szybkim powrotem do klasztoru w reakcji 
na dochodzący stamtąd hałas – „butelkę przynosi” (IV 144). Hijacynt jednak biegnie 
„gdzie górne niosły go wyroki” (IV 152), ale mu wcześniej – jak czytamy – „Cesław 
flaszkę do kaptura wtroczył” (IV 149). W ramach opisu bitwy występują też natu-
ralnie liczne aluzje do pijaństwa zakonników, jak informacja, że ów Hiacynt „kuflem 
od wina / Legł z sławnej ręki ojca Zefiryna” (V 24), czy wzmianka o „łbach hartowa-
nych” (V 34). Puchar traktowany jest, jak wiadomo, z niezwykłą rewerencją, obrazy 
na nim wyryte również nawiązują do picia, a przy tym – co istotne dla ogólnej wy-
mowy poematu – mamy tu niejako poszerzenie perspektywy na świat pozazakonny:

Mróz rolą ścisnął, śnieg osiadł na grzędzie,
Zima posępna przyszła po jesieni.
Wrzaski po karczmach, słychać radość wszędzie,
Trunek myśl rzeźwi i twarze rumieni.
Idzie z wikarym pleban po kolędzie,
Żaki śpiewanie zaczynają w sieni,
Gospodarz z dziećmi dobrodzieja wita,
Kończy się kuflem pobożna wizyta. [VI 49–56]

Siła skłonności bohaterów do picia jest tak duża, że zażegnuje wszelkie spory – 
„I wojny siedlisko / W punkcie dzban miejscem pokoju oznaczył” (VI 101–102). 
Poeta niejako przyłącza się do tej powszechnej pijackiej atmosfery, pytając na 
końcu, za czyje zdrowie pili zakonnicy, oraz deklarując, za czyje on by pił, gdyby 
znalazł się wśród nich. To niebywałe nagromadzenie i zagęszczenie wielorakich 
wzmianek o pijaństwie skupia uwagę na pomysłowości autora i prowadzi zdecydo-
wanie do anihilacji ewentualnego ładunku satyrycznego 14, a nieraz powoduje – 

14 P o k r z y w n i a k  (op. cit., s. 296) trafnie stwierdza, że pijaństwo przedstawione w zakończeniu 
poematu „jest pogodne i radosne, wolne od satyrycznych akcentów”.
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o czym już wspomniałem – wrażenie absurdalności. Wydaje się, że Krasicki śmieje 
się nie tyle z pijaństwa swoich bohaterów, ile z własnej, traktowanej z przymruże-
niem oka, roli zarazem ośmieszającego, jak i ironicznie aprobującego to ich pijań-
stwo oraz z perspektyw, jakie ów temat otwiera przed dowcipnym poetą. Możemy 
jednak równocześnie dostrzegać w tym przypadku przejaw właściwego XBW spoj-
rzenia na świat i – co zresztą ilustrują także inne, nie omawiane tutaj, miejsca 
w Monachomachii – sygnalizowanie motywacji ludzkich działań dalekich od racjo-
nalności. 

W kontekście przedstawionych uwag (które nie podejmują wielu jeszcze innych 
kwestii nasuwających się podczas lektury) należałoby stwierdzić, iż uczynienie 
w ostatniej pieśni poematu adresatami samych bohaterów: z jednej strony, sprawia, 
że jawi się nowy poziom komunikacji, z drugiej zaś – może sugerować, iż w istocie 
to wszyscy jesteśmy poniekąd bohaterami i słuchamy „pieśni” o sobie. Nie negując 
oczywistego odniesienia Monachomachii do środowiska zakonnego ani też możliwo-
ści przerysowanego odzwierciedlenia w utworze rzeczywistych, znanych autorowi 
postaci czy sytuacji, wolno jednak sądzić, że XBW używa tego tematu do wyrażenia 
ogólniejszych treści. Podjęcie formy poematu heroikomicznego, stanowiącej także 
ramę dla szeregu różnych innych sposobów wykorzystania języka, służy również 
do tego, aby autor – niewątpliwie niesiony falą mnożących się kolejnych dowcipnych 
i zabawnych pomysłów – mógł w dużej mierze odnieść się do spraw uniwersalnych; 
wszak jak czytamy: „W szyszaku, w czapce, w turbanie, w kapturze / Wszyscyśmy 
jednej podlegli naturze” (VI 7–8). funkcja satyryczna dzieła, jeśli się ją w ogóle 
bierze pod uwagę, odsuwana jest zdecydowanie na dalszy plan, tym bardziej że 
poeta stosuje dowcipny szantaż intelektualny w stosunku do osób, które mogłyby 
tu znaleźć przyganę pod własnym adresem: „Prawdziwa cnota krytyk się nie boi 
[...]” (VI 117) 15. 

Ogólnie należałoby stwierdzić, iż lektura poematu, także dla dzisiejszego odbior-
cy, może być (i także zgodnie z założeniem autora) świetną zabawą, i już to wystar-
cza do uznania wysokiej wartości tego dzieła. Nieco głębszy namysł jednak pozwala 
też zauważyć, że Krasicki wyraźnie tutaj poszerza – jak wcześniej zasugerowałem – 
sferę znaczeń i funkcji poematu heroikomicznego. Wydaje się, iż przy całej lekkości 
i zabawie da się również wyczuć w Wojnie mnichów swego rodzaju ton sceptycyzmu 
i zwątpienia. Wszelkie próby językowej reprezentacji rzeczywistości ujawniają bowiem 
jakąś ich niestosowność, przedsięwzięcia bohaterów nie prowadzą tu do żadnego 
zamierzonego efektu, a poza tym wszystko ostatecznie niejako wraca do punktu 
wyjścia w owym „rozkosznym siedlisku / Świętych próżniaków” (I 41–42), przeko-
nanie zaś, że „Próżność nauka! Najszczęśliwsi głupi!” (VI 88), stawia pod znakiem 
zapytania celowość wszelkiej aktywności twórczej.

Nie kwestionując zasadności odbierania pojedynczych sentencji poety – w ro-
dzaju: „I śmiech niekiedy być może nauką, / Kiedy się z przywar, nie z osób na-
trząsa [...]” (V, 1–2) – jako bardzo trafnych, wolno by nawet w świetle zaprezento-
wanych uwag zaryzykować stwierdzenie, że Monachomachia, stanowiąc całość 
i doskonale bawiąc (w jakimś sensie zaś i poprzez tę zabawę), inspiruje refleksję 

15 Według badacza to zdanie, powtórzone jeszcze w Antymonachomachii, jest „najważniejszym kluczem 
interpretacyjnym, odnoszącym się do całego, ostatecznie dwuczęściowego poematu” (ibidem, s. 306).
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o charakterze ogólnym; może być czytana w pewnym stopniu w sposób właściwy 
twórczości parabolicznej, nieco podobnie jak bliska Krasickiemu bajka. Skłania do 
myślenia o ciągle podejmowanych, a wciąż odczuwanych jako nieadekwatne, pró-
bach nazywania, waloryzowania, konstruowania spójnej narracji, często przy wy-
korzystaniu formuł językowych i wyrażeń, których skostnienie i konwencjonalność 
znakomicie wyczuwa poeta-ironista. Nakłada się na to również i refleksja o trudnych 
do wyjaśnienia źródłach wielu naszych decyzji i zachowań, a zwłaszcza sporów, 
ujawniających – kiedy spojrzeć na nie z dystansu – swoją błahość, nawet absur-
dalność, przy tym zaś permanentną śmieszność. Środowisko mnichowskie okazu-
je się dobrym materiałem do zaprezentowania tych obserwacji, bo z jednej strony 
kojarzy się już z tradycją poematu heroikomicznego, z drugiej – dostarcza rozpo-
znawalnego repertuaru środków językowo-stylistycznych, łatwo poddających się 
tego rodzaju parodystycznym zabiegom.

Powtarzane przez poetę uwagi o śmiechu – także dlatego, że powtarzane zbyt 
często – nie dają się sprowadzić do deklaracji postawy asekuracyjnej wobec moż-
liwości potraktowania serio obrazu społeczności zakonnej, do podkreślania, że to 
tylko „igraszka”. Śmiech jawi się jako efekt odczuwania ciągłej sprzeczności między 
pozorem a rzeczywistością, językiem a światem, przyczyną a skutkiem itp. oraz 
staje się wyznacznikiem postawy autora wobec tegoż świata 16. Postawy, w której 
wyraża się również pewna afirmacja satysfakcji intelektualnej wynikającej z odkry-
wania takiego stanu rzeczy. W końcowej części poematu znajdujemy wypowiedź 
skierowaną do przeora: „Czytaj i pozwól – niech czytają twoi, / Niech się z nich 
każdy niewinnie rozśmieje [...]” (VI 113–114). Poeta zdaje się nam jednak sugerować: 
śmiejąc się z bohaterów poematu, sympatycznych przecież mimo ich wad, w istocie 
śmiejecie się z siebie i świata, który was otacza. Ale równocześnie jakby śpieszy 
dodać: i dobrze, że się śmiejecie.

2

Antymonachomachia powstała, jak wiadomo, w reakcji na wypowiedzi krytykujące 
autora Wojny mnichów; chodzi m.in o wydane anonimowo: Reskrypt na uszczypli-
we satyry oraz Odpis na „Monachomachią” 17. Może być czytana jedynie w odnie-
sieniu do Monachomachii, która w gruncie rzeczy należy do jej tematu, stanowi, 
wraz ze wspomnianymi oskarżeniami pod adresem Księcia Biskupa, podstawową 

16 Tutaj jako istotną inspirację do refleksji nad tą kwestią można przywołać uwagę S. G r a c i o t t i e-
g o  (Lidzbark Krasickiego: od miejsca fizycznego do przestrzeni poetyckiej. W zb.: Ignacy Krasicki. 
Nowe spojrzenia. Red. nauk. Z. G o l i ń s k i, T. K o s t k i e w i c z o w a, K. S t a s i e w i c z. Warsza-
wa 2001, s. 153): „Bardziej uzasadnione jest pytanie o wesołość Krasickiego: niewątpliwie zajmu-
je ona u niego – w życiu i dziele literackim – bardzo wyraźną pozycję; pozostaje jednak wrażenie, 
że i ona w jakiejś mierze należy do programu bardziej, aniżeli wyraża spontaniczne uczucie czy 
postawę; niewątpliwie wesołość ta odzwierciedla stereotypy zachowań salonowej rokokowości – 
społeczeństwa poety i jego czasów”.

17 Tę sprawę omawia dokładniej Z. G o l i ń s k i  (wstęp w: I. K r a s i c k i, Monachomachia i Antymo-
nachomachia. Oprac. Z. G o l i ń s k i. Kraków 1976). Tu też zostały zamieszczone utwory krytycz-
ne skierowane przeciw autorowi Monachomachii (s. 72–114). 
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część wspólnego świata nadawcy i odbiorcy. Z drugiej strony, Antymonachomachia 
odsłania też, jak należałoby sądzić, pewne intencje poety zawarte w Wojnie mnichów. 

W obydwu omawianych tu utworach mamy po 6 pieśni i 108 oktaw. Autor 
wyraźnie podkreśla heroikomiczny – a więc także pod tym względem analogiczny, 
jak w przypadku poprzedniego poematu – charakter Antymonachomachii. Poprzez 
sam tytuł, wprowadzenie Jędzy jako inicjatorki działań bohaterów, porównania 
homeryckie, motyw rady itp. – sugeruje, że chodzi o właściwą heroikomice, nawią-
zującą do wysokiego tonu epickiego, nieadekwatność podjętych działań i przyczyny, 
wzniosłości, jaką bohaterowie nadają swoim przedsięwzięciom, oraz błahego w isto-
cie, albo wręcz żadnego, ich powodu. Wolno zatem stwierdzić, iż w tym przypadku 
XBW podejmuje, mutatis mutandis, znany już w literackiej tradycji 18 motyw przed-
stawienia sporów literackich czy krytyki określonego typu twórczości w konwencji 
heroikomiki. Należy jednak dodać, że – co też może stanowić pewien element 
przekornej gry z tradycją – Antymonachomachia to poemat o przygotowywanej 
walce, do której ostatecznie nie doszło, albowiem działanie jędzy Niezgody, trady-
cyjnie już w poematach heroikomicznych, za wzorem Pulpitu, uruchamiającej 
przebieg zdarzeń, które prowadzą do konfliktu, tutaj okazuje się nieskuteczne: 
„Opowiem, jakeś padła z piekłów łona, / Opowiem, jakeś była zwyciężona” (I 23–24). 

Trzeba podkreślić, że jeśli się weźmie pod uwagę choćby użyte przez XBW środ-
ki stylistyczne, utwory te trochę różnią się między sobą. W Antymonachomachii 
Krasicki odchodzi od stosowania części zabiegów wcześniej wskazanych, które – 
à propos poematu Wojna mnichów – nie pozwalają odbierać go jako satyry. Nie ma 
tu choćby takiej zabawy językiem, zmienności nacechowania stylistycznego i tem-
pa, zestawiania często antynomicznych słów czy wyrażeń. XBW zachowuje bowiem 
z reguły konsekwencję w prezentowaniu, nawet wyraźnie przerysowanym, działań 
bohaterów. W tym przypadku stosowane środki językowo-stylistyczne są bardziej – 
by tak rzec – jednolite, nie wiążą się, jak w Wojnie mnichów, ze wzajemną anihila-
cją ich nacechowania emocjonalnego. Warto też zauważyć, że w Antymonachomachii 
autor o wiele rzadziej i bez takiej manifestacji jak w poprzednim poemacie pokazu-
je sytuację komunikacyjną czy odnosi się do odbiorców. Najwyraźniej czyni to na 
początku pieśni piątej, gdzie zaznaczywszy znowu swą rolę jako poety, po zapowie-
dzi „powieści heroicznej” dodaje słowa: „Czytelnikowi nie bronię ziewania, / Chcą 
spać czytając, niechajże i zasną” (V 13–14), następnie zaś z lekką nonszalancją 
deklaruje: „Ja, rzecz stosując do miary i wzrostu, / Co wiem, co nie wiem, opowiem 
po prostu” (V 15–16). Szczególnie w dwóch ostatnich pieśniach autor – inaczej niż 
w Monachomachii – unika sugerowania relacji z odbiorcą, skupiając uwagę na 
dialogach między postaciami utworu. Ton wesołości dominuje jednak i w poemacie 
Antymonachomachia, a wiele zabiegów komicznych, jak znakomite wykorzystanie 
w tym celu metonimii z żartobliwie dodaną synekdochą – „Zeszły się czapki, birety, 
kaptury, / A co największa, i głowy nie lada” (V 17–18) – jest najwyższej próby. 
Ogólnie rzecz ujmując, należy bowiem dobitnie zaakcentować, że, mimo wskazanych 
wcześniej odmienności, do obydwu tych utworów można odnieść bardzo trafną 
konstatację Kostkiewiczowej:

18 Tu można wskazać z literatury europejskiej np. poematy J.-f. S a r a s i n a  Du Lot vaincu (1658) 
czy A. P o p e ’ a  The Dunciad (1728–1743). 
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Autoteliczne nacechowanie poematów heroikomicznych Krasickiego jest ich właściwością istotną, 
pozwalającą ocenić świadome mistrzostwo pióra i dostrzec intencję autora, który przyjmuje postawę 
nie tyle oburzonego satyryka, ile obserwatora z uśmiechem traktującego przedmiot i bohaterów, bawią-
cego się i zabawiającego czytelnika pełną wdzięku i humoru igraszką 19.

Z punktu widzenia omawianego tutaj zagadnienia nie ma właściwie decydują-
cego znaczenia, czy Monachomachia – jak pierwotnie sam XBW utrzymywał – istot-
nie została wydana bez jego wiedzy i wbrew jego woli, czy też cała ta sprawa jest 
jedynie mistyfikacją. Chęć uniknięcia publikacji (albo raczej deklaracja takiej 
chęci) mogła wynikać nie tyle z przekonania Krasickiego o niestosowności treści 
utworu, zapewne, co trafnie podkreśla Józef  Tomasz Pokrzywniak, skierowanego 
pierwotnie „do elity – duchownej i świeckiej” 20, ile z obawy o sposób recepcji po-
ematu przez szersze grono odbiorców. A ta, jak się okazało, była zróżnicowana: 
ujawnili się zwolennicy oraz przeciwnicy dzieła i jego autora. Goliński stwierdza: 
„Zamiast mówić o sądach o poemacie, co oznaczać by miało spokojny namysł, 
należy – po dziś dzień – mówić o sądach nad poematem, o reakcjach na poemat” 21. 
Nieco dalej ten sam badacz, rozpatrując głosy krytyczne pod adresem XBW, kon-
statuje: „istniały określone ściśle przesłanki skłaniające autora do napisania tej 
osobliwej palinodii, niby-odwołania, które było tylko potwierdzeniem tez poematu” 22.

Wydaje się jednak, że zawarty w tytule formant „anty” wskazuje raczej na – 
ujęte w konwencji heroikomiki – działania skierowane przeciw Wojnie mnichów i jej 
autorowi jako temat poematu heroikomicznego, nie zaś na wycofanie się z oskarżeń 
sformułowanych w tamtym utworze. Nie należy tutaj zatem mówić o palinodii, 
nawet pozornej, posługującej się ironią, a będącej faktycznym potwierdzeniem. 
Jeśli bowiem przyjąć wcześniejsze konstatacje, iż Wojna mnichów nie ma właściwie 
charakteru satyrycznego, nie byłoby czego w tym zakresie ani odwoływać, ani po-
twierdzać. Obraz mieszkańców klasztoru jest też tutaj zróżnicowany, główni boha-
terowie zostali pokazani jako moralnie lepsi (choćby ojciec doktor) lub gorsi (szcze-
gólnie Gaudenty) niż ich odpowiedniki w Monachomachii, jakkolwiek zarazem są 
w obu przypadkach z reguły przerysowanymi, zabawnymi marionetkami 23. 

Jako przesadzone, posunięte niemal do absurdu (i z tego powodu komiczne) 
jawią się również wskazane tu – a odwołujące się w dużym stopniu niewątpliwie do 
rzeczywiście formułowanych sądów – opinie o autorze Wojny mnichów upowszech-
niane poza klasztorem, ale przyczyniające się do kreowania w nim „wojowniczej” 
atmosfery. Gerwazy usłyszał od Doroty, „Co powiedano i na wsi, i w mieście [...]” 
(IV 116) o twórcy „złego dzieła” (IV 121):

Jak w świętej ziemi nie był pogrzebiony;
Jak panna Anna na rozstajnej drodze
Widziała w ogniu jęczącego srodze. [IV 126–128]

Trafnie zauważył Goliński: 

19 K o s t k i e w i c z o w a, Miejsce dużych form poetyckich, s. 296.
20 P o k r z y w n i a k, op. cit., s. 302.
21 G o l i ń s k i, wstęp, s. XI.
22 Ibidem, s. LXXII.
23 Zob. M. P i s z c z k o w s k i, Ignacy Krasicki. Monografia literacka. Kraków 1975, s. 376.
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Wyraźnie zaznaczyła się też w pewnych ujęciach polemicznych dwudzielność osądu: z oceny dzie-
ła wynikała konsekwentnie ocena autora. Reakcja na Monachomachię miała od początku charakter 
społeczny, inna funkcja poematu nie interesowała współczesnych 24. 

Istotne było zatem jedynie rozstrzygnięcie, czy i w jakim stopniu Wojna mnichów 
stanowi krytykę zakonników, nie budziły natomiast zainteresowania jej walory 
artystyczne, które dziś wydają się kluczowe dla jej oceny: „Rodzaj poetów, co się 
z słowy pieści, / Niegodzien u nich względu i szacunku [...]” (IV 25–26). Sposób 
odbioru poematu przez szerokie grono czytelników był mimo to – jak widzimy nie-
co wcześniej – zróżnicowany:

Bajkę czy prawdę ci ganią, ci chwalą,
Tym jest przyczyną śmiechu, tym boleści.
Jedni się chlubią, a drudzy się żalą [...]. [IV 43–45]

Jest to wszak sytuacja zwyczajna dla „wszystkich wieści” (IV 46), a uwarunko-
wana w przeważającej mierze przez czynnik emocjonalny, wynika bowiem z „inte-
resowności” samych czytelników, dla których dzieło to (a ujmując sprawę ogólnie, 
trzeba dodać, że zapewne i inne) „Złe, gdy przymawia, dobre, gdy dogodzi” (IV 48). 
Mamy tu kapitalną obserwację, bardzo istotną dla całościowego sensu poematu.

Pierwsza strofa Antymonachomachii jest podobnie skonstruowana jak pierwsza 
oktawa Monachomachii, gdyż ogólne sentencje mają tu stanowić argument z auto-
rytetu dla głównej tezy dzieła, iż pozory mogą łudzić, a przy tym – 

I w kunszcie nieraz rzemieślnik wykroczy,
Kiedy się w złoto szych podły zakradnie;
Nie traci przeto kruszec swej korzyści:
Szych pełznie w ogniu, a złoto się czyści. [I 5–8]

O ile na początku Wojny mnichów wyeksponowana została myśl, że także za-
konnicy, niezależnie od zewnętrznego wyglądu, mogą być „rycerzami”, o tyle tutaj 
mamy powtarzane też w innych miejscach poematu przekonanie, że przedstawienie 
kogoś niezgodne z prawdą przecież mu w istocie nie szkodzi, jeśli on sam nie ma 
sobie nic do zarzucenia. Znaczące w tym kontekście jest zdanie skierowane później 
przez ojca Bonifacego do ojca Honorata wzburzonego przeciw autorowi Monachoma-
chii: „Nigdy się, ojcze, taki nie frasuje, / Który zarzutu przyczyny nie czuje” (II 111). 

Znana reprezentantka epickiej machiny cudownej Jędza Niezgody myli się co 
do obyczajów ojca doktora i w rezultacie – kapituluje, przynajmniej w pierwszym 
momencie: „Rzuciła pismo, a zawywszy wściekła, / Powróciła się do swego łożyska 
[...]” (I 81–82). Pojawi się jeszcze – i teraz jej działania odniosą zamierzony, jakkol-
wiek połowiczny, skutek – na początku pieśni trzeciej, kiedy przychodzi pod posta-
cią Żarliwości do śpiącego ojca Gaudentego i wzywa go do działania. Przeciwieństwem 
Jędzy jest w tym poemacie alegoria Prawdy, która – co wynika z przewrotnego 
wykorzystania znanego porzekadła – ukazuje się na dnie pucharu po wypiciu przez 
zakonników wypełniającego go wcześniej wina. Jak twierdzi Roman Doktór, w tym 
przypadku „abstrakcyjna myśl ([...] w winie prawda) została potraktowana dosłow-

24 G o l i ń s k i, wstęp, s. LXXXIII. 
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nie i nabrała cech fizycznie sprawdzalnych. W efekcie mamy tu przykład komizmu 
absurdalnego” 25.

Można skonstatować, że konstrukcja Antymonachomachii jest w dużej mierze 
niejako oparta na dwóch alegoriach: Niezgodzie oraz Prawdzie. Obydwie występo-
wały (czasem w różnych wcieleniach) w poezji epickiej oświecenia, przy czym pierw-
sza, waloryzowana zdecydowanie negatywnie, wywoływała konflikty i wojny, druga 
zaś, o jednoznacznie przeciwnym nacechowaniu aksjologicznym, stanowiła źródło 
ładu i pokoju 26, z reguły (zgodnie z dominującą w tej epoce atmosferą intelektualną) 
ostatecznie odnosząc tryumf. Tak też dzieje się – przy całej heroikomicznej trans-
formacji – właśnie w Antymonachomachii. Ogólnie można zresztą stwierdzić, że 
bezspornie kluczowe w tym poemacie jest zagadnienie prawdy, które przewija się 
w różny sposób przez cały utwór. Chodzi w pierwszym rzędzie o, niejednokrotnie 
kwestionowaną, „prawdziwość” przedstawienia środowiska zakonnego w Monacho-
machii. Przy opowiadaniu o działaniu Jędzy mamy określenia „Płód żartobliwy” (I 52), 
„płód żartów” (I 59); gdzie indziej czytamy: „A Sława, która rada bajki plecie, / Za 
rzecz szacowną gdy udała baśnie [...]” (IV 14–15). Proboszcz mówi m.in.: „Któż by 
więc bajki za prawdę poczytał?” (V 141–142). Słowo „bajka” występuje tu w znacze-
niu: zmyślenie’, nieprawda’, a przy tym ‘rzecz błaha’ (jakkolwiek w dalszym tle daje 
się wyczuć też pewien ślad paraboliczności właściwej gatunkowi określanemu jako 
bajka). 

Jeśli Wojna mnichów w zasadzie została pozbawiona wyraźnego ładunku saty-
rycznego, to w Antymonachomachii satyryczności można się dopatrzyć, jednak 
byłaby ona skierowana nie przeciwko stylowi życia społeczności mnichów, lecz 
w pierwszym rzędzie przeciw sposobowi myślenia i postawom, które taki utwór jak 
Monachomachia traktują jako zasługującą na napiętnowanie satyrę antymnichow-
ską i kierują nieuzasadnione pretensje w stosunku do jej autora. XBW, kreując 
swoich bohaterów, jakby ironicznie przyjmuje punkt widzenia odbiorców chcących 
czytać Monachomachię w konwencji satyrycznej i osądzać ją z tej perspektywy – 
warto powtórzyć za badaczem, iż „Krasicki wyjątkowo trafnie zarejestrował przypi-
sywane mu wtedy inspiracje i intencje” 27. Poeta zarazem sugeruje, że czytelnicy 
Wojny mnichów widocznie znaleźli powód, aby odnieść ją do siebie, aby przypisać 
walor prawdy temu, co przecież w jego zamierzeniu nie miało nią być.

Należy jednak zauważyć, iż nie jest to satyra nastawiona na radykalną kom-
promitację czy potępienie, lecz raczej na nakłonienie do refleksji, do odkrycia nie-
stosowności i w istocie śmieszności postaw będących jej przedmiotem, a przy 
tym – co dla dzisiejszego odbiorcy zapewne ciekawsze – stanowiąca też inspirację 
do refleksji o charakterze bardziej ogólnym. Wyczuwamy bowiem wyraźnie, że cała 
sytuacja krytyki Wojny mnichów oraz jej autora to dla Księcia Biskupa znakomite 
źródło nowych dowcipnych pomysłów poetyckich; skłania ona zarazem – czemu 

25 R. D o k t ó r, Krasicki nasz powszedni. Lublin 2011, s. 292.
26 Zob. na ten temat: R. D ą b r o w s k i, O prawdzie w poezji epickiej oświecenia. W zb.: Europejski 

wiek osiemnasty. Uniwersalizm myśli, różnorodność dróg. Studia i materiały. Red. M. D ę b o w s k i, 
A. G r z e ś k o w i a k - K r w a w i c z, M. Z w i e r z y k o w s k i. Kraków 2013.

27 P o k r z y w n i a k, op. cit., s. 308.
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cały potencjał komiczny utworu nie tylko nie szkodzi, ale nawet sprzyja – do głęb-
szego namysłu nad złożonością spraw, których owa sytuacja jest przejawem. Nie-
trudno wszak skonstatować, że przedstawiający się wciąż w roli poety XBW pisze 
nowy, analogicznie ukształtowany utwór, o identycznej jak poprzedni długości, 
także o podobnych cechach genologicznych, czyli w istocie – nową „bajkę”.

Nasuwa się uwaga, że wskazany sposób, w jaki Krasicki w Monachomachii trakto-
wał różne elementy tradycji literackiej, przenosi XBW w pewnej mierze na prezen-
towany tutaj stosunek do owego poprzedniego poematu. Wyraźnie przywołuje on 
w Antymonachomachii, wprost i nie wprost, przedstawione w Wojnie mnichów realia 
klasztorne czy postawy zakonników, nieraz po to, żeby je manifestacyjnie zakwe-
stionować, kiedy indziej – mniej lub bardziej „skorygować”; zatem podejmuje w ja-
kimś stopniu swoistą grę z własnym wcześniejszym utworem przy podkreśleniu, 
że miejsce to „naprawdę” wygląda inaczej niż w tamtym poemacie, będącym przecież 
„bajką”. Z pierwszym przypadkiem najwyraźniej mamy do czynienia na początku, 
gdzie jednak obraz klasztoru jest zdecydowanie zbyt wyidealizowany, aby mógł 
zostać odebrany jako prawdziwy: 

Klasztor był cnoty zawołany wzorem,
Klasztor obfity w dzieła heroiczne,
Klasztor od wieków wsławiony wyborem,
Budował wszystkie miejsca okoliczne.  [I 27–30]

Niejako część takiego obrazu stanowi ojciec doktor, pobożny, mądry, nie dają-
cy się sprowokować Jędzy. Odmiennie sprawa wygląda w przypadku Gaudentego, 
którego porywczość i skłonność do „wojny” zostają tu zdecydowanie bardziej wy-
eksponowane niż w Wojnie mnichów (co także uniemożliwia traktowanie tej posta-
ci serio). Jeszcze innego typu „weryfikację” wprowadza poeta np. w odniesieniu do 
przedstawionej w tamtym poemacie wizyty ojca Hijacynta wraz z bratem Cesławem 
u dewotki, żony uczestniczącego w dyspucie wicesgerenta. Krasicki, wspomniawszy 
tutaj o niej, dodaje:

Szczęściem, i wielkim, dla dzieła autora
Nigdy Hijacynt w jej domu nie gościł;
Nikt tam nie bywał prócz ojca przeora,
Lecz ojciec przeor ustawicznie pościł [...]. [IV 59–62]

Żartobliwym i pomysłowym sposobem przywołania i w pewnym sensie zakwe-
stionowania niechęci bohaterów Monachomachii do książek jest tutaj scena, w któ-
rej Honorat wbiegł do biblioteki i „jednym zamachem” od razu „Wywrócił cztery 
ksiąg pełne pulpity” (II 31–32). To, oczywiście, duża przesada, bo zakonnik musiał-
by być wyjątkowo silny albo też owe pulpity – niezbyt stabilne.

Warto wspomnieć jeszcze o opisie pucharu. Poeta wprowadza w Antymonacho-
machii jedynie drobną, jakkolwiek znaczącą korektę, podkreślając odmienność 
znajdujących się na nim ozdób w stosunku do tych, jakie miały być na pucharze 
w Monachomachii: „Jednakże nie był on takowy, / Jakim go powieść bajeczna 
udała” (VI 25–26). Chodzi w tym przypadku o odmienność nie tyle wyglądu – ob-
razki obyczajowe ilustrujące zajęcia w różnych porach roku zostały zastąpione 
wizerunkami polskich królów – ile sensu, w jakimś stopniu przywołującego tak 
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ważny, choćby w twórczości satyrycznej XBW, mit poczciwych przodków 28: „Takimi 
nasi ojcowie pijali, / Smutek stroskanych myśli nie zajmował [...]” (VI 41–42). Dzban 
napełniony winem jest w tej sytuacji już znakiem nie gnuśności i zasługującej na 
napiętnowanie skłonności do pijaństwa, lecz kontynuacji tradycji narodowej, a więc 
czymś nacechowanym pozytywnie. Jakby autor – pokazując, co bardzo istotne, że 
identycznym działaniom można przypisywać różne sensy – chciał nie tyle zakwe-
stionować to, iż mnisi pili, ile ironicznie (sugerując, że to punkt widzenia samych 
bohaterów) nadać owemu piciu wymiar niemal patriotyczny.

Atmosfera walki przeciwko autorowi Monachomachii przypomina – to oczywiście 
stanowi heroikomiczny, nawet manifestacyjnie wyolbrzymiony, kontrast – bliską 
mentalności szlacheckiej atmosferę mobilizacji do zmagań w obronie ojczyzny. 
W rezultacie podejmowane przedsięwzięcia zostają dodatkowo, z perspektywy bo-
haterów, uzasadnione i w pewnym sensie uszlachetnione. Honorat woła: „Kupcie 
się ku wspólnej odsieczy! / Kupcie się bronić pospolitej rzeczy!” (II 7–8). W sposób 
wyraźnie przesadny jest również pokazana reakcja zakonników na te wezwania: 
„Tłumy się braci ze wszystkich stron śpieszą” (II 10), ale później owych „tłumów” 
jednak nie widać (trudno byłoby zresztą je sobie tutaj wyobrazić). W innym miejscu 
czytamy z kolei o Gerwazym, iż „Z rzeszą się braci ukonfederował” (IV 104). Gdy 
zaś przybywa do dominikanów, przyjmuje go Honorat – 

Więc go zaprasza w izbę zgromadzenia,
Gdzie się żarliwi na odsiecz kupili.
Pospolitego tam centrum ruszenia,
Tam źródło rady, jak będą walczyli. [IV 145–148]

Obraz tego zebrania wygląda tak, jakby chodziło istotnie o naradę wojenną, 
a przynajmniej poprzedzającą jakieś ważne przedsięwzięcie, zatem jest ono zupeł-
nie inaczej pokazane niż rada czy dysputa w Monachomachii, gdzie mamy cały czas 
językowo-literacką grę. Komizm tej sceny stanowi rezultat m.in. kontrastowania 
różnych sposobów przedstawienia (przytoczenia bądź omówienia) wypowiedzi bo-
haterów, których postawa wynika bardziej z charakteru i zainteresowań każdego 
z nich niż z – by tak rzec – samego przedmiotu sprawy (np. wicesgerent używa 
przerysowanego żargonu prawniczego, Gaudenty w prostych „żołnierskich” słowach 
wzywa do działania itp.) 29. 

Jak można było oczekiwać, narada nie prowadzi do żadnej decyzji odnośnie do 
działań przeciw autorowi Monachomachii. Pewien skutek przynosi tu dopiero naj-
bliższa – jak się wydaje – intencji autora, dobrze skonstruowana z punktu widzenia 
retoryki, perswazja prałata, który nie akceptuje ani zdecydowanego sprzeciwu 
wobec twórcy Wojny mnichów, ani też wyniosłego dystansu w stosunku do tego 
poematu z perspektywy przekonania o własnej doskonałości. Odwołuje się nato-
miast, co szczególnie istotne, do literackich aspektów Monachomachii. Na uwagę 
zasługuje najpierw pełniący rolę retorycznego exordium zwrot do szerokiego grona 

28 Zob. ciekawe wypowiedzi na ten temat J. T. P o k r z y w n i a k a  (Satyryk wśród konwencji ga- 
tunku. W: Ignacy Krasicki. Wśród pisarzy polskiego oświecenia).

29 Zob. D ą b r o w s k i, Poemat heroikomiczny w literaturze polskiego oświecenia, s. 241–244.
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adresatów (choć nic nie wiemy o ich obecności w tym miejscu), nie tylko mnichów: 
„mości panowie, / Duchowni, świeccy, wielebni, wielmożni [...]” (V 121–122), gdyż 
może on być odebrany jako sugestia, że wypowiedź ta ma w założeniu sens uni-
wersalny, nie odnosi się jedynie do środowiska zakonnego. Następnie poprzez 
szereg pytań retorycznych mówca próbuje zdezawuować pogląd o szkodliwym 
charakterze dzieła, będącego tylko wytworem fantazji poetyckiej:

Po co się gniewać? W tej księgi osnowie
Cóż jest, żebyście mieli być tak trwożni?
Czyż co w poeciej marzyło się głowie,
Ma tych obrażać, co mądrzy, pobożni? [V 123–126]

Nie widzi zatem prałat powodu do zemsty, natomiast jako podstawę oceny 
poematu, do której każdy oddzielnie ma przecież prawo, wskazuje jego wartość 
poetycką stanowiącą główny powód zainteresowania nim:

Jeśli złe pismo, to go i nie czytać.

Jeżeli kształtnie, dobrze napisane,
Czytajmy, żartu nie biorąc do siebie. [V 128–130]

Argumentem przemawiającym za taką postawą wobec Wojny mnichów, a także 
za jej lekturą w kontekście literackim właśnie, jest przypadek recepcji powstałego 
wiek wcześniej Pulpitu – „Było podobne niegdyś udziałane / I na prałaty” (V 131–132) – 
który nikogo nie drażni, a stanowi już tylko źródło wesołości, zwłaszcza że (mimo 
pierwotnie różnych opinii) czas „To zdziałał, co się pospolicie dzieje: / Nikt się nie 
gniewa, a każdy się śmieje” (V 135–136). W dalszej kolejności mówca informuje 
o tym, jak on sam odebrał Monachomachię: „Że posłużyło ku mojej zabawie, / Śmia-
łem się i ja, o resztę nie pytał” (V 139–140). Stąd wysnuwa przekonujący, jak się 
wydaje, wniosek, iż skoro „Poetom śni się czasem i na jawie” (V 141), nie można 
„bajek” uznawać za prawdę; na koniec zaś, jakby dla rozładowania niechęci słucha-
czy do autora Wojny mnichów, formułuje propozycję uczynienia go uczestnikiem 
wspólnej biesiady: „Niech przyjdzie do nas, wypijem do niego” (V 144). Ten rodzaj 
argumentacji trafia do zebranych, którzy powstrzymują swój zapał, a ich „Wzrok 
niegdyś dziki, stawał się pogodny [...]” (V 147). Późniejsze pijaństwo jedynie tę po-
stawę utwierdza, postać zaś znajdująca się na dnie dzbana rozwija myśli prałata. 

Pojawienie się alegorii Prawdy bez wątpienia – jak już wspomniano – zgadza się 
z klimatem umysłowym oświecenia, ale w tym przypadku nie jest to, oczywiście, 
owa „Święta prawda” z Wolterowskiej Henriady, która miała zstąpić „z niebios gór-
nego obłoku [...]” 30. Istotny wydaje się tutaj komentarz narratora do tego niezwy-
kłego zjawiska podczas biesiady:

Bajka to była, co o niej pisali,
Jakby w dnie studni siedziała nieboga,
Znać filozofy wina nie pijali,
A zaś poeci, w źródle swego boga
Gdy tylko wodę kastalską czerpali,
W nię Prawdę kładli; nie ta jej załoga.

30 V o l t a i r e, Henriada [...]. Przeł. E. S ł o w a c k i. Warszawa 1803, s. 6.
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Lepiej częstokroć pijak ją wyśledzi
I stąd przysłowie: „Prawda w winie siedzi”. [VI 97–104]

Poeta, z właściwym sobie sceptycyzmem co do możliwości ostatecznego roz-
strzygnięcia tej sprawy, wskazuje, nie bez pewnej dozy dowcipu, trzy sposoby ro-
zumienia prawdy czy nawet, by tak rzec, trzy prawdy: filozofa, poety i pijaka, przy 
czym uwaga XBW skupia się na tej ostatniej, jak się wydaje, nie tyle oznaczającej 
zgodność formułowanych sądów z obiektywnym stanem rzeczy, ile przede wszyst-
kim odnajdywanej w sobie poprzez odrzucanie zakłamania i pozorów, tożsamej ze 
szczerością myślenia i opinii. Stąd Prawda stwierdza: „Rzadki mnie uczci, a wielu 
się wstydzą, / Bo złych zasmucam, a niewinnych cieszę” (VI 125–126). Jej mowa 
do bohaterów poematu, w której przedstawia się ona też jako znająca rzeczywiste 
ludzkie intencje – „wszystkie przenikam wzruszenia [...]” (VI 131) – oraz zapewnia 
o przychylności autora Wojny mnichów dla zakonników, zdaje się mieć na celu, tu 
m.in. za pomocą nieco prowokacyjnych pytań, właśnie nakłonienie tychże bohate-
rów do uświadomienia sobie faktycznych motywów ich ocen i postaw: „Skąd wasza 
rozpacz? Skąd chęci zemszczenia? / Za lada pismo, które bajki plecie?” (VI 129–130). 
Tak rozumiana prawda staje się pewnego rodzaju wyzwaniem; jest nie gotową tre-
ścią, którą należy przyjąć, ale wymagającym aktywności intelektualnej problemem, 
przedmiotem ciągłego rozpoznawania. Uwypuklają to również kończące mowę ale-
gorii konstrukcje warunkowe: „Jeżeli potwarz – sama pełznąć zwykła; / Jeżeli 
prawda – poprawcie się! [...]” (VI 151–152). Tego rodzaju postawa, mająca za punkt 
wyjścia w owej pożądanej duchowej aktywności autorefleksję i autoocenę, może 
także stępić ostrze potencjalnej krytyki wymierzonej w innych. Jak bowiem Praw-
da przekonuje słuchaczy, odnosząc się do autora Monachomachii: „Wszak i wy 
ludzie, i on nie bez ale” (VI 144). 

Oczywiście, łatwo nasuwa się refleksja, że owa alegoria ma po prostu odsłaniać 
stan umysłu bohaterów po wypiciu przez nich zawartości dzbana, kiedy – jak czy-
tamy – zostają oni porażeni „Blaskiem nadzwyczajnym” (VI 115): „Jasność przy-
tomnych przeraża i mroczy” (VI 117), jakby dokonali szczególnego odkrycia (w jakimś 
stopniu przygotowani do tego przez mowę prałata). Należy tu zaakcentować, iż 
wypowiedź Prawdy jest częścią całej, nie pozbawionej przecież także potencjału 
komicznego, sytuacji komunikacyjnej, w której alegoria ta zwraca się niejako do 
każdego z osobna, a w istocie – jeśli przyjąć przedstawioną tu interpretację – każdy 
ją oddzielnie odkrywa. Nadzwyczaj szybkie zakończenie poematu krótkim słowem 
„Znikła” (VI 152), pozwalając zachować ów komiczny charakter dzieła 31, podjętą 
przez nią kwestię zostawia otwartą. Otwartą zarówno dla bohaterów, jak i – w ogól-
niejszym sensie (przecież wszędzie, nie tylko w zakonie, można „być mądrym i głu-
pim” áII 80ñ) – wszystkich czytelników Antymonachomachii. 

Wydaje się, że o ile Wojnę mnichów wolno odczytać – co już próbowałem poka-
zać – jako w znacznej mierze, choć nie wyłącznie, poemat przedstawiający mniejsze 

31 Warto odwołać się do ciekawych spostrzeżeń francuskiego badacza J. É m e l i n y  (Le Comique. 
Essai d’interprétation générale. Paris 1996, s. 61–64), który pokazuje dążenie autorów tekstów 
komicznych do wprowadzania szybkiego zakończenia, aby uniknąć zniwelowania – poprzez spo-
wodowane pozytywnym rozstrzygnięciem zaangażowanie emocjonalne odbiorcy – dystansu nie-
zbędnego jako warunek komizmu.
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czy większe odczucie wielorakiej komicznej „niezgodności” w zakresie językowego 
i literackiego odzwierciedlenia rzeczywistego stanu rzeczy, o tyle Antymonachoma-
chia jawi się w tym aspekcie bardziej jako utwór, który odsłania ciągłą nieadekwat-
ność dokonywanych ocen, ich psychologiczne uwarunkowania, uzależnienie spo-
sobu odbierania wszelkich wypowiedzi od aktualnych emocji i bieżących potrzeb. 
Tak wyraźnie zaakcentowane tutaj zagadnienie prawdy, szczególnie jako perma-
nentnie odkrywanej – przy niezbędnym dystansie umożliwiającym balansowanie 
między powagą a śmiesznością – prawdy o własnych intencjach i postawach, 
w jakiejś mierze jest widoczne w obydwu poematach potraktowanych z perspekty-
wy ich ogólnego sensu 32. W jednym i drugim przypadku dzban z winem wprowadza 
uspokojenie wśród bohaterów nie tylko dlatego, że jego zawartość ważniejsza jest 
dla nich niż wszelkie inne sprawy, lecz zapewne również z tego powodu, iż odsłania 
im prawdę o właściwej naturze tychże spraw. 

Obydwa utwory, mogące zachwycić także dziś, niezależnie od wszystkich innych 
aspektów, mistrzostwem poetyckim 33, przesycone są zarazem – tak charaktery-
stycznym zresztą dla XBW – sceptycyzmem odnośnie do możliwości jednoznacznych 
i ostatecznych rozstrzygnięć oraz osądów (przy konieczności ciągłych prób ich 
dokonywania); sugerują też, choć każdy z nich odmiennie, diagnozę o bezpodstaw-
ności czy nawet absurdalności przedstawionych, a zapewne (jeśli przyjąć propono-
waną tu lekturę tych utworów) i nieprzedstawionych konfliktów, co potwierdza – 
w Wojnie mnichów przez skutek, jakim jest powszechna zgoda przy biesiadzie, 
w Antymonachomachii ponadto „widomie” – Prawda, która „w winie siedzi”. Na 
nadrzędnym poziomie komunikacyjnym omawianych tu dzieł cały czas wyczuwamy 
natomiast bardzo wyraźnie, połączony z tą refleksją, życzliwy i filuterny zarazem 
uśmiech poety, który bawiąc się znakomicie własnymi pomysłami (podkreślmy, 
odsłaniającymi ważny aspekt jego patrzenia na świat), jakby wciąż ponawia swoje 
przyzwolenie, stanowiące też w istocie zachętę: „Śmiejcie się wreszcie [...]”, a na-
stępnie dodaje już bardziej dyskretnie: bo to wszystko śmiechu warte.
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“IN VINO VERITAS”? OR HOW TO READ “MONACHOMACHIA”  
AND “ANTYMONACHOMACHIA” (“ANTIMONACHOMACHIA”)

The paper suggests such a reading of Ignacy Krasicki’s two mock heroic poems, namely Monachomachia 
and Antymonachomachia (Antimonachomachia) that, probably in accordance with the poet’s intention, 

32 Tak całościowe ujęcie zagadnienia nie oznacza oczywiście, podobnie jak w przypadku Wojny mni-
chów, kwestionowania trafności czy prawdziwości wielu pojedynczych sentencji, często rzuconych 
przez autora niby mimochodem, jak „W śmiechu przestroga zdatna się ukrywa” (VI 139).

33 Bez wątpienia warto powtórzyć tu uogólniającą opinię D w o r a k a  (op. cit., s. 225): „Cykl heroiko-
miczny wraz z bajkami i satyrami Krasickiego należy do najwyższych osiągnięć naszej poezji 
okresu oświecenia. W poematach tych polska oktawa zyskała nowy etap rozwoju (na tle całego 
języka poetyckiego), którego szczytem będzie w sześćdziesiąt parę lat później Beniowski Słowac-
kiego”.
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moves the pieces’ allegedly satirical meaning in reference to the monk society to the background, and 
exhibits their artistic mastery, still vivid comedy, complexity of communicative and intertextual relation-
ships. The author of the article shows the similarities and differences between the pieces, marking that 
the first piece and its reception is the theme of the second. Above all, however, attention is focused  
on the present in the poems attitude of the poet to the world which reveals manifold feeling of disagree-
ment, e.g. between language and reality, cause/intention and effect, oftentimes also the absurdity and 
unsurpassed ridiculousness of human stances. The key factor here is also, especially in the case of 
Antymonachomachia, variously conceived truth. 
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„SPÓR RYMOTWÓRSKI” KRASICKIEGO Z NARUSZEWICZEM

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych XVIII w. dokonało się na polskim parnasie 
swego rodzaju pokojowe przejęcie władzy. Adam Naruszewicz, nestor poetów sta-
nisławowskich, począwszy od r. 1775, kiedy to za namową króla podjął prace nad 
Historią narodu polskiego, coraz intensywniej koncentrował się na działalności 
dziejopisarskiej; jego aktywność poetycka słabła, po r. 1778 zaś, gdy ukazało się 
będące swoistym podsumowaniem jego dorobku 4-tomowe wydanie Dzieł, niemal 
wygasła. W tym samym r. 1775, w którym u Naruszewicza historia zaczęła brać 
górę nad poezją, ledwie dwa lata odeń młodszy Ignacy Krasicki zadebiutował My-
szeidą; przed końcem dekady opublikowane zostały m.in. jego Monachomachia 
(1778), Bajki i przypowieści (1779) oraz pierwsza część Satyr (1779). Zapewniły mu 
one – w dość zgodnej opinii współczesnych i potomnych – status najwybitniejszego 
poety swojego czasu.

Naruszewicza i Krasickiego wiele łączyło. Obaj wywodzili się ze świetnych nie-
gdyś, acz w XVIII w. zubożałych, senatorskich rodów, byli duchownymi, wyniesio-
nymi do rangi biskupiej z łaski Stanisława Augusta, którego względami się cieszy-
li. W swych wyborach artystycznych, mimo znanych różnic w zakresie rozwiązań 
stylowych 1, preferowali klasycyzm, dzielili także zainteresowania historyczne. 
Należeli do grona realizatorów inspirowanego przez króla programu kulturalnego, 
stowarzyszonego z oświeceniowymi dążeniami reformatorskimi i modernizacyjnymi.

Sygnalizowana tutaj bliskość rodzi pokusę daleko idącego upodabniania ich 
poglądów i dążeń, sytuowania Naruszewicza i Krasickiego w jednym zbiorze uczest-
ników XVIII-wiecznego życia literackiego, kulturalnego i politycznego, sygnowanym 
etykietą „środowiska zamkowego”. Warto jednak pamiętać, że grupa myślicieli, 
artystów i uczonych, środowisko to współtworzących – coraz mniej zresztą liczna 
w miarę upływu lat i postępującego osamotnienia Stanisława Augusta – nie była 
monolitem. Nawet między najbliższymi i trwającymi przy królu współpracownikami, 
jakimi pozostawali Naruszewicz oraz Krasicki, występowały znamienne różnice, 
dotyczące ważnych spraw i zagadnień, niekoniecznie jednak artykułowane explici-
te, lecz ujawniające się poniekąd mimochodem. Ich interesującym świadectwem 
jest polemika między obydwoma poetami, do której doszło w r. 1780, żartobliwa 
i odnosząca się do błahej na pozór kwestii.

1 Zob. na ten temat Cz. Z g o r z e l s k i, Naruszewicz – poeta. „Roczniki Humanistyczne” t. 4 (1953), 
z. 1, s. 125–139. – T. K o s t k i e w i c z o w a, Klasycyzm – sentymentalizm – rokoko. Szkice o prądach 
literackich polskiego oświecenia. Warszawa 1979, s. 128–140.
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Rok 1780 zapisał się w polskiej historii głównie odrzuceniem przez obradujący 
w październiku i listopadzie sejm Zbioru praw sądowych. Tzw. kodeks Zamoyskie-
go, opracowywany od r. 1776, pierwotnie rozpatrzony miał być w r. 1778; wtedy 
jednak, bojąc się, że podjęta przez nuncjusza Giovanniego Archettiego i marszałka 
Stanisława Lubomirskiego kontrakcja okaże się skuteczna, król wniósł propozycję 
od tronu, by odłożyć decyzję do następnego sejmu. Ten zaś, mimo usilnych starań 
obozu królewskiego, a także powszechnego szacunku, jakim darzony był Andrzej 
Zamoyski, kodeks „na zawsze uchylił”, zaznaczając, by „na żadnym sejmie nie był 
wskrzeszany” 2. Wydarzenie to przyczyniło się do istotnych przetasowań w polityce 
wewnętrznej Rzeczypospolitej, a porażka poniesiona przez króla po raz kolejny 
zachwiała jego – i tak mocno już nadwerężonym – autorytetem. Zanim jednak 
burzliwe miesiące jesienne unicestwiły królewski projekt, Stanisław August spędził 
lato w spokojnej i chwilami wręcz beztroskiej atmosferze, w towarzystwie dwóch 
swoich ulubionych poetów. 

Naruszewicz, po r. 1775 skupiony niemal bez reszty na przygotowywaniu mo-
numentalnej Historii narodu polskiego, w latach 1776–1779 przebywał głównie 
w Powieci koło Pińska i w Welatyczach. Tam z ogromną pracowitością sporządzał 
swoje opus magnum, którym zapisał się w dziejach kultury jako twórca nowoczesnej 
historiografii polskiej 3. Dopiero pod koniec 1779 r. wrócił do stolicy, gdzie począw-
szy od jesieni 1780 kolejne tomy Historii opuszczać zaczęły Gröllowskie prasy 
drukarskie 4. Na stałe zamieszkiwał w pałacu Pod Blachą, w lokum przyznanym 
mu przez króla. Lato 1780 spędził jednak w Łazienkach, wraz z najbliższymi Sta-
nisławowi Augustowi osobami: królewską siostrą, Elżbietą Branicką i jej morga-
natycznym małżonkiem, Andrzejem Mokronowskim. A także z Ignacym Krasickim.

Książę biskup warmiński przybył do Warszawy z końcem kwietnia 1780 i zaba-
wił w niej całe trzy miesiące 5. Z wizytą tą, pierwszą po niemal pięciu latach, wiązał 
duże nadzieje. Oddzielenie od spraw polskich porozbiorową granicą ciążyło mu; snuł 
plany powrotu do Rzeczypospolitej i liczył na poparcie królewskie w zabiegach o któ-
reś z biskupstw, może nawet prymasostwo. Przygotowany był starannie. Przywiózł 
ze sobą kilka ukończonych lub prawie ukończo nych dzieł: Wojnę chocimską, Anty-
monachomachię oraz szykowany z kłopotami od dłuższego już czasu Zbiór potrzeb-
niejszych wiadomości. Na kilka dni przed jego przyjazdem ukazała się na kładem 
Grölla komedia Solenizant, w trakcie jego pobytu zaś – dwie kolejne: Statysta i Łgarz 
(wszystkie podpisane imieniem sekretarza Michała Mowińskiego). Przybywszy do 

2 Volumina Legum. T. 8. Petersburg 1860, s. 589.
3 Na temat roli Naruszewicza w dziejach historiografii polskiej zob. m.in. M. H. S e r e j s k i, Adam 

Naruszewicz a oświecenie w Polsce. W: Przeszłość a teraźniejszość. Studia i szkice historiograficzne. 
Wrocław 1965. – A. f. G r a b s k i: Myśl historyczna polskiego oświecenia. Warszawa 1976, 
s. 149–185; Adam Naruszewicz – dziejopis narodu i Króla Jegomości. W: Perspektywy przeszłości. 
Studia i szkice historiograficzne. Lublin 1983; Adam Naruszewicz jako historyk. „Wiek Oświecenia” 
t. 13 (1998). – Adam Naruszwicz i historiografia oświecenia. Red. K. B a r t k i e w i c z. Zielona Góra 
1998.

4 Zob. D. H o m b e k, O reklamie i rozpowszechnianiu „Historii narodu polskiego” Adama Narusze-
wicza w XVIII wieku. „Kieleckie Studia Bibliologiczne” t. 1 (1993).

5 Informacje oraz materiały źródłowe na temat pobytu Krasickiego w Warszawie wiosną i latem 1780 
zob. Z. G o l i ń s k i, Kalendarz życia i twórczości Ignacego Krasickiego. Do druku przygot., wstęp 
M. G ó r s k a. T. 1. Poznań 2011, s. 577–593.
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stolicy, Krasicki zamieszkał początkowo – na zaproszenie królewskie – na Zamku, 
a gdy miesiąc później Stanisław August przeprowadził się do Łazienek, przeniósł się 
wraz z nim. Spędził tam kolejne dwa miesiące, aż do wyjazdu 17 lipca.

Nigdy wcześniej ani później trajektorie losów Naruszewicza i Krasickiego nie 
zbliżyły się do siebie tak, jak wtedy.

Lato 1780 wypełniały królowi i jego poetom towarzyskie zabawy, spotkania 
i dyskusje, także te, które toczone były podczas obiadów czwartkowych. Krasicki 
czytał na nich przywiezione ze sobą utwory, jak również nowe, powstające już w trak-
cie pobytu w Warszawie 6. Nie odkładał pióra – kończył poemat o wojnie z Turkami, 
zabawiał królewskich gości wierszowanymi drobiazgami, pisał listy poetyckie. Niemal 
natychmiast upowszechniała je Drukarnia Nadworna. Na początku lipca opubliko-
wany został wiersz Autor „Podstolego” do JMć Pana Rodkiewicza, niedługo potem, 
w drugiej dekadzie miesiąca, ukazał się utwór Do J. O. Księcia Stanisława Poniatow-
skiego objeżdżającego Polskę (znany dziś jako Podróż pańska. Do księcia Stanisława 
Poniatowskiego) oraz list poetycki Autor „Podstolego” do JMć Pana Lucińskiego, 
podczaszego J. K. Mci. To właśnie on skłonił Naruszewicza do żartobliwej odpowiedzi.

Odpowiedź ta odczytana została zapewne podczas jednego z obiadów czwart-
kowych, drukiem ukazała się jednak tuż po wyjeździe Krasickiego, składając się 
na polemikę, która zapisała się w historii literatury (lub raczej na jej marginesach) 
jako Spór rymotwórski między chwalcami miodu i wina. Taki bowiem tytuł nosi 
broszurka wydana w oficynie Michała Grölla pod koniec lipca 1780, zawierająca 
list poetycki Krasickiego, wierszowaną odpowiedź Naruszewicza, zatytułowaną 
Luciński, podczaszy J. K. Mci, do Autora „Podstolego”, oraz podpisaną: M. E., zry-
mowaną prawdopodobnie przez Marcina Eysymonta, Koncyliację Autora „Podsto-
lego” z Lucińskim przebranym 7. 

Polemika ta nie wzbudziła zainteresowania literaturoznawców. Nawet Tadeusz 
Mikulski, który przed 70 laty wydobył ją z zapomnienia, zatrzymał się nad nią 
tylko na chwilę 8. Trudno się temu dziwić. Odczytana literalnie, rzecz jest błaha, 
dotyczy sposobu korzystania z trunków i wyższości jednych nad innymi. Wydaje 
się wszelako, że ujrzana w odpowiedniej perspektywie, może się stać nie tylko cie-
kawym dokumentem życia towarzysko-literackiego Warszawy przełomu lat siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych XVIII w., ale i przyczynkiem do rozważań o wza-
jemnych relacjach głównych przedstawicieli pierwszego pokolenia klasyków stani-
sławowskich.

Wiersz Krasickiego, we współczesnych edycjach występujący pod tytułem Do pana 
Lucińskiego 9, powstał zapewne ku uciesze uczestników któregoś z obiadów czwart-

6 Zob. R. K a l e t a, Obiady czwartkowe na dworze króla Stanisława Augusta. (Próba monografii). 
W zb.: Warszawa XVIII wieku. Z. 2. Warszawa 1973, s. 82.

7 Spór rymotworski między chwalcami miodu i wina, koncyliacją pośrzedniczą zagodzony. Warszawa 
1780.

8 T. M i k u l s k i, Bogdaj zdrów, Podczaszy! W: Adresaci „Listów” Krasickiego. Wrocław 1952. Prze-
druk: „Zeszyty Wrocławskie” 1952, nr 1. Ostatnio listowi I. Krasickiego przyjrzał się J. S n o p e k 
w pracy O trunkach, cnotach i zbytkach: „Do pana Lucińskiego” (w zb.: Czytanie Krasickiego. Red. 
T. K o s t k i e w i c z o w a, R. D o k t ó r, B. M a z u r k o w a. Warszawa 2014).

9 Za życia Krasickiego miał on cztery edycje, lecz nie był drukowany w żadnym ze zbiorczych tomików 
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kowych latem 1780, zawiera wszakże wątki znane z wcześniejszej twórczości jego 
autora. Jest poetyckim rozwinięciem myśli, którą odnaleźć można w jednym z po-
czątkowych rozdziałów pierwszej części Pana Podstolego. Tytułowy rezoner wygła-
sza w nim długą tyradę w obronie rodzimych trunków – miodu i piwa – skierowaną 
przeciw winu, jako napojowi zbytkownemu i przynoszącemu straty krajowej gospo-
darce. Jak argumentuje Podstoli, miód:

Jest to trunek nieprzewoźny i gdy go nam zdarzenie Boże przez produkcją kraju naszego, pszczół 
naszych, drzew, kwiatów ziemi naszej użyczało, wykracza ten przeciw prawom wdzięczności, kto darów 
ojczystych nie używa. Prawy obywatel w każdej sprawie, choć najpotoczniejszej, dobro kraju swojego 
zawżdy powinien mieć przed oczyma. Tak czynili ojcowie nasi; umieli i oni żyć, mieli czym żyć, żyli 
dobrze, strzegli się jednak, ile możności, zbytków przewoźnych 10.

List poetycki Do JMć Pana Lucińskiego, potraktowany dosłownie, jest powtó-
rzeniem tych tez. Picie wina, które sprowadzać trzeba z zagranicy – przekonuje 
Krasicki – jest zbytkiem oraz przejawem zepsucia. Wynika z mody, ex definitione 
więc nie ma uzasadnienia 11. Przodkowie nie pijali wina, poprzestając na piwie 
i miodzie; tak też czynić powinni współcześni. Powrót do tych trunków, zgodny 
z obyczajem antenatów, dokona się z korzyścią dla krajowej gospodarki i zamoż-
ności obywateli. „Rób, Polaku, miód, piwo, a będziesz bogaty” – apeluje Krasicki 
(w. 11), stwierdzając:

Możnaż wino porzucić? Powabny to trunek,
Lecz takiego powabu zbyt drogi szacunek.
Niech go piją bogatsi, gustu w nim nie ganię,
Ale gdyśmy ubodzy, pijmy trunki tanie. [w. 55–58] 12

Do tego mniej więcej sprowadzają się sensy utworu, odczytane przez Mikul-
skiego, który streszcza list Do JMć Pana Lucińskiego następująco:

Krasicki zaczął od żartu, przebiegł zgrabnie klawiaturę morału, ale teraz zachęca do produkcji 
krajowej, zagrożonej zbytkownym importem, a przed społeczeństwem ziemiańskim kreśli perspektywy 
dobrobytu, który przyniesie racjonalna gospodarka przemysłowa. Szlachta stanisławowska, zwłaszcza 
w swojej masie prowincjonalnej, [...] zapewne nie bardzo rozumiała, do czego zmierza, co obiecuje ta 
niewinna nagana wina [...]. Podczaszy Króla Jegomości, postawiony na straży piwnicy, czyż objął kon-
sekwencje tej apoteozy browaru i miodosytni? 13

jego poezji, nie zachował się też w rękopisie. W obu wydaniach z lipca 1780 nosi tytuł Autor „Pod-
stolego” do JMć Pana Lucińskiego, podczaszego J. K. Mci, w edycji grodzieńskiej z 1783 r. został 
dołączony do Opisania podróży z Warszawy do Biłgoraja jako Do pana Lucińskiego, Podczaszego 
J. K. Mci, natomiast w warszawskim Przydatku do Opisania podróży do Biłgoraja z 1783 r. widnie-
je jako Autor „Podstolego” do Pana Lucińskiego. Dmochowski w swej kanonicznej edycji dzieł 
Krasickiego zatytułował go Do Lucińskiego, pochwała miodu (1802). Przyjmowany we współczesnych 
wydaniach tytuł Do pana Lucińskiego został mu nadany przez Bernackiego (I. K r a s i c k i, Satyry 
i listy. Wyd. krytyczne L. B e r n a c k i e g o. Lwów 1908). 

10 I. K r a s i c k i, Pan Podstoli. Wstęp, oprac. K. S t a s i e w i c z. Olsztyn 1994, s. 11–12.
11 Szerzej na temat sposobu waloryzowania „mody” w dyskursie Krasickiego zob. M. P a r k i t n y, 

Ignacy Krasicki w kręgu opozycji dawności i teraźniejszości. „Wiek Oświecenia” t. 18 (2002), 
s. 69–70.

12 I. K r a s i c k i, Do pana Lucińskiego. W: Dzieła zebrane. Pod red. Z. G o l i ń s k i e g o, kontynuowa-
ną przez J. T. P o k r z y w n i a k a  i M. P a r k i t n e g o. T. 2: Zbiory wierszy. Oprac. T. K o s t k i e-
w i c z o w a. Poznań 2019 (w edycji tej utwór mieści się na s. 195–197). 

13 M i k u l s k i, op. cit., s. 13.
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Prawdopodobnie nigdy nie uda się ustalić, co z wiersza doń adresowanego 
pojął rzeczywisty Antoni Luciński. Wiadomo jednak, i jest to znacznie bardziej in-
teresujące, jak do utworu Krasickiego odniósł się Adam Naruszewicz.

Ogłoszona w Gröllowskiej broszurze Koncyliacja Autora „Podstolego” z Lucińskim 
przebranym, niewiele do sporu wnosząca, jest ciekawa głównie dlatego, że pozwa-
la się domyślić autorstwa poprzedzającej ją odpowiedzi Krasickiemu. Można tu 
przeczytać m.in.:

Vivat Książę z Podstolim, syty miodu flaszką,
Vivat i ów zaćmiony Lucińskiego maszką.
Obaj jednąż niosący z Apollinem postać,
Wodze rymów! Któż kiedy wam potrafi sprostać? [w. 1–4]

Równe zdobią was farby, laski i przyczołki. [w. 16] 14

Należy w pełni zgodzić się z rozumowaniem Mikulskiego, odczytującego zawar-
te w tych słowach wskazówki. Wynika z nich, że autorem odpowiedzi nie jest pod-
pisany pod nią Luciński, lecz ktoś inny, „zaćmiony Lucińskiego maszką”, i że ten 
ktoś jest równie uznanym, jak autor Pana Podstolego, poetą. Dorównuje mu też 
rangą duchowną: zdobi go ta sama „farba” (fiolet biskupi), „laska” (biskupi pastorał) 
i „przyczołek” (infuła). Jak słusznie przekonuje Mikulski, spośród wszystkich po-
tencjalnych poetów, którzy mogli odpowiedzieć Krasickiemu, warunki te spełnia 
jedynie Naruszewicz i to on jest autorem wiersza Luciński, podczaszy J. K. Mci, do 
Autora „Podstolego”.

Obszerny, liczący 66 wersów utwór Naruszewicza utrzymany jest w lekkiej, 
biesiadnej tonacji. Silnie nasączony retoryką, ma klarowną, klasycznie trójdzielną 
kompozycję: składa się z krótkiego wstępu, rozwinięcia, rozbitego na dwie części 
refutacyjnym wtrąceniem, oraz zakończenia. Krótkie exordium przechodzi szybko 
in medias res, do propositio:

Smaczne piwko marcowe, smaczny miodek, książę!
Ale też i do wina kto gębę zawiąże? [w. 1–2] 15

Naruszewicz już w pierszych wersach uwalnia się więc od balastu przeciwsta-
wienia, wokół którego rozpięte są sensy wiersza Krasickiego. Znosi opozycję między 
piwem i miodem a winem, będącą przedmiotem uwag autora Pana Podstolego, 
i zrównuje trunki ze sobą. Pretekstem jest odniesienie się do argumentów ekono-
micznych, które przemawiają w wierszu Krasickiego na rzecz napitków krajowych. 
Kwestia ta zostaje przez Naruszewicza sprowadzona do pytania:

Komu darmo przychodzi lub ma za co kupić,
A czemuż by się trochę pod wieczór nie upić?
Czy to piwo, czy likwor, czy wino, czy miody,
Dobra rzecz jest ich użyć, byleby bez szkody. [w. 3–6]

Odtąd już przedmiot sporu problematyzuje Naruszewicz nie wokół przeciwsta-

14 Koncyliacja Autora Podstolego z Lucińskim przebranym M. E y s y m o n t a  w Sporze rymotwórskim 
między chwalcami miodu i wina, koncyliacją pośrzedniczą zagodzonym znajduje się na s. 11–14. 

15 Tu i w dalszym ciągu utwór cytowany jest na podstawie broszury Spór rymotwórski między chwal-
cami miodu i wina, koncyliacją pośrzedniczą zagodzony (s. 7–10); zmodernizowana została pisow-
nia i interpunkcja pierwodruku.
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wienia miodu i piwa – winu, lecz wokół pytania o zasadność picia trunków w ogó-
le. Korzysta z argumentu a fortiori w wersji a minori ad maius i przekonuje, że 
skoro „pijali i bogowie”, mimo iż niczego im nie brakuje, a ich życie jest beztroskie, 
to tym bardziej pić mogą zwykli śmiertelnicy, których egzystencja pełna jest zmar-
twień i kłopotów. Jako przykłady utrapień, z jakimi zmagać się muszą ludzie, 
wymienia niewierną żonę, syna-utracjusza, wyroki sądowe i niepowodzenia gospo-
darskie; składający się na probatio wywód zmierza do konkluzji:

Inny... trzeba by bardzo obszernej legendy,
Aby ludzkie wyliczyć przypadki i błędy.
Jakież na to lekarstwo? Sen – a gdy się nie chce,
Zaśnie człowiek, kiedy go butelka połechce. [w. 21–24]

Picie jest więc lekarstwem, zsyłającym na pogrążonego w troskach człowieka 
sen – ukojenie. W krótkim fragmencie o charakterze refutacyjnym Naruszewicz 
zastrzega, że opowiada się za prawem do takiego korzystania z trunków, które 
przynosi ulgę i zapomnienie, nie zaś takiego, które wywołuje agresję, upadla i od-
biera godność:

Nie lubię ja się bawić z tych opilców rzeszą,
Co na brukach po nocy szabelkami krzeszą,
Albo swary wszczynają, bies wie, z kim i o co,
Lub językiem w pantoflach nie wiem co bełkocą. [w. 27–30]

Potępiające wskazanie „opilców”, którzy „bełkocą” niezrozumiale „językiem 
w pantoflach”, wybrzmiewające echami 10 lat wcześniejszej ody Do pijaków 16, zo-
staje skontrastowane z obrazem utrudzonego mnicha, żołnierza, pana i kmiotka, 
którzy „dając troskom dobranoc” witają się z „Imością Karafką” (w. 31–39). Rozwi-
jając wątek snu i zapomnienia, zsyłanych na człowieka „połechtanego butelką”, 
Naruszewicz wykorzystuje zleksykalizowane już w drugiej połowie XVIII w., a po-
chodzące z Biblii określenie pocieszyciela, ducha-orędownika:

Gdzież pociecha? Ach, nie masz przyjaciela w świecie:
Pójdź do mnie, miła flaszo, mój ty paraklecie! [w. 39–40]

Przynoszony przez flaszę-parakleta sen, zrównując ludzi, pozwala choć na 
chwilę zapomnieć o troskach codziennej egzystencji:

Z tobą, chociaż kto uśnie i dudkiem, i prożnym,
Dobrze mu kilka godzin być jaśnie wielmożnym. [w. 41–42]

Ukojenie daje przeżywany we śnie „świat na wspak”. Ulgę znajdują w nim 
przedstawiciele 10 zawodów i kondycji: śniący o zyskach kupiec i szynkarz, szu-
kający uznania zubożały szlachcic i hajduk, głodna miłości podstarzała kokietka, 

16 A. N a r u s z e w i c z, Do pijaków. W: Poezje zebrane. Wyd. B. W o l s k a. T. 2. Warszawa 2009, 
s. 40, w. 21–24: „Ten się z przyjaźnią życzliwą przymyka, / ów gada, co mu ślina w gębę niesie; / 
ten ledwo ruszy w pantoflach języka, / ów wrzeszczy jako chłop na pustym lesie”. Jak wskazuje 
w objaśnieniach edytorka (ibidem, s. 218), oda Naurszewicza jest adaptacją utworu A. I n e s a  In 
sicco naufragium. In turpem ebriosorum insaniam. Zob. też M. S z y m o r - R ó l c z a k, O pewnym 
„potopie” i jego skutkach: „Do pijaków”. W zb.: Czytanie Naruszewicza. Red. B. W o l s k a, T. K o s t-
k i e w i c z o w a, B. M a z u r k o w a. T. 1. Warszawa 2015, s. 341–343.
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marzący o „stu włościach” biedny pasterz, o bogactwie – sknera, o odwadze – tchórz, 
o młodej kochance – starzec, o uczonej dyspucie – skromny mnich (w. 46–56). 
Soczyste i skrzące się językową maestrią wyliczenie kompensacyjnych snów, zsy-
łanych przez „flaszę”, kończy Naruszewicz żartobliwą konstatacją: „Owóż co umie 
trunek, a jakże go nie pić?” (w. 57).

Dopiero w 6-wersowym zakończeniu utworu autor responsu postanawia odnieść 
się w jakiś sposób do argumentacji uruchamianej w wierszu Krasickiego. Rozpo-
czyna apostrofą z przytykiem ad personam:

I ty, źrzódeł kastalskich najpierwszy podczaszy,
Wiem, że inaczej myślisz, jak mówisz, o flaszy. [w. 61–62]

Peryfraza, w której Krasicki określony zostaje jako „podczaszy” znajdujących się 
w Delfach u stóp Parnasu świętych źródeł poświęconych Apollinowi i muzom, jest 
zręcznym komplementem, skierowanym do księcia poetów. Stanowi zarazem żarto-
bliwe nawiązanie do początku wiersza Do JMć Pana Lucińskiego, w którym godność 
podczaszego, piastowaną przez adresata utworu, nazwano „pijackim urzędem”, „na 
garncu zasadzonym, i kwarcie, i flaszy” (w. 6, 1). Zarzut, że Krasicki inaczej mówi, 
niż myśli, jest retorycznie skuteczny, zwłaszcza jeśli się zważy, iż sam autor Pana 
Podstolego wielokrotnie w swej twórczości powołuje się na integralny ideał mędrca, 
którego życie zgodne jest z głoszonymi poglądami, podkreślając np., że:

W pisarzu i działaczu ta największa chwała
Gdy tak uczy, jak myśli, tak pisze, jak działa 17.

Mając świeżo w pamięci atmosferę spędzonych wspólnie letnich miesięcy, wy-
pełnionych zarówno uczonymi dyskusjami, jak i beztroskimi biesiadami, biskup 
emauski aluzyjnie przypomina biskupowi warmińskiemu, że również i on dawał 
się ponieść nastrojowi zabawy. Działo się tak np. wtedy, gdy podczas któregoś 
z obiadów czwartkowych Krasicki, zainspirowany przez franciszka Bohomolca 
anakreontyczną Pochwałą wesołości, w ramach żartobliwego agonu poetyckiego 
do ośmiu strof Bohomolcowych „doimprowizował” cztery kolejne. Na temat picia 
trunków wypowiadał się w nich z pogodną aprobatą:

To mi mędrzec zawołany,
Co z szklaneczką mądrość godzi:
Trunek pieśnią przeplatany,
Ten zapala, tamten chłodzi.

Po szklaneczce do piosneczki,
Po piosneczce do szklaneczki.

fraszka taka mądrość dzika,
Co pozorem smutnym straszy:
Pieśń powabną myśl przenika,
Serca wesołość od flaszy

Po szklaneczce do piosneczki,
Po piosneczce do szklaneczki 18.

17 I. K r a s i c k i, [W pisarzu i działaczu ta największa chwała...]. W: Dzieła zebrane, t. 2, s. 219.
18 Z. G o l i ń s k i, wydaw ca Pism poetyckich I. K r a s i c k i e g o  (Warszawa 1976), umieścił ten utwór 

wśród Wierszy o autorstwie niepewnym (t. 2, s. 310–311), jednak po latach, w materiałach przy-
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Wytknąwszy Krasickiemu niekonsekwencję, Naruszewicz daje popis retorycznej 
sprawności, pomysłowo neutralizując – kluczowy dla autora wiersza Do JMć Pana 
Lucińskiego – argument z praktyki „przodków”. Przenosi go z obszaru perswazyjnej 
abstrakcji, zakotwiczonej w literackiej konwencji i siłą rzeczy uogólnionej, na grunt 
tego, co konkretne i jednostkowe, pisząc:

Przodkowie domu twego, ludzcy i wspaniali,
I sami dobrze pili, i innym dawali. [w. 63–64] 19

Dopiero teraz, w dwóch ostatnich wersach utworu, skłonny jest Naruszewicz 
ustosunkować się do tego, co posłużyło Krasickiemu za fundament jego wywodu 
argumentacyjnego w liście poetyckim Do JMć Pana Lucińskiego: do opozycji między 
piwem i miodem a winem. W zamykającej wiersz Luciński, podczaszy J. K. Mci, do 
Autora „Podstolego” puencie przywołane zostają kategorie „zbytku” i „mody”, wra-
ca też – porzucone już w pierwszych wersach – rozróżnienie między trunkami:

Wygnać potrzeba z kraju i zbytki, i mody,
Bez nich nam tak na wino stanie, jak na miody. [w. 65–66]

Interpretując respons Naruszewicza, nie trafia więc Mikulski, gdy stwierdza, 
że przeoczył on kluczową jakoby dla Krasickiego sprawę „podtrzymania krajowego 
przemysłu przetwórczego”:

Jowialny polemista nie dostrzegł treści istotnej wiersza Krasickiego: jego walki z importem wi- 
na, który pochłania kapitał szlachecki, jego zachęty, by obudzić i podtrzymać w kraju przemysł prze-
twórczy 20.

Naruszewicz treść tę dostrzegł, zepchnął ją jednak na margines swojego wy-
wodu, umieszczając w dwóch ostatnich wersach utworu, wcześniej zaś – by  
wygodniej mu było polemizować z Krasickim – potraktował jego wypowiedź tak, 
jakby dotyczyła ona generalnego pytania o zasadność picia. Skoncentrował się na 
odparciu tezy, że spożywanie wszelkich trunków jest zdrożne, tym łatwiejszej do 
obalenia, iż autor listu poetyckiego Do JMć Pana Lucińskiego nigdzie jej w swoim 
wierszu nie postawił. Aby zrozumieć, dlaczego Naruszewicz zdecydował się na taki 
zabieg, należy zastanowić się, co tak naprawdę jest „treścią istotną” wiersza Kra-
sickiego.

Na pewno nie jest nią – jak chciałby Mikulski – „podtrzymanie w kraju prze-
mysłu przetwórczego”. List Do JMć Pana Lucińskiego, mimo żartobliwego wydźwię-
ku, stanowi bowiem zaangażowaną wypowiedź moralisty, dotyczącą zagadnień 
ważniejszych niż te, na które zwrócił uwagę wrocławski uczony. Przed kilku laty 
wydobył je Jerzy Snopek, wskazując, iż utwór zawiera „ogólną naukę moralną 
sprowadzającą się do kultury społecznego współżycia”, a jego sensy, „mimo kapry-
śności nienatrętnej argumentacji”, sytuują się w kręgu charakterystycznych dla 
twórczości jego autora tematów, takich jak pochwała umiarkowania, tolerancja  

gotowywanych do Kalendarza życia i twórczości Ignacego Krasickiego (t. 1, s. 584–585), potrakto-
wał taką atrybucję jako bezsporną.

19 Niewykluczone zresztą, że kontynuuje w tym miejscu Naruszewicz argument ad personam, przy-
wołując aluzyjnie postać i styl życia ojca księcia biskupa warmińskiego, Jana Bożego Krasickiego.

20 M i k u l s k i, op. cit., s. 14.
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dla ludzkich słabości w imię poszanowania dla podstawowych wykładników cno- 
ty czy potępienie sycącej się przesadą i zbytkiem „dzikości” 21. Nie kwestionując tych 
ustaleń, podpartych wnikliwym i rzetelnym wywodem argumentacyjnym, wypadnie 
wszelako zaznaczyć, że w „strukturze głębokiej” listu Do JMć Pana Lucińskiego 
rozpoznać się daje jedna jeszcze kwestia, umykająca uwadze dotychczasowych 
interpretatorów, podstawowa zaś dla jego właściwego zrozumienia, traktowana 
przez Krasickiego z ogromną powagą i podnoszona przezeń uporczywie na kartach 
wielu utworów. Kluczem do jej dostrzeżenia jest sposób, w jaki poprzez nawiąza- 
nie do stopizowanej konwencji przywołań wieku złotego i – za jej pośrednictwem – 
aktualizację motywu „przodków podściwych” w wierszu tym wyraża się laus tem-
poris acti.

Opozycja między piwem i miodem a winem, dobitnie akcentowana w liście Do JMć 
Pana Lucińskiego i będąca jego dominantą semantyczną, zaczerpnięta została 
z tradycji literackiej, która na gruncie polskim wywodzi się jeszcze z renesansu. Jej 
przywołanie jest tylko pretekstem, literackim zabiegiem, za którego pomocą wyra-
żają się treści wpisane we wspomnienie „przodków podściwych”, stowarzyszone – 
tutaj i w całym dyskursie Krasickiego – z bogatym zespołem uruchamianych przez 
to wspomnienie znaczeń.

Uderzającą cechę wywodu prezentowanego w tym niepoważnym na pozór 
wierszu stanowi przeniesienie dyskusji o trunkach na obszar moralistycznej re-
fleksji; wybór piwa i miodu utożsamiany jest z opowiedzeniem się po stronie „cno-
ty”. Opozycja między trunkami, zarysowana już w pierwszych wersach, potrakto-
wana zostaje jako komplementarna wobec opozycji swojskiego i obcego, prostego 
i zbytkownego, przede wszystkim zaś – dawnego i współczesnego. Jak przekonuje 
Krasicki:

Słodka zawżdy rzecz cudza, co nasze – mniej ważne,
Stąd miód poszedł w pogardę, piwo niepoważne,
A że go dostać można i łatwo, i tanio,
Dla mody go nie piją, dla mody go ganią. [w. 15–18]

Zrażeni niezgrabnością mniemanej prostoty,
Wstydziem się miodu, piwa, tak jak dawnej cnoty. [w. 25–26]

Aby zrozumieć, w jaki sposób pod piórem Krasickiego żartobliwe przeciwsta-
wienie napitków temporalizuje się i przenosi w obszar moralistycznej perswazji, 
nie wystarczy zaufać, jak czyni to Mikulski, zdroworozsądkowym argumentom 
o korzyściach ekonomicznych płynących ze spożywania trunków krajowych. Spo-
sobu zaś, w jaki autor listu Do JMć Pana Lucińskiego kreśli obraz „dawnej cnoty”, 
nie objaśnia konstatacja rozziewu występującego między realiami historycznymi, 
odnotowanymi w licznych źródłach poświadczających staropolskie nadużywanie 
trunków, a podnoszoną w wierszu wstrzemięźliwością „przodków” 22. Owszem, 
konkretyzując ich wizerunek, Krasicki wskazuje na „trzeźwość”, stowarzysza ją 
jednak z całym zespołem cnót, takich jak „mężność”, „trwałość”, „praca” czy „cier-

21 S n o p e k, op. cit., s. 119–121.
22 Ibidem, s. 119.
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pliwość”, dzięki którym antenaci byli „straszni, możni i szczęśliwi”; podkreśla przy 
tym, że to „nie piwo lub miód czynił”, lecz to, „co za prostymi trunki zawżdy chodzi”:

Lepiej było, kiedyśmy nasze trunki pili.
Nie piwo lub miód czynił, żeśmy zwyciężyli,
Ale co za prostymi trunki zawżdy chodzi,
Trzeźwość była zaszczytem i starców, i młodzi.
Z nią mężność, trwałość, praca i cierpliwość rosła,
Z nimi po krajach sława nasza się rozniosła,
Z nimi byliśmy straszni, możni i szczęśliwi. [w. 27–33]

Charakteryzując „dawną cnotę”, utożsamianą z prostotą i wstrzemięźliwością, 
Krasicki ostro kontrastuje ją z degrengoladą współczesności. Uderza w tony znane 
z satyr i innych utworów, przywołuje kategorie nowości i mody, niosące w jego 
dyskursie negatywne konotacje, potępia zbytek i moralne zepsucie:

Teraz – mód niewolniki i nowości chciwi,
fraszkami zatrudnieni, starowni o zbytki,
W nasyceniu żądz płochych kładziemy pożytki. [w. 34–36]

Można by odnieść wrażenie, że sensy utworu rozwijają się w kierunku nie li-
cującym z lekko ścią będącego tu punktem wyjścia pytania o trunki 23. Niespójność 
ta okazuje się jednak pozorna, gdy się zważy, do jakiej konwencji mówienia nawią-
zuje Krasicki i jak ją w swym wierszu aktualizuje. Oczywiście, nie ma tu miejsca 
na jej wyczerpującą charakterystykę; nie zachodzi też chyba taka potrzeba. Warto 
wszelako wskazać pokrótce te elementy owej konwencji, które stanowią niezbędny 
dla odczytania listu Do JMć Pana Lucińskiego kontekst interpretacyjny.

Zacząć wypadnie od zauważenia, że sposobem wykorzystania opozycji przeszło-
ści i teraźniejszości wiersz Do JMć Pana Lucińskiego wpisuje się w strategię per-
swazyjną, uruchamianą w twórczości Krasickiego permanentnie i zgoła kluczową 
dla zrozumienia jego dyskursu. Zarówno w tym, jak i w innych swoich utworach 
autor Pana Podstolego nawiązuje do semiotycznego i temporalnego kodu, silnie 
zakorzenionego w świadomości szlacheckiego odbiorcy, będącego wszak głównym 
adresatem formułowanego przez Krasickiego oświeceniowego programu. Dla spo-
sobu, w jaki komunikuje się on ze szlacheckim czytelnikiem, kluczowe jest pozy-
tywne waloryzowanie dawności, a także znaczenia i funkcje przypisywane jej 
zwłaszcza wtedy, gdy konkretyzuje się ona pod postacią przywołań wspomnienia 
„przodków podściwych” 24.

Skuteczność perswazyjna owej strategii ugruntowana jest – jako się rzekło – na 
jej korespondencji z określonym stosunkiem do przeszłości i tradycji, mocno i trwa-
le osadzonym w szlacheckim myśleniu, wyrażającym się w sposobie wykorzystania 
odwołań do dziedzictwa „przodków” 25. Na obszarze moralistyki i publicystyki od-

23 S n o p e k  (ibidem, s. 108) interpretuje wiersz Krasickiego jako pod kilkoma względami niespójny, 
stwierdzając, iż „przesłanie w nim zawarte nie odznacza się klarownością szlachetnego trunku”.

24 Szerzej o tym zob. P a r k i t n y, op. cit., s. 85–95.
25 Zob. m.in. B. S u c h o d o l s k i, Kult przeszłości wśród szlachty polskiej. „Pamiętnik Literacki” 

1927, z. 1. – A. f. G r a b s k i, Oblicza sarmackiego historyzmu. W: Myśl historyczna polskiego 
oświecenia. Warszawa 1976. – L. Ś l ę k, Przeszłych wieków sprawy jako przedmiot poetyckiego 
przedstawienia w literaturze XVI w. W zb.: Dawna świadomość historyczna w Polsce, Czechach 
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wołania te co najmniej od XVI w. stosowane były jako skuteczny instrument mo-
delowania sądów o teraźniejszości. Wspomnienie cnotliwych antenatów aktualizo-
wano, by dać wyraz niezadowoleniu z obserwowanego hic et nunc (np. w satyrze); 
wówczas idealizowany wizerunek „przodków” stanowił kontrastujące tło dla przed-
stawień zdeprawowanej współczesności. Za pośrednictwem nawiązań do wspomnie-
nia antenatów przedstawiano też propozycje korekt rzeczywistości, jej zmian 
i udoskonaleń (np. w publicystyce lub piśmiennictwie politycznym); wystrzegano 
się prezentowania ich w kategoriach nowości, przekonując, że ich wprowadzenie 
stanowić będzie jedynie powrót do tego, co niegdyś, w czasach „podściwych przod-
ków”, istniało i funkcjonowało, potem zaś zostało zdeformowane, zapomniane lub 
odrzucone przez „odrodnych potomków”. Częściej jeszcze na praktykę „przodków” 
powoływano się poszukując uzasadnień dla postulatu zachowania, konserwacji 
istniejącego i legitymizowanego dawnością status quo (np. urządzeń ustrojowych); 
wywodzone z przeszłości reguły moralne, społeczne czy prawne przedstawiano 
wówczas jako odziedziczony po antenatach bezcenny depozyt, legat, który w stanie 
nienaruszonym przekazać należy potomnym.

Wspomnienie „przodków” zakotwiczano niekiedy, odnosząc je nb. do bardzo 
różnych okresów rodzimej historii, w konkretnych ramach czasowych 26. Niekiedy 
też, zwłaszcza wtedy, gdy idealizowany wizerunek „przodków” konfrontowano ze 
współczesną deprawacją – jak np. w satyrze lub w utworach pisanych z bliską 
satyrze intencją – wspomnienie to sytuowano w swoistym pozaczasie, bliżej nie 
określonym „niegdyś”, nie wymagającym doprecyzowania. Konkretyzując obraz 
„przodków”, posiłkowano się wyobrażeniem – zagubionej w głębi czasu – doskona-
łości, które w tradycji kulturowej zdeponowane zostało pod postacią mitu wieku 
złotego. Przenoszono antenatów w przestrzeń zmityzowanego ideału i przypisywa-
no im własności złotych pokoleń; odwoływano się przy tym zwykle do „wersji su-
rowej” mitu, w której bytowanie pierwszych generacji cechowała cnota, żyrowana 
wolną od zbytku prostotą, nie skażona fałszem i obłudą oraz stowarzyszona z rol-
niczymi zatrudnieniami i rustykalnym stylem życia. Własności te, spetryfikowane 
w literackich zastosowaniach mitu wieku złotego, projektowano na „przodków 
podściwych”, którzy podobnie jak pokolenia wieku Saturna charakteryzować się 
mieli cnotą i szlachetnością, nierozerwalnie powiązanymi z prostotą oraz wolnym 
od zbytku (bo utrzymującym się w granicach mierności), wiejskim (tj. ziemiańskim) 

i Słowacji. Prace Polsko-Czechosłowackiej Komisji Historycznej. Red. R. H e c k. Wrocław 1978. – 
M. f a l i ń s k a, Przeszłość a teraźniejszość. Studium z dziejów świadomości historycznej społe-
czeństwa staropolskiego. Warszawa 1986. – J. Ł u k o w s k i, The Szlachta and Their Ancestors in 
the Eighteenth Century. „Kwartalnik Historyczny” 2004, nr 3, s. 169 n. – A. G r z e ś k o w i a k -
- K r w a w i c z, Dawność. W: Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Toruń 2018, 
s. 337 n.

26 Zob. m.in. L. S z c z e r b i c k a - Ś l ę k, Mit Piastów w literaturze XVI–XVIII w. W zb.: Piastowie 
w dziejach Polski. Zbiór artykułów z okazji trzechsetnej rocznicy wygaśnięcia dynastii Piastów. Red. 
R. H e c k. Wrocław 1975, s. 229 n. – K. B a r t k i e w i c z, Obraz dziejów ojczystych w świadomo-
ści historycznej w Polsce doby oświecenia. Poznań 1979, s. 21 i passim. – f a l i ń s k a, op. cit., 
s. 119 n. – A. G r z e ś k o w i a k - K r w a w i c z: Regina libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej 
XVIII wieku. Gdańsk 2006, s. 308 i passim; Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 
s. 368–370. – J. O r z e ł, Historia – tradycja – mit w pamięci kulturowej szlachty Rzeczypospolitej 
XVI–XVIII wieku. Warszawa 2016.



ROZPRAWY I ARTYKUŁY100

modelem egzystencji. Na fundamencie tych cech budowano dalsze elementy obra-
zu antenatów, do wskazanych przymiotów dodając kolejne, takie jak np. rycerskość, 
religijność czy umiłowanie wolności 27.

Kreśląc wizerunek „przodków” bazujący na micie wieku złotego, posługiwano 
się – poniekąd siłą rzeczy – repertuarem przedstawień, utrwalonych i skodyfikowa-
nych w obrębie topiki aetatem auream 28. Powszechna w kulturze przednowoczesnej 
znajomość owego repertuaru przesądzała o możliwości aktualizowania mitu za 
pomocą czytelnych dla odbiorcy skrótów 29. Aby więc nawiązać do odnotowanych 
w micie własności złotych pokoleń i dokonać ich projekcji na świat „przodków 
podściwych”, nie potrzeba było prezentować kompletnego wykazu cech, określają-
cych ich egzystencję. Wystarczyło przywołać wybrane, one zaś aktywizowały cały 
zestaw innych, pozostających w presupozycji. Takim często stosowanym metoni-
micznym odsyłaczem do zespołu treści wpisanych w bazujące na micie złotego 
wieku wyobrażenie, było np. wskazanie prostoty ubioru lub diety. W tradycji, 
która wywodziła się co najmniej od Cycerona (Epistulae ad Atticum, II, 19) i Pliniu-
sza Starszego (Naturalis historiae, XVI, 1), stopizowanym pokarmem złotych poko-
leń były żołędzie, występujące zamiennie z jarską strawą, napojem zaś – woda. 
Wystarczyło więc w konstrukcji temporalnej odwołującej się do opozycji dawności 
i teraźniejszości wskazać jarski pokarm oraz wodę jako elementy diety, by odnie-
sienie do cnotliwej prostoty wieku złotego stało się czytelne. Już w drugiej połowie 
XVI stulecia sygnałem odsyłającym do topicznych konotacji było również przeciw-
stawienie wodzie – wina. Żeby uruchomić kompleks znaczeń stowarzyszonych 
z topiką wieku złotego, można więc było napisać, jak czynił to Sebastian Grabo-
wiecki w zakończeniu sonetu Obżarstwo:

Dziś jasna woda i żołądź nie daje
smaku, każdy się do wina przysadza,
pierzyn, rozkoszy, a cnoty – wzgardzone 30.

Przeciwstawienie idealizowanej dawności, wyprofilowanej na obraz i podobień-
stwo wieku złotego, oraz potępianej współczesności, będącej jej zaprzeczeniem, 
znalazło tym samym stopizowany ekwiwalent pod postacią sytuowanej w tempo-
ralnym kontekście opozycji wody i wina. W opozycji tej woda rychło zastąpiona 
została swojskim, a przy tym równie pospolitym napojem – piwem 31. Gdy pod koniec 
XVI w. Jan Rybiński zapragnął poetycko zobrazować pacyfizm złotych pokoleń, 
połączył arkadyjskie konotacje buku z odsyłającą do mitu funkcją piwa jako na-

27 Szerzej na ten temat zob. D. Ś n i e ż k o, Mit wieku złotego w literaturze polskiego renesansu. 
Wzory – warianty – zastosowania. Warszawa 1996, s. 10–11 i passim.

28 Pojęcia toposu i topiki (nietożsame) używane są tu i w dalszej części niniejszego szkicu zgodnie 
z ich rozumieniem zaproponowanym przez J. A b r a m o w s k ą  (Topos i niektóre miejsca wspólne 
badań literackich. „Pamiętnik Literacki” 1982, z. 1/2, s. 11–21).

29 Jak pisze Ś n i e ż k o  (op. cit., s. 79), topika wieku złotego wykazywała „zdolność do syntetyzowania 
w syntagmach bardzo krótkich”.

30 S. G r a b o w i e c k i, Setnik rymów duchownych LXVI. Sonet [8]: Obżarstwo. W: Rymy duchowne. 
Wyd. K. M r o w c e w i c z. Warszawa 1996, s. 78, w. 12–14. BPS, t. 5.

31 Warto zauważyć na marginesie, że zwykłość i pospolitość tego napoju wpisana jest w jego nazwę, 
która etymologicznie znaczy „to, co się pije”. Zob. A. B r ü c k n e r, Słownik etymologiczny języka 
polskiego. Kraków 1927, s. 416, s.v. Piwo.
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poju; nie bacząc na to, że drewno bukowe, jako higroskopijne, chłonące wilgoć, 
niezbyt dobrze nadaje się do robienia zeń kufli 32, zaproponował pomysłową meto-
nimię:

Durne-ć złoto nas sprząta! Nie czuć było wojny,
Gdy bukowy na stole stał kufel niestrojny! [w. 15–16] 33

W tkaninę topicznej sygnatury szybko wpleciony został – obok zastępującego 
wodę piwa – miód 34. Oba napoje, wówczas gdy były przeciwstawiane winu i uży-
wane w funkcji stopizowanego odsyłacza do konotacji wieku złotego, występowały 
często łącznie, zrośnięte w jednej syntagmie. Przykładem takiego ich zastosowania 
jest fragment Zabaw orackich gospodarza dobrego Stanisława Słupskiego z r. 1618:

Powiada oracz, że w szarzy chadzali
Przodkowie naszy, o szarłat nie dbali
I o safijan, a pieniężni byli;
Piweczko swoje abo też miód pili,
Rzadko ów trunek, co po ośmi groszy,
Bo wnet z kalety pieniądze wypłoszy. [w. 373–379] 35

Można więc uznać, że już w początkach XVII w. konwencja literacka związana 
z przeciwstawieniem piwa i miodu oraz wina była gotowa. Aksjologiczna opozycja 
cnoty i zepsucia wpisana jest w niej w temporalną opozycję dawności i teraźniej-
szości; charakterystyka ich pierwszych członów, czyli cnoty i dawności, dokonuje 
się za pomocą stopizowanych konotacji wieku złotego, które projektowane są na 
idealizowane wspomnienie „przodków podściwych”, aktywizowane zaś – przywoła-
niem piwa i miodu jako napojów przeciwstawianych winu.

Tę właśnie konwencję literackiego mówienia wykorzystuje w swoim liście po-
etyckim Do JMć Pana Lucińskiego Krasicki. Pozwala mu ona na płynne przejście 
od utrzymanego w biesiadnym nastroju pytania o trunki do uderzającej w poważ-
ne tony moralistycznej refleksji nad współczesnością. Teraźniejszym wypomina się 
tutaj odejście od reguł pierwiastkowej i zasadzonej na prostocie cnoty, cechującej 

32 Podobnie jak na te własności buczyny nie baczył J. K o c h a n o w s k i  piszący o „łodzi bukowej” 
w trzecim chorusie Odprawy posłów greckich. Zob. J. A b r a m o w s k a, J. Z i o m e k, Łódź buko-
wa. „Studia Polonistyczne” z. 5 (1978).

33 J. R y b i ń s k i, Gęśl trzecia. W: Wiersze polskie. Oprac. Z. N o w a k, A. Ś w i d e r s k a. Gdańsk 
1968, s. 31. Warto podkreślić, że I. K r a s i c k i  zna ten sposób nawiązań do topiki wieku złotego. 
Korzysta zeń np. w Monachomachii (w: Dzieła zebrane, t. 1: Poematy áOprac. Z. G o l i ń s k i. Wro-
cław 1998ñ, s. 153, pieśń III, w. 37–40), w ironicznym zabiegu fingowanego utożsamienia gnuśne-
go prostactwa mnichów z cnotliwą prostotą wieku Saturna, gdy ojciec Elizeusz konstatuje ze 
smutkiem:

 Za nic już kufle, w książkach i czytaniu
 Cała treść rzeczy; żal mówić przymusza:
 Minęły czasy szczęśliwej prostoty,
 Trzeba się uczyć, upłynął wiek złoty!

 Pełen katalog funkcjonujących w pisarstwie Krasickiego odwołań do wieku złotego zob. P a r k i t- 
n y, op. cit., s. 75–91.

34 Użyteczne badawczo pojęcie sygnatury topicznej wprowadza D. C. M a l e s z y ń s k i  w pracy „Je-
dyna Księga”. Z dziejów toposu w literaturze dawnej („Pamiętnik Literacki” 1982, z. 3/4, s. 7).

35 S. S ł u p s k i, Zabawy orackie: Zimie zabawa. W zb.: Staropolska poezja ziemiańska. Antologia. 
Oprac. J. S. G r u c h a ł a, S. G r z e s z c z u k. Warszawa 1988, s. 199.
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zagubiony w głębi czasu ideał, na rzecz zepsucia, ujawniającego się na rozmaitych 
płaszczyznach, którego źródłem jest wynikły z gnuśności zbytek:

Wkradł się zbytek w umysły zgnuśniałe w pokoju,
Wkradł się w odzież, w mieszkanie, do jadła, napoju,
A coraz postępując fatalnym ogniwem,
Wzgardził dawną prostotą, w niej miodem i piwem. [w. 19–22]

Nietrudno rozpoznać w przytoczonych słowach te same potępiające sądy na 
temat „odrodnych potomków”, które wybrzmiewają w satyrach Krasickiego 36. Re-
prezentatywny jest dla nich np. fragment ze Świata zepsutego, w którym przeczy-
tać można:

Gdzieżeś, cnoto? gdzieś, prawdo? gdzieście się podziały?
Tuście niegdyś najmilsze przytulenie miały.
Czciły was dobre nasze ojcy i pradziady,
A synowie, co w bite stąpać mieli ślady,
Szydząc z świętej podściwych swych przodków prostoty,
Za blask czczego poloru zamienili cnoty. [w. 7–12] 37

Ugruntowana na kategorii cnoty krytyka współczesności i uruchamiana na jej 
potrzeby strategia literackiej perswazji upodabniają więc utwór Do JMć Pana Lu-
cińskiego do satyry. Podobnie jak i płyną cy z nagany współczesności wniosek, 
formułowany w argumentacyjnym punkcie dojścia wiersza i streszczający to, co 
w utworze najważniejsze. Jest nim artykułowany dobitnie postulat powrotu do 
praktyki „przodków”:

Czemuż od powszechnego dalecy zwyczaju,
Dobrych ojców złe syny, krwi zacnej wyrodki,
Nie idziem prostym torem ubitym przez przodki? [w. 68–70]

Postulat ten pojawia się w twórczości Krasickiego z uporczywą regularnością. 
W wezwania do restytucji we współczesności zasad moralnych, postaw i zachowań 
przypisywanych idealizowanym „przodkom” obfitują zwłaszcza satyry – co z punk-
tu widzenia ich konwencji gatunkowej zrozumiałe. Wezwania takie powtarzają się 
pod piórem Krasickiego permanentnie także i w innych utworach, szczególnie tych 
odnoszących się do spraw polskich. W napisanym kilka miesięcy po powstaniu 
wiersza Do JMć Pana Lucińskiego liście poetyckim O obowiązkach obywatela prze-
czytać można:

Ojców naszych prostota, cnota starodawna,
Ta, która wzniosła naród, ta synom przykładem;
Ich się nauk trzymajmy, idźmy bitym śladem. [w. 26–28] 38

Owa generalna dyrektywa kierowana na kartach dzieł Krasickiego pod adresem 
współczesności, streszczona do postaci wziętego z Enniusza motta „moribus anti-
quis”, nieprzypadkowo spina kompozycyjną klamrą Pana Podstolego, utwór, w któ-

36 Zob. J. T. P o k r z y w n i a k, wstęp w: I. K r a s i c k i, Satyry i listy. Oprac. Z. G o l i ń s k i. Wrocław 
1999, s. CII–CXV. BN I 169.

37 I. K r a s i c k i, Świat zepsuty. W: Dzieła zebrane, t. 2, s. 110. 
38 I. K r a s i c k i, O obowiązkach obywatela. Do Antoniego hrabi Krasickiego. W: jw. (utwór mieści się 

na s. 187–189).
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rym autorski program odnowy spraw polskich przedstawiony został najobszerniej. 
Pierwsza część powieści kończy się słowami:

Historia nie insze przyczyny upadku monarchii, Rzeczypospolitej nad zaniedbanie cnót dawnych 
przodków w niegodnych potomkach kładzie. Im się więc bardziej państwo ku zgubie nachyla, tym czę-
ściej obywatelom powtarzać należy: „Moribus antiquis” 39.

Sposób, w jaki w wierszu Do JMć Pana Lucińskiego aktualizuje się wspomnienie 
„przodków podściwych”, jest więc dla Krasickiego typowy i nakazuje rozpatrywać 
utwór w szerokim kontekście pozostałej twórczości jego autora 40. W twórczości tej 
przywołania cnotliwych antenatów są nie tylko – o czym była już tutaj mowa – ele-
mentem strategii komunikacyjnej, ułatwiającej porozumienie z odbiorcą, ale i in-
strumentem myślenia o teraźniejszości oraz podstawowym układem odniesienia 
dla formułowanych przez pisarza-moralistę propozycji, zmierzających do jej popra-
wy, korekty, odnowy. Centralnym punktem owych propozycji jest postulat resty-
tucji we współczesnym hic et nunc idei i zasad wydestylowanych z przeszłości oraz 
zweryfikowanych pod kątem ich zgodności z oświeceniowym, funkcjonującym 
w „strukturze głębokiej” dyskursu Krasickiego, kodem epistemicznym. Te wydoby-
wane z głębi czasu i wyselekcjonowane – gdyż przefiltrowane przez oświeceniowy 
pogląd na świat – treści, wpisane we wspomnienie „przodków podściwych” i stano-
wiące układ odniesienia dla reformatorskiego programu Krasickiego, konsekwent-
nie traktowane są przezeń jako esencja tradycji 41. 

To właśnie namową do poszanowania dla esencjalnych wykładników rodzimej – 
szlacheckiej i sarmackiej – tradycji jest w swym najgłębszym sensie list poetycki 
Do JMć Pana Lucińskiego. Kwestia wyższości piwa i miodu nad winem stanowi  
w nim tak naprawdę pretekst do ponownego podjęcia spraw i zagadnień z punktu 
widzenia dyskursu Krasickiego zgoła fundamentalnych. Zagadnień, które w mo-
mencie powstawania utworu zaprzątały księcia biskupa warmińskiego ze szczegól-
ną intensywnością.

Wszak to latem 1780, podczas 3-miesięcznego pobytu w Warszawie, kończył on 
Wojnę chocimską, będącą najpełniejszym w jego pisarstwie wykładem owych war-
tości i zasad moralnych, ludzkich postaw i zachowań, wzorców obywatelskich 
i urządzeń ustrojowych, które gdzie indziej, na kartach innych dzieł Krasickiego, 
przywoływane są najczęściej za pomocą formuł skrótowych lub pozostają w presu-
pozycji, tutaj natomiast doczekały się systematycznego i modelującego ujęcia. Nie-
długo zaś po wydaniu Wojny chocimskiej, jesienią i zimą 1780 bądź najpóźniej 
wiosną 1781, Krasicki napisał list poetycki O obowiązkach obywatela. Do Antoniego 
hrabi Krasickiego, w mistrzowski sposób łączący apologię przemyślanej na nowo 

39 K r a s i c k i, Pan Podstoli, s. 96. Zob. R. W o ł o s z y ń s k i, Ignacy Krasicki. Utopia i rzeczywistość. 
Wrocław 1970, s. 332–343 i passim. – S. G r a c i o t t i, Stare i nowe w „Panu Podstolim”. W: Od 
renesansu do oświecenia. T. 2. Warszawa 1991, s. 214 i passim.

40 Przy czym twórczość tę zasadnie jest traktować jako pewną całość, w której „poszczególne utwory 
czy cykle stanowią dla siebie kontekst interpretacyjny, wzajemnie się oświetlają i wzbogacają” 
(T. K o s t k i e w i c z o w a, Studia o Krasickim. Warszawa 1997, s. 7). 

41 Na ten temat zob. M. P a r k i t n y, Wobec oświeceniowego projektu modernizacyjnego: „Wojna 
chocimska”. W zb.: Czytanie Krasickiego, s. 382–388.
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sarmackiej, republikańskiej teorii wolnościowej z postulatem szacunku dla autory-
tetu monarchy.

Znamienne, iż tę kluczową dla właściwego odczytania sensów wiersza Do JMć 
Pana Lucińskiego płaszczyznę znaczeniową Naruszewicz w swej polemicznej odpo-
wiedzi całkowicie pominął. Czy możliwe jest, że jej nie dostrzegł?

Wydaje się to mało prawdopodobne. Naruszewiczowi, znakomitemu poecie 
i erudycie, ponad wszelką wątpliwość znane było pole możliwości związanych z to-
piką wieku złotego, a także repertuar wariantów jej literackich artykulacji. Również 
motyw „przodków podściwych” – jak wynika z ustaleń Barbary Wolskiej – przywo-
ływany jest przezeń na tyle często, by nie ulegało wątpliwości, że Naruszewicz, mimo 
iż funkcjonalizował go nieco inaczej niż autor Pana Podstolego, znakomicie wiedział, 
jaki niesie on ze sobą potencjał semantyczny i komunikacyjny 42. Przede wszystkim 
zaś – przypuszczalnie znał dobrze twórczość Krasickiego z lat 1775–1780, a już na 
pewno musiał mieć w najświeższej pamięci strofy Wojny chocimskiej, która była 
czytana i komentowana podczas obiadów czwartkowych w dniach bezpośrednio 
poprzedzających powstanie polemicznego responsu na wiersz Do JMć Pana Luciń-
skiego (zapowiedź jej wydania znalazła się nb. w tym samym numerze „Gazety 
Warszawskiej” z 26 lipca 1780, w którym Michał Gröll zaanonsował druczek ze 
Sporem rymotwórskim 43). Charakterystyczne, że echami tych strof zdają się wy-
brzmiewać niektóre wersy Koncyliacji Marcina Eysymonta, autora obdarzonego 
wszak znacznie gorszym niż Naruszewicz słuchem poetyckim. Eysymont pisze m.in. 
o „Sarmacie”, który upojony trunkiem „chrapi należycie”, podczas gdy czyhający 
na niego „sąsiad” chwyta „za bułaty” (w. 54–55); nawiązując do frazeologii i argu-
mentacji uruchamianej w wierszu Naruszewicza, przypomina cnotę „przodków” 
i nieprzypadkowo chyba przywołuje jako jej przykład postać hetmana Karola Chod-
kiewicza:

Ej, czyliż staropolskie dbały o to przodki,
Co kto pijał, czy wino, czyli miodek słodki?
Nie gadał na żelaznych Chodkiewicz podkówkach,
O trunkowych na swoje troski samołówkach;
Wdziawszy na skroń przyłbicę z blachmalowym kitem,
Nie flachą, lecz się innym rządził paraklitem. [w. 33–38]

Prawdopodobieństwo, że Naruszewicz świetnie zdawał sobie sprawę, do czego 
odnosi się i o czym tak naprawdę jest wiersz Krasickiego o piwie i miodzie, graniczy 
z pewnością. Dlaczego zatem autor Historii narodu polskiego zdecydował się udać, 
że w utworze tym mówi się o czymś innym?

Wiele wskazuje na to, że decyzja Naruszewicza, by list poetycki Do JMć Pana Lu-
cińskiego odczytać w konwencji biesiadnego żartu i tak właśnie nań odpowiedzieć, 
nie wynikła z nieporozumienia, lecz przeciwnie, była nieprzypadkowa i przemyśla-

42 B. W o l s k a: Motyw „przodków poczciwych” w twórczości Adama Naruszewicza. „Opuscula Polo-
nica et Russica” t. 2 (1994), s. 30–43; Wątki historyczne w poezji Adama Naruszewicza. „Wiek 
Oświecenia” t. 13 (1998), s. 71 n. Zob. też T. K o s t k i e w i c z o w a, Polski wiek świateł. Obszary 
swoistości. Wrocław 2002, s. 243–244.

43 Zob. G o l i ń s k i, op. cit., t. 1, s. 590, 598.
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na. Gdyby bowiem Naruszewicz chciał odnieść się do, jak je nazywa Mikulski, 
„istotnych treści” utworu Krasickiego, musiałby się z nimi nie zgodzić. A tego zrobić 
nie mógł, zapewne też nie chciał.

Treści aktualizowane w liście Do JMć Pana Lucińskiego, nierozerwalnie łączone 
w twórczości Krasickiego ze wspomnieniem „przodków podściwych”, odsyłają do 
złożonego kompleksu zagadnień i tematów (stowarzyszonych np. z pytaniami o isto-
tę i potrzebę zmiany, stosunek do nowoczesności etc.). Przede wszystkim jednak – 
wiążą się z kwestią wyboru wariantu tradycji, na której budować należy poczucie 
zbiorowej przynależności w obrębie Rzeczypospolitej i która zasługuje na to, by sy-
tuować ją w centrum przedkładanych ogółowi projektów przyszłości. Konstrukcja 
tożsamościowa, na której Krasicki rozpina swoje propozycje, wywodzona jest przezeń 
z tradycji Naruszewiczowi obcej. Z tego jej wariantu, który autor Historii narodu 
polskiego traktuje z wyraźną niechęcią i od którego pragnie się uwolnić.

Reprezentatywny dla wskazywanej odmienności może być sposób, w jaki Na-
ruszewicz i Krasicki aktualizowali nawiązania do przeszłości, podnosząc kwestię 
relacji między władcą i poddanymi. Obaj darzyli Stanisława Augusta dużym sza-
cunkiem i zgodnie pracowali na rzecz wzmocnienia jego autorytetu, znacząco róż-
nili się jednak co do argumentów, którymi obudowywali postulat poszanowania dla 
władzy królewskiej. Hołdujący poglądom monarchicznym Naruszewicz jako główną 
przyczynę kryzysu Rzeczypospolitej i – tym samym – balast, wymagający odrzuce-
nia, postrzegał szlachecką ideologię wolnościową ugruntowaną w tradycji sarmac-
kiego republikanizmu 44. Odejście od republikańskich pryncypiów ustrojowych było 
w jego przekonaniu niezbędnym warunkiem, umożliwiającym powrót do właściwe-
go rozumienia roli króla w państwie i wynikającego stąd respektu dla monarchy. 

Warto odwołać się w tym miejscu do Głosu umarłych, utworu ogłoszonego przez 
Naruszewicza niespełna dwa lata przed podjęciem „sporu rymotwórskiego” z Kra-
sickim. Wiersz opublikowany został jesienią 1778; jego genezę należy wiązać z prze-
biegiem obradującego w październiku i listopadzie sejmu, tego samego, który za-
decydował m.in. o przełożeniu dyskusji nad kodeksem Zamoyskiego. Zawiedziony 
przebiegiem obrad sejmowych, które choć wypełnione oratorskimi popisami i burz-
liwymi dyskusjami, przyniosły na koniec nieproporcjonalnie skromny rezultat 
ustawodawczy 45, Naruszewicz pisze z goryczą:

Czegoż się błędny uskarżasz narodzie,
Zwalając los twój na obce uciski?
Szukaj nieszczęścia w twej własnej swobodzie
I bolej na jej opłakane zyski. [w. 19–23]

44 Szerzej na ten temat zob. m.in. A. f. G r a b s k i: Myśl historyczna polskiego oświecenia, s. 149–185; 
Adama Naruszewicza dwie interpretacje dziejów Polski. W zb.: Adam Naruszewicz i historiografia 
oświecenia, s. 89 n. – M. A f f e k, Monarchiczna wizja dziejów Polski według Adama Naruszewicza. 
W zb.: Wkład jezuitów do nauki i kultury w Rzeczypospolitej i pod zaborami. Red. I. S t a s i e w i c z -
- J a s i u k o w a. Kraków 2004, s. 515 n. 

45 Historycy zwracają uwagę na „niskie efekty ustawodawcze i ogromny rozkwit oratorstwa politycz-
nego” jako cechy nieskonfederowanego sejmu 1778 r. – zob. A. S t r o y n o w s k i, Pierwszy „wolny” 
sejm stanisławowski 1778 roku (główne problemy obrad). „Acta Universitatis Lodziensis. folia 
Historica” t. 37 (1990), s. 37. O sejmie tym obszernie pisze W. f i l i p c z a k  (Sejm 1778 roku. 
Warszawa 2000).
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Cóż kiedy niesfor głów tysiąca zrobił,
Wiążąc bezczynne monarchów ramiona?
Zdzierał publiczność, swe prywaty zdobił,
Szerzył ze starostw dziedziczne imiona.
A pod pozorem wolności mniemanej
Określał króle, rozmnażał tyrany. [w. 31–36] 46

Szlachecki parlamentaryzm zostaje więc utożsamiony przez Naruszewicza z „nie- 
sforem głów tysiąca”, natomiast ugruntowana na republikanizmie wolność okazu-
je się „mniemana”, nie mająca nic wspólnego z prawdziwą wolnością polityczną, 
gdyż prowadząca w ostatecznym efekcie do rozrostu tyranii możnych nad szlachec-
kim ogółem. Ideologia wolnościowa stanowi według Naruszewicza szkodliwe, sank-
cjonujące fikcję ustrojową mamidło, które przesłania szlachcie to, że zdominowana 
jest – i de facto ubezwłasnowolniona – przez realizującą własne egoistyczne intere-
sy magnaterię. Szlachta, zwłaszcza drobna, mogłaby poprawić swe położenie tylko 
oddając się wraz z innymi warstwami niższymi pod opiekę silnego monarchy; pod 
adresem „herbowej gołoty” kierowane są w Głosie umarłych pełne pasji słowa:

O! błędna trzodo herbowej gołoty,
Co na twe chytre patrząc przewodniki,
Nie znasz, jak z twojej żartują prostoty,
Klejąc, zrywając przedajne sejmiki.
Dla swych cię oni prywat używają,
Ty chcesz wolności, a oni ją mają. [w. 73–78]

Podobne sformułowania, akcentujące dystans wobec założeń ideologicznych 
szlacheckiej republiki, wybrzmiewają w Historii narodu polskiego, znaleźć je można 
również w licznych innych utworach Naruszewicza 47. Przykładem (jednym z wielu) 
pochodząca z 1771 r. oda Na Pokój Marmurowy, w której, podobnie jak w Głosie 
umarłych, wolność szlachecka traktowana jest jako „rozhukana niesforność” i utoż-
samiana z „nierządem”. Dokonania zaś „ojców”, założycieli szlacheckiej Rzeczypo-
spolitej, ukazane są nie – zgodnie z literacką tradycją przywołań motywu „przodków 
podściwych” – jako szacowny depozyt, który należy pieczołowicie przechować we 
współczesności, lecz jako dług, w bolesny sposób spłacany przez nieszczęsnych 
potomnych:

Rozhukana niesforność, łamiąc wszystkie prawa,
żadnej nie chce zwierzchności ani jej uznawa. [w. 53–54]

Od wielu już lat nierząd złe nasiona wrzucił,
jeden wiek znosić musi, co drugi zakłócił.
Wieleśmy winni ojcom za dobra, za życie,
lecz ich długi opłacać musiemy sowicie. [w. 157–160] 48

46 A. N a r u s z e w i c z, Głos umarłych. W zb.: Świat poprawiać – zuchwałe rzemiosło. Antologia poezji 
polskiego oświecenia. Oprac. T. K o s t k i e w i c z o w a, Z. G o l i ń s k i. Warszawa 1981 (utwór 
znajduje się na s. 80–81).

47 Pierwotne gminowładztwo, w polskiej historii przezwyciężone, zdaniem A. N a r u s z e w i c z a, 
w duchu postępu przez monarchiczny system rządów, ustępujący na koniec pod naciskiem szla-
checkiej anarchii, które dla ideologów sarmackich było przedmiotem dumy i koronnym dowodem 
na odwieczność rodzimej tradycji republikańskiej, w Historii narodu polskiego (t. 1, cz. 2. Warsza-
wa 1824, s. 613, 716) określane jest jako „niesfor barbarzyński”. 

48 A. N a r u s z e w i c z, Na Pokój Marmurowy, portretami królów polskich z rozkazu J[ego] K[rólewskiej] 
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Znamienne, jak inaczej kwestie te waloryzuje Krasicki. Dezyderat szacunku dla 
króla traktuje on jako logiczny wniosek, wyprowadzany z tej samej republikańskiej 
tradycji myślenia wolnościowego, którą Naruszewicz kwestionuje. Co więcej, tra-
dycję tę postrzega jako szczególny powód do dumy i bezcenną wartość, wymagają-
cą konserwacji. Najbardziej w twórczości Krasickiego spektakularnym wyrazem 
uznania i szacunku dla owej tradycji jest wybrzmiewająca latem 1780 na obiadach 
czwartkowych Wojna chocimska. Przeczytać w niej można m.in.:

Wolności, której dobra nie docieka
Gmin jarzmu zwykły, nikczemny i podły,
Cecho dusz wielkich, ozdobo człowieka!
Strumieniu, cnoty zaszczycony źrodły!
Tyś tarczą twoich Polaków od wieka,
Z ciebie się pasmem szczęścia nasze wiodły. [pieśń V, w. 105–110] 49

Stosunek Krasickiego do wywodzonej z przeszłości praktyki ustrojowej nie jest, 
rzecz jasna, bezkrytyczny. Wielokrotnie wskazuje on np., że wolność, wówczas gdy 
przeradza się w nie znającą umiaru „swywolę”, staje się swoim własnym zaprzecze-
niem. Myśl taką odnaleźć można chociażby w powstałym niedługo po Wojnie cho-
cimskiej liście O obowiązkach obywatela:

Cóż nad wolność przykrości człowieczeństwa słodzi?
Przecież i ta, gdy zbytnia, jest źródłem niedoli,
[ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
Nie fanatyk swywoli jest obywatelem.
Nie kocha ten ojczyzny, kto chce wolno grzeszyć. [w. 62–67]

Stwierdzenia takie wbrew pozorom nie stoją wszelako w sprzeczności z ugrun-
towanym w świadomości szlacheckiej pojmowaniem wolności, nie odbiegają też  
od sposobu, w jaki wyrażało się ono począwszy od XVI w. pod piórem autorów 
sarmackich – w ich pismach przeciwstawienie „wolności” i „swawoli”, którą staje  
się wolność źle użyta, powtarza się bardzo często 50. Krasicki daleki jest od tego, by 
wolność (także wolność szlachecką) utożsamiać z „rozhukaną niesfornością” ex 
definitione. Przeciwnie, jest ona dla niego – zgodnie ze staropolską tradycją myśle-
nia politycznego – podstawową regułą życia wspólnotowego i nadrzędną ideą, wokół 
której zorganizowane winno być państwo. Autor Wojny chocimskiej wielokrotnie 
zaznacza, że tak pojmowana wolność stanowi odziedziczony po „przodkach” spadek, 
zepsuty wprawdzie przez nie umiejących zeń korzystać, gdyż wyzutych z „cnót 

M[oś]ci Stanisława Augusta na nowo przyozdobiony 1771. W: Poezje zebrane, t. 2, s. 27, 31. Po-
dobnie np. w odzie A. N a r u s z e w i c z a  Na obrazy Polaków starożytnych z rozkazu J[ego] K[ró-
lewskiej] M[oś]ci Stanisława Augusta do Biblioteki Zamkowej zebrane (w: jw., t. 1 á2005ñ, 
s. 47, w. 121–123), gdzie wskazując królowi „przodków dzieła znakomite”, akcentuje się też „Ich 
wady, z których na kraj klęski nieodbite / Przyjść miały”.

49 I. K r a s i c k i, Wojna chocimska. W: Dzieła zebrane, t. 1 (epos mieści się na s. 193–253). 
50 Zob. J. M a c i e j e w s k i, Dylematy wolności. W zb.: Wiary i słowa. Red. A. P o p r a w a, A. Z a-

w a d a. Wrocław 1994. – G r z e ś k o w i a k - K r w a w i c z, Regina libertas, s. 215–228. Dość wska-
zać tytułem przykładu, co pisał na ten temat B. C h m i e l o w s k i  w Nowych Atenach, albo Aka-
demii wszelkiej scyjencyi pełnej (t. 2. Lwów 1746, s. 373): „Jedyne Polski naszej vitium, że nazbyt 
wolna i swawolna, a tym samym servitutis impatiens, libertatis incapax: gdzie nimia libertate perit 
libertas. Trzeba by ją samym patriotom ochełznąć i trochę curykować, nexu praw surowych, a nie 
kajdanami stringere: a gdzie w Polszcze Samson na tego lwa mocnego?” 



ROZPRAWY I ARTYKUŁY108

starych”, potomków, szlachetny jednak i wymagający zachowania. W wierszu do 
nierozpoznanego adresata pisze np.:

Czas rzecz czcza. Ludzie, co się z cnót starych wyzuli,
Te spodlone narzędzia, rzecz naszą zepsuli. [w. 3–4]

Przykład wieków – nauka. Do rzecz wielkich zdolność
Tam osiadła, tam trwała, gdzie ludzie i wolność. [w. 13–14] 51

„Największy zaszczyt wolnych być obywatelem” – podkreśla Krasicki w liście 
O obowiązkach obywatela (w. 22). Odwołując się do przeświadczeń mocno ugrun-
towanych w myśleniu szlachty, przekonuje, iż polski monarcha zasługuje na sza-
cunek właśnie z tego powodu, że wybrany został głosem wolnych obywateli:

Kto prawy obywatel, przesady nie szuka.
Zbytek i w dobrym zdrożny. Więc prawu poddany,
Czci te, co sam z narodem wybrał sobie pany.
Czci hołdem godnym siebie, przystojnym wolności. [w. 76–79]

Ta sama myśl pojawia się w świetnym poetycko opracowaniu na kartach Woj-
ny chocimskiej, gdzie przeczytać można:

Gdzie indziej hazard monarchów użycza,
Nie zna go naród wolny i wspaniały,
Jeśli z pańskiego cieszy się oblicza
I czci majestat jego okazały,
Nie kazi tej czci podłość niewolnicza,
Wolne są usta, które go obrały,
Wolne jest serce. A wierność niepłocha,
Godnego wielbi, szanuje i kocha. [pieśń II, w. 57–64]

W centrum argumentacji Krasickiego sytuuje się więc przekonanie, że brak 
szacunku dla osoby monarchy sprzeczny jest z logiką republikanizmu. Wyobraże-
nie postulowanej relacji między władcą a poddanymi autor Wojny chocimskiej 
buduje na fundamencie uznania leżącej u podstaw ustroju Rzeczypospolitej Oboj-
ga Narodów koncepcji „monarchii mieszanej” 52. Główne założenia konstrukcji re-
gimen mixtum streszcza w zwięzłym i precyzyjnym wywodzie, interpretując ją 
w duchu republikańskim:

Naród monarsze choć władzy powierzył,
Wraz z nim na tronie wolność odpoczywa.
Tą blask rażący łagodnie uśmierzył,
Żeby zaś zbytkiem nie była szkodliwa,
Prawem tak wspólne granice wymierzył,
Że tron go zdobi, a wolność okrywa.
Król wolnych kocha, naród siebie godny
Swój wybór w królu szanuje swobodny. [pieśń II, w. 169–176]

51 I. K r a s i c k i, Do... [inc. „Rzadki jest dobry przykład”]. W: Dzieła zebrane, t. 2, s. 224.
52 Szerzej o tym zob. m.in. J. E k e s, Trójpodział władzy i zgoda wszystkich. Naczelne zasady „ustro-

ju mieszanego” w staropolskiej refleksji politycznej. Siedlce 2001. – D. P i e t r z y k - R e e v e s, Ład 
rzeczypospolitej. Polska myśl polityczna XVI wieku a klasyczna tradycja republikańska. Kraków 
2012. – A. G r z e ś k o w i a k - K r w a w i c z, Od „forma mixta” do podziału władz. W: Dyskurs poli-
tyczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, s. 173–214.
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Tak daleko idąca afirmacja podstaw ideologicznych szlacheckiej republiki jest 
nader odległa od Naruszewiczowskiej interpretacji rodzimej historii, a także od 
stylu myślenia Naruszewicza o pryncypiach ustrojowych oraz postulowanym sys-
temie rządów. Brak świadectw na temat tego, jak autor Historii Jana Karola Chod-
kiewicza zareagował na czytaną podczas obiadów czwartkowych latem 1780 Wojnę 
chocimską, na pewno jednak nie podzielał podziwu i uznania dla kluczowych zasad 
staropolskiej polityczności, którymi przesiąknięty jest poemat 53. Pochwała skoja-
rzonej ze światem sarmackich „przodków podściwych” dawności, wyrażana w wier-
szu o piwie i miodzie, zwłaszcza wygłaszana w tych samych dniach, w których 
Krasicki raczył królewskich gości lekturą fragmentów eposu o wojnie z Turkami, 
musiała budzić w Naruszewiczu poczucie dystansu. Zarazem jednak nie mógł  
on w otwarcie polemiczny sposób odnieść się do tego, co tak naprawdę było jego 
źródłem.

Akcentowanie rozbieżności, występujących w odniesieniu do tak istotnych 
kwestii, jak wybór tradycji, na jakiej powinno się budować myślenie o państwie 
i zbiorowej tożsamości jego obywateli, zaznaczających się wśród zaufanych współ-
pracowników króla, do których zaliczali się zarówno Naruszewicz, jak i Krasicki, 
nikomu nie było na rękę. Obydwu poetom zależało przecież na skuteczności dzia-
łań podejmowanych przez środowisko zamkowe, obaj też dużą wagę przywiązy- 
wali do utrzymania jak najlepszych relacji ze Stanisławem Augustem. Samemu 
królowi zaś wszelkie oznaki dysharmonii, pojawiającej się między osobami z jego 
najbliższego otoczenia – powszechnie znanymi i bacznie przez żyjącą plotkami 
Warszawę obserwowanymi – byłyby nie w smak, zwłaszcza w okresie wchodzących 
właśnie w finalną fazę przygotowań do przeprowadzenia przez sejm Zbioru praw 
sądowych.

Niewykluczone zatem, że nie mogąc podjąć otwartej dyskusji z pochwałą sys-
temu wartości, wywodzonych przez autora Wojny chocimskiej z przeszłości sar-
mackiej i wpisanych w „strukturę głęboką” wiersza Do JMć Pana Lucińskiego, 
Naruszewicz postanowił zaczepić Krasickiego w inny sposób, kompensując sobie 
chęć wejścia w spór polemiką na temat trunków. Taka błyskotliwa wierszowana 
riposta, utrzymana w biesiadnym i familiarnym tonie, pełna przy tym szacunku 
dla interlokutora, niechybnie trafiała w gust i oczekiwania Stanisława Augusta, 
zachęcającego poetów w kręgu obiadów czwartkowych do podobnego rodzaju wy-
stąpień. O to wszak, by król był zadowolony, chodziło tutaj przede wszystkim.

53 Krytyczny stosunek do niej manifestuje się, rzecz jasna, również i na kartach Historii Jana Karola 
Chodkiewicza; przystępując np. do opisu przyczyn rokoszu Zebrzydowskiego, Naruszewicz czyni 
aluzję do konfederacji barskiej i pisze: „Wolność obywatelska, religia, obrona praw ojczystych, 
szacowne z istoty swojej rodzaju ludzkiego upominki, służą częstokroć za maszkarę dumie, nie-
wdzięczności i innym zdziczałych niekarnością umysłów namiętnościom. [...] Obieramy sobie 
królów, a na obranych i paktami często do wykonania niepodobnymi ściśnionych, zamiast poufa-
nia w nich, patrzamy jako na swobód naszych nieprzyjaciół; lubo ich powoli wyzuwając z mocy 
jedynowładztwa stanowniczej, ledwo nie próżne majestatowi nazwisko zostawiliśmy. [...] Przemoc 
możniejszych, szukając pastwy dla ambicji, a słabszą, choć liczniejszą część narodu pozorem 
obywatelstwa i utrzymania wolności szlacheckiej łudząc, ustawicznie z berłem za pasy chodzi” 
(A. N a r u s z e w i c z, Historia Jana Karola Chodkiewicza, wojewody wileńskiego, hetmana wielkie-
go W. X. L. T. 1, ks. 3. Warszawa 1781, s. 183–184).
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Jest bowiem na pewno w Sporze rymotwórskim element rywalizacji o względy 
Stanisława Augusta. Zestawienie dokonań Naruszewicza i Krasickiego nasuwa 
w sposób nieodparty myśl, że spędzone wspólnie letnie miesiące 1780 r. nadały ich 
wzajemnym relacjom nową dynamikę. Znamienna jest równoległość pisarskich 
zatrudnień obydwu oświeconych biskupów, uwidaczniająca się zwłaszcza w la- 
tach 1780–1781. Dość przypomnieć, iż rok po opublikowaniu przez Krasickiego 
Wojny chocimskiej Naruszewicz ogłosił wreszcie drukiem swą powstającą od dłuż-
szego już czasu Historię Jana Karola Chodkiewicza, wojewody wileńskiego, hetma-
na wielkiego W. X. L. Wydając od 1780 r. kolejne tomy Historii narodu polskiego, 
twórca nowoczesnej historiografii polskiej zdecydował się zacząć od tomu drugiego, 
opuszczając pierwszy (który ukazał się ostatecznie dopiero w r. 1824). Krasicki 
zareagował na ten brak listem poetyckim Do księdza Adama Naruszewicza, koadiu-
tora smoleńskiego, przesłanym w marcu 1781 do Warszawy i 3 maja czytanym, 
dyskutowanym i obsypanym pochwałami w gronie uczestników obiadu czwartko-
wego. W tym samym czasie Naruszewicz kończył sporządzanie – jak zawsze na 
prośbę Stanisława Augusta – Życiorysów sławnych Polaków. Być może to wtedy 
zrodziła się w Krasickim myśl, by stworzyć analogiczny cykl Życia zacnych mężów 
na wzór Plutarcha. Odnotowywana tu korespondencja tematów i obszarów zainte-
resowań świadczy na pewno o obustronnej inspiracji, wspólnocie pasji intelektu-
alnych i pisarskich ambicji. W korespondencji tej można jednak dopatrywać się 
również rysów swoistego agonu, współzawodnictwa, w którego tle sytuowała się 
chęć podobania się królowi. Spór rymotwórski między chwalcami miodu i wina 
pokazuje, że konkurując i różniąc się między sobą, Naruszewicz i Krasicki potrafi-
li to czynić elegancko, bez osobistej animozji, twórczo i z pożytkiem dla literatury. 
Jak na klasyków przystało.
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IT IS NOT THE WINE’S fAULT  
“SPÓR RYMOTWÓRSKI” (“A RHYME-fORMING DISPUTE”)  

OF KRASICKI AND NARUSZEWICZ

The article discusses a 1780 polemics between two most outstanding representatives of Stanisław 
August Poniatowski’s times, namely Ignacy Krasicki and Adam Naruszewicz. The author of the article 
argues that against the background of the seemingly trivial dispute about the superiority of one alco-
holic beverage over some other, one discerns a more crucial issue connected with the choice of the 
tradition on which the feeling of collective nationality within the Commonwealth of Poland and Lithu-
ania should be built—also the reason of forming a point of reference for the future prospects put forward 
to the general public. An analysis of the pieces composing the brochure Spór rymotwórski między 
chwalcami miodu i wina (A Rhyme-forming Dispute between the Eulogists of Mead and Wine) leads to a 
reconstruction of the differences that, in reference to the problem, exist between the two poets who 
belonged to the closest co-workers of King Stanisław August. 
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METAfORYKA ŻYWIOŁÓW  
W LIRYCE fRANCISZKA DIONIZEGO KNIAŹNINA

Sięgające tradycji antycznej zainteresowanie metaforą 1, jej odmianami i zasadami 
konstrukcji, doborem współtworzących ją elementów i obrazów, funkcjami pozali-
terackimi oraz rolą w organizacji materii poetyckiej, w określaniu horyzontów 
wyobraźni, a tym samym specyfiki warsztatu dawnych i współczesnych poetów od 
lat przyciąga uwagę badaczy i jest żywe również w rodzimych studiach o charak-
terze teoretycznym, oraz (w szerszym wymiarze) w dociekaniach analityczno-inter-
pretacyjnych 2. Zjawisko to potwierdzają także najnowsze publikacje – z ostatniej 
dekady. Jak podkreśla Marek Stanisz w książce poświęconej metaforyce refleksji 
polskich romantyków nad poezją:

Gigantyczna literatura przedmiotu na ten temat, obejmująca prace z zakresu językoznawstwa, 
teorii komunikacji i literaturoznawstwa, jak również z obszarów historii, psychologii i filozofii, historii 
sztuki i filmu, historii nauki, a nawet prawa, dowodzi niezbicie, że wiedza o metaforze dawno przestała 
być kwestią wąsko pojętej stylistyki, stając się jednym z centralnych zagadnień współczesnych badań 
humanistycznych 3.

We wskazanym typie studiów przedmiotem obserwacji wielokrotnie w różnym 
zakresie był twórczy dorobek naszych rodzimych literatów doby stanisławowskiej, 
w tym również szczególny, interesujący nas typ metafory, która wykorzystuje od-
wołania do czterech podstawowych elementów wszechświata 4. Kilka razy podejmo-

1 Zob. A r y s t o t e l e s, Poetyka. W: Retoryka. Poetyka. Przekł., wstęp i komentarz H. P o d b i e l s k i. 
Warszawa 1988, s. 251.

2 Zob. m.in. prace zgromadzone w dwóch monograficznych tomach, z których pierwszy w większym 
zakresie ma charakter analityczno-interpretacyjny, natomiast drugi – głównie teoretyczny: Studia 
o metaforze. 1. Red. E. S a r n o w s k a - T e m e r i u s z. Wrocław 1980. – Studia o metaforze. 2. 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 1983. Zob. też P. R i c o e u r, Proces 
metaforyczny jako poznanie, wyobrażanie i odczuwanie. Przeł. G. C e n d r o w s k a. Przejrz. T. D o-
b r z y ń s k a. „Pamiętnik Literacki” 1984, z. 2. – T. D o b r z y ń s k a: Mówiąc przenośnie… Studia 
o metaforze. Warszawa 1994; Od słowa do sensu. Studia o metaforze. Warszawa 2012. – Porwani 
przez przenośnie. O literaturoznawczych metaforach. Red. E. B a l c e r z a n, A. K w i a t k o w s k a. 
Słowo wstępne E. B a l c e r z a n. Poznań 2007.

3 M. S t a n i s z, Od metody do metafory i z powrotem. Słowo wstępne. W: Światy i życie. Metafory 
poezji w polskiej krytyce literackiej doby romantyzmu. Rzeszów 2019, s. 23–24 (tu w przypisach 
zob. też obszerny wykaz wieloaspektowych prac poświęconych metaforze przez badaczy reprezen-
tujących rozmaite dyscypliny).

4 Rozmaite aspekty poetyckiego warsztatu oświeceniowych literatów, w tym również stosowanej przez 
nich metaforyki przy podejmowaniu różnych tematów w licznych publikacjach prezentuje T. K o s t-
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wano też problematykę żywiołów w poezji franciszka Dionizego Kniaźnina. Przed 
półwieczem zagadnienie to zwięźle zasygnalizował Andrzej Krzysztof Guzek w roz-
ważaniach na temat późnych utworów puławskiego autora, zawierających motywy 
burzy, wichury i pioruna, które podlegają dynamizacji w apokaliptycznych wizjach 
„zagłady świata” 5. Tę problematykę podjęła także Teresa Kostkiewiczowa w pracy 
dotyczącej naszej rodzimej poezji religijnej doby oświecenia, wskazując na fraze-
ologię nawiązującą do żywiołów („wichrów, ciemnych chmur i burzy”) w oryginalnych 
lirykach Kniaźnina oraz w jego adaptacjach psalmów, łączących religijne wątki 
z odwołaniami do aktualnej sytuacji narodu i państwa 6. Spostrzeżenia te autorka 
rozwinęła w studium poświęconym transcendentnej perspektywie liryki puławskie-
go twórcy, która to perspektywa ujawnia się przede wszystkim w wierszach inspi-
rowanych Księgą Psalmów, często adresowanych w tytule Do Boga i mających 
wyraźnie mesjanistyczne przesłanie 7. Należy też przypomnieć, że liczne, zróżnico-
wane tematycznie wiersze tego poety przywołuje w celach porównawczych i kon-
tekstowych Barbara Wolska przy rozpatrywaniu owej tematyki w książce poświę-
conej liryce Adama Naruszewicza 8. Zanim powstanie analogiczne studium mono-
graficzne o Kniaźninie jako poecie żywiołów, warto zwrócić uwagę na frekwencję 
wskazanego typu obrazowania w puławsko-sieniawskiej liryce tego autora, a także 
przybliżyć konkretne rozwiązania warsztatowe w wybranych wierszach o tematyce 
religijnej, ale też aktualnej, jak również w wątkach refleksyjnych utworów adreso-
wanych do konkretnych postaci z epoki – utworów, w których Kniaźnin zastosował 
taką właśnie metaforykę. Zamiar zajęcia się tymi zagadnieniami wynika z przeko-
nania, że rozpoznania dotyczące poetyckich przywołań czterech pierwiastków, 
elementów bytu, a także celu, funkcji takich rozwiązań wzbogacą dotychczasową 
wiedzę o warsztacie twórczym puławskiego autora, o samym poecie, który stosował 
taki właśnie typ metafor, oraz o rzeczywistości pozaliterackiej, jaka skłaniała go do 
podejmowania konkretnych tematów 9.

k i e w i c z o w a  (m.in. Horyzonty wyobraźni. O języku poezji czasów oświecenia. Warszawa 1984; 
Polski Wiek Świateł. Obszary swoistości. Wrocław 2002; Mnemozyne i córki. Pamięć w literaturze 
polskiej drugiej połowy XVIII wieku. Toruń 2018). Interesujące spostrzeżenia dotyczące rozwiązań 
artystycznych stosowanych przez głównych poetów doby stanisławowskiej, w tym również w za-
kresie metaforyzacji wypowiedzi, zawierają analityczno-interpretacyjne „małe monografie” utworów 
w tomach zbiorowych: Czytanie Kniaźnina. Red. B. M a z u r k o w a, T. C h a c h u l s k i. Warszawa 
2010. – Czytanie Krasickiego. Red. T. K o s t k i e w i c z o w a, R. D o k t ó r, B. M a z u r k o w a. 
Warszawa 2014. – Czytanie Naruszewicza. 1–2. Red. B. W o l s k a, T. K o s t k i e w i c z o w a. War-
szawa 2015. – Czytanie Trembeckiego. 1–2. Red. J. S n o p e k, W. K a l i s z e w s k i, B. M a z u r-
k o w a. Warszawa 2016. – Czytanie Karpińskiego. 1–2. Red. B. M a z u r k o w a, T. C h a c h u l s k i. 
Warszawa 2017. Zob. też M. P a t r o - K u c a b, Metafora, aluzja, eufemizm, koncept, żart… O tabu-
izacji ludzkiej seksualności w wybranych utworach Stanisława Trembeckiego. „Tematy z Szewskiej” 
2015, nr 2.

5 A. K. G u z e k, Zamęt i harmonia. (O późnej liryce Franciszka Kniaźnina). „Poezja” 1970, z. 2, s. 11.
6 T. K o s t k i e w i c z o w a, Poezja religijna czasów oświecenia w Polsce. W zb.: Polska liryka religijna. 

Red. S. S a w i c k i, P. N o w a c z y ń s k i. Lublin 1983, s. 135.
7 T. K o s t k i e w i c z o w a, Transcendencja w liryce Kniaźnina. W zb.: Motywy religijne w twórczości 

pisarzy polskiego oświecenia. Red. … Lublin 1995.
8 B. W o l s k a, W świecie żywiołów, Boga i człowieka. Studia o poezji Adama Naruszewicza. Łódź 

1995, passim.
9 Na tę zależność zwróciła już uwagę T. D o b r z y ń s k a  w studium Metafora jako narzędzie anali-
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W poetyckich deskrypcjach kreowanych przez Kniaźnina na potrzeby metaforycz-
nego ujmowania wyobrażeń związanych z Bogiem i działaniami Najwyższego, w tym 
również przedstawień twórczych, które dotyczą aktualnych wówczas wydarzeń na 
polskiej i europejskiej scenie politycznej, z pokorą zalecanych wejrzeniu Wszech-
mocnego, najliczniejsze są obrazy ognia oraz różnych elementów i zjawisk natury 
postrzeganych w przestrzeni powietrznej. W przypadku obu tych zakresów tema-
tycznych wypowiedzi lirycznych z ciekawym obrazowaniem stykamy się w utworze 
adresowanym do Generała Ziem Podolskich jako marszałka Trybunału Głównego 
Litewskiego w roku 1781 – w odzie I 2 Do ks[iążę]cia Ad[ama] K[azimierza] Czarto-
ryskiego, marszałka Tryb[unału] Lit[ewskiego] 10. Zastosowana tu metaforyka, po-
dobnie jak w wielu dziełach poetów baroku, zakorzeniona jest w realiach mitolo-
gicznych i chrześcijańskich. Instytucję sądowniczą nazywa Kniaźnin świątynią 
Temidy, greckiej bogini sprawiedliwości, prawa i wiecznego porządku. Wspomina 
też o mającej tragiczny finał historii faetona, który nierozważnie powożąc rydwanem 
Heliosa, zagroził światu słoneczną pożogą. Drugi obszar przenośnych ujęć służy 
konkretyzacji Boga jako sędziego sprawiedliwego.

W związku z rzeczywistą funkcją trybunału jako najwyższego sądu apelacyjne-
go w dawnej Polsce Kniaźnin ukazał w utworze rzesze pokrzywdzonej biedoty, 
ciągnące do Grodna w nadziei na przychylny wyrok. Do władcy górnego Syjonu 
jako sprawiedliwego sędziego zanosi błagania upersonifikowana Rozpacz, a na to 
wołanie:

Zagrzmi powietrze, kary pomocnice,
Nie mogąc dalej znieść okropnej biédy,
Błysnęły straszne z hukiem nawałnice:
Zatrząsł się kościół Temidy.

(I 2 Do ks[iążę]cia Ad[ama] K[azimierza]
Czartoryskiego, w. 37–40)

Zastosowane tu słownictwo o dużej ekspresji podkreśla destrukcyjną moc sił 
natury wytwarzających aurę grozy, a tym samym wzbudzających strach. Sugestyw-
nie wyrażone (także dzięki trafnie dobranym epitetom: nieszczęście jest „okropne” – 
wielkie, ogromne’, a gwałtowne burze – „straszne”, czyli groźne, niebezpieczne, 
przerażające’), silnie oddziałujące więc na percepcję wzrokowe oraz słuchowe 
efekty działania żywiołów ognia i powietrza (potencjalnie również wody 11) potęgują 

zy rzeczywistości. Martwa natura z pajęczyną w wierszu Stanisława Barańczaka (w: Od słowa do 
sensu, s. 116–117): „Metaforyzacja jest aktem poznawczym i formą ekspresji. Konstruując wyra-
żenie przenośne, podmiot mówiący wskazuje na rzeczy lub zjawiska podobne do zasadniczego 
przedmiotu swej myśli. […] Równocześnie nie tylko wydobywa czy uwydatnia pewne aspekty owe-
go przedmiotu […], ale też odsłania siebie: swój tok myślenia, swoją wiedzę, kompetencję językową 
oraz swoje skojarzenia – skojarzenia, które są świadectwem osobistych doświadczeń i własnej 
aktywności albo ujawniają zależność od utartych schematów myślenia, utrwalonych w stereoty-
powych porównaniach i skonwencjonalizowanych wyrażeniach metaforycznych”.

10 Utwory f. D. K n i a ź n i n a  cytowane są w pracy według ostatniej, autoryzowanej przez poetę 
wersji jego dorobku, zachowanej w przekazie rękopiśmiennym: Poezje [...] ręką własną pisane. T. 1, 
cz. 1. Bibl. Książąt Czartoryskich w Krakowie, rkps 2223 II. 

11 Zob. S. B. L i n d e, Słownik języka polskiego. Wyd. 2, poprawne i pomnożone. T. 3: M–O. Lwów 
1857, s. 301 (hasło: nawał, nawała, nawałnica, nawałność).
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obraz Bożego gniewu z powodu cierpienia skrzywdzonych. Wzmocnienia wizuali-
zacji tego ujęcia poeta dokonuje przez paralelny obraz, który wykorzystuje mitolo-
gicznie zakorzenioną metaforykę żywiołu ognia, tu – słonecznego żaru. Sam ogień 
nie podlega jednak deskrypcji, ale jest immanentnie zawarty w przywołanej histo-
rii o przejażdżce faetona i jego śmierci od pioruna zagniewanego Zeusa. Dalsze 
partie utworu wzbogacają, jak się wydaje, symbolikę metaforyki żywiołu ognia 
zastosowanej w poetyckim obrazowaniu. Nawoływanie ludzi wyniosłych, zuchwałych 
i podłych do kajania się, przekonanie o niewzruszonej sprawiedliwości Wszechmoc-
nego oraz płomień dopełniający zemstę – nieodparcie nasuwają skojarzenia z hi-
storią miast biblijnych z woli Jahwe strawionych pożogą.

Dotychczasowe przywołania metaforyczne ognia, będącego w wierszu znakiem 
Bożego gniewu, eksponują niszczącą, ale też oczyszczającą moc tego żywiołu, co 
tak sugestywnie wyrażali już poeci barokowi w wierszach o zróżnicowanej tematy-
ce 12. Na jeszcze jeden kontekst interpretacyjny naprowadza strofa, która mówi 
o spełnieniu przez grodzieńską instytucję pokładanych w niej nadziei:

Natychmiast słodkie wybiegną godziny,
Słońce łagodnym błysnęło promieniem,
Themis w niepamięć puści przeszłe winy,
Gojąc swe rany westchnieniem.

(I 2 Do ks[iążę]cia Ad[ama] K[azimierza] 
Czartoryskiego, w. 4)

Wykorzystaną tu symbolikę solarną, wiążącą się z dobroczynnym oddziaływa-
niem słońca, blisko kojarzącego się z żywiołem ognia, można w szerokim rozumie-
niu łączyć z metaforą Bożej łaski jako przejawu sprawiedliwości Pana, który wspie-
ra ludzkie dążenia do jej poszanowania. Stąd przywołanie Temidy – postaci z inne-
go obszaru kulturowego, również bardzo silnie inspirującego twórców – utrwalonej 
w zbiorowej świadomości dzięki wielowiekowej tradycji jako strażniczka uczciwego, 
prawego postępowania i wiecznego porządku.

Wydaje się, że dla takiego sposobu wykorzystania metaforyki żywiołów, a zwłasz-
cza sił natury związanych z ogniem i powietrzem, z jakim stykamy się w odzie I 2 
Do ks[iążę]cia Ad[ama] K[azimierza] Czartoryskiego, marszałka Tryb[unału] Lit[ew-
skiego] i w innych wierszach poety, kluczowy jest jeden z utworów należących do 
biblijnej Księgi Dawidowej. Poetycką parafrazę owego liryku Kniaźnin zatytułował 
II 15 O wielkości Boga, w podtytule zaznaczając: Psalm 103 skrócony. W utworze 
tym wypowiedź bezpośrednio skierowana do Najwyższego wyraża pokorę człowieka 
wobec nieogarnionej wprost potęgi Pana oraz bezgraniczny zachwyt nad pięknem 
i harmonią żywiołów, pozornie sprzecznych z sobą nawzajem, ale w pełni podległych 
Jego woli:

12 O metaforyce ognia w dawnej poezji polskiej zob. m.in. A. B l u s i e w i c z, Ogień miłości. Z prze- 
myśleń nad recepcją „Pieśni nad Pieśniami” w polskiej poezji barokowej. „Przegląd Powszech- 
ny” 1985, nr 7/8. – K. M r o w c e w i c z, Dziwny świat, dziwna miłość, dziwna śmierć. „Teksty 
Drugie” 1994, nr 3. – K. O b r e m s k i, Niewidzialność Boga jako problem obrazowania poetyckie-
go. „Ogród” 1994, z. 1. – B. M a z u r k o w a, Ogień w obrazowaniu „Obleżenia Jasnej Góry Często-
chowskiej”. W zb.: Czasy potopu szwedzkiego w literaturze polskiej. Red. R. O c i e c z e k. Katowi-
ce 2000. – M. H a n u s i e w i c z, Pięć stopni miłości. O wyobraźni erotycznej w polskiej poezji baro-
kowej. Warszawa 2004, passim.
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Boże! Tyś wielki, Tobie cześć i chwała!
Jako płaszcz jaki jasność Cię odziała.
Ten namiot ręką Ty rozbiłeś Twoją –
Niebo, nad którym wody, wisząc, stoją.
Chmury – Twój powóz, wiatry – Twoje cugi,

Burza posłańcem, a pioruny – sługi.
(II 15 O wielkości Boga, w. 1–6)

W zarysowanym tu obrazie, wyraźnie nawiązującym do aktu kreacji z Księgi 
Rodzaju, przywołane są przemożne siły natury: powietrze, ogień i woda. I chociaż 
występują tu również odniesienia do znanych człowiekowi realiów codzienności, 
poetycki obraz skomponowany z wielu dynamicznych elementów jako pewna całość, 
obejmująca Stwórcę i Jego dzieło, przekracza w jakiejś mierze możliwości percep-
cyjne człowieka. Blask słonecznego światła porażający swą jasnością ludzki wzrok, 
powietrzna przestrzeń jako swoisty baldachim rozpostarty nad ziemią, deszcze 
unoszące się w górze – to charakterystyczne obrazy, rozpoznawalne w poetyckim, 
metaforycznym ujęciu, podobnie jak odwołanie w utworze do konkretnych relacji 
i funkcji społecznych. W dalszej części wiersza z konkretnymi elementami otacza-
jącej rzeczywistości łączy się również dynamiczne przedstawienie kreowania przez 
Boga przyrody nieożywionej, czyli żywiołu ziemi: „Skoroś rzekł słowo, a nieba za-
grzmiały, / Pola w dół poszły, a ku górze skały” (II 15 O wielkości Boga, w. 11–12). 
Lekkością oraz migotliwością cechuje się obraz okrytej mgłami przepaści wypełnio-
nej światłem i mrokiem 13. Bardziej rozległych horyzontów wyobraźni wymaga na-
tomiast wizualizacja przywołanych w utworze Bożych dzieł pozostających na 
usługach Wszechmocnego: powóz z chmur, zaprzęg z wiatrów oraz burze niczym 
posłańcy i słudzy do specjalnych poruczeń. Na podstawie tak upoetyzowanej pre-
zentacji żywiołów nie sposób jednak wyobrazić sobie wizerunku Boga, chociaż 
autor wyraźnie sugeruje w wierszu Jego uosobioną postać – mowa tu o głosie i ręce 
Pana. Zgodnie z biblijnym pierwowzorem Wszechmocny jest bliski, rozpoznawalny 
przez dzieło stworzenia, ale równocześnie nieokreślony – oglądany, ale niewidzial-
ny. Wyobrażeń Najwyższego, kreowanych przy użyciu metaforycznych ujęć żywio-
łów, nie da się bowiem połączyć w utworze z jakąkolwiek osobową konkretyzacją. 
Percepcji człowieka dostępne są tylko Boże dzieła i skutki Jego woli, wyzwalające 
w czytelniku podziw dla potęgi Pana, który włada żywiołami. Jednoznacznie wyra-
żają to końcowe wersy adaptacji Psalmu 103:

A ty, ma duszo, chwal wielkiego Boga,
Który gdy spojrzy, ziemia drży, i który
Ledwo tknie ręką – z dymem pójdą góry.

(II 15 O wielkości Boga, w. 47–49)

W sposób bardzo zwięzły, a przy tym inny nieco niż tradycyjne ujęcia, odwołał 
się Kniaźnin do żywiołów ognia, powietrza i wody w wierszu skierowanym do Naj-
świętszej Marii Panny. W pierwszej strofie utworu VI 9 Do Bogarodzicy przejaw 
hołdu dla Matki Boga stanowi wyrażone w formie apostroficznej przekonanie, że 

13 Na operowanie kontrastami w utworach kierowanych przez Kniaźnina do Boga zwróciła już uwagę 
K o s t k i e w i c z o w a  (Poezja religijna czasów oświecenia w Polsce, s. 129): „Sytuacja Boga i czło-
wieka ukazana jest przez przeciwstawienie jasności i ciemności, dnia i nocy”.
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wprost niemożliwa jest do określenia miara oddalenia przestrzeni powietrznej od 
głębi wód, metaforycznie oddająca dystans, jaki dzieli ludzi, w pełnym uniżenia 
pokłonie, od Królowej Nieba zasiadającej przy Wszechmocnym. W następnej strofie, 
zawierającej bardzo czytelne nawiązanie do proroctwa z Apokalipsy św. Jana, cie-
kawie wykorzystał Kniaźnin natomiast odwołanie do osadzonych w przestworzach, 
ale połączonych z żywiołem ognia ciał niebieskich, które emanują światłem (własnym 
lub odbitym):

Jakąż ozdobę dać możem
Na świetność Twojego czoła,
Której sam księżyc podnożem,
A gwiazdy świecą dokoła?

(VI 9 Do Bogarodzicy, w. 9–12)

Znany, łączony z Maryją obraz kobiety w koronie z gwiazd i księżycem pod 
stopami nie służy tu jednak – jak utrwaliło się w tradycji odczytań tego fragmentu 
biblijnej księgi – eksponowaniu szczególnego posłannictwa i rangi Matki Chrystu-
sa, Jej udziału w dziele zbawienia. Kniaźnin wykorzystał bowiem migotliwe, cechu-
jące się stonowanym blaskiem lunarne i astralne elementy natury związane z ży-
wiołem ognia, aby w poetyckiej formule pytania retorycznego wyrazić niemożność 
ofiarowania Matce Boga daru, który w pełni wyraziłby hołd, jaki wierni winni Jej 
oddawać.

Żywiołom jako posłańcom Bożej woli poświęcony jest w części wiersz, w którym 
zwięźle zarysowana została scenka rozgrywająca się w lesie podczas burzy: „Grzmi 
niebo, szumi, łyska się i pali; / Kryją się zbójce, drżą mędrce zuchwali” (II 17 Piorun 
z Thompsona, w. 1–2). Rozbrzmiewające w powietrzu gromy, szum wiatru i ogniste 
błyskawice przecinające nieboskłon – w przekonaniu (wspartym na wierze oraz ludz-
kim doświadczeniu) jednego z bohaterów – winny być oznaką Bożego gniewu, 
który dosięgnie występnych. Piorun zabija wszakże nie któregoś ze zbójców, lecz 
cnotliwą i niewinną Charynę. Kontekst, w jakim ukazana tu została rażąca moc 
niebieskiego ognia, spadającego z przestworzy w czasie burzy, odświeża metafory-
kę pioruna, dotyczy ona bowiem nie gniewu Wszechmocnego (w realiach mitolo-
gicznych – Zeusa/Jowisza), ale nieprzewidywalności Jego woli.

W okresie puławskim i w ostatnich latach pracy twórczej Kniaźnina w jego 
wierszach w powiązaniu z przedstawieniami żywiołów występuje w kilku wariantach 
obraz uśmiechniętego bądź też śmiejącego się Pana. W podniosłym liryku III 1 Do 
Lutni, odwołując się do kontekstu religijnego i zarazem do metapoetyckiego poten-
cjału metaforyki ognia oraz powietrza, autor ukazuje moc poezji natchnionej Bożym 
duchem, która jest w stanie uśmierzyć gniew Najwyższego, wypalający występek 
pochodnią zemsty („Serce przywrzałe do zbrodni […] / Niechże się lęka pochodni, / 
Którą Bóg mściwy gotuje…”, w. 13, 15–16), i oddalić z serc ludzkich trwogę, strach 
przed rażącymi oznakami tegoż gniewu – wzbudzić natomiast nadzieję 14. W przeko-
naniu Kniaźnina powołaniem poety i celem poezji jest więc głoszenie wielkości do-
brotliwego Pana, a zatem również dziękczynienie Mu za dar łaski. Godna uwagi jest 
tu metafora pogody jako rozciągającego się na niebie uśmiechu. Wyraża on pełnię 

14 Zob. rozważania J. T. P o k r z y w n i a k a  poświęcone temu lirykowi w pracy Apokaliptyczna lutnia 
Kniaźnina. „Do Lutni” (w zb.: Czytanie Kniaźnina).
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łagodności oraz dobroci Najwyższego, a przede wszystkim łaskę, jakiej udziela On 
swemu stworzeniu („Dobroć na Twoje zmiękczona jęki / Uśmiech po niebie rozla-
ła”, w. 19–20). W wypowiedzi skierowanej do poezji metaforyczny ekwiwalent takiej 
kreacji wizerunku Wszechmocnego stanowi wizja wyciszenia przestworzy – uspoko-
jenia wichrów miotających powietrzem w czasie burzy i rozproszenia deszczowych 
chmur:

Ucichną wichry, czarne nikną chmury,
Słodzi się postać wzburzonej Natury.
Nadziei wdzięcznej niech ustąpi trwoga –
Ty zabrzmisz wielkość łaskawego Boga.

(III 1 Do Lutni, w. 21–24)

Dodajmy, że Kniaźnin w podobny sposób posłużył się metaforycznymi odwoła-
niami do żywiołów także w innych utworach o charakterze osobistym i zarazem 
metapoetyckim. Taką perspektywę przyjmuje poeta np. w odach Do Boga prezen-
tujących bardzo bliską, intymną więź z Panem, którą – jak wskazuje Kostkiewiczo-
wa – mimo odczuwania przez człowieka małości i nędzy ożywiają: uparte dążenie 
do przekroczenia granicy, która oddziela go od Bóstwa, dojmujące pragnienie 
wzniesienia się ponad ziemskie, cielesne uwikłanie człowieka i wola pełnego zjed-
noczenia z Najwyższym „nie tylko w mistycznej kontemplacji, nie tylko w zwykłych 
okolicznościach codziennego życia, ale także w sferze osobowości i uczucia” 15. 
W odzie I 1 Do Boga, już w pierwszym tomie Poezji (1787) otwierającym Liryki, 
w pokorze błagał Kniaźnin o ogień Bożej łaski, pobudzający władze rozumu, wznie-
cający siłę ducha i ożywiający poetyckie moce 16. Tu bodaj najbardziej sugestywnie 
wyraził przekonanie, iż źródłem i zarazem dawcą natchnienia jest sam Bóg. Bez-
pośrednia konsekwencja takiej perspektywy to przeświadczenie, że pióro poety 
powołane zostało przede wszystkim do głoszenia chwały Pana. Trzy konteksty 
metaforyczne płomiennego żywiołu eksponuje wizja wzniesienia się za sprawą 
owego daru aż do niebieskiego firmamentu: „Zapal, a między gwiazd Twoich kołem 
/ I ja ognistym zabłysnę czołem” (w. 23–24). Do tego wątku powraca Kniaźnin w tak 
samo zatytułowanej odzie VII 1 (inc. „Jakaż to nuża nade mną”), mówiąc o niezwy-
kłej mocy Bożego ognia: „Tknąłeś aż ogień i duch, i siła, / Aż oto latam po niebie” 
(w. 13–14). Kwestią do przemyślenia są tu inspiracje barokowymi ujęciami literac-
kimi dualistycznej koncepcji natury ludzkiej. W drugim z wymienionych wierszy 
Kniaźnin patrzy niejako z górnej perspektywy na stworzoną przez Wszechmocnego 
piękną i wzniosłą przestrzeń powietrzną, gdzie harmonijnie współistniejące żywio-
ły stanowią metaforę kreacyjnej mocy i mądrości Pana (w. 15–20). 

Obraz śmiejącego się Boga, mający wszakże zupełnie odmienny charakter niż 
ten we wspomnianym już metapoetyckim liryku III 1 Do Lutni, zawiera również 
wiersz VI 8 Na wojnę turecką, dotyczący konfliktu zbrojnego (1787–1792) między 
Rosją a potęgą otomańską przy udziale Austrii. Jednoznacznie potępiając ekspan-
sywną, kolonizacyjną politykę tych zaborców – zapewne także ze względu na spra-

15 K o s t k i e w i c z o w a, Transcendencja w liryce Kniaźnina, s. 192. 
16 Zob. osadzoną w szerszym kontekście refleksję nad tym utworem w pracy B. K u c z e r y - C h a-

c h u l s k i e j  Między poetyckim „programem” a liryczną teologią (o „wspólnych miejscach” poetów). 
„Do Boga” („Od Ciebie moja niech zabrzmi lira…”) (w zb.: Czytanie Kniaźnina). 
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wy polskie – Kniaźnin ukazał oba europejskie mocarstwa jako drapieżne i bez-
względne harpie, które swój żer, czy też łup („pastwę… swej dumy”, w. 4), chcą 
umoczyć we krwi rzeszy walczących poddanych. Scenerię wojny prowadzonej przez 
dwa mocarstwa z Turcją poeta dopełnił zwięźle zarysowanym, bardzo dynamicznym 
obrazem wielkiego wzburzenia, jakie opanowało żywioły ziemi i wody „pod orłów 
szponami” (w. 5), co stanowiło czytelne nawiązanie do godeł obu agresorów. W kon-
tekście refleksji nad wydarzeniami rozgrywającymi się na międzynarodowej scenie 
politycznej Kniaźnin z nadzieją rozmyślał o sprawie polskiej, ufając Bożej Opatrz-
ności. Wyrazem tego jest w wierszu właśnie wizja Boga, który „patrzy i śmieje się 
z góry” (w. 13), z dystansem przyglądając się ludzkiej pysze siejącej niepokój i znisz-
czenia, określonej tu metaforycznie jako „ślepe myśli wzniesienie” (w. 14). W takim 
przedstawieniu Najwyższego można, jak się wydaje, upatrywać realizację wariantu 
toposu deus ridens, którego dopełnienie stanowi metaforyczne ujęcie gniewu Boga – 
zemsty, jaką ześle na winnych, oraz wolności, jaką obdarzy wierny lud, głęboko 
ufający w Jego sprawiedliwość:

Oto z wichrami zbierają się chmury,
Siejąc dokoła płomienie,
Burza wolności srogą zemstę budzi –
Strąci gmach pychy i podniesie ludzi.

(VI 8 Na wojnę turecką, w. 15–18)

Przewidywane przez poetę następstwa pychy tyranów – swoistą zapowiedź wy-
zwolenia się z ich przemocy, wyraża w wierszu bardzo plastyczna, odwołująca się 
do zmysłu wzroku metafora. Łączy ona dynamiczne elementy przestworzy (wichry, 
chmury) oraz współgrający z nimi żywioł ognia, który rozświetla nieboskłon w cza-
sie burzy. Wziąwszy pod uwagę cel patronujący owym przedstawieniom, można 
mówić o kreacyjności zamysłu poety, który powoływał do myślowej egzystencji 
potencjalną, pożądaną przez siebie rzeczywistość.

Śmiech Boga w utworze VI 8 Na wojnę turecką naznaczony został wyraźnym 
dystansem Pana wobec ziemskiego theatrum pychy, we wdzięcznym liryku XI 8 Do 
Konst[ancji] Dembowskiej ma natomiast inne, łagodne, ciepłe znamiona. W imieni-
nowym wierszu poeta zastanawiał się, z czego ułoży bukiet dla pięknej, utalento-
wanej solenizantki w mroźny czas 17, gdy „ojczyzna mdleje i kona” (w. 6) po utracie 
swych dzieci. W kontekście melancholijnej refleksji, zawierającej patriotyczne ak-
centy powiązane z odwołaniami do sytuacji politycznej państwa, nadzieję budzi 
metaforyczny obraz następstwa dnia po nocy – zwilżonych rosą słodyczy poranka, 
który przychodzi po zgaszeniu przez Wszechmocnego zbyt hardego oblicza słońca. 
W poetyckiej kreacji życiodajna moc wody uzyskała przewagę nad żywiołem ognia, 
mającym w tym ujęciu charakter potencjalny, ogień nie emanuje bowiem swą mocą 
na świat przedstawiony, a w procesie lektury nie oddziałuje na zmysł wzroku. Ob-
raz świtu został jednak celowo przywołany ze względu na paralelną konstrukcję 

17 Metaforyka kwietna była charakterystycznym elementem obrazowania w utworach imienionowych 
(często nazywanych bukietami), które apogeum swej popularności przeżywały w dobie stanisła-
wowskiej. Zob. B. W o l s k a, B. M a z u r k o w a, T. C h a c h u l s k i, Oświeceniowa poezja imieni-
nowa. W zb.: Wiersze imieninowe poetów z drugiej połowy XVIII wieku. Wstęp, wybór tekstów, 
oprac. … Warszawa 2011, s. 15–84. 
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metaforyczną, która zgodnie z utrwaloną już wówczas praktyką twórczą pozwalała 
zmiany zachodzące w naturze przenieść na rzeczywistość ludzką i rozpatrywać je 
w kategorii projekcji analogicznych zjawisk i wydarzeń. W tym przypadku dawała 
podstawę nadziei na Bożą opiekę nad ojczyzną i na nadejście poranka wolności.

Poetyckie obrazowanie z udziałem odwołań do dynamicznych sił natury Kniaź-
nin zastosował także w utworach, które łączą pierwiastki patriotyczne i religijne 
w kreowanych wizerunkach bohaterów lub adresatów wierszy okazjonalnych – nie-
rzadko znanych postaci ze sfery publicznej. W liryku II 4 Na śmierć ks[iążę]cia 
Aug[usta] Czartoryskiego ukazał nieugiętą postawę wojewody wiernego Bogu, Ko-
ściołowi i ojczyźnie, stałość duszy Czartoryskiego i światłość jego umysłu oraz 
moralne męstwo przejawiające się w dawaniu odporu wszelkiemu złu. W tym celu 
poeta sięgnął po znaną i pojemną semantycznie metaforę wzniesionej ku niebu 
skały w czasie burzy, niewzruszonej wobec uderzających w nią morskich bałwanów 
i ognistych piorunów, które wypadają z chmur. W odzie XI 99 Na śmierć ks[iężnej] 
Czartoryskiej, kancl[erki] litewskiej zrealizował natomiast zamysł analogiczny do 
ujęcia, które Stanisław Trembecki zastosował w epicedium poświęconym jej zmar-
łemu 22 lata wcześniej (1775) mężowi fryderykowi Michałowi Czartoryskiemu. 
Akcentując obywatelskie i patriotyczne rysy wizerunku kanclerza, powodów jego 
odejścia Trembecki upatrywał w tragedii pierwszego rozbioru 18. Z kolei Kniaźnin 
przyczyny śmierci Eleonory Moniki z Waldsteinów Czartoryskiej (1797) połączył 
z dojmującym żalem po klęsce trzeciego rozbioru, postrzeganego jako bolesny re-
zultat „srogiej burzy”, która rozpętała się nad Rzecząpospolitą. W nawiązaniu do 
aktualnej, dramatycznej sytuacji politycznej kraju, zwracając się do zmarłej kanc-
lerzyny, poeta konstatował w sposób stonowany emocjonalnie: „Usnęłaś Polski 
nieszczęściem zmęczona / I skołatana srogiej burzy ciosem” (w. 29–30). Optymi-
styczne akcenty łączą się tu nie tylko z perspektywą niebiańskiej nagrody za cno-
ty księżnej, ale także z nadzieją na przychylny dla wspólnoty wyrok, jaki dusza 
zmarłej szczęśliwie odczyta z Bożej twarzy – na łaskawy dla narodu „promień 
z Opatrzności oka, / Co dla tej ziemi pomyślność wydarzy” (w. 33–34).

Pierwiastki religijne z patriotycznymi ściśle spoił również Kniaźnin w powstałym 
na początku lat dziewięćdziesiątych XVIII wieku liryku dedykacyjnym XI 18 Ks[ięż-
nej] Izab[eli] Czartoryskiej, ofiarując jej własne modlitwy w rym ułożone. Pogodną 
aurę także w tym wierszu współtworzy metafora przychylnego dla cierpiących 
Bożego śmiechu, co wzmacnia kontrast między tym obrazem metaforycznym a pio-
runami przywołanymi w wierszu, także podległymi woli Pana. Ufność pokładana 
w Bogu okazującym podczas dziejowej burzy łagodne oblicze wiernemu ludowi – 
„kotwicy... / na której oparł nadzieję” (w. 15–16) – stanowi podstawę optymistycz-
nego wejrzenia w przyszłość projektowaną przez poetę 19. Metaforą łaski Najwyż-

18 Zob. S z. P. D ą b r o w s k i, Ostatnie pożegnanie i pochwała męża stanu: „Na śmierć książęcia 
Czartoryskiego, kanclerza w. W. Ks. Lit.”. W zb.: Czytanie Trembeckiego, 2.

19 Nadzieja na szczęśliwą, z Bożą pomocą, przyszłość kraju i narodowej wspólnoty, tak silnie roz-
brzmiewająca w tym liryku oraz w wielu innych późnych wierszach Kniaźnina, choćby w odzie XI 1 
Na rewolucją 1794 (zob. B. M a z u r k o w a, Bóg, cnota i nadzieja w dziejowej burzy Rzeczypospo-
litej. „Na rewolucją 1794”. W zb.: Czytanie Kniaźnina), szerszym echem odbiła się w polskiej poezji 
powstałej po ostatecznym upadku państwa. Zob. też P. Ż b i k o w s k i, „…bolem śmiertelnym ści-
śnione mam serce…” Rozpacz oświeconych u źródeł przełomu w poezji polskiej w latach 1793–1805. 
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szego dla zniewolonego narodu jest tu również sytuowany w niedalekim czasie, 
a ujęty w wizji mającej znamiona proroctwa, obraz wyrażonych przez „godowe 
wieńce” szczęścia oraz pomyślności radujących matkę-ojczyznę i jej dzieci. W po-
etyckim przedstawieniu ten zbiorowy entuzjazm wyzwala ogień, który nie ma mocy 
niszczącej, nie pali, ale grzeje – to będące metaforą Bożej przychylności „nowe 
słońce”. Ono bowiem w owym profetycznym widzeniu twórcy „na wyzwoleńcach / 
Słodkim uczuciem twarze roznieci” (w. 21–22) i w atmosferze szczęścia narodowej 
wspólnoty „blaskiem olśni dzień złoty” (w. 26). W aurze rozświetlonej dobrocią 
Wszechmocnego, opromienionej ciepłem Jego miłości osadził poeta proroczą wizję 
odzyskania wolności przez Polaków.

Optykę patriotyczno-polityczną i religijną Kniaźnin połączył również w kilku 
utworach zatytułowanych Do Boga. Powierzył w nich Wszechmocnemu troski i lęki 
związane z losami kraju oraz narodowej zbiorowości, z którą się utożsamiał i której 
racje reprezentował w poetyckich rozmowach z Panem 20. Do władzy Najwyższego 
nad żywiołami autor odwołał się w bardzo silnie nacechowanym emocjonalnie, 
podniosłym monologu lirycznym rozpoczynającym się pełnym determinacji apelem: 
„Ratuj, o Boże, i podnieś ducha / Światłości Twojej promieniem!” (X 17 Do Boga, 
w. 1–2). Poeta wygłasza w utworze błagalną prośbę o światło Bożej łaski, które ob-
nażając „zuchwałe błędy” ludzkie oraz mroczność umysłów, umocni osłabłe w na-
rodzie siły ducha i wiary. Wołaniu temu przydaje dramatyzmu i eksponuje go zabieg 
znamienny dla warsztatu Kniaźnina w tym okresie: kontrast, tu między jasnością – 
blaskiem daru Najwyższego – a czernią win, powodowanych przez pychę kojarzoną 
z mrokiem ludzkich myśli i serc. Błaganiu o łaskę towarzyszy w utworze pełna po-
kory i poczucia winy prośba o zasłużoną karę, która unicestwi, ukróci szerzące się 
we wspólnocie nieposłuszeństwo i samowolę, przywracając tym samym pokój ludz-
kim sercom oraz tryumf Bożej chwały. Wtórujące owemu wołaniu poczucie zagro-
żenia bytu zbiorowego wyraził poeta w metaforycznym obrazie zbudowanym z ele-
mentów i zjawisk przynależących do sfery powietrznej, z trwogą konstatując: „Zni-
kają w chmurach nadziei zorze” (w. 13). Właśnie w takim kontekście, motywowanym 
lękiem o los wspólnoty, sięga po niezwykle dynamiczne elementy natury, nadając 
im znamiona metafory rozgrywającego się w rzeczywistości dziejowego dramatu 
kraju, ale również metafory zła, fałszu oraz zbrodni, które wraz z upadkiem ducha 
zawładnęły ludzkimi sercami, a także umysłami. Tak poeta prosił i jednocześnie 
sławił Wszechmocnego, ufając w Jego moc i ratunek:

Każ burzy, niechaj nie huczy morze,
I wiatrom, niechaj nie dmą z północy,
A zaraz wielka Twym słowem, Panie,
Spokojność stanie.

Ukaż twarz swoję i prawdę jasną,
Aby nad ziemią władzom świeciły,

Wrocław 1998. – M. N a l e p a, Rozpacz i próby jej przezwyciężenia w poezji porozbiorowej (1793–
1806). Rzeszów 2003. – J. K o w a l, „W sercu Polaka żyj, nadziejo święta!” O kategorii nadziei 
w polskiej poezji porozbiorowej lat 1793–1796. „Zeszyty Naukowe PWSZ w Sanoku” 2009, nr 6.

20 W charakterystyce tej grupy liryków z odwołaniami do żywiołów uwzględnione zostały obserwacje 
zawarte w analityczno-interpretacyjnych rozważaniach K o s t k i e w i c z o w e j  w studium Trans-
cendencja w liryce Kniaźnina (s. 209–214).
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Zniknie obłuda i ognie gasną,
Które czczym duchem świat zapaliły.
Nie rozeznajem cnoty od zbrodni
Bez tej pochodni!

(X 17 Do Boga, w. 15–24)

Poeta, błagając Najwyższego o uciszenie rozszalałych żywiołów, o ugaszenie 
pożogi trawiącej świat, a zatem o przywrócenie równowagi i pokoju w życiu zbioro-
wości (do której należy) przez obdarowanie jej wolnością, wyraża także niezachwia-
ną wiarę w potęgę i moc pochodni Bożej prawdy, w dobroć i miłosierdzie Pana. 
Wezwania kierowane do Niego współtworzą w wierszu metaforyczną wizję przemoż-
nych, rozszalałych zjawisk natury reprezentujących żywioły powietrza i wody – bu-
rzy, wiatru i sztormu – jako sług i zarazem posłańców Wszechmocnego, całkowicie 
podległych Jego woli i rozkazom 21. Warto przy tym zauważyć, że przywołane tu 
przejawy żywiołu ognia mają wymiar zarówno realny, jak i metaforyczny – w drugim 
przypadku są znakiem łaski Pana.

Także w liryku VII 14 Do Boga (inc. „Kędyż te duchy, co pełne wilgoci”) poeta 
w dynamicznym obrazie ukazał władzę Pana nad żywiołami powietrza, ziemi i ognia. 
Przejawy ich pokory wobec Jego mocy uzyskały w liryku znamiona metaforycznej 
wizji kornego hołdu dla Najwyższego: „Łysnąłeś! Ziemia Twym gromem przejęta, / 
Korzą się lasy, a góry zadrżały” (w. 25–26). W tym też duchu kierowana jest w utwo-
rze prośba do Boga o zesłanie ognistej pomsty „Na wiarołomce, sprosne winowajce, 
/ Na niewdzięczniki i zdrajce!” (w. 29–30).

Bardzo czytelne uwarunkowania polityczne ma dynamiczne obrazowanie żywiołów 
w jednym z najlepszych wierszy obywatelskich Kniaźnina – w okolicznościowej odzie 
VI 10 Do Zgody. Na sejm 1788. Nawoływania do powszechnej zgody, do pojednania 
trzech antagonistycznych stronnictw sejmowych, wsparł autor w utworze wizją 
straszliwej kary, jaką sprawiedliwy Władca nieba i ziemi zsyła przez ognistego 
anioła na okrutnych tyranów, bezprawnie gnębiących wolne narody 22. Równie 
poruszające jest w wierszu wyobrażenie upersonifikowanej Zgody, która w kosmo-
gonicznej wizji poety uzyskała niezwykłe znamiona, nadane jej przez Boga 23. To 
Zgoda bowiem harmonijnie spaja wszystkie elementy stworzenia – także sprzeczne 

21 Zob. M. M a r c i n k o w s k a, Wizja groźnych i destrukcyjnych sił natury w dawnych modlitwach. 
W zb.: Światy oświeconych i romantycznych. Doświadczenia, uczucia, wyobraźnia. Red. B. M a-
z u r k o w a. Katowice 2015, s. 73–75. 

22 Ukazany w wierszu czas Bożej zemsty (w. 5–10) w sposób czytelny nawiązuje do rozdziału 19 
(wersety 11–16) Apokalipsy św. Jana, zatytułowanego Zagłada wrogich narodów. Pierwsza walka 
zwycięskiego słowa (zob. Objawienie św. Jana. W: Biblia w przekładzie Księdza Jakuba Wujka 
z 1599 r. Transkrypcja typu „B” oryginalnego tekstu z XVI w. i wstępy J. f r a n k o w s k i. Warsza-
wa 1999). Tam bowiem mówi się o wypełniającym Słowo Boga aniele, który ma oczy jak płomień 
ognia. Kniaźnin poetycko przetworzył wyraziste realia wyzyskane w tym frenetycznym obrazie: 
szatę z krwi i ostry miecz uderzający we wrogie narody. Wymienione elementy wizualne pełnią 
w wierszu funkcję aluzji nowotestamentowej, podobnie jak „rózga żelazna” uwzględniona w suge-
stywnej deskrypcji. Według wskazanego źródła (Ap 12, 5) właśnie rózgą (laską) żelazną będzie pasł 
wszystkie narody mężczyzna, którego porodzi Niewiasta.

23 Zob. B. W o l s k a, Poeta żywiołów: 1. Obrazy kosmologiczne w poezji Naruszewicza. W: W świecie 
żywiołów, Boga i człowieka, s. 40, 57. 
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ze sobą nawzajem żywioły – i sprawuje nad nimi pieczę. Prośbę o złączenie narodu 
z królem i króla z narodem skierował zatem twórca właśnie do upersonifikowanej 
Zgody – „świata mistrzyni”, której siłom i opiece już u początków istnienia wszech-
świata sam Bóg miał powierzyć dzieło stworzenia:

[…] bryłę wszech rzeczy
W pierwszym wiszącą zamęcie
Jasnymi wiecznie rozgwiaździła koły,
Sporne zwabiwszy ku sobie żywioły.

(VI 10 Do Zgody, w. 21–24)

Kosmogoniczną wizję Kniaźnin zarysował również w utworze VI 17 Karlsbad, 
zawierającym, stosunkowo rzadko stosowane przez niego, metaforyczne ujęcie 
żywiołu ziemi jako dynamicznego elementu natury powołanej do istnienia przez 
Kreatora. W wierszu tym utrwalił refleksje nad Bożym „rozruchem świata”, do jakich 
skłoniły go obserwacje naturalnego krajobrazu modnego wówczas uzdrowiska 
z wodami leczniczymi. Poeta ukazał w wierszu działania Boga, który przezwyciężył 
zamęt rozszalałych żywiołów, a następnie rozdzielił je i każdemu wyznaczył właści-
we miejsce w przyrodzie, powołując tym samym poszczególne sfery świata:

Kiedy w okropnym żywiołów rozmęcie
Waga tej ziemi szukała swej miary,
Ogień z powietrzem gdy na jej przejęcie
Rozdzielał wody i cisnął w pieczary,
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   ]
Otchłanie ryczą, grom rozrywa skały.
Martwość tej bryły w życie Bóg obraca
Dla jej rozpłodu i dla swojej chwały.

(VI 17 Karlsbad, w. 7–10, 14–16)

W jednym szeregu z innymi żywiołami autor wymienił również ziemię w liryku 
II 18 Do Piotra Borzęckiego. Wskazał konkretne sfery świata i zamieszkujące je byty 
jako potencjalne tematy swej twórczości: „Celem tej pracy powietrze, / Ziemia 
i niebo, co świeci, / Pełza i leci” (w. 6–8). Poetyckiemu obrazowaniu żywiołu ziemi 
służą też nawiązania do biblijnego aktu kreacji w odach: III 10 Do Ignac[ego] Cie-
plińskiego oraz V 4 Do ks[iążę]cia Ad[ama] Jerz[ego] Czartoryskiego. Wiosna z Wir-
gilego. Najbardziej natomiast upoetyzowaną wizję żywiołów powołanych przez 
Wszechmocnego do istnienia zawarł Kniaźnin w Hymnie do Boga (V 1). Wyraził tu 
podziw i hołd dla kreacyjnych mocy Najwyższego, na którego słowie „wiszące okrę-
gi / Niezgasłym siebie ogniem zapaliły” (w. 21–22). Nawałnice deszczu unoszące 
się na czarnych skrzydłach burzy oraz błyskawice, co „Hucznym strzeliły gromem” 
(w. 46), są dla poety obrazem Bożej potęgi, „której się bać trzeba” (w. 47). Zrasza-
jący ziemię życiodajny żywioł wody, mający w sobie moc „niebieskiego żywota”, to 
piękna metafora Bożej łaskawości, a barwny łuk tęczy na niebie to – jak poeta 
wyznaje Stworzycielowi – „Hasło przyjemne Twej wiecznej dobroci” (w. 54). W obli-
czu sugestywnie ukazanych, urzekających wizji podkreśla Kniaźnin najgłębszą, 
z otchłani kierowaną ku niebu pokorę wobec potęgi Bożego majestatu i piękna 
świata jako obrazu doskonałości Wszechmocnego. Stąd pragnienie poety, aby oso-
biście wyrazić wdzięczność za te dary, całkowicie poddać się woli Pana i zanurzyć 
się na wieczność w cieple ognia Jego miłości.
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Z metaforyką żywiołów stykamy się także, aczkolwiek znacznie rzadziej i zasadniczo 
przy udziale mniej dynamicznych elementów poetyckiego obrazowania, w wierszach 
Kniaźnina podejmujących wątki refleksyjne. Wprawdzie w lirykach tych twórca 
wielorako odwołuje się do Bożej instancji, lecz nie mają one stricte religijnego cha-
rakteru. W odzie II 8 Do ks[iędza] Fab[iana] Sakowicza (inc. „Otoż labirynt niezmier-
ny”) rozterek towarzyszących namysłowi poety nad możliwościami poznania świa-
ta i rządzących nim praw, ustanowionych przez Boga, dopełniają złowrogie obrazy 
zagniewanej natury, burzącej się przeciwko próbom, jakie „Niepewni onej badacze 
/ I sprzeczni z sobą tajemnic onej tłumacze” (w. 7–8) podejmują, aby siłą wydrzeć 
jej odwieczne tajniki. Na te potrzeby Kniaźnin wykorzystał w swoim utworze stoso-
waną już wcześniej metaforykę żywiołu ziemi i powietrza, modyfikując jedynie jej 
elementy w celu wzmocnienia efektów dla wywołania uczucia lęku. Stąd projekto-
wany obraz ziemi, która drżeniem okazuje gniew i burzy ład budowany przez har-
monijne współistnienie przestrzeni powietrznej oraz sfery nieba. Wspomniane są 
także jęki wydobywające się z „mogił okropnych”.

W różnych wariantach Kniaźnin przywoływał również żywioły, kreśląc poetyc-
kie wizerunki adresatów lub bohaterów swoich wierszy. W początkowej części ody 
IV 2 Do ks[iędza] Fab[iana] Sakowicza (inc. „Odeszła chmura, wylawszy deszcze”) 
dynamiczne zjawiska natury, w czasie burzy wywoływane przez trzy żywioły – zwia-
stuny wielorakich zagrożeń zewnętrznych – stanowią tło, z którym wyraziście kon-
trastuje nacechowane spokojem oblicze adresata wiersza. Zwracając się do przy-
jaciela, Kniaźnin konstatował:

Niech grożą zbrodni zemstą natury
Ogień, powietrze i woda.
Na twoim czele, co nie zna chmury,
Jednaka zawsze pogoda.

(IV 2 Do ks[iędza] Fab[iana] Sakowicza, w. 5–8)

Pogodna, emanująca spokojem twarz odzwierciedla w utworze czyste, szczere 
serce, łagodne usposobienie oraz wewnętrzną harmonię proboszcza Czarnawczyc, 
postrzeganego przez poetę jako uosobienie stoickiej cnoty, ale też jako człowiek 
pełen „dowcipu i wdzięku”, na co wskazuje przywołana opowieść o Arystofanesie 
i mitologicznych Gracjach.

Warto również za Wolską zwrócić uwagę na szerokie zaplecze filozoficzne przy-
wołań żywiołów „w pełnych rozmachu przedstawieniach Natury »w powszechnym 
ruchu«” w wierszach prezentujących kosmogoniczne ujęcia sfer świata, takich jak 
wspomniane już utwory zatytułowane Do Boga oraz liryki okolicznościowe – Karls-
bad, Do Zgody czy Do Piotra Borzęckiego 24.

Metaforyczne przedstawienia żywiołów w przywołanych dotąd realizacjach poetyc-
kich, w większości pozbawione znamion utartej frazeologii, bardzo korzystnie za-
świadczają o wyobraźni twórczej Kniaźnina, o jej kreacyjnych aspektach, o proroc-
kim duchu zwłaszcza późnej liryki poety, a także o jego duchowej i emocjonalnej 
wrażliwości i dynamicznym charakterze rzeczywistości, jaką postrzegał on wokół 

24 Ibidem, s. 41.
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siebie – dramatycznej sytuacji dziejowej kraju i osobistego dramatu, który przed 
połową 1796 roku pogrążył go w mroku obłędu. W świetle ustaleń badawczych 
Kostkiewiczowej te dwie sfery ściśle łączą się bowiem ze sobą w stosunku poety do 
Boga i w relacji do zbiorowości, której czuł się reprezentantem i wyrazicielem. Tak-
że w utworach spoza obszaru religijnego Kniaźnin w sposób bardzo sugestywny 
i celowy wykorzystał metaforykę żywiołów, głównie ognia i powietrza, a w kilku 
realizacjach również ziemi. Nie traktował tego typu ujęć jako poetyckich ozdobników, 
lecz jako środki wyrazu najpełniej oddające różne intencje i niuanse myśli, które 
kierował do Wszechmocnego. Za pomocą owych środków ogarniał otaczającą go 
rzeczywistość trudnego czasu, a także potwierdzał więzi łączące go z konkretnymi 
osobami i wydarzeniami. Tym samym stosowana przez Kniaźnina metaforyka ży-
wiołów ma walory nie tylko artystyczne, ale też w szerokim zakresie poznawcze.

Zarówno stan badań nad omawianym zagadnieniem, z konieczności pokrótce 
zasygnalizowany, jak i zaprezentowany materiał wybrany z warsztatu twórczego 
Kniaźnina skłaniają do bliższego zajęcia się wskazaną problematyką po dokonaniu 
pełnych rozpoznań w jego poezji z myślą o przygotowaniu obszerniejszego, mono-
graficznego studium. Przy czym pod uwagę należałoby wziąć również wczesne 
wiersze z okresu warszawskiego, gdzie w kreacjach świata przedstawionego, boha-
terów i postaci wypowiadających się odwołania do czterech żywiołów współtworzą-
cych materię wszechświata dopełnione są, a nierzadko zdominowane przez obra-
zowanie jeszcze jednego, niezwykle ważnego elementu – który jest, jak stwierdził 
Kniaźnin w Erotykach, „piątym świata żywiołem” (IX 34 Refleksja, w. 2) – miłości, 
ukazanej w rozlicznych odsłonach i odcieniach emocjonalnych.
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JAN POTOCKI I OŚWIECENIOWY GRAND MONDE

Arystokrata Potocki

Towarzystwo oświeceniowe, grand monde, składało się z ludzi grzecznych. Istota 
grzeczności wielkoświatowej polegała na zabiegach i staraniach, by znaleźć uznanie 
w oczach tych, którzy ów grand monde tworzyli. Aby się podobać, należało być 
miłym i uprzejmym; np. słuchać uważnie, co inni mają do powiedzenia (a przynaj-
mniej udawać, że tak się czyni); w wersji ekstremalnej – zgadzać się (lub jw.) z tym, 
co inni do nas mówią. Przedstawiciele société mogli się nie lubić; emocje jednak, 
zwłaszcza te negatywne, musiały pozostawać pod kontrolą – tuszowane uśmiechem 
i uprzejmością 1.

W oświeceniowej haute société, wysokim towarzystwie, nadspodziewanie liczni 
byli ludzie odznaczający się błyskotliwością i inteligencją – przymiotami wówczas 
wręcz niezbędnymi, biorąc pod uwagę charakter zabaw i rozrywek, jakim oddawa-
ła się publiczność salonów; zaliczały się do nich: konwersacja, epistolografia, lite-
rackie portrety, „umysłowe rozrywki” (jeux d’esprit) etc. 2

Ówczesna haute société miała w swych szeregach duże grono erudytów, kolek-
cjonerów, myślicieli, bibliofilów; większość z nich stanowili hobbiści, ale pewna 
grupa światowców wyszła poza amatorstwo, stając się (arystokratycznymi) zawo-
dowcami. Należeli do nich: wśród francuskiej société – Anne Claude de Caylus, 
Dieudonné Dolomieu czy Jean-Antoine-Nicolas Condorcet; wśród angielskiej: An-
thony Ashley-Cooper, hrabia Shaftesbury, czy Henry Cavendish; wśród polskiej: 
Józef Maksymilian Ossoliński czy Adam Kazimierz Czartoryski etc. Grand monde, 
środowisko ludzi grzecznych, zamożnych, a także wykształconych i utalentowanych, 
przyciągał artystów (malarzy, rzeźbiarzy, architektów), literatów i uczonych – nie-
herbowych (roturiers). Talent i ogłada stanowiły dla nich przepustkę do wielkiego 
świata; to tutaj, z racji uzdolnień, często zdobywali oni prestiż i sławę. Wielu z nich 
korzystało z lukratywnych zamówień światowców, a nawet pobierało pensje – czę-
sto dożywotnie i często wysokie.

Życie wielkiego świata upływało w luksusowych rezydencjach, otoczonych 
wspaniałymi parkami (nierzadko projektowanymi przez właścicieli). Uczty, okra-

1 Zob. A. L i l t i, Les Philosophes au salon. „L’Histoire” 2006, nr 3, passim.
2 Zob. G. D u b y, R. M a n d r o u, Historia kultury francuskiej. Wiek X–XX. Przeł. H. S z u m a ń s k a -

- G r o s s o w a. Warszawa 1965, s. 393–421. – R. C h a r t i e r, Literat. W zb.: Człowiek oświecenia. 
Red. M. V o v e l l e. Przeł. M. G u r g u l  [i in.]. Warszawa 2001, passim.
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szone lekką konwersacją, jeux d’esprit, „gry miłosne”, kolekcjonerstwo, lektura, 
misternie konstruowane intrygi – wszystkie te zajęcia wypełniały wolny czas, któ-
rego było pod dostatkiem, a nawet w nadmiarze. 

W takim świecie funkcjonował Jan Potocki. Tutaj się urodził. Matka autora 
Rękopisu znalezionego w Saragossie – Anna Teresa – wywodziła się z możnego 
i zasłużonego dla Rzeczypospolitej rodu Ossolińskich (który w XVIII wieku wydał 
dwie wybitne osobistości: franciszka Maksymiliana, księcia i para francji, oraz 
Józefa Maksymiliana, hrabiego, znanego bibliofila, uczonego i erudytę, fundatora 
słynnej biblioteki). Ojciec, Józef Potocki, krajczy wielki koronny, uchodził za jed-
nego z najzamożniejszych arystokratów stanisławowskiej Rzeczypospolitej; nie-
ustannie sprzedawał i kupował majątki – to było jego hobby. W wieku dojrzałym 
skierował swoje kroki do francji – do Tuluzy. Tutaj zamieszkał najpierw w eleganc-
kiej rezydencji: Hôtel de Gayssion, później kupił posiadłość d’Arbrepin wraz z win-
nicą (w sumie 71 hektarów) 3. 

Krajczyc ożenił się z księżniczką Julią Lubomirską (oboje rodzice Julii pocho-
dzili z książęcych rodów). Po jej śmierci związał się zaś z hrabianką Konstancją, 
córką Stanisława Szczęsnego Potockiego, jednego z najbogatszych posiadaczy 
ziemskich w Europie. Wybranką jego brata, Seweryna, została księżniczka Anna 
Sapieżanka; ich siostra, Anna Maria, poślubiła hrabiego Jana Krasickiego, bratan-
ka Ignacego, biskupa warmińskiego, słynnego poetę.

Potocki po ślubie z Julią wraz z nią i jej matką, Elżbietą Lubomirską, wyjechał 
do Paryża; spędził tam trzy lata (1785–1787), urządzając wycieczki do Włoch i Ang- 
lii. Gościł często w Wiedniu, gdzie Anna Teresa Potocka posiadała pałac. W latach 
1794–1796 wędrował po krajach niemieckich. W trakcie tych wojaży kontaktował 
się zarówno z przedstawicielami świata salonów, jak i ze znamienitymi uczonymi. 
Odwiedzał pałace i zamki, zapraszany i podejmowany przez utytułowanych właści-
cieli; m.in. w 1794 r. złożył wizytę w Rheinsbergu księciu Henrykowi Pruskiemu, 
bratu nie żyjącego już wówczas fryderyka II, króla Prus. Na usilne prośby księcia, 
dla jego teatru, znanego w Europie, napisał sztukę Cyganie z Andaluzji (Les Bo-
hémiens d’Andalousie).

W dossier towarzyskim autora Parad nie zabrakło kontaktów z monarchami 
europejskimi. Spotykał się on ze Stanisławem Augustem Poniatowskim (który czuł 
do niego słabość). W roku 1789 w Berlinie zetknął się z fryderykiem Wilhelmem II, 
władcą Prus. Z kolei w 1797 r. przyjęty został przez cara Pawła I – wraz z 200 in-
nymi posłami (z terenów zaboru rosyjskiego); doszło także do bardziej kameralne-
go spotkania krajczyca z carem. Stanisław August Poniatowski w swoim prywatnym 
dzienniku (pod datą 8 V 1797) zanotował, że car – Potockiego „zatrzymał na kolacji 
[...]” (cyt. za: RT 258). Podczas pobytu w Maroku rządzący tym krajem sułtan Mu-
laj Jazid udzielił audiencji Potockiemu, jako „jednemu z najznaczniejszych ludzi 
w swojej ojczyźnie” 4. Było to 2 VIII 1791. Nie ulega wątpliwości, że autor Rękopisu 

3 Zob. W. S z c z y g i e l s k i, Potocki Józef. Hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 28, z. 1. –  
f. R o s s e t, D. T r i a i r e, Jan Potocki. Biografia. Przeł. A. W a s i l e w s k a. Warszawa 2006, s. 84. 
Dalej do pozycji tej odsyłam skrótem RT; liczba po skrócie wskazuje stronicę.

4 J. P o t o c k i, Podróż do cesarstwa marokańskiego. W: Podróże. Zebrał, oprac. L. K u k u l s k i. 
Przeł. J. O l k i e w i c z, L. K u k u l s k i. Warszawa 1959, s. 114–115.
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znalezionego w Saragossie należał do elity europejskiej – i to do warstwy najbardziej 
wśród niej uprzywilejowanej.

W société doniosłą rolę odgrywały nie tylko bezpośrednie spotkania (tête à tête). 
Istotną funkcję towarzyską pełniła też wymiana listów. Również dla Potockiego 
stała się ona ważnym rodzajem aktywności, służącej do pielęgnowania i ożywiania 
salonowych kontaktów. Wśród jego adresatów odnajdujemy najsłynniejszych przed-
stawicieli ówczesnego grand monde’u: władców, ludzi polityki, uczonych, artystów. 
Jedną ze znamienitych korespondentek twórcy Parad była Wiktoria de Choiseul-
-Gouffier, z domu Potocka, córka Stanisława Szczęsnego i Józefiny z Mniszchów, 
kobieta piękna. W listach do szwagra (Potocki był mężem jej siostry, Konstancji) 
pytała, jaką drogę życiową radziłby jej obrać. W liście z 15 X 1812 autor Rękopisu 
znalezionego w Saragossie stwierdził, że société – to świat, do którego została stwo-
rzona, i że to w nim właśnie powinna realizować swoje ambicje i marzenia; odnosić 
sukcesy; błyszczeć. Dlatego poradził jej, aby tam skierowała swoje życiowe kroki. 
Miała tylko wybrać, w której société chce robić karierę: petersburskim czy paryskim. 

Światowiec Potocki

Dla wielkiego świata zasady postępowania, regulujące salonową obyczajowość, były 
bardzo ważne; ważniejsze nawet od samych światowców. Do obowiązków ludzi 
z towarzystwa należała znajomość tych reguł oraz konsekwentne ich przestrzeganie. 
Dzięki respektowaniu etykiety panował w wielkim świecie ład, sprzyjający celebro-
waniu życia towarzyskiego, a przewidywalność zachowań ludzi salonu (konsekwen-
cja tego ładu) kapitalnie ułatwiała kontakty międzyludzkie.

Jak, patrząc z tej perspektywy – perspektywy towarzyskiego ładu – układały 
się Potockiego stosunki z société? Członkowie wysokiego towarzystwa, jak to zosta-
ło już zasygnalizowane, chcieli się podobać tym, z którymi spotykali się podczas 
salonowych imprez. Potocki ten wymóg spełniał. Stanisław August Poniatowski 
pisał na jego temat: „lubi się podobać i ma do tego talent” (cyt. za: RT 225). Krajczyc 
podobał się, bo (m.in.) miał liczne zdolności, które umilały światowcom pobyt w sa-
lonie – mianowicie dobrze opanował zasady konwersacji. filippo Mazzei, polski 
chargé d’affaire w Paryżu, zanotował: „rozmowa z nim jest bardzo przyjemna” (cyt. 
za: RT 224). Autor Rękopisu znalezionego w Saragossie osiągnął mistrzostwo rów-
nież w gawędziarstwie, „solowej” sztuce, dyskontując tutaj swoje wielkie doświad-
czenie podróżnicze.

Julius Klaproth, ulubiony uczeń Potockiego sawanta, w krótkiej charaktery-
styce swojego mistrza zapisał, że łączył on „szlachetne zalety z najsłodszym i naj-
milszym charakterem”. I to właśnie te przymioty, zdaniem Klaprotha, sprawiły, że 
krajczyc był „osobą poszukiwaną w towarzystwie” 5. Inni współcześni autorowi 
Parad także eksponowali zalety jego osobowości; o „nader miłym” Potockim wspo-
minał (m.in.) friedrich Schulz, Niemiec wojażujący po XVIII-wiecznej Polsce 6.

W określeniach „miły”, „najsłodszy”, za których pomocą charakteryzowano 

5 J. K l a p r o t h, Nota na temat Archipelagu Jana Potockiego, usytuowanego na Morzu Żółtym, w pół-
nocnej jego części. Przekł., oprac., wstęp J. R y b a. „Wiek Oświecenia” t. 32 (2016), s. 168.

6 f. S c h u l z, Podróże Inflantczyka z Rygi do Warszawy i po Polsce w latach 1791–1793. Przeł. 
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Potockiego, kryło się pojęcie grzeczności – zwłaszcza w grand monde funkcjonowa-
ło takie właśnie ich rozumienie: kto był grzeczny, był miły. O grzeczności autora 
Rękopisu znalezionego w Saragossie dużo mówią listy. Taktowne, pełne szacunku 
i sympatii, ze zgrabnymi komplementami, bez wyjątku z eleganckimi formułami 
końcowymi, dowartościowującymi nieraz adresatów, których ranga towarzysko-
-społeczna nie zawsze była tak wysoka, jak by na to wskazywały wyrażenia używa-
ne przez nadawcę. Ta aura, jaką ewokowały listy, towarzyszyła niewątpliwie i „na-
ocznym” kontaktom krajczyca – podczas salonowych spotkań. Cenił on grzeczność 
jako dyspozycję wyróżniającą światowców. W liście do Czartoryskiego (z lipca 1805) 
zauważył, że dawni gubernatorzy rosyjscy, w przeciwieństwie do współczesnych, 
mieli braki i w edukacji, i w dobrym wychowaniu – z tej racji byli „mało godni sza-
cunku [très peu recomandable]” 7.

Potocki – utalentowany, „słodki”, miły, grzeczny – zyskał wielu adoratorów; 
należała do nich m.in. pani de Staël, przyszła autorka głośnej powieści Korynna 
i prekursorskiej Rozprawy o Niemczech. W skierowanym do niego liście (wysłanym 
2 XI 1787) wyznawała: „kiedy nadejdzie zima, z przyjemnością Pana zobaczę”, żar-
tobliwie grożąc, że jeżeli adresat nie pojawi się u niej zimową porą, ona „zamknie 
przed nim drzwi swojego domu” (cyt. za: RT 102). Potocki był rozchwytywany z ra-
cji licznych zalet towarzyskich; człowiek wkomponowujący się idealnie w salonowy 
ład – to tylko jedna z jego twarzy. Miał też inną, niepokojącą i osobliwą – którą 
światowcy poznali równie dobrze, jak tę pierwszą.

Charakterystyki autora Rękopisu znalezionego w Saragossie, kreślone przez 
ludzi Oświecenia, akcentowały konsekwentnie jego odmienność i „niebanalność”. 
Wspomniany Schulz pisał: „Najoryginalniejszym z tych, którzy teraz w podróż się 
puścili, jest Jan Potocki” 8. filipp Vigel, uczestnik poselstwa rosyjskiego do Chin 
(w wyprawie tej Potocki brał udział), zanotował: „Jakże nie pamiętać o hrabim Ja-
nie Potockim, najbardziej [...] oryginalnym z Polaków [...]” (cyt. za: RT 326). Zwró-
cił uwagę na tę cechę również cytowany już Mazzei: „Jaki to był charakter, bez 
wątpienia jedyny na świecie, ekscentryczny, ekstrawagancki [...]” (cyt. za: RT 303). 
Stanisław Chołoniewski widział w nim z kolei dystrakta: „Był ten pan [...] wielki 
d y s t r a k t  – ale z owych solennych roztargnionych ludzi, przydatnych do galerii 
charakterów Labruyera” 9.

Wielu określających autora Parad epitetami „oryginalny”, „ekscentryczny”, 
„ekstrawagancki” kojarzyło tę oryginalność z aberracją – bardziej umysłową niż 
psychiczną (podając niekiedy jej przyczyny). Przykładowo, Vigel, który we wcześ- 
niejszym cytacie nazwał krajczyca „oryginalnym”, w kolejnych partiach pamiętni-
karskiego wywodu zapisał: „nieustanne ćwiczenie [naukowe], nieustanne natężenie 
umysłu, a także krotochwilność żywej wyobraźni szkodziły nieco jego [tj. Potockie-

J. I. K r a s z e w s k i. W zb.: Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców. Oprac., wstęp W. Z a-
w a d z k i. T. 2. Warszawa 1963, s. 501.

7 J. P o t o c k i, Oeuvres. Éd. f. R o s s e t, D. T r i a i r e. T. 5. Paris 2006, s. 102.
8 S c h u l z, op. cit., s. 500.
9 S. C h o ł o n i e w s k i, Proroctwo Józefa de Maistra w Petersburgu, przesłane Janowi Potockie-

mu r. 1810, sprawdzone w Uładówce R. P. 1841. W: Obrazy z galerii życia mego. Wyd. J. B a d e- 
n i. Lwów 1890, s. 189.
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go] władzom umysłowym” (cyt. za: RT 326). Podobnie Mazzei – definiując twórcę 
Rękopisu znalezionego w Saragossie jako ekscentryka i ekstrawaganta, stwierdził 
w swoich memuarach: „lubiłem go, dobrze wiedząc, że jego obecne i przyszłe de-
fekty płyną z głowy” (cyt. za: RT 303). Byli i tacy, którzy bez delikatności, expressis 
verbis, przypisywali krajczycowi dewiacje – jak nielubiący go Lars Engeström, re-
zydent, a później ambasador szwedzki w Polsce; zapisał on w pamiętnikach: „hra-
bia Jan Potocki [...] był rodzajem szaleńca [une espècede fou] [...]” 10.

Potocki – ten „najbardziej oryginalny”, ekscentryczny, ekstrawagancki, z „de-
fektami płynącymi z głowy” – zachowywał się w arystokratycznych salonach, w któ-
rych gromadził się grand monde, zupełnie inaczej niż ten mający „najsłodszy 
charakter”. „Miły” Potocki respektował bez zastrzeżeń salonową etykietę, Potocki 
ekscentryczny natomiast prowokował nieraz société, wykraczając poza granice, 
które wyznaczała salonowa politesse. Chołoniewski, który, jako sąsiad, dobrze 
poznał w dzieciństwie dojrzałego już Potockiego, twierdził, że miewał on, jak to 
nazywał, „paroksyzmy kontemplacyjne”, podczas których w głowie krajczyca „zle-
wały się w jedno okresy czasu i przestrzeni” 11. Taki „paroksyzm kontemplacyjny” 
dopadł Potockiego w Petersburgu, podczas wydanego przez admirała Wasilija Czi-
czagowa obiadu, w którym autor Rękopisu znalezionego w Saragossie brał udział. 
Otóż wyobraził on sobie, że obiad odbywa się w jego domu – a to z tej przyczyny, 
że za kilka dni miał zorganizować takie przyjęcie u siebie i rejestr zaproszonych 
przezeń gości pokrywał się w dużym stopniu z listą ucztujących u admirała. Ponie-
waż uznał, że obiad był fatalny kulinarnie, po jego zakończeniu, sądząc, że jest 
u siebie, tak zwrócił się do zebranych: „przepraszam za mego kucharza! Przepra-
szam, żeście tak niegodziwy obiad mieli”. Jaka była reakcja grand monde’u zebra-
nego u admirała: „Wszyscy w śmiech – niepodobna było się gniewać – tyle było 
szczerości w podobnych jego usterkach” 12. Wszystko więc miało szczęśliwy finał, 
choć towarzystwo musiało zapewne popaść w chwilowe zdumienie, a gospodarz 
poczuł się, przynajmniej na moment, nieswojo.

Tego typu wydarzeń, będących efektem „paroksyzmów kontemplacyjnych”, 
Potocki nie pamiętał zbyt dobrze, do czego się przyznawał. Większość jego niestan-
dardowych zachowań była jednak wytworem absolutnie świadomym. Do czynów, 
które wśród światowców budziły zdumienie, popychał twórcę Parad pewien pociąg 
wewnętrzny (przeradzający się niekiedy w przymus) do działań niekonwencjonal-
nych. Interesujący przykład takiego zachowania opisał w swoich memuarach Vigel. 
Potocki, wspomina pamiętnikarz (zdarzyło się to w trakcie rosyjskiej wyprawy po-
selskiej do Chin), nie miał często czasu, by dać się ostrzyc – tak że włosy opadały 
mu na ramiona. Wtedy, widząc się w lustrze, chwytał za nożyce i strzygł jak naj-
dziwaczniej; „ma się rozumieć” – zanotował Vigel – „śmieszył wszystkich swym 
uczesaniem” (cyt. za: RT 327). Na tle starannie upudrowanych i ufryzowanych 
uczestników poselstwa fryzura krajczyca musiała rzeczywiście wywoływać emocje, 
łamiąc standardy salonowego wyglądu – stąd owe uśmiechy światowców.

10 L. E n g e s t r ö m, Pamiętniki. Przeł. J. I. K r a s z e w s k i. W zb.: Polska stanisławowska w oczach 
cudzoziemców, t. 2, s. 175.

11 C h o ł o n i e w s k i, op. cit., s. 175.
12 Ibidem, s. 184.
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Potocki ekscentryk wprawiał w zakłopotanie towarzystwo, nieraz szokował, ale 
musiał też frapować, ciekawić, intrygować. Śledzono z uwagą jego osobliwe gesty, 
ekscentryczne pozy, szeptano o tym w salonach, pisano w listach. Przykładowo, 
Stanisław August Poniatowski donosił Simonemu Corticellemu, swojemu agentowi, 
o następującym wybryku krajczyca: „Ma [on] sługę Turczyna, który zrazu za karetą 
u niego stawał i służył mu jako lokaj. Teraz go z sobą obok w karecie wozi. Widzia-
łem to własnymi oczyma”. W innym, nieco późniejszym liście obwieścił król Corti-
cellemu, że Potocki z księciem Belmonte, arystokratą sycylijskim, „boso po ogrodzie 
swoim [...] chodził [...]” 13. Autor Rękopisu znalezionego w Saragossie ze względu na 
popełniane ekscesy i wybryki stał się bohaterem wielu zabawnych opowieści. Ludwik 
Dębicki w monografii Puław wspomina o „licznych anegdotach”, które mówiły „o dzi-
wactwach tego męża uczonego i o jego fantazjach wielkopańskich” 14. Także Choło-
niewski, pisząc o roztargnieniu Potockiego, podkreślił „modę” na tworzenie i kolpor-
towanie historyjek poświęconych osobie krajczyca: „cudowne rzeczy pod tym 
względem o nim opowiadano [...]” 15. 

Autor Parad funkcjonował zatem w dwóch wymiarach: w jednym – jako realny, 
odwiedzający salony, przedstawiciel société; w drugim – jako bohater anegdot, 
których powstawało coraz więcej i które (w jakimś stopniu) radykalizowały wizeru-
nek ekscentrycznego Potockiego, zwłaszcza że, jak zauważył Chołoniewski: „wiele 
zapewne zmyślonych [postępków] na karb jego kładziono” 16. Czy twórca Rękopisu 
znalezionego w Saragossie był zadowolony z owych anegdotycznych plotek krążą-
cych po salonach? Prawdopodobnie – nie.

Uczony Potocki

Potocki w swoim barwnym, wręcz malowniczym życiu nie ograniczył się wyłącznie 
do bycia światowcem, przedstawicielem grand monde’u. Wcielił się w kilka jeszcze 
ról, które wywarły znaczący wpływ na kształt jego kontaktów z haute société. Dla-
tego należy je tutaj uwzględnić. Za najważniejszą z nich uznać trzeba profesję uczo-
nego. Autor Rękopisu znalezionego w Saragossie traktował studia naukowe jako 
powołanie i zawód – bezinteresowny, bo nie stał się on nigdy źródłem utrzymania 
pisarza. Dla jego prestiżu w oczach światowców profesja ta miała wiele pozytywnych 
konsekwencji. Przykładowo, w salonach podziwiano legendarną wręcz erudycję 
Potockiego. Mazzei odnotowywał, iż miał on tak ogromną wiedzę, że „nawet erudy- 
ta abbé Barthélemy, autor Anacharsisa, twierdził, że nigdy podobnego człowieka 
nie spotkał” (cyt. za: RT 303). Takiego zdania był też Klaproth, uważając, że jego 
mistrz posiadał „wiedzę głęboką i rozległą” 17; w innym miejscu uczeń napomykał 
zaś o „ogromnej wiedzy” 18 swojego mistrza. Przywołajmy jeszcze Vigela, który we 

13 Cyt. za: E. R o s t w o r o w s k i, Debiut polityczny Jana Potockiego w r. 1788. „Przegląd Historyczny” 
1956, z. 4, s. 698.

14 L. D ę b i c k i, Puławy. Monografia z życia towarzyskiego, politycznego i literackiego. T. 3. Lwów 
1888, s. 12.

15 C h o ł o n i e w s k i, op. cit., s. 183. 
16 Ibidem.
17 K l a p r o t h, op. cit., s. 186.
18 Ibidem. 
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wspomnieniach uznał autora Rękopisu znalezionego w Saragossie za „najświatlej-
szego z Polaków” (cyt. za: RT 326). Tego typu sądy, budując prestiż krajczyca jako 
człowieka nauki, zapewne tonowały i osłabiały „zły” rozgłos, jaki otaczał go z powo-
du salonowych „wybryków”.

Także (to kolejna zaleta) pewne obszary swojej wiedzy mógł on (i zapewne tak 
czynił) prezentować w sposób błyskotliwy (jak w Rękopisie znalezionym w Saragos-
sie) salonowej publiczności – co musiało się podobać. Kreacja uczonego stworzyła 
też szansę, by ludzie salonów bardziej szlachetnie (mniej dla Potockiego szkodliwie 
i dokuczliwie) tłumaczyli genezę jego ekscesów. Przypomnijmy cytowaną już wcześ- 
niej wypowiedź Vigela, w której wyjaśniał on defekty autora Parad „nieustannym 
natężeniem umysłowym” i „ćwiczeniami naukowymi”. Opinię w tej sprawie sformu-
łował także Chołoniewski: „W późniejszym wieku dopiero wzrok jego przybrał jakiś 
niemiły wyraz o s ł u p i e n i a. Mniej na to zważano, albowiem był to pan powszech-
nie miany za uczonego [...]” 19.

Można mówić o jednej jeszcze korzyści dla harmonijnych relacji Potockiego 
z wielkim światem, jaka płynęła z uprawiania profesji naukowej: otóż praca badaw-
cza, „zapatrzenie w naukę” pozwalały mu ze spokojem znosić niektóre niedogodno-
ści salonowej atmosfery; tworzyły rodzaj ochronnego parawanu: „Zawsze zatopiony 
w nauce, osłaniał się nią od naszych plotek, chociaż i przebywał pośród nas” 20.

Przytoczone opinie (podobnie jak te pominięte) wyraźnie wskazują, że haute 
société zaczęła w którymś momencie uważać Potockiego przede wszystkim za ba-
dacza, dopiero na dalszym miejscu znalazła się „rola” światowca. Sytuacja ta, 
w dłuższej perspektywie, mogła jednak okazać się w pewnym stopniu szkodliwa, 
kształtując wizerunek autora Rękopisu znalezionego w Saragossie jako człowieka 
oderwanego od rzeczywistości, zatopionego (wyłącznie) w studiach.

O ile, jak wynika z przywołanych faktów, profesja sawanta w jakimś zakresie 
korzystnie wpłynęła na recepcję Potockiego w salonach, o tyle jego samego oddala-
ła od tychże. Osłabiła w nim zwłaszcza etos światowca, wprowadzając do „prywatnej” 
aksjologii krajczyca wartości i kategorie, które w „dekalogu” grand monde’u nie fi-
gurowały (lub zajmowały dalsze miejsce). Obniżyła rangę zwłaszcza kategorii hono-
ru – tak bliskiej arystokratycznemu światu. Potocki zastąpił ją ideami prestiżu 
i szacunku, które dla uczonego mają znaczenie o wiele większe niż honor. W listach, 
zwłaszcza do brata Seweryna i do Czartoryskiego, nieustannie pisał o tej potrzebie 
uzyskania statusu autorytetu naukowego. Chciał być przede wszystkim uczonym 
poważanym i otaczanym estymą.

Te różnice: między etosami światowców i ludzi nauki, uwidoczniły się w sposo-
bie, w jaki Potocki ocenił spór pomiędzy poselstwem rosyjskim, kierowanym przez 
hrabiego Jurija Gołowkina, a urzędnikami chińskimi – na temat etykiety. W Urdze 
(dzisiejszy Ułan Bator, stolica Mongolii), dokąd dotarło poselstwo, Chińczycy zło-
żyli Rosjanom propozycję, by to właśnie tam ukłony przeznaczone dla cesarza 
przećwiczył (przed cesarskim wyobrażeniem) sekretarz poselstwa – kamerjunkier 
Lew Sergiusz Bajkow (poseł osobiście wykonałby je dopiero w Pekinie). Dla rosyj-
skich dyplomatów spór okazał się ważny – według nich chodziło o honor cesarza 

19 C h o ł o n i e w s k i, op. cit., s. 182.
20 f. V i g e l, Zapiski. W zb.: RT 327.
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rosyjskiego (i ich samych także). Sawantowi Potockiemu, który marzył o pekińskich 
bibliotekach, sprawa wydawała się błaha: „I oto zapytuję, czy nie byłoby lepiej 
skłonić sekretarza do wykonania w Urdze tych paru podskoków, jakie oczekiwały 
posła w Pekinie, niż zaprzepaścić całą wyprawę poselską [...]” 21. Nie godząc się na 
propozycję chińskich dyplomatów, Rosjanie zostali odesłani do Petersburga. Tak 
oto z powodu odmowy „wykonania […] paru podskoków” sawant Potocki nie speł-
nił swojego marzenia, być może największego w życiu: kwerendy w pekińskiej bi-
bliotece cesarskiej. 

Profesja uczonego zmuszała krajczyca do dużego wysiłku intelektualnego; wy-
magała mozołu i dyscypliny; narzucała rygorystyczny porządek dnia. Dzięki uczo-
nym studiom autor Rękopisu znalezionego w Saragossie stał się człowiekiem rygo-
ru; ten rygor okazał się niezbędny, aby osiągnąć sukces w świecie naukowym. 
Dyscyplina i trud, akceptowane ze względu na chęć zaspokojenia ambicji, zyskały 
status wartości istotnych dla pisarza. Uwzględniał on je, oceniając innych. Otóż tej 
dyscypliny nie mieli gens de cour, ludzie dworu (rosyjskiego), którym Potocki przyj-
rzał się uważnie, jadąc wraz z nimi w poselstwie do Pekinu. W liście do Czartory-
skiego stwierdzał:

Należy powtórzyć tutaj to, co już mówiłem [...], że ambasadora [Gołowkina] cechuje moralność 
galant homme’a. Nie tylko jest przywiązany do swoich obowiązków, ale w sercu nosi nawet przywiązanie 
do cesarza i upatruje swoją chwałę i szczęście w wiernej służbie dla niego. Jednak prawdą jest także, 
że jego zbyt zmienna wyobraźnia i zbyt słaby charakter czynią go niezdolnym do wykonania tego wszyst-
kiego, co nazywamy przedsięwzięciem. Nie wiem nawet, czy znalazłby się człowiek ukształtowany na 
dworze, który byłby zdolny do tego 22.

Potocki często spotykał się z ludźmi dworu podczas wieloletniego pobytu w Pe-
tersburgu – w ministerstwach i w salonach, współtworzyli oni bowiem société. 
Irytowali go swoim brakiem dyscypliny, bufonadą i niekompetencją. Ta pierwsza 
cecha charakteryzowała nie tylko ową grupę, także (dość) licznych przedstawicieli 
salonów sensu stricto – cierpieli oni niewątpliwie na tę przypadłość z racji stylu 
życia, jaki prowadzili. Jedyną dyscypliną, którą uznawali, była grzeczność. Potocki, 
zdyscyplinowany savant, kontaktując się z takimi ludźmi, mógł odczuwać pewien 
niedosyt.

Aby realizować konsekwentnie studia naukowe, autor Parad musiał ograniczyć 
czas, który poświęcał na wizyty w salonach. Studia w bibliotekach, a także praca 
w prywatnym (domowym) gabinecie stały się pożądaną i konieczną alternatywą dla 
uczestnictwa w życiu société: „Jakkolwiek Jan Potocki był łasy na komedie i prze-
bieranki, wystrzegał się tych rozrywek; całkowicie pochłonięty badaniami, pracował 
w bibliotece wiedeńskiej” (cyt. za: RT 250).

W życiu salonowym tych czasów, jak wiemy, brała udział liczna grupa ludzi 
nauki. Potocki przede wszystkim z nimi lubił prowadzić rozmowy. Z sawantami nie 
uczęszczającymi do salonów chętnie spotykał się w kawiarniach, prywatnych 
mieszkaniach czy w instytucjach, w których ci znaleźli zatrudnienie: „Tu też 

21 J. P o t o c k i, Memoriał o wyprawie do Chin. W: Podróże, s. 422–423.
22 J. P o t o c k i, Mémoire sur l’ambassade en Chine. W: Oeuvres, t. 2 (2004), s. 244. Byłem zmuszo-

ny w tym konkretnym przypadku skorzystać z edycji francuskiej, a nie z przekładu L. K u k u l-
s k i e g o, ponieważ ten fragment został tam opuszczony.
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[tj. w Paryżu] zapewne Potocki, który zawsze szukał raczej towarzystwa filozofów 
i uczonych, zbliżył się do Niemcewicza” 23.

W listach ze schyłkowej fazy życia krajczyc skarżył się na zmęczenie spowodo-
wane intensywnym studiowaniem: „Jestem wyczerpany pracą i czuję, że najwyższa 
pora, żeby zacząć odpoczywać i już nic nie robić” 24. Z przyczyny tego zmęczenia 
salonowe rozmowy, proszone obiady, kolacje, wizyty w operze czy teatrze (w towa-
rzystwie światowców) nabierały charakteru terapii, leczącej fatigue naukową. Było 
więc tak, że Potocki sawant, skoncentrowany na badaniach, a w konsekwencji – 
zmęczony nimi, koił to zmęczenie w kontaktach z grand monde’em; nie zaś odwrot-
nie: że Potocki światowiec, skupiony na rozrywkach, znajdował przyjemność 
w chwilowej lekturze uczonych ksiąg. Profesja uczonego zdominowała jego egzy-
stencję, a nie zdominował jej grand monde – z obowiązującymi w tym świecie roz-
rywkami, stylem życia, etosem.

Miłośnik Orientu, podróżnik, pisarz Potocki

Także role podróżnika, miłośnika Orientu i pisarza miały swój udział w kształto-
waniu postawy Potockiego wobec wielkiego świata. Podobnie jak profesja uczonego, 
w sposób dwojaki oddziaływały na tę postawę: z jednej strony, korzystnie wpływa-
ły na wizerunek krajczyca wśród przedstawicieli société, z drugiej – umacniały 
i pogłębiały jego dystans wobec rzeczywistości salonów. Szacunek towarzystwa 
wzbudzały na pewno podróżnicze dokonania Potockiego. Były imponujące – stąd 
nadanie mu przydomka Jean Voyageur (Jan Podróżnik). Oświeceniowe listy i pa-
miętniki, a także wiersze informują o jego wielkim dorobku wojażerskim. Niektórzy 
zresztą jeszcze dodatkowo wyolbrzymiali ten dorobek; m.in. Schulz przypisał Po-
tockiemu wizyty w Syrii, Arabii i Persji 25 – co tylko dowodzi, jakie były wówczas 
wyobrażenia o podróżniczym rozmachu krajczyca. Podobnie jak atrakcyjnie potra-
fił on „sprzedawać” erudycję w salonach, tak również z talentem opowiadał o swo-
ich wyprawach i o egzotyce zwiedzonych krain, wzbudzając uznanie wśród salono-
wych słuchaczy.

Jako miłośnik Orientu, miał wiele do zaoferowania société – uchodził za eks-
perta w tej dziedzinie. Jego orientalistyczne kompetencje cenił zarówno książę 
Czartoryski, minister spraw zagranicznych Rosji, jak i rosyjski establishment. 
Potocki na zlecenie rządu rosyjskiego redagował eksperckie opracowania związane 
z Orientem. Ludzie z towarzystwa, czy to w listach (jak Czartoryski), czy podczas 
salonowych rozmów, kierowali do podróżnika pytania na temat kulturowych, przy-
rodniczych i politycznych aspektów tego odległego obszaru.

Aktywność literacka niewątpliwie przyniosła Potockiemu również wiele splen-
doru na salonach. Potrafił on po mistrzowsku kreować utwory o głębokiej proble-
matyce, a lekkiej i dowcipnej formie – co podobało się czytelnikom i czytelniczkom 
z tego grona. Dla théâtre de société, salonowego teatru towarzyskiego, bardzo 

23 D. C i e p i e ń k o - Z i e l i ń s k a, Klaudyna z Działyńskich Potocka. Ludzie i czasy. Kraków 1973, 
s. 109.

24 J. P o t o c k i, list do K. z Czartoryskich Sanguszkowej, z 4 V 1813. W: Oeuvres, t. 5, s. 264.
25 S c h u l z, op. cit., s. 501.
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modnego w oświeceniowych sferach wyższych, pisał, na prośbę światowców, nie-
zwykle atrakcyjne sztuki teatralne, przyjmowane owacyjnie. Dla łańcuckiego théâtre 
de société przygotował wyśmienite Parady; przypomnijmy też, że na prośbę księcia 
Henryka Pruskiego dla jego prywatnego teatru skomponował Cyganów z Andaluzji. 
Tulczyński grand monde zachwycił Ślepcem. Na kolana rzucił socjetę Rękopis zna-
leziony w Saragossie. Potocki długo pracował nad tym niepowtarzalnym utworem – 
początek wydrukował anonimowo; później pisał, ale nie drukował; zdecydował się 
wypożyczać niedokończoną jeszcze wersję manuskryptową powieści (bez tytułu, 
bez zakończenia i bez nazwiska). Czytano z zapartym tchem, bez zgody autora 
przekazywano tekst kolejnym zainteresowanym i robiono kopie. W ten sposób ro-
dziła się wśród przedstawicieli société potajemna sława powieści jako dzieła genial-
nego. Vigel stwierdzał:

Mawia się, że perły są tylko inkrustacją muszli, ich schorzeniem; a lekko rozstrojony umysł Potoc-
kiego wydał zachwycające perły: dwie francuskie powieści. Ich czytelnicy, nieliczni w tamtej epoce, byli 
zdumieni śmiałą oryginalnością utworów [...]. [cyt. za: RT 326]

Jednakże role wojażera, miłośnika Orientu czy pisarza, utrwalając w oczach 
towarzystwa „pozytywny” fenomen Potockiego – przypomnijmy konstatację wcześ- 
niejszą – pogłębiały i wzmacniały jego dystans wobec wielkiego świata.

Jako podróżnik poznał on rozmaite kultury, obyczajowość licznych narodów, 
różne systemy moralne, różnorodne formy wyrażania szacunku, miłości etc.; z per-
spektywy tej wiedzy, wojażerskiej mądrości, grand monde zmalał w oczach Potoc-
kiego; jawił się już tylko jako jeden z bardzo wielu światów; można powiedzieć, że 
stał się dla pisarza zbyt „ciasny”. Uświadomił on to sobie właśnie dzięki podróżom. 
fascynacja Orientem wzmocniła z kolei jego krytyczny stosunek do Europy, do 
ówczesnej kultury europejskiej (której ozdobą były salony). Ruszając w następną 
wyprawę – na orientalny Kaukaz – krajczyc nie tęsknił za grand monde’em: „Zło-
cone wieże Moskwy nikną w błękitniejącej dali. Żegnaj, Europo, wstrząsana niepo-
kojem! Jadę odetchnąć w cichej, spokojnej Azji” 26.

Osiem lat po eskapadzie kaukaskiej, w czasie poselstwa do Chin, kiedy rosyjscy 
gens de cour, z hrabią Gołowkinem na czele, weszli we wspomniany wcześniej spór 
z władzami chińskimi, Potocki, świadek tych wydarzeń, uczony i miłośnik Orientu, 
opowiedział się po stronie orientalnego świata, przeciw ludziom dworu – wyraźnie, 
choć taktownie. Poseł Gołowkin wprost mu to zarzucił: „Widzę, że pan jest po stro-
nie tamtych […]” 27.

Jako genialny pisarz – Potocki miał talent do przenikliwego zagłębiania się 
w charaktery i postawy. Ten człowiek „z defektami, które płynęły z głowy”, umiał 
świetnie rozszyfrowywać naturę światowców czy w ogóle naturę towarzystwa. Jego 
obraz literacki, jaki krajczyc nakreślił w swoich utworach, zwłaszcza w Rękopisie 
znalezionym w Saragossie, jest w dużym stopniu niekorzystny. 

26 J. P o t o c k i, Podróż przez stepy Astrachania i na Kaukaz. W: Podróże, s. 273.
27 P o t o c k i, Memoriał o wyprawie do Chin, s. 422.
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A man who accepted the salon was Potocki an aristocrat: his noble origin equipped him with the 
set of ideas and conventions consistent with the salon société expectations. On the one hand, as a man 
of the world, Potocki was able to be liked, had several social values that ensured success. On the 
other hand, he was eccentric which put him to conflict with the accepted rules of behaviour. The other 
rules mentioned above first and foremost spoiled his contacts with the grand monde. The rules sug-
gested the axiology that was different from that of the salon, equipped him with extensive experience 
and sound knowledge which easily surpassed the image of the great world. Erudition, traveller’s achieve-
ment and literary talent yet brought him respect and esteem. Thus, Potocki’s attitude to the grand 
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TAK ZWANA „WENECJANKA” HIPOTEZY DOTYCZąCE ATRYBUCJI  
I KULTUROWEGO OBIEGU WŁOSKIEJ MELODII  

POPULARNEJ W DOBIE OŚWIECENIA

À part

Są przypadki zgryzot naukowych, które, choć – wydawałoby się – niewielkie, od-
bierają badaczowi wewnętrzny spokój. Przypomnę intymny wpis z Raptularza 
Zbigniewa Raszewskiego, dotyczący prób ustalenia, czy Wojciech Bogusławski był 
żonaty tylko raz, czy może dwukrotnie: „Skąd, do jasnej cholery, Bogusławski wy-
trzasnął tę Augustę?” 1. Sparafrazuję to podszyte emocjami pytanie, odsłaniając 
własną małą zgryzotę muzykologiczno-teatrologiczną: skąd Bogusławski wytrzasnął 
melodię arii Starego Dominika? Mam tu na myśli popularną w latach dziewięćdzie-
siątych XVIII wieku solową partię o inc. „Patrzcie, bogacze świata” z aktu III Tacz-
ki occiarza 2.

„Wenecjanka” w teatrze

Sztukę Louisa-Sébastiena Merciera w polskim przekładzie Bogusławskiego wysta-
wiono w Teatrze Narodowym w latach 1790–1793 – jak podaje Ludwik Bernacki – 
aż 23 razy 3, a tekst piosnki Starego Dominika, winkrustowanej weń przez tłumacza, 
upowszechniany był w formie druku ulotnego wydanego „na żądanie publiczności” 4, 
która ochoczo śpiewała podchwycony motyw melodyczny.

Czy istotnie Bogusławski dodał piosenkę Starego Dominika do sztuki Merciera 
przede wszystkim po to, by – jak sugeruje Raszewski, a za nim Marek Dębowski, 
badający językowy kształt przekładu dramy Merciera, i Agnieszka Kozyra, opraco-
wująca współczesną edycję Taczki occiarza – popisać się swym pięknym basso 

1 Z. R a s z e w s k i, Raptularz. T. 1. Londyn 2004, s. 187 (słowa pisane w r. 1966).
2 Na afiszu zapowiadającym warszawską premierę widniał nadany przez W. B o g u s ł a w s k i e g o 

tytuł Taczka przedającego ocet i musztardę, czyli Cnota w grubej łachmanie (premiera: Teatr Na-
rodowy w Warszawie, 23 X 1790). Taczka occiarza była polską adaptacją sztuki L.-S. M e r c i e r a 
La Brouette du vinaigrier. Drame en trois actes (premiera: Théâtre de Maestricht, 1774; wyd. Lon-
don–Paris 1775).

3 L. B e r n a c k i: Teatr, dramat i muzyka za Stanisława Augusta. T. 1: Źródła i materiały. Lwów 
1925, s. 342, 395; jw., t. 2: Notatki i studia, s. 211. Zob. też J. P r o k o p, „Taczka occiarza” Mer-
ciera i jej recepcja w teatrze Bogusławskiego. „Pamiętnik Teatralny” 1954, z. 3/4.

4 Cyt. za: Z. R a s z e w s k i, Bogusławski. T. 1. Warszawa 2015, s. 213.
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caricato? 5 O tym trudno wyrokować, na pewno jednak istniały dwie inne ważne 
przesłanki – pośrednio wspomniał o nich zresztą sam autor Dziejów Teatru Naro-
dowego: chęć poprawy gustu polskiej publiczności oraz pragnienie zwiększenia 
dochodów z wystawień sztuki, która już w wersji oryginalnej cieszyła się powodze-
niem 6. Amplifikowanie utworów teatralnych, zwłaszcza komediowych, wstawkami 
muzycznymi stanowiło sprawdzony sposób na emocjonalne ożywianie publiczności, 
podtrzymywanie jej zaciekawienia daną sztuką; wykorzystywano do tego celu dobrze 
znane tematy muzyczne, z którymi widzowie byli osłuchani i które lubili 7. Piosen-
ka Starego Dominika okazała się rozwiązaniem uatrakcyjniającym Taczkę occiarza 
tak skutecznie, że sztukę powtarzano ku uciesze widzów wielokrotnie, dzięki czemu 
„nieledwie połowę całorocznych stanowiła przychodów”. Potwierdzenie finansowe-
go osiągnięcia odnajdziemy w niepozbawionym kąśliwości powiedzeniu:

Gdy antrepryzie braknie grosza w kasie,
Zaraz na scenę z swoją Taczką pcha się 8.

Podchwycona przez Bogusławskiego melodia była do tego stopnia popularna, 
że jej swobodne krążenie w obiegu ustnym zatarło ścieżkę prowadzącą do jej wło-
skiego autora 9. Charakteryzując tę śpiewkę z perspektywy lat pięćdziesiątych wie- 
ku XX, Jan Prosnak przyporządkował tekst Bogusławskiego do linii melodycznej 
odnotowanej w wieku XIX przez Oskara Kolberga (który przywiązywał dużą wagę do 
procesu przejmowania pieśni o proweniencji teatralnej przez regionalny folklor) 10.

W roku 1986 Raszewski uzupełnił wiedzę o tajemniczej „Wenecjance”, wska-

  5 Ibidem, s. 210. – M. D ę b o w s k i, Francuskie konteksty teatru polskiego w dobie oświecenia. 
Kraków 2001, s. 74. – A. K o z y r a, „Taczka occiarza” Wojciecha Bogusławskiego. Edycja krytycz-
na ze wstępem. Praca magisterska. Uniwersytet Łódzki, 2018, s. 31 (dysertacja ta jest podstawą 
publikacji, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego w r. 2020: „Taczka 
occiarza” Wojciecha Bogusławskiego. Oprac., wstęp A. K o z y r a. Red. nauk. B. W o l s k a). 

  6 W. B o g u s ł a w s k i, Dzieje Teatru Narodowego, na trzy części podzielone, oraz Wiadomość o życiu 
sławnych artystów. Warszawa 1965 (reprint wyd. z r. 1820), s. 68–69: „Piosneczka na notę upodo-
banej naówczas arii włoskiej, Veneciana zwanej, dla braku zapewne polskich oper, tak przyjemne 
publiczności sprawiła wrażenie, że przez resztę zimy wielokrotnie i bez uprzykrzenia powtarzana, 
nieledwie połowę całorocznych stanowiła przychodów. Była to pierwsza iskra obudzającego się 
dobrego smaku, te bowiem lat trzy następnych, coraz lepszymi dziełami i coraz bardziej wzrasta-
jącym w nich upodobaniem widzów, mocno zbliżyły ojczystą scenę do wyższej doskonałości”.

  7 R a s z e w s k i  (Bogusławski, t. 1, s. 210) zwraca uwagę na mnemotechniczną rolę kupletów w XVIII-
-wiecznych teatrach jarmarcznych; z tradycji tej korzystał później teatr oświeceniowy. Zob też 
B. G r u n, Dzieje operetki. Przeł. M. K u r e c k a. Kraków 1974, s. 33–34. – R a s z e w s k i, Bogu-
sławski, t. 1, s. 213.

  8 Cyt. za: A. Z a l e w s k i, Krótka kronika teatru polskiego. Źródła i materiały. (1814). W: B e r- 
n a c k i, op. cit., t. 1, s. 395. Zob. też M. K a r a s o w s k i, Rys historyczny opery polskiej poprze-
dzony szczegółowym poglądem na dzieje muzyki dramatycznej powszechnej. Warszawa 1859, 
s. 243.

  9 Z. R a s z e w s k i  (Na nutę „Wenecjanki”. á1986ñ. W: Trudny rebus. Studia i szkice z historii teatru. 
Wrocław 1990, s. 150) przekonywał, że trzeba uznać tę melodię za niezidentyfikowaną, póki nie 
znajdą się dokumenty pozwalające ustalić jej pochodzenie.

10 J. P r o s n a k, Kultura muzyczna Warszawy XVIII wieku. Kraków 1955, s. 257 (zapis nutowy 
i tekst). – O. K o l b e r g, Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, 
gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Seria 6: Krakowskie, cz. 2. Kraków 1873, s. 271–272 (pio-
senka zanotowana jako „śpiew ogrodnika z komedii Taczka”, umieszczona tematycznie w podzbio-
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zując jako źródło kolejnej notacji muzycznej tego szlagieru spisany przez Gustawa, 
syna księcia kurlandzkiego Karola Ernesta Birona, dziennik, w którym zarejestro-
wana została wersja owej piosnki w opracowaniu na klawesyn 11. Przytoczmy słowa 
badacza:

Dotychczas znaliśmy ją [tj. melodię piosenki] wyłącznie z Kolberga, który ją zapisał późno i – jak 
dziś można stwierdzić – w postaci dość zniekształconej. W dzienniczku Gustawa Birona mamy zapis 
z epoki, sporządzony tuż po premierze, a więc bez wątpienia poprawniejszy. Chłopiec nie notował sam 
tych nut, można to stwierdzić przyglądając się słowom „dal segno” nad ostatnim taktem. Nie są one 
napisane ręką Gustawa. Najprawdopodobniej ktoś z orkiestry wpisał te nuty do dzienniczka, na prośbę 
chłopca (czy raczej jego guwernera) 12.

Zasugerowane przez Raszewskiego pokrewieństwo nazwy piosnki Starego Do-
minika z tytułami takich pieśni, jak Marsylianka czy Warszawianka, pozwala nam 
wnioskować, że melodia arii z Taczki occiarza powstała w Wenecji i osiągnęła po-
pularność, która umożliwiła jej wykroczenie poza obieg regionalny. Spolszczona 
nazwa „Wenecjanka” 13 świadczy o tym, że dla warszawskiej publiczności utwór był 
tak ważny, iż spośród innych piosenek teatralnych o włoskiej proweniencji wyod-
rębniono go za pomocą charakterystycznej nazwy własnej. Wydaje się jednak, że 
użyteczniejszy w ustaleniu pochodzenia melodii z Taczki occiarza jest fragment 
Dziejów Teatru Narodowego, gdzie Bogusławski określił piosenkę Starego Domini-
ka mianem „arii włoskiej, Veneciana zwanej” 14. Prawdopodobnie polski tytuł powstał 
jako przetworzenie wyrażenia „aria veneziana [lub: venetiana]”, który nie tylko 
odsyłał do miejsca jej powstania, ale również określał specyfikę języka pieśni (dia-
lekt wenecki), repetycyjność melodii i swoistość wykonania, co pozwalało odróżnić 
ów model śpiewu od arii napoletana 15. Trudno więc uznać termin „aria veneziana” 

rze Dom, Gość). Zob. też zapis nutowy znajdujący się w artykule R a s z e w s k i e g o  (Na nutę 
„Wenecjanki”, s. 148) – aneks I 1.

11 R a s z e w s k i, Na nutę „Wenecjanki”, s. 149 – zob. aneks I 2.
12 Ibidem, s. 150.
13 Taką nazwę znajdziemy na zachowanych drukach ulotnych upowszechniających słowa piosnki 

Starego Dominika, które to druki rozrzucono na widowni 24 X 1790, w czasie drugiego wystawie-
nia Taczki occiarza – pisze o tym Z. R a s z e w s k i  w Krótkiej historii teatru polskiego (Wyd. 3, 
przejrz. Warszawa 1990, s. 75). Tradycja popularyzowania numerów słowno-muzycznych na dru-
kach ulotnych utrzyma się dłużej, podobnie zresztą jak upowszechnianie piosenek w odpisach, 
o którym to zwyczaju wspomina f. Karpiński, obdarowany takim zapisem piosenki Bardosa z Cudu 
mniemanego. Zob. T. M i k u l s k i, Piosenka z „Krakowiaków i górali” w papierach Karpińskiego. 
„Pamiętnik Teatralny” 1954, z. 3/4. – R a s z e w s k i, Bogusławski, t. 1, s. 311.

 Słynne arie operowe gromadzono w śpiewnikach. Znamienne, że w tych z przełomu XVIII i XIX w. 
(np. Rozrywka w smutku, czyli Piosnki i arie zebrane roku 1796. Warszawa [po 1796], s. 3–4. Bibl. 
Jagiellońska, sygn. 5136 I. – Piosnki i arie z różnych operów i komedii zebrane, wielą nowymi te- 
kstami pomnożone. B. m., 1806, s. 2–3. Jw., sygn. 5222 I) śpiewka Starego Dominika zwykle 
otwiera zbiór – świadczy to o kulturowej randze owego numeru.

14 B o g u s ł a w s k i, Dzieje Teatru Narodowego [...], s. 68.
15 Zob. hasło „aria” („aria veneziana”, „aria napoletana”) w: J. H a b e l a, Słowniczek muzyczny. 

Wyd. 9. Kraków 1977, s. 17–18. – A. J a c o b s, Słownik muzyczny. Przeł. H. M a r t e n k a, C. N e l-
k o w s k i. Wstęp J. K a ń s k i. Bydgoszcz 1993, s. 19. – The Harvard Concise Dictionary of Music 
and Musicians. Ed. D. M. R a n d e l. Cambridge 1999, s. 31. Sh. M. K e e n e r  w artykule Virtue, 
Illusion, Venezianità: Vocal Bravura and the Early Cortigiana Onesta (w: Musical Voices of Early 
Modern Women: Many-Headed Melodies. Ed. Th. L a M a y. London, b. r.) zwraca uwagę na to, że 
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za trop kluczowy w rozszyfrowywaniu indywidualnych cech tajemniczej melodii 
z Taczki occiarza, ponieważ określenie to, dodane do tytułu pieśni czy piosenki, 
wskazywało jedynie na jej genealogię albo przynależność gatunkową.

Ustalenie muzycznego pierwowzoru „Wenecjanki” okazało się możliwe dzięki 
porównaniu zachowanych publikacji nutowych z początku XIX wieku z obu już 
przywołanymi zapisami nutowymi, które przypisywane są piosnce Starego Domi-
nika. Założyłam, iż w historycznych drukach muzycznych z pierwszej połowy wie-
ku XIX nadal powinna się odwzorowywać przyjęta przez Bogusławskiego zasada – 
tak częsta w XVIII-wiecznych operach buffa, najpopularniejszej w Europie formie 
scenicznej tamtego czasu – że ta sama piosenka czy aria może być wszczepiana do 
utworów scenicznych różnego autorstwa na zasadzie słowno-muzycznego cytatu, 
parafrazy lub kontrafaktury. Od takiej praktyki nie uchylali się nawet najbardziej 
ambitni XVIII-wieczni autorzy oper – np. oklaskiwana w 1710 roku londyńska 
nowość, wykorzystująca czarny humor Agryppina Georga friedricha Haendla, 
zawierała aż 40 numerów zapożyczonych, i to nie tylko z wcześniejszej twórczości 
scenicznej samego kompozytora, ale też od Reinharda Keisera czy od Johanna 
Matthesona, który otwarcie oprotestował takie zawłaszczenie 16. Choć biograf Ha-
endla objaśnia, iż powroty kompozytora do już wykorzystanej materii operowej 
przytrafiały się młodemu muzykowi dlatego, że ten dopiero poszukiwał własnych, 
oryginalnych rozwiązań wśród obowiązujących wzorców 17, to jednak nie można 
zlekceważyć czynnika praktycznego: numery sceniczne, które sprawdziły się przed 
publicznością, chętnie wszczepiano do innych sztuk, aby zagwarantować takim 
spektaklom powodzenie. Do wcześniej napisanego libretta można było dołączyć 
popularne arie tego samego kompozytora lub innych twórców muzyki teatralnej, 
ale można też było podnieść atrakcyjność nie libretta czy muzyki, tylko wykonania 
wokalnego. To z tego powodu Wolfgang Amadeus Mozart w roku 1789, specjalnie 
dla panny Louise Villeneuve, skomponował dwie arie, włączone do wypróbowanej 
scenicznie w 1786 roku sztuki Il burberodi buon cuore, której libretto skroił Carlo 
Goldoni i do której muzykę napisał Vicente Martín y Soler 18. Można było wykorzy-
stać mechanizm pasticcios, sztuk montowanych z dawnych numerów muzycznych 
różnego autorstwa, osadzanych na ossaturze nowego libretta – praktyki niezbyt 
cenionej, ale pozwalającej w krótkim czasie przygotować nowe widowisko bez za-
ciągania zobowiązań wobec konkretnego kompozytora, a przy tym skracającej czas 
prób (śpiewacy najczęściej dobrze już znali wybrane partie solowe, duety i ensem-

model śpiewania arii veneziana, uznany za przejaw weneckiego patriotyzmu, można wywieść 
z czasów, gdy mianem tym określano styl wykonywania utworów słowno-muzycznych przez we-
neckie kurtyzany (w XV–XVI w. utwory te zwano cortigiana onesta).

 Aria napoletana (neapolitańska) wykształciła się jako trzyczęściowy utwór o strukturze ABA (aria 
da capo) pod koniec XVII w. jako jedna z form charakterystycznych dla szkoły neapolitańskiej. Zob. 
H a b e l a, op. cit., s. 17–18, 124–125.

16 Zob. Ch. H o g w o o d, Händel. Przeł. B. Ś w i d e r s k a. Kraków 2009, s. 54–55.
17 Ibidem, s. 55.
18 Była to opera – dramma giocoso w dwu aktach – wystawiona 4 I 1786 w wiedeńskim Burgtheater. 

Arie sopranowe W. A. M o z a r t a: Chi sà, chi sà, qual sia, KV 582; Vado, ma dove?, KV 583. Zob. 
P. K a m i ń s k i, Tysiąc i jedna opera. T. 1. Kraków 2008, s. 843. – „L’Almanacco di Gherardo 
Casaglia”. Na stronie: http://almanac-gherardo-casaglia.com/index.php?Testo=Il_burbero_di_
buon_cuore&Parola=Stringa (data dostępu: 11 IX 2019).
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ble). Wystarczy przejrzeć uważnie A General History of Music czy Obecny stan 
muzyki we Francji i Italii Charlesa Burneya, by przekonać się, jak często w XVIII-
-wiecznych operach europejskich stosowano pasticcio 19. Hybrydyczność i zmienność 
struktury XVIII-wiecznych oper buffa wynikała nie tylko z podanych przyczyn 
pragmatycznych, ale również z powolnego krystalizowania się budowy formalnej 
tego typu opery, poszukującej sposobów zintegrowania fabuły z numerami śpiewa-
nymi. Brak skrępowania regułami dramaturgicznymi właściwymi operze seria – 
a więc przyzwolenie na pewną swobodę – doprowadził do pojawienia się w operze 
buffa tematyki mieszczańskiej i ludowej. W ten sposób dotychczasowy krąg odbior-
ców poszerzył się o widzów ze średnich i niższych warstw społecznych, a motywy 
i tematy typowe dla farsy, komedii mieszczańskiej, satyry obyczajowej, comédie 
larmoyante i baśni zaczęły się asymilować, co pozwało wypróbowywać zróżnicowa-
ne chwyty sceniczne 20.

Doświadczeni libreciści i kompozytorzy wiedzieli, że aby zdobyć publiczność 
teatru muzycznego, dobrze jest włączać do swoich dzieł chwytliwe arie, które mi-
mochodem zapiszą się w pamięci widzów. Potwierdzają to słowa Lorenza Da Ponte. 
Znalazłszy się na początku XIX wieku w Nowym Jorku, przemyśliwał on nad tym, 
w jaki sposób artysta ze Starego Kontynentu może sobie zjednać obcą publiczność. 
Według niego powinna sprawdzić się znana europejska praktyka. Artysta musi 
zaopatrzyć się w „spory zasób arii i tak zwanych pezzi concertati o łatwej, natural-
nej i śpiewnej melodii, acz nie pospolitej ani prostackiej”.

Pozostają one łatwo w uchu i sercu słuchacza, nucą je amatorzy wychodząc z teatru, wydawcy 
prześcigają się w wydawaniu ich; gdy są wydane, kupują je i śpiewają tak ci, co umieją śpiewać, jak 
i ci, co nie umieją, wracają po wielokroć do teatru, by je znowu usłyszeć; niekiedy dwa lub trzy frag-
menty tego rodzaju wystarczają, aby opera się podobała, z honorem dla śpiewaka, z chwałą dla kom-
pozytora i, co najważniejsze, z prawdziwą korzyścią dla przedsiębiorcy 21.

Z opisanej reguły korzystano oczywiście już wcześniej, tzn. w okresie, gdy wło-
ska opera podbijała teatry Paryża, Londynu, Wiednia i Warszawy, a jej popularność 
była tak duża, że zwolennicy oper narodowych coraz odważniej występowali prze-
ciwko jej wpływom, postulując wyzwolenie z „włoskiej niewoli” czy – jak w latach 
dziewięćdziesiątych XVIII wieku uczynił Bogusławski – podejmując próbę przygo-
towania narodowego zespołu, aby „się [...] przeciwko przemocy włoskich oper za-
pewnić” 22. Kontestatorzy włoskiej ekspansji kulturowej występowali m.in. przeciw-
ko coraz popularniejszemu w operze stylowi buffa, inicjując spór – znany jako 
„Querelle des Bouffons” – który w latach pięćdziesiątych XVIII wieku roznamiętnił 
umysły zarówno zwolenników, jak i wrogów 23. Refleks tamtej dyskusji odnajdziemy 
choćby w korespondencji starosty przemyskiego Stanisława Antoniego Poniatow-

19 Ch. B u r n e y: A General History of Music: From the Earliest Ages to the Present Period. T. 4. Lon-
don 1789; Obecny stan muzyki we Francji i Italii, albo Dziennik podróży przez owe kraje, podjętej 
celem zebrania materiałów dla „Powszechnej historii muzyki”. Przekł., oprac., wstęp J. C h a c h u l-
s k i. Warszawa 2017.

20 Zob. J. M i s z a l s k a, M. S u r m a - G a w ł o w s k a, Historia teatru i dramatu włoskiego od XIII do 
XVIII wieku. T. 1. Kraków 2008, s. 451.

21 L. D a  P o n t e, Pamiętniki. Przeł. J. P o p i e l. Wyd. 2. Kraków 1987, s. 473–474.
22 H o g w o o d, op. cit., s. 122. – B o g u s ł a w s k i, Dzieje Teatru Narodowego [...], s. 66.
23 Zob. La „Querelle des Bouffons” dans la vie culturelle française du XVIIIe siècle. Textes réunis et 
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skiego, który „buffonistów” nazywa z przekąsem „sektą” 24. Niezależnie jednak od 
tych napięć, europejskie teatry nadal zapraszały librecistów, kompozytorów, śpie-
waków i antreprenerów włoskich, stopniowo przejmując operowy repertuar scen 
weneckich czy neapolitańskich i chętnie wzorując się na włoskim bel canto. Jak 
się wydaje, historia „Wenecjanki” jest dość istotnym elementem owej opowieści 
o podboju XVIII-wiecznych europejskich teatrów przez kulturę muzyczną Italii.

Założyłam wstępnie, że przypadek włączenia weneckiej arii do spolszczonego 
tekstu sztuki francuskiej nie mógł być wyjątkowym zjawiskiem wyemancypowania 
się słynnej włoskiej melodii i opuszczenia przez nią terenu rodzimej opery. XIX-
-wieczne druki muzyczne rejestrujące „Wenecjankę” dają retrospektywny wgląd 
w proces osmotycznego przenoszenia komponentów sztuki włoskiej do XVIII-wiecz-
nej kultury francuskiej, angielskiej czy polskiej, choć trzeba podkreślić, że jest to 
wiedza fragmentaryczna i nadal niekompletna.

Temat muzyczny „Wenecjanki”, znany ze spektaklu Bogusławskiego, odnajdu-
jemy w XIX-wiecznych opracowaniach muzycznych weneckiej arii La mia crudel 
tiranna 25, włączonej do dwu oświeceniowych oper: do wystawianego w latach dzie-
więćdziesiątych XVIII wieku w Warszawie (zarówno w oryginale 26, jak i w tłuma-
czeniu Bogusławskiego 27), a mającego swą premierę 17 XI 1789 w Wiedniu, dram-
ma giocoso zatytułowanego Una cosa rara, ossia Bellezza ed onestà 28 (Piękność 

présentés par A. f a b i a n o. Paris 2005. – C. D a u p h i n, La Querelle des Bouffons: crise du goût 
musical et scission du royaume sous Louis XV. „Synergies Espagne” 4 (2011).

24 Cyt. za: Z. C h a n i e c k i, Europejskie teatry lat 1750–1815 w relacjach polskich podróżników. Łódź 
2019, s. 175.

25 Aria della „Cosa rara”, cantata dal signor Nozari, avec accompagnement de piano et des paroles 
françaises. [Kompozytor: V. M a r t í n  y  S o l e r ]. Paris [1800]. – La mia crudel tiranna: The Much 
Admired Venetian Air, as Sung in the Opera of „Le due nozze e un sol marito” [by P. C. Guglielmi]. 
With variations composed by f. A. R a d i c a t i. London 1815. (Oryginał w: The British Library. 
Zob. na stronie: https://books.google.pl/books?id=GSfzt5PW2vYC&pg=PP3&lpg=PP3&dq=La+mi
a+crudel+trianna+.. ádata dostępu: 11 IX 2019ñ. Choć f. A. Radicati umieszczony jest na karcie 
tytułowej jako autor utworu, to trzeba wprowadzić sprostowanie, że jest on tylko muzykiem, który 
zaaranżował utwór na głos, harfę i fortepian). Słowa weneckiej arii La mia crudel tiranna – zob. 
aneks II 1.

26 Według B e r n a c k i e g o  (op. cit., t. 2, s. 218) Cosa rara została wystawiona w wersji włoskiej na 
warszawskiej scenie publicznej 3 i 30 I oraz 20 II 1790, gdzie zaprezentowała ją trupa D. Guarda-
soniego (zob. R a s z e w s k i, Bogusławski, t. 1, s. 277. – K a m i ń s k i, op. cit., t. 1, s. 843). Nie-
wątpliwie sztuka ta była jedną z najpopularniejszych oper przed zawłaszczeniem scen muzycznych 
przez G. Rossiniego i prawdopodobnie dlatego muzyczny cytat z Cosa rara znalazł się w finałowej 
scenie aktu II Don Giovanniego W. A. Mozarta. A. B a t t a (Co się tańczy, je, pije i jak się muzyku-
je w „Don Giovannim”? W zb.: Opera. Kompozytorzy, dzieła, wykonawcy. Red. ... Köln 2001, s. 384) 
skomentował to następująco: „U tak wielkiego pana jak Don Giovanni gra się naturalnie najnow-
sze szlagiery operowe”. Zob. też K a m i ń s k i, op. cit., t. 1, s. 843.

27 Przekład Bogusławskiego sztuki Cosa rara wystawiono 17 I 1794 w Warszawie, wedle zachowane-
go plakatu pod tytułem Piękność z uczciwością – rzecz rzadka (zob. na stronie: https://www.ko-
szykowa.pl/skarby/3524-pieknosc-z-uczciwoscia-rzecz-rzadka-afisz-teatralny-z-1794-r ádata 
dostępu: 11 IX 2019ñ). Sam B o g u s ł a w s k i  (Dzieje Teatru Narodowego [...], s. 76), grający 
w sztuce Lubina, używał skróconego jej tytułu, o czym świadczy taki oto fragment: „przetłumaczy-
łem więc drugą z ulubionych dawniej oper, Rzecz rzadka, po włosku Cosa rara zwaną. Zabawna 
ta sztuka przyjemną okraszona muzyką nie mniej podobała się jak pierwsza [tj. Axur, król Ormus]”. 

28 Libretto: L. D a  P o n t e, Una cosa rara, ossia Bellezza ed onestà. Dramma giocoso per musica, da 
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z uczciwością – rzecz rzadka 29), autorstwa Lorenza Da Ponte 30, z muzyką hiszpań-
skiego kompozytora Vicente Martína y Solera, oraz do opery Due nozze e un sol 
marito, z muzyką Pietra Carla Guglielmiego i z dwuaktowym librettem nieznanego 
autorstwa, przedstawionej włoskiej publiczności po raz pierwszy we florenckiej 
Accademia degli Infuocati w 1800 roku 31. Ponieważ dokumenty przypisują tę samą 
melodię dwóm różnym kompozytorom, wydaje się nader prawdopodobne, że żaden 
z owych kompozytorów nie jest autorem „Wenecjanki”. Można też przewidzieć, iż 
poszukiwania doprowadzą do odkrycia kolejnego mniemanego autorstwa, co po-
twierdzi, że utwór ten był szczepiony na różnych librettach operowych z zamiarem 
związania uwagi publiczności znanym tematem muzycznym.

Trzeci trop prowadzi do cyfrowej edycji The Italian Opera Aria on the London 
Stage, 1705–1801, przygotowanej pod kierunkiem Michaela Burdena, historyka 
opery angielskiej XVII–XIX wieku, a współtworzonej przez muzykologa Christophe-
ra Chowrimootoo 32. W przedstawionym tam wykazie sztuk – powstałym na pod-

rappresentrasi nel magnifico Teatro dell’Accademia Filarmonica di Verona nella primavera 1788. 
Dedicata [...] Alvise 5. Sebastiano K.r Mocenigo podesta e vice capitanio. Bibl. Nazionale Braidense 
w Mediolanie, sygn. IT-MI0185. Zob. na stronach: http://www.bibliotecamusica.it/cmbm/view-
schedatwbca.asp?path=/cmbm/images/ripro/libretti/02/Lo02868; http://www.librettidopera.it/
cosarara/cosarara.html (daty dostępu: 11 IX 2019).

29 E s t r e i c h e r  zapisał inny wariant tytułu: Rzecz rzadka, czyli Piękność złączona z cnotą (podaję 
za: B e r n a c k i, op. cit., t. 2, s. 219).

30 Podstawę libretta znalazł D a  P o n t e  w komedii L. Véleza de Guevary La luna de la Sierra (Księ-
życ Sierry), w Pamiętnikach (s. 142–146, 170) odnotował, że choć Cosa rara stanowiła efekt bardzo 
spójnej współpracy librecisty i kompozytora, to zespół śpiewaków mających brać udział w premie-
rze oprotestował jakość muzyki tej opery. Instancją rozstrzygającą spór był cesarz, dzięki któremu 
nie tylko doszło do premiery Rarytasa, ale też Da Ponte otrzymał kolejne zlecenie, a Martín y So-
ler – zaproszenie Katarzyny II do Petersburga.

31 Potwierdzenie, że nie ma mowy o błędnym przyporządkowaniu arii do utworu scenicznego, znaj-
dujemy w dwu publikacjach. T. J. W a l s h  (Opera in Dublin, 1798–1820: Frederick Jones and the 
Crow Street Theatre. Oxford 1993, s. 119) odnotowuje, że 22 VIII 1811 T. Bertinotti zaśpiewała arię 
La mia crudel tiranna w akcie I Le due nozzi i że akompaniował jej na gitarze mąż; J. C. G r e e n 
(Theatre in Dublin, 1745–1820: A Calendar of Performances. T. 5. Bethléem 2011, s. 3867) dodaje, 
że przedstawienie było benefisem tenora C. Cauviniego, że dyrygował orkiestrą D. Corri, pierwszym 
skrzypkiem był f. Radicati, mąż sopranistki, a spektakl powtórzono 7 IX 1811.

 Natomiast w żadnym ze znanych mi manuskryptów muzycznych tej opery (pierwszy – z ok. 1810 r. – 
dostępny jest w Badische Landesbibliothek Karlsruhe ázob. na stronie: https://digital.blb-karls-
ruhe.de/blbihd/content/titleinfo/3976425 [data dostępu: 11 IX 2019]ñ; drugi – z 1801–1810 r. – 
w bazie Gallica, Bnf áwskazanych jest dwu kompozytorów: obok P. C. Guglielmiego także L. Carusoñ) 
ani w żadnym z librett (dramma giocoso per musica – wersja florencka z r. 1800, oryginał w: Bi-
blioteca Nazionale Centrale di Roma; wersja turyńska z r. 1812, podstawy spektaklu ocenionego 
ze względu na niedoskonałości realizacyjne nader surowo przez „Courrier de Turin. Journal poli-
tique, littéraire etc.” á1812, nr 136, z 4 X, s. 556ñ) nie znalazłam śladów tej amplifikacji muzycznej.

 Jak podają f. C l é m e n t  i P. L a r o u s s e  (Dictionnaire lyrique, ou Histoire des opéras. Genève 
1999, s. 240), sztuka ta miała premierę wcześniej – już w 1774 r. w Neapolu. W prowadzonej przez 
londyński periodyk „The Harmonicon” (1830, s. 71) kronice wystawień włoskich oper w Anglii 
odnotowano, że oczekiwany przez londyńczyków G. Naldi, basso caricato, niezbyt udanie zadebiu-
tował w kwietniu 1806 w słabej operze Due nozze e un sol marito Guglielmiego, w związku z czym 
kompozytora uznano za bezbarwnego i „niedochodowego” (krytyczna ocena tego dawniej cenione-
go twórcy świadczy o stopniowej zmianie gustów operowych w Europie).

32 Katalog ten, powstały w 2007 r. jako element projektu badawczego, znajduje się na stronie: https://
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stawie analizy drukowanych i rękopiśmiennych librett w języku włoskim, na których 
kanwie wystawiano w Londynie w latach 1705–1801 spektakle operowe – umiej-
scowiono w każdej inscenizacji poszczególne arie, przyporządkowując im twórców 
i wykonawców, co pozwala prześledzić, jak poszczególne partie śpiewane, za spra-
wą decyzji impresariów, dyrygentów i śpiewaków, migrowały pomiędzy różnymi 
wersjami tego samego libretta, opracowywanego na nowo dla poszczególnych tea- 
trów, albo jak wędrowały pomiędzy librettami różnych autorów. W przypadku in-
teresującej nas „Wenecjanki” Burden wskazuje, że aria ta wykonywana była wraz 
z librettem dramma comico per musica Carla Goldoniego i Vincenza Legrenzia 
Ciampiego 33 Il negligente 34 w czasie londyńskiej premiery tej sztuki, w 1749 roku, 
jako dwudziesty numer solowy w scenie 6 aktu III i że śpiewał ją Pasquino, sługa 
bogatego a zaniedbującego własne sprawy filiberta 35. Analizująca libretto Il negli-
gente Gabriella King zwraca uwagę na to, że w kroju bohaterów tego dramma gio-
coso per musica łatwo dostrzec powtórzenie włoskiego wzoru z commedia dell’arte: 
para amantów wywodząca się z wyższych sfer poprowadzona jest serio, a – na za-
sadzie kontrastu – w tonie buffo toczą się dialogi przypominających Arlekina i Co-
lombinę służących: Pasquina i Porporiny, którzy w scenie 6 parodiują model miło-
ści dworskiej. W tym kontekście miękka kantylena „Wenecjanki” i jej melodrama-
tyczne słowa o tyranii miłości, podszytej zazdrością i bólem niepewności, zyskują 
wymowę ironiczną 36.

www.italianopera.org/compositori/C/c217633f.htm (data dostępu: 14 IX 2019). Porządkowaniu 
bogatego materiału dotyczącego londyńskich realizacji operowych z lat 1711–1844 poświęcił 
M. B u r d e n  5-tomową edycję London Opera Observed (London 2013).

33 P. R i s t a  (At the Origins of Classical Opera: Carlo Goldoni and the Dramma Giocoso per Musica. 
Bern 2018, s. 32), której badania porównawcze koncentrują się na rozpoznawaniu związków lite-
ratury i muzyki w teatrze włoskim, zaznacza, że Goldoni niezwykle często współpracował z muzy-
kami neapolitańskimi i że choć Ciampi nie urodził się w Neapolu, to jednak kształcił się tam od 
najmłodszych lat i w pełni uformował swój muzyczny styl pod wpływem estetyki neapolitańskiej.

34 Ani w wykazach B e r n a c k i e g o  (op. cit., t. 2), ani w książce J. Ł u k a s z e w i c z  (Carlo Goldoni 
w polskim oświeceniu. Wrocław 1997) nie znalazłam potwierdzenia, by sztuka ta była wykonywa-
na przed polską publicznością.

 Porównanie kolejnych wariantów realizacji librett, począwszy od tego zaprezentowanego w Wenecji 
w Teatro Giustinan di San Moisè jesienią 1749, przez kolejne, opublikowane w Parmie (1752), we 
florencji (1752), w Lejdzie (1752), znowu w Wenecji (1753), w Trieście (1756), a skończywszy na 
weneckiej publikacji libretta z r. 1795, nie wskazuje na przynależność arii La mia crudel tiranna do 
drukowanego tekstu podstawowego. Nie znajdziemy też „Wenecjanki” w indeksie arii dołączonym 
do libretta opracowanego na podstawie wersji z 1749 r. (zob. na stronie: http://www.librettidope-
ra.it/zps_gol/Z_pdf/023%20Negligente.pdf, s. 52 ádata dostępu: 13 IX 2019ñ), co sugeruje, że La 
mia crudel tiranna wprowadzono jako dodatkową atrakcję wokalną dopiero w wersji londyńskiej.

 Realizatorzy projektu Varianti all’opera (zob. na stronie: http://www.variantiallopera.it/public 
ádata dostępu: 12 X 2019ñ), konsolidującego badaczy z uniwersytetów w Padwie, w Mediolanie 
i w Sienie (A. L. Bellina, A. Chegai, G. Polin, C. Toscani), uprzystępniają do analizy komparaty-
stycznej warianty librett realizowanych na scenach europejskich w w. XVIII, przy czym koncen-
trują się na czterech twórcach: C. Goldonim, N. Jommellim, P. Metastasiu i G. B. Pergolesim. Zob. 
też Catalog of Opera Librettos Printed Before 1800. Prepared by O. G. Th. S o n n e c k. T. 1. Wash- 
ington 1914, s. 787–788. – Jw., t. 2, s. 1280.

35 Zob. na stronie: http://italianaria.bodleian.ox.ac.uk/result.php?task=record&offset=0&rec=9652 
(data dostępu: 15 IX 2019).

36 G. K i n g, Carlo Goldoni and the 18th-century London Stage, s. 38–40. Na stronie: https://core.
ac.uk/download/pdf/78865317.pdf (data dostępu: 15 IX 2019). Il negligente był to utwór powsta-
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W roku 1750 sztuka Il Negligente została przeniesiona ze sceny Little Theatre 
do King’s Theatre, gdzie spektakl powtórzono dwukrotnie. Nie był to fortunny czas 
dla włoskiej trupy i repertuaru buffo – choćby z tego względu, że zarządzanie eks-
centrycznego dr. Johna francesca Crosa doprowadziło do bankructwa teatru, do 
uwięzienia dyrektora i do zamknięcia opery na kolejne trzy lata 37. Może należałoby 
ograniczyć komentarz na temat tej burletty 38 do przywołania stwierdzenia badaczy, 
że przeszła ona przez scenę londyńską niezauważona, i odnotować zgryźliwy ko-
mentarz brytyjskiego aktora Colleya Cibbera, który przewidywał, że sztuka ta – jak 
chora roślina – umrze, zanim zapuści korzenie 39, gdyby nie relacja Burneya, który 
przypomniał, że to w tym spektaklu wcielający się w rolę Pasquina 40 tenor wirtuoz 
filippo Laschi 41 wykonał czarująco arię La mia crudel tiranna, budzącą zawsze 
aplauz publiczności 42.

ły na rok przed Teatrem komediowym, w którym Goldoni zamanifestował potrzebę reformy teatru, 
ale – jak podkreśla K i n g  (ibidem, s. 41) – już w tym utworze wdrożył zasady postulowane później.

37 Zob. S. W i l l a e r t, Italian Comic Opera in London 1760–1770, s. 11. Na stronie: https://www.
researchgate.net/publication/299967743 (data dostępu: 14 IX 2019). Zob. też K i n g, op. cit., s. 30.

38 W drugiej połowie XVIII i na początku XIX w. w Anglii określano tym terminem włoską operę ko-
miczną, często parodystycznie traktującą tematykę i konwencje opery seria; używał tego terminu 
i opisywał przykłady utworów tej odmiany jeden z pierwszych muzycznych historiografów B u r n e y 
(A General History of Music, s. 129; Obecny stan muzyki we Francji i Italii, s. 148, przypis 187), 
przyznając, że póki Anglia nie poznała oper komicznych Latilli, Ciampiego i Galuppiego, niewiele 
wiedziano o specyfice burletty. Zob. K i n g, op. cit., s. 30. – J a c o b s, op. cit., s. 49. 

 Świadomość odrębności tej odmiany utworów operowych poświadcza osobliwy dokument: A Letter 
to the Author of the Burletta Called Hero and Leander: In Refutation of What He Has Advanced in 
His Dedication to Philips Glover, Esq. on the Statutes for the Regulation of Theatres, the Conduct of 
Mr. Palmer, of Mr. Justice Staples, and the Other Justices; and Also of His Observations on the [...]
Establishment of a Theatre in Wellclose Square (London 1787). Jego autor próbuje przekonać czy-
telnika, że zarówno burletty, jak i widowiska pantomimiczne powinny podlegać cenzurze Lorda 
Szambelana, ponieważ mogą one wpływać niekorzystnie na moralność społeczeństwa.

39 Zob. S. W i l l a e r t: Goldoni’s Comic Operas in London in the 1760s: Relations Between an Italian 
Genre and a London Audience. 2009, s. 1. Na stronie: https://www.researchgate.net/publica-
tion/317955899_Goldoni’s_Comic_Operas_in_London_in_the_1760s_Relations_Between_an_Ita-
lian_Genre_and_a_London_Audience_appeared_in_Italian_in_2009_ (data dostępu: 14 IX 2019); 
Le opera comiche del Goldoni nella Londra del 1760: il apporto tra un genere italiano e un pubblico 
inglese. „Atti del Convegno” 14 (2009): Goldoni, la musica, la scena, l’Europa. Problemi di critica 
goldoniana, s. 267.

40 Według rejestru B u r d e n a  – zob. na stronie: http://italianaria.bodleian.ox.ac.uk/result.php?ta-
sk=record&offset=0&rec=9653 (data dostępu: 15 IX 2019).

41 f i l i p p o  L a s c h i  (1738–1789; jego nazwisko pisano też: Larschi lub Larchi) – tenor włoski 
wspominany z podziwem nie tylko przez Burneya, ale też przez W. A. Mozarta czy G. Casanovę; 
choć karierę śpiewaka rozpoczął od ról serio, to jego żywiołem stała się opera buffa, występował 
właśnie w takim repertuarze w Londynie (1748–1750), w Brukseli (1749), w Amsterdamie (1750), 
w Wiedniu (1765–1768) – do jego ważnych dokonań należy zaliczyć występy w licznych komediach 
per musica Goldoniego; w latach siedemdziesiątych XVIII w. uczył takich śpiewaków, jak bas 
L. Bassi czy tenor M. Kelly; był również autorem arii śpiewanych w pasticcios (np. The Maid of the 
Mill, 1765) – biogram w: The Grove Book of Opera Singers. Ed. L. W i l l i a m s  M a c y. Oxford 2008, 
s. 269 (autorzy hasła: R. G. K i n g, f. P i p e r n o, S. W i l l a e r t). Śpiewane przez niego arie by-
wały wydawane w odrębnych zbiorach, np. The Favourite Songs in the Opera call’d Li Tre cicisbei 
ridicoli. [Score] (London 1749). Zob. A. C h o r o n, f. f a y o l l e, Dictionnaire historique de musiciens 
artistes et amateurs, morts ou vivans. Paris 1817, s. 402.

42 B u r n e y, A General History of Music, s. 460. Londyńskie występy Laschiego i Petriciego w burlet-
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Czy występując od 22 IX 1765 do 22 III 1767 na dworze hetmana Jana Kle-
mensa Branickiego w Białymstoku, a także gościnnie na królewskim dworze Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego w 1766 roku, Laschi zaprezentował polskiej pu-
bliczności tę piękną wenecką arię? Czy to ona przyczyniła się w jakimś stopniu do 
tego, że przez warszawskich aktorów był „wynoszony pod niebiosa” 43? Czy mogła 
być włączona do wystawionego wiosną 1766 w białostockim teatrze Il cavaliere per 
amore, dwuczęściowego intermezza, azione comica 44 spółki Giuseppe Petrosellini – 
Niccolò Piccini, w którym to spektaklu Laschi kreował rolę florinda, a może była 
wykonana w czasie koncertu? 45 Nie jest to nieprawdopodobne.

Nadal otwarte pozostaje pytanie, czy to Ciampi był autorem melodii – nie na-
trafiłam na dokumenty i publikacje, które by to poświadczały. Poza tym w jednym 
z francuskich XIX-wiecznych zbiorów pieśni, Le Chansonnier des Graces. Avec la 
musique gravée des airs nouveaux 46, gdzie osobno podano słowa „Wenecjanki” wraz 

tach wspominał Ch. B u r n e y  po wielu latach i w polemice z J. J. Lefrançois de Lalande’em 
(Voyage d’un François en Italie, fait dans les années 1765 & 1766: contenant l’historie & les anec-
dotes les plus singulières de l’Italie, & sa description, les mœurs, les usages, le gouvernement, le 
commerce, la littérature, les arts, l’histoire naturelle & les antiquités, avec des jugemens sur les 
ouvrages de peinture, sculpture & architecture, & les plans de toutes les grandes villes d’Italie. 
Venise [1769]). Próbował on wykazać, że aktorzy włoscy jeśli potrafią śpiewać, to nie potrafią grać. 
B u r n e y  (Obecny stan muzyki we Francji i Włoszech, s. 437) przywoływał właśnie tych dwu śpie-
waków jako przykład spójnego łączenia umiejętności wokalnych z aktorskimi przez artystów po-
chodzących z Italii. Zob. też Ch. B u r n e y, De l’état présent de la musique en France et en Italie, 
dans les Pays-Bas, en Hollande et en Allemagne, ou Journal de voyages faits dans ces différens 
pays avec l’intention d’y recueillir des matériaux pour servir à une histoire générale de la musique. 
Trad. Ch. B r a c k. Gênes 1809–1810, s. 293.

43 W. J a k u b o w s k i, list do J. K. Branickiego. W zb.: Teatr Narodowy 1765–1794. Red. J. K o t t. 
Warszawa 1967, s. 643.

44 A. Ż ó r a w s k a - W i t k o w s k a  (Muzyka na dworze Jana Klemensa Branickiego. W zb.: Dwory 
magnackie w XVIII wieku. Red. T. K o s t k i e w i c z o w a, A. R o ć k o. Warszawa 2005, s. 239), 
opisując repertuar wystawiany w latach sześćdziesiątych XVIII w. na dworze J. K. Branickiego 
w Białymstoku, zwraca uwagę na to, że sztuka ta miała dwie wersje. Wersja starsza, krótsza, były 
to właśnie intermezza, które przekształciły się w utwór dłuższy i bardziej rozbudowany (dla 7 śpie-
waków). 

 W zachowanych librettach z epoki widoczna jest pewna dowolność w klasyfikowaniu tego utwo- 
ru: w wydaniu wiedeńskim [1766?] (Digitale Library of Congress, Control Number 2010664664) 
oraz w drezdeńskim – włosko-niemieckim – wydaniu tej sztuki z 1766 r. (jw., Control Number 
2010664665) znajdujemy wskazanie, że jest to azione comica per musica; w wersji bolońskiej 
z 1763 r. (Digitale Biblioteca Nazionale Centrale di Roma) oraz lizbońskiej z 1764 r. (Digitale Sam-
mlungen der Universitätsbibliothek Bayreuth) – farsetta; w druku turyńskim z 1762 r. – opera 
buffa (Biblioteca Digitale Italiana); na karcie tytułowej wersji wydanej w Pizie, podobnie jak we 
włosko-duńskiej wersji z Kopenhagi z 1769 r. (Library of Congress, Control Number 2010664543), 
widnieje nazwa: dramma giocoso in musica. 

45 Występy na scenie białostockiej Laschiego, „virtuoso di camera di S. A. Reale il Principe Carlo ddi 
Corena, Duca di Bar”, poświadcza nie tylko B e r n a c k i  (op. cit., t. 2, s. 214). Białostocki fragment 
tej trwającej 50 lat kariery scenicznej włoskiego tenora został omówiony w rozprawie Ż ó r a w- 
s k i e j - W i t k o w s k i e j  (op. cit., s. 238–239). Zob. też I. K u l e s z a - W o r o n i e c k a, Cudzoziem-
cy w Białymstoku w XVIII wieku. „Studia Podlaskie” 19 (2011), s. 147.

46 Była to seria śpiewników wydawana w Paryżu w latach 1796–1848 pod wspólnym tytułem Le 
Chansonnier des Graces. Avec la musique gravée des airs nouveaux. Zob. edycję z r. 1808 (s. 225 
ásłowañ; dodatek nutowy – s. 25 ánr 35ñ).
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z tzw. prymką, pozwalającą rozpoznać linię melodyczną utworu tak lubianego przez 
warszawską publiczność Teatru Narodowego w latach dziewięćdziesiątych wie- 
ku XVIII, wskazano na innego kompozytora niż Ciampi. Pod tytułem canzonetty 47 
widnieje dopisek: „Musica per Signor Bianchi” 48. Kuszący jest pomysł, by uznać tę 
melodię za stworzoną przez pierwszego gondoliera-poetę Antonia Bianchiego 49, ale 
on pisał przede wszystkim poematy heroiczne i heroikomiczne, muzykę zaś do jego 
dramatów muzycznych komponowali inni (A. Boroni, G. Latilla). Jednakże równie 
dobrze – zwłaszcza że temat jest nieco przetworzony w stosunku do wcześniej 
przedstawionych wersji muzycznego zapisu 50, a zbiór wydano w roku 1808 – może 
to być ścieżka prowadząca do kompozytora, który zmienił pierwotną wersję: może 
był to słynny kompozytor francesco Bianchi 51? Na tym etapie badań sprawa au-
torstwa „Wenecjanki” musi pozostać nierozstrzygnięta – na pewno wiemy, że ten 
temat muzyczny powstał nie później niż w 1749 roku.

Wariacje na temat „Wenecjanki”

Wskazane przeze mnie wyciągi muzyczne tej samej arii pochodzącej z dwu różnych 
oper mają charakter aranżacji na głos i towarzyszące mu instrumenty i opracowa-
ne są dla konkretnych włoskich wykonawców: dla Andrei Nozzariego, nazywanego 
„ojcem tenorów” wybitnego odtwórcy ról w operach Rossiniego, oraz dla Teresy 
Bertinotti-Radicati, świetnej sopranistki o światowej sławie 52. Z takiego zapisu 

47 La mia crudel tiranna kwalifikowano jako a r i ę  (pieśń solową z akompaniamentem orkiestry, 
wykonywaną w operze, oratorium, kantacie), a r i e t t ę  (tzw. małą arię, o pogodnym, lekkim cha-
rakterze, często o budowie dwuczęściowej, w XVIII w. przyjmującej formę ronda) lub c a n z o n e t-
t ę  (krótką pieśń solową o włoskiej proweniencji, często nie mającą związku z operą). Zob. H a b e-
l a, op. cit., s. 17–18, 33. – J a c o b s, op. cit., s. 19, 55.

48 Le Chansonnier des Graces (1808), s. 225. To jedyny znany mi dokument, który poświadcza, że 
Bianchi jest autorem melodii La mia crudel tiranna.

49 A n t o n i o  B i a n c h i  (ur. między 1700 a 1720, zm. ?) – autor m.in. poematu Davide re d’Israele. 
Poema eroico sagro di A. B. servitore di gondola veneziano (1751) oraz oratorium dramatycznego 
Elia sul Carmelo, Le villeggiatrici ridicol, drama giocoso per musica czy L’Oridegno, o sia la Cuccagna 
conquistata, poema eroicomico di Antonio Bianchi (1759). Zob. Biographie universelle ancienne et 
moderne. T. 4. Paris 1843, s. 268. – Biographie universelle des hommes qui se sont fait un nim. 
Oprac. f.-X. f e l l e r. T. 3. Nevers 1845, s. 381. – Dizionario biografico degli Italiani. T. 10. [Roma] 
1968 (autor hasła: G. f. T o r c e l l a n). – Na stronie: http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-
-bianchi_res-0df42abb-87e8-11dc-8e9d 0016357eee51_ (data dostępu: 11 IX 2019).

50 Zob. aneks I 5.
51 Należałoby w przyszłości przestudiować pod kątem autorstwa melodii La mia crudel tiranna twór-

czość f r a n c e s c a  B i a n c h i e g o  (1752–1810), włoskiego kompozytora, w latach 1785–1791 
i 1793–1797 organisty w bazylice św. Marka w Wenecji, autora oratoriów religijnych Gioas, re de 
Giuda, Agar Fugiens, Abramo et Isacco oraz oper wystawianych nie tylko w Italii, ale też w Londy-
nie i w Paryżu – np. La Zemira, La villanella rapita, La vendetta di Nino, o sia Semiramide, La Fa-
mille vénitienne, ou Le Château d’Orsen (zob. „Mercure de france. Journal littéraire et politique” 1811, 
nr 48, s. 467. – Biographie universelle ancienne et moderne, s. 268–269. – Baker’s Biographical 
Dictionary of Musicians. Ed. N. S l o n i m s k y, G. S c h i r m e r. New York 1958, s. 150).

52 A n d r e a  N o z z a r i  lub N o s a r i  (1776–1832) – pochodzący z Bergamo śpiewak o osobliwym 
rejestrze wokalnym: mógł śpiewać partie tenorowe i barytonowe; pierwotnie występował w medio-
lańskiej La Scali, w latach 1803–1806 był zatrudniony w Théâtre Italien w Paryżu, po powrocie 
wzmocnił swoją pozycję w świecie operowym dzięki współpracy z G. Rossinim (1815 – Elisabetta 
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można wnioskować, że pieśń La mia crudel tiranna mogła być prezentowana w ra-
mach europejskich występów solowych obojga artystów, stopniowo stając się 
modną salonową piosenką. Istotne jest to, że melodia ta opuściła teatr, by rozpocząć 
niezależną karierę solową.

Koniec lat dziewięćdziesiątych XVIII wieku oraz okres 1800–1835 to czas nie-
bywałej kariery tej canzonnetty 53. Umieszczano ją w zbiorach arii i pieśni scenicz-
nych: poza przywołanym już zbiorem Le Chansonnier des Graces. Avec la musique 
gravée des airs nouveaux z 1808 roku, znajdziemy ją również wśród 19 utworów 
„2º Cahier d’Ariettes et de Romances, avec La Musique” z lat 1808–1811 54, w oto-
czeniu innych włoskich pieśni (Presso del rio che piange czy Sono innamorato), 
romansów francuskich (La Queue de lapin), kompozycji Meissoniera 55 oraz aran-
żacji G. Morisota 56.

Ale oprócz tego melodia La mia crudel tiranna okazała się inspiracją dla muzy-
ków proponujących ciągle nowe jej aranżacje, jak choćby ta na głos z towarzyszeniem 
harfy i fortepianu, w muzycznym opracowaniu Edwarda Smitha Biggsa, opubliko-
wana w Londynie prawdopodobnie około 1797 roku 57, albo w późniejszej o rok 

regina d’Inghilterra áElżbieta, królowa Angliiñ, w roli Leicestera; 1816 – Otello, ossia Il moro de 
venecia áOtello lub Maur weneckiñ, w roli tytułowej; 1822 – Zelmira, w roli Antenora) i G. Donizet-
tim (1823 – Alfred Wielki, w roli tytułowej); po zakończeniu kariery na scenie poświęcił się pracy 
pedagogicznej. Zob. S. L a m a c c h i o, Nozzari, Andrea. Hasło w: Dizionario Biografico degli Italiani. 
T. 78 (2013). Na stronie: http://www.treccani.it/enciclopedia/andrea-nozzari_(Dizionario-Biogra-
fico) (data dostępu: 11 IX 2019). Zob. też f. R e g l i, Dizionario biografico dei più celebri poeti ed 
artisti melodrammatici, ecc. 1800–1860. Torino 1860, s. 364. – K a m i ń s k i: op. cit., t. 1, s. 322; 
t. 2, s. 289, 296, 314.

 T e r e s a  B e r t i n o t t i - R a d i c a t i  (1776–1854) – sopranistka o bardzo błyskotliwej europejskiej 
karierze (dużo podróżowała, występując w teatrach w Amsterdamie, Lizbonie, Londynie, Monachium, 
Wiedniu czy Dublinie). Specjalnie dla niej mąż f. A. Radicati skomponował Fedrę (1811) z popi- 
sową rolą tytułową. W latach 1811–1812 występowała w londyńskim King’s Theatre, zachwyca- 
jąc publiczność Mozartowskimi rolami w Czarodziejskim flecie i Così fan tutte. Po śmierci  
męża, w r. 1823, Bertinotti porzuciła scenę i poświęciła się pracy pedagogicznej – zob. przypis 31. 
Zob. G. G r o v e, J. A. f u l l e r  M a i t l a n d, A. H. S. W o d e h o u s e, Dictionary of music and 
musicians (1450–1889) by eminent writers. T. 1. New York 1879, s. 248. – Cyclopedia of Music  
and Musicians. Ed. J. D. C h a m p l i n  j r. and W. f. A p t h o r p s. T. 3. New York 1888–1890, 
s. 173.

53 Zob. przypis 47. Nazwa ta pojawia się w zbiorze pieśni Le Chansonnier des Graces (s. 225).
54 „2° Cahier d’Ariettes et de Romances, avec La Musique. 1808[–1811]”. Paris 1808–1814, nr 3, s. 7.
55 Tytuł pieśni: Si vous avez une femme volage (jw., s. 8). Nie ma pewności co do autorstwa muzyki: 

czy chodzi o Josepha Meissonniera (1790–1850), gitarzystę, aranżera, kompozytora, czy o jego 
brata, Jeana Antoine’a (1783–1857), który również komponował i opracowywał utwory teatralne.

56 Utwór o incipicie: Dans cette belle contrée, odnotowano w zbiorze pieśni jako Romance de Lucrèce (jw., 
s. 15). Autorem słów tej libertyńskiej arii, znanej też pod innymi tytułami: Lucrèce, romance par 
M.*** avocat-général du roi, au Parlament de Paris czy Tarquin et Lucrèce, jest  XVII-wieczny poeta 
J.-N.-M. Guérineau de Saint Péravi. Zob. Petite encyclopédie poétique; ou, Choix de poésies dans 
tous les genres. T. 8. Ed. L. P h i l i p o n  d e  L a  M a d e l a i n e. Paris 1804, s. 104–106. Zob. też 
Nouvelle encyclopédie poétique: ou, Choix de poésies dans tous les genres. T. 14. Paris 1818, s. 66– 
68. – Correspondance littéraire, philosophique et critique de Grimm et de Diderot, depuis 1753  
jusqu’en 1790. T. 2. Paris 1829, s. 455–456.

57 Zbiór E. S. B i g g s a  (Twelve Venetian Airs. Rt. Birchall [ok. 1797]) zawiera aranżacje popularnych 
w XVIII w. pieśni włoskich: 1. La biondina in gondoletta; 2. O miei cari Veneziani, 3. S’e pur vero 
quel dite; 4. Vo stare sulla mia; 5. L a  m i a  c r u d e l  t i r a n n a  (s. 10–11); 6. Non so come la sia; 
7. Senti cara Ninetta; 8. Cangia quel tuo rigore; 9. Irene dov’è Irene; 10. Senza costrutto o cara; 11. 
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wersji Jana Křtitela Vaňhala (Johanna Baptysty Vanhala vel Wanhalla) Arietta 
Italiana: la mia crudel tiranna &c. con sei Wariazioni per il Pianoforte z 1799 roku 58. 
„Wenecjankę” wpleciono także w bukiet 7 popularnych arii, zaaranżowanych na 
harfę oraz flet lub skrzypce przez kompozytorkę i instrumentalistkę Sophię Dussek, 
która też sama wykonywała tę pieśń na koncertach 59. Chwalono dedykowane Ale- 
ksandrowi Scottowi wariacje fortepianowe na temat tej pieśni autorstwa Jeana 
Théodore’a Latoura, pianisty księcia Walii 60, słuchano innej wersji na tenże instru-
ment Josepha Jelinka (Gelinka) 61, do pianistycznego Pot pouri włączył ją Christopher 
Meineke 62, z uznaniem przyjmowano subtelną ornamentykę wersji na niemiecki 
flet Charlesa Sausta 63, wreszcie śpiewano ją z akompaniamentem gitary opraco-
wanym przez Luigiego Picchiantiego 64. Wydaje się, że ten materiał czeka na wnik- 

Misera son tradita, 12. L’amore che sento dentro del petto. Zapis dwu wariantów melodycznych – 
zob. aneks I 6.

58 Zob. J. K. V a ň h a l  / J. B. V a n h a l  / W a n h a l l, Arietta Italiana: la mia crudel tiranna &c. con 
sei Wariazioni per il Pianoforte. 1799. Wykazują tę publikację: „Allgemeine musikalische Zeitung”. 
Hrsg. f. R o c h l i t z. T. 1. Leipzig 1798 (Musicalien, Instrumentalmusik IX). – J. G. M e u s e l, 
Teutsches Künstlerlexikon oder Verzeichniss der jetztlebenden teutschen Künstler: nebst einem 
Verzeichniss sehenswürdiger Bibliotheken, Kunst-, Münz- und Naturalienkabinette in Teutschland 
und in der Schweiz. T. 2. Lemgo 1809, s. 478.

59 The favorite airs, of Drink to me only, La Mia crudel tiranna, &My ain kind deary O! with variations 
for the harp, and flute or violin accompt. ad libitum, composed, arranged [...] by S. Dussek. Set 7. 
London 1815. W katalogu Women Composer Collection Inv. (poz. 935) – nieco inna data publikacji 
owego druku [1810?]. Zob. Women Composers Author Index – Gale – tu jej kompozycje odnotowane 
są pod panieńskim nazwiskiem: Sophia Corri; powtórzono informację o publikacji (z 1810 r.?) za 
wcześniejszym źródłem (s. 55). G r e e n e  (op. cit., s. 3444) rejestruje koncertowy występ Dussek 
w dublińskim teatrze 16 III 1805 – śpiewała wówczas La mia crudel tiranna, akompaniując sobie 
na harfie.

60 „Sul Margine d’un Rio,” a favourite Italian Air, arranged as a Duet for the Harp and Piano forte. By 
T. Latour, Pianiste to His Royal Highnes, the Prince of Wales (wydanie tych wariacji komentował 
„The Monthly Magazine” á1806, t. 22, s. 170ñ). – A favourite Italian Air, with twelve Variations for 
the Piano Forte, with an Accompaniment for the Flute (ad libitum) composed and dedicated to Ale-
xander. Scote, Esq. by T. Latour, Pianiste to His Royal Highnes, the Prince of Wales (wydanie tej 
kompozycji reklamował periodyk „Cabinet: Or, Monthly Report of Polite Literature” á1807, t. 2, 
s. 330ñ). Dzisiaj dostępna jest wersja późniejsza: „Sul margine d’un Rio”: A favorite Italian air with 
12 variations for the pianoforte with an accompanimentfor the flute ad lib. dedicated to Colonel 
Nloomfield. Philadelphia [1823–1824] – zob. aneks I 7.

61 J. J e l i n e k  / G e l i n e k, Variazioni all’italiana per il pianoforte, sopra l’arietta La mia crudel ti-
ranna d’amarmi un di guiro. Nr 54. Vienna – na tę publikację wskazuje Catalogo-del-Fondo-Bottini, 
poz. 609. Zob. też Verzeichniss von Musikalien welche in der Musik und Instrumenten-Handlung 
bey Falter und Sohn in München In der Residenz-Schwabinger-Straße Nro. 33. München 1822, 
s. 86. – Hofmeisters Handbuch der Musikliteratur. T. 1–3. 1845, s. 164. – T. C h i n i, G. T o n i n i, 
La raccolta di manoscritti e stampe musicali „Toggenburg” di Bolzano (secc. XVIII–XIX). EDT srl. 
1986, s. 800 (poz. 795). – Handbuch der musikalischen Literatur: oder allgemeines systematisch 
geordnetes Verzeichnis gedruckter Musikalien, auch musikalischer Schriften und Abbildungen mit 
Anzeige der Verleger und Preise. T. 2. Hrsg. C. f. W h i s t l i n g. Leipzig 1828, s. 426.

62 Ch. C. M e i n e k e, Pot pourri. Baltimore [1807–1809?], s. 5 – zob. aneks I 8.
63 Zob. A Collection of favourite Melodies, with appropriate Embellishments, adapted for the German 

Flute, by Charles Saust, A’o. I. [1800] (i wydania późniejsze 1813–1814). Edycja komentowana 
w przeglądzie nowych publikacji muzycznych: „The Gentleman’s Magazine” (t. 83, cz. 1; t. 113, 
1813, s. 60).

64 L. P i c c h i a n t i, Trentasei ariette nazionali con accompagnamento di chitarra. firenze [ok. 1835] – 
zob. aneks I 9.
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liwą analizę komparatystyczną i komentarz muzykologa; zanim to nastąpi, możemy 
cieszyć się, że w kakofonicznym wieku XXI ktoś dostrzegł i docenił proste i czyste 
brzmienie „Wenecjanki”, bo powróciła ona w wersji koncertowej i płytowej 65.

„Wenecjanki” kontrafakturowe spotkania z tekstem

Wariabilność melodyczną „Wenecjanki” można uznać za przejaw inwencji każdego 
kolejnego muzyka opracowującego własną wersję wykonania dobrze znanego te-
matu muzycznego. Towarzyszy jej jednocześnie zjawisko kontrafaktury, polegające 
na łączeniu melodii „Wenecjanki” z wieloma różnymi tekstami. W przypadku pol-
skich wariantów ten motyw muzyczny najtrwalej zrósł się z arią Starego Dominika 
i stał się ważnym komponentem manifestacji jego stoickiej postawy, braku skłon-
ności do ulegania pokusom świata, akceptacji skromnego losu occiarza:

Patrzcie, bogacze świata,
Jak mało człeku trzeba:
Kochania w młode lata,
Na starość kawał chleba.

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

Tak często postać swoję
Odmienia los zdradliwy!
Ja zawsze pcham taczkę moję
I jestem z nią szczęśliwy 66.

W latach dziewięćdziesiątych XVIII wieku ta teatralna piosnka stała się bezpo-
średnią inspiracją dla autora parafrazy „Taczka” śpiewana przez JW Szczęsnego 
Potockiego żonie swojej 67, persyflażowo rozliczającej polityczne wybory marszałka 
konfederacji targowickiej:

Popatrzcie, Polacy, patrzcie
Jak mało jest wam potrzeba

65 Z inicjatywy P. Bassa (flecisty i melomana) w Moulins, w Hôtel du Département, Trio Dauphine 
(skrzypce – M. Giguet, klawesyn – M. van Rhijn, harfa – C. Izambert) zaprezentowało 22 II 2013 
koncert Un Air de bohème dans le salon de Marie-Antoinette. Zaproponowany repertuar muzyczny 
pozwolił słuchaczom powrócić do estetyki czasów królowej Marii Antoniny. W programie oprócz 
instrumentalnej wersji La mia crudel tiranna w wariacyjnym przetworzeniu S. Dussek znalazły się 
również XVIII-wieczne utwory: J.-A. de Mignaux, J. A. Stepana, A. Dumonta oraz L.-Ch. Ragué. 
Zespół kameralny Trio Dauphine powtórzył ten program, uzupełniając go o sonatę J. L. Dusseka, 
w koncercie Marie-Antoinette, musicienne et bohème, wykonanym w operze w Lille 1 VI 2016. Zob. 
na stronach: https://www.opera-lille.fr/fr/saison-15-16/bdd/cat/mercredi/sid/99612_marie-
-antoinette-musicienne-et-boheme; http://solistes-de-demain.com/wp-content/uploads/2017/06/
programme-concert-du-22-f%C3%A9vrier-2013.pdf (daty dostępu: 11 IX 2019).

 Wersja płytowa: La mia crudel tiranna w wykonaniu Th. Buscha (baryton) z akompaniamentem 
gitary M. Agostinellego – utwór na płycie Gabriello Melia: Works For Voice and Guitar z 2004 roku.

66 Zapis przejęty z przygotowywanej przez K o z y r ę  (op. cit., s. 31, 81–82) edycji Taczki occiarza, 
opatrzonej komentarzem filologicznym.

67 „Taczka” śpiewana przez JW Szczęsnego Potockiego żonie swojej. W zb.: Wiersze polityczne czasu 
konfederacji targowickiej i sejmu grodzieńskiego 1793 roku. Oprac. K. M a k s i m o w i c z. Gdańsk 
2008, s. 242.
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Do niewoli, którą macie:
Kajdan, wody i chleba.

Lecz byście mieli to troje,
Cierpcie i bądźcie podłymi,
Wywyższę ja wielkość moję,
A was zrobię nikczemnymi 68.

Z kolei nie satyryczny, lecz patriotyczny charakter zyskała „Wenecjanka”, gdy 
przeniesiono ją do śpiewanej wersji wiersza franciszka Karpińskiego Na dzień 
3 Maja 1791 szczęśliwie doszłej konstytucji krajowej 69. Taki okolicznościowy przy-
kład podała „Gazeta Warszawska” z 7 III 1792 – oto obiad u podkomorzego gro-
dzieńskiego Jundziłła 15 II 1792 został uświetniony odśpiewaniem słów:

Rzucajmy kwiat po drodze!
Tędy przechodzić mają
Szczęścia narodu wodze,
Co nowy rząd składają.
Weźmy weselne szaty!
Dzień to kraju święcony.
Jakże ten król nasz bogaty!...
Skarb jego, serc miliony 70.

Natomiast już po przystąpieniu króla do konfederacji targowickiej melodię 
„Wenecjanki” towarzyszącą wierszowi Karpińskiego spleciono z gorzką strofą utwo-
ru Na pieśń „Rzucajmy kwiat po drodze” roku 1791 zrobioną, w czasie konfederacji 
targowickiej roku 1792 odpisaną przez jedną obywatelkę:

Szczęśliwi, męże zmarli,
Żeście nie doczekali,
By Wam wolność wydarli
I zdradą krew przelali.
Grzebcie się głębiej braty,
Król tylko nasz jest bogaty,
Skarb jego fałsze i zdrady 71.

68 Ibidem. Oba utwory śpiewane do melodii „Wenecjanki”: „Taczka” śpiewana przez JW Szczęsnego 
Potockiego żonie swojej oraz Na pieśń „Rzucajmy kwiat po drodze” roku 1791 zrobioną, w czasie 
konfederacji targowickiej roku 1792 odpisaną przez jedną obywatelkę (przypis 71) jako pierwsza 
przedstawiła K. M a k s i m o w i c z  w artykule Tarcia polemiczne, „responsy” i trawestacje w szer-
mierce poetyckiej schyłku XVIII wieku („Napis” 22 á2016ñ, s. 58).

69 Przyporządkowywano ów wiersz do melodii „Patrzcie, bogacze świata” zarówno w wydaniach dzieł 
f. K a r p i ń s k i e g o  (Dzieła. Nakład W. K r a s i ń s k i. Warszawa 1830, Księga III, XXXII, s. 148), 
jak i w śpiewnikach (J. H o r o s z k i e w i c z: Echa minionych lat. Wiersze, pieśni z muzyką, marsze 
wojska polskiego z końca 18. i początku 19. wieku. Lwów 1889, z. 1, s. 11–12; Pieśni z muzyką. 
Marsze Wojska Polskiego z końca 18. i początku 19. wieku. Zebrał, wyd. ... Z. 1. Kraków 1898, 
s. 11–12).

70 f. K a r p i ń s k i, Na dzień 3 Maja 1791 szczęśliwie doszłej konstytucji krajowej. W: Dzieła, s. 148. 
Zwrócił na to uwagę Z. L i b e r a  w artykule Konstytucja 3 Maja w oczach współczesnych jej poetów 
(„Niepodległość i Pamięć” 2000, nr 1, s. 52).

71 Na pieśń „Rzucajmy kwiat po drodze” roku 1791 [...]. W zb.: Wiersze polityczne czasu konfederacji 
targowickiej i sejmu grodzieńskiego 1793 roku, s. 133.
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Jak widać, w polskich pozateatralnych realizacjach „Wenecjanki” jej popular-
ność pozwalała uwypuklić polemikę polityczną lat dziewięćdziesiątych XVIII wieku, 
towarzyszącą rozpadowi Rzeczypospolitej.

Nieco inny charakter miało kontrafakturowe wykorzystanie tej melodii w obrę-
bie kultur brytyjskiej i amerykańskiej. Melodię La mia crudel tiranna przywiózł do 
Londynu skrzypek i kompozytor angielski William Shield i to jemu przypisuje się 
upowszechnienie „Wenecjanki” z tekstem ballady The Maid of Lodi, ponoć przeło-
żonej z języka włoskiego 72. Podczas gdy aria La mia crudel tiranna wyrażała paradoks 
miłości, polegający na współobecności gorącego uczucia i udręki niepewności, 
podejrzliwości, zazdrości, to The Maid of Lodi, w 5-zwrotkowej wersji Shielda, była 
niejako fabularnym rozwinięciem włoskiego pierwowzoru à rebours:

I sing the Maid of Lodi
who sweetly sung to me
whose brows were never cloudy
nor e’er distent with glee
she values not the wealthy
Unlefs they’re great & good
For she is strong and healthy
and by labour earns her food

And when her days work’s over,
Around a chearful fire
She sings or rests contented
What more can man desire ?
Let those who squander millions
Review her happy lot,
They’ll find their proud pavillions
Far inferior to her Cot.

Between the Po and Parma,
Some Villians seiz’d my Coach;
And dragg’d me to a Cavern
Most dreadful to approach
By which the Maid of Lodi
Came trotting from the fair
She paus’d to hear my wailings
And see me tear my hair.

Then to her market basket
She tied her poney’s rein –
I thus by female courage,
Was dragg’d to life again,
She led me to her dwelling
She chear’d my heart with wine,
And then she deck’d a table, 
At which the Gods might dine.

Among the mild Madona’s
Her features you may find

72 Zob. The Woodman. Together with „The Woodman’s Hut” and „Maid of Lodi”. Na stronie: https://
www.americanantiquarian.org/thomasballads/items/show/91 (data dostępu: 11 IX 2019). Zob. 
też Memoir of William Shield. „The Harmonicon” 1829, cz. 1, s. 49–52.
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But not the fam’d Correggios
Could ever paint her mind
When sing the Maid of Lodi,
who sweetly sang to me:
And when this Maid is married,
Still happier may she be 73.

Jest to śpiewany portret dziewczyny pochodzącej z lombardzkiej miejscowości 
nad rzeką Arno, dziewczyny, której dobroć i spokój, wynikające z cichego szczęścia 
czerpanego przez nią ze skromnego, pracowitego życia, podbiły serce opiewającego 
jej zalety młodzieńca-narratora. Przy tym – w zależności od wersji tekstowej, do 
której sięgniemy – opowiadacz raz jest napadniętym przez złoczyńców podróżnym, 
a innym razem okrętowym rozbitkiem 74, którego nieodmiennie dziewczyna z Lodi 
ratuje z opresji. Nie wiemy, o której wersji wykonanie upominał się lord George 
Byron w młodzieńczym liście z 29 VIII 1804 do miss Elisabeth Pigot 75. Nie wiemy 
również, który wariant pieśni The Maid of Lodi wykonano w roku 1815 podczas 
biesiadnych toastów w trakcie jednego z towarzyskich obiadów w domu Jamesa 
Ballantyne’a, gdy gospodarz podejmował słynnego pisarza Waltera Scotta 76. Mamy 
natomiast pewność, że obieg społeczny tej ballady był powszechny, o czym świad-
czy przedrukowywanie jej słów w piosennikach angielskich, szkockich, irlandzkich 
i amerykańskich pierwszej połowy XIX wieku, najczęściej bez wskazania, do jakiej 
melodii miały być wykonywane 77. Oczywiście, melodyczną i aranżacyjną wersję 

73 Tekst pochodzi z wydania nutowego The Maid of Lodi: A Favorite Ballad with an Accompaniment 
for the Harp Or Piano Forte ze zbiorów W. Shielda (Clementi, Banger, Hyde, Collard&Davis, 26 
Cheapside 1805) – wersja powtórzona w wydaniach z 1807 r. (oryginał w: The British Library) – zob. 
aneks II 2.

74 Maid of Lodi. A favorite ballad with an accompaniment for the harp or piano forte. The music collec-
ted by Mr Shield, when in Italy. London 1804 (obok wersji na głos z towarzyszeniem harfy lub 
fortepianu, zawiera odrębny zapis nutowy na flet lub gitarę; oryginał w: The British Library).

75 Letters and Journals of Lord Byron: With Notices of His Life. T. 1. Ed. Th. M o o r e. New York 1830, 
s 62–63 (lub: francfort 1831, s. 31). Elisabeth Pigot była przyjaciółką młodości i adresatką listów 
nastoletniego Byrona z czasów, gdy rodziny obojga korespondentów mieszkały w Southwell – zob. 
I. P r e g n o l a t o, Elizabeth Bridget Pigot: Byron’s Female Friend. Na stronie: http://byron.nottin-
gham.ac.uk/archive (data dostępu: 25 IX 2019).

76 Zob. J. G. L o c k h a r t, Memoirs of the Life of Sir Walter Scott. T. 2. Paris 1837, s. 291. Zob. też 
Critical and Miscellaneous Essays Collected and Republished by Thomas Carlyle. T. 4. London 
1847, s. 140.

77 Zob. A Garland of New Songs, Containing. 1. The Maid of Lodi. 2. A Peep at the Forty Thieves. 3. 
Nobody Comes to Marry Me. 4 Seven Ages. B. m.,  1790. – A Garland of New Songs: The Post Cap-
tain, the Maid of Lodi, the Beggar Girl, Sally in Our Alley, the Woodland Maid. B. m., 1800, s. 3–5. – 
The Northern Minstrel: Or, Gateshead Songster. Being a Choice Collection of the Most Approved 
Modern Songs: Including Also, a Number of Originals, from the Manuscripts of the Respective Authors. 
B. m., 1806, s. 46–47. – A Favourite Masonic Song. Called Fill Up a Bumper. To which are Added, 
She Lives in the Valley, Tell Her I Love Her, The Maid of Lodi, Nan of Hampton Green. Belfast, b. r., 
s. 3–4. – A New Song Called An Irishman’s Heart for the Ladies. To which are Added, The Maid of 
Lodi, Willie Brew’d a Peck O’ Maut, The Song of the Last Harper, Tom Bowling, and Paddy the Piper. 
Ed. Ch. D i b d i n. Belfast [1810?], s. 3–4. – A New Song Called The Bold Dragoon to which are 
Added, Young William, The Maid of Lodi, One Bottle More, The Lass of Patie’s Mill, and My Bonny 
Nanny O., Hawkers. B. m., [1810?], s. 4–5. – The woodman; The pocket encyclopedia of Scottish, 
English, and Irish songs, selected from the works of the most eminent poets; with original pieces, 
and notes. B. m., 1816, s. 119. – The Vocal Library: Being the Largest Collection of English, Scottish, 
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Shielda równie często drukowano repetycyjnie we wznowieniach lub wariacyjnie 
przetwarzano 78.

Rodzi się pytanie, czy ballada ta, podobnie jak jej poprzedniczka, La mia crudel 
tiranna, była pieśnią wszczepianą do spektakli operowych – zapis w niektórych 
wyciągach muzycznych by na to wskazywał 79. Może być jednak i tak, że to poczu-
cie teatralności wiązało się ze świadomością zapożyczenia włoskiej melodii teatral-
nej przez angielską balladę. Na karcie tytułowej amerykańskiego wyciągu muzycz-
nego „Wenecjanki”, opublikowanego na początku XIX wieku z nowym angielskim 
tekstem, widniał zapis: The Maid of Lodi or La mia crudel tiranna, Venetian air 80, 
w późniejszych wersjach najczęściej nie wskazywano już jednak tej włoskiej gene-
alogii melodycznej. Ślad świadomości proweniencji teatralnej The Maid of Lodi 
odnajdziemy we wspomnieniu XIX-wiecznego londyńskiego aktora Edwarda Ca- 
pe’a Everarda, który kąśliwie skwitował umiejętności kolegi przygotowującego się 
do wokalnego występu, podkreślając, że nie można spodziewać się po nim niczego 
wyrafinowanego, ponieważ śpiewak ten nie odróżnia La mia crudel tiranna od Hey, 
down-derry down 81. Innym przykładem może być sposób skomentowania w kro-
nice teatralnej „The Athenaeum” z roku 1828 motywu muzycznego wykorzystane-
go przez Rossiniego w operze Otello – autor prasowej notatki dopatrzył się podo-

and Irish Songs, Ever Printed in a Single Volume. Selected from the Best Authors Between the Age 
of Shakspeare, Jonson, and Cowley, and that of Dibdin, Wolcot, and Moore. London 1824, s. 448. – 
Minstrel : a collection of popular songs. Philadelphia 1826, s. 264–265. – The New England Pocket 
Songster: A Choice Collection of Popular Songs. Claremont 1846, s. 12–13. Zob. też aneks II 3.

78 Zob. Five songs. Miss Drummond. Jockey’s far awa’. The blue ey’d lassie. The maid of Lodi. Maggy 
Laudes. B. m., [1800?]. – The maid of Lodi: a favorite ballad: with an accompaniment for the harp 
or piano forte / the music by a lady of fashion. London [1802?]. – Edinburgh repository of music 
Containing the most select English, Scottish & Irish airs. 2 volumes in 1. Edinburgh [1818, 1825], 
s. 50 (melodyczna prymka). – [Collection of sheet music from the late 18th century]. B. m., 1790, 
s. 69–70 (wersja Shielda, z akompaniamentem harfy i fortepianu). – B. C a r r, The Maid of Lodi. 
B. m., [1812?] (wersja na fortepian). Na stronie: https://www.loc.gov/resource/musm1a1.10710. 
0/?sp=2&r=-0.866,0.026,2.732,1.273,0 (data dostępu: 25 IX 2019; zob. też aneks I 10). –  
W. f. S m i t h, Introduction and variations on the admired air „The Maid of Lodi” for the Flute, etc. 
Op. 4. London 1820 (na flet z towarzyszeniem fortepianu). – J. P a r r y, Two thousand Melodies, 
selected from the works of eminent English and Foreign authors [...] Arranged for the Flute, Violin, 
Oboe, or Clarionet, most of which may be played on the Cornet à piston, Keyed Bugle, or Accordion 
[...]. London 1841, s. 38 (zapis tematu muzycznego). – W. M. Cahusac’s Annual Collection of Twelve 
favorite Country Dances, with their Basses, For the Year 1804, with proper Directions to each  
Dance, as they are Performed at Court, Bath, and all Public Assemblys. London 1804 (tu: tanecz- 
na wersja The Maid of Lodi). – Select collection of all the marches, minuets, waltzes & airs performed 
by the Pandean’s band at Vauxhall. London, b. r., s. 28 (wersja na fortepian).

79 Zob. zapis katalogowy kompozycji Shielda: „The Maid of Lodi”. L. fol. B. r. Mus. Marian, an opéra. 
(Kl.-A.) L. 1788. – Biographisch-bibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker und Musikgelehrten 
der christlichen Zeitrechnung bis zur Mitte des neunzehnten Jahrhundert. T. 5. Leipzig 1903, s. 158. 

80 Zob. aneks I 11. Por. z notą komentatora muzycznego, który opisując nową publikację nutową 
z r. 1828: Six Italian National Airs, with an Accompaniment for the Spanish Guitar Gulianiego, 
podkreśla, że aria La mia crudel tiranna użyczyła Shieldowi melodii do nowej pieśni The Maid of 
Lodi – zob. „The Athenaeum” 1828, nr 34, s. 540.

81 Memoirs of an unfortunate son of Thespis; being a sketch of the life of Edward Cape Everard, come-
dian. Edinburgh 1818, s. 112–114.
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bieństwa linii melodycznej fragmentu „A me dicesse il ver” do The Maid in Lodi, 
przy czym zaznaczył, że nie tyle chodzi o wykazanie plagiatu, ile o podkreślenie 
klasycystycznej prostoty, bardziej odpowiadającej stylowi muzycznemu Mozarta 
niż Rossiniego 82.

Wśród różnorakich wątpliwości i niedookreśleń pojawia się jeszcze jeden pa-
limpsestowy wątek – wyobraźnię rozbudza dostrzegalne podobieństwo motywu 
tematycznego śpiewki Starego Dominika z przewodnim wątkiem The Maid of Lodi: 
w obu przypadkach bohaterowie czerpią radość z codziennego zatrudnienia, nie 
pragną bogactw, czy fortunniejszego losu, kontentując się życiem takim, jakie jest. 
Wystarczy powiązać tę zbieżność tematyczną z faktem, że The Maid of Lodi włączo-
no do irlandzkiego śpiewnika masońskiego 83, a mason Bogusławski 84, wszczepił 
„Wenecjankę” we własnej wersji tekstowej do przetłumaczonego przez siebie utwo-
ru scenicznego Merciera – wolnomularza należącego do słynnej loży des Neufs 
Sœurs 85. W tym świetle wygłoszona przed zaśpiewaniem piosnki „Patrzcie, bogacze 
świata” kwestia Starego Dominika, pouczającego swego syna, na czym polega sza-
cunek do samego siebie, nabiera dodatkowego znaczenia: „Wstydzić się mojej 
taczki? – Kiedy tak, poczekajże. Otóż na złość tobie, po tej polerowanej śpiewał moję 
zwyczajną piosneczkę póty, póki pan Delomer nie usłyszy i nie przyjdzie tu do 
mnie” 86. Słowa te bowiem można odczytać jako świadomą prowokację mieszczani-
na, któremu poczucie godności nie pozwala dostosowywać się do reguł stanowionych 
dotąd przez arystokrację. Ta zwyczajna piosnka skrzętnego, zapobiegliwego occia-
rza i musztardnika ma być sposobem wyznaczenia strefy równoprawnego kontak-
tu dwu do tej pory zróżnicowanych statusem społecznym stanów.

Przypomnę, że na przełomie wieku XVIII i XIX arię „Patrzcie, bogacze świata” 
publikowano w śpiewnikach jako utwór otwierający zbiór, co świadczy o jej randze 
i popularności w tamtym okresie. Chciałabym potwierdzić, że i w polskich śpiew-
nikach wolnomularskich 87 tego czasu możemy ją znaleźć, ale niestety tak nie jest. 
I choć przesłanki jej wolnomularskiego znaczenia są nader wątłe, to miło jest po-
myśleć, że za sprawą „Wenecjanki” być może dotknęłam jednego z masońskich 
sekretów...

82 „The Athenaeum” 1828, nr 41, s. 652.
83 Zob. aneks II 4.
84 Według L. H a s s a  (Sekta farmazonii warszawskiej. Pierwsze stulecie wolnomularstwa w Warsza-

wie á1721–1821ñ. Warszawa 1980, s. 225, 246, 280–283) Bogusławski od 1785 r. należał najpierw 
do loży krakowskiej przy Wielkim Wschodzie, potem do warszawskiej Świątyni Izis i Świątyni 
Mądrości. Tę pierwszą informację kwestionuje R a s z e w s k i  (Bogusławski, t. 1, s. 155; zob. też 
ibidem, s. 350, przypis 9), uznając, że to błędne wskazanie zostało zweryfikowane w publikacji 
S. M a ł a c h o w s k i e g o - Ł e m p i c k i e g o  Wojciech Bogusławski wolnomularzem („Ruch Literac-
ki” 1929, nr 3).

85 Zob. R. A m a d o u, Un Discours maçonnique de Louis Sébastien Mercier. Soyons maçons et point 
académiciens. „Renaissance traditionnelle” 1973, nr 13. Zob. też L. A m i a b l e, Une Loge maçon-
nique d’avant 1789: la loge des Neuf Sœurs. Paris 1897.

86 K o z y r a, op. cit., s. 81.
87 Zob. Pieśni wolnomularskie. Warszawa [ok. 1810]. – Pieśni wolnomularskie z różnych autorów ze-

brane, Loży Symbolicznej Wschodzącego Słońca na Wschodzie Łomży. Łomża 1816. – Pieśnik 
wolnomularski. Wrocław 1818.
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A N E K S  I

WERSJE MUZYCZNE „WENECJANKI”

1. Piosnka Starego Dominika ze sztuki Taczka occiarza w XIX-wiecznym zapisie O. Kolberga. Źró-
dło: Z. R a s z e w s k i, Na nutę „Wenecjanki”. (1986).  W: Trudny rebus. Studia i szkice z historii teatru. 
Wrocław 1990, s. 148.

2. Piosnka Starego Dominika z Taczki occiarza – wersja instrumentalna w opracowaniu na klawe-
syn z premiery spektaklu. Źródło: jw.
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3. Aria della „Cosa rara”, cantata dal signor Nozari, avec accompagnement de piano et des paroles 
françaises. [Kompozytor: V. M a r t í n  y  S o l e r ]. Paris [1800]. Źródło: Gallica, Bnf.
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4. Karta tytułowa i pierwsza strona arii veneziana zatytułowanej La mia crudel tiranna ze spekta-
klu Due nozze e un sol marito (druk z r. 1815). Źródło: Google Books.
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5. Śpiewnik Le Chansonnier des Graces. Avec la musique gravée des airs nouveaux. Paris 1808; 
dodatek nutowy – s. 25 (nr 35). Źródło: Google Books.
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6. E. S. B i g g s, Twelve Venetian Airs. Rt. Birchall [ok. 1797]. Źródło: https://archive.org/stream/
twelvevenetianai01bigg#mode/2up.
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7. Wersja J. Th. L a t o u r a, pianisty księcia Walii: „Sul margine dun rio”: A favorite Italian air with 
12 variations for the pianoforte with an accompanimentfor the flute ad lib. dedicated to Colonel Nloomfield. 
Philadelphia [1823–1824]. Źródło: https://www.loc.gov/resource/musm1a1.11571.0/?sp=1&r=-0.866, 
-0.368,2.732,1.273,0.
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8. Ch. C. M e i n e k e, Pot pourri. Baltimore [1807–1809?]. Źródło: https://babel.hathitrust.org/
cgi/pt?id=mdp.39015096473734&view=1up&seq=1.
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9. L. P i c c h i a n t i, Trentasei ariette nazionali con accompagnamento di chitarra. firenze [ok. 1835]. 
Źródło: https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11161478_00005.html.
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10. Amerykańska wersja B. C a r r a, przedrukowana w: Anthology of Early American Keyboard 
Music, 1787–1830. Źródło: https://www.areditions.com/arfiles/product_images/A001Y014_samples.
pdf.
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11. G. E. W i l l i a m s, (G. E b e n e z e r), The Maid of Lodi, or La Mia crudel tiranna a Venetian air 
arranged as a rondo for the piano forte and inscribed to Miss Austin, G. E. Blake No. 1. Philadelphia 
[1807–1808]. Library of Congress Control Number: 2015562631.
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A N E K S  I I

WERSJE TEKSTÓW „LA MIA CRUDEL TIRANNA” I „THE MAID Of LODI”

1. Śpiewnik Le Chansonnier des Graces. Avec la musique gravée des airs nouveaux. Paris 1808, 
s. 225 – słowa; dodatek nutowy – s. 25 (nr 35). Źródło: Google Books.
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2. Bostońska wersja wyciągu muzycznego z tekstem The Maid of Lodi, na głos, harfę i fortepian, 
powtarzającego zapis Shielda (Boston [ok. 1807]). Źródło: https://imslp.org/wiki/The_Maid_of_Lodi_
(Shield%2C_William).
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3. Broadside Ballads Online – a digital collection of English printed ballad-sheets from between the 
16th and 20th centuries – ballada The Maid of Lodi, Roud Number: V5451. Źródło: http://ballads.bod- 
leian.ox.ac.uk/view/sheet/18364.
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4. Karta tytułowa irlandzkiego śpiewnika masońskiego: A Favourite Masonic Song. Called Fill Up 
a Bumper. To which are Added, She Lives in the Valley, Tell Her I Love Her, The Maid of Lodi, Nan of 
Hampton Green. Belfast, b. r. Źródło: Google Books.
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A b s t r a c t

LIDIA IGNACZAK University of Łódź 
ORCID: 0000-0001-9936-926X

SO-CALLED “VENETIAN SONG” HYPOTHESES ON ATTRIBUTION AND CULTURAL  
CIRCULATION Of AN ITALIAN SONG POPULAR IN THE AGE Of ENLIGHTENMENT

The article discusses the circumstances accompanying the dissemination of one of the most popular 
European 18th c. theatre melodies that, as so-called “Venetian song,” was known to Warsaw audience 
from the year 1790 when, as Dominic’s song was heard in Taczka occiarza (The Vinegar Maker’s Wheel-
barrow), a play translated and adapted to the Polish audience by Wojciech Bogusławski.

The paper also reveals the mechanisms that impede recognition of the melody’s Italian original, 
namely the aria La mia crudel tiranna (The Maid of Lodi), from the year 1749 inserted into many Euro-
pean comic operas, and at the turn of the 18th and 19th c. was popular in salon music performances 
of various nature (from occasional, satirical songs of political character to freemasonic ballads).

The evidence of the strong presence of the “Venetian song” in the 18th and 19th c. music culture 
is found in many documents of the epoch, both in musical prints and in french, English, Irish, and 
American songbooks. The sources acknowledge the many variation transformations of the melody  
and its contrafact usage.
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APOTEOZA „TWARZY AUTENTYCZNEJ” – O „GRENADIERZE-fILOZOfIE” 
CYPRIANA GODEBSKIEGO UWAGI WSTĘPNE

Grenadier-filozof. Powieść prawdziwa wyjęta z dziennika podróży roku 1799 Cypria-
na Godebskiego to utwór, który już podczas pierwszej lektury skłania do postawie-
nia licznych pytań: począwszy od kwalifikacji gatunkowej (powieść to, powiastka 
filozoficzna czy dziennik podróży?), przez relację między pierwszoosobowym narra-
torem-bohaterem a autorem empirycznym 1, po kwestię dotyczącą możliwych in-
terpretacji podtytułowego określenia „prawdziwa”. Wskazane zagadnienia zajmo-
wały już uwagę wielu badaczy – warto tu wspomnieć m.in. refleksje Grzegorza 
Zająca czy Bogusława Doparta poświęcone genologicznej przynależności przywo-
łanego dzieła Godebskiego 2, obserwacje Rafała Rippla skupione na wykorzystanych 
w powieści sposobach ekspresji stanów emocjonalnych narratora 3 oraz ujęcie 
Grenadiera-filozofa w szerokim kontekście filozoficznym i kulturowym epoki, za-
proponowane przez Artura Timofiejewa w monografii literackiego dorobku Godeb-
skiego 4. 

Za godne przywołania wypada także uznać spostrzeżenia Zygmunta Kubikow-
skiego zamieszczone we wstępie do edycji powieści z 1952 roku, skupionym na 
historyczno-ideowym tle utworu, czytanego przede wszystkim przez pryzmat legio-
nowych doświadczeń Godebskiego 5. Do takiej strategii lekturowej zachęca zresztą 
sama powieść, opatrzona odautorskimi przypisami odnoszącymi się m.in. do kam-
panii napoleońskiej i uczestnictwa w niej Polaków oraz dedykacją, w której pisarz 
i poeta poświęca swoje dzieło Ksaweremu Kosseckiemu – przyjacielowi i legioniście.

1 Zob. np. M. J a s i ń s k a, „Człowiek prywatny”. Narrator konkretny: wiek XIX. W: Narrator w powieści 
przedromantycznej (1776–1831). Warszawa 1965, s. 76–77.

2 G. Z a j ą c, Dziennik podróży czy prawdziwa powieść? O „Grenadierze-filozofie” Cypriana Godeb-
skiego. „Ruch Literacki” 1996, s. 687 n. – B. D o p a r t, Pochwała „Grenadiera-filozofa” Cypriana 
Godebskiego. W zb.: Emigranci, wygnańcy, wychodźcy… Red. I. W ę g r z y n, G. Z a j ą c. Kraków 
2007.

3 R. R i p p e l, Między konwencją a odmiennością. O konstrukcji narratora w „Grenadierze-filozofie” 
Cypriana Godebskiego. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. filologia Polska” 1997, z. 38.

4 A. T i m o f i e j e w, Legiony i vitae lex. Problemy twórczości literackiej Cypriana Godebskiego. Lublin 
2002, s. 73–78, 107–129.

5 Z. K u b i k o w s k i, Filozofia grenadiera. W: C. G o d e b s k i, Grenadier-filozof. Powieść prawdziwa 
wyjęta z dziennika podróży roku 1799. Oprac., wstęp, koment. Z. K u b i k o w s k i. Wrocław 1952 
(zwłaszcza s. XIV–XXV; XXXIX–XLIV). Dalej do analizowanego utworu odsyłam skrótem G. Liczby 
po skrócie oznaczają numery stronic.
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Celem mojego szkicu nie jest, rzecz jasna, zaproponowanie nowych rozstrzygnięć 
wskazanych wcześniej zagadnień, choć do wybranych z nich przyjdzie jeszcze po-
wrócić w toku interpretacji. Pytanie, które tu zostanie postawione, dotyczy roli 
zabiegów służących ukazywaniu bohaterów w omawianym utworze, co tylko na 
pierwszy rzut oka może sprawiać wrażenie kwestii marginalnej, zwłaszcza zaś 
z perspektywy wspomnianych obserwacji. Wydaje się jednak, i tę hipotezę należy 
uczynić punktem wyjścia prezentowanej analizy, że partie opisowe Grenadiera-fi-
lozofa, przede wszystkim te oddające wygląd, zachowania i stan emocjonalny po-
szczególnych postaci, pełnią doniosłą funkcję w kreacji świata przedstawionego 
w utworze i pozostają w silnym związku z intensyfikującymi się w oświeceniu 
przeobrażeniami dotyczącymi konstytuowania i uzewnętrzniania się podmiotu.

Już tutaj trzeba jednak podkreślić, że w próbie uchwycenia roli gestów, mimi-
ki bądź wyglądu protagonistów powieści Godebskiego nie chodzi o stwierdzenie, 
czy i w jakim stopniu inspirował się on np. dociekaniami Johanna Caspara Lava-
tera, nawet jeśli w Grenadierze-filozofie pojawia się nazwisko autora Fragmentów 
fizjonomicznych. Taki tryb lektury być może byłby także uzasadniony, zważywszy 
na fakt odnotowania w stanie badań wpływu fizjonomiki na powieść oświeceniową, 
co eksponują (na materiale anglojęzycznym) m.in. Barbara M. Benedict, Graeme 
Tytler czy Magdalena Dąbrowska (analizując literaturę rosyjską interesującego nas 
okresu) 6. Nie sposób też pominąć w tym miejscu popularności, jaką Lavater cieszył 
się na przełomie wieku XVIII i XIX również wśród Polaków. O spotkanie z nim za-
biegali zafascynowani Szwajcarią polscy oświeceni, a szczególna więź z pastorem 
z Zurychu łączyła Izabelę Czartoryską 7. Materialnymi śladami tej znajomości są 
nie tylko listy wymieniane przez księżną i Lavatera, stanowiące zresztą cenny ma-
teriał do studiów dotyczących kształtowania się „czułych” 8 relacji przyjacielskich 
w dojrzałej fazie oświecenia, ale też opisy eksponatów zamieszczone w katalogowych 
opracowaniach zbiorów Domu Gotyckiego, świadczące o uznaniu dla koncepcji 
fizjonomicznych 9. 

Wypada jeszcze nadmienić, że w polskim stanie badań zwraca się jednak przede 
wszystkim uwagę (jak wskazuje m.in. Józef Bachórz), iż fizjonomika niebagatelną 
rolę odegrała w powieściopisarstwie realistycznym i naturalistycznym, łącząc się 
z istotnymi dla tych nurtów kategoriami weryzmu i prawdopodobieństwa, co na 

6 B. M. B e n e d i c t, Reading Faces: Physiognomy and Epistemology in Late Eighteenth-Century 
Sentimental Novels. „Studies in Philology” 1995, nr 3. – G. T y t l e r, Lavater and Physiognomy in 
English Fiction 1790–1832. „Eighteenth-Century fiction” 1995, nr 3. – M. D ą b r o w s k a, Echa 
fizjonomiki w literaturze rosyjskiej przełomu XVIII i XIX wieku. „Slavica Wratislaviensia” 2011.

7 A. A l e k s a n d r o w i c z, Izabela Czartoryska. Polskość i europejskość. Lublin 1998, s. 124–125. 
O fascynacji kulturą i tradycją helwecką wśród polskich oświeconych zob. też T. K o s t k i e w i-
c z o w a, Inspiracje i motywy szwajcarskie w piśmiennictwie polskim XVIII wieku. W: Oświecenie. 
Próg naszej współczesności. Warszawa 1994.

8 O randze pojęcia czułości (czucia) w świadomości i mentalności ludzi oświecenia w sposób synte-
tyczny pisała T. K o s t k i e w i c z o w a  (Czucie, czułość. Hasło w: Słownik literatury polskiego 
oświecenia. Red. ... Wrocław 1977), wyróżniając główne sfery jego funkcjonowania: epistemolo-
giczną, estetyczno-literacką i antropologiczną.

9 Zob. A l e k s a n d r o w i c z, op. cit., s. 129. Zob. też H. J u r k o w s k a, Pamięć sentymentalna. 
Praktyki pamięci w kręgu Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk i w Puławach Izabeli 
Czartoryskiej. Warszawa 2014, s. 411–413. 



PATRYCJA BąKOWSKA   Apoteoza „twarzy autentycznej”... 173

płaszczyźnie formalnej znalazło wyraz np. w rozbudowanych deskrypcjach czy 
predylekcji do rejestrowania określonych szczegółów 10. Nie polemizując z tymi 
obserwacjami, warto jednak pokusić się o prześledzenie zastosowanych przez Go-
debskiego sposobów konstruowania bohaterów powieści i mechanizmów sytuowa-
nia jednostki wobec drugiego człowieka. Towarzyszyć temu będą pytania o wyzy-
skane przez autora konwencje i środki literackiego obrazowania, umożliwiające 
nakreślenie sylwetek poszczególnych postaci, oraz o oddziaływanie mentalnego 
i intelektualnego klimatu późnej fazy oświecenia na artystyczne wybory i decyzje 
twórcy.

W stanie badań wielokrotnie już eksponowano doniosłość przeobrażeń w sferze 
tożsamościowej, które nasiliły się w XVIII wieku i miały ogromne znaczenie w pro-
cesie wyłaniania się podmiotowości nowoczesnej. Nie można nie przywołać tu (tylko 
i wyłącznie na prawach przykładu, mając w pamięci rozległość tej problematyki) 
prac Charlesa Taylora, rozważań Tzvetana Todorova czy Alaina Renauta, podejmu-
jących trud prześledzenia owych przemian, w których oświecenie zajmuje istotne 
miejsce 11. Trzeba przy tym podkreślić, że również w polskim literaturoznawstwie 
coraz częściej i dobitniej wskazuje się konieczność przełamania stereotypowego, 
choć głęboko zakorzenionego w dominującym dyskursie, przeświadczenia, że kwe-
stie tożsamościowe w kulturze oświecenia zajmują pozycję marginalną, a jeśli już 
dochodzą do głosu, to należy uznać je za wyraziste zwiastuny romantyzmu. 

Dziś, dzięki pracom m.in. Teresy Kostkiewiczowej 12, Marcina Cieńskiego 13 
zasadność innego spojrzenia na polski wiek świateł, spojrzenia, które pozwoliłoby 
uwypuklić specyfikę tego okresu i wyzyskiwane wówczas mechanizmy autokreowa-
nia „ja”, nie budzi już wątpliwości. Objęcie refleksją zagadnienia konstruowania 
postaci w powieści Godebskiego wyrasta właśnie z przekonania o potrzebie pogłę-
bienia poczynionych już obserwacji dotyczących sposobów ujawniania i samookre-
ślania się podmiotu w literaturze oświecenia oraz ich kontynuowania na innych 
obszarach problemowych. 

10 J. B a c h ó r z: Karta z dziejów zdrowego rozsądku, czyli o fizjonomice w literaturze. „Teksty” 1976, 
nr 2, s. 95–102 (wersja rozszerzona tego szkicu ukazała się w autorskim zbiorze Romantyzm a ro-
manse. Studia i szkice o prozie polskiej w pierwszej połowie XIX wieku áGdańsk 2005ñ); Fizjonomi-
ka. 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. 
Wyd. 4. Wrocław 2009. Przykładem strategii lekturowej opartej na koncepcjach fizjonomicznych 
jest praca E. S k o r u p y  poświęcona powieściom m.in. Ch. Dickensa i H. Sienkiewicza (Twarze, 
emocje, charaktery. Literacka przygoda z wiedzą o wyglądzie człowieka. Kraków 2013).

11 Ch. T a y l o r, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Przeł. M. G r u s z c z y ń s k i 
[i in.]. Oprac. T. G a d a c z. Wstęp A. B i e l i k - R o b s o n. Warszawa 2012. – T. T o d o r o v, Ogród 
niedoskonały. Myśl humanistyczna we Francji. Przeł. H. A b r a m o w i c z, J. M. K ł o c z o w s k i. 
Warszawa 2003. – A. R e n a u t, Era jednostki. Przyczynek do historii podmiotowości. Przeł. 
D. L e s z c z y ń s k i. Wrocław 2001.

12 T. K o s t k i e w i c z o w a: Model liryki sentymentalnej w twórczości Franciszka Karpińskiego. Wrocław 
1964; Horyzonty wyobraźni. O języku poezji czasów oświecenia. Warszawa 1984; Mnemozyne 
i córki. Pamięć w literaturze polskiej drugiej połowy XVIII wieku. Toruń 2019.

13 M. C i e ń s k i: Pejzaże oświeconych. Sposoby przedstawiania krajobrazu w literaturze polskiej 
w latach 1770–1830. Wrocław 2000; Literatura polskiego oświecenia wobec tradycji i Europy. Stu-
dia. Kraków 2013 (tu przede wszystkim: Karpiński wobec doświadczenia wygnania: biografia 
i kreacja literacka; Melancholia jako droga ku wolności: między Karpińskim a Fredrą).
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Ciekawym terenem śledzenia tych sposobów jest właśnie utwór Godebskiego, 
w którym da się odnaleźć tendencje charakteryzujące sentymentalną powieść czu-
łą, czyli gatunek sprzyjający oświeceniowemu poszukiwaniu nowych środków 
ekspresji „ja”. I chociaż z czasem uległy one silnemu skonwencjonalizowaniu, to 
nie można nie zauważyć, że pozostawały w nierozerwalnym związku z ogólnoeuro-
pejskimi przemianami społecznymi i kulturowymi, pozwalającymi na: wyekspono-
wanie sfery prywatnej i więzi rodzinnych, pozytywną waloryzację emocji oraz 
skupienie na tym, co jednostkowe i subiektywne 14. 

W rodzimym stanie badań kwestia konwencjonalizacji powieści czułej stała się 
przedmiotem dociekań Joanny Zawadzkiej 15. Analizując polskie powieści, powsta-
łe w pierwszej połowie XIX wieku, podjęła ona próbę wyodrębnienia głównych 
schematów fabularnych i typowych elementów świata przedstawionego utworów 
o charakterze sentymentalnym. Grenadier-filozof został przez badaczkę przywołany 
kilkakrotnie, m.in. przy okazji opisów takich właściwości interesującej ją grupy 
dzieł prozatorskich, jak emocjonalne nacechowanie krajobrazu czy dowartościo-
wanie przyjaźni, która w aksjologii sentymentalnej – po miłości – jest najważniejszym 
fundamentem więzi międzyludzkich 16. 

Jednocześnie, co godne przypomnienia, w Grenadierze-filozofie dostrzegamy 
u narratora i kreowanych przezeń bohaterów skłonność do snucia refleksji na temat 
moralności, zobowiązań jednostki wobec ojczyzny i rodziny czy problematyki rela-
cji społecznych 17. Owa predylekcja do „filozofowania” sprawia, iż opowieść o Janie 
dotyka zagadnień kluczowych dla wieku świateł, dlatego wydaje się, że należy ją 
rozpatrywać na tle epoki. W tej optyce wypada przemyśleć formułowane przez hi-
storyków literatury wnioski o preromantycznym charakterze utworu Godebskiego. 
Za symptomatyczne można uznać stwierdzenie Timofiejewa. Badacz eksponuje 
„oryginalną strukturę gatunkową” Grenadiera-filozofa, który wykracza poza wła-
ściwości oświecenia i zmierza „w kierunku preromantycznego zapisu »podróży do 
wnętrza«” 18. 

Mając na uwadze to, co powiedziano, wypada tym silniej podkreślić, że zagad-
nienie sposobu przedstawienia postaci zostanie tu użyte jako papierek lakmusowy, 
dzięki któremu postaramy się odnaleźć i uwypuklić w powieści Godebskiego prze-
jawy intensyfikowania się oświeceniowych przeobrażeń w sferze wyrażania „ja”, 
związanych chociażby z dowartościowaniem tego, co prywatne i intymne, czy z po-

14 Wskazane tu hasłowo dla porządku wywodu główne kierunki przemian dotyczące „ja” oświe- 
ceniowego, najbardziej chyba wyraziste w literaturze sentymentalnej, zostały już szczegółowo 
omówione przez T. K o s t k i e w i c z o w ą (Model liryki sentymentalnej w twórczości Franciszka 
Karpińskiego; Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego oświece-
nia. Warszawa 1975 átu: Sentymentalizm, s. 191–316ñ; Horyzonty wyobraźni; Mnemozyne i córki). 

15 J. Z a w a d z k a, Kronika serc czułych. Stereotypy polskiej powieści sentymentalnej I połowy XIX 
wieku. Warszawa 1997. Zob. M. S y g i t, Ze sporów o powieść „czułą” w polskiej krytyce literackiej 
pierwszej połowy XIX wieku. „Litteraria” t. 18 (1986).

16 Z a w a d z k a, op. cit., s. 62, 126, 149.
17 Tu przywołać można spotkanie z pasterzem czy rozmowę z gospodarzem w Pont de Beauvoisin. 

Zob. np. Cz. Z g o r z e l s k i, Powieść o „czułych filozofach”. W: Od oświecenia ku romantyzmowi 
i współczesności (szkice historycznoliterackie). Kraków 1978, s. 117. – T i m o f i e j e w, op. cit., 
s. 108–115. – D o p a r t, op. cit., s. 44–45.

18 T i m o f i e j e w, op. cit., s. 96.
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zytywną waloryzacją uczuć oraz emocji. W Historii twarzy Jean Jacques Courtine 
oraz Claudine Haroche, śledząc rozwój i przekształcenia nowożytnej fizjonomiki od 
XVI do początku XIX wieku, podkreślają, że okresy zainteresowania ludzkim obli-
czem łączą się z przemianami na płaszczyźnie politycznej i społecznej: od kształto-
wania się społeczeństwa ogłady, w którym wzorzec civilité odgrywał znaczącą rolę, 
po wyłanianie się państw demokratycznych i towarzyszących temu procesowi 
tendencji egalitarnych 19.

O ile jednak renesansowe traktaty fizjonomiczne pisano przede wszystkim 
w celu wpojenia odbiorcom zasad odpowiedniego funkcjonowania w społeczeństwie, 
wśród których istotne miejsce zajmowały zalecenia dotyczące pożądanych gestów 
i zachowań (jako oczywistych znamion dobrego wychowania i pochodzenia), o tyle 
wraz z upływem czasu uwaga poświęcana twarzy coraz częściej wiązała się z do-
wartościowaniem ludzkiego wnętrza. Szczególnie istotny z perspektywy podejmo-
wanych tu rozważań jest nasilający się w oświeceniu sprzeciw wobec kultury 
dworskiej, co – odwołajmy się do spostrzeżeń Hansa Beltinga – patronowało zarów-
no Lavaterovskiej fizjonomice, jak i refleksjom Jeana Jacques’a Rousseau 20. 

Owa „idealizacja twarzy autentycznej” 21, przeciwstawianej „masce” dworskiej, 
wpisuje się w znaczącą, także dla polskiego oświecenia, antynomię prawdy i pozo-
ru.  Znajduje ona wyraz na wielu płaszczyznach, funkcjonuje w wielu nacechowa-
nych aksjologicznie motywach słownych literatury wieku świateł, częstokroć ope-
rującej takimi opozycjami jak: wieś–miasto, natura–kultura, uczucie–rozum. Dla 
czynionych tu obserwacji najistotniejszy wydaje się jednak tożsamościowy wymiar 
wskazywanej opozycji, który dotyczy imperatywu autentyczności, pozostając w nie-
rozerwalnym związku z krystalizującą się nowoczesnością.

O jego oświeceniowych początkach pisał Charles Taylor, który uznał postulat 
„bycia sobą” za kluczowy dla nowoczesnego podmiotu 22. Na aporetyczny charakter 
ideału autentyczności, przejawiający się chociażby w trudnościach z jednoznaczną 
i klarowną jego definicją, zwrócił natomiast uwagę Michał Warchala 23. Wydaje się, 
że chcąc wykorzystać to pojęcie do analiz literackich w sposób możliwie efektywny, 
należy (za tym badaczem) uświadomić sobie rozległość pola problemowego wska-
zywanej idei, przywodzącej na myśl różne kategorie pojęciowe, takie jak: natura, 

19 J. J. C o u r t i n e, C. H a r o c h e, Historia twarzy. Wyrażanie i ukrywanie emocji od XVI do początku 
XIX wieku. Przeł. T. S w o b o d a. Gdańsk 2007, s. 31. Zob. też syntetyczne ujęcie zagadnienia: 
R. H o ł d a, Ciało a „usposobienie duchowe”. O fizjonomice antropologicznie. W zb.: Kulturowe 
emanacje ciała. Red. M. B a n a ś, K. W a r m i ń s k a. Kraków 2011. Należy przy tym pamiętać, że 
civilité nie może być ujmowana jako stały, niezmienny repertuar zachowań i obyczajów. O jej 
różnorodnych odmianach i realizacjach, motywowanych specyfiką danego okresu czy swoistością 
kultur narodowych, wspomina J. R e v e l  (Poszanowanie obyczajów. Przeł. K. O s i ń s k a - B o s k a. 
W zb.: Historia życia prywatnego. T. 3: Od renesansu do oświecenia. Red. R. C h a r t i e r. Oprac. 
Ph. A r i è s  [i in.]. Red. nauk., przekł. J. M a r o ń. Wrocław 1999). 

20 H. B e l t i n g, Zmienne perspektywy twarzy i maski. W: Faces. Historia twarzy. Przeł. T. Z a t o r- 
s k i. Gdańsk 2015, s. 34–35.

21 Określenie B e l t i n g a  (op. cit., s. 26).
22 Ch. T a y l o r, Etyka autentyczności. Przekł. A. P a w e l e c. Kraków 2002.
23 M. W a r c h a l a, Autentyczność i nowoczesność. Idea autentyczności od Rousseau do Freuda. 

Kraków 2006, s. 19–22.
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szczerość, spontaniczność, pierwotność, definiowane najczęściej za pomocą nace-
chowanych aksjologicznie opozycji.

Ideał autentyczności szczególnie wyraziście jawi się w poruszanych w Grena-
dierze-filozofie kwestiach dotyczących relacji międzyludzkich 24. Zrozumienie, 
otwartość i konieczność empatycznego podejścia wobec napotykanych osób skła-
dają się na zespół pożądanych, a także dodatnio waloryzowanych cech i dyspozycji, 
charakteryzujących głównych bohaterów powieści. Timofiejew pisze nawet o „re-
publice przyjaciół”, czyli o ludziach „połączonych wspólnotą światopoglądu”, którzy 
„żyją według cnoty [...], w pełni realizują swoje człowieczeństwo” 25. 

Osiągnąć można ten cel przede wszystkim w relacji z Innym jako swoistym 
sprawdzianie, w którym jednostka własną postawą (co stanowi oczywisty dowód 
nawiązania do tradycji humanizmu renesansowego 26) poświadcza wierność ideało-
wi cnoty, objawianej przez życzliwość i gotowość niesienia pomocy drugiemu czło-
wiekowi. Dlatego też niechęć, z jaką narrator powieści i jego towarzysz odebrali 
zachowanie Jana wobec rannego francuza, zmieniła się w podziw, kiedy poznali 
motywy jego dystansu wobec potrzebujących oraz sami doświadczyli wsparcia ze 
strony grenadiera. 

Henry miał bowiem podejrzenie, że serdeczność legionistów jest wyrazem „po-
wszechnej grzeczności, z jaką lubimy się popisywać w oczach tych, których być 
sądzimy od siebie niższymi” (G 34), oraz oznaką „kunsztu zalotnictwa” (G 34), ze 
względu na to, iż „żona chorego ujmowała swymi wdziękami”. Na uwagę zasługuje 
tu wskazana przez grenadiera kwestia szczerości intencji działań podjętych przez 
legionistów – dopiero przekonanie o ich prawdziwej („autentycznej”) i bezinteresow-
nej życzliwości budzi w tytułowym bohaterze potrzebę nawiązania kontaktu z Po-
lakami. 

Choć o charakterze człowieka świadczy przede wszystkim jego stosunek do 
Innego, bohaterom powieści Godebskiego nieobca wszak jest, popularna zresztą 
wówczas głównie dzięki Lavaterowi, fizjonomika. Wygląd, a zwłaszcza zachowanie 
poszczególnych postaci, o którym czytelnika Grenadiera-filozofa informują dokład-
ne i obszerne (jak na rozmiary dzieła) opisy, to wyraziste, bo łatwo uchwytne, od-
zwierciedlenie ich charakteru. W tym kontekście fakt wnikliwego obserwowania 
gestów czy mimiki drugiej osoby staje się niezaprzeczalnym dowodem przyjaźni 
i troski: 

Nigdy kochanka nie rozważa z taką pilnością rysów swego ulubionego przedmiotu, z jaką my 
rozważaliśmy postać tego człowieka i najmniejsze jego ruszenie. Wzrost miał mierny, ale wybornego 
kształtu; czoło wspaniałe i pogodne oznaczało powagę bez pychy; oko ciemnobrunatne łączyło żywość 
południowych ludów z łagodnością mieszkańców umiarkowanego nieba; twarz, lubo nieco zachmurzo-

24 W powieści funkcjonuje także model ideału autentyczności znacznie ściślej związany z pytaniem 
o istotę filozofii, która – zgodnie z poprzedzającym utwór mottem z Seneki – jest „regułą życia”, 
realizowaną w opartych na empatii i wrażliwości kontaktach z drugim człowiekiem. 

25 T i m o f i e j e w, op. cit., s. 113. 
26 Zob. komentarz A. N o w i c k i e j - J e ż o w e j  (Autobiograficzna elegia humanistyczna. W zb.: Au-

tobiografizm – przemiany, formy, znaczenia. Red. H. G o s k, A. Z i e n i e w i c z. Warszawa 2001, 
s. 79), poczyniony przy okazji lektury humanistycznych elegii autobiograficznych: „Ideałem moral-
nym jest tu cnota znajdująca wyraz w stosunkach międzyludzkich, a jej przejawem są postawy 
przyjaznej uprzejmości, pokojowego stosunku do otoczenia”. 
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na, nie miała smutnych namiętności śladów; nos i podbródek były w guście Lavatera [...]. Na koniec, 
jego całe oblicze wzbudzało poszanowanie i ufność, a chód jego, prawie wymierzony, ukazywał 
jednostajność umysłu. [G 46–47]

Powszechny już w starożytności zwyczaj dopatrywania się związku między fi-
zycznością a osobowością (vide ideał kalokagathii) występował również w średnio-
wieczu oraz w renesansie. Wzmożonemu zainteresowaniu ciałem w XVI wieku 
patronowało przekonanie o tym, że jeśli język świadczy o wyjątkowości człowieka, 
odróżniając go od zwierząt, to istotę ludzkości stanowi ekspresja, na którą składa 
się nie tylko mowa, ale też gesty czy mimika 27. Obserwowanie twarzy – „zwierciadła 
duszy” – pozwalało przeniknąć charakter danej jednostki, rozpoznać jej wady i za-
lety, co (jak już wskazywano) odgrywało niebagatelną rolę w procesie tworzenia się 
„społeczeństwa ogłady”, gdyż dawało możliwość zawarcia przyjaźni z odpowiednią 
osobą (czyli taką, którą cechuje umiarkowanie, powściągliwość oraz życzliwość) 28. 

W przytoczonym wcześniej opisie grenadiera pobrzmiewa echo dostrzeganego 
również w powieściach przełomu XVIII i XIX wieku (choć niejednokrotnie podawa-
nego w wątpliwość 29) przeświadczenia o zależności między wyglądem zewnętrznym 
człowieka a jego osobowością. Proporcjonalność sylwetki Jana (pomimo wzrostu, 
którego „mierność” została zresztą zręcznie zrekompensowana „wybornością”) od-
powiada jego wewnętrznej harmonii i stałości; pożądana powaga nie nosi znamion 
pychy, żywości charakteru towarzyszy umiarkowanie, a twarz, nawet jeśli „zachmu-
rzona”, nie odznacza się ani gwałtownością, ani niepohamowanymi żądzami. fi-
zyczne piękno grenadiera, poświadczone uczynkami wobec bliźnich, potwierdza 
dodatkowo – rozwiewając ostatnie wątpliwości czytelnika – nos. W koncepcji pa-
stora z Zurychu właśnie ta część ciała stanowiła o tym, czy twarz można było uznać 
za piękną 30. Jednak szczególną cechą tej drobiazgowej analizy postaci Jana, doko-
nanej przez narratora, nie jest chyba „Lavaterowski nos”, ale fakt, że unieważnia 
ona całkowicie pierwsze wrażenie, jakie na polskich legionistach wywarł – wtedy 
jeszcze „dziki”, „ponury” – grenadier. Jego piękno, tak zewnętrzne, jak i wewnętrz-
ne, musiało dopiero zostać odsłonięte, rozpoznane oraz wydobyte spod maski 
szorstkości i egoizmu.

O podobnego typu bezpośredniej zależności między wyglądem człowieka a jego 
charakterem (tym razem jednak już nie wymagającej odkrycia) świadczy też roz-
dział IV, poświęcony spotkaniu z pasterzem alpejskim. fragment ten był wielokrot-
nie przez badaczy komentowany i analizowany. formułowano pytania o jego wy-
mowę ideową w kontekście całej powieści, a także zastanawiano się nad możliwymi 
literackimi i pozaliterackimi źródłami inspiracji 31. Pozostawiając tu bez rozstrzy-
gnięcia wskazane kwestie, które (choć istotne) nie wydają się kluczowe dla czynio-
nych rozważań, wypada wszakże przyjrzeć się nakreślonej przez narratora sylwet-
ce pasterza, wyróżniającego się „pięknym wzrostem”, „świeżą cerą” i „postawą 

27 Zob. C o u r t i n e, H a r o c h e, op. cit., s. 21. 
28 Ibidem, s. 31–38.  
29 Zob. np. B e n e d i c t, op. cit., s. 319 n.
30 Zob. M. J a r z e w i c z, Obrazy części ciała. W: Sztuka i wizualizacja naukowa. Ilustracje do „Frag-

mentów fizjonomicznych” Johanna Caspara Lavatera. Warszawa 2013, s. 161–162.
31 Zob. np. K u b i k o w s k i, op. cit., s. XXXI–XXXV. – T i m o f i e j e w, op. cit., s. 108–117.
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kształtną” (G 27). Cechy te znacząco kontrastowały z wyglądem innych mieszkań-
ców Sabaudii napotkanych w czasie legionowej wędrówki, w zasadzie jednak (jeśli 
uwzględnić konstrukcję powieści) stanowiły tylko dopełnienie pierwszego wrażenia, 
jakie pasterz wywarł na narratorze, oddanego lapidarnym, lecz wiele mówiącym 
zdaniem: „Ciało czerstwe, postać dorodna, twarz rumiana i wesoła malowały nam 
w nim szczęśliwego człowieka” (G 23). „Dorodność” charakteryzowała również jego 
żonę, „świeżą jak róża” (G 23), „hożą” Dorotę (G 24). Już tylko dla porządku można 
dodać, że wygląd mieszkańców górskiej chatki w pełni harmonizował z ich gościn-
nością okazaną strudzonym przechodniom.

Obok potrzeby poznania drugiego człowieka, która przyświecała traktatom fi-
zjonomicznym, odnotować w tym miejscu należy chęć poznania „ja”, co w konse-
kwencji staje się zarówno dla jednostki, jak i dla zbiorowości szansą na uświa- 
domienie sobie, a także opanowanie własnych namiętności. Ponadto rozwinięcie 
fizjonomiki stwarzało okazję do zacieśniania więzi społecznych w obrębie poszcze-
gólnych stanów oraz grup, służąc „kreowaniu i rozpoznawaniu znaków fizjonomicz-
nego, cielesnego kodu, zapewniającego integrację każdego człowieka ze swoim 
stanem i właściwym każdemu miejscem w społeczeństwie ogłady” 32. Tendencje 
wyraziste w wiekach XVI i XVII, choć poddane rewizji, powrócą u schyłku stu- 
lecia XVIII, kiedy kryzys, w jaki fizjonomika popadła pod koniec wieku XVII, zosta-
nie przezwyciężony.

W refleksjach dotyczących fizjonomiki znacząco ukazują się swoiste, choć cha-
rakterystyczne i dla oświecenia, napięcia. Jednym z celów poznania siebie miało 
być zapanowanie nad namiętnościami oraz dostosowanie się „ja” do zasad regulu-
jących funkcjonowanie w obrębie określonej wspólnoty. Dostrzegano w tym wszak-
że niebezpieczeństwo utraty kontaktu z samym sobą, które – pod wpływem spoj-
rzenia Innego – skrywa się pod maską konwencji 33. Tymczasem to właśnie owa 
maska (w przekonaniu np. françois de La Rochefoucaulda) miała zapewnić jedno-
stce poczucie bezpiecznego dystansu wobec złowrogiej zewnętrzności, chroniąc 
człowieka przed całkowitym odsłonięciem. Obok krytyki „społeczeństwa ogłady”, 
wyrazistej zwłaszcza w pismach Rousseau, wskazać należy zatem jego pochwałę. 
Grzeczność, jako znormatywizowany ideał regulujący relacje między ludźmi, po-
zwala w obrębie społeczności wyznaczyć jednostce własną, prywatną, intymną 
przestrzeń 34.

W przypadku tytułowego bohatera Grenadiera-filozofa (krytykującego zresztą 
„powszechną grzeczność”, którą człowiek przejawia w kontakcie z ludźmi zajmują-
cymi niższą pozycję w hierarchii społecznej) tym, co stanowiło ochronę przed od-

32 C o u r t i n e, H a r o c h e, op. cit., s. 64–66.
33 Zob. ibidem, s. 150.
34 Zob. ibidem, s. 160–161. Na różnorodne płaszczyzny wyłaniania się sfery prywatnej w wieku świa-

teł zwrócono uwagę w pracy zbiorowej Publiczne, prywatne, intymne w kulturze XVIII wieku (Red. 
T. K o s t k i e w i c z o w a. Warszawa 2014). Obok analiz dotyczących kształtowania się w oświece-
niu nowoczesnej kategorii intymności (tu zwłaszcza artykuł T. K o s t k i e w i c z o w e j  Publiczne, 
prywatne, intymne – o sposobach rozumienia i miejscu w kulturze w XVIII wieku), refleksją badaw-
czą objęto w tym zbiorze także m.in. kwestie przenikania się sfery prywatnej i publicznej (zob. 
D. R o l n i k, O miejscu życia publicznego w przestrzeni obywateli czasów stanisławowskich ána 
przykładzie listów Izabeli Święcickiej z lat 1783–1791 do męża Leonardañ).
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słonięciem, było wspomniane tu już ukrycie się Jana pod maską szorstkości i po-
zornej obojętności na stan rannego francuza, wyjątkowo dobitnie zaprezentowanej 
w rozmowie z Polakami:

Pytamy go w sposób łagodny, czybyśmy się nie mogli inaczej umieścić dla ulgi chorego?
– Komu tu źle jest – odpowie nam ostro – może gdzie indziej szukać wygody.
– Ale ten oficer jest francuz!
– Ja równie nim jestem.
– On jest chory!
– Ja także nie jestem zdrowy.
– Ale, przyjacielu, masz dosyć miejsca.
– Tyle, ile mi go potrzeba.
– My, będąc obcymi, tkliwsi jesteśmy na los twojego rodaka!
– Winszuję waćpanom tej czułości.
Po tej odpowiedzi nie mieliśmy ochoty zagadywać go więcej. [G 9–10]

Wyeksponowana w tej dynamicznej wymianie zdań opozycja między współczu-
jącymi Polakami a „dzikim” (G 13), jak go określił narrator, grenadierem, wyjaśnio-
na dopiero w dalszej części powieści swoistą autodemaskacją Jana, który okazał 
się równie „czuły” jak jego rozmówcy, nabiera wyjątkowej wymowy. Ironiczne, 
a z perspektywy adresatów tej wypowiedzi odebrane chyba nawet  jako obraźliwe, 
„powinszowanie” im „czułości”, zostało podyktowane wątpliwościami co do szcze-
rości (autentyczności) postawy legionistów. Grenadier, przeciwnik zachowań nor-
mowanych wzorcami regulowanymi przez – wtedy już coraz częściej krytykowaną – 
kategorię civilité, zachowuje dystans wobec osób, ponieważ ich deklarowana troska 
o bliźniego wydaje się mu udawana. 

Timofiejew, interpretując ten wątek, wspomina o „grze pozorów”, moralnie 
uprawomocnionej osobistym doświadczeniem grenadiera, którego ojciec został 
oszukany przez chciwego urzędnika 35. W konsekwencji przedstawiony w powieści 
proces wzajemnego poznawania się legionistów i bohatera tytułowego, odkrywanie 
„prawdziwych” intencji motywujących skrupulatnie odnotowywane zachowania 
postaci, według badacza przypomina Sokratesową majeutykę. Przekonująco uza-
sadnił to Timofiejew nie tylko poprzez odwołanie do samej powieści, ale też – impli-
cite – przez fakt wielokrotnego podkreślania w swoim studium o Godebskim filozo-
ficznej erudycji tego autora 36.

Poczynione wcześniej obserwacje dotyczące oświeceniowych interpretacji fizjo-
nomiki i typowego dla wieku świateł „pragnienia” autentyczności pozwalają chyba 
na próbę dopełnienia przywołanych tu koncepcji historyka literatury. Wskazana 
przez niego „gra pozorów” jest wszak też nieustannym procesem zasłaniania/ukry-
wania i odsłaniania/demaskowania, którego cel stanowi odróżnienie „twarzy” od 
„maski”. Tak określone zadanie wyrasta z przekonania, że w gestii człowieka leży 

35 T i m o f i e j e w, op. cit., s. 128–129. O konieczności ukrycia wewnętrznego „ja” przed złowrogim 
zewnętrzem wspominał swego czasu, interpretując Odyseję, J . S t a r o b i n s k i  („Jak bramy 
Hadesu jest mi wstrętny…” Przeł. M. O c h a b. W zb.: Maski. Wybór, oprac., red. M. J a n i o n, 
S. R o s i e k. T. 2. Gdańsk 1986). Dzieje Ulissesa, pragnącego dopłynąć do rodzimej Itaki, stają się 
opowieścią o „powrocie do twarzy”, dlatego podstępy i kłamstwa, których on się dopuszcza, to 
przede wszystkim świadectwo wierności jego „prawdziwej” tożsamości. 

36 T i m o f i e j e w, op. cit., s. 9, 73–74, 145.
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dotarcie do prawdy – zarówno o drugim człowieku, jak i (czego możemy się domy-
ślać) o sobie samym.

Dla grenadiera swoistą funkcję ochrony przed odsłonięciem się „ja” pełniła 
także, dostrzeżona przez narratora i jego towarzysza, potrzeba samotności, za któ-
rą, jak podejrzewali, stały prawdopodobnie „ściśnione jego serce” lub delikatność, 
skłaniająca go do oddalenia się od polskich legionistów i dania im możliwości 
swobodnej rozmowy (G 19). Uznanie odrębności drugiego człowieka determinuje 
stosunki między bohaterami powieści Godebskiego. To właśnie umiejętność współ-
odczuwania sprawia, że legioniści z szacunkiem podchodzą do doświadczeń i emo-
cji tytułowego grenadiera:

Twarz naszego Henry była przez cały czas zamyśloną i próżno chcieliśmy ją rozweselić. Im bardziej 
nas widział ukontentowanych, tym więcej mniemał siebie być wolnym oddać się pożerającemu go 
smutkowi. Wielokroć już mieliśmy w ustach zapytanie o pobudki jego strapienia, ale względność je 
wstrzymywała. Prawdziwa czułość ma ucho otwarte, lecz usta zamknięte. Wielu jest ludzi chcących 
prostą ciekawość udać za uczucie politowania; podobni do tych, co w swoim powołaniu nawykli do 
rażących widoków, każą spokojnym okiem odwijać ranę cierpiącemu. [G 37]

W przytoczonym fragmencie uwadze czytelnika narzuca się kilka, sygnalizowa-
nych w niniejszym szkicu, kwestii. Przede wszystkim dostrzegamy uznanie autora 
empirycznego i narratora dla emocji bohaterów, które w toku opowieści (co ekspo-
nowali już zresztą badacze) pełnią istotną funkcję w konstrukcji świata przedsta-
wionego, o wiele donioślejszą wszak od wydarzeń czy przygód postaci 37, czego 
moglibyśmy spodziewać się po utworze wykorzystującym motyw drogi, powstałym – 
jak wskazuje podtytuł powieści – w oparciu o dziennik podróży.

Ponadto interesujący wydaje się fakt, że uczucia grenadiera nie zostały tu wy-
rażone wprost, ale „wyczytane” z jego twarzy przez narratora i kapitana M..., choć –  
czego można domniemywać na podstawie lektury przytoczonego fragmentu – sta-
nowiły przedmiot ich rozważań i rozmyślań. Nie były one jednak motywowane 
„prostą ciekawością”, lecz troską o towarzysza. Uwypuklona w przytoczonym 
passusie opozycja między ową „prostą ciekawością” a „prawdziwą czułością”, wy-
rastającą z życzliwego, empatycznego podejścia do bliźniego i poszanowania jego 
prawa do prywatności, umacnia wcześniej poczynione konstatacje w kwestii do-
niosłej roli idei autentyczności dla kultury i dla mentalności wieku świateł. 

Odróżnienie prawdy ludzkiego wnętrza, w tym „szczerej” czułości, od pozoru 
wydaje się kluczowym wątkiem powieści Godebskiego, ale także swoistym zadaniem, 
obowiązkiem protagonistów, coditio sine qua non ukonstytuowania się wspólnoty 
przyjaciół. Dlatego wyjątkową wymowę zyskują słowa młodego francuza, który – po 
odkryciu „autentycznych twarzy” polskich legionistów, zdobywa się na wyznanie: 
„Chcę wam opowiedzieć [...] szczegóły mojego życia, powód stanu i źródło smutku, 
których nie badaliście zapewne przez bojaźń odnowienia bolesnej w sercu moim 
rany” (G 38). Wzajemna życzliwość staje się zatem fundamentem porozumienia, 
skłania do „odsłonięcia się” przed drugim człowiekiem w nadziei na – by posłużyć 
się (nieznacznie tylko zmienionymi) słowami narratora – znalezienie ulgi na łonie 
przyjaźni (G 8).

37 Zob. Z g o r z e l s k i, op. cit., s. 113.
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Wypada przy tym jeszcze podkreślić, że pragnienie – choćby chwilowego – zo-
stania z sobą samym to jeden z aspektów oświeceniowego dowartościowania sfery 
prywatnej i intymizacji „ja”, co nie oznacza oczywiście podania w wątpliwość czy 
odrzucenia życia wspólnotowego, ale raczej świadczy o uznaniu dla indywiduum 
i poczucia potrzeby rozpatrzenia się we własnych emocjach. Należy pamiętać, że 
problem samotnictwa ważną realizację uzyskał w refleksjach Jeana Jacques’a 
Rousseau. Prześledzenie związków między twórczością autora Nowej Heloizy a do-
robkiem Godebskiego wykracza poza temat tego szkicu, warto jednak w kontekście 
poczynionych spostrzeżeń przytoczyć obserwacje Bronisława Baczki, ukazujące 
wieloznaczność samotności w pisarstwie Rousseau. Szczególnie ciekawa wydaje się 
tu apologia samotnictwa:

Jan Jakub nie tylko przeżywał stany samotności, ale bronił prawa do bycia samotnym, jako prawa 
do własnej, swoistej egzystencji duchowej osobowości, jako prawa – i nakazu – przeżywania i interpre-
towania przez jednostkę świata w kategoriach i formach różnych od tych, które narzuca jej społeczeń-
stwo. W jego rozumieniu samotności zawarta jest określona koncepcja osobowości, jej autonomii 
i stosunków ze wspólnotą społeczną 38.

Idea autentycznych, czyli bezpośrednich, szczerych relacji międzyludzkich jako 
fundamentów konstytuowania się wspólnoty ponadstanowej 39, ponadnarodowej, 
„republiki przyjaciół” (używając przywołanego już określenia Timofiejewa) znalazła 
wartą wyeksponowania realizację w Grenadierze-filozofie. W powieści Godebskiego 
komunikacja werbalna jest tylko jednym z wielu środków porozumiewania się 
z drugim człowiekiem, a do tego chyba mało skutecznym, na co nieraz w toku po-
szczególnych wydarzeń zwraca uwagę narrator: 

Kapitan M... spojrzał na mnie; czytałem w jego oczach, co miał wyrazić. [G 10]

Nie odważyła się przemówić, ale jej wejrzenie dało nam poznać, czego od nas oczekiwał jej smutek 
[...]. Nie śmiała równie nam podziękować; łzy tylko same były odpowiedzią jej serca. [G 13]

Zbyło nam w tej chwili na wyrazach; ale wejrzenia nasze malowały mu stan, w jakim nas porzucał. 
Odchodzi wzrokiem naszym śledzony. [G 45]

Porucznik Martini, oddając paczkę złota sekretarzowi, ściskał go, nie mogąc rozrzewniony wymó-
wić słowa, potem rzucił się na łono nasze; odpowiedzieliśmy jemu równym uczuciem, a ściskając na 
przemian jeden drugiego zdało się nam, iż płacimy dług czułości osobie Jana Henry. [G 61]

Przytoczone fragmenty stanowią egzemplifikację idealnych, bo nie zmediatyzo-
wanych relacji międzyludzkich, jednocześnie też obnażają niewydolność słowa 
zarówno jako środka ekspresji przeżyć wewnętrznych podmiotu, jak i narzędzia 
sprzyjającego budowaniu oraz zacieśnianiu więzi z drugim człowiekiem 40. Warto 
przy tym podkreślić, że choć rozmowy prowadzone przez bohaterów częstokroć 
komplikują ich relacje (czego przykładem jest przywołana wymiana zdań między 

38 B. B a c z k o, Rousseau: samotność i wspólnota. Gdańsk 2009, s. 153.
39 Wyraźnym przykładem egalitarnych, nieobcych wszak oświeceniu in toto, tendencji są słowa przy-

jaciela Jana z dzieciństwa: „Dzieliliśmy obydwa jedneż przekonanie, / Że nie stan w ludziach cenią, 
ale ludzi w stanie” (G 59).

40 Problem językowej niewyrażalności podejmują rozprawy wchodzące w skład tomu Literatura wobec 
niewyrażalnego. Praca zbiorowa (Red. W. B o l e c k i, E. K u ź m a. Warszawa 1998).   
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grenadierem a polskimi legionistami), mogą też przynieść ulgę, którą – jak wolno 
się domyślać – odczuł Jan, dzieląc się z towarzyszami historią swojego życia. Wy-
znanie grenadiera poprzedziły jednak zdarzenia i sytuacje wykorzystane przezeń 
do poznania „prawdziwych twarzy” polskich legionistów, zrozumienia motywów 
oraz intencji ich postępowania. 

Podczas lektury utworu trudno zatem oprzeć się wrażeniu, że o uczuciach 
bohaterów znacznie wyraziściej niż słowa przez nich wypowiadane świadczą opisy 
zachowań poszczególnych postaci. Co więcej, w sytuacjach napięcia emocjonalne-
go to spojrzenia, gesty jawią się jako podstawowe, prymarne środki służące uze-
wnętrznianiu „ja” i komunikowaniu się z drugim człowiekiem, które oddają to, 
czego nie da się przekazać za pomocą języka.

W porozumieniu osiąganym przez bohaterów, opartym na uczuciu i bezrefle- 
ksyjnej intuicji, niepotrzebna jest komunikacja werbalna, znacznie bardziej nara-
żona na manipulacje czy niedopowiedzenia. Oczywiście, taki typ relacji możliwy 
jest, jak wynika z lektury powieści, tylko pomiędzy ludźmi „czułymi”, których – jak 
grenadiera – należy rozpoznać, „zdemaskować”, odróżniając „pozorną” tylko obo-
jętność od „prawdziwej” życzliwości.

Mając na uwadze to, co powiedziano do tej pory, zasadne wydaje się pytanie 
dotyczące konwencjonalizacji powieści czułej i – w konsekwencji – zjawiska styli-
zowania się „ja” na człowieka „czułego”, którego zachowanie określone jest przez 
kulturowo wypracowany repertuar gestów czy zachowań. Problem ten dostrzegł 
i wskazał sam grenadier, „winszując czułości” polskim legionistom, nie wyciągnął 
jednak z niego ostatecznych wniosków. W świecie powieściowym ocalono wiarę 
w możliwość poznania „prawdziwego” człowieka, dotarcia do sfery jego doznań 
i emocji, ale też skuteczności „odsłonięcia się” przed Innym. Kwestie, które pozo-
stają dla bohaterów problematyczne czy nierozstrzygalne, nie dotyczą ich charak-
terów (te wydają się stabilne – umocnione cnotą i wsparciem wiernych towarzyszy), 
lecz wyrastają z tego, co znajduje się na zewnątrz „republiki przyjaciół”.

Podjęta w szkicu próba uchwycenia sposobów objawiania się „ja” i jego sytuowania 
wobec Innego w Grenadierze-filozofie to jedynie wstępne nakreślenie problemu 
badawczego, który domaga się dalszych, pogłębionych rozważań. Można wszakże 
chyba wyrazić nadzieję, że już zaprezentowane analizy uzasadniają przyjęty tryb 
lektury, na pierwszym planie sytuujący partie powieści poświęcone ekspresji stanów 
wewnętrznych bohaterów. W procesie kontynuacji studiów nad zasygnalizowanymi 
już kwestiami, należałoby przede wszystkim w szerszym zakresie uwzględnić prze-
obrażenia dotyczące prozy oświeceniowej – tak europejskiej, jak i rodzimej. Pytania, 
które można by wtedy zadać, pozwoliłyby silniej osadzić utwór Godebskiego w kul-
turze oraz mentalności późnego oświecenia i przemyśleć znaczenie tej powieści 
w historii literatury polskiej, wychodząc nieco poza problematykę narodową i pa-
triotyczną. Kwestie te odgrywają, oczywiście, istotną rolę w powieści, nie wyczer-
pują jednak zagadnień w niej podejmowanych.

Zawarta w tytule proponowanej tu interpretacji metaforyczna formuła „twarzy 
autentycznej” odsyła do równie ważnego dla zrozumienia i powieści, i czasów, 
w których ona powstała, ideału autentyczności oraz do nadal aktualnego, nawet 
jeśli poddawanego rewizjom i reinterpretacjom, postulatu „bycia sobą”. Pojawiają-
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ce się nieustannie w świecie przedstawionym opozycje: prawda–pozór oraz twarz–
maska, choć nie wypowiedziane wprost, są fundamentem konstrukcji utworu. 
W tym świetle podtytułowe dookreślenie: „powieść prawdziwa”, świadczy o randze –
istotnego w oświeceniu – ideału szczerości i przejrzystości relacji międzyludzkich, 
wyznawanego także przez autora empirycznego, oraz o silnym pragnieniu, by ideał 
ten okazał się osiągalny. Nie można wszakże zapomnieć o tym, że pierwszoosobowa 
narracja oddaje jednostkowy punkt widzenia, nawet jeśli opowiadaczowi zdarza się 
używać liczby mnogiej, kiedy wspomina o sobie i kapitanie M..., całkowicie po- 
dzielającym zresztą jego emocje i poglądy. W takiej optyce poszukiwanie „twarzy 
autentycznej” ma zwrotny charakter – to próba maksymalnego zbliżenia się do 
drugiego człowieka, by uzyskać dzięki temu potwierdzenie oblicza własnego, kre-
owanego zgodnie z pożądanymi normami i wartościami.
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APOTHEOSIS Of “AUTHENTIC fACE.” ON CYPRIAN GODEBSKI’S “GRENADIER-fILOZOf” 
(“GRENADIER THE PHILOSOPHER”) INTRODUCTORY REMARKS

The primary goal of the sketch is an attempt at grasping the modes of protagonist presentation in 
Godebski’s piece Grenadier-filozof  (Grenadier the Philosopher). Special attention is paid to such parts 
of the text that refer to appearance, behaviours, and emotional states of the protagonists, all being key 
parts which, in a broader perspective, allow to answer the question about the ways of manifesting the 
self in the analysed piece and the connections of the mentioned ways with the modernity crystallising 
in the Enlightenment. Among the modes of protagonist presentation of which Godebski took advantage 
we may find, inter alia, influence of sentimentalism, the literary trend that favoured searching for new 
ways of expressing the subject which were also crucial from the perspective of the subsequent trans-
formations in the sphere of identity that took place at the turn of the 18th and 19th c. The strategies 
under scrutiny induce to consider the influence of authenticity ideal, which finds its implementations 
in the thoughts of the leading representatives of the Age of Reason, on the desired patterns of behaviours 
and interhuman relations presented in Grenadier the Philosopher.
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TRADYCJA EGZEMPLÓW W POWIEŚCI „MATYLDA I DANIŁO” ANNY 
MOSTOWSKIEJ

Na wyobrażenia (szczególnie religijne) odzwierciedlone w dziele Matylda i Daniło 
Anny Mostowskiej (1806) – zmodyfikowane przez literackie wzorce zachodnioeuro-
pejskiej powieści grozy – oddziaływała tradycja egzemplów 1. 

Terminem „egzemplum” posługiwać się będę w znaczeniu kaznodziejskich 
przykładów, czyli krótkich narracji, którymi duchowni wzbogacali swe kazania 2. 
Opowieści te miały, oprócz płaszczyzny fabularnej, także płaszczyznę moralną 3. 
Prezentowane treści mogły więc symbolizować pewne abstrakcyjne prawdy czy 
problemy teologiczne (choć homiliści dostosowywali poziom swych rozważań do 
kompetencji audytorium) 4. Duchowni często zaopatrywali egzempla w bogaty re-
pertuar środków budzących strach i grozę. To za sprawą kaznodziejstwa szerzono 
lęki eschatologiczne (właściwe kulturze elitarnej), a homiletyka stanowiła najpo-
tężniejsze narzędzie kształtowania świadomości religijnej mas wiernych 5. Strach 

1 Cytując utwór A . M o s t o w s k i e j  Matylda i Daniło. Powieść żmudzka, korzystam z wydania jej 
dzieł: Powieści, listy. Wstęp, oprac. ed. M. U r b a ń s k a. Łódź 2014, i oznaczam cytaty skrótem M. 
Ponadto posługuję się następującymi skrótami: H = M. J u r k o w s k i, Historyje świeże i niezwy-
czajne. Wyd. M. K a z a ń c z u k. Warszawa 2004. BPS 28. – W = J. M a j o r, Wielkie zwierciadło 
przykładów. Przeł. Sz. W y s o c k i. Drukarnia J. Szarffenbergera. Kraków 1612. Liczby po skrócie 
oznaczają numery stronic. 

 Egzempla wpływały również na literaturę dawną – odegrały ważną rolę w rozwoju staropolskiej 
nowelistyki. Zob. T. K r u s z e w s k a - M i c h a ł o w s k a: Narodziny i rozwój nowelistyki w literatu-
rze staropolskiej. W zb.: Studia z dawnej literatury czeskiej, słowackiej i polskiej. Red. K. B u d z y k, 
J. H r a b á k. Warszawa 1963, passim (szczególnie s. 276, 284–286, 292); „Różne historyje”. Studium 
z dziejów nowelistyki staropolskiej. Wrocław 1965, s. 10–62. Zob. też B. G e r e m e k, Exemplum 
i przekaz kultury. W zb.: Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza. Red. ... 
Wrocław 1978, s. 59. 

2 Zob. A. G u r i e w i c z, Kultura i społeczeństwo średniowiecznej Europy. Exempla XIII wieku. Przeł. 
Z. D o b r z y n i e c k i. Warszawa 1997, s. 7. Różne definicje egzemplów omawia w swojej pracy 
T. S z o s t e k  (Exemplum w polskim średniowieczu. Warszawa 1997, s. 7–17).

3 Zob. G e r e m e k, op. cit., s. 55.
4 Zob. G u r i e w i c z, op. cit., s. 7–8. W kontekście kaznodziejstwa polskiego okresu potrydenckiego 

zob. S. L i t a k, Parafie w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku. Struktura, funkcje społeczno-religij-
ne i edukacyjne. Lublin 2004, s. 370.

5 Zob. J. D e l u m e a u, Strach w kulturze Zachodu. XIV–XVIII w.: oblężony gród. Przeł. A. S z y m a-
n o w s k i. Oprac. red. J. G o n d o w i c z. Wyd. 2, popr. i uzup. Warszawa 2011, s. 233. Według 
T. W i ś l i c z a  (Pedagogika strachu w Kościele potrydenckim w Polsce. W zb.: Sic erat in fatis. 
Studia i szkice historyczne dedykowane Profesorowi Bogdanowi Rokowi. Red. E. K o ś c i k, R. Ż e-
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wykorzystywany w kazaniach, według Jeana Delumeau, był u progu czasów no-
wożytnych przeżywany spontanicznie (niejako dwutorowo) przez rzeszę wiernych 
i „warstwy przywódcze” (w tym duchowieństwo) 6. Aby przezwyciężyć wszechogar-
niający lęk, rozbijano go na „strachy” mniejsze, np. na lęk przed końcem świata, 
przed karą Boga, przed Szatanem i jego „agentami” 7. Egzemplum, obrazujące treść 
kazania, zamieniało się więc często w opowieść zawierającą te przerażające elemen-
ty. Tym samym pobudzić miało też wyobraźnię (i sumienia) słuchaczy 8. Zarazem 
odznaczało się walorem ludycznym – dla odbiorców bywało źródłem rozrywki 9.

W celu rozważenia ciągłości oddziaływania tradycji przykładów kaznodziejskich 
oraz jej modyfikacji w Matyldzie i Danile (poczynionych m.in. pod wpływem znajo-
mości przez Mostowską literatury gotyckiej) 10 przywoływać będę dwa zbiory egzem-
plów: Wielkie zwierciadło przykładów (Magnum speculum exemplorum) Joannesa 
Majora w tłumaczeniu Szymona Wysockiego (rok wydania przekładu: 1612) 11 oraz 
kolekcję Historyje świeże i niezwyczajne Michała Jurkowskiego (pierwsza połowa 
XVIII wieku), która daje obraz tradycji egzemplów pierwszej połowy XVIII wieku 12. 

r e l i k, P. B a d y n a, f. W o l a ń s k i. T. 1. Toruń 2012, s. 288–290) w polskim kaznodziejstwie 
równowaga między elementami tremendalnymi a pozytywnymi aspektami wiary nierzadko była 
zachowywana. 

  6 D e l u m e a u, op. cit., s. 7–36.
  7 Ibidem, s. 221–387.
  8 Zob. G u r i e w i c z, op. cit., s. 7–8. Jednocześnie poruszana często w egzemplach kwestia czyśćca 

i propagowanie pewnych praktyk (mających na celu skrócenie w nim pobytu) wpasowywały się 
w mechanizm budowania w społeczeństwie poczucia bezpieczeństwa jako odpowiedzi na dręczący 
je lęk (zob. J. D e l u m e a u, Skrzydła anioła. Poczucie bezpieczeństwa w duchowości człowieka 
Zachodu w dawnych czasach. Przeł. A. K u r y ś. Warszawa 1998, s. 389–399, 602). Czyściec jawi 
się zatem jako pocieszenie dla grzeszników, wyobrażenie łagodzące nieco (przerażającą) opozycję: 
niebo–piekło (zob. ibidem, s. 367–368).

  9 Zob. A. G u r i e w i c z, Z historii groteski. „Góra” i „dół” w średniowiecznej literaturze łacińskiej. 
Przeł. W. K r z e m i e ń. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 4, s. 341–348. W kontekście potrydenckiej 
kultury polskiej zob. W i ś l i c z, op. cit., s. 298.

10 Nie w każdym aspekcie bowiem pisarka kontynuowała tradycję egzemplów. W powieści brak cho-
ciażby komizmu, często występującego w przykładach kaznodziejskich – zob. G u r i e w i c z, Z hi-
storii groteski, s. 341–348. Nie pojawiają się obrazowe opisy cielesności (w tym chorób czy se- 
ksualności), które nierzadko występują w „budujących opowieściach”, np. w Wielkim zwierciadle 
przykładów – zob. B. B e d n a r e k, Ciało w „Wielkim zwierciadle przykładów”. W zb.: Doświad-
czane, opisywane, symboliczne. Ciało w dyskursach kulturowych. Red. K. Ł e ń s k a - B ą k, 
M. S z t a nd a r a. Opole 2008, passim.

11 J. K r z y ż a n o w s k i  (Romans polski wieku XVI. Lublin 1934, s. 97–98) zauważył szeroką znajo-
mość kompilacji Majora na obszarze polskiej kultury. 

12 O źródłach poszczególnych narracji u Jurkowskiego pisał M. K a z a ń c z u k  (O „Historyjach świe-
żych i niezwyczajnych” Michała Jurkowskiego. Warszawa 2009, s. 21–32, 103–120). Na „sensacyj-
ny” charakter narracji zawartych w zbiorze wskazywał J. K r z y ż a n o w s k i  (Historie świeże 
i niezwyczajne. Rękopiśmienny zbiór opowiastek z epoki saskiej. „Pamiętnik Literacki” 1930, s. 388). 
Moralizatorski wymiar dzieła podkreślał zaś M. K a z a ń c z u k  (Na tropie autora „Historyj świeżych 
i niezwyczajnych”. Dwa jezuickie rękopisy z epoki saskiej. „Pamiętnik Literacki” 1991, z. 3, s. 195), 
nazywając je „kolekcją budujących przykładów kaznodziejskich”. Z tezą o religijnej wymowie utwo-
rów zgadzał się również S. O b i r e k  (Michał Jurkowski SJ, autor „Historyj świeżych i niezwyczaj-
nych”. Kraków 1996, s. 6), który wskazał też na prawdopodobnego autora kompilacji (ibidem, s. 11). 
W swoim artykule teksty zawarte w kompilacji Jurkowskiego traktuję – podobnie jak Kazańczuk – 
jako przede wszystkim „budujące przykłady kaznodziejskie”. 
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Zbiór Speculum exemplorum stanowi przykład trwałości pewnych wyobrażeń 
w obrębie samych egzemplów 13. Powstał on około roku 1480 i został wydany w 1481 
roku w Holandii (autorem był anonimowy mnich) 14. W późniejszym czasie jezuita 
Joannes Major (1542–1608) uzupełnił zbiór o kolejne teksty 15. Swe dzieło opubli-
kował w 1603 roku, zatytułowawszy je Magnum speculum exemplorum 16. Barbara 
Walczak-Sroczyńska podała, iż zmieniono wtedy strukturę zbioru, grupując nar-
racje w układzie tematycznym 17. Na język polski kompilacja przełożona została 
w roku 1612 przez Szymona Wysockiego (również jezuitę) 18. Tłumacz nie ograniczył 
się jednakże tylko do przekładu: usuwał egzempla, które uważał za „przestarzałe”, 
i dodawał nowe narracje (czynił to też w kolejnych wydaniach swego dzieła) 19. 
Wielkie zwierciadło przykładów stało się źródłem inspiracji dla wielu duchownych 20. 

Także kompilacja Jurkowskiego (choć w dużej mierze zbudowana z narracji 
o proweniencji francuskiej – tzw. histoires tragiques 21) kontynuowała tradycje śred- 
niowiecznych egzemplów 22; przywołane przez autora teksty miały zatem przede 
wszystkim wymiar moralny – powinny skłaniać odbiorców do przemiany duchowej 23. 
Ciągłość wyobrażeń średniowiecznych widać w takich wątkach, jak ukazywanie się 
dusz pokutujących (np. z prośbą o modlitwę i ofiarę) czy eksponowanie pośmiert-
nych fizycznych cierpień grzeszników.

Wyrażone tu uwagi potwierdzają spostrzeżenia Jacques’a Le Goffa i Delumeau. 
Pierwszy z badaczy pisał o „długim trwaniu” średniowiecznych opowieści w kultu-
rze wieków późniejszych: 

Aż do drugiej połowy XIX wieku w kazaniach czy w podręcznikach pokutnych, w literaturze popu-

13 Przekształcane wątki występujące w przykładach kaznodziejskich pojawiały się w kolejnych zbio-
rach tekstów, jak również w dalszych wariantach ustnych opowieści. Zob. T. K r u s z e w s k a, 
posłowie w: Historie świeże i niezwyczajne. Oprac. ... Warszawa 1961, s. 177–178. O ustnym 
obiegu narracji tworzących egzempla: G e r e m e k, op. cit., s. 63–65.

14 Zob. B. W a l c z a k - S r o c z y ń s k a, „Wielkie zwierciadło przykładów” – dzieje tekstologiczne. 
„Slavia Orientalis” 1976, nr 4, s. 493.

15 Zob. B. W a l c z a k - S r o c z y ń s k a, Z dziejów polsko-rosyjskich związków kulturalnych w XVII wie- 
ku. (Wschodniosłowiańska recepcja „Wielkiego zwierciadła przykładów”). „Przegląd Humanistycz-
ny” 1976, nr 7, s. 24. Badaczka referuje w tym miejscu ustalenia P. Władimirowa.

16 Z tego roku pochodzi pierwsza edycja, która nie została jednak opatrzona nazwiskiem Majora. 
W a l c z a k - S r o c z y ń s k a  („Wielkie zwierciadło przykładów” – dzieje tekstologiczne, s. 500) za-
uważyła, że pojawia się ono dopiero w trzeciej edycji pochodzącej z francuskiego miasta Duai. 
Poprzednie wydania: weneckie (1605, 1608) i z Duai (1603, 1608), są go pozbawione. 

17 Ibidem, s. 493.
18 W a l c z a k - S r o c z y ń s k a  („Wielkie zwierciadło przykładów” – dzieje tekstologiczne, s. 502) 

stwierdziła, że podstawą tłumaczenia Wysockiego było prawdopodobnie wydanie z Duai z roku 1608.
19 Ibidem, s. 494, 496–497. W roku 1633 pojawia się wydanie przygotowane przez jezuitę J. Lesiow-

skiego (ibidem, s. 497–499). O dziejach polskich oraz rosyjskich przekładów Magnum speculum 
exemplorum mówi praca R. A l s h e i m e r a  Das „Magnum Speculum Exemplorum” als Ausgangs- 
punkt populärer Erzähltraditionen. Studien zu seiner Wirkungsgeschichte in Polen und Russland 
(Bern – frankfurt am Main 1971).

20 Zob. np. K r z y ż a n o w s k i, Romans polski wieku XVI, s. 98.
21 Zob. np. K a z a ń c z u k, O „Historyjach świeżych i niezwyczajnych” Michała Jurkowskiego, s. 33.
22 Zob. M. K a z a ń c z u k: wstęp w: Historie dziwne i straszliwe. Jezuickie opowieści z czasów saskich. 

Zebrał i opracował M. K a z a ń c z u k. Chotomów 1991, s. 10; Wprowadzenie do lektury. H 16.
23 Zob. K a z a ń c z u k, O „Historyjach świeżych i niezwyczajnych” Michała Jurkowskiego, s. 39–40.
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larnej czy na luźnych kartach znaleźć można te same struktury, tę samą dialektykę, te same exempla 
co w podobnych dokumentach z XII czy XIII wieku 24.

Delumeau wspomniał natomiast o praktyce wygłaszania przerażających kazań, 
powszechnej jeszcze w epoce oświecenia: „nasi przodkowie z wieku klasycyzmu 
często słuchali o czyśćcu” 25. 

Na obszarze polskim, jak stwierdził Mariusz Kazańczuk, wyobrażeniami o pro-
weniencji średniowiecznej przesycone były egzempla kaznodziejskie pochodzące 
nawet z wieku XVIII, chociażby takich autorów, jak franciszek Kowalicki czy Michał 
Jurkowski (którego narracje w artykule przywołuję) 26. Kazańczuk – w kontekście 
XVIII-wiecznych egzemplów jezuickich – pisał:

Zamieszczone w tym wyborze opowieści [tj. egzempla] zaledwie o kilkadziesiąt lat wyprzedzają 
epokę, w której narodziła się literacka moda na grozę [...]. Podobnie jak w „czarnej literaturze” przełomu 
XVIII i XIX w., roi się w nich od duchów, diabłów, strachów itp. Lecz to, co w tzw. romansie gotyckim 
stanowi wyraz konwencji artystycznej, tutaj traktowane jest jeszcze w sensie dosłownym 27.

Z kolei już w XIX wieku kazania duchownych, próbujących wzbudzać strach 
pośród wiernych, kojarzyły się czytelnikom „romansów grozy” ze znanymi im kon-
wencjami literackimi. Delumeau przywołał fragment utworu Lamiel Stendhala, 
w którym narrator porównuje kazanie księdza Le Clouda do powieści gotyckiej, 
pisząc, że w swej wypowiedzi tworzył on obrazy: „jak romans pani Radcliffe; zapu-
ścił się w okropny obraz piekła. Groźne jego zdania rozlegały się pod gotyckimi 
i ciemnymi arkadami, nie zapalono bowiem lamp” 28. 

Widać więc, z jednej strony, trwałość pewnych dawniejszych wyobrażeń men-
talnych w świadomości twórców literatury „gotyckiej” przełomu XVIII i XIX wieku, 
z drugiej zaś strony to, że jej czytelnicy odbierać (i reinterpretować) mogli elemen-
ty kultury religijnej przez pryzmat znanych sobie wzorców literackich. W tym obu-
stronnym ruchu zauważyć można procesy przenikania się kultury popularnej 29 

24 J. L e  G o f f, Długie średniowiecze. Przeł. M. Ż u r o w s k a. Warszawa 2007, s. 50–51. Trwałość 
pewnych wyobrażeń mentalnych w kulturze była jednym z założeń szkoły „Annales”. Jej przedsta-
wiciele kładli nacisk na zrozumienie „długofalowych zjawisk kształtujących dzieje ludzkości” 
(T. W i ś l i c z, Szkoła „Annales” wobec wyzwań schyłku XX wieku. Krytyka i próby reformy. „Kwar-
talnik Historyczny” 2004, nr 2, s. 79). W ich badaniach ważna była kategoria „długiego trwania”, 
którą opisał L e  G o f f  (op. cit., s. 8): „to okres nader powolnych zmian zachodzących w głębi 
społeczeństw historycznych w ich rozwoju zarówno gospodarczym, jak i umysłowym”. „Annaliści” 
postulowali, by w rekonstrukcji tych wyobrażeń stosować raczej kategorie zbiorowe zamiast jed-
nostkowych (A. Boureau). Zob. np. T. W i ś l i c z, Krótkie trwanie. Problemy historiografii francuskiej 
lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Warszawa 2004, s. 7–11, 15–18.

25 J. D e l u m e a u, Grzech i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu XIII–XVIII w. Przeł. A. S z y-
m a n o w s k i. Warszawa 1994, s. 556.

26 K a z a ń c z u k, wstęp, s. 7–11.
27 K a z a ń c z u k, wstęp, s. 7. Zob. M. K a z a ń c z u k: Odnaleziony autor „Historyj świeżych i niezwy-

czajnych”. „Pamiętnik Literacki” 1998, z. 2, s. 142; Wprowadzenie do lektury. H 18. O trwałości 
„przestarzałych” kazań w kulturze zob. D. O l s z e w s k i, Polska kultura religijna na przełomie 
XIX i XX wieku. Warszawa 1996, s. 84–89.

28 S t e n d h a l, Lamiel. Przekł., wstęp T. B o y - Ż e l e ń s k i. Przypisy M. D r a m i ń s k a. Warszawa 
1955, s. 24. Cyt. za: D e l u m e a u, Grzech i strach, s. 690–691.

29 Jak uznał G e r e m e k  (op. cit., s. 74), pomimo licznych zastrzeżeń egzempla da się badać jako 



DOROTA VINCŮRKOVÁ   Tradycja egzemplów w powieści „Matylda i Daniło” 189

oraz literackiej, a także procesy przenikania się tekstów użytkowych (egzemplów) 
z tekstami mającymi przede wszystkim funkcje estetyczne 30.

W powieści Mostowskiej 31 Matylda i Daniło pojawia się charakterystyczne dla 
egzemplów – w ujęciu Arona Guriewicza – napięcie, wynikające z wtargnięcia 
w świat ludzki „sił innego świata” 32, wileńska pisarka wykorzystała bowiem w utwo-
rze motyw ducha-pokutnika 33. Osią fabuły są dzieje Edgwardy, której powrót do 
świata żywych odmienia spokojną dotychczas egzystencję bohaterek. Przodkini 
wymagać będzie od protagonistek pomocy w uzyskaniu zbawienia – m.in. zażąda, 
by Matylda (szczęśliwie zakochana w tytułowym Danile) wstąpiła do zakonu. Od 
tej chwili losy bohaterek, „dziejące się w realnej ziemskiej, ludzkiej przestrzeni”, 
będą „jednocześnie skorelowane z [...] czyśćcem” 34, z prawami rządzącymi purga-
torium.

Wykorzystany przez Mostowską motyw często występował w kaznodziejskich 
egzemplach 35. W tradycji Kościoła katolickiego duchy wracają zazwyczaj na ziemię, 
aby prosić o modlitwę za swoje zbawienie (tym samym udowadniając swą obecno-
ścią istnienie purgatorium) lub aby przekazać żywym jakieś ważne prawdy 36. Ich 
celem bywa także zadośćuczynienie za krzywdy wyrządzone za życia 37. W egzem-
plach pojawia się też motyw dusz potępionych, które przybywają, by przekonać 
żywych grzeszników o prawdziwości piekła (i okropności mąk infernalnych, przy-
kładowo: w zbiorze Jurkowskiego áH 222–223ñ egzemplum II 2 o uczniu, który 
zaświadcza swojemu mistrzowi o istnieniu infernum i ogromie cierpień związa- 

świadectwo „kultury masowej”. Zob. też W i ś l i c z, Pedagogika strachu w Kościele potrydenckim 
w Polsce, s. 297. O różnych aspektach „kultury ludowej” pisał P. B u r k e  (Kultura ludowa we 
wczesnonowożytnej Europie. Przeł. R. P u c e k, M. S z c z u b i a ł k a. Warszawa 2009).

30 G e r e m e k  (op. cit., s. 57) stwierdził, że „śledząc postśredniowieczny obieg literacki exemplów, ich 
publikację i krąg ich czytelników w następnych stuleciach, aż po epokę baroku, konstatujemy 
długie trwanie nie tylko pewnej formy literackiej, lecz także pewnego kompleksu wyobrażeń i scen”. 
Egzempla same w sobie stawały się więc opowieściami do czytania, wpływały też na literaturę.

31 O kulturze intelektualnej Mostowskiej zob. np. M. U r b a ń s k a: Anna Mostowska. M 16–22; Po-
wieści Anny Mostowskiej – ponowne odczytanie. „Acta Universitatis Lodziensis. folia Litteraria 
Polonica” 2016, nr 4, s. 200–202. Z egzemplami pisarka spotkać się mogła nie tylko w kościele, 
drukowane zbiorki przykładów były bowiem popularne jeszcze w czasach saskich – stanowiły 
częste wyposażenie bibliotek szlachty np. krakowskiej (zob. H. B o g d a n o w, Piśmiennictwo reli-
gijne w księgozbiorach szlachty krakowskiej w XVIII wieku jako wyraz jej zainteresowań czytelni-
czych. W zb.: Problemy kultury literackiej polskiego oświecenia. Studia. Red. T. K o s t k i e w i c z o-
w a. Wrocław 1978, s. 84–90, 99–100, 108–109).

32 G u r i e w i c z, Kultura i społeczeństwo średniowiecznej Europy, s. 18.
33 Nie przyjmując tezy o kontynuacji w Matyldzie i Danile wyobrażeń charakterystycznych dla egzem-

plów, odmienne ujęcie zaprezentowała A. Ś n i e g u c k a  (Skąd się biorą duchy, czyli o stosunku 
Mostowskiej do powieści grozy. „Prace Polonistyczne” 1995, passim; Zjawy i ruiny społecznie 
użyteczne. O problematyce wartości w prozie Anny Mostowskiej. Łódź 2007, s. 163–164).

34 G u r i e w i c z, Kultura i społeczeństwo średniowiecznej Europy, s. 18. O duchach-pokutnikach 
w powieściach Matylda i Daniło oraz Zamek Koniecpolskich pisałam w artykule Wpływ egzemplów 
barokowych na wyobraźnię twórczą Anny Mostowskiej na przykładzie powieści „Zamek Koniecpol-
skich” oraz „Matylda i Daniło” („Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura” 2015, nr 1, s. 64–69).

35 Zob. np. J.-C. S c h m i t t, Duchy. Żywi i umarli w społeczeństwie średniowiecznym. Przeł. A. W. L a-
b u d a. Gdańsk–Warszawa 2002, s. 125–127.

36 Zob. D e l u m e a u, Strach w kulturze Zachodu, s. 93.
37 Zob. ibidem, s. 93–101.
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nych z ogniem piekielnym 38) – cel ten można połączyć ze wspomnianą chęcią prze-
kazania ważnych prawd. Motyw czyśćcowych dusz pokutujących występuje zaś 
w egzemplach z przekładu Wysockiego 39: Ciężkości mąk czyśćcowych znaczny 
przykład, gdzie duch poświadcza istnienie purgatorium (W 190), czy w Pragnąc być 
diakonem, ciężką mękę czyśćcową cierpiał i brackich modlitw żądał (W 270–271), 
w którym zmarły duchowny prosi swoich współbraci o modlitwę za odpuszczenie 
grzechu pychy (miał bowiem nadmierną ambicję, by zostać diakonem). Temat ten 
kontynuowany był zwłaszcza w utworach potrydenckich (stanowił jeden z argu-
mentów w sporach katolików z protestantami 40), przywołać można tutaj tekst II 33 
pochodzący z kompilacji Jurkowskiego. Występujący tam duch zwraca się do pani 
Koniecpolskiej: „Proszę cię, abyś tylko trzy tynfy na mszę za mnie posłała, a prosto 
po odprawionych ofiarach świętych pójdę do nieba” (H 259). 

Edgwarda jako dusza pokutująca mogła przebywać w zaświatach (i tylko po-
wracać na ziemię) lub być umieszczona w „czyśćcu szczególnym” (należał on do 
popularnych wyobrażeń w kulturze XVII wieku) 41. Kara ta polegała na obecności 
ducha tam, gdzie popełniał on grzechy. W ten sposób swe przewiny odkupić mogli 
nawet najwięksi grzesznicy (o odbyciu kary w miejscu dokonania zbrodni wspomi-
na już Grzegorz Wielki 42). Jak zauważył Jacek Sokolski, wpływ na rozpowszech-
nienie w polskiej literaturze barokowej motywu cierpiących dusz pokutujących na 
ziemi miały właśnie egzempla kaznodziejskie 43. Badacz wspomniał o dużej roli, jaką 
odegrało w tym procesie Wielkie zwierciadło przykładów 44. Bohaterka powieści 
Mostowskiej pojawia się więc w ruinach zamku, którego była panią i w którym 
dokonywała swych zbrodni 45. Musi ona odkupić grzechy w miejscu ich popełnienia. 
Jej dawna siedziba sprzyja też zadośćuczynieniu za wyrządzone krzywdy, z niej 
bowiem Gryzalda czerpie skarby służące pomocy biednym.

38 W tym przypadku również widać kontynuację wyobrażeń średniowiecznych. Jak zauważył S c h m i t t 
(op. cit., s. 137), narracja ta (tzw. obietnica dwu przyjaciół) należy do grupy podań o umowie mię-
dzy przyjaciółmi lub między nauczycielem a uczniem – kto umrze pierwszy, ten zrelacjonować ma 
swoją pośmiertną sytuację. 

39 O duchach-pokutnikach w Wielkim zwierciadle przykładów zob. B. B e d n a r e k, Strefa śmierci 
w „Wielkim zwierciadle przykładów”. „Quaestiones Selectae” 2008, s. 45–50.

40 Zob. K a z a ń c z u k: O „Historyjach świeżych i niezwyczajnych” Michała Jurkowskiego, s. 76–78, 
82–86; wstęp, s. 9–10.

41 Zob. J . S o k o l s k i, Staropolskie zaświaty. Obraz piekła, czyśćca i nieba w renesansowej i baro-
kowej literaturze polskiej wobec tradycji średniowiecznej. Wrocław 1991, s. 208. Zob. też K. P u z i o, 
„Niegotyckie” zamki gotyckich powieści? (Z twórczości Anny Mostowskiej). „Annales Universitatis 
Mariae Curie-Skłodowska. Sectio ff” 2002/2003, s. 5.

42 G r z e g o r z  W i e l k i, Dialogi. Przeł. E. C z e r n y, A. Ś w i d e r k ó w n a. Wstęp A. d e  V o g ü é. 
Koment., oprac. M. S t a r o w i e y s k i. Kraków–Tyniec 2000, s. 359–361. Zob. S o k o l s k i, op. cit., 
s. 208.

43 S o k o l s k i, op. cit., s. 209.
44 Ibidem, s. 209–210.
45 W kompilacji J u r k o w s k i e g o  (II 32) także pojawia się omawiany motyw, jednakże występuje 

tu przeniesienie pokuty w miejscu morderstwa na brata zbrodniarza (H 258): „Jestem ja brat go-
spodarza tutejszego, który pokutuję na tym miejscu, ratunku potrzebuję. Dla czego proszę was, 
abyście za mnie dali na pięć mszy świętych, którymi wybawicie mnie z ciężkich mąk czyścowych. 
Wiedázñcie, że w tej austeryi póty nie ustaną strachy, póki siedmiu trupów spod podłogi tej nie 
dobędą [...]. Tych wszystkich austeryjarz pozabijał i tu ich pochował«”. We fragmencie pojawia się 
też kwestia zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy.



DOROTA VINCŮRKOVÁ   Tradycja egzemplów w powieści „Matylda i Daniło” 191

W powieści ukazano również problem godziwego postępowania ludzi żyjących 
oraz kwestię tego, do czego są oni zdolni, by ratować dusze zmarłych. W tekście 
Mostowskiej pomoc ta wymagać będzie poświęcenia egoistycznych pragnień (miło-
ści do Daniły), a zarazem modlitwy za przebywającą w czyśćcu kobietę (co charak-
terystyczne jest dla egzemplów). Niebiosa zwracają się wprost do Gryzaldy:

Bóg wyciąga po tobie wielkiej ofiary. Pamiętaj, że ci nie wolno opierać się woli jego i w niczym 
sprzeciwić się przeznaczeniu twojemu. [...] cnoty Matyldy zmazać powinne jej [tj. Edgwardy] przestęp-
stwa, na wieczną czystość powinnaś tę córkę poświęcić, a w wieku późniejszym stan zakonny obierzesz 
dla niej [...]. [M 239]

Podczas powrotu do świata żywych – już jako „typowy” duch-pokutnik – Ed-
gwarda prosi o pomoc w zbawieniu duszy. W przypadku utworu Mostowskiej ofia-
ra jest jednakże większa niż tylko modlitwa. Swe życie w darze poświęcić ma właśnie 
Matylda, łudząco podobna do Edgwardy potomkini 46. W wątku tym widać nawią-
zanie autorki do konwencji literatury grozy, gdzie pojawia się problematyka odpo-
wiedzialności sukcesorów za grzechy przodków 47. 

Podjętą konwencję widać również w motywie przymusowego wstąpienia do 
zakonu, ten element spotyka się też często w „romansach grozy” 48. Dziewczęta 
wskutek okrutnych intryg zamykano w klasztorach, które pełniły rolę przerażają-
cych więzień, nie zaś miejsc modlitwy (jak w przypadku Agnes z powieści Matthew 
Gregory’ego Lewisa Mnich á1796ñ czy Elleny di Rosalby w dziele Ann Radcliffe 49 
Italczyk, albo Konfesjonał Czarnych Pokutników á1797ñ). W ich murach protago-
nistki doznawały upokorzeń ze strony swoich przełożonych (np. w Mnichu). Jed-
nakże Matyldy w klasztorze nie spotykają poniżenia. Choć duch Edgwardy wymu-
sił na niej pobyt za murami klasztornymi, to po śmierci Daniły bohaterka godzi się 
z tym wyrokiem, nie buntuje się dłużej, rzec można, rezygnuje ze świata dobrowol-
nie: „Rozpaczająca bez granic Matylda prosiła matki, aby jej pozwoliła bez zwłoki 
wstąpić do zakonu, gdzie życie swoje chce zakończyć” (M 243). Dziewczyna odnaj-
duje tam spokój ducha: „Klara odprowadziła Matyldę do zakonu, gdzie ta cnotliwa 
i piękna ofiara losu wkrótce pierwszą swą spokojność i zdrowie otrzymała” (M 244). 
W fabule tej zauważyć można schemat pojawiający się w zbiorze Jurkowskiego, 
gdzie dziewczęta za murami klasztorów często znajdowały pocieszenie po śmierci 

46 Koncepcja dziedziczonego grzechu, która występuje w powieści Mostowskiej, została odrzucona 
przez Kościół katolicki. W dokumentach Soboru Trydenckiego (Sesja V, czwartek 17 VI 1546, 
Dekret o grzechu pierworodnym. W zb.: Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst łaciński i polski. 
T. 4: á1511–1870ñ Lateran V, Trydent, Watykan I. Przeł. A. B a r o n  [i in.]. Układ, oprac. A. B a- 
r o n, H. P i e t r a s. Kraków 2004, s. 235–241) zaznaczono, iż jedynym grzechem przekazywanym 
„międzypokoleniowo” jest grzech pierworodny. 

47 M. U r b a ń s k a  (Problem winy i kary w twórczości Anny Mostowskiej. „Acta Universitatis Lo- 
dziensis. folia Litteraria Polonica” 2009, s. 92, przypis 19) stwierdziła, iż kwestia „dziedziczenia” 
grzechów zaczerpnięta może być z powieści gotyckiej, a precyzyjniej – z dzieła H. W a l p o l e ’ a 
Zamczysko w Otranto, w którym winy popełnione przez protoplastę rodu Ricarda, a także jego 
potomka Manfreda są przyczyną klątwy ciążącej nad rodem (skutkuje to wyginięciem owej rodziny). 

48 O przestrzeniach w powieści gotyckiej zob. np. M. A g u i r r e, Geometries of Terror: Numinous 
Spaces in Gothic, Horror and Science Fiction. „Gothic Studies” 2008, nr 2, s. 1–14 (szczególnie: 
6–10).

49 Na twórczość R a d c l i f f e  Mostowska powoływała się na samym początku powieści (M 229).
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ukochanego (np. w tekście I 6) czy też pokutowały z powodu zejścia z drogi cnoty 
(np. I 19) 50. Podobnie więc jak w przykładach kaznodziejskich, w Matyldzie i Da-
nile klasztor jawi się jako przestrzeń, w której uchronić się można przed złem 
i grzeszną namiętnością. Świat zewnętrzny jest zaś siedliskiem grzechu i pokus 51. 
Wielkie zwierciadło przykładów zawiera narracje, w których widać to przeciwsta-
wienie obu przestrzeni (sakralnej i świeckiej). W egzemplum Najświętsza Panna 
Zakonnicę, żeby w grzech nieczysty nie wpadła, straszliwym widzeniem odraziła 
mniszka chce uciec do świata ludzi świeckich, aby oddać się grzechowi nieczysto-
ści 52. Zapobiega temu interwencja Matki Boskiej (W 815–816). Mostowska wyko-
rzystała więc zakorzeniony w kulturze – w tym występujący w egzemplach – sche-
mat fabularny, w którym schronienie się za murami klasztornymi stanowi wynik 
poszukiwania spokoju ducha (choć w utworze to też skutek „wyroku” wydanego 
na losy Matyldy). W powieści świat zewnętrzny również jest pełen zgubnych na-
miętności i skonfrontowany zostaje ze światem klasztornym i życiem oddanym 
Bogu.

Zgoła inną optykę prezentują twórcy zachodnioeuropejskiej powieści grozy 
(Mnich, Italczyk). Klasztory są tam przerażającą przestrzenią, siedliskiem zła, w któ-
rym rządzą okrutni duchowni. Wiązać się to może m.in. z percepcją autorów, 
uwarunkowaną ich wyznaniem, Lewis i Radcliffe byli bowiem protestantami 53. 
Polska pisarka natomiast pozostała wierna w swym dziele katolickiej (należącej też 
do kultury „popularnej”) wizji stanu zakonnego, którą ukazywały egzempla. Jed-
nakże zastane wzorce, pochodzące m.in. z „dydaktycznych powiastek”, zmodyfiko-
wała Mostowska już na wzór modnych wówczas romansów grozy. Z tego powodu 
klasztor, choć staje się ostatecznie dobrowolnym wyborem Matyldy, początkowo 
jawi się jako okrutny przymus.

Podobnie jak w egzemplach (oraz – ogólniej – jak w dydaktyce kościelnej), w po-
wieści Mostowskiej przedstawiony jest fizyczny wymiar cierpień duszy przebywa-
jącej w czyśćcu 54. Edgwarda nie została sportretowana w (doczesnej) postaci 

50 Motyw ten występował też w europejskich powieściach XIX-wiecznych. W dziele René (1805) au-
torstwa f.-R. d e  C h a t e a u b r i a n d a  siostra tytułowego bohatera chroni się w klasztorze, aby 
nie ulec kazirodczej miłości do brata.

51 A. R a š k a u s k i e n ė  (Gothic Fiction: the Beginnings. Kaunas 2009, s. 31) zauważyła także inną 
opozycję w przedstawianiu przestrzeni w powieści gotyckiej. Stwierdziła, że dom „gotyckiej heroiny” 
przeciwstawiony zostaje strasznemu zamkowi, gdzie siedzibę ma „gotycki łotr”. Konkludowała, że 
możliwe jest nadanie bohaterom „moralnej tożsamości” odpowiadającej przestrzeni, do której są 
oni przypisani (ibidem, s. 33). O zamkach w twórczości Mostowskiej pisała P u z i o  (op. cit., passim). 
Obrazy nawiedzonych zamków pojawiają się wszakże również w egzemplach, czego przykładem 
może być cytowany już tekst o wojewodzinie Koniecpolskiej (H 258–259). 

52 O grzechu nieczystości w tym zbiorze egzemplów zob. B. B e d n a r e k, Czystość i nieczystość 
w „Wielkim zwierciadle przykładów”. W zb.: Brud. Idee – dylematy – sprawy. Red. M. S z t a n d a-
r a. Opole 2012, s. 347–349.

53 Nie był to zapewne jedyny powód. Zob. np. D. H o e v e l e r, Anti-Catholicism and the Gothic Imag-
inary: The Historical and Literary Contexts. W zb.: Religion in the Age of Enlightenment 3. Ed. 
B. C. M c I n e l l y. Brooklyn 2012, s. 9–28. Autorka wiązała takie przedstawianie osób duchownych 
(i klasztorów) z ówczesnym procesem sekularyzacji zachodzącym w Europie (ibidem, s. 9–10).

54 O ukazywaniu fizycznych cierpień dusz czyśćcowych zob. S c h m i t t, op. cit., s. 94–97, 130. –  
S. B y l i n a, Czyściec u schyłku średniowiecza. „Kwartalnik Historyczny” 1983, nr 4, s. 733.
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pięknej kobiety, lecz jako przerażająca zjawa – szkielet, Gryzalda bowiem mówi: 
„Wystawcie sobie, dzieci moje, jak wielkiego strachu doznać musiałam, gdy okrop-
ną postać, wybladłego trupa, stojącego przed sobą, zobaczyłam!” (M 237). Jak 
według autorki wyglądać miała Edgwarda, dowiedzieć się można z listu Mostowskiej 
do wydawcy powieści, Józefa Zawadzkiego. Opisuje ona zaprojektowaną przez sie-
bie ilustrację do tekstu: „Noc – kobieta obudzona – na pół wstaje z łoża, przed 
którym stoi okropny szkielet w odzieniu białym i zwykłym umarłym [...]” 55. Takie 
przedstawienia powracających zmarłych charakterystyczne były dla okresu nastę-
pującego po tryumfach estetyki makabry (gdzie wizerunki umarłych przypominały 
rozkładające się ciała); jak pisał Philippe Ariès: „Suchy szkielet, la morte secca, 
częsty w wieku XVII i jeszcze w XVIII, nie należy do ikonografii charakterystycznej 
dla wieków XIV–XVI, kiedy to dominują odpychające obrazy rozkładu [...]” 56. Po-
dobny obraz umarłych znaleźć można w tekście II 45 ze zbioru Jurkowskiego:

A wtym wchodzi w pokój o s o b a  o p a d ł a  z  c i a ł a, tak jak malują śmierci malarze, która po-
kłoniwszy się owemu Hiszpankowi, ręką pokazując ku drzwiom, prosi go z sobą. On uciekać przed 
goniącymi k o ś c i a m i  pocznie, ale widząc, że darmo było zdrygać się prośbie, dał rękę owej osobie, 
aby go prowadziła, gdzie by chciała. [H 272; podkreśl. D. V.]

W zacytowanym egzemplum sytuacja nawiedzenia osoby żyjącej przez ducha 
jest także zbieżna z relacją Gryzaldy ze spotkania z Edgwardą:

„Wstań i idź za mną”. [...] Wstałam więc, rzuciwszy na siebie letkie odzienie i wziąwszy świecę [...], 
powiedziałam marze, zawsze blisko mnie stojącej, żem była gotowa iść za nią. [M 237]

Dalej bohaterka wraz z „marą” przemierzyły kolejne pomieszczenia pobliskiego 
zamku, by w końcu trafić do przerażającego miejsca: 

Ukazał się ciasny korytarzyk, przez który przeszedłszy, weszłyśmy do małej, okrągłej salki [...]. 
Krew mury miejsca tego ufarbowała, spróchniałe kości podłogę nakrywały. [...] „Gryzaldo – rzecze do 
mnie [Edgwarda] – zejdź te schody, znajdziesz pod nimi drugie drzwi, [...] idź i spełniaj twoje przezna-
czenie, tak chciał Bóg wszechmocny. Bywaj zdrowa, zobaczymy się jeszcze”. Tu mi klucz oddała i sama 
zniknęła. [M 238]

We wskazanym przez zjawę pomieszczeniu znajdował się list, który wyjaśniał 
sekret obecności ducha Edgwardy i objawiał Gryzaldzie przeznaczenie jej rodziny 
(M 239–240).

Podobny schemat poprowadzenia przez ducha do miejsca, które skrywa tajem-
nicę związaną z jej doczesnymi losami oraz ze śmiercią, występuje w przytoczonym 
już egzemplum II 45 ze zbioru Jurkowskiego. Po opisie zjawy ukazane jest jej dal-
sze działanie:

Która [tj. zjawa] lekko wziąwszy owo paniątko za rękę, wyszła z pokoju, prowadząc go przez jeden 
i drugi pokój, potym przez długą salę ku schodom, na które gdy weszli, kaganiec ów zgasł owemu Hisz-
pankowi. Jak prędko zgasł, tak owa osoba ścisnęła rękę owego młodziana, niby prosząc, aby zapaliwszy 
kaganiec, do niej się wrócił. 

55 A. M o s t o w s k a, Listy Anny Mostowskiej do Józefa Zawadzkiego. M 561.
56 P h. A r i è s, Człowiek i śmierć. Przeł. E. B ą k o w s k a. Warszawa 1989, s. 116. Zob. też J. K. G o-

l i ń s k i, Okolice trwogi. Lęk w literaturze i kulturze dawnej Polski. Bydgoszcz 1997, s. 175.
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[...] [Hiszpan] bojąc się [...] owej osoby, aby rozgniewana wróciła się nazad, z zapalonym kagańcem 
powraca na to miejsce, gdzie zostawił personę ową i najduje ją stojącą. Która ujźrawszy powracającego 
Hiszpana, skłoniwszy się mu, wzięła go za rękę i po schodach szedszy, poszła z nim do ogroda, gdzie 
go zaprowadziwszy do jednej kwatery ogrodowej, zniknęła. [H 272]

Na drugi dzień żyjący idą sprawdzić ową kwaterę:

Przyszedł biskup z duchowieństwem i kopiąc przy tym miejscu, gdzie urwane były kwiaty, zna- 
leźli trunnę, a w trunnie kości nieopadłe, ale się trzymające, na których nogach były kajdany. Nie mo-
żono się dowiedzieć, czyje to były kości, tylko stąd domniemywali się, że były męczennika jakiegoś, bo 
przy nich zaraz cuda wielkie dziać się poczęły. [H 272–273]

Zarówno opis postaci Edgwardy, jak i sposób ukazania sceny spotkania Gry-
zaldy z przodkinią czerpią z przedstawień występujących w egzemplach 57. Podobnie 
(jak we wcześniej przytoczonej narracji Jurkowskiego) zobrazowany został moment 
odkrycia tajemnicy (rządzącej przecież losami Gryzaldy). Sam sekret wyjawiony 
został jednakże nie po to, aby ukazać grzeszne życie byłej pani zamku, lecz raczej 
po to, by uwidocznić drogę pokuty, którą odbyła Edgwarda. Jej duch jest opisany 
jako przerażający kościotrup, przypominający o przemijalności życia, nie zaś w in-
nych możliwych wariantach, występujących w romansie grozy (np. w postaci mon-
strualnego rycerza, jak w Zamczysku w Otranto, czy pięknej kobiety-demona, jak 
w Mnichu). Mimo – deklarowanej przez autorkę – rozrywkowej tonacji powieści 
Matylda i Daniło zachowały się w niej pewne cechy swoiste dla dydaktycznego (tym 
samym użytkowego) charakteru przykładów kaznodziejskich. W przedstawieniu 
Edgwardy główny akcent pada na sam akt zbawienia i na wysiłki bliskich, którzy 
w tym zbawieniu muszą jej pomóc. W utworze, który był wzorowany również na 
zachodnioeuropejskiej powieści gotyckiej, przetrwały zatem pewne wyobrażenia 
powinności moralnych (odpowiedzialność za dusze zmarłych), typowe choćby dla 
przywoływanych tutaj zbiorów przykładów.

fabuła Matyldy i Daniły czerpie z jeszcze innych motywów występujących 
w egzemplach (związanych też z duchami-pokutnikami). Mostowska podejmuje 
problematykę „dóbr niesprawiedliwie nabytych” (taki tytuł działu znajduje się 
w Wielkim zwierciadle przykładów). W narracjach z owego zbioru pojawiają się 
opisy dusz, które powracają na ziemię, by rozporządzić swym mieniem zdobytym 
w nieuczciwy sposób (np. drogą kradzieży) 58. Nieco podobna sytuacja ukazana jest 
w egzemplum Papież Benedykt ciężką mękę czyśćcową cierpi, gdzie papież Benedykt, 
powróciwszy z czyśćca, prosił, by w celu zbawienia jego duszy rozdać ubogim po-
zostały po nim majątek, gdyż kosztowności dane na ofiarę po jego śmierci były 
plonem „drapiestwa i niesprawiedliwego nabycia” (W 187). Pojawia się również 

57 Podobny schemat akcji pojawia się również w kolejnym egzemplum zawartym w zbiorze (II 46), 
w którym duch za rękę prowadzi żyjącego do miejsca swego pochówku, mówiąc: „Tu są kości moje 
zakopane, które póki wyrzucone nie będą, póty ten zamek strasznymi strachami będzie nastraszo-
wany, bom ja od pani zamku tego zwiedziony długo z nią Boga obrażając, na koniec od niej zabity 
bez pokuty i żalu za grzechy, potępiony jestem i przy tych przeklętych kościach tłukę się” (H 273). 
Analogicznie do powieści Mostowskiej występuje tu też motyw właścicielki zamku uwodzącej 
i uśmiercającej mężczyzn.

58 Zob. np. B. B e d n a r e k, Bogactwo, mamona, lichwa, jałmużna etc. w „Wielkim zwierciadle przy-
kładów”. „Quaestiones Selectae” 2010, s. 111–112. Zob. też S c h m i t t, op. cit., s. 136.
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motyw odkupienia win zmarłego poprzez rozdzielenie jego bogactw pomiędzy bied-
nych – w tekście Umarły siestrzeńca swego, któremu rozkazał, aby konia przedaw-
szy pieniądze ubogim dał, iż go sobie zatrzymał, strofował (W 279–280), jak głosi 
sam tytuł, umierający prosi swego siostrzeńca, aby ten sprzedał jego konia, a pie-
niądze rozdał ubogim. Gdy krewny tego nie robi, duch powraca na ziemię, by 
przypomnieć mu o obietnicy.

Kompilację tego rodzaju wątków znaleźć można w omawianej powieści – Ed-
gwarda ujawnia miejsce, w którym przechowywała pozyskane w zbrodniczy sposób 
skarby. Te kosztowności Gryzalda przeznaczać ma na wychowanie swoich córek 
oraz na pomoc innym: 

Gryzaldo, bądź panią tych dostatków, jednak pod trzema warunkami tobie przykazanymi wolno ci 
będzie używać onych. Najprzód brać będziesz z tych skarbów pieniądze lub inne przedmioty, według 
potrzeby, na doskonałe wychowanie dzieci twoich, po drugie – na konieczne domowe potrzeby [...], po 
trzecie – na wspieranie wszystkich nędznych, jakiegokolwiek być stanu, wieku, płci i kraju. [M 239]

W zbiorach egzemplów dusze czyśćcowe ukazują się nie tylko duchownym, któ- 
rzy winni się za nie modlić, lecz również swoim bliskim, w tym potomkom, na których 
ciąży obowiązek pomocy w zbawieniu przodków (np. Zmarłych dusze od potomków 
swych wspomożenia żądają áW 282ñ). Podobnie dzieje się w Matyldzie i Danile.

Poświęcenie Gryzaldy oraz Matyldy pozwala na to, by dusza Edgwardy zakoń-
czyła swą pokutę:

Tejże samej nocy Edgwarda jej się ukazała, lecz już nie pod postacią okropnej mary, ale tak, jak 
była za życia – w nadzwyczajnej piękności, otoczona światłem, gwieździsty wieniec czoło jej wieńczył. 
Rzadką wonią napełniło się mieszkanie Gryzaldy. „Dziękuję ci – rzecze do niej – jużem od długich mąk 
moich jest uwolniona. Kosztuję teraz wiecznego szczęścia i pokoju, który czeka tych, co długo i srogo 
za występki pokutują”. [M 244]

Zauważalny jest tu, zaprezentowany przez Jeana-Claude’a Schmitta, schemat 
fabularny egzemplów, w którym umarły prosi swojego krewnego o pomoc, a po 
udzieleniu wsparcia: „promieniejący duch ukazuje [...] się ponownie, by wyrazić 
wdzięczność i donieść, że został zbawiony” 59. Zacytowany tu opis ponownej zjawy 
kobiety zawiera więc atrybuty świadczące o zbawieniu, które podkreślają, że do-
znała ona łaski Boga. Postać jej spowita jest światłem – to charakterystyczny (rów-
nież dla hagiografii) zabieg, podkreślający świętość przedstawianych bohaterów 60, 
podobnie jak „gwieździsty wieniec” – element występujący w ikonografii. Analogicz-
ne zadanie miała deskrypcja pięknej woni wydobywającej się z postaci Edgwardy 
(zob. M 244) – wątek także znany z żywotów świętych 61. Jak zauważyła Teresa 
Szostek, motyw ten pojawia się (w tej samej funkcji) również w egzemplach: 

W wypadku umierających, którzy odznaczali się wyjątkową świętobliwością za życia, ten malow-
niczy obraz bywał wzbogacany śpiewem psalmów i zapachami niebiańskich woni kadzidlanych 62. 

59 S c h m i t t, op. cit., s. 137.
60 Zob. M. S t a r n a w s k a, Świętych życie po życiu. Relikwie w kulturze religijnej na ziemiach polskich 

w średniowieczu. Warszawa 2008, s. 443–452.
61 Zob. A. V a u c h e z, Święty. W zb.: Człowiek średniowiecza. Red. J. L e  G o f f. Przeł. M. R a d o-

ż y c k a - P a o l e t t i. Warszawa 2000, s. 415. Zob. też S t a r n a w s k a, op. cit., s. 453–458.
62 S z o s t e k, op. cit., s. 71.
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Bogusław Bednarek zaś stwierdził, że w Wielkim zwierciadle przykładów opisy 
czystości moralnej postaci często są „współtworzone przez metaforykę olfaktorycz-
ną” 63; dobro konotowane jest więc z piękną wonią. Podobną rolę w zbiorze pełni 
światło 64 – tak jak w utworze Mostowskiej, stanowi oznakę cnoty.

Edgwarda zobrazowana została również jako femme fatale, która dzięki urodzie 
oraz przewrotności doprowadziła najpierw swojego męża, a potem następnych 
mężczyzn do zguby:

używając na złe nadzwyczajnej swej piękności, wabiła najbogatszych i nasławniejszych rycerzy, których 
omamiając rozkoszą, wyciągała po nich niezmiernych darów, a gdy wszystko z nich wyczerpała, truci-
zną albo mordem [...] ich się pozbawiła i tak zebrała te ogromne bogactwa [...]. [M 239] 65

To właśnie z powodu owych zbrodni skazana została na trwającą przez kilka 
pokoleń pokutę. Wizerunków złych kobiet nie brakuje też w egzemplach, które czę-
sto przesiąknięte są mizoginizmem 66. Rozważania o grzesznej naturze płci niewieściej 
podjęte zostały również w zbiorze Jurkowskiego 67. W jednej z narracji przytoczonych 
przez jezuitę (II 52) pojawia się dama, której działalność podobna jest do zbrodni 
Edgwardy, kobieta bowiem: „na torturach się przyznała jakoż, z filutami bezecnie 
żyjąc i z nimi przewod nią mając, niezliczoną moc zacnych kawalerów potraciła, 
osobliwie nieby wałych w Paryżu cudzoziemców [...]” (H 283). Narracja kończy się na 
śmierci bohaterki, nie jak w przypadku Matyldy i Daniły na pośmiertnej pokucie. 
Mostowska w swojej powieści uruchomiła więc pewne znane w kulturze schematy. 
Przykładowo: w Mnichu piękna Matylda staje się powodem upadku tytułowego za-
konnika – Ambrozja. Okazuje się, że nie jest ona śmiertelną kobietą, lecz demonem, 
którego zadaniem było zniszczyć duszę bohatera 68. Portrety okrutnych kobiet zna-
leźć można też chociażby w dziele Williama Beckforda Wathek (1786), w którym są 
one przedstawione jako istoty żądne przyjemności, władzy i bogactwa (np. Carathis). 

63 B e d n a r e k, Czystość i nieczystość w „Wielkim zwierciadle przykładów”, s. 350.
64 Ibidem, s. 351.
65 D e l u m e a u  (Grzech i strach, s. 608) zauważył, iż nieczystość oraz chciwość (wraz z zawiścią) to 

trzy grzechy najczęściej piętnowane przez kaznodziejów. Edgwarda, jako chciwa femme fatale, 
uosabia je w powieści.

66 Treści antykobiece występujące w dobie średniowiecza były zróżnicowane w zależności od czasu 
i miejsca powstania zawierającego je dzieła, lecz większość pism atakujących kobiety czerpała ze 
wspólnej klasycznej i patrystycznej tradycji. Średniowieczni twórcy stosowali mizoginiczne toposy 
również do celów innych niż krytyka kobiet, ale w ten sposób, w swoich pismach, w tym w egzem-
plach, utrwalali konwencje, które miały wpływ na postrzeganie płci żeńskiej w ówczesnym społe-
czeństwie (zob. R. M. K a r r a s, Gendered Sin and Misogyny in John of Bromyard’s „Summa 
Predicantium”. „Traditio” 1992, s. 233).

67 Tam też pojawia się myśl o zwodniczych kusicielkach (H 265; II, 43): „I zaprawdę jest dosyć takich 
historyj, że takimże sposobem przyciągano ludzi do nierządnej miłości. Jasne jest świadectwo 
u Nahuma i Barucha, proroków, gdzie opisują niewstydliwe białogłowy, jako czarnoksięstwem 
ludzi do grzechu wabiły”. Narrator, odnosząc się do tradycji Starego Testamentu, komentował 
postawę Marcessyny, która czarami zdecydowała się uwieść męża swojej pani, cesarza. Dzięki 
swym machinacjom dostąpiła godności niczym „druga cesarzowa”. Cesarz, po nawróceniu, uwalnia 
się spod uroku grzesznicy, czytelnik zaś nie dowiaduje się już niczego o dalszych losach Marces-
syny (H 265–269).

68 M. G. L e w i s, Mnich. Powieść. Przekł., wstęp, objaśn. Z. S i n k o. Wrocław 1964, s. 480–481. 
BN II 139.
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W powieści Mostowskiej widać jednakże (w obrębie adaptowanych schematów pro-
zy gotyckiej) „pozostałości” myślenia typowego dla egzemplów (czy szerzej: dla dy-
daktyki kościelnej). Opis zbrodni pięknej kusicielki nie ma na celu poszerzenia 
utworu o wątki o charakterze erotycznym (jak w Mnichu) czy egzotycznym (jedna 
z cech powieści Wathek). Nacisk położony został na wagę grzechu przodkini Gryzal-
dy i Matyldy oraz drogę do zbawienia. Wielokrotnie podkreśla się moc modlitwy 
i zawierzenia wyrokom Boga – dzięki temu niemożliwe jest zwycięstwo sił nieczystych 
(które, przynajmniej częściowo, w romansach grozy nierzadko wygrywają).

Teksty użytkowe, jakimi były egzempla (niepozbawione wszakże waloru ludycz-
nego 69), posłużyły za rdzeń fabuły omawianego utworu o charakterze głównie 
rozrywkowym (co nie wykluczało zawartej w nim wymowy moralnej). W Matyldzie 
i Danile widać dwustronne oddziaływanie schematów fabularnych i motywów wy-
stępujących tak w egzemplach, jak i w romansie grozy, podczas pisania powieści 
„gotyckiej” bowiem przykłady kaznodziejskie stanowiły dla Mostowskiej zasób 
charakterystycznych dla nich konwencji (w dziele, podobnie jak w egzemplach, na 
pierwszy plan wysuwa się problem zbawienia grzesznej duszy, a nie pojawiają się 
tutaj malownicze obrazy zbrodni; to sama pokuta i możliwość jej odbycia stają się 
istotne) 70. Jednocześnie wzorce zaczerpnięte z egzemplów zostały zmodyfikowane 
pod wpływem znajomości zachodnioeuropejskiej literatury gotyckiej. Widać to 
chociażby w groźbie Edgwardy przymuszającej Matyldę do wstąpienia w stan za-
konny czy też w koncepcji rodowego dziedziczenia grzechów protoplastów (motyw 
ten pojawia się w Zamczysku w Otranto, w takiej postaci nie występuje w przywo-
łanych zbiorach egzemplów). Dzieło wileńskiej pisarki ma (przynajmniej po części) 
funkcje tożsame z (użytkowymi) egzemplami – powieść gotycka w wydaniu Mostow-
skiej ma zatem również walory dydaktyczne.
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TRADITION Of EXEMPLA IN ANNA MOSTOWSKA’S NOVEL “MATYLDA I DANIŁO”  
(“MATYLDA AND DANILO”)

The paper analyses the tradition of exempla in Anna Mostowska’s novel Matylda i Daniło (Matylda and 
Danilo) (1809). To effectuate this task, it recalls the narrations from two collections, namely Joannes 
Major’s Wielkie zwierciadło przykładów (Great Mirror of Examples) (Polish translation by Szymon Wysocki 
from the year 1612) and Michał Jurkowski’s Historyje świeże i niezwyczajne (Fresh and Unusual Stories) 
(the first part of the 18th c.). The article reveals the “long-lasting” of certain fictional schemes and mo-
tifs (a penitent ghost, attitude to monastic life, suffering of a purgatory soul, or the redemption of sins 
and salvation of an individual) present both in the preacher’s examples and in the novel in question. 
The patterns of Western European horror novel are in Mostowska’s piece modified through the conven-
tions of applied texts—exempla.

69 Zob. G u r i e w i c z, Z historii groteski, s. 341–348.
70 Zob. U r b a ń s k a, Powieści Anny Mostowskiej – ponowne odczytanie, s. 202.
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AUTOR „POWROTU POSŁA” UWAGI O RECEPCJI TWÓRCZOŚCI  
JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA W PRL-U*

W biogramie Juliana Ursyna Niemcewicza zawartym w przewodniku encyklope-
dycznym Literatura polska zarysowano stan zaniedbania spuścizny po pisarzu:

Dorobek literacki N. nie doczekał się dotychczas ani opracowania monogr., ani edycji pełnej czy 
choćby poprawnej; niektóre utwory zalegają w rkpsach, wydania zbior. – lipskie J. N. Bobrowicza i krak. 
K. Bartoszewicza, nie spełniają wymagań nowoczesnego edytorstwa 1. 

Konstatacja ta pozwalała użytkownikowi kompendium wnioskować, że autoro-
wi Powrotu posła należało się inne potraktowanie. Brak kompletnej, profesjonalnie 
przygotowanej edycji jego pism oraz solidnej monografii życia i dorobku literackiego 
wymagał nadrobienia, co otwierało przed uczonymi szerokie możliwości eksploracji: 

Obfita twórczość N., który próbował sił w większości uprawianych współcześnie gatunków i żywo 
reagował na lit. „nowinki”, stanowi bezcenne pole badań dla historyka kultury i literatury, jako odzwier-
ciedlenie idei i warsztatu lit. późnego oświecenia oraz okresu przejściowego, z charakterystycznymi dla 
niego tendencjami preromant., aż po rozkwit romantyzmu 2. 

Dla „historyka kultury i literatury” Niemcewicz – parafrazuję zacytowany frag-
ment – przedstawia sobą nieoceniony obiekt badawczy ze względu na pokaźną 
liczbę dzieł, ich gatunkową rozmaitość oraz aktywność pisarską rozciągniętą od 
oświecenia po zaawansowany romantyzm. Nasuwa się konkluzja, że nie ma kogoś 
takiego kim zastąpić, ani z kim porównać. 

Bezcenny, niedoszacowany

Zofia Lewinówna, autorka hasła, z aprobatą charakteryzowała stanowisko Niem-
cewicza w sprawie zmian w kulturze i jego niekonfrontacyjne zapatrywania w cza-
sach ostrego konfliktu politycznego: 

* Artykuł powstał dzięki badaniom realizowanym w projekcie finansowanym w ramach programu 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą Regionalna Inicjatywa Doskonałości, na lata 
2019–2022 (nr projektu 009/RID/2018/19, kwota finansowania 8 791 222,00 zł).

1 Z. L e w i n ó w n a, Niemcewicz Julian Ursyn. Hasło w: Literatura polska. Przewodnik encyklope-
dyczny. T. 2. Warszawa 1985, s. 24. Wydanie lipskie (1838–1840) J. N. B o b r o w i c z a, Dzieła 
poetyczne wierszem i prozą, liczyło 12 tomów; krakowska edycja K. B a r t o s z e w i c z a, Dzieła 
(z lat 1884–1886) – 5 tomów.

2 L e w i n ó w n a, op. cit. 



ROZPRAWY I ARTYKUŁY200

Postawa otwarta wobec nowych prądów i kierunków pozwoliła pisarzowi, wychowanemu na wzorach 
klasycyst., przeciwstawiać się ciasno ortodoksyjnym poglądom współczłonków [...] Towarzystwa Iksów, 
a w walce romantyków z klasykami, dzielącej środowisko lit. l. dwudziestych na dwa wrogie obozy, 
zająć stanowisko tolerancyjne i pojednawcze [...], życzliwe młodym [...] 3.

„Obfity”, „bezcenny”, „otwarty”, „tolerancyjny”, „pojednawczy”, „życzliwy” – do-
bór pozytywnych epitetów rozsnuwa wokół Niemcewicza aurę jednoznacznie przy-
chylną. Niewykluczone, że dowartościowaniu angażującego się politycznie pisarza 
sprzyjała atmosfera lat osiemdziesiątych XX wieku naznaczonych daleko posunię-
tą polaryzacją między władzą i jej akolitami a tzw. stroną społeczną. W sytuacji 
głębokiego konfliktu, eskalującego w stanie wojennym, trudno było o – uznawane 
przez oba obozy – autorytety, które skutecznie pełniłyby funkcję pośredników. Rok 
1985, kiedy to Przewodnik encyklopedyczny się ukazał, miał wymiar przełomowy, 
zapowiadając początek transformacji w ZSRS, a co za tym idzie, również zmiany 
klimatu społeczno-politycznego w Polsce i innych państwach zależnych 4. Wobec 
ówczesnego pilnego zapotrzebowania na wiarygodnych mediatorów rosło znaczenie 
osobistości, które w minionym okresie odgrywały rolę „węzłów” społecznych czy 
narodowych 5. 

W świetle omawianego biogramu, mimo upływu czasu, Niemcewicz miał jeszcze 
szansę nawiązać kontakt z czytelnikami. Wprawdzie jego twórczość stricte literac-
ka już się zestarzała – albowiem zanadto służyła „potrzebom i celom pozaartyst.” – 
pozostawał wszelako „pisarzem żywym [...] jako pamiętnikarz” 6. Można też domnie-
mywać, że potrafił przemówić do publiczności na zakręcie dziejowym dzięki swoim 
bogatym doświadczeniom z „okresu przejściowego” 7. Na koniec Lewinówna odda-
wała głos przedstawicielom generacji romantycznej, potwierdzającym rangę Niem-
cewicza jako narodowego autorytetu, dobrze skomunikowanego ze swoim czasem, 
przenikliwie rozpoznającego nastroje społeczne. Powtarzała za Adamem Mickiewi-
czem: „przeczuwał poniekąd Polskę nowoczesną”. A za Stefanem Witwickim: „wcie-
lony naród, człowiek-Polska” 8. 

W Przewodniku encyklopedycznym sporządzanym u kresu PRL-u z myślą o sze-
rokim adresie czytelniczym, Niemcewicz występuje jako niekwestionowana osobi-
stość polskiego życia zbiorowego, lecz edytorsko i badawczo niedoinwestowana, 
wskutek czego pozbawiona możliwości wpływu na obraz swoich czasów, tworzony 

3 Ibidem. Z. Lewinówna (1921–1994) od lat czterdziestych współpracowała z „Tygodnikiem Powszech-
nym”. Od roku 1949 była zatrudniona jako redaktorka w Państwowym Instytucie Wydawniczym, 
od połowy lat sześćdziesiątych w Państwowym Wydawnictwie Naukowym. 

4 Jako świadectwo epoki odczytywał Przewodnik encyklopedyczny jego recenzent – M. S k w a r a 
(Rec.: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa 1984–1985. „Pamiętnik Literac-
ki” 1986, z. 3, s. 381) – wytykając redaktorom „brak hasła »Biblia a literatura polska«”. O biogramach 
zob. J. E i s l e r, „Kuroński Zalew”, czyli biogramy z historii najnowszej Polski w peerelowskich 
polskich encyklopediach. W: Co nam zostało z tamtych lat. Dziedzictwo PRL. Warszawa 2016.

5 O Niemcewiczu jako o „mężu wpływu” pisałam w swojej książce Galeria ojców. Autorytet publiczny 
w literaturze polskiej lat 1800–1861 (Białystok 2009). W roku 1982 ukazała się w Warszawie książ-
ka S. M a j c h r o w s k i e g o  O Julianie Niemcewiczu. Opowieść biograficzna.

6 L e w i n ó w n a, op. cit., s. 25, 24.
7 Ibidem, s. 24.
8 Ibidem, s. 25. 
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przez PRL-owskich historyków literatury. Autorka hasła nie wyjaśniała, co spowo-
dowało marginalizację pisarza ponad wszelką wątpliwość ważnego. W latach osiem-
dziesiątych minionego wieku dla użytkowników Literatury polskiej musiało być 
dostrzegalne, że jego ekspozycja, tak rażąco nieadekwatna w stosunku do pozosta-
wionego dorobku i siły oddziaływania w przeszłości, wynikała z postanowień PRL-
-owskiej polityki kulturalnej, polityki najbardziej restrykcyjnej oczywiście w pierw-
szej połowie lat pięćdziesiątych, ale do samego końca przecież ograniczającej 
swobodę dostępu do niereglamentowanego dziedzictwa narodowego. Układ treści 
w biogramie krzepił nadzieją, iż oto nastają dla Niemcewicza lepsze czasy. 

Istotnie, transformacja ustrojowa przysporzyła autorowi Powrotu posła wzięcia 
wśród historyków literatury. Od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia wciąż 
przybywa publikacji naukowych solidnie osadzających tego twórcę w historii lite-
ratury XVIII i XIX wieku 9. Nie powstało jednak nadal całościowe opracowanie ak-
tywności pisarsko-politycznej Niemcewicza, nie ma też pełnej edycji spuścizny 
„człowieka-Polski”. Wydawało się, że radykalną zmianę w dostępności jego dzieł 
przyniesie konferencja z 1999 roku, zorganizowana przez Pracownię Literatury 
Okolicznościowej i Użytkowej oraz Zespół Badań Obszarów Trzecich Literatury pod 
kierownictwem Janusza Maciejewskiego – pierwsza konferencja naukowa, której 
Niemcewicz był głównym bohaterem 10. Rysujący się wtedy projekt wielotomowej 
edycji krytycznej nie wyszedł niestety poza sferę przymiarek: zadanie wymagało 
pokaźnych nakładów, licznego i kompetentnego (oświeceniowo-romantycznego) 
zespołu. Musiałoby też pochłonąć niemało czasu. Projektu wieloosobowego zanie-
chano, na szczęście twórczość Niemcewicza stopniowo wyłania się z edytorskiego 
niebytu dzięki inicjatywom indywidualnym oraz instytucjonalnym. Wspomnę 
o dwóch: na podstawie rękopisów zdeponowanych w Paryżu Izabella Rusinowa 
przygotowała do druku dzienniki emigracyjne Niemcewicza 11, Biblioteka Publiczna 
im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Warszawie realizuje „Kolekcję Niemcewiczowską”, 
na którą składają się edycje ineditów oraz wznowienia wydań XIX-wiecznych 12. Czy 
jednak Niemcewicz odsłoni się nam kiedykolwiek w zrekonstruowanej redakcyjnie 
całości? To, co stanowi o unikalnym charakterze jego dzieła – rozrzut zainteresowań 
i sytuacyjnych uwikłań, komplikuje zarazem pracę scalającą, niewykonalną dla 
nikogo w pojedynkę. O projekt zespołowy z kolei jest coraz trudniej z uwagi na nie-
stabilność biurokratycznego zarządzania nauką i niską pozycję humanistyki wśród 

  9 Wymienię tylko monografie w całości poświęcone Niemcewiczowi: I. R u s i n o w a, Pana Juliana 
przypadki życia. Julian Ursyn Niemcewicz 1797–1841. Warszawa 1999. – A. C z a j a, Julian Ursyn 
Niemcewicz. Fragment biografii 1758–1796. Toruń 2005. – M. C h a c h a j, Dramy i tragedie Julia-
na Ursyna Niemcewicza. Lublin 2007. – E. J e g l i ń s k a, Między marzeniem a rzeczywistością: 
Ameryka w twórczości Juliana Ursyna Niemcewicza. Poznań 2010. – G. Z a j ą c, Czuły weredyk. 
Twórczość poetycka Juliana Ursyna Niemcewicza. Kraków 2015.

10 Wydarzenie to upamiętnia publikacja Julian Ursyn Niemcewicz: pisarz, historyk, świadek epoki 
(Red. J. W ó j c i c k i. Warszawa 2002).

11 J. U. N i e m c e w i c z: Dzienniki 1835–1836. Warszawa 2005; Dzienniki 1837–1838. Pułtusk 2006; 
Dzienniki 1839–1841. Pułtusk 2008. Szkoda, że edytorce zabrakło czasu i wsparcia redaktorskie-
go, by zadbać o staranną korektę...

12 Pierwszy tom „Kolekcji Niemcewiczowskiej” stanowi Władysław Bojomir (Warszawa 2009). Serię 
zainicjowano w odpowiedzi na apel Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 250 rocznicy urodzin 
pisarza (na stronie: https://ursynoteka.pl/index.php/kolekcja/ ádata dostępu: 25 V 2019ñ). 
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priorytetów państwowych, co przesądza o raczej skąpych nakładach finansowych 
na szeroko zakrojone projekty edytorskie. Wydaje się zaś, że dopiero nobilitujące 
dla autora opublikowanie całości dorobku ugruntowałoby na dobre pozycję Niem-
cewicza wśród najistotniejszych – najbardziej wpływowych – pisarzy polskich XVIII 
i XIX wieku. Bo przecież w niebłahym stopniu współtworzył Niemcewicz literaturę 
swoich czasów, kształtował zbiorową wyobraźnię i wrażliwość etyczną, był uznawa-
ny – przez twórców polskiego romantyzmu tej miary, co Malczewski, Mickiewicz, 
Mochnacki, Słowacki, Krasiński – za autorytet odniesienia. 

Z przytoczonych tu fragmentów biogramu Niemcewicza można by wywniosko-
wać, że edytorskie zaniechania w PRL-u skazywały pisarza na permanentne zapo-
mnienie. Rzecz jednak nie w całkowitym wyeliminowaniu twórcy z ówczesnego 
publicznego obiegu. Niemcewicz należał bowiem do autorów, których pisma regu-
larnie wtedy wznawiano, lecz zarazem poddano go pewnego rodzaju lobotomii, 
w której następstwie utracił kontakt z większą częścią swego dzieła kształtującego 
wyobrażenia zbiorowe w długim XIX wieku. Eliminacja taka miała poważne skutki 
dla zaciemnienia obrazu romantyzmu polskiego. Wśród lektur szkolnych w powo-
jennej edukacji umieszczono Kordiana, ale młody czytelnik nie uświadamiał sobie, 
że dla zrozumienia dylematów bohatera powinien był wcześniej przyswoić sobie co 
najmniej Niemcewiczowskie Śpiewy historyczne, poznawał Pana Tadeusza, nie 
zdając sobie sprawy z istnienia Listów litewskich czy wiersza Koniec ostatniej wy-
prawy 13, interpretował Konrada Wallenroda, nie podejrzewając, iż Halban mógł 
mieć żywy pierwowzór w Niemcewiczu. To nie romantycy jako pierwsi po rozbiorach 
stali się „organizatorami zbiorowej wyobraźni” 14, lecz Niemcewicz, którego czytano, 
z którego zdaniem się liczono, którego się też obawiano, bo potrafił po swej myśli 
urabiać opinię publiczną. W następstwie zabiegów obcesem adaptujących XVIII- 
i XIX-wieczne dziedzictwo do politycznych realiów PRL-owskich „człowiek-Polska” 
uchodził w gruncie rzeczy, wśród czytelników spoza wąskiego kręgu profesjonalistów, 
za autora jednego dzieła – a mianowicie Powrotu posła z 1790 roku, mimo że był 
aktywny pisarsko przez następne 40 lat (zmarł w 1841 roku). Jak to się stało, 
spróbuję prześledzić, zaczynając od aktów publicznych z końca lat czterdziestych 
i początku pięćdziesiątych XX wieku, kluczowych dla późniejszych PRL-owskich 
losów Niemcewicza.

Strategiczne oświecenie

W tużpowojennej Polsce Niemcewicz miał szansę trafić do publicznego obiegu dzięki 
aktualizacji dziedzictwa polskiego oświecenia na potrzeby instalującej się nad Wisłą 
i Odrą władzy komunistycznej, zależnej od ZSRS. Nowa władza i nowa inteligencja 
potrzebowały rodzimych tradycji „postępowych” dla własnej legitymizacji. O zabiegach 
adaptacyjnych wobec spuścizny oświeceniowej, przeprowadzanych w publicystyce 

13 O Niemcewiczowskich tradycjach w Panu Tadeuszu (m.in. Dwaj panowie Sieciechowie) pisał S. P i-
g o ń  w książce „Pan Tadeusz”. Wzrost, wielkość i sława. Studium literackie (Warszawa 1934), 
wznowionej pod takim samym tytułem dopiero w 2002 roku.

14 Zapożyczam formułę z tytułu studium Z. T r o j a n o w i c z o w e j  – Organizator narodowej wyobraź-
ni („Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” t. 33 á1998ñ), poświęconego 
Mickiewiczowi.
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na łamach prasy z lat 1944–2000, pisała obszernie Agata Wdowik w książce Nieodro-
biona lekcja oświecenia 15. Autorka rozprawy poświęciła sporo miejsca debatom z lat 
czterdziestych i początku pięćdziesiątych, koncentrując się na głównych ich elemen-
tach: „łagodnej rewolucji”, „wynalezieniu” jakobinów 16, reinterpretacji Konstytucji 
3 maja, powstania kościuszkowskiego, nowej periodyzacji przedrozbiorowej literatu-
ry polskiej, tradycji realizmu w powieści. W wywodzie Wdowik odnośnie do tych 
akurat debat tylko dwa razy (pierwszy raz w nawiasie, drugi – w cytacie) padło na-
zwisko Niemcewicza 17, mimo że przyczynił się do uchwalenia Konstytucji 3 maja, 
uczestniczył też w powstaniu kościuszkowskim jako sekretarz Naczelnika. Nic dziw-
nego w tym śladowym zainteresowaniu autorem Powrotu posła nie ma – badaczka 
skupiła się po prostu na osobach pierwszoplanowych dla propagatorów nowej kon-
cepcji oświecenia (Jakub Jasiński, franciszek Salezy Jezierski, Hugo Kołłątaj, Józef 
Sułkowski, Stanisław Staszic). Nie oznacza to jednak, że w omawianych przez Wdo-
wik publikacjach Niemcewicz nie odegrał żadnej roli, chociaż z reguły nie poświęca-
no mu rozbudowanych akapitów. Pytanie o Niemcewicza warto postawić najpierw 
Tadeuszowi Mikulskiemu jako autorowi referatu fundamentalnego dla zmiany pa-
radygmatu oświeceniowego na Ogólnopolskim Zjeździe Polonistów w 1950 roku 18, 
który to zjazd miał za zadanie „unowocześnić” naukę o literaturze 19. Mikulski (wśród 
innych głosów prasowych na ten sam temat) wprowadzał nową cezurę w procesie 
historycznoliterackim: ustanawiał rok 1764 początkiem epoki nowożytnej. Niemało 
już o tym akcie periodyzacyjnym pisano, trzeba jednak podkreślić, że uczony osła-
biał zarazem cezurę roku 1795, dyskredytując przy okazji historyków literatury 
opowiadających się za datą trzeciego rozbioru Polski jako datą przełomową: 

Przywykliśmy zaliczać epokę stanisławowską do kompleksu tzw. literatury staropolskiej. W prze-
konaniu tym utwierdzały nas ujęcia syntetyczne historii literatury polskiej, w których rok 1795, data 

15 A. W d o w i k, Nieodrobiona lekcja oświecenia. Aktualizacje tradycji oświeceniowych w publicysty-
ce polskiej lat 1944–2000. Warszawa 2016. Wcześniej temat ten zagospodarował naukowo m.in. 
S. K u k u r o w s k i  (Inspiracje oświeceniowe w literaturze polskiej lat 1918–1981. Wrocław 1995; 
Racjonalna, radykalna, antyklerykalna literatura oświecenia w publikacjach lat 1944–1956. Wrocław 
1998).

16 Pisząc o „wynalezieniu” jakobinów, mam na myśli nadanie im rangi symbolicznych antenatów 
względem propagatorów zmian ustrojowo-kulturowych w pojałtańskiej Polsce (nawiązuję do książ-
ki pod redakcją E. H o b s b a w m a  i T. R a n g e r a  áTradycja wynaleziona. Przeł. M. G o d y ń, 
f. G o d y ń. Kraków 2008ñ). 

17 W d o w i k, op. cit., s. 91, 94. W całej publikacji nazwisko Niemcewicza pojawia się 5 razy.
18 Zjazd odnawiał przedwojenną (i jeszcze wcześniejszą) tradycję spotkań polonistycznych – pierwsze 

tego rodzaju zgromadzenie odbyło się w 1884 roku, ostatnie we Lwowie w 1935 roku. Zob. uwagi 
A. B i e r n a c k i e g o  (Historia ośmiu zjazdów polonistycznych. Od Michała Bobrzyńskiego do Ste-
fana Żółkiewskiego. Warszawa 1997, s. 98) o zjeździe z 1950 roku: „młodzi samozwańcy przebu-
dowy humanistyki w duchu – jak by rzekł Irzykowski – piły marxistycznej tudzież ich adherenci, 
którym przyjemność umysłowej żonglerki ułatwiała szybkie przystosowanie się do nowego prądu – 
uknuli coś w rodzaju polonistycznego zamachu stanu”. Zjazdom młodych polonistów J. S m u l s k i 
poświęcił pierwszy rozdział książki „Przewietrzyć zatęchłą atmosferę uniwersytetów”. Wokół litera-
turoznawczej polonistyki doby stalinizmu (Toruń 2009).

19 O „unowocześnieniu” nauki o literaturze jako celu zjazdu pisał w artykule Na marginesie Zjazdu 
Polonistów, 8–12 maja 1950 r. („Pamiętnik Literacki” 1950, z. 2, s. 318) S. Ż ó ł k i e w s k i. W jego 
ujęciu oświecenie miało być strategicznie ważnym polem walki z literaturoznawstwem niemarksi-
stowskim.



ROZPRAWY I ARTYKUŁY204

upadku Rzeczypospolitej, stanowił wielką cezurę historyczną, niemałej wagi także dla rozwoju kultury 
literackiej 20.

Przełom 1795 roku utrwaliły w świadomości zbiorowej podręczniki szkolne: 
Ignacego Chrzanowskiego Historia literatury niepodległej Polski (wyd. 1: 1906; od 
wyd. 2 w 1908 roku ustalił się wspomniany tytuł) 21 oraz Bronisława Chlebowskie-
go Literatura polska 1795–1905 jako główny wyraz życia narodu po utracie niepod-
ległości (wyd. 1: 1923). Zdaniem Mikulskiego, data 1795 zachowywała swoje zna-
czenie historyczne, ale nie zasługiwała na rangę cezury w dziejach kultury polskiej. 
Uczony dowodził, że za radykalnym przeciwstawieniem wieku XVIII i XIX kryje się 
sugestia Maurycego Mochnackiego, który otwierał przepaść między klasykami a ro-
mantykami zgodnie z potrzebami własnymi wystąpień programowych. Badacze 
uwierzyli mu na słowo. Granica zaś bynajmniej nie rysowała się aż tak wyraźnie. 
Nowy obraz oświecenia wymagał eliminacji daty 1795 jako daty cezuralnej w dziejach 
kultury polskiej i uznania początku oświecenia za nowy próg periodyzacyjny – po-
czątek polskiej literatury nowożytnej, poddanej dynamice przemian gospodarczych. 

Okres stanisławowski, traktowany dotychczas jako czas schyłkowy państwa, skazanego na zabór 
polityczny, stanowi epokę nowych, ujawniających się dopiero sił społecznych, gospodarczych i kultu-
ralnych 22. 

Epokę schyłkową przemianowano niniejszym na obiecujący początek nowej ery.
Referat Mikulskiego składa się z dwóch części. W pierwszej badacz akcentuje 

zjawiska kulturowe w oświeceniu, które stanowiły nowość w stosunku do epoki 
minionej: rozwój drukarstwa, prasy, publicystyki, królewskiego teatru, powieści... 
W części drugiej odtwarza kolejne etapy narastania wiedzy na temat oświecenia, 
sięgając do najwcześniejszych prac edytorskich z początku XIX wieku. Kiedy wspo-
mina o trudnościach w udostępnianiu spuścizny oświeceniowej, przywołuje auto-
ra Powrotu posła: „Osobny kompleks, i to bardzo zawiły, tradycji rękopiśmiennej 
stanowi Niemcewicz” 23. Łącznie z tym zdaniem jego nazwisko pada w referacie 
trzykrotnie, m.in. obok Krasickiego, gdy mowa o związku twórczości literackiej 
z prasą jako ważnym novum literatury oświeceniowej (powieść i satyra żywią się 
materiałem literackim z prasy) 24. Badacz z pewnością nie lekceważy dokonań 
Niemcewicza, ale zdaje się go unikać z powodu trudności, jaką ze sobą niesie ob-
fita spuścizna, niełatwa do okiełznania w zadekretowanym z góry ujęciu dynamiki 
przeobrażeń w literaturze XVIII i XIX wieku. 

20 T. M i k u l s k i, Stan badań i potrzeby nauki o literaturze wieku oświecenia. Referat wygłoszony na 
Zjeździe Polonistów w Warszawie, w Sekcji Historii Literatury, dnia 10 maja 1950 r. Jw., z. 3/4, 
s. 841. 

21 Po wojnie synteza I. Chrzanowskiego ukazała się w 1947 roku w Londynie. 
22 M i k u l s k i, op. cit., s. 843.
23 Ibidem, s. 856. Niemcewiczowi poświęcił T. M i k u l s k i  artykuł (opublikowany w 1947 roku 

w „Zeszytach Wrocławskich” w numerze 1) zatytułowany Niemcewicz na koźle (przedruk w: Spo-
tkania wrocławskie. Wrocław 1950).

24 Nazwisko pisarza pojawia się m.in. wtedy, kiedy M i k u l s k i  (op. cit., s. 858) wymienia – wśród 
zaniedbań w dziedzinie wiedzy prasoznawczej – „Gazetę Narodową i Obcą” redagowaną przez 
Niemcewicza, T. Mostowskiego i J. Weyssenhofa. W roku 1953 we Wrocławiu na jej temat ukaza-
ła się rozprawa A. G o r i a c z k o, zatytułowana „Gazeta Narodowa i Obca”. Zob. też M i k u l s k i, 
op. cit., s. 845.
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Mimo że Mikulski przenosi granicę periodyzacyjną z 1795 roku na 1764, nie 
stara się przy okazji zmieniać hierarchii nazwisk tworzących polskie oświecenie. 
Nie próbuje np. detronizować Krasickiego 25 ani zanadto stawiać ponad innych 
Kołłątaja 26. Do tradycji badawczej nastawiony jest raczej koncyliacyjnie, nie dzieli 
uczonych – jak Żółkiewski – na dwa wraże obozy. W świetle wystąpienia autora 
Spotkań wrocławskich dorobek poprzedników będzie przydatny także w kreśleniu 
nowej historii literatury. Wprowadzając nową periodyzację, Mikulski wywraca 
wprawdzie chronologię sankcjonowaną autorytetami Chrzanowskiego oraz Chle-
bowskiego, ale jakby dla równowagi w dalszych partiach referatu po wielekroć 
przywołuje tego pierwszego z aprobatą. Nie przyznaje się wprost, że Chrzanowski 
był jego mistrzem akademickim, lecz i nie kwestionuje zasług profesora dla histo-
rii literatury 27. 

Niemcewicza nie zabrakło też w obrazie oświecenia szkicowanym przez Jana 
Kotta w artykule O nową syntezę oświecenia także z 1950 roku 28. Ustytuowano go  
nieopodal grupy Kołłątajowskiej. Zdaniem autora artykułu, w latach osiemdziesią-
tych XVIII wieku rolę kulturotwórczą odgrywają trzy ośrodki: dworski, miejski 
(Warszawa) i puławski. Z ośrodkiem warszawskim połączył Kott – zachowuję jego 
kolejność – Zabłockiego, Kołłątaja, Jezierskiego, Dmochowskiego i właśnie Niem-
cewicza 29. Temu ostatniemu nie wypomniał związków z Czartoryskimi, w ogóle 
o nich nie napisał. Lansował go za to jako jednego z trzech (obok Zabłockiego 

25 Ż ó ł k i e w s k i  (op. cit., s. 319) podkopywał główną rolę XBW w obrazie polskiego oświecenia: 
„oportunistyczne kompromisy z feudalizmem, które wykolejały wielkich pisarzy, skrzywiły świetnie 
rozkwitającą twórczość Krasickiego”. 

26 Rok 1951 ogłoszono Rokiem Kołłątajowskim z okazji 200-lecia urodzin pisarza i działacza politycz-
nego. W roku tym odbyła się konferencja naukowa na temat oświecenia, której celem było wypro-
mowanie Kołłątaja jako przywódcy radykalnego skrzydła obozu postępowego i ojca demokracji 
w Polsce. Zob. Kołłątaj i wiek oświecenia. Warszawa 1951. Zorganizowano m.in. 6 wystaw rucho-
mych zatytułowanych Wiek oświecenia w Polsce. W ramach obchodów wystawiono Fircyka w za-
lotach (Gdańsk), Zabobonnika (Opole), Powrót posła (Bydgoszcz). Zob. M. P a s z t o r, Wokół dzia-
łalności społecznej i naukowej Hugona Kołłątaja – czyli o potrzebie biografii. „Kwartalnik Historii 
Nauki i Techniki” 1991, nr 3, s. 147.

27 Mikulski studiował pod opieką Chrzanowskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obu uczonych 
łączył także akademicki Wrocław. Chrzanowski studiował tam pod kierunkiem profesora W. Neh-
ringa w latach 1891–1892. Zob. W. C z a p l i ń s k i, Ignacy Chrzanowski na studiach we Wrocławiu. 
Wrocław 1946. Z kolei Mikulski organizował po wojnie wrocławską polonistykę. Po przyjeździe do 
stolicy Dolnego Śląska szukał zresztą grobu Nehringa. Zob. K. J a s i ń s k a, Nehring – polski rektor 
niemieckiego uniwersytetu. Na stronie: https://uni.wroc.pl/nehring-polski-rektor-niemieckiego-
-uniwersytetu/ (data dostępu: 25 V 2019). W jubileuszowej księdze o Uniwersytecie Wrocławskim 
Mikulski przedstawiony został jako uczeń J. Krzyżanowskiego (Uniwersytet Wrocławski w latach 
1945–1970 [...]. Red. W. f l o r y a n. Wrocław 1970, s. 46).

28 J. K o t t  (O nową syntezę oświecenia. „Pamiętnik Literacki” 1950, z. 3/4, s. 617) akcentował to, 
co najważniejsze w koncepcji Mikulskiego dla kształtowania nowej rzeczywistości naukowej: „Przy-
jęcie roku 1764 jako wielkiej cezury historycznej, dzielącej literaturę staropolską od nowoczesnej, 
było niewątpliwie poważnym osiągnięciem zeszłorocznego zjazdu polonistów w Warszawie”. Ale też 
koncepcję Mikulskiego radykalizował, stwierdzając, że jednym z głównych zadań w niedalekiej 
przyszłości będzie „przeprowadzenie nowej selekcji, nowego wyboru dziedzictwa artystycznego 
i umysłowego, jakie zostawiło polskie oświecenie” (ibidem).

29 Ibidem, s. 634.



ROZPRAWY I ARTYKUŁY206

i Bogusławskiego) „klasyka sztuki politycznej” 30. W tym celu Powrót posła, przed 
wojną sprowadzony – jak twierdził – do poziomu lektury szkolnej i wystawiany dla 
publiczności młodzieżowej jako „sztuka obyczajowa”, należało odczytać na nowo, 
„docenić artystyczne nowatorstwo” i dopasować do niego stosowny klucz insceni-
zacyjny. Kott przedstawia swój pomysł interpretacyjny:

To typowa sztuka agitacyjna, w której dominuje polityczny konflikt. I jak odważnie jest pokazany! 
Autor nie cofa się przed wprowadzeniem na scenę dysputy politycznej i poselskiego przemówienia do 
elektorów. Powrót posła, tak pasjonujący w lekturze, był dotąd zawsze martwy i płaski na scenie. Ale 
nie umiał go wystawić i odegrać ani reżyser, ani aktor wychowany na naturalistycznym teatrze miesz-
czańskim i formalistycznych eksperymentach. Współczesne sztuki radzieckie dowiodły nam, jak żywe 
i namiętne mogą być dyskusje polityczne na scenie, jakie bogactwo nowych środków wyrazu daje 
przedstawienie narady wytwórczej czy partyjnego zebrania. Musimy z tym nowym doświadczeniem 
artystycznym i ideowym podejść do sztuki Niemcewicza. Zagrać ją jako sztukę polityczną, przywrócić 
jej całą namiętność walki, wydobyć jej bojowe akcenty. A wtedy Powrót posła przestanie być nudny 
i przemówi do nowego widza 31.

Kott, mistrz śmiałych skojarzeń, porównań i paralel historycznych, jasno po-
kazał, jaki Niemcewicz zostanie zakwalifikowany do żywych tradycji oświeceniowych. 
To będzie autor Powrotu posła, sztuki agitacyjnej odczytywanej na modłę „współ-
czesnych sztuk radzieckich”. 

Znamienne, że lansowany wtedy jako twórca bliski Kuźnicy Kołłątajowskiej, na 
ogół nie pojawiał się Niemcewicz w artykułach poświęconych Kościuszce. Chodziło 
w nich o kreowanie Kościuszki na bohatera ludowego, Niemcewicz stanowiłby 
łącznik między Naczelnikiem a Czartoryskimi.

Kłopotliwość autora nie tylko Powrotu posła – z punktu widzenia potrzeb doraź-
nych Kotta i innych propagatorów nowej koncepcji oświecenia – polegała też z pew-
nością na koneksjach Niemcewicza z literaturą zachodnioeuropejską oraz wiązała 
się z jego migracyjną biografią. Wszak starano się na różne sposoby (pisała o tym 
Wdowik) podkreślić swoistość polskiego oświecenia i jego rozłączność z francuskim. 
Wacław Borowy, który należał do czołówki historyków literatury niemarksistowskich, 
podejmując tematy niemcewiczowskie, eksponował „światowość” pisarza 32. 

Obecność warunkowa

Jeśli przejrzeć bibliografię powojennych wydań Niemcewicza, przyjdzie stwierdzić, 
że dyrektywa Kotta okazała nadzwyczajną sprawczość. Powrót posła zachował 
pierwszoplanową pozycję w dorobku jego twórcy aż po kres Polski Ludowej. 

30 Ibidem, s. 638.
31 Ibidem. W latach pięćdziesiątych (1952) wystawiono Powrót posła m.in. w warszawskim Teatrze 

Polskim w reżyserii M. W y r z y k o w s k i e g o  – razem z Dowodem wdzięczności narodu W. Bogu-
sławskiego, w Teatrze Młodej Warszawy zaś w roku 1953 (spektakl ten był nawet emitowany 
w telewizji). 

32 W. B o r o w y  w tomie studiów O poezji polskiej w wieku XVIII (Kraków 1948), który wywołał burz-
liwą dyskusję, wskazywał utwory autorów obcych, stanowiących inspirację dla Niemcewicza, 
a w Studiach i rozprawach (t. 1–2. Wrocław 1952) wydanych pośmiertnie (autor zmarł w 1950 r.), 
znalazł się tryptyk o prowokacyjnie wręcz brzmiących, zważywszy na kontekst epoki stalinowskiej, 
tytułach: Niemcewicz w Anglii (1831–1833), Pamiętniki londyńskie Niemcewicza, Niemcewicz w Pa-
ryżu. 
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Nim jednak przystąpiono do pisania od nowa historii literatury polskiej z oświe-
ceniem jako progiem nowożytności, Niemcewicz zdążył się objawić w postaci, którą 
preferowali „burżuazyjni” historycy literatury. Kiedy na wyzwolonych spod niemiec-
kiej okupacji terenach rzucono się wydawać polskie książki, naturalną koleją 
rzeczy nie pominięto Śpiewów historycznych Niemcewicza – zbioru, który od pierw-
szej edycji w 1816 roku służył za podstawę kanonu narodowego. W latach czter-
dziestych XX wieku zostały one opublikowane dwukrotnie w opracowaniu Zdzisła-
wa Libery (w 1947 i 1948 roku, w Spółdzielni Wydawniczej „Książka”, w serii „Bi-
blioteka Pisarzy Polskich i Obcych”). Wcześniej w zbiorze Słowo o Grunwaldzie 
znalazł miejsce śpiew Władysław Jagiełło obok fragmentu dzieła Długosza, „sta-
roświeckiej pieśni”, rapsodu Jana z Wiślicy, fragmentu Zawiszy Czarnego Słowac-
kiego i Krzyżaków Sienkiewicza. Wiersz z cyklu niemcewiczowskiego został tu 
wmontowany w scenariusz obchodów grunwaldzkich, przypadających w dniu 15 VII. 
Czytając wstęp Stanisława Łempickiego, można odnieść wrażenie, że w powojennej 
Polsce będzie to rocznica świętowana cyklicznie, ważna zwłaszcza dla „nowej Polski 
Zachodniej”:

Niechaj ten zbiorek rzeczy nieznanych i znanych szerokim kołom naszego społeczeństwa ożywi 
dzisiaj – w roku Zwycięstwa – pamięć naszą o tamtej świetnej karcie naszych dziejów i stanie się uży-
tecznym przyczynkiem do pożądanej na przyszłość literatury obchodowej 33.

Łempicki zgłaszał propozycję terminologiczną – „literatura obchodowa” – którą 
warto zresztą i dziś docenić. Mimo niewątpliwych kwalifikacji na poetę „obchodo-
wego”, Niemcewicz nie zrobił jednak w PRL-u kariery jako piewca narodowych czy 
plemiennych zwycięstw 34. 

Zgodnie z dyrektywami sformułowanymi w roku 1950 zatroszczono się nato-
miast o Powrót posła. Pierwsza edycja z wyraźnie już odciśniętym ideologicznym 
piętnem, przygotowana przez Janusza Maciejewskiego w ossolińskiej serii „Nasza 
Biblioteka”, przeznaczonej dla szkół, nosi datę 1952. Książkę tę wielokrotnie wzna-
wiano 35. We wstępie pojawiła się sakramentalna od Zjazdu Polonistów formuła 
o przemieszczeniu oświecenia ze schyłku literatury staropolskiej na początek 
epoki nowożytnej. Wydanie z przedmową Maciejewskiego zastępowało Powrót posła 
z „Biblioteki Narodowej” w opracowaniu Stanisława Kota. Od roku 1919 do 1950 
komedia, którą przygotował do druku Kot, ukazała się sześciokrotnie 36. Siódme 

33 S. Ł e m p i c k i, Słowo wstępne. W zb.: Słowo o Grunwaldzie. Wybór, objaśn. S. Ł e m p i c k i. 
Warszawa 1945, s. 8.

34 W roku 1948 A. K n o t, rzecznik przeniesienia zbiorów Ossolineum do Wrocławia, lwowski współ-
pracownik Łempickiego, zdołał opublikować Dzieje „Śpiewów historycznych” J. U. Niemcewicza.

35 S. K u k u r o w s k i  (Edycje tekstów piśmiennictwa epoki oświecenia w latach 1945–1956. „Pamięt-
nik Literacki” 1992, z. 3, s. 254) pisał, że Powrót posła w tym opracowaniu miał „w ciągu niespeł-
na dwóch lat trzy wydania, w łącznym nakładzie 60 tys. egzemplarzy”. Ponadto utwór ten wzna-
wiano wielokrotnie w latach czterdziestych XX wieku „Największe powodzenie u wydawców 
w okresie tużpowojennym miał zdecydowanie Powrót posła, opublikowany w latach 1945–1947 aż 
7 razy” (ibidem, s. 243).

36 S. Kot w roku 1919 zapoczątkował „Bibliotekę Narodową”, której był redaktorem do 1947 roku. 
Zob. J. D r a u s, Stanisław Kot – historyk kultury i wychowania. „Roczniki Nauk Społecznych” z. 2 
(1996), s. 346. W roku 1948 zdecydował się na emigrację, rezygnując z posady ambasadora w Rzy-
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BN-owskie wydanie opracowane przez Zdzisława Skwarczyńskiego (uniwersytec-
kiego mistrza Maciejewskiego) opuściło drukarnię dopiero w 1970 roku.

W przedmowie Kota kluczową sprawą jest powiązanie Powrotu posła z fenome-
nem opinii publicznej:

Po raz pierwszy poczęły wpływ, i to nieraz decydujący, wywierać na obrady sejmowe czynniki, przez 
prawo i konstytucję nieznane: środowisko, w którym sejm radził, szeroka publiczność, gazety i broszu-
ry, satyry i epigramy, młodzież i kobiety, kafenhauzy i ulica, a wreszcie, nowość w polskim życiu poli-
tycznym i towarzyskim, tajne kluby, stojące poza sejmem 37.

Opinia publiczna poczuła swoją siłę i wykorzystała ją, wpływając na przebieg 
obrad sejmowych: 

To niebywałe poruszenie opinii publicznej terroryzowało po prostu większość sejmową: chwiejni 
i bezpartyjni posłowie zapominali o instrukcjach, które im uchwaliła konserwatywna brać na sejmikach, 
i głosowali tak, aby zasłużyć sobie na poklask galerii, na życzliwe przyjęcie w salonach i popularność 
na ulicy 38.

Powrót posła został napisany po to, by oddziaływać na parlamentarzystów i uli-
cę. Z punktu widzenia późniejszych czytelników komedia miała ten walor, że przy-
bliżała ich do nastrojów, które towarzyszyły obradom pamiętnego sejmu: „czyż [...] 
można odmówić cech artyzmu dziełu, które w niewielkiej ilości wierszy tak dosko-
nale streściło atmosferę jednego z najżywotniejszych momentów naszej historii” 39.

Sejm Czteroletni we wstępie Maciejewski silniej powiązał z wcześniejszymi fa-
zami oświecenia i ujął mniej dramatycznie. W opracowaniu Kota wartość Powrotu 
posła na tym głównie polegała, że stał się świadectwem narodzin opinii publicznej. 
Maciejewski z kolei czynił z Powrotu posła wręcz najlepsze dzieło jego autora: 

W całokształcie twórczości Niemcewicza Powrót posła jest niewątpliwie najlepszym i najbardziej 
znanym utworem. Wydawać się może złośliwością losu, że pozycję taką zdobyło sobie dzieło pisane 
pośpiesznie, na którego wykończenie artystyczne poświęcił Niemcewicz stosunkowo niewiele czasu 40.

Wartość artystyczna została tu połączona z „postępowością”. O wysokiej ocenie 
dzieła zadecydowało zatem jego sprzężenie z koniecznym ruchem dziejowym, nie 
zaś – jak chciał Kot – z dramatycznym momentem w historii. Co więcej, nowy in-
terpretator sformułował przy okazji zasadę ogólniejszej natury: „żaden nawet naj-
bardziej utalentowany pisarz nie uzyska trwałej pamięci i uznania, jeżeli służyć 
będzie ideom wstecznym i siłom społecznym, które się przeżyły” 41. Skoro Niemcewicz 
apogeum swojej „postępowości” osiągnął jako autor Powrotu posła, wynikało stąd, 
że w innych swoich dziełach, wcześniejszych i późniejszych, aż tak progresywny 
nie był. W tej perspektywie twórca popularnych niegdyś Śpiewów historycznych 

mie. Referując badania nad oświeceniem w 1950 roku, Mikulski przemilczał dorobek naukowy 
Kota. 

37 S. K o t, wstęp w: J. U. N i e m c e w i c z, Powrót posła. Komedia w trzech aktach oraz Wybór bajek 
politycznych z epoki Sejmu Wielkiego. Objaśn. S. K o t. Wrocław 1919, s. 11. BN I 4.

38 Ibidem, s. 12.
39 Ibidem, s. 24.
40 J. M a c i e j e w s k i, wstęp w: J. U. N i e m c e w i c z, Powrót posła. Komedia w trzech aktach. Oprac. 

J. M a c i e j e w s k i. Wrocław 1952, s. 31.
41 Ibidem.
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nie mógł się oczywiście równać z autorem Powrotu posła. Po dwóch wydaniach z lat 
czterdziestych Śpiewy historyczne wznowiono dopiero w 1986 roku. Mimo iż po-
wstawały na ich temat rozprawy naukowe 42, edytorsko przez lata tkwiły w lamusie. 

Niemcewicz porozbiorowy

Chociaż w dorobku Niemcewicza można by znaleźć niemało utworów, w których 
on sam wypowiadał się na rzecz postępu, gromiąc przesądy, nie gwarantowało im 
to wcale miejsca na liście dzieł zasługujących na przypomnienie w Polsce pojałtań-
skiej. Musiały zaistnieć dodatkowe jeszcze okoliczności, żeby Niemcewicz wrócił do 
szerszego obiegu jako autor nie samego tylko Powrotu posła. Tak się stało. W roku 
1950 opublikowano powieść Dwaj panowie Sieciechowie, w 1954 roku – Jana z Tę-
czyna, w 1957 roku zaś Pamiętniki czasów moich 43. Wszystkie te utwory przygoto-
wał do druku Jan Dihm, uczeń Chrzanowskiego. Pracował nad nimi, kontynuując 
swoje badania nad Niemcewiczem jeszcze sprzed drugiej wojny światowej. W roku 
1928 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną Niemcewicz jako polityk i publicysta 
w czasie Sejmu Czteroletniego. Od kariery naukowej oderwała go choroba, potem 
okupacja i powojenny pobyt za granicą do 1947 roku. W roku 1953 Dihm został 
zatrudniony w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk i mógł solidniej zająć się 
Niemcewiczem. 

Zdzisław Najder, recenzując wydanie Jana z Tęczyna w serii „Biblioteki Naro-
dowej”, z jednej strony, wskazywał na odmienność lektury Dihma w stosunku do 
tradycyjnych odczytań utworu jako powieści typu walterscottowskiego, a z drugiej, 
uwydatniał związek podejścia autora wstępu z sugestiami interpretacyjnymi (z 1931 
roku) Chrzanowskiego, „który [...] w rozprawie o Władysławie pod Warną zwrócił 
uwagę, że w badaniach nad Niemcewiczem konieczne jest przede wszystkim zajęcie 
się aktualną tendencją poszczególnych utworów, a nie ich zależnością od obcych 
wzorów” 44. Recenzent z aprobatą odniósł się do zwrotu w badaniach nad Niemce-
wiczem, korzystnego dla pisarza („obraz [...] wypada i prawdziwiej, i zaszczytniej 
dla Niemcewicza”), ale sformułował pod adresem Dihma szereg zastrzeżeń. Wśród 
wielu innych zarzucił mu ogólnikowość: 

a już rażąco pobieżnie scharakteryzowana została jego [Niemcewicza] rola w dziejach preromantyzmu 
i romantyzmu: „Preromantyzm wiele mu zawdzięczał, podobnie jak romantyzm i jego przedstawiciele” 
[...] Co to znaczy? 45 

42 W roku 1979 M. W i t k o w s k i  opublikował w Poznaniu książkę W kręgu „Śpiewów historycznych”. 
Przez wszystkie lata pracy naukowej gromadził materiały do monografii Niemcewicza, której nie 
udało mu się jednak napisać. Zob. Z. T r o j a n o w i c z o w a, Michał Witkowski (1927–1996). „Rocz-
nik Towarzystwa imienia Adama Mickiewicza” t. 32 (1997), s. 139. Notatki do owego dzieła życia 
są przechowywane w Archiwum PAN, oddział w Poznaniu. O Niemcewiczu w związku ze Śpiewami 
historycznymi wypowiadała się wcześniej A. W i t k o w s k a  w książce Rówieśnicy Mickiewicza. 
Życiorys jednego pokolenia (Warszawa 1962).

43 K u k u r o w s k i  (Edycje tekstów piśmiennictwa epoki oświecenia w latach 1945–1956, s. 267) 
informował, że wydanie Pamiętników czasów moich zleciła J. Dihmowi przed wojną Polska Akade-
mia Umiejętności. 

44 Z. N a j d e r, Rec.: J. U. N i e m c e w i c z, Jan z Tęczyna. Oprac. J. D i h m. Wrocław 1954. „Pa-
miętnik Literacki” 1955, z. 3, s. 270.

45 Ibidem.
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Ogólnikowość ta – można by odpowiedzieć Najderowi – z pewnością miała zwią-
zek z zaprowadzoną całkiem przecież niedawno, bo w 1950 roku, nową periodyzacją, 
spychającą na margines wszelkie zjawiska „wsteczne”, w tym tzw. preromantyzm. 
Recenzja zawiera wiele uwag krytycznych, ale mimo to mocno została w niej pod-
kreślona zasługa Dihma: „ustawienie koncepcyjne” powieści pod kątem wykazania 
jej „aktualnej tendencji politycznej”, nauki „historycznego myślenia”, Jan z Tęczyna 
„Uczył szukać w przeszłości zarodków teraźniejszości, a chwili bieżącej otwierał 
perspektywę na przyszłość” 46. Najder sądził, że tak interpretowana powieść wspie-
rała rozszerzenie horyzontów poznawczych twórczości innych pisarzy, zwłaszcza 
Sienkiewicza. 

Niemcewicz Dihma, skupiony na przekazaniu „aktualnej tendencji politycznej”, 
może się wydawać całkiem bliski politycznemu agitatorowi, którego promował Kott, 
dostosowując Powrót posła do wyzwań z wczesnych lat pięćdziesiątych. Podobień-
stwo jest wszakże mylące. 

Recenzując edycję Dihma, przypomniał Najder główną ideę Chrzanowskiego 
z jego rozprawy o Władysławie pod Warną. Nie było to jedyne Niemcewiczowskie 
studium autora Historii literatury niepodległej Polski, pośmiertnie zaliczonego w 1950 
roku do grona anachronicznych uczonych „burżuazyjnych”. W roku 1971 na fali 
kolejnej odwilży 47 wydano dwa tomy jego studiów: O literaturze polskiej oraz Opty-
mizm i pesymizm polski 48. Inicjatywie patronował Stanisław Pigoń (jeszcze jeden 
obok wspomnianych wcześniej uczniów profesora Chrzanowskiego), który niestety 
nie doczekał się publikacji. Zamiast wstępu przedrukowano artykuł nekrologowy 
autorstwa Pigonia z 1946 roku, poświęcony jego mistrzowi zmarłemu w Sachsen-
hausen w 1940 roku. Wspominając okoliczności aresztowania Chrzanowskiego, 
twórca nekrologu podkreślał absurdalną brutalność tego aktu, kierując spojrzenie 
na biurko aresztowanego z dopiero co domkniętym studium o prelekcjach paryskich 
Mickiewicza i nie ukończonym rękopisem Historii literatury Polski porozbiorowej, 
„urwanym dosłownie w pół zdania” 49. W roku 1946 Pigoń jeszcze nie przypuszczał, 
że nawet gdyby manuskrypt został doprowadzony do ostatniej kropki, dla orędow-
ników „nowej periodyzacji”, którzy wkrótce mieli wystąpić na scenę, stanowiłby już 
tylko bezużyteczną makulaturę. 

W dwóch tomach prac Chrzanowskiego opublikowanych na początku dekady 
gierkowskiej, bo w 1971 roku, obecność Niemcewicza na pierwszy rzut oka wyda-
je się skromna. Tom drugi zawiera studium Niemcewicz jako miłośnik i obrońca 

46 Ibidem, s. 272. 
47 Zmiany październikowe w 1956 roku dają się zauważyć również w stosunku do Niemcewicza. 

Został dowartościowany chociażby artykułem M. Ż m i g r o d z k i e j, „Ballady i romanse” wobec 
tradycji niemcewiczowskiej (Jw., 1956, zeszyt specjalny). Autorka cytowała Śpiewy historyczne za 
edycją z 1835 roku. 

48 W roku 1971 wznowiono również Historię literatury niepodległej Polski (PIW), kolejne wydanie 
ukazało się w 1974 roku.

49 S. P i g o ń, Ignacy Chrzanowski. (1866–1940). W: I. C h r z a n o w s k i, O literaturze polskiej. Wybór 
A. B i e r n a c k i. Warszawa 1971, s. 7. O rękopisie Historii literatury Polski porozbiorowej wspomi-
nał też M. Ł o j e k  w książce Ignacy Chrzanowski jako badacz literatury i profesor (Cz. 1–2. Byd-
goszcz 1991, rozdz. Dramat marzeń naukowych). Rękopis ten doczekał się wydania w Krakowie 
w 2003 roku („Collegium Columbinum”). 
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mowy ojczystej. Brak indeksu osobowego uniemożliwia szybką orientację i nie 
wiadomo, jak często nazwisko Niemcewicza wzmiankuje się w całym zbiorze. Kon-
frontacja wstępnego artykułu Pigonia ze spisem treści nasuwa jednak myśl, że 
prezentację dorobku Chrzanowskiego należałoby koniecznie uzupełnić o Pochwałę 
Niemcewicza z 1927 roku. Wspomina o niej Pigoń w dwóch miejscach. Najpierw 
w związku z kwerendą Chrzanowskiego w paryskiej Bibliotece Polskiej, co po latach 
zaowocowało syntetyczno-entuzjastyczną Pochwałą. Drugi raz przy końcu nekro-
logu, kiedy z przejęciem i podziwem charakteryzuje Pigoń osobowość swego mistrza:

brzydził się oportunizmem i karierowiczostwem, miał cywilną odwagę, jawną, hardą, [...] graniczącą 
z zuchwalstwem. Dał jej dowody nie jedenkroć: i w Warszawie, kiedy artykułem o Niemcewiczu zarobił 
sobie na rok turmy, kiedy w dobie rewolucyjnej publicznie na wiecu stawał do oczu swemu rosyjskiemu 
zwierzchnikowi i kiedy jeździł w delegacji do Wittego, domagając się szkoły polskiej. Dawał przykład 
niejednokrotnie w Krakowie, czy to w r. 1917, kiedy to jeden z pierwszych podpisał odezwę profesorów 
UJ, domagających się Polski zjednoczonej i niepodległej, czy później odezwę w sprawie brzeskiej, czy 
też w dobie triumfującej sanacji, kiedy ku oburzeniu premiera Bartla jawnie powstał na bezideowość 
i niemoralność rządu – co w rezultacie opłacił utratą katedry 50.

Pochwała Niemcewicza ujawnia tu swoje dwie strony. Po pierwsze, wynika 
z pasji badawczej Chrzanowskiego, z upodobania do osoby i dzieła autora Powrotu 
posła, Kazimierza pod Warną, Śpiewów historycznych, Dwóch panów Sieciechów, 
Jana z Tęczyna, Bohdana Chmielnickiego... Po drugie, stanowi przykład pisarstwa, 
w którym celował sam Niemcewicz, tj. ryzykownego artystycznie i życiowo – z „ak-
tualną tendencją polityczną”. Od takiej tendencji niewolny jest zresztą także ów 
artykuł nekrologowy z 1946 roku, zwłaszcza fragment, który wcześniej przytoczyłam, 
zachęcający do „stawania do oczu” rosyjskim zwierzchnikom 51. W Pochwale Chrza-
nowski nie tylko wypowiadał się o Niemcewiczu, ale szedł w jego ślady. Pigoń po-
krewieństwo między pisarzem a badaczem dyskretnie, lecz sugestywnie wydobywał, 
w jakiejś zaś mierze też je podejmował. 

Niemcewicz z Pochwały jest nieomal przeciwieństwem tego zinterpretowanego 
przez Kotta. Chrzanowski ceni wprawdzie autora Powrotu posła, zręcznego agitato-
ra, wymownego rzecznika stronnictwa patriotycznego, ale wyżej stawia jego zasługi 
późniejsze: „za czasów Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego nikt inny 
nie przyczynił się w tym stopniu, co on, do ocalenia ducha narodowego w niewoli” 52. 
Na Sejmie Czteroletnim Niemcewicz wykonuje polecenia przywódców stronnictwa, 
jest skutecznym narzędziem w ich rękach. W okresie porozbiorowym ma już – tak 
chce to widzieć Chrzanowski – pozycję samodzielną, sprawuje „dyktaturę moralną”, 
„rząd dusz” w walce o „ocalenie ducha narodowego” w niewoli 53. Stąd też wysoko 

50 P i g o ń, op. cit., s. 22–23.
51 Niemcewiczowi trudno było o aklimatyzację w PRL-u dlatego, że uchodził za rusofoba, a również 

z powodu akcentów antysemickich w jego pismach, na co zwracali uwagę cenzorzy. Np. w omó-
wieniu artykułu Michała Witkowskiego z 1953 r. Misja J.U. Niemcewicza do Miechowa i Krakowa 
1831 r. sugerowano ingerencję we fragmenty ogłoszonej przez badacza nieznanej dotąd cząstki 
Niemcewiczowych pamiętników, by wyeliminować pejoratywne określenia Żydów. AAN, GUKPPiW, 
sygn. 396, t. 32/15. Za wskazanie tej cenzorskiej notatki dziękuję Katarzynie Kościewicz. 

52 I. C h r z a n o w s k i, Pochwała Niemcewicza. W: Literatura a naród. Odczyty, przemówienia, szkice 
literackie. Lwów 1936, s. 98. Prelekcja została wygłoszona 25 XI 1927. 

53 Ibidem, s. 101, 98.
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ocenia uczony Śpiewy historyczne: „dla owoczesnego pokolenia były one tym samym, 
czym dla późniejszego będzie Trylogia Sienkiewicza” 54. „Aktualna tendencja” jest tu 
powiązana z narodowym instynktem, który nie pozwala przystać na zniewolenie. 
Z tych dwóch Niemcewiczów: pisarza-agitatora i pisarza cieszącego się autorytetem 
społecznym, wyznaczającego standardy zachowań wobec narzuconej władzy, we 
wczesnym PRL-u było miejsce wyłącznie dla tego pierwszego. Ten drugi musiał ulec 
marginalizacji, żeby nie dyskredytować pierwszego. Tylko pierwszego można było 
upodobnić do propagandystów na usługach nowej władzy.

Tego drugiego odnajdujemy wszelako w niewielkich rozmiarów artykule autor-
stwa Juliusza Nowaka-Dłużewskiego, jeszcze jednego ucznia Chrzanowskiego. 
I Nowak-Dłużewski, jak Dihm, próbował się jakoś odnaleźć w realiach powojennej 
Polski. Opublikowany pierwotnie na łamach „Polonistyki” w popaździernikowym 
roku 1957 artykuł ten został przedrukowany w zbiorze prac uczonego, wytrwałego 
(i samotnego) badacza literatury okolicznościowej. Zbiór ten ukazał się w 1973 roku, 
już po jego śmierci 55. W „portrecie literackim” Niemcewicza podkreślił Nowak-Dłu-
żewski nowatorstwo pisarza, najbardziej spektakularne w dobie Królestwa Kongre-
sowego, ale też podtrzymał jego wizerunek znany z wypowiedzi Chrzanowskiego: 

Wysubtelnił [Niemcewicz] swą czujność wobec interesów narodu wtedy zwłaszcza, gdy się jego wróg 
zaciekły, carat, usadowił w sercu kraju, w Warszawie. Wtedy, w erze Królestwa Kongresowego, rozwija 
pracę organizowania opinii narodowej na drodze kontaktów i wpływów osobistych oraz na dawnej dro-
dze twórczości literackiej, która po staremu jest twórczością okolicznościową. Uderza w komediach 
w cara i w Nowosilcowa, w jego polskie otoczenie, siedzące „na dwu stołkach”, w Haukego i Czarnec-
kiego. Niszczy moralnie znienawidzonego cenzora ksiąg, Józefa Kalasantego Szaniawskiego. Dochodzi 
w tym czasie do wpływów i znaczenia, jakich nigdy nie miał 56.

Nowakowi-Dłużewskiemu, podobnie jak Chrzanowskiemu, zależało na poka-
zaniu Niemcewicza jako przywódcy opinii publicznej w konfrontacji z narzuconą 
władzą, „nieugiętego” strażnika „interesu narodowego 57, na użytek którego twórczość 
autora Śpiewów historycznych przybrała charakter publicystyczny. Już na własną 
rękę PRL-owski czytelnik cytowanego artykułu miał sobie zapewne dopowiedzieć 
różnicę między motywowanym patriotycznie zaangażowaniem Niemcewicza a pro-
pagandowymi agitkami literatów na usługach Polski Ludowej.

PRL, czyli nowe Królestwo Kongresowe

W roku 1972 Andrzej Kijowski opublikował zbiór esejów historycznych zatytuło-
wanych Listopadowy wieczór 58. Autor jako krytyk literacki debiutował w pamiętnym 

54 Ibidem, s. 99.
55 Tom Studiów i szkiców zadedykowany jest właśnie Chrzanowskiemu. 
56 J. N o w a k - D ł u ż e w s k i, Julian Ursyn Niemcewicz. Portret literacki. W: Studia i szkice. Zebrał, 

zestawił S. N i e z n a n o w s k i. Wspomnienie wstępne, przypisy M. K o r o l k o. Warszawa 1973, 
s. 177.

57 Ibidem, s. 177, 176.
58 W tym samym roku zaczął się ukazywać cykl „kongresowy” M. B r a n d y s a  (Koniec świata szwo-

leżerów). W badaniach nad oświeceniem początek lat siedemdziesiątych przynosi syntezę M. K l i-
m o w i c z a  (ucznia Mikulskiego), Oświecenie (Warszawa 1972), w której nazwisko Niemcewicza 
zostało wyeksponowane (co widać w spisie treści) w związku z „poezją patriotyczną i jakobińską” 
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dla polonistów roku 1950 (w tygodniku „Wieś” 59). Studiował filologię polską na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, należąc do grona wybitnych uczniów Kazimierza Wyki, 
ucznia m.in. Chrzanowskiego. W Listopadowym wieczorze, posługując się histo-
rycznym kostiumem, rozważa dylematy aktualne. Pisząc o Królestwie Kongresowym, 
ma na myśli PRL w stadium zaawansowanym, w którym dojrzał już wewnętrzny 
konflikt pokoleniowy: 

Dawna Polska ukazywała mu [tj. młodemu pokoleniu] się w karykaturze, ponieważ była stara, 
starcza. Królestwo Kongresowe było widownią niebywałych upadków moralnych. [...] W stolicy trwała 
zacięta walka o urzędy, a polegała ona oczywiście na prześciganiu się w służalstwie. Im kto wspanialszą 
miał przeszłość za sobą, im kto był bardziej skompromitowany politycznie przez sprzyjanie Napoleono-
wi lub przez udział w wojnie przeciw Rosji czy w insurekcji, tym gorliwiej teraz dowodził swej wierności 
dla dynastii Romanowów i dla zasad, na których wspierała się władza cesarza w Rosji, a króla Polski. 
Autonomia Królestwa i jego konstytucyjny ustrój była farsą ponurą i krwawą. [...] Doprawdy, nietrudno 
było wtedy zwątpić w to, czy Polacy chcą jeszcze wolności 60.

Autor konstruuje obraz świata silnie spolaryzowanego: po jednej stronie starcy, 
obróceni stosownie do okoliczności historycznych, po drugiej młodzi, których pcha 
do działania poryw młodzieńczy. Kijowski relacjonuje przebieg „listopadowego wie-
czoru”: „Z mostku pod pomnikiem króla Sobieskiego ruszyła gromadka chłopców, 
z których żaden jeszcze nie przekroczył trzydziestki”. Nie mogli liczyć na niczyje 
zrozumienie i wsparcie: „Nikt tu nie myślał o wolności, bo już jej instynkt zamierał 
w narodzie podbitym i oszukanym” 61. Nie było także pewności, czy „garstka poetów, 
krytyków literackich, dziennikarzy” zdobędzie się na odwagę, by wyruszyć do Bel-
wederu i porwać się na Wielkiego Księcia Konstantego, brata cara. „Odważyli się 
[...]. W Warszawie zaczął się wiek dziewiętnasty” 62. W Listopadowym wieczorze 
Kijowski proponował inną periodyzację aniżeli Chrzanowski, inną też aniżeli Mi-
kulski i Kott. 

oraz komedią „polityczną”. Wśród uwag, którymi K l i m o w i c z  (op. cit., s. 409) kończy swoją 
syntezę, jedna otwiera przed Niemcewiczem obiecujące perspektywy: „Wydaje się, że okres rozwo-
ju literatury między rokiem 1795 a wystąpieniem Mickiewicza, stosunkowo mało dotąd zbadany, 
należałoby traktować jako okres osobny, o własnej problematyce i odrębnym charakterze”. Lukę 
tę próbowano wypełnić publikacją studiów – zmarłego w 1957 roku – J. K l e i n e r a, Sentymen-
talizm i preromantyzm. Studia inedita z literatury porozbiorowej 1795–1822 (Wyd. z rkps., oprac. 
J. S t a r n a w s k i. Kraków 1975). Zarówno badania nad sentymentalizmem, jak i preromantyzmem 
poprawiały pozycję Niemcewicza w historii literatury. W roku 1975, w Warszawie, opublikowano 
także książkę T. K o s t k i e w i c z o w e j, Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach li-
terackich polskiego oświecenia. W roku 1977 opuściło drukarnię pierwsze wydanie (wielokrotnie 
później wznawianego) Słownika literatury polskiego oświecenia, pod redakcją T. K o s t k i e w i- 
c z o w e j, gdzie nazwisko Niemcewicza pojawiało się kilkadziesiąt razy (m.in. w związku z gatunkiem 
bajki, dumy, elegii, komedii, powieści, w kontekście tematyki prasowej, politycznej, retorycznej, 
przekładowej, transferów kulturowych). W tym samym roku Niemcewicz doczekał się swego hasła 
w Polskim słowniku biograficznym (t. 22. Wrocław 1977). Sporządzili je S. K i e n i e w i c z  i M. W i t-
k o w s k i.

59 Dla „Wsi” (współredagowanej m.in. przez M. Janion) pisywał również młody J. Maciejewski. Z ar-
tykułu A. K i j o w s k i e g o  (na łamach „Echa Tygodnia” áDodatek do „Gazety Krakowskiej” 1950, 
nr 3ñ) zaczerpnął S m u l s k i  (op. cit., s. 13) sformułowanie „przewietrzyć zatęchłą atmosferę 
uniwersytetów”. 

60 A. K i j o w s k i, W listopadowy wieczór. W: Listopadowy wieczór. Warszawa 1972, s. 30–31.
61 Ibidem, s. 35.
62 Ibidem.
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W nakreślonym przez Kijowskiego obrazie Królestwa Polskiego Niemcewicz 
należy do „starych”. Jego nazwisko pojawia się w książce bodaj tylko dwukrotnie, 
nigdy w pojedynkę. Raz współtworzy pejzaż porozbiorowej i ponapoleońskiej War-
szawy:

Zdawałoby się, że piękną rzeczą było wzrastać w kraju, w którym świeże były jeszcze tradycje 
Sejmu Czteroletniego, insurekcji kościuszkowskiej, legionów Dąbrowskiego, epopei napoleońskiej. 
Staszic, Niemcewicz, Kniaziewicz, Pac, Małachowski, Zajączek chodzili po ulicach Warszawy, zajmowa-
li stanowiska w rządzie, pisali książki, wygłaszali odczyty, zasiadali w sejmie. [...] pokolenie wypływając 
na szerokie wody historyczne widziało jeszcze brzeg macierzysty 63.

Kijowski nie czyni tu różnicy między Niemcewiczem a namiestnikiem Królestwa 
Polskiego – generałem Zajączkiem, chociaż skądinąd wiadomo, że pisarz słynący 
z ciętego języka uprzykrzał życie generałowi i jego zausznikom, nie płaszczył się też 
przed Konstantym i Nowosilcowem 64. 

W innym rozdziale eseju Kijowskiego, „Cynik wolności”, Niemcewiczowi wpraw-
dzie bliżej do młodych, ale już za nimi nie nadąża:

To, co dla starszych działaczy i przywódców, nawet republikanów ducha, jak Lelewel czy Niemcewicz, 
wymagało dłuższego procesu przystosowania, dla młodzieży nagle stało się okrutną oczywistością. Ona 
bowiem pierwsza zrozumiała, że panowanie cara rosyjskiego w polskiej koronie jest farsą polityczną 65.

I znów skądinąd wiadomo, że w obnażaniu „farsowego” charakteru Królestwa 
Polskiego to właśnie Niemcewiczowi, na przekór wizji Kijowskiego, przyznawano 
niekwestionowane zasługi.

Listopadowy wieczór wywołał dyskusję. Zabrał w niej głos m.in. Jerzy Jedlicki, 
odróżniając walory literackie książki od rzetelności ściśle historycznej. Z repliki 
Jedlickiego wyłania się zgoła odmienny obraz Królestwa Kongresowego. Miejscowy 
sejm poczynał sobie całkiem śmiało, zdarzały się protesty posłów, obradował sąd 
sejmowy, podczas którego cała ulica wspierała senatorów, kiedy oddalili oskarżenie 
o zdradę wobec członków Towarzystwa Patriotycznego. Bracia Niemojowscy, „ojco-
wie założyciele polskiego plemienia niepokornych”, świecili przykładem „oporu 
obywatelskiego”. Jedlicki podkreślał wagę postawy Niemojowskich:

Ten wzór hartu moralnego, cywilnej odwagi, godności połączonej z kunsztem politycznej taktyki 
stwarzał wielką szansę wyjścia poza przeklętą polską alternatywę ugody – i kamieni na szaniec 66.

Historyk doceniał możliwości, jakie otwierało Królestwo po katastrofie rozbiorów. 
Mimo ograniczeń był to stosunkowo wolny skrawek Polski, na którym mogła się 
rozwijać kultura, gdzie istniały relatywnie najlepsze warunki do podejmowania 
działań politycznych i gospodarczych. Konkludował historyk:

63 Ibidem, s. 29.
64 Poczytywał mu to za zasługę C h r z a n o w s k i, w cytowanej już Pochwale Niemcewicza (s. 100) 

doceniał „ulotne pisemka, paszkwile” tego autora z czasów Królestwa Kongresowego. 
65 A. K i j o w s k i, „Cynik wolności”. W: Listopadowy wieczór, s. 106.
66 J. J e d l i c k i, Z dyskusji nad „Listopadowym wieczorem”: znaki puste i pełne. „Teksty” 1972, nr 5, 

s. 158–159. Pisząc o „ojcach założycielach polskiego plemienia niepokornych”, autor artykułu 
nawiązywał do określenia spopularyzowanego dzięki Rodowodom niepokornych B. C y w i ń s k i e-
g o  (Kraków 1971). Książką ta otwierała pole do dialogu między inteligencją o korzeniach lewicowych 
i katolickich.
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nie potrafię się zgodzić na sprowadzenie do małości, tchórzostwa i oportunizmu racji tych wszystkich, 
którzy z rozpaczą patrzyli, jak wali się w gruzy budowla przez nich wzniesiona i przez nich broniona, 
ponieważ siedmiu młodych ludzi podjęło decyzję otwarcia nowego rozdziału w historii narodu. To nie-
prawda, że historia nasza pozostawiała wciąż tylko wybór między skrajnościami: pomiędzy lotem ponad 
poziomy a płazami w skorupie [...] 67.

Jedlicki, polemizując z Kijowskim, zdejmuje odium z literatury romantycznej, 
co i rusz oskarżanej o podżeganie do buntu. Nasza literatura romantyczna nie 
agitowała, z małymi wyjątkami, za rebelią. Powstania wybuchały, bo „nigdy tu nie 
było czasu na to, aby się wyrobiły umiejętności walki z przemocą środkami innymi 
i bardziej skutecznymi niż bagnet lub myśliwska dwururka” 68. Królestwo, zdaniem 
Jedlickiego, stwarzało szansę na edukację polityczną, którą powstanie listopadowe 
zaprzepaściło. 

Historyk nie zgadzał się też na zaproponowaną przez Kijowskiego periodyzację, 
wedle której jakoby od „wieczoru listopadowego” zaczynał się w Polsce wiek XIX. 
Warszawa przedpowstaniowego 15-lecia – ripostował – leżała „blisko Europy. Żyła 
pod europejskim prawem. Wszczepiała w siebie zachodnią cywilizację, idee liberal-
ne, literaturę i sztukę. Żyła w wieku dziewiętnastym, takim, jaki był i jaki być 
mógł” 69. W jego spojrzeniu na wiek XIX znacznie ostrzejszą cezurę wyznaczyła 
klęska powstania listopadowego:

Teraz dopiero zapanowały marazm, bezczynność i nuda, służalstwo i najgorsza biurokracja. Teraz 
dopiero kto żyw opuścił Warszawę i Kraj, pozostawiając za sobą kulturalną i polityczną pustynię. Te- 
raz dojrzewać tu będą pokolenia młodych starców, którzy – poza nieliczną garstką – ani pisnąć nie śmią 
pod bacznym okiem Paskiewicza. To będzie ich wiek XIX, ich młodość, ich zmarnowane życie, którego 
im nie opromieni żadna poezja i żadna historiozofia 70.

Jedlicki w polemice z Kijowskim ani razu nie wymienił nazwiska Niemcewicza. 
Nie był mu potrzebny, żeby wyhamować impet ataku na Królestwo, zasilany ener-
gią z pism Mochnackiego. Polegał na braciach Niemojowskich, na Lubeckim, którzy 
używali legalnych instrumentów, przeciwstawiając się rosyjskim zamachom na 
wątłą autonomię Królestwa. Ponieważ adwersarz Kijowskiego – podobnie jak on 
sam – pisząc o Królestwie, miał na myśli PRL, najwidoczniej uważał, że za rządów 
nowej ekipy partyjnej Warszawa znów znalazła się bliżej Zachodu, co otwierało pole 
jawnej opozycji politycznej i mniej skrępowanej systemem nakazowo-rozdzielczym 
aktywności gospodarczej. Niemcewicz z opinią „dyktatora moralnego” nie nadawał 
się na symbolicznego patrona tych nadziei. Przeciwnicy jego „dyktatury” oskarżali 
go wszak o sianie nienawiści do Rosjan i ich zauszników 71. Jego nazwisko mogło-
by się natomiast wyłonić przy okazji kąśliwych uwag Jedlickiego o „epoce nowego 
triumfu historyzmu”, o rozplenionej ówcześnie „sztuce mówienia historią, ustami 

67 J e d l i c k i, op. cit., s. 159.
68 Ibidem, s. 160.
69 Ibidem, s. 160–161.
70 Ibidem, s. 161.
71 W roku 1972 opublikowano we Wrocławiu Pamiętniki K. K o ź m i a n a  (t. 1–3. Wstęp, komentarze 

J. W i l l a u m e. Wstęp ed., oprac. M. K a c z m a r e k, K. P e c o l d. Przedm. A. K o p a c z ), w któ-
rych można było natrafić na tego rodzaju opinie.
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zmarłych” 72. Musiałoby się pojawić, gdyby historyk chciał odsłonić źródło tej po-
etyki i praktyki. Jeśliby ktoś spróbował opisać dzieje polskiego „mówienia historią” 
o teraźniejszości, Niemcewicza nie mógłby pominąć. Wówczas Andrzej Kijowski 
okazywałby się, chcąc czy nie chcąc, jego późnym spadkobiercą.

Zarządzona z początkiem lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia zmiana periodyza-
cyjna, eksponująca datę wstąpienia na tron Stanisława Augusta kosztem granicy 
trzeciego rozbioru, przysłużyła się autorowi Powrotu posła i w ogólności – pisarzo-
wi oświeceniowemu, ale przyniosła uszczerbek Niemcewiczowi jako temu, który 
przetrwał klęskę maciejowicką, więzienie, emigrację, klęskę Napoleona i klęskę 
powstania listopadowego, który swobodnie też przekraczał granice klasycyzmu 
i romantyzmu. Taki krzepiący mimo wszystko, lecz nie zaprogramowany na opty-
mizm z rozdzielnika, Niemcewicz nie był w PRL-u użyteczny. Trudny również do 
przemyślenia w ramach obowiązujących paradygmatów. Nic dziwnego, że i wśród 
badaczy nie miał całymi latami szczególnego wzięcia, a zainteresowanie pisarzem 
nabrało większego rozmachu dopiero wtedy, kiedy wróciła do znaczenia cezura 
1795 roku. Niemała zasługa w jej restytucji przypada w udziale Ryszardowi Przy-
bylskiemu jako autorowi rozprawy Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec Królestwa 
Polskiego z 1983 roku. Przybylskiego interesowali jednak twórcy, którzy szukali 
w poezji schronienia dla wiecznych wartości. Dla Niemcewicza, niepoprawnego 
klasyka o temperamencie publicystycznym, uwrażliwionego na dramat chwili 
i zmienność koniunktur, nie mogło być wśród nich oczywiście miejsca. W żaden 
sposób nie pasował też do dławiącej atmosfery schyłkowego PRL-u, tak wyczuwal-
nej w Klasycyzmie między wierszami. Dopiero po roku 1989, który symbolicznie 
otworzył nowe czasy, wolno było podjąć próby mierzenia się z przepastną, prowa-
dzącą w różne strony, Niemcewiczowską spuścizną. 
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The article presents Julian Ursyn Niemcewicz, a figure of the literary and political life of the end of the 
18th c. and the first half of the 19th c. The writer’s rich creativity in its full form has only recently 
arisen interest of literary historians. The belated academic reception has its source in the specific ap-
proach to the reading of Niemcewicz’s works in the Polish Peopole’s Republic when Powrót posła (Return 
of the Deputy) was introduced into the school canon and published in mass edition, thus consigning 
the remaining pieces to oblivion. Niemcewicz was included into the group of so-called progressive writ-
ers, and welcome in the post-Yalta realities. His later works, written after the year 1795 by an author-
ity who produced socially-committed literature (anti-Russian tones), did not undergo such manipulation. 
Interest in Niemcewicz’s entire creativity increased when researchers restored the year 1795 as a turn-
ing point, and that took place at the decline of the Polish People’s Republic. 

72 J e d l i c k i, op. cit., s. 151. 
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Od wielu lat prowadzę dydaktykę wokół zagadnień socjologii historycznej. Przynaj-
mniej sam tak nazywam to, co robię. W pewien sposób rozumiem socjologię histo-
ryczną – a nie jest powiedziane, że koledzy-socjologowie by to w ogóle uznali za 
socjologię. Doświadczenie nakazuje tu sceptycyzm.

Jednym z wątków, które rozwijam, jest zwracanie uwagi studentów na stałość 
rozlicznych zjawisk przy zmienności ich form: na historyczną ewolucję bardzo 
wielu zjawisk, poczynając od zagadnień struktur społecznych, a kończąc na naszych 
codziennych czynnościach. Zależy mi też na pokazaniu, że poznanie dzisiejszego 
kształtu zjawiska jest niepełne bez uwzględnienia jego dawniejszych przejawów 
oraz przejawów odległych geograficznie bądź cywilizacyjnie. Zabawiła mnie kiedyś 
analiza pewnej sztuki Wojciecha Bogusławskiego 1 od strony odmienności formy 
zalotów w jego czasach i w naszych, także pod względem widocznego u niego, wy-
stępującego wówczas zróżnicowania formy zalotów w poszczególnych grupach 
społecznych. Czytając Bogusławskiego, łatwo zrozumieć, że zaloty musiały prze-
biegać inaczej niż dziś, skoro kawaler i panna mieszkający w różnych miastach – 
nawet jeśli jakimś przypadkiem się spotkali – musieli jechać do siebie dyliżansem. 
Pozostaje faktem, że również wtedy istniało zjawisko zalotów. Młody Voltaire 
w 1717 r. trafia do Bastylii, oskarżony o uczestnictwo w grupie rozprowadzającej 
druki antyrządowe – a młodych ludzi rozprowadzających druki antyrządowe zna-
liśmy sami, niektórzy z nas robili to osobiście. Świat się jednak zmienia. Obecnie 
takie wyrazy opinii są przynajmniej częściowo rozpowszechniane elektronicznie. 
Zjawisko rozprowadzania tekstów antyrządowych pozostaje wszakże aktualne rów-
nież w naszych czasach. Pro domo sua: szukanie wydawców, kłopoty autora z wy-
dawcami, doświadczane przez Voltaire’a, oraz trudności zarobienia własnym pisar-
stwem na utrzymanie, także kwestie podziału wpływów między autora a wydawcę, 

* Artykuł ten został zreferowany na seminarium „Voltaire finansista” (Akademia Leona Koźmińskie-
go, Warszawa, 20 XI 2019). 

1 W. B o g u s ł a w s k i, Człowiek jakich mało. Komedia w trzech aktach z francuskiej, niewiadomego 
autora, przerobiona. 1791. W: Dzieła dramatyczne. T. 10. Warszawa 1823. Zob. M. K u l a, Człowiek 
jakich mało. Wstęp w: Dzieła dramatyczne Wojciecha Bogusławskiego. Opieka nauk. A. K u l i- 
g o w s k a - K o r z e n i e w s k a. Red. K. L e b i e d z i ń s k a, E. U n i e j e w s k a, M. Z e m b r z u s k a -
- K a s p r z a k. Warszawa 2016, s. 101–107.
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są zdecydowanie zjawiskiem długiego trwania – choć dziś wydawcy są chyba jesz-
cze silniejsi niż wtedy. Od pewnego momentu Voltaire pozwalał księgarzom na 
publikację swych dzieł, nie licząc na honorarium. Konstatował, że jako pisarz 
„wolałby, by jego książki czytano, niż sprzedawano, prawda jest bowiem ważniejsza 
niż handel, a honor ważniejszy niż pieniądze” (1752, s. 195). Brzmi to bardzo szla-
chetnie, tylko nie wszyscy mają zaplecze, które im pozwala na taką szlachetność. 
Sam też nie liczę na honoraria – ale bardziej z realizmu niż ze względu na honor.

Czytając książkę Leona Koźmińskiego 2, myślałem nad tym, jakie casusy z niej 
zaczerpnięte uwzględnię w swoim, tak pojętym wykładzie socjologii historycznej. Po 
lekturze mogę omówić postać Voltaire’a nie tylko od strony, od której jest najbardziej 
znana. W klasycznym kursie historii najczęściej przedstawiamy wybitnych ludzi 
prawie jako nie-ludzi. Czy to wybitni twórcy, czy wodzowie, czy bohaterowie naro-
dowi, pokazywani są jako ludzie nie tylko bez skazy, ale bez potrzeb i namiętności. 
Często zapominamy, że żyli oni zgodnie ze standardami własnych epok i według 
naszych norm np. marnie się myli. W książce Koźmińskiego widzimy Voltaire’a z krwi 
i kości. Autor, choć był ekonomistą, zajął się nawet stylem życia i zachowań swego 
bohatera na tle wybranych zjawisk w rozpatrywanej epoce. Pisał wręcz o pojedyn-
kach. Nawiasem mówiąc, pokazując działalność Voltaire’a na tak różnych polach, 
jak to czyni, a także samą jego postać ujmując bardzo wielostronnie, ekonomista 
Koźmiński przedstawia się jako badacz interdyscyplinarny. Taki przykład powinien 
być w cenie dziś, gdy wszyscy mówią o potrzebie interdyscyplinarności, ale mało kto 
ją realizuje i rzadko bywa ona popierana rozwiązaniami instytucjonalnymi. Lepiej 
realizują ją prozaicy i poeci, gdy w swoich utworach piszą o działaniach ludzi.

Wracając do zasadniczego wątku: na pierwszym miejscu włączę postać Voltaire’a 
w omawianie problematyki ról społecznych. Jak wiadomo, każdy z nas pełni różne 
role – czy to zmieniające się w ciągu życia, czy jednocześnie. Po przeczytaniu książ-
ki Koźmińskiego odnoszę wrażenie, że pełnione przez nas role zawodowe są ściślej 
zdefiniowane niż dawniej. Łączenia niektórych sam nie lubię – jak np. tych profe-
sorów, którzy, przy znikomym oddaniu się badaniom lub dydaktyce, są ministrami 
itd., pozostając profesorami. Poetów i filozofów, będących zarazem biznesmenami, 
jest u nas mało. Może we francji więcej znalazłoby się takich ludzi interesu, którzy 
z pożytkiem dla swojej działalności mają przynajmniej solidne wykształcenie hu-
manistyczne. Może się zdarzyć, że biznesmen różnymi sposobami finansuje refle- 
ksję humanistyczną, wręcz filozoficzną. Może się oczywiście zdarzyć – w Polsce czy 
gdziekolwiek – że poeta jest zainteresowany ekonomią. Wystarczy wspomnieć 
Zbigniewa Herberta. On przecież był ekonomistą z wykształcenia, potem musiał 
zarabiać na życie, zajmując się problematyką ekonomiczną. Co ważniejsze, gospo-
darka pasjonowała go w jego twórczości. W swoich esejach pisał o budowie Akro-
polu jako o przedsięwzięciu gospodarczym, a w tym jako o swego rodzaju robotach 
publicznych. Pisał też o wznoszeniu gotyckich katedr, o ekonomicznym aspekcie 
walki z heretykami we francji, o gorączce tulipanowej w Holandii, o nie tylko ar-

2 L. K o ź m i ń s k i, Voltaire finansista. Przeł. M. D e r a. Red. nauk. T. C e g i e l s k i, D. S o b s t e l 
M a c k e n z i e, K. Z i e l i ń s k a. W aneksie Prot Potocki w roli kupca i przemysłowca. Warszawa 
2019. Cytując dalej tę książkę, podaję numery stronic w nawiasach. 
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tystycznej wartości obrazów mistrzów holenderskich, o treści i symbolice monet, 
o realnych dochodach ludzi w różnych czasach. Zestawiał ze sobą rozmaite kon-
cepcje i rozwiązania dawne oraz PRL-owskie, również dawny i współczesny rynek 
dzieł sztuki... Odbija się w tej twórczości fascynacja autora ekonomią, wręcz bu-
chalterią (!). W kontekście zainteresowania Herberta budową gotyckich katedr 
badacz tego aspektu jego twórczości pisze: „Chcąc zrozumieć naszych przodków, 
poeta zwraca uwagę nie tylko na symboliczne znaczenie wielkich tworów człowieka, 
ale także na ekonomiczne aspekty budowanej cywilizacji” 3. Tenże badacz porów-
nuje myśl Herberta do myśli fernanda Braudela jako historyka cywilizacji.

Sam Herbert nie był wszakże przedsiębiorcą. W wypadku Voltaire’a zaskoczyło 
mnie, że ten filozof działał zarazem jako biznesmen. I to nie jako pisarz, który mniej 
czy bardziej sensownie zainwestował nadwyżkę dochodów, jaka mu się akurat 
trafiła, ale jako ktoś, kto funkcjonował jednocześnie w dwóch wyraźnie wyróżnio-
nych rolach. W Polsce, z grubsza w tej samej epoce, myślicielem i biznesmenem 
był Stanisław Staszic. Voltaire chyba nie widział zróżnicowania swoich ról. Chciał 
dojść do bogactwa, by zapewnić sobie niezależność – czyli atrybut dla filozofa pod-
stawowy. Ciekawe jednak, że na ogół filozofowie, czy w ogóle myśliciele, chyba 
częściej byli biedni, a ich ubóstwo i skromność bywały traktowane jako gwarancja 
osobistej autentyczności. Tymczasem jego współcześni dochodzili do wniosku, że 
„Pan de Voltaire ma do interesów nie mniejszy talent niż do literatury” (1753, s. 171). 
Koźmiński zauważył, że już w młodości Voltaire’a – 

finansistom, w towarzystwie których się [on] obracał, udało się zaszczepić w nim zamiłowanie do 
transakcji bankowych i handlu. Wpoili mu także roztropność połączoną z odwagą w podejmowaniu 
ryzyka i trzeźwe podejście do poważnych transakcji. Już wtedy Voltaire wykazywał się nietuzinkowym 
talentem i smykałką do interesów, których zresztą nigdy nie stracił. W jego czasach, kiedy przedsię-
wzięcia na wielką skalę przerażały francuzów, umiał podejmować ryzyko. [s. 67–68] 

Według Koźmińskiego Voltaire był „prawdopodobnie pierwszym pisarzem 
i pierwszym filozofem, który ze wszech sił starał się złamać stereotyp, wciąż po-
wszechny w pierwszej połowie XVIII wieku, że literaci to bohema bez grosza” (s. 256). 
Nawet swoją poezją potrafił służyć innym finansistom – nie tylko z uczucia i nie za 
darmo, raczej mając na widoku własny interes. Umiał poezją schlebiać królowi oraz 
narodowi po zwycięstwie wojennym, za co dostał wspaniały tytuł (dworzanin poko-
ju króla) i jeszcze lepsze wynagrodzenie.

Niektóre z przedstawionych w książce przejawów braku rozdzielności ról skła-
niają do śmiechu (nawet jeśli były to sprawy poważne dla uczestników wydarzeń). 
Np. w jakimś momencie Voltaire, pozbywając się pewnego majątku, został oskar-
żony o swego rodzaju dewastację tamtejszego kamieniołomu – przez wydobycie 
całego dostępnego kamienia. Odpłacił się przeciwnikowi na innym polu – defini-
tywnie zamknął przed nim drzwi do Akademii francuskiej.

W moim wykładzie chciałbym też poruszyć kwestię ewolucji poszczególnych ról 
społecznych. Mam za mało kompetencji, by ocenić, czym dawna rola biznesmena 
różniła się od dzisiejszej. W wypadku Voltaire’a uwagę zwraca wszakże wspomaga-

3 J. M. R u s z a r, Wytarty profil rzymskich monet. Ekonomia jako temat literacki w twórczości Zbi-
gniewa Herberta. Kraków 2016, s. 80. Dziękuję prof. G r z e g o r z o w i  B ą k o w i  z Universidad 
Complutense w Madrycie za zwrócenie uwagi na tę książkę.
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nie się przezeń relacjami z arystokratycznymi rodzinami, wielkimi rodzinami histo-
rycznie rządzącymi francją. Znajomości z ich członkami Voltaire wyniósł chociaż-
by ze szkoły. To było po prostu jedno środowisko – honorów, władzy i pieniądza. 
Myślę, że stopień takiego przemieszania jest dziś mniejszy – choć arystokrację 
mogli w tym zastąpić przedstawiciele elity politycznej. Jednak jeszcze w okresie 
międzywojennym na wskroś kapitalistyczna organizacja, jaką był Centralny Zwią-
zek Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i finansów, zwany „Lewiatanem”, 
w pewnych latach miała w składzie swojego prezydium trzech książąt (Stanisława 
i Andrzeja Lubomirskich, Janusza Radziwiłła). Było to wygodne, może instrumen-
talne, może wynikało ze snobizmu pozostałych członków konfederacji 4. Niezależnie 
od czasów można zadać pytanie o to, w jakim środowisku zwykł obracać się biz-
nesmen dla ułatwienia sobie życia lub kto bywa jego protektorem. Jakiekolwiek by 
różnice zachodziły między epokami, można takie pytania odnieść nawet do komu-
nizmu. Tylko w miejsce biznesmenów trzeba podstawić kadrę kierowniczą, a w miej-
sce wielkich rodzin – elitę władzy. Jeśli mogę nawiązać do pamięci o własnym 
Ojcu – historyku gospodarczym z Uniwersytetu Warszawskiego, nb. znajomym 
Leona Koźmińskiego – to wspomnę, z jakim zachwytem opowiadał mi w swoim 
czasie o studencie ekonomii UW, który po wyliczeniu w odpowiedzi egzaminacyjnej 
różnych czynników branych pod uwagę przy włączaniu projektów inwestycyjnych 
do miejscowego planu rocznego napisał: „ale najważniejsza jest pozycja miejsco-
wego I Sekretarza wobec Sekretarza Komitetu Wojewódzkiego [PZPR]” 5.

Jako biznesmen Voltaire był przede wszystkim spekulantem. Pożyczał pienią-
dze (na jaki procent – to kolejna ciekawa porównawczo sprawa), grał na loterii 
królewskiej, inwestował w przedsięwzięcia handlowe. Wyznawał zasadę:

pieniądze stworzono po to, by krążyły. Kto je trzyma, jest złym obywatelem, a nawet nieroztropnym 
gospodarzem. To gotowość wypuszczenia ich z rąk czyni nas użytecznymi dla ojczyzny i dla siebie sa-
mych. [s. 95] 

Obracanie pieniędzmi było więc dlań i przyjemne, i pożyteczne. Ciekawe, że 
w naszych czasach, tak zdecydowanie kapitalistycznych, przywiązujących wagę do 
produkcji, obracanie pieniędzmi też odgrywa – jak wiadomo – fantastyczną rolę 
w życiu gospodarczym. Pomiędzy światem Voltaire’a a Polską z jego czasów widzę 
jednak istotną różnicę. Bycie spekulantem nic naszemu bohaterowi nie szkodziło. 
Tymczasem w cywilizacji staropolskiej obracania pieniędzmi nie lubiano. Szlachta 
mogła zajmować się rolnictwem bądź wojaczką, nie zaś handlem i obrotem pienięż-
nym (pod groźbą utraty szlachectwa!). Zajmowanie się pieniędzmi pozostawiono 
Żydom – by potem oskarżać ich o wszystkie możliwe grzechy z tym związane. Wy-
niknęły z tego poważne, często smętne skutki, a współcześnie obserwujemy wie-
szane w różnych miejscach obrazki Żyda z pieniążkiem, które jakoby przynoszą 
szczęście. Gdy za pierwszym razem zobaczyłem taki obrazek w sklepie, pomyślałem, 
że to święty obrazek – ale akurat tak nie było. W sierpniu 2019 w Zakopanem fi-
gurki Żydów proponowano w sklepach folklorystycznych i na straganach. Jedne 

4 Zob. J. K o f m a n, Lewiatan a podstawowe zagadnienia ekonomiczno-społeczne Drugiej Rzeczy-
pospolitej. Z dziejów ideologii kół wielkokapitalistycznych w Polsce. Warszawa 1986, s. 27.

5 Cyt. z pamięci.
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przedstawiały postać ściskającą w ręku pieniążek (konkretnie 1 grosz, co pozwala 
producentowi obniżyć koszta, nawet jeśli – według mojej wiedzy – jest karalne). 
Inne miały napis: 

Żeby w domu kasa była
i się nigdy nie skończyła
Żyda w domu musisz mieć
on pieniędzy będzie strzec 6. 

Były również breloczki z sentencją „Żyd w sieni, pieniądze w kieszeni”, ze zna-
kiem dolara, adnotacją „Zakopane”, no i z też przyklejoną monetą groszową. Muszę 
powiedzieć, że – choć staram się rozumieć folklor i wiem, iż w podobnej roli wystę-
pują postaci, dajmy na to, zbójników – to mam nad wyraz mieszane uczucia wobec 
takich przedstawień. Skądinąd różne oznaki wskazują, że w tymże Zakopanem 
miejscowi już nie wstydzą się zarabiać pieniędzy na handlu i nie pozostawiają tego 
zajęcia Żydom (!). Pozostaje jednak faktem, że przynajmniej jeszcze niedawno czy 
to w Polsce, czy, dajmy na to, w południowych Włoszech, czy w wielu krajach za-
cofanych, ludzie comme il faut wybierali dla swoich dzieci zawody comme il faut – 
najlepiej prawników, a co najmniej lekarzy – skąd płynęły w takich krajach prze-
rosty inteligencji i jej bezrobocie, a nieraz w konsekwencji jej buntowniczość 7.

Voltaire mógł we francji lub w Prusach obracać pieniędzmi, ale nawet francja 
pozostawała w tyle za Niderlandami w docenianiu gospodarowania nie tylko na roli. 
Jednym z najciekawszych i bardzo ważnych dla socjologii historycznej fragmentów 
wyłowionych przez Koźmińskiego z listów Voltaire’a jest ten, w którym filozof za-
chwyca się Amsterdamem:

Z podziwem patrzę na to miasto, które jest magazynem wszechświata. W porcie cumuje ponad 
1000 statków. Pośród 5000 mieszkańców Amsterdamu nie ma ani jednego lenia, biedaka, fircyka czy 
chama. Gubernator przechadza się pieszo pośród tłumu, bez towarzyszącego mu lokaja. Nikt nie skła-
da pokłonów i nie ustawia się w szeregu na widok księcia. Wierzą tu w pracę i skromność. [1722, s. 55]

Również występujące w książce zestawienie francji i Anglii w oczach Voltaire’a 
nie wychodzi na korzyść tej pierwszej. We francji „kupcy tak często słyszą, jak inni 
z pogardą wypowiadają się o ich profesji, że wielu wstydzi się tego, co robi” (s. 82). 
Tymczasem Voltaire pisze:

Kiedy wejdziecie do budynku londyńskiej giełdy, miejsca zasługującego na większe poważanie niż 

6 Zachowuję interpunkcję oryginału. Za zwrócenie mi uwagi na ten napis dziękuję panu K r z y s z-
t o f o w i  K w i a t k o w s k i e m u.

7 Jak stwierdza N. L e w i s  (Neapol ’44. Pamiętnik oficera wywiadu z okupowanych Włoch. Przeł. 
J. R u s z k o w s k i. Wołowiec 2014, s. 59), w Królestwie Neapolu „jedynym zawodem dostępnym 
dla młodzieńca z dobrej rodziny była służba dyplomatyczna, ale Królestwo Neapolu oferowało za-
ledwie sześćdziesiąt takich posad i dziewięćdziesiąt procent odrzuconych kandydatów musiało się 
oddać arystokratycznemu próżnowaniu”. Dalej obserwator amerykański pisze o neapolitańczykach, 
z którymi miał bezpośredni kontakt zaraz po drugiej wojnie światowej: „Dwudziestowieczna wersja 
tej sytuacji, znajdująca odbicie w cokolwiek jałowej egzystencji Lattarulla, Losurda i Moski, w isto-
cie niewiele się różniła. Miejsce dyplomacji zajęły inne profesje, ale są one tak licznie reprezento-
wane, że zapewniają utrzymanie mniej niż jednej osobie na dziesięć. Lattarullo i jemu podobni 
zostali wychowani zgodnie z zasadą, że nie mogą się parać handlem. Ta sama reguła wyklucza ich 
z wszelkich prac fizycznych. Dlatego gdy inni nie dojadają, oni dosłownie przymierają głodem”. 
Dziękuję dr. Ł u k a s z o w i  K r z y ż a n o w s k i e m u  za zwrócenie uwagi na tę książkę.
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niejeden dwór królewski, zobaczycie tam deputowanych reprezentujących wszystkie narodowości, 
działających wspólnie na rzecz dobra ludzkości; żyd, mahometanin i chrześcijanin dokonują transakcji, 
jakby wyznawali tę samą religię. Za niewiernych uznają tylko bankrutów. [s. 82]

Obok spraw spekulacji chętnie zaczerpnąłbym z dyskutowanej książki poru-
szane w niej kwestie stosunku do tego procederu, norm w zakresie ściąganych 
odsetek oraz formy spłacania pożyczki w postaci renty dożywotniej. To była cieka-
wa forma, pozwalająca zastąpić zbyt wysokie oprocentowanie pożyczki, co Kościół 
potępiał jako lichwę. Renta była wyjątkowo opłacalna, jeśli się długo żyło – co 
Voltaire’owi się akurat udało. O ile wiem, tej formy dziś nie praktykuje się – choć 
może trochę ją przypomina zobowiązanie do przekazania własności mieszkania za 
comiesięczną wypłatę. Bardzo ciekawe i ważne z prezentowanego tu punktu widze-
nia jest zdanie autora: „W XVIII wieku uczciwość w handlu pojmowano zupełnie 
inaczej niż obecnie 8, a większość transakcji była niczym innym jak spekulacjami, 
które dzisiaj uznalibyśmy za nieuczciwe” (s. 48).

Ciekawe byłoby przyjrzenie się zawartym w książce Koźmińskiego informacjom 
o formach obrotu pieniężnego. Mowa w niej o wekslach – ale odnosi się wrażenie, 
że była to gospodarka, w której pieniądz stanowiły w ogromnym stopniu monety 
lub kosztowności, które leżały na stole, obrót nimi był zaś równoznaczny z prze-
niesieniem ich na inny stół (lub do innego skarbca). Odnosi się wrażenie, że te 
obroty i sumy pieniężne pozostawały niedookreślone. Sporządzając testament, 
ojciec Voltaire’a nie znał wartości swojego majątku. Voltaire prowadził wielką licz-
bę transakcji, trudno mu było ściągać pożyczki, miał należności i długi, w których 
czytelnikowi niełatwo się rozeznać – ale podejrzewam, że i dla samego Voltaire’a 
i jego współczesnych też nie było to proste. Choć nie mam doświadczenia w tej 
sprawie, domyślam się, że niejedna firma dziś także ma zagmatwane interesy – ale 
przynajmniej na papierze to wszystko jest chyba precyzyjniejsze. Kupowanie przez 
podstawioną osobę – siostrzenicę, co Voltaire praktykuje, nabywając jakąś majęt-
ność, nie było jednak wyjątkowe dla jego czasów. Ciekawy jest ówczesny sposób 
zaznaczenia wejścia w posiadanie – w tym wypadku zamku, ziemi i senioratu Tour- 
ney. Koźmiński opisuje:

Po zawarciu transakcji Voltaire dokonał uroczystego wjazdu do senioratu w wigilię Bożego Naro-
dzenia 1758 roku. Do zamku w Tourney przybył swoją błękitną karocą ozdobioną złotymi gwiazdami, 
w galowym stroju i w towarzystwie swoich dwóch siostrzenic, pani de fontaine i pani Denis, które na 
tę okazję założyły brylantową biżuterię. Wraz z nimi pojawił się nawet kuzyn Daumart, muszkieter 
królewski. Ksiądz wygłosił przygotowaną na tę okoliczność przemowę, dzierżawca powitał Voltaire’a 
wystawną ucztą, a poddani salwą honorową. Aby uczcić to wydarzenie i aby można było pić zdrowie 
nowego właściciela przy dźwięku salwy armatniej, z Genewy sprowadzono nawet pokaźnych rozmiarów 
działo. [s. 206–207]

Trudno dziś oczekiwać takiej ceremonii powitalnej, a jeśli, to raczej przy przy-
jeździe wysokich dostojników państwowych lub kościelnych, nie zaś nowego wła-
ściciela czegokolwiek. W gruncie rzeczy Voltaire też nie jest w tym epizodzie trakto-
wany „tylko” jako właściciel, ale jako człowiek rządzący. Tak jak feudał w Polsce – z co 
najmniej jedną wszakże różnicą: Voltaire w bardzo wielu sprawach gospodarczych 
musiał uzyskać zgodę urzędników królewskich, o co nie posądzam majętnego szlach-

8 Słowa pisane w 1929 roku.
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cica żyjącego wówczas w Polsce. Przy tych wymienionych cechach obrotu pienięż-
nego, odległych od współczesnego kapitalizmu, nasuwających na myśl skojarzenia 
z naszym obrazem stosunków feudalnych, warto zwrócić uwagę, że w ówczesnej 
rzeczywistości jednak inwestowano, oczekiwano zysków, podejmowano zobowiąza-
nia finansowe, wytaczano zarzuty w wypadku niedopełnienia zobowiązań wymiernych 
finansowo... Tak jak fizjokraci, Voltaire był zdania, że rolnictwo jest podstawowym 
źródłem bogactwa – ale nie miało to być rolnictwo, w którym zbierze się to, co na-
tura przyniesie. Voltaire uważał, że naturze trzeba pomóc. Po kupieniu majątku 
nakazał kopać kanały dla polepszenia nawodnienia pól, rozwalić jakieś przeszka-
dzające głazy, karczować wrzosowiska, na nieużytki przywozić żyzną ziemię i nawo-
zić. Nawet krowy wciągnął do tej operacji, każąc zostawiać je na polach na noc, by 
ułatwić nawożenie. Polecił osuszyć jakieś grzęzawisko i wydzierżawić uzyskaną 
ziemię dla spłacenia kosztów operacji. To wszystko było rozumowaniem w katego-
riach inwestycji. Z punktu widzenia natury prowadzonej polityki gospodarczej cie-
kawe są Voltaire’a myśli i działania z zakresu dziś nazywanego regionalną polityką 
gospodarczo-społeczną. Sprzeciwiając się paryskiej idei nałożenia podatków na 
wszystkie nieruchomości, proponowanej przez francuskiego generalnego kontrolera 
finansów Anne-Roberta-Jacques’a Turgota, Voltaire pisał w jednym z listów:

Ośmielam się twierdzić, że przyczyniłem się do zapewnienia rolnictwu większego poważania, usta-
nawiając za cenę niebotycznych inwestycji kolonię zegarmistrzów; mieszkańcy Gex sprzedają swoje 
płody rolne również tej kolonii, a nie tylko Genewie, a niewielkie sumy, które udało im się zarobić, nie 
opuściły regionu. Stworzyłem miejsca pracy dla innych rękodzielników, przekonany, że przyczynię się 
do ożywienia tej krainy. [1776, s. 217]

Przypomnienie przez Koźmińskiego rozumowania prowadzonego w przytoczo-
nych kategoriach skłania do nawiązania do stawianego już w literaturze przedmio-
tu pytania, czy rewolucja francuska otworzyła drzwi dla burżuazji i kapitalizmu, 
czy też ukoronowała niektóre procesy dokonujące się od dawna, wręcz postawiła 
jakby kropkę nad i wielu już dojrzałych spraw. W polskiej refleksji nad rewolucją 
francuską chyba rzadko pojawiało się to pytanie. Owa rewolucja była u nas przed-
miotem bardzo ciekawej refleksji (zwłaszcza Jana Baszkiewicza i Stefana Mellera), 
ale autorów tych bardziej fascynował rozgrywający się w jej ramach konflikt niż jej 
rola dziejowa. Przypuszczam, że byli oni pod wpływem polskiego konfliktu związa-
nego z zaistnieniem Solidarności – co zresztą rozumiem. Pracując nad filmem 
Danton, Andrzej Wajda przywiózł Gérarda Depardieu do Gdańska, by ten zobaczył, 
jak wygląda rewolucja – choć nie w obrazie o „solidarnościowej” rewolucji ów aktor 
miał grać tytułową rolę.

W referowanym przez Koźmińskiego obrazie świata Voltaire’a interesujące jest trak-
towanie władzy jako źródła pieniędzy, do którego da się zbliżyć. Władza ma możli-
wości sprzyjania zdobyciu przez kogoś majątku (lub przeciwnie). Ten ostatni wątek 
byłby ciekawy do śledzenia w różnych epokach historii i w różnych sytuacjach, a tym 
ciekawszy, że w ramach historii gospodarczej wiąże się z rozmaitymi sprawami 
społecznymi. Z drugiej strony, aż zaskakuje, jak dworom zależało na obecności 
Voltaire’a – przecież nie jako biznesmena, ale jako filozofa i, szerzej, twórcy. On był 
jednak w pozycji człowieka, który miał swoją wartość, znał ją i mógł stawiać wyma-
gania. Nasuwają się przy tym skojarzenia z innych epok. W komunizmie władzom 



ROZPRAWY I ARTYKUŁY224

(„władzy”) też zależało na artystach, pisarzach i filozofach. Oczywiście, ten ustrój 
wielu spychał w niebyt, jeśli nie gorzej, ale niektórym wielkim artystom czy twórcom 
establishment nawet pozwalał na więcej. Voltaire był dworskim filozofem, dworskim 
historykiem, dworskim poetą. Tacy bywają i dziś. Wówczas takie usytuowanie przy-
nosiło honor, obecnie, przynajmniej w moich oczach, nieszczególnie.

Ciekawe są formy przekazywania przez władzę artystom pewnych komunikatów 
i ewolucja ich formy. Oczywiście, komunikatem były pieniądze – ale nie tylko. Gdy 
Voltaire rezydował na dworze fryderyka II –

Kolejne, wydawałoby się banalne, spięcia na tle finansowym, zburzyły serdeczne i bliskie począt-
kowo relacje między poetą a królem. Otóż zgodnie z przyjętymi przez obie strony ustaleniami, Voltaire 
miał prawo do dwóch świec dziennie oraz określonej ilości cukru, kawy i czekolady na miesiąc; ponad-
to królewscy kucharze serwowali pisarzowi i jego gościom posiłki w jego apartamencie, kiedy nie spo-
żywał ich z królem. Voltaire’owi nie przychodziło na myśl, że w złym tonie jest przyjmowanie licznych 
przyjaciół, jak miał w zwyczaju robić to w Paryżu. Przeciwnie, uważał, że czyniąc honory i organizując 
wystawne obiady, spełnia oczekiwania króla. Te częste przyjęcia musiały jednak wyjątkowo irytować 
fryderyka II, znanego z powściągliwości w wydatkach, czy wręcz ze skąpstwa. Voltaire’owi zaczęto więc 
podawać słabo rafinowany cukier, niższej jakości kawę i czekoladę oraz nieświeżą herbatę. Voltaire 
skarżył się królowi, który zapewniał go, że wyda stosowne rozkazy. Sytuacja jednak wcale się nie zmie-
niła, a kiedy Voltaire ponownie podniósł tę kwestię, król odpowiedział Voltaire’owi, by sam dokonywał 
tych zakupów na swoje potrzeby. [s. 154]

No cóż, w czasach nam bliskich władze też przemawiały nie tylko słowami do 
intelektualistów, na których im zależało. Jako przykład bodźców pozytywnych – by 
nie sięgać już do negatywnych – można powołać zdanie ministra kultury Włodzi-
mierza Sokorskiego na temat szczodrobliwości w przydzielaniu mieszkań aktorom 9. 
Nie było to dobro porównywalne z cukrem lub herbatą – ale natura argumentu 
pozostawała podobna.

Voltaire bogacił się dzięki dostawom dla armii (prowiantu, ubrań, koni). To było 
i jest ponadczasowe źródło dochodu dla różnych producentów i handlowców – na-
wet jeśli z czasem konie zmieniły się w konie mechaniczne. Może ponadczasowe – 
kto wie – są też drogi zapewniania sobie zleceń takich dostaw. Voltaire uzyskiwał 
je dzięki przyjaźni z odpowiednimi ludźmi, wspartej nb. pożądanymi przez nich 
strofami poetyckimi. Przy całej niezmienności poruszanego zasadniczego zjawiska, 
o wykorzystaniu poezji w takiej sprawie już się jednak nie słyszy.

Zyskiwał też Voltaire pieniądze dzięki misjom dyplomatycznym. W tym wypad-
ku trudniej – przynajmniej mnie – ocenić, czy taka możliwość wciąż istnieje (kiedyś 
odmówiłem przyjęcia stanowiska, które dałoby mi okazję do sprawdzenia tego). 
W komunizmie jednak wyjazdy zagraniczne w służbie państwowej były bardzo 
cenne. Voltaire prowadził poza tym jakieś interesy w handlu obrazami – co również 
jest ponadczasową dziedziną osiągania zysków.

Poza spekulacjami Voltaire w różnych okresach uczestniczył jednak w produk-
cji – oczywiście rolniczej. Majątki ziemskie były zresztą istotnym elementem jego 
inwestycji. Ciekawe, że w jego gospodarstwie pojawiały się już jakieś maszyny 
rolnicze, wspomina się o manufakturach. Myślę, że w tym aspekcie obraz nie róż-

9 Zob. J. K r a k o w s k a, Mikołajska. Teatr i PRL. Warszawa 2011, s. 134: „W 1952 roku Sokorski 
utrzymywał, że nie ma takiej warstwy ludności w Warszawie, która by otrzymała tyle mieszkań co 
aktorzy”. Sokorski był ministrem kultury w latach 1952–1956 i jeszcze mocniejszym członkiem 
establishmentu, niżby to wynikało z tego oraz innych zajmowanych przezeń stanowisk.
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nił się szczególnie od sytuacji w ówczesnej Polsce. Skoro mówię o manufakturach – 
pozwolę sobie ponownie nawiązać do mojego Ojca, gdyż dla porównania akurat 
manufaktur w obu krajach to on byłby kompetentny 10. Jego zainteresowałyby 
także miary powierzchni uprawianej ziemi oraz nasypnej miary ziarna 11, która to 
sprawa pojawia się w listach Voltaire’a, a w konsekwencji w omawianej książce. 
Mogę przypuszczać, że zainteresowałoby go także funkcjonowanie folwarku / go-
spodarstwa szlacheckiego we francji i w Polsce 12 – no i wykorzystanie przez Koź-
mińskiego listów Voltaire’a, o czym jeszcze będzie mowa.

W kwestii podejmowanej przez Voltaire’a produkcji było jednak coś zaskakują-
cego. Gdy kupił majątek niedaleko Genewy, rozpoczął produkcję zegarków. W ów-
czesnym świecie cywilizacji rolniczej była to rzecz zdumiewająca. Nie wiem, jak 
narodziła się ona w Szwajcarii – choć nie wątpię, że istnieje wiedza na ten temat. 
Nie wyobrażam sobie tego jednak na wsi w ówczesnej Polsce. Co ciekawe, Voltaire 
chciał sprzedawać swoje zegarki do Rosji i do Chin. No cóż, we francji działała 
Kompania Indyjska, w którą Voltaire inwestował, a już nieodległa rewolucja fran-
cuska chciała nieść wolność też na cały świat, z bardzo odległymi krainami włącznie. 
Voltaire dużo wiedział o świecie. Ponieważ przedstawiam te uwagi już bliżej końca 
mojej drogi zawodowej niż początku, niech mi będzie wolno nawiązać do okoliczno-
ści świadczącej o znajomości świata przez Voltaire’a, którą przypomniałem w auto-
referacie podczas obrony doktorskiej w październiku 1968. Moja praca dotyczyła 
produkcji cukru w Brazylii XVI i XVII weku 13. Kończąc wystąpienie, przypomniałem 
słowa, jakie Kandyd usłyszał od strasznie zmaltretowanego Czarnego, napotkanego 
w pobliskim Surinamie: 

Dają nam za całe odzienie gatki płócienne dwa razy do roku. Kiedy pracujemy w cukrowniach 
i tryby chwycą nam palec, ucinają nam rękę; kiedy próbujemy uciekać, ucinają nogę: mnie zdarzyło się 
jedno i drugie. Oto cena, za jaką jadacie cukier w Europie 14. 

Zawarty w przytoczonych słowach wyrzut pod adresem naszych przodków 
musiał trafić do współczesnych członków Rady Naukowej Instytutu Historii PAN, 
gdyż doktorat uzyskałem (!). Mówiąc jednak poważnie, nie ulega wątpliwości, że 
w znajomości świata mieszkańcy ówczesnej Polski nie mogli konkurować z Vol- 
taire’em i jego zapleczem intelektualnym.

Ciekawe z punktu widzenia socjologii historycznej jest wyłowienie przez Koź-
mińskiego obrazu gospodarstwa idealnego, o jakim marzył Voltaire, z jednego z jego 
listów:

Nie ma według mnie nic piękniejszego niż wielki budynek gospodarski, do którego wjeżdżają, 
i z którego wyjeżdżają przez cztery wielkie wrota wozy po brzegi wypełnione płodami ziemi. Drewnianą 
strukturę podtrzymują dębowe kolumny umieszczone w równych odległościach na kamiennych cokołach. 
Stajnie rozciągają się po prawej i po lewej stronie. Pięćdziesiąt zadbanych krów zajmuje jedną stronę, 

10 W. K u l a, Szkice o manufakturach w Polsce XVIII wieku. Warszawa 1956.
11 W. K u l a, Miary i ludzie. Warszawa 1970 (wyd. 2: Warszawa 2004). Ukazało się też kilka tłumaczeń.
12 W. K u l a, Teoria ekonomiczna ustroju feudalnego. Próba modelu. Warszawa 1962 (wyd. 2, rozszerz.: 

Warszawa 1983). Praca ta była również kilkakrotnie tłumaczona.
13 M. K u l a, Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii. Okres gospodarki cukrowej. XVI–XVII w. 

Wrocław 1970.
14 V o l t a i r e, Kandyd, czyli optymizm. Przeł. T. B o y - Ż e l e ń s k i, s. 30. Na stronie: wolnelektury.

pl/media/book/pdf/kandyd.pdf (data dostępu: 18 XII 2019).
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a po drugiej jest miejsce dla jałówek, koni i byków. Siano wrzuca im się prosto do żłobów z przepast-
nego strychu. Pośrodku znajduje się stodoła, w której młóci się zboże. Zwierzęta, z których każde ma 
swoje miejsce w tym ogromnym budynku, czują, że do nich należy przechowywana tam pasza i owies. 
Na południe od tych dwóch wspaniałych budynków znajduje się kurnik i owczarnia; na północ tłoczar-
nie, spiżarnie i owocarnie; na wschód mieszkania zarządcy i 30 osób służby; na zachód rozpościerają 
się pastwiska, które nawożą same zwierzęta, towarzysze pracy człowieka. Kolejnym bogactwem są 
przeróżne drzewa owocowe w sadzie. Za strumykiem, którego woda doprowadzana jest do ogrodu, stoi 
400 lub 500 uli. Pszczoły produkują ogromne ilości miodu i wosku. á…ñ Aleje obrośnięte jeżynami 
ciągną się aż po horyzont, a ich liście są pożywieniem dla owadów nie mniej pożytecznych niż pszczoły. 
Część ogrodzenia tworzy gęsta ściana z regularnie przycinanego głogu, który cudnie pachnie i pięknie 
wygląda. Podwórze i kurnik okala dość wysoki murek. Tak powinien wyglądać porządny folwark; kilka 
podobnych widziałem w okolicy. Przyznam Panu, nie chwaląc się, że mój własny przypomina ten, któ-
ry tu opisuję. Ile takich znajdzie Pan jednak we francji? [1769, s. 220]

Takie teksty są znane również z innych krajów 15. Także z różnych epok. W ka-
pitalizmie starano się idealnie zorganizować fabrykę, siłę roboczą i osady przyfa-
bryczne. Tomáš Baťa praktycznie zbudował Zlín. Henry ford stworzył fordlandię 
nawet w środku dżungli amazońskiej (kauczuk!) – choć akurat ta inicjatywa prze-
trwała krótko. Oczywiście, socjalizm miał swoje ideały w tym zakresie. Chyba 
każdy z „Krajów Demokracji Ludowej” miał własny „Magnitogorsk”.

Opisy tego typu na ogół łączą mniej więcej realny obraz sytuacji z postulatami, 
z których wyłania się obraz idealny. Dla socjologii historycznej tworzenie obrazu 
idealnego, postrzeganie przez ludzi swego otoczenia, realne funkcjonowanie rzeczy-
wistości społecznej w epoce – to bardzo ważne zagadnienia. Bliskie sprawy społecz-
nego obrazu idealnego gospodarowania było stawianie na pewien typ działalności. 
Voltaire, zgodnie z opinią fizjokratów, był długo przekonany, że „tylko ziemia zdolna 
jest rodzić prawdziwe dobra” (s. 222). Dopiero gdy przyszły niepowodzenia w rolnic-
twie, „starał się [...] dowieść, że przemysł przyczynia się do budowania bogactwa 
kraju [...] i przyciąga do królestwa pieniądze” (s. 222). Sprawa jest jednak znacznie 
szersza niż stosunek fizjokratów i Voltaire’a do rolnictwa. Z czasem uprzemysłowie-
nie stało się wiodącą ideą większości elit – co komunizm przejął, wzorując się 
z grubsza na Manchesterze i Bristolu (!). Nawet kraje nie mające żadnych podstaw 
do budowania wielkiego przemysłu stawiały nań. fidel Castro chciał jak najszybciej 
odejść od monokultury cukrowej (prawda, że w niej widział prawdziwie źródło za-
leżności Kuby od USA). Michał Kalecki jako doradca zwracał Kubańczykom uwagę, 
że nim stworzą sobie nowe możliwości produkcji czegokolwiek, muszą przecież 
z czegoś żyć, coś eksportować itd. – a trzcina cukrowa pozostaje jedyną drogą finan-
sowania dywersyfikacji gospodarki. Za właściwe z kolei dla Mongolii Kalecki uznawał 
rozwinięcie nie ciężkiego przemysłu, ale produkcji farmaceutyków (dużo wyjściowych 
produktów zwierzęcych, wartość produktu uzasadniająca daleki transport, rynek 
obszaru Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej praktycznie zamknięty dla świato-
wych firm farmaceutycznych). Dla wielu środowisk komunistycznych – w PRL po-
czynając od sekretarzy wojewódzkich, a kończąc na Gierku, budującym Hutę Ka-
towice – inwestycje przemysłowe były wszakże bardzo pociągające.

Jednocześnie w wielu rejonach świata przetrwały silna wiara w chłopstwo, 

15 Zob. A. J. A n t o n i l  [właśc. G. A. Andreoni], Cultura e opulência do Brasil. Lisboa 1711 (także 
późniejsze wydania i tłumaczenia). – A. G o s t o m s k i, Gospodarstwo. Wstęp, objaśnienia S. I n-
g l o t. Wrocław 1951.
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przeciwstawianie wsi miastu, przeciwstawianie „światowej wsi” – „światowemu 
miastu”, wiara, że „chłop potęgą jest i basta”. Te słowa powiedział wprawdzie Sta-
nisław Wyspiański, ale podpisaliby się pod nimi Mao Tse-tung czy Pol Pot. No, może 
oni by dodali „skolektywizowany (chłop)”. Idealizacja wsi i rolnictwa, mówienie, że 
chłopi „żywią i bronią”, występowały niedawno i współcześnie także w niektórych 
niekomunistycznych krajach słabych – na zasadzie „jak się nie ma, co się lubi...”

Ciekawy był stosunek Voltaire’a do pracy jako wartości. Nie cenił on obiboków, 
gotów był pomagać osobom, które popadły w biedę nie z własnej winy. Wolał ofe-
rować biednym pracę, ewentualnie pożyczkę motywującą do działania niż po prostu 
jałmużnę. Zbyteczne dodawać, że pewno przez całą historię przewija się kwestia 
stosunku ludzi do pracy – czasem uważanej za przekleństwo, czasem za honor, 
a czasem przedstawianej jako honor, który dla zainteresowanych stawał się prze-
kleństwem (Arbeit macht frei, Czestnym trudom odkupaj swoju winu).

Na pograniczu historii i socjologii bardzo zainteresowało mnie oparcie przez 
Koźmińskiego analizy na materiale listowym. Jest to materiał wykorzystywany, rzecz 
jasna, także we współczesnej socjologii. Cenią go też historycy. Dla dawniejszych 
czasów praktycznie nie ma badań opinii, zachowało się mniej dokumentów osobi-
stych, które pozwalałyby poznawać poglądy, dysponujemy znikomą ich liczbą w wy-
padku osób usytuowanych nisko w hierarchii społecznej... a więc listy są tym bardziej 
interesujące 16. Są także cenne w badaniu ustrojów utrudniających otwarte wyraża-
nie się opinii publicznej. Stąd ich zauważalne wykorzystywanie w refleksji nad fa-
szyzmem 17 czy, dajmy na to, nad PRL 18. Oczywiście, pozostaje pytanie, w jakim 
stopniu bądź dla jakiej grupy badane listy są reprezentatywne. Mnie interesuje 
jednak w listach nie tylko opinia, ale również sposób postrzegania rzeczywistości 
oraz poszczególnych spraw przez piszących – i to w dziedzinach, które znikomo po-
jawiają się w źródłach innego typu. W wielu kwestiach dotyczących Voltaire’a też 
zresztą nie ma wiarygodnych materiałów, gdyż on sam wymagał dyskrecji od part-
nerów.

Z własnego doświadczenia pracy na materiale listowym wiem, jak ciężko jest 
go czytać, analizować i interpretować. Pamiętam o nieufności Jerzego Jedlickiego 
wobec wiary w listy jako teksty prywatne, a więc rzekomo szczere 19. Koźmiński 
widzi instrumentalny nieraz charakter listów Voltaire’a (zawyżanie bądź zaniżanie 
informacji o własnych dochodach dla jakichś celów). Domyślam się, ile wysiłku 
musiał włożyć autor w przepracowanie masy listów. Pamiętam narzekania Broni-
sława Baczki, gdy w Paryżu siedział nad korespondencją Rousseau:

Grzebię się w korespondencji Rousseau’a – to niezliczone tomiska, ale muszę to odwalić. Rezulta-
ty tego są kłopotliwe. Plączą mi się książki, które chce napisać Jean-Jacques z tą, którą ja piszę o nim, 
listy, na które on nie odpowiadał, z tymi, na które ja mam odpisać. Jak mówi Witold, jeżeli jeszcze na 

16 Z najnowszych prac wykorzystujących materiał epistolarny zob. W. T y g i e l s k i, Dylematy wło-
skiego emigranta. Giovanni Battista Jacobelli (1603–1679), śpiewak i kapelan nadworny, kanonik 
warmiński. Warszawa 2019.

17 Zob. publikację, która ukazała się w ubiegłym roku – „Mój Führerze!” Ofiary przymusowej steryli-
zacji na Dolnym Śląsku w latach 1934–44. Wybór, oprac. J. O s t r o w s k a. Warszawa 2019.

18 Zob. A. M. A d a m u s, Problemy wsi w Polsce w latach 1956–1980 w świetle listów do władz 
centralnych. Warszawa 2017.

19 M. K u l a, Jerzy Jedlicki, historyk nietypowy. Warszawa 2018, s. 19–21.
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dobitek [!] dostanę na wzór Rousseau’a bólów w pęcherzu – to napiszę książkę opartą na najbardziej 
autentycznych odczuciach 20.

Sam wspominam doświadczenie z wydawania listów chłopskich emigrantów 
z końca XIX wieku 21. Po własnoręcznym przepisaniu (z rękopisów) kilkuset tekstów 
o fantazyjnej pisowni straciłem na pewien czas zdolność ortograficznego pisania. 
No cóż, na uprawianiu nauki czasem się traci (!).

Voltaire wchodzi w orbitę zainteresowań socjologii historycznej z różnych powodów – 
zarówno tych, których sam był bezpośrednią przyczyną poprzez swoje życie, wybo-
ry życiowe, oraz pisarstwo, jak z powodu symbolu, jakim stała się jego postać – dla 
jednych zasługująca na upamiętnienie i kult (panteonizacja w 1791 r.!), dla innych 
zaś na wieczne potępienie wraz z całym oświeceniem. Leon Koźmiński wskazał całą 
grupę dalszych spraw związanych z Voltaire’em, której przynajmniej ja dotychczas 
nie dostrzegałem.
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VOLTAIRE THE fINANCIER AS A USEfUL CASUS IN A HISTORICAL SOCIOLOGY 
LECTURE REMARKS ON THE MARGIN Of LEON KOŹMIŃSKI’S BOOK

In Leon Koźmiński’s book Voltaire finansista (Voltaire the Financier), Voltaire is presented from an 
unknown side—not as a philosopher or a poet, but as a businessman. The author of the paper consid-
ers the possible aspects of Voltaire’s entrepreneurship that may raise interest of historical sociology 
scholars. He also pays attention to the merging of the social roles of the entrepreneur and the phi-
losopher, and Voltaire’s mingling into the then political establishment, to the differences between the 
social and economical landscape of such cities as London, Amsterdam, or Paris, and those of the 
central Vistula. Impossibility of dealing with money or investments of the Polish nobility contrasted 
to Voltaire’s activity proves interesting. In Poland at that time a nobleman was to manage a farm or 
serve the army, while financial activity was given to the Jews, which brought about multiple and long-
lasting consequences. 

from the point of view of historical sociology, it is vital to discern the crucial influence of the state’s 
central power on the economic activity of the individuals, as well as the ways the then power transferred 
message to its people, including the entrepreneurs. The author is interested in the forms of activity that 
were seen as acceptable when making economical decisions. The image of the modern, according to the 
criteria of its time, farmstead sketched by Voltaire is worthy of attention. 

A separate issue, also of interest to the historian researching the sociological borderline, is the use 
of Voltaire’s correspondence in the analysed study. As it is obvious that we lack social opinion mate-
rial of the old days, employing pieces of information from letters is especially advantageous in spite of 
the many difficulties that this source poses to its readers. 

20 M. K u l a, Mimo wszystko bliżej Paryża niż Moskwy. Książka o Francji, PRL i o nas, historykach. 
Warszawa 2010, s. 652. W cytowanym tu liście z 10 III 1959 B. B a c z k o  wspomina swą książkę 
Rousseau: samotność i wspólnota (Warszawa 1964; wznowienie: Gdańsk 2009; istnieją też obcoję-
zyczne tłumaczenia) oraz wymienia W. Kulę, przebywającego w Paryżu akurat w tym samym czasie.

21 Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych. 1890–1891. Do druku podali, wstępem opa-
trzyli W. K u l a, N. A s s o r o d o b r a j - K u l a, M. K u l a. Warszawa 1973 (wznowienie: Warszawa 
2012; praca została również opublikowana w przekładzie angielskim, a także częściowo w tłuma-
czeniu brazylijskim).
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W OCZACH „PÓŹNEJ POTOMNOŚCI” WIERSZE fRANCISZKA DIONIZEGO 
KNIAŹNINA

R o l f  f i e g u t h, „SOBIE WIELKI”. O PIĘCIU ZBIORACH LIRYCZNYCH fRAN- 
CISZKA DIONIZEGO KNIAŹNINA. (Indeks: Anna Tłuchowska). Warszawa 2018. 
Instytut Badań Literackich PAN – Wydawnictwo, ss. 380.

Od chwili pojawienia się w polskim życiu naukowym Rolfa fiegutha jako badacza, 
później zaś autora rozpraw o literaturze polskiej – minęło już ponad pół wieku. Jest 
tych prac wiele, poświęconych najwybitniejszym spośród poetów i prozaików ko-
lejnych stuleci, od Jana Kochanowskiego, Sebastiana Grabowieckiego, Alojzego 
felińskiego po Stanisława Ignacego Witkiewicza, Witolda Gombrowicza, Tadeusza 
Różewicza, Czesława Miłosza i im współczesnych – a nawet po następne pokolenia. 
fieguth analizuje, omawia, ale też przekłada na język niemiecki, co wskazuje na 
wcale nie tak częstą wśród historyków literatury wrażliwość na urok dzieł sztuki 
słowa i ich głęboką złożoność. Warto w związku z tym przypomnieć nie tylko ob-
szerne tłumaczenia prozy Gombrowicza, lecz i publikowane coraz częściej w ostat-
nich latach przekłady Mickiewicza, Norwida 1 oraz innych poetów. Jest także 
w pracach literaturoznawczych fiegutha ważny rys teoretyczny – od wczesnych 
zainteresowań koncepcjami Romana Ingardena, rosyjskim formalizmem i struktu-
ralizmem Europy Środkowo-Wschodniej oraz fenomenologią po szeroko zakrojone 
badania nad cyklem poetyckim, ogłaszane w dwóch ostatnich dziesięcioleciach, 
zebrane w jednym tomie 2. W badaniach fiegutha studia nad pisarzem z Witebska 
zbiegły się w czasie z wyrazistszym zainteresowaniem problematyką cyklu poetyc-
kiego.

1 Studia o Mickiewiczu w 160 rocznicę śmierci poety. Red. J. f i e ć k o, K. T r y b u ś. Poznań 2015 
(tu tłumaczenia wybranych sonetów odeskich, krymskich, liryków lozańskich). – C. N o r w i d,  
„Vade-mecum”. Gedichtzyklus (1866). Polnisch-deutsch. Hrsg., eingel., übers. R. f i e g u t h. Vorw. 
H. R. J a u s s. München 1981. Zob. też R. f i e g u t h, O „Ogólnikach” Cypriana Norwida. W zb.: 
Wielkie wiersze – nowe lektury. Prace dedykowane profesorowi Rolfowi Fieguthowi. Red. K. T r y b u ś. 
Poznań 2019, s. 19–22.

2 R. f i e g u t h, Rozpierzchłe gałązki. Cykliczne i skojarzeniowe formy kompozycyjne w twórczości 
Adama Mickiewicza. Przeł. M. Z i e l i ń s k i. Warszawa 2002 (niemiecki pierwodruk: 1998). O Ko-
chanowskim, Kniaźninie i innych przed-Mickiewiczowskich poetach np. w rozdziale Cykl poetycki 
jako model historycznej ewolucji poetyckiej, a także w wielu miejscach tomu. 
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Jak niemal każdy z badaczy, fieguth ma swoich autorów, do których wielo-
krotnie i chętnie powraca. Niektórzy z nich zostali już tu wymienieni. Są to z regu-
ły twórcy najwybitniejsi: Kochanowski, pierwszy z klasyków Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów, autorzy arcydzieł epoki romantyzmu: Mickiewicz, Słowacki, 
a także Norwid, któremu poświęcił wiele ważnych prac 3, i oczywiście Gombrowicz. 

franciszek Dionizy Kniaźnin, którego twórczości poetyckiej dotyczy interesu-
jąca nas monografia, zajmuje w tym panteonie miejsce bardzo istotne. fieguth 
pisał i mówił o Kniaźninie w środowisku literaturoznawców od dawna, wskazując 
walory jego dzieł i dookreślając jego wyjątkowość w literaturze polskiej, a pośrednio, 
choćby poprzez swój punkt widzenia – w perspektywie europejskiej 4. Wspominał 
przy jakiejś okazji o Erotykach Kniaźnina: „Jest to mały klejnot w polskiej poezji 
tego wieku [...]” 5. Charakterystyczne, że wybór nie padł na Ignacego Krasickiego, 
Adama Naruszewicza, Stanisława Trembeckiego czy franciszka Karpińskiego. 
Przypuszczalnie, jakaś część wyjątkowości Kniaźnina wywodziła się z jego osadze-
nia w łacinie (s. 32); był to chyba ostatni moment, w którym uprawianie twórczości 
poetyckiej w języku Rzymian mogło mieć jakiekolwiek znaczenie. A może tak świa-
domego badacza ujął fakt, że była to „liryka emocji delikatnych i subtelnych” (s. 61). 
Jeśli chodzi o budowanie zbiorów i cykli wierszy, okazuje się też poeta wielkim 
eksperymentatorem nie tylko w swojej epoce. Z niemieckiego, czy szerzej – euro-
pejskiego, punktu widzenia to właśnie Kniaźnin zdaje się wnosić najwięcej do 
osiągnięć polskiej liryki doby oświecenia. 

Książka „Sobie wielki” jest monografią całej twórczości lirycznej witebskiego 
poety – choć ujętą z wyraźnie określonej perspektywy. Kniaźnin łączył bowiem 
swoje utwory w zbiory, zmieniając miejsce poszczególnych wierszy w nadrzędnych 
układach, modyfikując koncepcje i dominanty estetyczne, przekształcając jedne 
dzieła liryczne, skracając (nieraz drastycznie) inne. W omówieniu pięciu zbiorów 
mieści się więc opis wszystkich tomów wierszy tego poety – poza Bajkami, wyda-
nymi w 1776 roku, a w zmodyfikowanej wersji (także w Poezyjach. Edycyi zupełnej 
át. 3, 1788ñ i w tzw. Rękopisie Puławskim) pominiętymi z uwagi na zupełnie od-
mienny charakter pisarstwa (s. 36). Ułożone i analizowane w chronologicznej ko-
lejności prezentują drogę twórczą Kniaźnina: Erotyki (1779), Carmina (1781), 
Wiersze (1783), Poezyje. Edycyja zupełna (t. 1, 1787) i wreszcie poezje z Rękopisu 
Puławskiego z lat 1794–1796. Jednym z najdonioślejszych dokonań fiegutha jest 
właśnie zobaczenie tej twórczości lirycznej jako całości pozostającej w układzie 
chronologicznym: po pierwsze, jako kompletnych zbiorów, nie tylko wierszy wybra-
nych według określonych zasad i kryteriów, bez szeregowania wyznaczanego przez 
tematykę, motywy, przynależność „prądową” itp., po drugie – bez podziału na język, 
w jakim powstawały poszczególne dzieła (polski i łacina). Uwagi akcentujące ten 

3 Jedna z najnowszych prac R. f i e g u t h a  to Zaproszenie do „Quidama”. Portret poematu Cypria-
na Norwida (Kraków 2014). 

4 Ibidem, s. 44–45. Zob. też R. f i e g u t h, O kompozycji cyklu Franciszka Dionizego Kniaźnina „Żale 
Orfeusza nad Eurydyką” (1783). W: Poezja w fazie krytycznej i inne studia z literatury polskiej. 
Izabelin 2000 (przeł. T. J e ż). Pierwodruk w języku niemieckim pochodzi z 1997 roku. Wspomnia-
ny wątek „perspektywy europejskiej” nie pojawia się rozprawie z 2000 roku.

5 R. f i e g u t h, Franciszek Dionizy Kniaźnin. W: Rozpierzchłe gałązki, s. 44. 
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punkt widzenia rozsiane są w całym tomie i powracają wielokrotnie (np. s. 190–191). 
To istotne, ponieważ – jak sądzę – pozwala na rozpoznanie pisarstwa Kniaźnina we 
właściwej dla niego perspektywie, spojrzenie na tę twórczość okiem historyka lite-
ratury, a zarazem w sposób odsłaniający samo wewnętrzne „patrzenie” Kniaźnina, 
jego własne, autorskie stanowisko, charakterystyczne dla odchodzącej epoki, 
w której ciągle jeszcze najważniejsi autorzy (szczególnie ci, którzy przywiązani byli 
do wartości dawnej formacji kulturowej – jak Adam Naruszewicz, z pomniejszych 
zaś np. Józef Epifani Minasowicz, Michał Korycki i inni, a wcześniej Stanisław 
Konarski) czytali oraz pisali niemal z równą swobodą po łacinie i po polsku. fry-
burski dystans – jeśli można tak powiedzieć – jest tu niesłychanie korzystny po-
znawczo, uwalnia bowiem od utrwalonego w polskim literaturoznawstwie rozdzie-
lania polskiej i łacińskiej twórczości Kniaźnina i na powrót scala perspektywy przez 
długi czas rozłączne 6. 

Istnieje jeszcze jeden ważny argument, wskazujący takie właśnie syntetyzują-
ce i scalające spojrzenie fiegutha – otóż monografia w znacznej mierze odcina się 
od rozpowszechnionego w polskiej nauce o literaturze przekonania o zasadniczym 
przeciwstawianiu się sobie poszczególnych zbiorów – Wiersze są radykalnym ze-
rwaniem z Erotykami, Poezyje negują wcześniejsze Wiersze. Niezależnie od dekla-
racji samego Kniaźnina – autor omawianego tomu wskazuje na liczne i głębokie 
powiązania kolejnych zbiorów ze sobą. 

Drugi istotny punkt obserwacji fiegutha łączy się z jego zainteresowaniem 
cyklem poetyckim, które datuje się od wielu lat – pisał o tym w osobnych publika-
cjach i odnośnie do różnych twórców, inspirował powstawanie prac zbiorowych, 
proponował innym badaczom jako punkt odniesienia 7. Układ tomu podporządko-
wano chronologii dzieł z jednym bodaj wyjątkiem – chodzi o umieszczenie części 
poświęconej Żalom Orfeusza nad Eurydyką na ostatnim miejscu w kolejności roz-
działów. Cykl, wiele zawdzięczający odczytywaniu Trenów Kochanowskiego, pojawił 
się po raz pierwszy w tomie zatytułowanym Wiersze z 1783 roku i wydawałoby się, 
że jego omówienie powinno się znaleźć właśnie w części je przedstawiającej. fieguth 
każe jednak czytelnikowi czekać na głęboką interpretację Żalów i ich późniejszych 
redakcji aż do ostatniego rozdziału, zostawiając analizę tego dzieła na koniec, 
z uwagi na fakt, iż sam Kniaźnin wyznaczył im rolę szczególną – kody zamykającej 
całą jego twórczość liryczną. Tak było w Wierszach i Poezyjach (t. 1), taki sens 

6 Dwoje filologów klasycznych zajmowało się łacińską twórczością Kniaźnina – E. J. G ł ę b i c k a 
(Łacińska poezja Franciszka Dionizego Kniaźnina. Wrocław 1993. Zob. też I. C o c h a n o v i i 
Threni in linguam latinam a Francisco Dionysio Kniaznin versi. Oprac. E. J. G ł ę b i c k a. Warsza-
wa 1981. – f. D. K n i a ź n i n, Carmina. Edidit, apparatu critico annotationibusque instruxit 
E. J. G ł ę b i c k a. Wrocław 1994) oraz niemal rówieśniczka fiegutha, A. E. R a d k e 
(f. D. K n i a z n i n, Carmina selecta. Edition mit einem Kommentar, ein Blick in die Dichterwerks-
tatt eines polnischen Neulateiners A. E. R a d k e. frankfurt am Main – Berno 2007).

7 Zob. Od Kochanowskiego do Mickiewicza. Szkice o polskim cyklu poetyckim. Red. B. K u c z e r a -
- C h a c h u l s k a. Warszawa 2004. O inspiracjach i propozycjach fiegutha zob. też T. K o s t k i e-
w i c z o w a, wprowadzenie w zb.: jw., s. 7–9. W zbiorze tym m.in. studium R. f i e g u t h a  „Powab 
Korynny serce mi rozrania”. O pierwiastku quasi-narracyjnym w „Erotykach” Franciszka Dionizego 
Kniaźnina oraz rozprawy: M. Cieńskiego, B. Doparta, M. Hanusiewicz, A. Karpińskiego, T. Kost-
kiewiczowej, B. Kuczery-Chachulskiej, M. Piwińskiej, J. T. Pokrzywniaka, P. Stępnia i T. Chachul-
skiego. 
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w Rękopisie Puławskim miało przesunięcie pierwotnej księgi X, zawierającej Żale 
Orfeusza nad Eurydyką, na projektowany koniec tomu w jego nie dokończonym 
nigdy kształcie. Wskazany zabieg kompozycyjny doskonale wpisuje się w tę cechę 
monografii, którą obserwowaliśmy już wcześniej – odtwarzania i honorowania we-
wnętrznej logiki układu całości poezji Kniaźnina.

I na jeszcze jeden charakterystyczny rys monograficznego ujęcia warto zwrócić 
uwagę – rys na pozór zewnętrzny, nawet błahy, w pracy historycznoliterackiej (nie 
edytorskiej) pozostający na poziomie zabiegów redakcyjnych, lecz równie znamien-
ny, jak dwa poprzednio wspomniane. Otóż fieguth cytuje wiersze Kniaźnina niemal 
wyłącznie w transliteracji, nie w transkrypcji. Nie jest to w artykułach niemieckie-
go badacza niczym nowym i czytelnicy, a przede wszystkim redaktorzy jego prac 
o literaturze wieku XVIII zdążyli się już do tego zabiegu przyzwyczaić. W tym wszak-
że przypadku rys ten nie tylko nie razi, ale raczej odwrotnie: z jednej strony, poka-
zuje szczególną „nowoczesność” językową Kniaźnina na tle epoki, z drugiej – do-
skonale wpisuje się w cały proces rozpoznawania jego twórczości, przywracania jej 
najważniejszych cech charakterystycznych, autonomicznych, wiążących z epoką, 
a zarazem pokazujących Kniaźninową odmienność, jak np. używanie rymów „dla 
oka” (s. 269, 320), które, chcąc nie chcąc, gubią się w transkrypcji.

Tom składa się z ośmiu bloków o podobnej objętości: wstępu, omówienia kon-
tekstów literackich i biograficznych, pięciu części dotyczących kolejnych pięciu 
zbiorów i na koniec z obszernej analizy cyklu Żale Orfeusza nad Eurydyką. Całość 
uzupełnia kilkustronicowe streszczenie w języku angielskim, wykaz wcześniejszych 
publikacji autora poświęconych Kniaźninowi, bibliografia i indeks osobowy. 

Pierwsza część rozprawy zgrabnie rysuje „Konteksty literackie i biograficzne” – 
opisuje sytuację, w jakiej znalazł się młody poeta z Kresów Wschodnich po przy-
byciu do dynamicznie rozwijającej się stanisławowskiej Warszawy, zwraca uwagę 
na wywodzącą się z kresowych tradycji oralność poezji Kniaźnina, na staropolski 
z ducha wybór tradycji literackich, na stosunek do zastanych form, na kształtowa-
nie się nowych cech „prądowych”, w którym to kształtowaniu Kniaźnin miał istot-
ny udział, wreszcie na oddziaływanie środowiska wolnomularskiego. 

Część druga poświęcona jest Erotykom. Autor wyznacza poszczególne serie 
wierszy powiązane ze sobą imionami bohaterów, sytuacją podmiotu i jego kolejny-
mi wcieleniami („podmiot cykliczny” i jego trawestacje), rolą, jaką zdaje się odgrywać 
nadrzędny w tym poetyckim świecie motyw miłości, napięciem między mitem a „re-
alnością” liryczną, melancholią, ku której prowadzi niespełniona miłość poety.

Jeden z ważniejszych sposobów odnajdywania prawidłowości kompozycyjnych 
rządzących układem Erotyków stanowi wskazywanie dominant o charakterze in-
tertekstualnym. Autor monografii przywołuje wcześniejsze zastrzeżenia Teresy 
Kostkiewiczowej, według której jest to tylko element taktyki literackiej Kniaźnina, 
wykorzystującego nawiązania do twórczości innych poetów, szczególnie starożyt-
nych, by budować kolejne dzieła (s. 81–82). Dla rozpoznania similiów fieguth nie 
przeprowadza własnych badań, zdając się wychodzić z założenia, że sugestie sa-
mego Kniaźnina są zarazem elementem świadomego kształtowania kompozycji 
zbiorów (strategii autorskiej) i więcej pożytku poznawczego przyniesie refleksja nad 
zmianą kolejnych fascynacji witebskiego poety i wzajemnymi relacjami tych nawią-
zań niż odnajdywanie dalszych zapożyczeń i filiacji ukrytych w innych wierszach 
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(a takich „pokrewieństw” – jak łatwo się zorientować – nie brakuje). Pod tym wzglę-
dem do niewielu wyjątków należy twórczość Kochanowskiego, do której badacz 
wraca kilkakrotnie. W analizie Erotyków poświęcił Kniaźninowym odwołaniom dwa 
osobne rozdziały – Kniaźnin, Anakreont, Horacy, Kochanowski: podmiot, intertek-
stualność, kompozycja i Echa petrarkizmu i Petrarki w „Erotykach” (1779). Podobny 
charakter mają jeszcze rozdziały dotyczące kolejnych zbiorów: Carmina, z łacińskim 
przekładem Trenów Kochanowskiego, i Żale Orfeusza nad Eurydyką, z wątkami 
intertekstualnymi („Nie udźwignął Eurydyki”. „Żale Orfeusza” na tle starszych 
tradycji).

Najistotniejszym spośród mistrzów Kniaźnina okazuje się, bezspornie, Kocha-
nowski, ale obecność innych także ma znaczenie kluczowe w rozpoznawaniu po-
szczególnych partii Erotyków. Zatem najpierw – Horacy, którego funkcja wydaje 
się dla wszystkich czytelników Kniaźnina od dawna oczywista 8. Również Anakre-
ont – „kolega” poety znad Połoty, a zarazem jego „drugie ja” (s. 64, 66, 74 n.). Bar-
dzo inspirujące uwagi na temat jego roli w twórczości Kniaźnina formułuje fieguth 
w wielu miejscach, pisząc m.in.: „Anakreontyzm Kniaźnina jest aktem osobistej 
emancypacji od jezuickiej fazy jego życia [...]” (s. 81). W istocie – nie bez racji badacz 
wskazuje liczne powiązania różnych odwołań, w których Horacy pozwala odkryć 
Anakreonta, Anakreont zaś odsyła do polskiej poezji XVI wieku. Wreszcie – Kocha-
nowski, „wielki patron Erotyków” (s. 66), widoczny aż nadto wyraźnie poprzez te-
matykę, leksykę, strofikę, rytm i rym. Sam poeta Czartoryskich wskazuje na to 
powinowactwo, ale fieguth też od dawna zwracał na nie szczególną uwagę 9. Autor 
stopniowo zdaje się odsłaniać kolejne sekwencje wierszy, które zyskały znaczenie 
dzięki otoczeniu ich parafrazami pisarzy dawniejszych – oprócz już wymienionych: 
Biona, Safony, Katullusa, a wśród nich Zabłockiego, reprezentującego tak ideę 
przyjaźni, jak i Kniaźninową współczesność. W tym miejscu fieguth przechodzi do 
opisu „narracyjności” opowieści snutej w Erotykach, wędruje od księgi do księgi, 
wskazując systemy powiązań, przejść i kontrastów. Jako koncepcja interpretacyj-
na zarówno idea pierwiastka „quasi-narracyjnego” Erotyków, jak i rola Petrarki oraz 
petrarkizmu w tym tomie są już znane badaczom poezji XVIII wieku. Rozważania 
kończy prezentacja sentymentalnego wątku Korynny. 

Rozdział omawiający pieśni łacińskie jest w założeniu polemiczny wobec trady-
cji odczytania Carmina selecta, szczególnie przez Ewę Jolantę Głębicką. Choć wy-
daje się, że pewien jej dystans do bezpośredniego utożsamiania wątków biograficz-
nych widocznych w poezji łacińskiej Kniaźnina z faktami z jego życia został podyk-
towany nie tyle sceptycyzmem, ile bardzo dobrą znajomością praktyk literackich 
poetów polskich XVI–XVIII wieku (zresztą piszących również po polsku), którzy ze 
znaczną swobodą budowali materię swoich wypowiedzi z formuł antycznych, nie 
bacząc na mniejsze czy większe prawdopodobieństwo otrzymanego w ten sposób 
utworu „autobiograficznego”. Głębicka, współpracując przy redagowaniu tomów 

8 Zob. B. M a z u r k o w a, Na ziemskich i niebieskich szlakach. Studia o poezji Franciszka Zabłockie-
go i Franciszka Dionizego Kniaźnina. Katowice 2008. – f. D. K n i a ź n i n, Po większej części przed 
światem nie zgasnę. Przekłady z Horacego. Zebrał, oprac. J. W ó j c i c k i. Kraków 2011. 

9 f i e g u t h: O kompozycji cyklu Franciszka Dionizego Kniaźnina „Żale Orfeusza nad Eurydyką”, 
s. 113; Franciszek Dionizy Kniaźnin, s. 45. 
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wchodzących w skład w serii Adama Karpińskiego „Biblioteka Pisarzy Staropol-
skich”, brała udział w rozpoznawaniu i analizowaniu wielu podobnych sytuacji 
literackich dotyczących twórców nieznacznie tylko starszych. Konkluzja ta nie 
podważa w żadnym wypadku ustaleń fiegutha, podkreśla jedynie, w jaki sposób 
poeci dawnej Rzeczypospolitej wykorzystywali swoją literacką, przede wszystkim 
szkolną – erudycję. Bardzo ciekawe wydają się sugestie autora recenzowanej książ-
ki, piszącego, iż „nieciągłość, wewnętrzna sprzeczność i niecałość staje się [...] za-
sadą i stylem kompozycji tomu [...]” Carmina, będąc zarazem odzwierciedleniem 
tak sytuacji samego poety, jak i jego trudnych czasów (s. 132–133). Zainteresowa-
nie hermeneutyczne zgodnie z przyjętymi założeniami (s. 166) pozwala rozpoznać 
zarówno liryki samego Kniaźnina, jak i tych pisarzy, z którymi sam Kniaźnin wcho-
dzi w bezpośrednie związki „intertekstualne” – znów szczególnie Kochanowskiego. 

Analiza Kniaźninowego przekładu Trenów na język łaciński prowadzi nie tylko 
do szeregu istotnych konstatacji dotyczących tłumacza, ale także do uwag odno-
szących się do samego cyklu Trenów. Widzimy bardzo wyraźnie, że łaciński przekład 
arcydzieła Kochanowskiego jest wyłącznie jednym z punktów (długotrwałej jako 
proces i głębokiej) recepcji czarnoleskiego poety w całej spuściźnie literackiej Kniaź-
nina, a jeśli chodzi o problematykę – dającej początek tematom politycznym i reli-
gijnym w pisarstwie tego twórcy (s. 185). 

Bardzo ciekawy rozdział poświęcony został tomowi Wierszy z 1783 roku. Ten 
stosunkowo skromny i – jak zwykło się sądzić – mało wyrazisty tom Kniaźnina, 
skierowanego wówczas z Pałacu Błękitnego do pracy w Bibliotece Załuskich, jest 
bardzo starannie przemyślany i skomponowany, dominuje w nim, jak pisze fieguth, 
ton „sielanki sentymentalnej” (s. 189). Wnikliwa analiza choć – jak wspomniano 
już wcześniej – pozbawiona w tym miejscu szczegółowych uwag na temat lektury 
Żalów Orfeusza nad Eurydyką, prowadzi badacza do przywrócenia Wierszom na-
leżnej im rangi. fieguth trafnie wskazuje, iż w całym tomie występuje szereg cech 
kompozycyjnych, stylistycznych, wirtuozowskie operowanie napięciem, które stop-
niowo przygotowują czytelnika do odebrania charakteru funeralnego Żalów Orfeusza 
nad Eurydyką. Wreszcie autor recenzowanej książki wspomina o przejściu od 
anakreontyzmu „rokokowego”, właściwego Erotykom, do „sentymentalnego” (o czym 
mowa będzie dalej), akcentującego przeczucie śmierci (s. 203). Na dobrą sprawę, 
właśnie doskonała, drobiazgowa analiza (i znajomość!) Erotyków oraz zamieszczo-
na we wcześniejszym rozdziale interpretacja przekładu Trenów na język łaciński 10 
pozwalają autorowi monografii wydobyć z Wierszy cały artyzm ich kompozycji, 
zmiany nastrojów, przekształceń konstrukcji podmiotu lirycznego itp. Ciekawe, iż 
uznanie dla Żalów jest antycypowane co najmniej w kilku miejscach przy omawia-
niu Erotyków. 

Warto zwrócić uwagę, że Wiersze, składające się z czterech ksiąg, liczą dokład-
nie 100 utworów: pierwsza oraz ostatnia księga mają po 24 utwory i są opatrzone 
wierszami wstępnymi, druga i trzecia – po 25; schematycznie wyglądałoby to tak: 

10 Zob. pierwodruk wcześniejszej wersji rozdziału: R. f i e g u t h, „Quam mors extinxit, doluit pater 
immortalem” á„Którą zniszczyła śmierć, tę ojciec opłakał bezśmiertną”ñ. „Treny” Jana Kochanow-
skiego w świetle łacińskiego przekładu Franciszka Dionizego Kniaźnina. W zb.: Wiązanie sobótko-
we. Studia o Janie Kochanowskim. Red. E. L a s o c i ń s k a, W. P a w l a k. Warszawa 2015. 
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1+24 / 25 / 25 / 1+24. Jakościowa odrębność Żalów Orfeusza nad Eurydyką po-
lega więc nie tyle na braku numeracji (w Wierszach oznaczono, że jest to księga 
czwarta), ile na zaakcentowanej na kilka różnych sposobów inności owej księgi. 
Część tę zatem opatrzono osobnym tytułem (Żale Orfeusza nad Eurydyką, a nie 
Krotofile i miłostki), wewnętrzną numeracją rzymską (pozostałe księgi – arabską), 
wreszcie w spisie treści potraktowano tę księgę jako c y k l  utworów pod wspólną 
dedykacją i tytułem (nie wymieniono żadnych części cyklu), a nie jako z b i ó r, 
w którym każdy z wierszy ma osobny numer porządkowy i tytuł, tak jak to było 
w przypadku Krotofil i miłostek. Choć i one, o czym wspomina fieguth, są bardzo 
mocno ze sobą połączone na szereg rozmaitych sposobów (s. 200). 

Badacz wnikliwie przedstawia mechanizmy uzyskania większej, niż to miało 
miejsce w Erotykach, zwartości Wierszy, selekcji wątków pochodzących z tomów 
wcześniejszych (szczególnie Erotyków), wykorzystania doświadczeń związanych 
z przekładem Trenów Kochanowskiego na łacinę (s. 190–191). Trochę niepokoi 
sprowadzanie cech charakterystycznych stylu Krotofil i miłostek do kategorii „sen-
tymentalizmu”. Autor recenzowanej książki czyni z tej kategorii klucz do opisania 
stylistyki i tonu emocjonalnego Krotofil i miłostek. Wskazuje na pojawiający się na 
tym etapie twórczości Kniaźnina „sentymentalizm liryczny”, pisze, że „sentymen-
talizm nie lubi wirtuozerii i woli ukrywać swoje procedury, chwyty i koncepty” 
(s. 191), akcentuje „jednolity ton jakiegoś wiecznego, ponadhistorycznego świata 
sentymentalnego” (s. 195), „zrównoważoną” tonację prądu (s. 196), antycypację 
„późniejszej więzi” sentymentalizmu ze „specyficznie polską emocjonalną kulturą 
patriotyczną” (s. 198), itp. Sentymentalizm, zadomowiony w polskiej nauce o lite-
raturze od czasu ukazania się książki Kostkiewiczowej 11, która jest kluczowa dla 
upowszechnienia się tej kategorii, ma swoją literacką egzemplifikację opartą przede 
wszystkim na wczesnym pisarstwie Karpińskiego i Kniaźnina. Gdyby zwrócić uwa-
gę na charakterystyczne znamiona budowy cyklicznej Sielanek Karpińskiego (1780), 
można by było dostrzec właśnie cechy upodobniające twórczość obu poetów: i Kar-
piński bowiem w Sielankach, i Kniaźnin w Wierszach niemal identycznie, jak się 
wydaje, konstruują „podmiot cykliczny”. Pozwalają mówić o swoich doświadczeniach 
rozmaitym „osobom”, noszącym różne imiona, w sposób nie zawsze i nie do końca 
spójny, a mimo to wyznaczający pewną „wypadkową” wielości owych podmiotów, 
w jakiejś mierze analogicznie do kategorii „persony lirycznej” 12 używanej we współ-
czesnych badaniach nad poezją XX wieku. Na potwierdzenie tych obserwacji fieguth 
wskazuje na zatarcie się „pierwiastka quasi-narracyjnego”, „decyklizację”, dekom-
pozycję „podmiotu cyklicznego”, czyli na szereg „znaków ujemnych”, jakie zostały 
wprowadzone do poezji Kniaźnina od czasu powstania Erotyków (s. 191–192, 195), 
zarazem zaś – na stopniowe niwelowanie różnicy między autorskim głosem poety 
a „głosami” jego bohaterów lirycznych (s. 194). 

Część 5 recenzowanej książki poświęcona została zbiorowi Ody, czyli liryków 
cztery księgi, zawartemu w tomie 1 Poezyj. W historii wydawniczej wierszy Kniaź-

11 T. K o s t k i e w i c z o w a, Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskie-
go oświecenia. Warszawa 1975. Ale Kniaźnina kojarzono z sentymentalizmem już od dawna. Zob. 
M. K l i m o w i c z, Oświecenie. Wyd. 2. Warszawa 1975, s. 310–322 (wyd. 1: 1972). 

12 A. N a s i ł o w s k a, Persona liryczna. Warszawa 2000. 
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nina edycja ta zalicza się niewątpliwie do najbardziej luksusowych, opublikowana 
została u Michała Grölla, wydrukowana w nieco większym formacie, w trzech tomach 
ozdobionych winietami. W tej części książki fieguth zamieszcza uzupełnienia ob-
serwacji poczynionych wcześniej. Wskazuje na nową rolę i zadania poety wyzna-
czane w Odach, na powrót do autotematyczności poetyckiej właściwej Erotykom, 
ale już nie Wierszom, na zaakcentowanie tematyki religijnej i patriotycznej, a tak-
że wolnościowej, tak ważnej u progu obrad Sejmu Wielkiego. Określanie wierszy 
mianem „ód” „przykrywa”, jak pisze fieguth, różnorodność gatunkową i stylistycz-
ną utworów: elegii, pieśni bachicznych, sielanek o dużym zróżnicowaniu tematycz-
nym. Ta różnorodność pozwala Kniaźninowi na zachowanie swoistego poczucia 
własnej suwerenności, na możliwość wycofania się, niemal w każdej chwili, z po-
ważnych zwrotów panegirycznych do sfery prywatnej, sygnalizowanej wątkami 
uczuciowymi. 

Nowością w omawianym przez fiegutha tomie jest stopniowa zmiana inspiracji 
anakreontycznych i wątków zaczerpniętych z innych twórców starożytności na 
parafrazy psalmiczne, którymi Kniaźnin zajmował się wraz z Karpińskim w połowie 
lat osiemdziesiątych XVIII wieku. Za zmianami w zakresie inspiracji i tematyki idą 
także zmiany nastrojowe i kompozycyjne – to liryka psalmiczna odgrywać będzie 
teraz zasadniczą rolę w budowie nowej postaci zbioru, a przekształcenia znanych 
już wcześniej wierszy będą zmierzały w stronę większej zwięzłości lub choćby tylko 
ich skrócenia. Najważniejszym chwytem konstrukcyjnym poszczególnych partii 
zbioru staje się zasada kontrastu, przybierająca niekiedy charakter konceptystycz-
ny („koncept kompozycyjny”, s. 214). Zestawienia wierszy (utrzymanych w lekkiej 
tonacji) z odami czy parafrazami psalmów daje zamierzony efekt wzniosłości, uzu-
pełniający to, co niejako osadzone jest w powadze pieśni Dawidowych. Wątek Lu-
cyfera kieruje fiegutha ku wzniosłości Miltonowskiej (s. 216), a coraz silniej od-
czuwana melancholia – stanowiąca rezultat kontrastu między pragnieniem szero-
ko rozumianej wolności a rzeczywistą sytuacją zarówno indywidualną, jak 
i polityczną – ujawni głęboką ufność pokładaną przez poetę już tylko w Bogu. 
Rozdział zamyka omówienie wątków wolności i „domu polskiego”, scalających zbiór, 
w którego cykliczność fieguth (chyba słusznie) powątpiewa. I rzeczywiście, wyraź-
nych sygnałów związanych z przemyślanym układem zbioru wydaje się tu znacznie 
więcej niż elementów charakterystycznych dla kompozycji cyklicznej, a najlepszym 
wyjaśnieniem tej sytuacji jest wskazana przez uczonego na początku części 5 in-
spiracja układem Pieśni Kochanowskiego (s. 208, 210). 

Część 6: „Liryki” rękopiśmienne, odnosząca się do tomu Poezyje Franciszka 
Dionizego Kniaźnina, ręką własną pisane, albo jeszcze inaczej: do Rękopisu Puław-
skiego – przynosi kolejną serię spostrzeżeń. Na ten zbiór fieguth zwracał już uwa-
gę wcześniej, zwłaszcza że mimo upływu dwóch kolejnych stuleci nie ukazało się 
jak dotąd żadne wydanie respektujące podstawowe normy edytorskie 13. Uczony 
interpretuje ów zbiór jako liryczną kronikę schyłkowego okresu I Rzeczypospolitej, 

13 Zob. Poezyje Franciszka Dyjonizego Kniaźnina ręką własną pisane. Druk pomocniczy do zdjęć cy-
frowych rękopisu Fundacji Książąt Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie. T. 1–2. 
Glosa wyd. W. W a l e c k i. Kraków 2006. Na stronie redakcyjnej wydania wśród „inicjatorów 
i opiniodawców projektu” znajduje się nazwisko fiegutha. Rękopiśmienny tom poety jest obecnie 
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kronikę nadziei i rozczarowań, układającą się paralelnie do ostatnich, tak niezwy-
kłych, zrywów twórczych Kniaźnina, nieuchronnie zbliżającego się do kresu swego 
świadomego życia.

Po całej serii analiz, podkreślających wzajemne powiązania wierszy Kniaźnina, 
przeplatania i przenikania się stylów poetyckiej wypowiedzi, fieguth zwraca uwagę 
na świadomie przekazywane sygnały kompozycyjne, które pozwoliły poecie znad 
Połoty swobodnie uzupełniać ów zbiór. Po zamknięciu prac nad pierwszą wersją 
rękopiśmienną Kniaźnin dodał kolejne księgi, przesuwając Żale Orfeusza nad Eu-
rydyką na coraz dalej lokujący się koniec, bez szkody dla układu na pozór nieprze-
widywalnie powiększanej całości. Zasadniczą ciekawość budzi propozycja odczyta-
nia przez fiegutha niektórych wierszy jako budujących „kobiecą wzniosłość”, 
wiązaną oczywiście z postacią Temiry, czyli Izabeli Czartoryskiej, tak jak wcześniej-
sze wiersze Kniaźnina akcentowały jego relację z Adamem Kazimierzem Czartory-
skim. Ale też wiele kolejnych motywów łączy ambiwalentną postawę Kniaźnina 
(w tych latach jego późnej twórczości) – poety i proroka „wielkiego sobie”, Dawida-
-psalmisty i niemego, ubogiego śpiewaka, coraz wyraźniej pozbawianego możliwo-
ści wypowiadania się, przygniecionego narastającym przeczuciem katastrofy – z Pu-
ławami, miejscem jeszcze pozornie bezpiecznym i spokojnym, kwintesencją wszel-
kich postaw patriotycznych. 

Być może, w tym właśnie sąsiedztwie powinno się znaleźć omówienie rękopi-
śmiennej redakcji wierszy łacińskich (Carmina selecta). Sam Kniaźnin pomieścił je 
wszakże w manuskrypcie w tomie 2, w jego końcowej części (zob. s. 129–149), po 
utworach dramatycznych, a przed Pieśniami Osjana, niejako wyłączając je w ten 
sposób z zasobu swoich dzieł poetyckich, a równocześnie z pola uwagi uczonego 
(s. 127). 

Pewną kontynuacją bloku poświęconego Wierszom jest część 7 recenzowanej 
książki, zawierająca analizy Żalów Orfeusza nad Eurydyką. Bardzo to znaczący 
fragment monografii: ostatni, zatem w jakiejś mierze sumujący całość rozważań, 
wobec braku obszerniejszego zakończenia rozprawy. Część ta dotyczy cyklu lirycz-
nego, który, jak podkreśliliśmy wcześniej, sam Kniaźnin traktował jako najistot-
niejszy w swojej twórczości poetyckiej. Żale nacechowane są smutkiem i poczuciem 
beznadziejności (s. 226), a zarazem głęboko ukrywają wypowiedź patriotyczną 
poety (s. 293). To im Kniaźnin wyznaczył rolę zamknięcia całej swojej twórczości 
poetyckiej. Wreszcie – mimo surowej oceny Wacława Borowego i chłodnych ocen 
badaczy piszących w drugiej połowie XX wieku – dział książki fiegutha opowiada 
o cyklu, którego ranga artystyczna ciągle jest jeszcze rozpoznawana. Nie bez powo-
du autor mówi o „nowej powadze metafizycznej” Kniaźnina, do której ten dorósł 
dopiero na etapie ostatniej redakcji analizowanej sekwencji wierszy (s. 328). 

fieguth wpisuje Żale Orfeusza nad Eurydyką w cały ciąg rozwojowy Kniaźni-
nowskiej poezji, wyprowadzając je z ósmej, „żałobnej” księgi Erotyków. Mimo sze-
regu odmienności, kontrastów emocjonalnych i stylistycznych między Erotykami 
a Żalami – zabieg ten pozwala na podkreślenie spójności drogi rozwojowej Kniaź-
nina, zarówno na poziomie tematyki, form lirycznych, jak i emocji. Do znanych 

przygotowywany do wydania przez B. Bednarek z Uniwersytetu Łódzkiego i ukaże się w serii „Bi-
blioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia”.
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antycznych prefiguracji jego Orfeusza dorzuca fieguth Fajdrosa Platona, Georgiki 
Wergiliusza, fragment z dzieła Horacego De arte poetica, Owidiuszowe Metamorfozy 
i Hymny orfickie oraz wspominane już wcześniej Treny Kochanowskiego, które 
w całym omówieniu Żalów Orfeusza nad Eurydyką będą wracały raz za razem. 
Ciekawe wskazania roli tytułów i przypisów w edycji z 1787 roku prowadzą do 
konstatacji o uteatralizowaniu Kniaźninowskiego cyklu („lekki koloryt sceniczny”), 
podkreślonego w tej edycji tytułami, które „zbliżają się czasem [...] do didaskaliów” 
(s. 336). Takich obserwacji znajdujemy więcej, dotyczą one funkcji stylistycznego 
zróżnicowania wypowiedzi bohaterów lirycznych, zależności między kompozycją 
a sposobem kształtowania strof i rytmiki wiersza. Można żałować, że fieguth nie 
rozwinął arcyciekawego wątku relacji między opisywanymi problemami świadomo-
ści religijnej Orfeusza jako lirycznego bohatera cyklu a rozterkami samego Kniaź-
nina (s. 341). Zresztą ten wątek, nie poddany bardziej wyczerpującej refleksji, jest 
zarazem sygnalizowany przez badacza w kilku różnych miejscach książki: jako 
świadectwo oświeceniowego sceptycyzmu, wolnomularskiego dystansu do proble-
matyki religijnej, upodobania do twórczości erotycznej i równoległej sympatii do 
eksjezuitów i jezuickiej przeszłości, a z czasem – świadectwa dotyczącego pogłębia-
jącej się duchowości czy wręcz religijności poety, szczególnie pod koniec jego drogi 
artystycznej, w ostatnich latach świadomego życia. 

fieguth pisze specyficznie, jego narracja naukowa reprezentuje wszelkie stan-
dardy przyjęte w literaturze przedmiotu, ale też miejscami w urzekający sposób 
zyskuje akcenty indywidualne, osobiste. Autor odwołuje się do spotkań z polskimi 
badaczami, przypomina rozmowy i dyskusje, dziękuje za inspiracje (s. 9, 42, 61 n.), 
starannie odnotowuje dotychczasowe publikacje związane z literaturą przedmiotu, 
które stanowiły punkt wyjścia dla jego własnych sądów: analizy Wacława Borowe-
go, Teresy Kostkiewiczowej, Mieczysława Klimowicza i Andrzeja Krzysztofa Guzka 
(s. 12) 14, przytacza prace Bożeny Mazurkowej i rozmowy z Magdaleną Toczyńską, 
opinie Bernadetty Kuczery-Chachulskiej, Jacka Lyszczyny i innych uczonych 15. 
Niekiedy subtelnie wytyka „kolegom” opuszczenia i zaniedbania w sprawach po-
dejmowanych w związku z poezją Kniaźnina. Ten rys indywidualny obserwujemy 
także przy referowaniu wewnętrznej, autorskiej dyskusji z samym sobą – choćby 
na temat zmiany celów prowadzonych badań (s. 166). 

To, co w pewien sposób przeszkadza w lekturze, to systematyczna dążność 
fiegutha do dopowiedzeń i konkretyzacji, dających złudzenie jednoznaczności 
również tam, gdzie jej brak, gdzie Kniaźnin zakłada wieloznaczność, posługując się 
choćby imionami kobiecymi, wskazującymi faktycznie różne osoby, gdzie opowieść 
o miłosnych przygodach jest niewątpliwie głęboko prawdziwa, ale wyłącznie w fik-
cyjnym świecie literackości, w którym sam Kniaźnin czuł się chyba najlepiej. Wy-
daje się też, że z większą ostrożnością należałoby podchodzić do stylistycznego 
i emocjonalnego charakteru wypowiedzi witebskiego poety – że humorystyczne czy 
ironiczne efekty jego poetyckiego wywodu tracą na wyrazistości, gdy zestawi się je 
z wierszami innych ówczesnych pisarzy. I może powinno się raczej szukać drogi 

14 Zob. f i e g u t h, „Powab Korynny serce mi rozrania”, s. 142.
15 Zob. też Czytanie Kniaźnina. Red. B. M a z u r k o w a, T. C h a c h u l s k i. Warszawa 2010.
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wiodącej do uzyskania siły i dramatyzmu ekspresji lirycznej, którą to drogą Kniaź-
nin z czasem zaszedł tak daleko. 

Książkę o pięciu zbiorach poezji lirycznej Kniaźnina zamyka niewielkie, zaled-
wie dwustronicowe zakończenie. To, co fieguth chciał zakomunikować odbiorcy, 
zostało rozsiane w mnogości uwag wypełniających poszczególne rozdziały, wska-
zujących na rytm i sposób pracy XVIII-wiecznego poety, na złożoność jego zabiegów 
kompozycyjnych, ale także na cechy i osiągnięcia, które mają znacznie bardziej 
zasadniczy charakter. Na kilka zwrócono już tu uwagę, o innych autor recenzowa-
nej książki napomyka niejako przy okazji: o wirtuozerii w zakresie metrum i stro-
fiki, o doskonałej znajomości literatury antycznej i wyraźnych przekonaniach do 
tego rodzaju tradycji, pod niektórymi względami wskazujących na staropolskie 
jeszcze upodobania, jeśli chodzi o inspiracje poetyckie i sposoby ich przetwarzania, 
oraz o głębokim uwewnętrznieniu tradycji Trenów i innych utworów Kochanow-
skiego. Ale fieguth stawia też witebskiemu poecie fundamentalne pytania: o nowy 
rodzaj wzniosłości i metody jej uzyskiwania, o wątki religijne w twórczości Kniaź-
nina i ich stopniową intensyfikację wraz z upływem lat, o relacje z ideami przyświe-
cającymi ruchowi wolnomularskiemu, o funkcje odniesień intertekstualnych 
w kolejnych zbiorach lirycznych. 

Od czasu opublikowania wspomnianej książki Teresy Kostkiewiczowej rozpra-
wa Rolfa fiegutha stanowi pierwszą tak obszerną monografię poezji franciszka 
Dionizego Kniaźnina 16, która obejmuje wszystkie zbiory jego wierszy (bez Bajek, 
o czym była mowa wcześniej) w sposób systematyzujący, która prezentuje ich licz-
ne i o wiele silniejsze powiązania, niż dotąd sądzono. Omawiane zbiory zostały 
obejrzane z proporcjonalnie podobną wnikliwością, fieguth zaś wykorzystał (wie-
lokrotnie zmieniając i przekształcając) swoje dotychczas publikowane rozprawy, 
tworząc spójny, dobrze skomponowany i atrakcyjny poznawczo tom. W efekcie 
autor wydobył walory szczególnie takich tomów, jak Carmina i Wiersze, lecz i po-
zostałych całości kompozycyjnych, a cykl liryczny Żale Orfeusza nad Eurydyką 
potraktowano z taką uwagą, jakiej zdawał się oczekiwać sam poeta. Książka „Sobie 
wielki”. O pięciu zbiorach lirycznych Franciszka Dionizego Kniaźnina jest niewątpli-
wie najistotniejszą w ostatnich latach propozycją całościowego odczytania utworów 
poetyckich wygnańca znad Dźwiny i Połoty. 

A b s t r a c t
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IN THE EYES Of ”LATE DESCENDANTS” fRANCISZEK DIONIZY KNIAŹNIN’S POEMS

Rolf fieguth’s book about franciszek Dionizy Kniaźnin’s poetry is the first so extensive monograph from 
the time of Teresa Kostnkiewiczowa’s study publication Kniaźnin jako poeta liryczny (Kniaźnin as 
a Lyric Poet, 1971), and it is viewed as an attempt at a comprehensive reading of his poetry. fieguth 
analyses the collections of Kniaźnin’s poems in a chronological order: Erotyki (Erotic Poems, 1779), 

16 Prace Mazurkowej i zbiorowy tom zawierający interpretacje poszczególnych utworów już tu wska-
zywaliśmy. 
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Carmina (1781), Wiersze (Poems, 1783), Poezyje (Poetry, 1787) and pieces from Rękopis Puławski 
(Manuscript of Puławy, 1794–1796). The researcher points at numerous connections between the in-
dividual pieces, examines the modes of grouping them into lyrical cycles, discusses the functions of 
lyrical subject, intertextual relations, references to ancient literature, and, first and foremost, to Jan 
Kochanowski (especially his Treny áLamentsñ and Muza áThe Museñ both of which Kniaźnin translated 
into the Latin language). fieguth’s most crucial achievement is viewing Kniaźnin’s Polish and Latin 
output as a whole independent of language (Polish and Latin) and having common features, but also 
intermingling in many ways. fieguth appreciates both the Latin volume of Kniaźnin as well as Poems 
from the year 1783 that include the first editing of Żale Orfeusza nad Eurydyką (Laments of Orpheus 
for Eurydice), the cycle that from that moment became most vital part of composing subsequent editions 
of Kniaźnin’s poetry until the last one written down at the twilight of the poet’s conscious life. Important 
observations are also included in reference to the two last collections, namely Poezyje (Poetry) and 
poems from the Manuscript of Puławy.
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AGATA WDOWIK Uniwersytet Warszawski

EDYTORSTWO JAKO HISTORIA LITERATURY

T o m a s z  C h a c h u l s k i, EDYTORSTWO JAKO HISTORIA LITERATURY I IN- 
NE STUDIA O POEZJI XVIII WIEKU. (Recenzenci: Marcin Cieński, Krystyna  
Maksimowicz). Warszawa 2019. Instytut Badań Literackich PAN – Wydawnictwo, 
ss. 384.

1

Prezentacja w należytym świetle tytułu i treści książki Tomasza Chachulskiego 
wymaga zarysowania szerszego kontekstu przemian, które dokonują się w edytor-
stwie naukowym w ciągu ostatnich 30 lat. Mowa o tym okresie, gdyż, z jednej stro-
ny, od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku odnotowujemy niebywały 
wzrost liczby prac z zakresu literaturoznawstwa, w tym edytorstwa piśmiennictwa 
dawnego 1, z drugiej zaś – minione trzy dekady to czas, w którym wygasła plejada 
edytorów naukowych. Podkreślić warto zwłaszcza, że domknięciem owego okresu 
stało się odejście wybitnego edytora naukowego, Romana Lotha, w 2019 roku 2.

Na pierwszych stronicach swojej książki Chachulski rekonstruuje historię 
definiowania tekstologii i edytorstwa na polskim gruncie naukowym. Sięga do lat 
sześćdziesiątych XX wieku, by niemalże przęsło po przęśle przypomnieć przemiany 
w rozumieniu zależności między pracami tekstologa i edytora a badaniami histo-
ryka literatury. Tym samym została przez autora wskazana droga przeobrażeń od 

1 Przyczyny tego stanu rzeczy syntetycznie ujął R. K r z y w y  w artykule Projekt edycji hermeneu-
tycznej. W zb.: Jak wydawać teksty dawne. Red. K . B o r o w i e c [i in.]. Poznań 2017, s. 45.

2 W latach dziewięćdziesiątych XX w. odeszli Konrad Górski (1990), Jan Trzynadlowski (1995), 
Stanisław Grzeszczuk (1999), a w początkach XXI w.: Juliusz Wiktor Gomulicki (2006), Zbigniew 
Goliński i Wojciech Rzepka (2008) oraz Adam Karpiński (2011).
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pojmowania tekstologii jako „niezbędnej podstawy badań” (Teresa Kostkiewiczowa), 
lecz zarazem „nauki pomocniczej historii literatury” (Janusz Sławiński), od stwier-
dzenia, że jest to „dziedzina służebna w stosunku do nauki o literaturze” (Roman 
Loth), lub nawet od skrajnego uznawania owej dziedziny za „autonomiczny dział 
wiedzy o literaturze” (Konrad Górski) do późniejszych definicji, w których edytorstwo 
naukowe prezentowane było już nie tylko jako „podstawa wszelkich badań histo-
rycznej nauki o literaturze”, lecz jako nauka, która „ma wpływ na wszelkie badania 
historyczne literatury” (Zbigniew Goliński), a „związek obu tych dyscyplin [tj. tek-
stologii i nauki o literaturze] jest bardzo ścisły, [ponieważ] wykorzystują one wza-
jemnie swoje ustalenia” (Roman Loth) (cyt. na s. 16–19). 

Istotnym wydarzeniem, również dla historii edytorstwa, był w 2004 roku Zjazd 
Polonistów, znamiennie zatytułowany Polonistyka w przebudowie. Adam Karpiński 
wygłosił wówczas referat Stan i zadania tekstologii i edytorstwa 3, w którym odnosił 
się do tradycji Zbigniewa Golińskiego i jego referatu z poprzedniego zjazdu (1995), 
lecz sednem swojego wystąpienia uczynił krytykę tekstu oraz s t a t u s  e d y t o r-
s t w a  w o b e c  l i t e r a t u r o z n a w s t w a 4. Było to pogłębienie refleksji zawartej 
w autorskiej książce Karpińskiego z 2003 roku, w której pisał on:

związek [badań literaturoznawczych] z edytorstwem chciałbym w tym miejscu szczególnie podkreślić, 
mając nadzieję, że edytorstwo przestanie być z czasem traktowane w polskiej humanistyce jako czynność 
niezasługująca w pełni na miano badań naukowych [...]. Stan ten, zawiniony w pewnej mierze przez 
samych literaturoznawców, nie przynosi chwały filologii polskiej [...] 5.

Chachulski propozycji Karpińskiego poświęca w swojej książce dwa lapidarne 
fragmenty, co dziwi z tego względu, że cel naukowy obu badaczy wynika z takiej 
samej motywacji: z dostrzeżenia nierównowagi między edytorstwem a literaturo-
znawstwem. Diagnoza owa prowadzi do starań o nadanie edytorstwu statusu nie 
tyle wyższego od dotychczasowego, ile raczej a d e k w a t n e g o  wobec praktyki 
badań literaturoznawczych i założeń historii literatury.

Zrelacjonowana przez Chachulskiego rekonstrukcja proponowanych dotąd 
sposobów definiowania i rozumienia roli edytorstwa nie ma w toku wywodu funk-
cji dyskredytowania któregokolwiek z poprzedników, lecz, jak sądzę, jej celem jest 
zwrócenie uwagi na kolejne etapy ewolucji znaczenia terminu „edytorstwo nauko-
we”. Autor recenzowanej książki deklaruje jego wybór, ponieważ, jak stwierdza, 

3 Artykuł opublikowany w zbiorze Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języ-
ku – wiedza o kulturze – edukacja. Zjazd Polonistów, Kraków, 22–25 września 2004 (Red. M. C z e r-
m i ń s k a  [i in.]. Kraków 2005). 

4 Pomijam tutaj osobny wątek potrzeby ustaleń terminologicznych w ramach edytorstwa, których 
wieloletni brak raczej zaczyna już podawać w wątpliwość ich faktyczną potrzebę. C h a c h u l s k i 
stwierdza: „wydaje się, że przyszedł już czas na uporządkowanie tych kwestii na nowo lub sformu-
łowanie uzasadnienia dla istniejącego stanu rzeczy” (s. 11, przypis 1; wątek ten podjęty jest również 
na s. 23). Jednym ze stosunkowo najnowszych artykułów poruszających ową problematykę cało-
ściowo, choć w odniesieniu do aspektów teoretycznych przygotowywania edycji tekstu XX-wiecz-
nego, jest praca K. B u d r o w s k i e j „Tekst kanoniczny”, „intencja twórcza” i inne kłopoty. Z za-
gadnień terminologicznych tekstologii i edytorstwa naukowego („Pamiętnik Literacki” 2006, z. 3).

5 A. K a r p i ń s k i, Tekst staropolski. Studia i szkice o literaturze dawnej w rękopisach. Warszawa 
2003, s. 9.
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określenie to najlepiej oddaje „złożoność i integralność prac prowadzących do 
rozpoznania i udostępniania dzieła literackiego” (s. 22). Wydaje się, że ambicją 
Chachulskiego jest stworzenie kolejnego przęsła przemian metodologii badań edy-
torskich i stanowi to kontynuację pogłębioną względem ustaleń poprzedników. 
W książce Edytorstwo jako historia literatury i inne studia o poezji XVIII wieku autor 
klarownie i dobitnie stwierdza bowiem (zgodnie z pierwszym członem tytułu tej 
publikacji), że postuluje rozumienie e d y t o r s t w a  j a k o  h i s t o r i i  l i t e r a t u-
r y. Według Chachulskiego nie pełni ono już roli służebnej, nie stanowi po prostu 
podstawy studiów, nie tylko wpływa na historię literatury i wiąże się z nią – e d y-
t o r s t w o  j e s t  h i s t o r i ą  l i t e r a t u r y. Badacz konstatuje:

Bez edycji nie ma ani historii literatury, ani nawet pisarzy – nie wszyscy bowiem zadbali o publi-
kację swoich utworów. Prace z zakresu tekstologii powiązanej z edytorstwem naukowym warunkują 
w ogóle istnienie przedmiotu naszych zainteresowań jako literaturoznawców i możliwość ich (zaintere-
sowań) realizacji. [s. 15–16]

Dalej teoria wcielona zostaje w praktykę, a główną metodą prezentowania przez 
Chachulskiego wyników studiów z zakresu edytorstwa naukowego jest uznanie za 
priorytetowe „wzajemnych zależności i sposobu współistnienia działań badawczo-
-wydawniczych z historią literatury” (s. 22).

2

Estetycznie wydana książka Edytorstwo jako historia literatury i inne studia o poezji 
XVIII wieku zawiera 14 artykułów przyporządkowanych do trzech działów: Szuka-
nie kształtu, Szukanie sensów, Szukanie źródeł. Drugi dział jest najobszerniejszy: 
obejmuje 11 prac, których treść świadczy o szerokich zainteresowaniach naukowych 
autora. Nie zawsze sprzyja to utrzymaniu spójności tomu, opatrzonego jednak 
tytułem zapowiadającym treści przede wszystkim edytorskie. Przypuszczalnie kwe-
stię tę miała rozwiązać formuła „i inne studia o poezji XVIII wieku”, lecz niewy-
odrębnienie rozdziału z owymi „innymi studiami” i wplecenie ich w partię zatytu-
łowaną Szukanie sensów może wprowadzać część czytelników w konsternację. 

Pewna dająca się odczuć nieprzystawalność treści niektórych artykułów do 
głównego tematu książki (mam tu na myśli np. skądinąd znakomity tekst o histo-
rii zegarków czy interpretacje bajek Ignacego Krasickiego) wynika najprawdopo-
dobniej stąd, że pierwsza sekcja książki, Szukanie kształtu, bardzo mocno osadza 
tematykę tomu w problematyce edytorstwa naukowego, niejako obiecując dalsze 
utrzymanie tej dominanty. Z kolei na trzeci dział, Szukanie źródeł, składa się jed-
no studium: „Biblia” a języki poezji religijnej XVIII wieku. Jest ono, co prawda, 
obszerne, lecz jego wyodrębnienie świadczy raczej o tym, że tematyka literatury 
religijnej stanowi ważny i osobny wątek w badaniach prowadzonych przez autora 
recenzowanej pracy. Innymi słowy, zamknięcie trzech części książki w (bardzo 
ujmującej) poetyce s z u k a n i a  wydaje się nie do końca zgodne z tytułem tomu, 
jednoznacznie określającym obrany przez Chachulskiego kierunek badań, który 
następnie w wielu artykułach jest konsekwentnie realizowany, i to realizowany 
z powodzeniem – co skłaniałoby raczej do posłużenia się metaforyką nie s z u k a-
n i a, lecz o d n a j d y w a n i a.

Wypada jednak przyjąć, że układ tomu był zamysłem twórcy, ponieważ, jak 
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sam przyznaje w Nocie edytorskiej: „Prace zamieszczone w tej książce w znakomitej 
większości były już publikowane” (s. 347). Uściślając, składa się na nią autorski 
wybór artykułów wcześniej ogłoszonych, z lat 2006–2018, oraz jedna dotąd nie 
drukowana rozprawa pokonferencyjna. Dziś raczej odchodzi się od wydawania tego 
rodzaju zbiorów, lecz sądzę, że na prezentowane prace Chachulskiego warto spoj-
rzeć jako na kolekcję podsumowującą pewien etap działalności twórczej. Wtedy 
zrozumiały staje się wspomniany wybór tak różnego typu artykułów naukowych, 
m.in. tekstów teoretycznych (edytorstwo naukowe), interpretacyjnych (np. pocho-
dzących z serii „Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia”), okazjonalnych (dedyko-
wanych wybitnym badaczom oświecenia), jak i o charakterze popularyzatorskim 
(wykład na Zamku Królewskim).

W pierwszej części książki autor stwierdza, iż poszukiwanie (dodałabym znów, 
że również odnajdywanie) językowego i wydawniczego kształtu dzieła literackiego 
jest możliwe, gdyż jeden z największych atutów edytorstwa naukowego stanowi jego 
niepodważalna stabilność metodologiczna, której brakuje współczesnej humani-
styce. Jak pisze badacz:

edytorstwo naukowe przywraca literaturoznawstwu twardy grunt nauki ścisłej i empirycznej w najlep-
szym znaczeniu tych słów – pozwala literaturoznawstwu – przynajmniej w pewnej mierze – powrócić do 
tego, co dla niego najistotniejsze: filologii ustawionej w jednoznacznie określonej perspektywie histo-
rycznej. To ona wtedy pyta o sens dzieła. I wówczas znowu wiemy, o czym mówimy. [s. 35]

Zdaniem Chachulskiego, współczesne edytorstwo naukowe proponuje history-
kom literatury znacznie więcej aniżeli „kolejne fazy zainteresowania poszczególny-
mi epokami dziejów literatury” 6 czy też mniej lub bardziej efemeryczne zwroty i mody 
metodologiczne. Edytorstwo naukowe „stało się jedną z najtrwalszych i najbardziej 
wiarygodnych części dyscypliny” (s. 36). Co prawda, wciąż nie do końca jasna jest 
tu dla mnie zależność między tekstologią a edytorstwem, lecz podejrzewam, że stan 
ten wynika z zachodzących właśnie przemian w owej kwestii. Dlatego autor recen-
zowanej książki, z jednej strony, stwierdza, że prace z zakresu tekstologii są „po-
wiązane” z edytorstwem naukowym (s. 16), z drugiej wszakże sugeruje, że widać 
już nowe ujęcie tej zależności. Odniosłam bowiem wrażenie, iż w wyniku swojej 
nobilitacji edytorstwo naukowe wchłania ogół poczynań tekstologa, a także histo-
ryka literatury i wydawcy naukowego. W procesie edytorsko-wydawniczym działa-
nia tekstologiczne – jeśli dobrze rozumiem – stają się jednym z typów szeroko po-
jętych działań edytorskich. Domyślać się wolno, że potwierdzeniem procesu włą-
czania tekstologii w obręb edytorstwa naukowego są pojawiające się w tytule 
pierwszego spośród artykułów pomieszczonych w prezentowanym tomie (Edytorstwo 
jako historia literatury) zmiany względem jego pierwotnej wersji z 2010 roku: usu-
nięto tekstologię, a edytorstwo wyszło z pozycji nawiasowej na pierwszeństwo, 
niejako absorbując praktykę tekstologiczną 7. 

Zdając sobie sprawę z ilości czasu, jaki minął od publikacji pierwodruku tego 
artykułu, autor w podsumowaniu uzupełnił rozważania omówieniem siedmiu ak-

6 Autor przywołuje tezy J. S. G r u c h a ł y  zawarte w kongresowym artykule Nowe możliwości 
w edytorstwie literatury dawnej (w zb.: Polonistyka w przebudowie, t. 1, s. 437; cyt. za: s. 19, 23).

7 Pierwotny tytuł, z 2010 r., brzmiał: Tekstologia (edytorstwo naukowe) jako historia literatury.
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tualizujących je kwestii; są to: 1) dzisiejsza pozycja edytorstwa, 2) nowe serie wy-
dawnicze i dezaktualizowanie się zasad wydawania tekstów, 3) rola starannych 
i nowatorskich edycji utworów dawnych, 4) cyfrowa dostępność przekazów, 
5) współpraca historyków literatury z przedstawicielami innych dyscyplin, 6) pro-
blem etyki wydawniczej, 7) uznanie faktu, że edytorstwo jest formą interpretacji, 
i wynikające z tego założenia konieczne do osiągnięcia dobrze przygotowanej edy-
cji. Przy tym w konkluzji Chachulski podkreśla, iż kierunek dalszych zmian w edy-
torstwie naukowym najlepiej zdaje się odzwierciedlać kategoria „edycji hermeneu-
tycznej” zaproponowana przez Romana Krzywego 8. Dalsze artykuły recenzowanej 
książki w większości stanowią – w różnym stopniu – zastosowanie w praktyce 
założeń teoretycznych z pierwszej rozprawy. Jak zatem Chachulski to czyni i w któ-
rych rozprawach omawianego tomu edytorstwo naukowe zostało wykorzystane 
najpełniej?

Nie dziwi, że badając poezję XVIII wieku, twórca recenzowanego zbioru, jako 
doświadczony edytor naukowy, wykazuje się znakomitym warsztatem w zakresie 
edytorstwa historycznoliterackiego. Prezentowane problemy przedstawiane i roz-
wiązywane są w sposób niemalże modelowy. Mam tu na myśli następujące zagad-
nienia edytorskie. 

Po pierwsze, jest to problematyka t r a n s k r y p c j i, której poświęcony został 
artykuł Polska interpunkcja tekstów literackich w XVIII wieku. Praktyka – zasady – 
eksperymenty poetyckie. Autor skrupulatnie analizuje w nim wydania twórczości 
franciszka Karpińskiego i franciszka Dionizego Kniaźnina, śledzi proces powsta-
wania konwencji wyrażania emocji za pomocą przestankowania, podważa tezę 
o braku systemu interpunkcyjnego w praktyce XVIII wieku oraz dochodzi do wnio-
sku, że „transkrypcja, zmieniająca interpunkcję z retoryczno-intonacyjnej na skła-
dniową – choć konieczna, narusza integralny kształt tekstu” (s. 66), co niestety 
stawia pod znakiem zapytania jej wiarygodność. 

Po drugie, proces d a t a c j i  utworu, istotny w szkicu „Na ozdobne mieszkanie 
w Pióromoncie”. Poszukiwanie (i odnalezienie) daty powstania utworu Adama Na-
ruszewicza zostało oparte na szeroko zakrojonej biograficznej i społeczno-politycz-
nej genezie dzieła, analizie treści wiersza oraz niezwykle drobiazgowej rekonstruk-
cji przestrzeni Wilna i okolic z 1775 roku, a zwłaszcza pałacyku Stanisława Pióry 
w Śnipiszkach. Można by rzec, że Chachulski znakomicie posługuje się narzędzia-
mi z zakresu geopoetyki, lecz (by nie mnożyć terminów) wystarczy stwierdzić, iż 
profesjonalnie została tu wykorzystana wiedza z zakresu geografii literackiej oraz 
historycznej.

Po trzecie, a n a l i z a  p o r ó w n a w c z a  w a r i a n t ó w  utworu. Chachulski 
jako historyk literatury korzysta w swojej książce z licznych rękopisów i starodru-
ków, lecz nigdy nie odniosłam wrażenia, że mają one charakter poboczny czy nawet 
zbyteczny – zawsze są ważnym spoiwem wywodów i analiz. W nazbyt skromnie 
zatytułowanym artykule O pewnym wierszu Franciszka Dionizego Kniaźnina, w któ-
rym autor czerpie z ustaleń Teresy Kostkiewiczowej, edytorstwo naukowe jako 
historia literatury jawi się chyba najpełniej. Skrupulatna analiza redakcji parafraz 

8 Chodzi o przywoływany już przeze mnie artykuł K r z y w e g o.
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Z Anakreonta (1779) oraz Z Anakreonta. Sam do siebie (1783), a także nowego 
przekładu wiersza O starości (1793) – ich zapisu, treści oraz miejsca w kompozycji 
wydanych tomów – wskazuje na znamienne przesunięcia w obrazowaniu poetyckim 
Kniaźnina, unaoczniając proces coraz większego upodmiotowienia wypowiedzi 
w miarę rozwijania się tematu kresu życia w kolejnych redakcjach utworu. W ar-
tykule tym edytorstwo naukowe oraz interpretacja historycznoliteracka znakomicie 
się dopełniają.

Dalej zaś, po czwarte, r o l a  e d y c j i  n a u k o w y c h  w  p r o c e s i e  h i s t o-
r y c z n o l i t e r a c k i m. Chachulski zwraca uwagę na wpływ edycji na j ę z y k 
p o e t y c k i. Wszechstronne przeanalizowanie praktyk translatorsko-redakcyjnych 
w historii edycji Biblii w całym XVIII wieku prowadzi autora recenzowanej książki 
do ostrożnej konstatacji, że być może tu tkwi jeden z powodów, dla których kultu-
ra literacka epoki „w niemałym stopniu zatraciła swój wymiar egzystencjalny i siłę 
wyrazu [...]” („Biblia” a język poezji religijnej XVIII wieku, s. 345). Choć jednocześnie 
otwarcie przyznaje, że istotne sądy egzystencjalne były formułowane również bez 
wykorzystania języka religijnego. 

Z kolei w artykule Pochwała poety narodowego poruszono kwestię d z i e ł 
z b i o r o w y c h. Chodzi o analizę mowy pochwalnej Stanisława Kostki Potockiego 
napisanej na cześć Ignacego Krasickiego w 1816 roku. Poza głównym wątkiem 
interesujący jest tutaj sposób wartościowania literackiego dorobku XBW przez 
Potockiego – wartościowania, które zostało ukształtowane poprzez edycję Dzieł 
poety, jaką przygotował franciszek Ksawery Dmochowski. Monumentalny 10-to-
mowy zbiór, opublikowany i przedrukowywany na początku XIX wieku, „pozwalał 
doskonale zorientować się w jakości, różnorodności i całym bogactwie dorobku 
literackiego autora [...]” (s. 269), a tym samym wszechstronnie ocenić spuściznę 
literacką księcia poetów. 

Ostatnim przykładem jest diachroniczna analiza działalności wydawniczej 
poetów z kręgu Stanisława Augusta Poniatowskiego, wykazująca wpływ edycji li-
teratury na n o r m ę  l i t e r a c k ą  (Stanisław August i poeci). Autor recenzowane-
go tomu dowodzi, że najpierw przygotowywano edycje lub reedycje dzieł poetów 
antycznych i renesansowych – był to etap odzyskania kanonu wzorców językowych, 
gatunkowych i tematycznych. Dopiero później pojawiło się oczekiwanie literatury 
o wysokich wartościach artystycznych, widoczne w zabiegach kształtowania rynku 
publikacji, formowania kultury literackiej i konkretnych orientacji estetycznych, 
przyczyniających się do zmiany normy literackiej. Jednak równocześnie z przemia-
nami po stronie pisarzy i wydawców musiała przebiegać transformacja środowiska 
odbiorców, które zaczęło pełnić funkcję publiczności literackiej oceniającej edycje 
starszej i nowszej literatury. Przedsięwzięcie to, jak wiadomo, udało się, lecz – za-
uważa Chachulski – na „utwory o nieprzemijającej wartości artystycznej” trzeba 
było czekać do lat osiemdziesiątych XVIII wieku (zdaniem badacza, wyjątek stano-
wi tu Krasicki) (s. 236). 

Co warto podkreślić, stały kontekst wplatany przez twórcę omawianego zbioru 
do analiz wpływu dziejów edycji na proces historycznoliteracki stanowią europej-
skie zmiany cywilizacyjne, jakie zaszły w XVIII stuleciu. Tak szeroko zakrojona 
perspektywa sprawia, że w książce Chachulskiego polska kultura literacka tego 
czasu nie jest sztucznym konstruktem wypreparowanym w intelektualnym labo-
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ratorium badacza przeszłości sztuki słowa. Dzięki temu czytelnik otrzymuje ze-
stawienie wyborów dokonywanych przez konkretne osoby – poetów, wydawców, 
edytorów. Decyzje te nie są tylko wynikiem osobistych preferencji, lecz również 
efektem procesu historycznoliterackiego. Przygotowywane tomy wpływają bowiem 
na zmianę języka poetyckiego, sposobów literackiego wartościowania, a także na 
krystalizowanie się normy sztuki słowa. W ten sposób wybory edytorsko-wydaw-
nicze, będąc częścią dziejów kultury literackiej, kształtują proces historycznolite-
racki.

Poza wymienionymi kwestiami z zakresu edytorstwa naukowego w tomie za-
mieszczone zostały również szkice interpretacyjne. Uwagę przykuwa powracający 
we wnioskach wątek e p i s t e m o l o g i i, którą badacz precyzyjnie wyłuskuje z ma-
terii poezji oświeceniowej, konstatując, że spośród wszystkich „dziedzin filozofii 
teoria poznania przeszła chyba w XVIII wieku największe przeobrażenie” (s. 98). 
Kanwą rozważań na ten temat stała się nawet tak słynna bajka, jak Ptaszki w klat-
ce (w artykule Mały dyptyk o wolności i prawie). W ujęciu Chachulskiego jest to 
bowiem „mikrotraktat o wolności i doświadczeniu” (s. 94), prowadzący do refleksji 
dotyczących możliwości i ograniczeń empiryzmu oświeceniowego. 

Z kolei w artykule Elegijne przyjemności, stanowiącym swoistą próbę „fenome-
nologii smutku” w twórczości franciszka Karpińskiego (s. 214), autor interesująco 
stwierdza:

w literaturze epoki, która z prawa do szczęścia tu i teraz uczyniła kluczową zasadę oceny rzeczywistości, 
która długo i z bólem musiała się leczyć z początkowego optymizmu, upodobanie do nastrojów smutnych 
stanowiło ważny i nierzadki motyw tematyczny, który stał się w jakimś momencie zasadą estetyczną. 
[s. 208]

Estetykę poetycką postrzega tutaj Chachulski jako narzędzie umożliwiające 
samopoznanie i nadaje jej wartość epistemiczną zarówno u poetów klasycystycz-
nych, jak i nieklasycystycznych. fenomen smutku stanowi tu „siłę poznawczych 
możliwości” (s. 210). 

Kolejnym przykładem wyczytania teorii poznania z utworu poetyckiego jest 
analiza i interpretacja założenia ogrodowego opisanego w Sofijówce Stanisława 
Trembeckiego. Chachulski w artykule Ogród z innego świata poszukuje zasady 
organizującej tę przestrzeń – pyta: „Może trzeba inaczej spojrzeć na ogrodowy plan 
i odnaleźć asymetrycznie położone centrum?” (s. 255). A następnie, analizując mapę 
170 hektarów ogrodu-labiryntu, ustala, że jest on pozbawiony swojej istoty: „jednej 
właściwej drogi prowadzącej do jednego celu”. Każda z dróg okazuje się więc od-
mienna poznawczo, co wiedzie badacza do sformułowania epistemologicznego 
przekazu Sofijówki jako tekstu kultury, który nazywa „napięciem między jasno 
określoną zewnętrzną granicą a wewnętrzną plątaniną ścieżek z jednej strony, 
z drugiej – napięciem między całością, sumą elementów, a porządkiem wynikającym 
z indywidualnego procesu poznawania, uzależnionego od – świadomego czy przy-
padkowego – aktu wyboru” (s. 257). 

Zdaniem Chachulskiego, brak jednej drogi pozwalającej zdobyć wiedzę o całym 
ogrodzie bez konieczności powtarzania któregoś odcinka zdaje się w utworze Trem-
beckiego odzwierciedlać sposób ludzkiego zgłębiania rzeczywistości – zarówno fe-
nomenologię, jak i hermeneutykę ogrodu-świata.
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Odnajdowanie przez Chachulskiego kształtów, sensów oraz źródeł polskiej poezji 
XVIII wieku jest inspirujące, a uznanie edytorstwa naukowego za historię literatu-
ry skłania do rozważań nad dalszym rozwojem potencjału tej nauki i do pytania, 
czy możliwe byłoby opowiedzenie historii literatury polskiej z perspektywy historii 
edycji.

Edytorstwo naukowe rozumiane jako historia literatury pozwala – omawiana 
przeze mnie książka to potwierdza – na pogłębione odczytanie poszczególnych 
utworów poetyckich przy jednoczesnym zachowaniu uważności względem proce- 
su historycznoliterackiego. Edytor naukowy jako badacz dziejów sztuki słowa kon-
centruje się bowiem na jego konkretnym kształcie, a zarazem dba o to, by opisać 
proces powstawania form poetyckich uchwyconych w abstrakcyjne nazwy gatun-
kowe. Ponadto niemal fizycznie nie wypuszcza z rąk zapisu/zapisów utworu, przy 
tym zaś dostrzega nie tylko konteksty i zależności historycznoliterackie, lecz także 
to, w jaki sposób poszczególne edycje wpływają na kształtowanie się i zmianę es-
tetyki literackiej. 

Książki takie jak recenzowana pokazują, że edytorstwo naukowe w procesie 
uzyskiwania – w nauce o literaturze – pozycji adekwatnej do rzeczywistej może, 
a nawet powinno dalej utwierdzać swoją rangę. I podobnie jak edycja dzieł zebra-
nych danego pisarza ugruntowuje jego miejsce w historii literatury, tak i edytorstwo 
naukowe będzie potrzebować analogicznego ugruntowania poprzez opowiedzenie 
h i s t o r i i  e d y c j i  l i t e r a t u r y  p o l s k i e j. Potencjału jej stworzenia pośrednio 
dowodzi również istnienie takich akademickich przedmiotów dydaktycznych jak 
historia edycji literatury polskiej oraz historia polskich edycji literatury powszech-
nej. Świadczą one bowiem o zaistnieniu zapotrzebowania na odmienną perspekty-
wę opisu dziejów literatury 9. 

Celem historii edycji literatury polskiej byłoby o d s ł a n i a n i e  tego, co zakry-
te w tradycyjnej historii literatury. Chachulski znakomicie pokazał to na przykładzie 
jednego wiersza – analizując warianty parafraz Anakreonta autorstwa Kniaźnina. 
Modelową egzemplifikacją sytuowania utworów literackich odmiennie w historii 
literatury polskiej oraz historii edycji literatury polskiej są dzieła barokowe. Zresz-
tą wielokrotnie już pisano, jak to ujął Adam Karpiński, o „procesie o d s ł a n i a n i a 
polskiej literatury czasów baroku” 10. W sposób oczywisty ważne jest ich zakorze-
nienie w kulturze XVII wieku, lecz trzeba też pamiętać, że w znacznej mierze weszły 
one do drukowanego obiegu literackiego dopiero poprzez ich pierwsze edycje, w XIX 
i XX stuleciu, i to wówczas zaczyna się ich oddziaływanie na polską kulturę lite-
racką. Z perspektywy historii edycji twórczość Jana Chryzostoma Paska czy wiele 
dzieł Wacława Potockiego należą więc do polskiej kultury literackiej dopiero od 
wspomnianych stuleci 11. 

  9 Ostatnie próby całościowego opisania historii literatury przynoszą erudycyjną, lecz jednak raczej 
kontynuację formuły kompendium aniżeli nową propozycję odczytania dyscypliny. Zob. A. N a- 
s i ł o w s k a, Historia literatury polskiej. Warszawa 2019.

10 K a r p i ń s k i, op. cit., s. 9. Podkreśl. A. W.
11 Oddziaływanie utworów rękopiśmiennych w aspekcie lokalnym, regionalnym czy środowiskowym 

pozostaje osobnym zagadnieniem związanym ze stuleciem rękopisów.



RECENZJE I PRZEGLąDY248

Historia edycji ma także tę zaletę, że umożliwia prześledzenie kolejnych wydań 
danego utworu. Pozwala tym samym zarówno na wgląd w dzieje samego edytorstwa, 
jak i na dostrzeżenie tego, w jaki sposób wydawca/edytor chciał uczynić dany utwór 
zrozumiałym, a zatem jak sam go pojmował i zgodnie z jakimi kryteriami warto-
ściowania literackiego go ocenił. Przykładem edycji mówiącej nam dziś wiele o sa-
mym edytorze oraz gustach literackich jego czasów jest rozbiór Sofijówki Trembec-
kiego przygotowany przez Adama Mickiewicza – rzadko kojarzonego z rolą edytora. 
Dzieje wydań tego poematu wskazują, czym są i jak się zmieniają kryteria oceny 
dzieła literackiego – bardziej namacalnie aniżeli niejedno kompendium teoretyczne 12.

Trzeba też koniecznie zauważyć zmiany i uzupełnienia, jakie do tradycyjnej 
historii literatury wprowadzają prace z zakresu historii edycji poszczególnych te- 
kstów literackich. Z licznych wymienię tu tylko dwie monumentalne publikacje. Po 
pierwsze, dzieło Ewy Zielaskowskiej, której rezultaty analiz wydań rozprawy O ry-
motwórstwie i rymotwórcach Krasickiego ujawniły proporcje wkładu autora i edy-
tora (Dmochowskiego) oraz przyczyniły się do pogłębienia ustaleń dotyczących 
poglądów estetyczno-literackich XBW 13. Bez narzędzi edytorstwa naukowego nie 
byłoby to możliwe. Po drugie zaś, efekt studiów nad procesem twórczym Jana Po-
tockiego oraz nad transmisją tekstu Rękopisu znalezionego w Saragossie. Prace 
françois Rosseta, Dominique’a Triaire’a oraz Anny Wasilewskiej z ostatnich lat 
dobitnie wskazują na przeobrażanie się historii literatury w historię edycji litera-
tury. Zamiast jednego utworu mamy już w naszej kulturze jedną kompilację z ro- 
ku 1847 oraz dwie rzetelnie przygotowane edycje wariantów z lat 1804 i 1810 14 – 
nie mówiąc o tym, że wspomniani znawcy tematu przyczynili się do wielu pośrednich 
odkryć, a także do podania w wątpliwość atrybucji pierwszego polskiego tłumacze-
nia tego arcydzieła 15. 

Edytorstwo naukowe jako historia literatury coraz bardziej o d s ł a n i a  więc 
mechanizmy procesu kreacji, współtworzące proces historycznoliteracki. Można 
zastanawiać się nad tym, czy historia literatury polskiej rozumiana jako historia 
wybitnych dzieł zapisanych w jednej, kanonicznej formie, ujętej w ramy konkretnej 
formacji kulturowej, będzie w stanie pomieścić w sobie tak dużą niepowtarzalność 
zjawisk, jaką wnoszą – na razie jednostkowe – ustalenia historii edycji literatury 
polskiej. Niepowtarzalność ta, choć deklaratywnie jest w tradycyjnej historii litera-
tury doceniana, często bywa zdominowana przez immanentną chęć dostrzegania 

12 Z tej perspektywy ważne jest tu porównanie chociażby edycji przygotowanej przez Mickiewicza ze 
współczesną. Zob. S. T r e m b e c k i, Sofijówka. Wyd. J. S n o p e k. Warszawa 2000. – Z. R e j m a n, 
Romantyk o klasyku. Adama Mickiewicza „Objaśnienia do poematu opisowego »Zofijówka«”. W: 
Świadomość literacka polskiego oświecenia. Wybrane problemy. Warszawa 2005.

13 E. Z i e l a s k o w s k a, „O rymotwórstwie i rymotwórcach”. Ignacy Krasicki między starożytnikami 
i nowożytnikami. Poznań 2014. – I. K r a s i c k i, O rymotwórstwie i rymotwórcach. Na podstawie 
autografu i pierwodruku, z uzupełnieniami f. K. D m o c h o w s k i e g o. Transkrypcja, oprac. 
E. Z i e l a s k o w s k a. Poznań 2017.

14 J. P o t o c k i: Rękopis znaleziony w Saragossie. Nowe tłumaczenie ostatniej wersji autorskiej  
z 1810 roku. Oprac., wstęp f. R o s s e t, D. T r i a i r e. Przekł., posł. A. W a s i l e w s k a. Kraków 
2015. Wyd. w formie e-booka: Kraków 2016.

15 A. W a s i l e w s k a, posłowie w: P o t o c k i, Rękopis znaleziony w Saragossie (2015), s. 769. Prze-
druk: Polskie przekłady „Rękopisu znalezionego w Saragossie”. Wariacje na temat. „Studia Prag-
malingwistyczne” t. 9 (2017).
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tego, co wspólne, i to w perspektywie ponadepokowej. Niewykluczone, że historia 
edycji literatury polskiej oparta na edytorstwie naukowym rozumianym jako histo-
ria literatury będzie mogła dopełnić ów obraz. Książka Tomasza Chachulskiego nie 
tylko sankcjonuje dokonane już zmiany w tym zakresie, lecz także wskazuje na 
dalszy kierunek przeobrażeń.
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B o ż e n a  M a z u r k o w a, Z POTRZEBY CHWILI I KU PAMIĘCI... STUDIA O PO- 
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Książka Bożeny Mazurkowej Z potrzeby chwili i ku pamięci... zainteresuje literatu-
roznawców, zwłaszcza badaczy literatury okolicznościowej, okazjonalno-towarzyskiej 
i użytkowej doby oświecenia – utworów, dla których inspiracją były zarówno wy-
darzenia najistotniejsze w dziejach narodu, jak i sprawy z życia prywatnego osób 
znanych z działań publicznych, ale i tekstów związanych z postaciami mniej eks-
ponowanymi, a przybliżonymi przez autorkę. Mazurkowa (rozważająca we wcze-
śniejszych rozprawach m.in. okoliczności oraz wydarzenia życia prywatnego i pu-
blicznego w dokumentacji poetyckiej „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”, jak też 
reakcje poetyckie na dzień ślubny i wieczór weselny w oświeceniu stanisławowskim) 
poszerzyła tu – w stosunku do swych dawniejszych prac – przestrzeń dokumenta-
cyjną dotyczącą sfery prywatności oświeconych (nie tylko w poezji, ale i w prozie, 
zarówno w drukach, jak i w rękopisach). Zajęła się utworami upamiętniającymi 
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takie fakty, jak narodziny potomków czy inne uroczyste chwile związane z młodymi 
przedstawicielami rodu, a także tymi, w których zawarto bieżące wrażenia z podró-
ży oraz zapisano obserwacje i refleksje ogólniejszej natury łączące się ze zderzeniem 
poznawanego za granicą „wielkiego świata” z rodzimymi realiami, ujawniając przy 
tym intymne uczucia. Uwagą badawczą objęła również wydobyte ze zbiorów archi-
walnych listy, odsłaniające nie znane dotąd relacje rodzinne. Nie pominęła też 
rozrywki i zabawy jako części życia codziennego i świątecznego, dzięki czemu ba-
dacze literatury użytkowej oraz „oświecenia nieoświeconego” otrzymują tu nowe 
wiadomości na temat różnorodnych kabał i druków wróżebnych, cieszących się 
w „wieku świateł” dużą popularnością. 

Omawiana książka może również przyciągnąć uwagę historyków zainteresowa-
nych dziejami wspólnoty narodowej, utrwalonymi nie tylko w dokumentach stricte 
historycznych, ale i w różnego rodzaju pismach literackich, będących reakcją na 
istotne wydarzenia drugiej połowy XVIII wieku w Polsce. Znajdą tu także materia-
ły i rozpoznania badacze XVIII-wiecznej kultury, życia i mentalności ówczesnego 
społeczeństwa oraz znawcy i miłośnicy dawnej (szczególnie oświeceniowej) książki, 
rozumianej jako całość: z przedmowami, listami dedykacyjnymi, formułami pole-
cającymi czy upamiętniającymi, przypisami, komentarzami i innymi elementami 
wyposażenia danego druku. 

Książka Z potrzeby chwili i ku pamięci... została bardzo dobrze skomponowana. 
Słowo wstępne wprowadza czytelnika w obszar zainteresowań i pasji autorki, obej-
mujących badanie elementów ramy wydawniczej dzieł, tj. charakteru oraz funkcji 
literackiej i edytorskiej oprawy utworów, studia nad literaturą okolicznościową, 
okazjonalno-towarzyską i użytkową, a także epistolografią, literaturą podróżniczą 
oraz drukami wróżebnymi. 

W dwu częściach omawianej publikacji: Studia o poezji oraz Studia o prozie, 
znajdujemy osiem rozpraw, a podział ten ułatwia poruszanie się w rozważanym 
przez autorkę bogatym materiale, uwzględniającym różnorodne formy piśmiennic-
twa. W każdej z części pomieszczono cztery prace. 

W otwierającej książkę obszernej rozprawie, zatytułowanej Oświeceniowa muza 
okazjonalna w darze dzieciom i młodym solenizantom, analizie poddane zostały 
okolicznościowe wiersze z drugiej połowy XVIII wieku, poświęcone niemowlętom, 
a także ofiarowane młodym – kilku- i kilkunastoletnim – solenizantom. Autorka 
objęła charakterystyką utwory reprezentujące trzy wzorce genologiczne: genetlia-
kony oraz wiersze imieninowe i urodzinowe. Skupiła uwagę na okazjonalnej poezji 
kręgu prywatnego, która wyszła spod pióra autorów znanych i cenionych w owym 
czasie, w większości zaprzyjaźnionych z rodzinami solenizantów bądź objętych 
opieką przedstawicieli możnych rodów. Wyodrębnione zostały znamienne dla tych 
utworów wątki tematyczne, motywy treściowe, dobór elementów pochwalnych, 
uwarunkowany wiekiem bohaterów wierszy, stylistyczna warstwa i metaforyka oraz 
nadrzędne przesłania i funkcje wypowiedzi poetyckich, odwołujących się zarówno 
do realiów dziecięcego i młodzieńczego świata, jak i do dramatycznych wydarzeń 
politycznych, związanych z pierwszym rozbiorem.

Wobec pierwodruku (2014) nastąpiło znaczące rozbudowanie analitycznych 
partii rozprawy (np. dotyczących urodzinowych wierszy felicjana Wykowskiego dla 
Weroniki Scypionówny i nieznanego autora dla Amelii Sapieżanki), a także wydat-



RECENZJE I PRZEGLąDY 251

ne poszerzenie faktograficzne rozważań, m.in. tych poświęconych kanclerzance 
litewskiej, późniejszej żonie franciszka Jelskiego. Mazurkowa wskazuje na powią-
zania omawianych liryków ze staropolską tradycją konkretnych form genologicz-
nych, głównie genetliakonów, oraz na pojawianie się – szczególnie w imieninowych 
i urodzinowych utworach, zwanych bukietami – cech nowych, właściwych dla 
poezji „dobrego gustu”: poezji rokokowej.

Rozprawa Gorzki obrachunek Ignacego Krasickiego z polską sceną polityczną 
u progu sejmu grodzieńskiego 1784 roku, poświęcona została interesującemu w za-
myśle utworowi, w którym autor dokonał krytycznego, silnie nasyconego ironią 
i sarkazmem rozliczenia z rodzimą (z niedalekiej przeszłości i jemu współczesną) 
sceną polityczną. Podjęta tu problematyka rozpatrywana jest w kontekście realiów 
politycznych kraju w tamtym okresie, a także doświadczeń i postaw biskupa war-
mińskiego wobec bieżących spraw poza kordonem po pierwszym rozbiorze. Analiza 
tego prozimetrum, poprzedzona szczegółowymi dociekaniami nad genezą tekstu, 
przybliża ciekawe, zgodne z poetyką zbioru Wierszy z prozą rozwiązania artystycz-
ne, które Krasicki zastosował w utworze Do J. B., realizując oryginalny pomysł li-
teracki o znamionach mistyfikacji. Uczynił go pretekstem do sformułowania prze-
pojonej rozgoryczeniem refleksji nad polskimi sprawami i stanem rodzimego par-
lamentaryzmu u progu kolejnych obrad poselskich. Rozprawę w omawianej tu 
publikacji autorka dopełniła Aneksem w postaci pierwszej od roku 1784 edycji 
zmodernizowanej wersji anonimowego wiersza, który był odpowiedzią na prozime-
trum Ignacego Krasickiego Do J. B. Ponadto, podobnie jak i w innych studiach – 
obserwujemy tu liczne w stosunku do pierwodruku retusze o charakterze warsz-
tatowym.

Studium Obywatelska odezwa Stanisława Trembeckiego w czas wielkiego 
sejmowania zawiera szczegółową analizę wiersza Do moich współziomków – w zgod-
nej opinii badaczy jednego z najciekawszych artystycznie utworów politycznych 
poety. Komparatystyczna część rozważań ukazuje, że w wierszu tym, dotyczącym 
aktualnej sytuacji ojczyzny, znajdujemy wyraźne ślady inspiracji Pieśnią o spusto-
szeniu Podola przez Tatarów Jana Kochanowskiego, którą – jak dowodzi Mazurko-
wa – Trembecki potrafił w utworze jednoznacznie agitacyjnym dobrze wykorzystać. 
Drugi, współczesny Trembeckiemu kontekst interpretacyjny łączy się z epistolarnym 
traktatem politycznym Hugona Kołłątaja Do Stanisława Małachowskiego [...] Ano-
nima listów kilka. Podwójna perspektywa spojrzenia na wiersz Do moich współziom-
ków pozwoliła wydobyć zeń nowe sensy i niuanse znaczeniowe. Osobną zdobyczą 
jest już samo zaaranżowanie przez Mazurkową spotkania – poprzez dwa stulecia – 
dwóch gigantów polszczyzny i poezji polskiej, pod wieloma względami różnych, ale 
połączonych geniuszem właściwym tylko nielicznym wybrańcom.

W stosunku do pierwodruku (2016) obserwujemy w studium ważkie zmiany. 
Nastąpiło źródłowe, faktograficzne poszerzenie rozważań oraz rozbudowa anali-
tycznych partii, w których ujawniono dotąd nie odkryte ówczesne źródła inspira-
cji Trembeckiego. Autorka bliżej naświetliła jego zainteresowanie poezją polityczną 
rozprowadzaną w odpisach i (rzadziej) w drukach okolicznościowych, wskazała też 
znane mu najwyraźniej wiersze powstałe po pierwszym rozbiorze, przedstawiające 
losy ojczyzny i mieszkańców zagarniętych ziem, np. Zabrani obywatele polscy do 
pozostałych obywatelów swoich w dzień imienin Najjaśniejszego Pana 1773 – wiersz, 
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który można przypisać Adamowi Naruszewiczowi (jak wynika ze wstępnych usta-
leń Juliana Platta i piszącej te słowa), ponadto dwa utwory Andrzeja Dunajewskie-
go: Pieśń żalu nad podziałem Polskiej złożona 16 maja 1773 i Pieśń żalu nad po-
działem Polskiej złożona 6 stycznia 1773 oraz liryk Józefa Koblańskiego Jesień 
1773. Dociekania Mazurkowej przybliżyły te poezje, których echa (nawet w posta-
ci konkretnych ujęć słownych) są wyraźnie widoczne w omawianym wierszu kró-
lewskiego szambelana. Ponadto bliżej zaprezentowała ona i zilustrowała konkret-
nymi przytoczeniami powiązania utworu Trembeckiego z pierwszą częścią wspo-
mnianego traktatu Kołłątaja, tym samym przekonująco umacniając swoją opi- 
nię na temat dyskutowanej przez badaczy sprawy datacji wiersza Do moich współ-
ziomków.

Utwór Kniaźnina Na rewolucją 1794, nawiązujący do dramatycznych dziejów 
Polski u schyłku XVIII wieku, omawiany jest w studium Przemyślenia Franciszka 
Dionizego Kniaźnina w obliczu wydarzeń z roku 1794. Szeroko zarysowany kontekst 
stanowi tu późna twórczość poety, łącząca wątki patriotyczne i religijne, zdomino-
wana przez ekspresywne środki wyrazu i dynamiczne obrazowanie. Obserwacji 
poddane zostały kompozycja lirycznej wypowiedzi o cechach profecji, kreacja pod-
miotu wiersza jako pośrednika między Bogiem a dramatycznie doświadczanym 
narodem oraz wizja narodowego powstania, pozostająca w kręgu etosu rycerskiego. 
Autorka omawianej publikacji zwróciła również uwagę na naznaczone frenezją 
realia wojenne oraz zakorzeniony w tradycji biblijnej obraz wodza insurekcji jako 
męża opatrznościowego, obdarzonego przez Stwórcę dziejową misją i duchowym 
posłannictwem. Refleksje nad ideowo-artystyczną wykładnią patriotycznego liryku, 
wyrażającego niezachwianą wiarę poety w sens ofiar poniesionych przez ojczyznę 
i w opiekę Boga nad narodem potwierdzają już dawniej formułowany wniosek 
o mesjanistycznym przesłaniu dzieła. Badaczka akcentuje, że w wierszu można 
dopatrzyć się elementów obrazowania, które później zostaną twórczo podjęte i roz-
wijane przez polskich poetów romantycznych.

Gdy porównamy opublikowane w recenzowanej książce studium Przemyślenia 
Franciszka Dionizego Kniaźnina w obliczu wydarzeń z roku 1794 z jego pierwotną, 
wydrukowaną wcześniej wersją (2010), odnotujemy duże zmiany kompozycyjne 
i merytoryczne, co wiąże się z poświęceniem przez Mazurkową większej uwagi oko-
licznościowym utworom politycznym, patriotycznym Kniaźnina, będącym konte- 
kstem wiersza Na rewolucją 1794. Badaczka poszukuje w nich wspólnych lub 
zbliżonych wątków i nawet analogicznych obrazów oraz wyrażeń. Interesujące są 
dociekania dotyczące rocznicowego Hejnału na dzień 3 Maja 1792, stanowiące 
wyrazistą klamrę kompozycyjną, a także ważne badawczo refleksje nad wierszem 
Do Potomności. Podobnie istotne dla całego studium są dodane wypowiedzi odno-
szące się do podjętego przez Kniaźnina również w innych późnych utworach tema-
tu nadziei, rozbrzmiewającego różnymi tonami, jak też powiązania analizowanego 
liryku z pozostałymi tekstami z okresu insurekcji, w tym – z dotyczącymi naczel-
nika powstania.

W studium otwierającym drugą część książki, zatytułowanym Ludzie epoki 
w hołdzie Stanisławowi Konarskiemu, Mazurkowa poddała wnikliwej analizie fu-
neralne liryki poświęcone tej wybitnej postaci, opublikowane w „Zabawach Przy-
jemnych i Pożytecznych” u schyłku roku 1773, a także w zbiorowej edycji: Stani-
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sława Konarskiego Scholarum Piarum Wiersze wszystkie z łacińskich na polskie 
przełożone (Warszawa 1778). Ponadto zostały tu wzięte pod uwagę prasowe infor-
macje o śmierci pisarza i o przebiegu uroczystości funeralnych, kazanie pogrzebo-
we Grzegorza Zachariasiewicza, biogram autorstwa Wojciecha Jakubowskiego 
Życie Stanisława Konarskiego S. P. krótko zebrane (opublikowany w wymienionej 
edycji polskich przekładów utworów Konarskiego), Michała Dymitra Krajewskiego 
rocznicowa mowa Pochwała Stanisława Konarskiego (Warszawa 1783) oraz łaciń-
ski biogram sporządzony przez Szymona Bielskiego (wydrukowany w Vita et scrip-
ta quorumdam e Congregatione Cler[icorum[ Reg[ularium] Scholarum Piarum in 
provincia Polona professorum [...]. Warszawa 1812). Uwzględniono też artykuł 
franciszka Ksawerego Dmochowskiego Wiadomość o życiu i pismach Stanisława 
Konarskiego („Nowy Pamiętnik Warszawski” 1803). Porównawczymi materiałami 
z epoki są opinie, jakie na temat dzieł Konarskiego formułowane były w inseratach 
prasowych, w listach znanych postaci życia publicznego, a także w wypowiedziach, 
które Konarski kierował do odbiorców swych pism. W analizie komparatystycznej 
Mazurkowa uwzględniła też skierowane do niego wiersze łacińskie Angela Marii 
Duriniego. 

W omawianej pozycji widoczne jest dążenie do wszechstronnego zarysowania 
utrwalonego w piśmiennictwie oświeceniowym wielowymiarowego wizerunku Ko-
narskiego. Stricte literackie utwory, które pojawiły się po jego śmierci (w 1773 roku), 
są rozpatrywane przy uwzględnieniu konwencji gatunkowych, którym je podpo-
rządkowano. Zasygnalizowano także wagę i zróżnicowany charakter relacji łączących 
wielkiego pijara z autorami owych tekstów. Wypowiedzi powstałe za jego życia 
posłużyły Mazurkowej jako materiał porównawczy przy ocenie skali i przedmiotu 
laudacji – szczególnie w prozatorskich, niejednorodnych gatunkowo funeraliach 
oraz w biogramach opracowanych po śmierci pisarza. Studium ukazuje, jak – obok 
perspektywy ogólnej, obejmującej upamiętnienie wszechstronności zasług Konar-
skiego na wielu polach – ujawnia się w nich dążenie m.in. do ukazania jako przed-
miotów laudacji tych jego działań i cech, które, zdaniem autorów, zasługiwały na 
największe uznanie. Ujęta chronologicznie prezentacja utrwalonych w druku prze-
jawów hołdu oddawanego Konarskiemu zaraz po jego śmierci oraz w czasie póź-
niejszym jest poznawczo zasadna. Pozwala dostrzec ewoluowanie w środowisku 
zakonnym i, coraz szerzej, w społeczeństwie – pamięci o wielkim pijarze, której 
świadectwo stanowią wszelkiego rodzaju dokumenty wydobyte przez badaczkę ze 
źródeł. Dokonany przegląd ukazuje też dużą różnorodność gatunków piśmienniczych 
upamiętniających zasługi Konarskiego oraz zastosowanych konwencji gatunkowych 
w wypowiedziach adresowanych nie tylko do współczesnych, ale również do po- 
tomnych. 

W rozprawie Perspektywa „wielkiego świata” i żywioł osobisty w relacji Walerii 
Tarnowskiej z podróży do Włoch przedmiotem oglądu badawczego stał się dziennik 
Mes voyages prowadzony podczas podróży do Italii, mający cechy dokumentu 
osobistego. W części zatytułowanej Zdystansowane obserwacje europejskiej rzeczy-
wistości, Mazurkowa skupia uwagę na krytycznych opiniach, które Tarnowska 
utrwaliła na temat rozmaitych zjawisk, zaobserwowanych z dużą przenikliwością 
w czasie swojej pierwszej, 9-miesięcznej podróży do Włoch (1803–1804). Analiza 
różnorako uwarunkowanych negatywnych wypowiedzi o realiach zagranicznej 
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rzeczywistości, zwłaszcza o relacjach międzyludzkich, o statusie kobiet oraz o ce-
chach i postawach przedstawicieli wyższych sfer, daje interesujący, wielostronny 
portret polskiej arystokratki, obejmujący silnie akcentowane przez nią rysy naro-
dowej przynależności. Prezentując sposób postrzegania przez Tarnowską „wielkie-
go świata”, którego poznawanie wyzwoliło w niej potrzebę identyfikacji własnej 
tożsamości, szczególną uwagę zwrócono na ujawniającą się w diariuszu ambiwa-
lencję takich pojęć, jak „swój”, „inny”, „obcy”.

W części drugiej studium, Listowne rozmowy matki z córką, został wyraźnie 
ukazany element uczuciowy pojawiający się w zapisach Tarnowskiej. Literatura 
określana mianem podróżniczej, w jej epistolarnym kształcie, uwidacznia swą wie-
lopłaszczyznowość – treściową i gatunkową. W dzienniku charakteryzowanym w tej 
drugiej perspektywie dostrzegamy dominujący pierwiastek intymny, który ujawnia 
się w całej gamie matczynych uczuć. Wypowiedzi matki, skierowane do pozosta-
wionej w kraju na czas wojażu niespełna rocznej córeczki Rozalii, są wyrazem 
czułości i tęsknoty za dzieckiem, a jednocześnie zapisem doświadczenia jej braku. 
Jak wykazuje dowodnie badaczka, Tarnowska stara się w epistolarnej relacji nie-
jako zrekompensować sobie ten dojmujący brak listownymi rozmowami z córką. 
Zwierza się jej ze swych obserwacji, przeżyć i myśli. forma oraz autentyzm i szcze-
rość tego powiernictwa są zaskakującym i wzruszającym świadectwem odczuwania 
nieobecności dziecka, a może również – samotności osoby podróżującej, zwiedza-
jącej zagraniczny „wielki świat”. Współistnienie tych dwóch perspektyw to bardzo 
ciekawy zamysł badawczy Mazurkowej, wpisującej się tym samym w studia pro-
wadzone nad intymistyką „wieku świateł”.

Efektywne poznawczo okazało się tu połączenie przez autorkę w jednej rozpra-
wie dwóch wcześniejszych prac – zmienionych i poprzedzonych wprowadzeniem – 
poświęconych wątkom osobistym i ocenie zewnętrznej rzeczywistości: zagranicznych 
realiów, w epistolarnej relacji polskiej arystokratki z podróży do Włoch, odbytej 
u początków XIX wieku. Dzięki takiemu zabiegowi rozprawa uzyskała interesujący 
kształt kompozycyjny, a dwie odmienne perspektywy w prezentacji problematyki 
poruszanej przez Tarnowską w listach do córeczki bliżej naświetlają wyjątkowy 
charakter tego dzieła. Należy dodać, że w tak ujętych rozważaniach poszerzone 
zostały w stosunku do pierwodruków (2015 i 2016) również informacje dotyczące 
losów Tarnowskiej i jej męża Jana feliksa. 

Na potrzeby rozważań podjętych w rozprawie Wizerunek Adama Jerzego Czar-
toryskiego w listach do ojca. Uwag i dopowiedzeń kilka autorka sięgnęła do zebra-
nej i w części przełożonej z francuskiego przez Sewerynę Duchińską (1891) kore-
spondencji, którą Izabela Czartoryska i Adam Kazimierz Czartoryski skierowali do 
kilkunastoletniego syna Adama Jerzego. Następnie zajęła się nie publikowanymi 
i nie wykorzystanymi dotąd dostatecznie listami w różnych latach (od roku 1795 
począwszy) wysyłanymi przez Adama Jerzego do ojca. Mazurkowa analizuje cechy 
kompozycyjne listów, jak też odsłanianą w nich emocjonalną relację między nadaw-
cą a adresatem. To pozwoliło poczynić szereg uwag na temat uwarunkowanej do-
świadczeniami wczesnej młodości, a pogłębianej i wzbogacanej wraz z wiekiem 
kondycji emocjonalnej i moralnej Adama Jerzego Czartoryskiego, ujawnianej 
w epistolografii, czyli w przekazach, które nie były przeznaczone do upublicznienia. 
Z racji osobistego charakteru, przeznaczenia do lektury wyłącznie adresata bądź 
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najbliższych członków rodziny zawarte w tych listach wyznania i deklaracje mają, 
zdaniem Mazurkowej, wysoki walor szczerości, a zatem prawdziwości. Przybliżają 
mniej dotąd znane, emocjonalne nacechowania wizerunku Adama Jerzego Czarto-
ryskiego w jego relacjach z ojcem. Wpisują się także (tak jak analizowane we wcze-
śniej omawianym studium podróżne zapiski Tarnowskiej) w badania nad intymi-
styką, a zwłaszcza – w tym przypadku – nad epistolografią czasów oświecenia 
i dowodzą, że „łamanie pieczęci” i wykorzystywanie osobistej korespondencji do 
celów badawczych jest wielokroć owocne naukowo 1.

Książkę zamyka studium Druki wróżebne w polskiej ofercie wydawniczej drugiej 
połowy XVIII wieku. Rekonesans, poświęcone kilkunastu kabałom, zwanym też 
sybillami, wyrokami czy losami. Służyły one rozrywce, zabawie, były rodzajem gier 
towarzyskich, umożliwiających przyjemne spędzanie wolnego czasu. W tej nowa-
torskiej pod względem rozpoznań i hipotez pracy autorka przygląda się dokładnie 
staropolskim „księgom losów”, lecz analizując formuły tytułowe i zawartość oświe-
ceniowych druków wróżebnych, wykazuje ich związek raczej nie z tradycją rodzimą, 
ale z francuskimi publikacjami typu l’algèbre et le sort ( algebra i przeznacze-
nie’), oracles divertissants ( zabawne wyrocznie’) czy les oracles des Sibylles ( wy-
rocznie Sybilli’). Omawia przede wszystkim sposób wprowadzania tych druków 
w Polsce do obiegu czytelniczego, a także podjęte przez autorów, tłumaczy i wydaw-
ców strategie reklamowe, zmierzające (m.in. poprzez wcześniejsze zapowiedzi pra-
sowe i przedmowy do czytelników) do zainteresowania potencjalnych odbiorców 
takimi drukami. Ukazując ówczesne edycje kabał i innych form wróżbiarstwa, 
badaczka zauważa, że szeroka oferta wydawnicza owych publikacji świadczy o tym, 
że w „wieku świateł” nadal żywe było zaciekawienie naukami i sztukami tajemnymi, 
wiara zaś w zabobony również nie słabła. Odkrywczyni tak szerokiej palety wró-
żebnych druków podaje także informacje o strukturze wybranych kabał i przed-
stawia zasady, a nawet diagramy ułatwiające korzystanie z tych „tajemnych” 
książek. Dołącza też liczne ilustracje, prezentujące m.in. karty tytułowe wielu takich 
druków. Wszystkie zachowane ich egzemplarze zostały zlokalizowane w bibliotekach 
krajowych i jednej litewskiej – z podaniem ich sygnatur. 

 Jak już wspomniano, w pracach, które przeszły wcześniej przez druk (ich wy-
kaz znajdujemy w Nocie bibliograficznej, na s. 444), poszerzona została literatura 
przedmiotowa. Ponadto zostały one „odświeżone” poprzez liczne retusze, zmiany 
i doprecyzowania o charakterze stylistyczno-językowym, Badaczka nadała im też 
nowy kształt dzięki wzbogacającym je dopełnieniom.

 We wszystkich studiach i rozprawach zawartych w omawianej książce obser-
wujemy przywoływanie oraz analizę i przekonującą interpretację różnorodnego 
materiału źródłowego: druków i rękopisów, niejednokrotnie wydobytych po raz 

1 Podobnie ważne poznawczo okazało się to przy analizowaniu przez B. M a z u r k o w ą  emocjonal-
nych i towarzyskich aspektów listów Aleksandra Linowskiego do Adama Kazimierza Czartoryskie-
go i dokonaniu edycji tej korespondencji – zob. O emocjonalnych i towarzyskich aspektach listów 
Aleksandra Linowskiego do Adama Kazimierza Czartoryskiego. W zb.: Epistolografia w dawnej 
Rzeczypospolitej. Red. P. B o r e k, M. O l m a. T. 7: Literatura, historia, język. Kraków 2017; Ale- 
ksander Linowski, [Listy do Adama Kazimierza Czartoryskiego]. „Napis” t. 23 (2017): List jako 
szczególny gatunek literacki.
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pierwszy przez Mazurkową ze zbiorów bibliotecznych, co wiązało się (jak w przy-
padku korespondencji Adama Jerzego Czartoryskiego) z ich odczytaniem, przetłu-
maczeniem fragmentów pisanych w języku francuskim oraz opracowaniem edytor-
skim cytowanych urywków. Na ten bogaty materiał źródłowy oprócz manuskryptów 
składają się m.in. również teksty oświeceniowego piśmiennictwa pochodzące 
z czasopism literackich i gazet, utwory publikowane w drukach osobnych (np. 
kilkanaście oryginalnych kabał, dotąd nie znanych) i anonsy wydawnicze oraz 
dodatki bibliologiczne, współtworzące dokumentację tekstów wybranych przez 
Bożenę Mazurkową do analizy i interpretacji.

Książka Z potrzeby chwili i ku pamięci... świadczy o różnorodności zaintereso-
wań badawczych autorki, o sięganiu po utwory reprezentujące rozmaite typy 
oświeceniowego piśmiennictwa – zarówno pod względem formy podawczej (poezja 
i proza), tematyki, artystycznych ujęć wątków i motywów, jak i dużego zróżnico-
wania gatunkowego. Analiza i – szerzej – charakterystyka takiego materiału wy-
magała rozmaitych narzędzi badawczych i założeń metodologicznych, co świadczy 
o bogactwie warsztatu naukowego autorki. W poszczególnych rozprawach sposo-
by analizowania utworów wyznacza ich charakter. Współistnienie różnych metod 
badawczych pozwoliło przybliżyć różne „oblicza” owych utworów, ukazać ich wie-
lorakie aspekty. Solidnie udokumentowane studia nad kontekstami kulturowymi 
rozpatrywanych dzieł służą odsłanianiu ważkich historycznych i obyczajowych 
czynników przemian piśmiennictwa oświeceniowego. Istotnym zabiegiem jest też 
szerokie stosowanie metody komparatystycznej, jak np. w rozprawie o wierszu 
Trembeckiego, gdzie ukazano powiązanie utworu z tradycją staropolską, z Kocha-
nowskim oraz ze współczesną szambelanowi królewskiemu okolicznościową poezją 
polityczną. Utwór Kniaźnina usytuowany został na szerokim tle jego politycznej 
poezji – wydobyto podobne wątki, obrazy, ujęcia językowo-stylistyczne; zasygna-
lizowano możliwość autoinspiracji poety w wierszach dotyczących dramatycznych 
dla kraju i narodu okoliczności. W studium o kabałach polskie druki wróżeb- 
ne z drugiej połowy XVIII wieku były rozpatrywane zrazu w kontekście rodzimej 
tradycji tego rodzaju pism, ale gdy porównanie ze staropolskimi źródłami dało 
negatywny wynik, dopiero wejrzenie we francuskie piśmiennictwo użytkowe tego 
typu pozwoliło wskazać rzeczywiste źródła inspiracji i konkretne wzory lokalnych 
kabał.

Wykorzystano też elementy metody biograficznej – zwłaszcza w opracowaniu 
wierszy Krasickiego i Trembeckiego, a także Kniaźnina, listów Adama Jerzego 
Czartoryskiego, dziennika podróży Walerii Tarnowskiej, utworów poświęconych 
Stanisławowi Konarskiemu. Mazurkowa odsłania powiązanie tych wypowiedzi (ich 
genezy oraz charakteru, przeznaczenia) z konkretnymi momentami biografii auto-
rów. Natomiast skupienie uwagi badawczej na specyfice ich warsztatu twórczego, 
na sposobach wyrażania przez nich konkretnych myśli, intencji, uczuć pozwala 
mówić o stosowaniu metod inspirowanych strukturalizmem. W tym obszarze miesz-
czą się też ujęcia genologiczne, ukazujące sposoby aktualizowania różnych literac-
kich wzorców gatunkowych. We wszystkich studiach obserwujemy powiązanie 
analizowanych dzieł z zewnętrznym kontekstem i uwarunkowaniami – stylem życia 
ludzi tego czasu, typem rozrywek, zajęć, z podróżowaniem, wydarzeniami politycz-
nymi, a także z nadrzędnymi ideami epoki, co świadczy o zainteresowaniu autorki 
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metodami antropologii kulturowej. W wielu pracach tu zamieszczonych zastoso-
wano również metody badawcze, którymi posługiwały się studia nad dawną książ-
ką, uwzględniając różnorodne składniki wykorzystywanych źródeł. 

Tom Z potrzeby chwili i ku pamięci... wnosi wiele do dotychczasowej wiedzy 
o literaturze „wieku świateł”, o staropolskich inspiracjach twórców oświeceniowych 
i o powiązaniach autorów oraz tłumaczy dziełek wróżebnych, dotąd nie znanych, 
a cieszących się poczytnością, należących do odkrywanego ostatnio nurtu „oświe-
cenia nieoświeconego” – z francuskimi wzorcami ówczesnego piśmiennictwa roz-
rywkowego. Do badań literatury oświecenia wprowadza też kabały jako rodzaj 
popularnego piśmiennictwa użytkowego o charakterze rozrywkowym (wraz z ich 
pełnym rozpoznaniem bibliograficznym). Daje syntetyczne ujęcie zjawiska literac-
kiego, jakim była słabo dotąd znana poezja okazjonalna dla młodych adresatów, 
sytuowana w nurcie twórczości okazjonalno-towarzyskiej. Pokazuje, za pomocą 
jakich strategii i inspiracji literackich twórcy literatury drugiej połowy XVIII wieku 
służyli swym piórem ważnym sprawom publicznym i wydarzeniom politycznym, ale 
też zajmowali się epizodami i uroczystościami życia prywatnego postaci mniej zna-
nych. Wnosi ponadto nowe rozpoznania do stanu badań nad polską intymistyką 
i przemianami modelu dziennika podróży na początku XIX wieku. Odsłania obraz 
Stanisława Konarskiego w utworach literackich i publicystycznych upamiętniają-
cych postać oraz zasługi wielkiego pijara. 

Dodajmy, że omawiana tu książka Bożeny Mazurkowej jest przyjazna czytelni-
kowi, nie tylko ze względu na walory stylistyczno-językowe i przejrzystą kompozy-
cję zawartych w niej rozpraw oraz indeks osobowy, ułatwiający wybiórcze korzy-
stanie z lektury, ale też dlatego, że Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN 
dołożyło wszelkich starań, by pozycja ta została dopracowana w najdrobniejszych 
szczegółach pod względem edytorskim i estetycznym.
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JÓZEf TOMASZ POKRZYWNIAK (16 stycznia 1947 – 15 stycznia 2017)

Pochodził z Czempinia – niewielkiej miejscowości w Wielkopolsce, położonej na 
południowy zachód od Poznania. Uczęszczał do liceum ogólnokształcącego w po-
bliskim Kościanie (1961–1965). Potem podjął studia polonistyczne na Uniwersyte-
cie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które ukończył w 1970 roku z dyplomem 
magistra. Zaraz też rozpoczął pracę w Zakładzie Historii Kultury Polskiej w Insty-
tucie filologii Polskiej UAM na stanowisku asystenta – i chyba gdzieś od tego cza-
su datuje się jego głębokie zainteresowanie literaturą polskiego oświecenia. Roz-
prawę doktorską (podobnie jak przedtem magisterium) napisał pod kierunkiem 
prof. Włodzimierza Dworzaczka, historyka, wybitnego specjalisty w zakresie gene-
alogii, zajmującego się społeczeństwem pierwszej Rzeczypospolitej, wydawcy Liber 
generationis plebanorum (Liber chamorum) Waleriana Nekandy Trepki w prestiżowej 
serii „Biblioteka Pisarzów Polskich” (1963). Pod opieką profesora Pokrzywniak 
przygotował dysertację Jan Gorczyczewski – tłumacz, satyryk i krytyk, na jej pod-
stawie uzyskał stopień naukowy doktora (1978), a w 3 lata później wydał rozprawę 
drukiem (1981). Gorczyczewski nie należał może do najwybitniejszych pisarzy stu- 
lecia XVIII i początku XIX wieku, zasługi tego twórcy dla Poznania i Wielkopolski 
były jednak znaczące. Pokrzywniak miał do satyryka sentyment i często o nim 
mówił przy różnych okazjach – chyba ostatni artykuł uczonego na ten temat: Jan 
Gorczyczewski – Wielkopolanin mało znany, ukazał się w miesięczniku „Kronika 
Miasta Poznania” (2006, nr 4). 

W czasach Solidarności Pokrzywniak aktywnie uczestniczył w ruchu wielkich 
zmian. W latach 1980–1981 był redaktorem naczelnym miesięcznika „Środowisko”, 
wydawanego przez NSSZ „Solidarność” UAM.

W rok po uzyskaniu stopnia doktora został mianowany na stanowisko adiunk-
ta i jego kariera akademicka potoczyła się zgodnie z obowiązującym w świecie 
naukowym rytmem. Stopień doktora habilitowanego nadano mu 19 XII 1994, 
podstawą przewodu była opublikowana wcześniej rozprawa Komedie Ignacego 
Krasickiego (Poznań 1994), tytuł profesorski przyznano Pokrzywniakowi 12 VII 
1999, a w 2001 roku – objął stanowisko profesora zwyczajnego. 

W macierzystej uczelni piastował wiele ważnych funkcji. W roku 1996 został 
członkiem Senatu UAM i uczestniczył w jego pracach do 2016 roku. Również w ro- 
ku 1996 wybrano go na dwie kadencje na stanowisko dyrektora Instytutu filolo- 
gii Polskiej UAM. W latach 2005–2012 sprawował urząd dziekana Wydziału filo- 
logii Polskiej i Klasycznej. W roku 2014 pełnił jeszcze obowiązki dziekana Wydzia-
łu Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu. Zresztą przez wiele lat wykładał w Kali-
szu i zawsze dobrze wspominał te spotkania ze studentami. 
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Dla osób przyjeżdżających z zewnątrz jego działalność na Wydziale filologii 
Polskiej i Klasycznej budziła podziw. Otoczony uznaniem i serdecznością współ-
pracowników, był dla nich – jak można było sądzić – niekwestionowanym autory-
tetem. Dumny z osiągnięć swojego wydziału, jak prawdziwy gospodarz oprowadzał 
gości po reprezentacyjnym gmachu dawnej pruskiej Komisji Kolonizacyjnej przy 
ul. fredry 10, wybudowanym na początku XX wieku. Dziekan pokazywał witraże 
umieszczone w ogromnych oknach głównego holu i klatki schodowej, przedstawia-
jące najważniejszych polskich pisarzy, wyremontowaną salę obrad Rady Wydziału 
na najwyższym piętrze, nazywaną Salonem Mickiewicza pod Kopułą, przestronne 
sale wykładowe i pokoje profesorskie, nowoczesną Bibliotekę Wydziału z salą te-
atralną im. Wojciecha Bogusławskiego, usytuowaną na tyłach Collegium Maius. 
Biblioteka ta od 17 I 2018 nosi imię Profesora. 

W środowisku polonistycznym prof. Pokrzywniak cieszył się powszechnym 
szacunkiem, wynikającym zarówno z autorytetu naukowego, jak i cech charakte-
ru: życzliwy, spokojny, wyważony, podejmował decyzje w sposób merytoryczny, 
dbając o interesy całego środowiska. Te same opinie powtarzały osoby współpra-
cujące z Profesorem w Komitecie Badań Naukowych, w Komitecie Nauk o Litera-
turze PAN (był jego członkiem w latach 1996–2002), Komitecie Ewaluacji Jednostek 
i w wielu innych gremiach. W roku 2000 w Poznaniu doszło do pierwszego spo-
tkania dyrektorów tych instytutów i wydziałów polonistycznych, które posiadały 
już certyfikat Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej przekształconej potem 
w Państwową Komisję Akredytacyjną 1. Kolejne takie spotkanie odbyło się w na-
stępnym roku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, w Domu Pracy Twórczej Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego, zwanym Rajchertówką. W ten sposób powstała 
Konferencja Dyrektorów Polonistyk Akredytowanych – niesformalizowane stowa-
rzyszenie kierowników elitarnych ośrodków polonistycznych („urzędników” polo-
nistycznych – jak mówił i pisał prof. Pokrzywniak), przekształcone w kilka lat 
później, w związku ze zmianami zasad przeprowadzania akredytacji, w Konferen-
cję Dyrektorów Polonistyk Uniwersyteckich 2. Prof. Pokrzywniak był współtwórcą 
tej instytucji i jej pierwszym, wieloletnim przewodniczącym. Dbał o liczny udział 
przedstawicieli poszczególnych jednostek w obradach, o rangę Ogólnopolskiego 
Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą pracę magisterską z zakresu 
filologii polskiej (w dwóch kategoriach: literaturoznawstwa i językoznawstwa), 
wspomagał zainicjowaną na KUL-u serię „Młoda Polonistyka”, w której wydawano 
rozprawy laureatów Konkursu Zgorzelskiego. Spotkania Konferencji Dyrektorów 
Polonistyk Uniwersyteckich służyły integracji środowiskowej, wymianie doświad-
czeń i opinii, dyskusjom na temat reform programowych, ale formułowano na nich 
także listy kierowane do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, do Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawach: dwudyscyplinowości studiów (eduka-
cji każdego przyszłego nauczyciela w zakresie dwóch dyscyplin), przekształcenia 

1 Zob. J. T. P o k r z y w n i a k, Od akredytacji do integracji. Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich. 
W zb.: Przyszłość polonistyki. Koncepcje – rewizje – przemiany. Red. A. D z i a d e k, K. K ł o s i ń s k i, 
f. M a z u r k i e w i c z. Katowice 2013, s. 343–346.

2 Zob. ibidem, s. 344.
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5-letnich, jednolitych studiów magisterskich w dwustopniowe (licencjackie i ma-
gisterskie), standardów kształcenia dla filologii polskiej, zmian w specjalizacji 
nauczycielskiej, obniżenia punktacji za publikacje naukowe z filologii polskiej, 
wprowadzenia krajowych ram kwalifikacji zapisu „specjalizacji” bądź „specjalności” 
na dyplomach polonistycznych i w wielu innych kwestiach, które przedstawiciele 
MNiSW tak hojnie zrzucali na środowiska akademickie, jakby nie zdając sobie 

sprawy z daleko idących konsekwencji permanentnych reform. Konferencja z po-
wodzeniem wspópracowała z innymi instytucjami reprezentującymi środowisko – 
z Radą Główną Szkolnictwa Wyższego, Komitetem Nauk o Literaturze PAN i z Ko-
mitetem Językoznawstwa PAN. Przewodniczenie obradom przez prof. Pokrzywnia-
ka pozwalało reprezentantom poszczególnych ośrodków zobaczyć te wszystkie 
problemy z dystansu, bez emocji, podjąć środki zaradcze, wypracować najlepsze 
decyzje, by przenieść je potem do konkretnych jednostek akademickich. Po pewnym 
czasie utarło się, że majowe spotkania organizowano w różnych uniwersytetach, 
jesienne – w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, w bezpośredniej bliskości KUL-u, na 
którym prowadzono sprawy organizacyjne Konferencji i wspomnianego Konkursu. 
Na uroczystych galach, odbywających się na KUL-u, na których wręczano nagro-
dy laureatom Konkursu Zgorzelskiego, zawsze był obecny. Profesor potrafił nadać 
tym wszystkim spotkaniom niepowtarzalną atmosferę, np. te odbywające się 
w Kazimierzu Dolnym zostały utrwalone wieczornymi spacerami na rynek. To 
właśnie dzięki prof. Pokrzywniakowi Konferencja zyskała taką wysoką rangę, 
przynosząc – na różne sposoby – wymierny pożytek całemu środowisku poloni-
stycznemu. I był Profesor zawsze obecny na uroczystej gali wręczenia nagród w tym 
konkursie, w Sali KUL. Wielokrotnie ubolewał nad „fatalnym w skutkach i ciągle 
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trudnym do przezwyciężenia” podziałem filologów-polonistów na dwie różne dys-
cypliny: literaturoznawców i językoznawców 3.

Przez wiele lat Profesor systematycznie współdziałał z Pracownią Oświecenia 
Instytutu Badań Literackich PAN, w latach 2006–2010 był członkiem z wyboru 
Rady Naukowej IBL PAN i w naturalny niejako sposób został później przewodni-
czącym rady cyfrowego „Biuletynu Polonistycznego” (po reaktywowaniu go w IBL) – 
najważniejszego portalu polonistycznego w kraju i poza jego granicami. Przez cały 
czas swojej środowiskowej aktywności otaczał opieką autorów prac magisterskich 
i doktorskich, recenzował doktoraty, habilitacje, a po uzyskaniu tytułu naukowe-
go – profesury. Dwukrotnie był także recenzentem doktoratów honoris causa – naj-
bardziej prestiżowego z akademickich wyróżnień: Petera Brooka na UAM (2005) 
i Teresy Kostkiewiczowej na KUL-u (2011). 

Zainteresowania naukowe prof. Pokrzywniaka od początku koncentrowały się 
wokół literatury polskiego oświecenia. W parze z nimi szedł ten szczególny rodzaj 
społecznego czy może raczej środowiskowego zaangażowania, tak dobrze widoczny 
w przedstawionych tu wcześniej rodzajach akademickiej aktywności. Wraz z Boże-
ną Chrząstowską i Marią Adamczyk był Pokrzywniak autorem podręcznika do 
I klasy liceum ogólnokształcącego Starożytność – oświecenie (wyd. 1: Warszawa 
1987; ukazało się aż 14 edycji do 2000 roku 4), ponadto w serii „Biblioteka Poloni-
styki” opublikował książkę Ignacy Krasicki (1992), pisał do wspomnianej już „Kro-
niki Miasta Poznania”, wielokrotnie brał udział w poznańskich i ogólnopolskich 
dyskusjach, panelach poświęconych sytuacji polonistyki, nauk humanistycznych 
i środowiska akademickiego w ogóle, był uczestnikiem kongresów, konferencji, 
zjazdów polonistycznych. Należał także do Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk, Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza i Polskiego Towarzystwa 
Badań nad Wiekiem Osiemnastym oraz do Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha 
Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Mimo tak licznych, trwających latami obowiązków organizacyjnych i funkcji 
prof. Pokrzywniak nieustannie pracował naukowo. Pisał o większości spośród oświe-
ceniowych twórców: o Stanisławie Trembeckim, Adamie Naruszewiczu, franciszku 
Karpińskim, franciszku Dionizym Kniaźninie, Michale Dymitrze Krajewskim, Gra-
cjanie Piotrowskim, Józefie Wybickim. „Jego” pisarzem był jednak przede wszystkim 
Krasicki. Poświęcił mu wiele czasu i uwagi naukowej. Poza wspomnianą książką 
o charakterze popularnonaukowym (drugie podobne wydanie ukazało się w oficynie 
„Rebis” w 1995 roku) napisał świetny wstęp do edycji Satyr i listów (Wrocław 1988, 
1999) w opracowaniu Zbigniewa Golińskiego („Biblioteka Narodowa” seria I, nr 169), 
przygotował do druku tom zawierający wszystkie Komedie Krasickiego (Poznań 2016) 
do wydania krytycznego Dzieł zebranych tego pisarza, pod redakcją Golińskiego, 

3 Ibidem, s. 346.
4 Korzystam z informacji zawartych w ważnym i świetnie udokumentowanym artykule: B. J u d- 

k o w i a k, K. M e l l e r, Wspomnienie o naszym Profesorze: Tomasz Pokrzywniak. „Dobrze było z Nim 
być”. „Życie Uniwersyteckie” [UAM] Poznań 2017, nr 1. Przedruk w: Józef Tomasz Pokrzywniak 
(1947–2017) – nasz profesor. „filologia Polska. Roczniki naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego” 
2018, z. 4. Na stronie: https://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/publication/59680/edition/51281/con- 
tent?ref=desc (data dostępu: 31 I 2020). Pokrzywniak był członkiem Rady Naukowej Roczników.
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a po jego śmierci w 2008 roku doprowadził do wznowienia zatrzymanych na wiele 
lat prac nad edycją, uzyskując na ten cel grant z Narodowego Programu Rozwoju 
Humanistyki oraz sam przejął i kontynuował redakcję tych dzieł. Niemałe znaczenie 
mają też rozsiane po tomach zbiorowych artykuły o Krasickim: o jego związkach 
z Lidzbarkiem Warmińskim, o kobietach w utworach XBW, o jego stosunku do in-
surekcji kościuszkowskiej, o Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkach, o Mysze-
idzie, o treściach religijnych w pisarstwie XBW. 

Ostatnią książką Profesora była monografia Ignacy Krasicki wśród pisarzy 
oświecenia (Poznań 2015), zbierająca rozproszone wcześniej rozprawy. Część pierw-
sza miała charakter generalizujący: pokazywała pisarzy polskiego oświecenia 
z perspektywy 200 lat recepcji i w opiniach Adama Mickiewicza – wykładowcy 
Collège de france. W części drugiej znalazły się prace dotyczące samego Krasickie-
go, tworzące summę rozpoznań prof. Pokrzywniaka, a zarazem portret XBW ugrun-
towany podczas wielu lat badań, kiedy to stopniowo uczony wchodzi w szczególny 
rodzaj bliskości z poetą, o którym pisze. Jak nikt inny Profesor rozumiał jego wy-
bory i motywacje, powściągliwość deklaracji światopoglądowych przy żelaznym 
trzymaniu się raz wybranych wartości, pozorny sybarytyzm, skrywający nieustan-
ny wysiłek myśli i niebywałą pracowitość, mądrość i odwagę politycznych wyborów, 
pozwalających bez koniunkturalnych ustępstw uzyskać maksimum pożytku dla 
swojego środowiska. Jest to portret napisany z humorem, a zarazem wnikliwy 
i głęboko sięgający do rzeczywistych sensów spuścizny Księcia Biskupa, wskazu-
jący trwałość stereotypów recepcji, ale i siłę oddziaływania wielu jego drobnych 
utworów, na zawsze już osadzonych w polskiej pamięci zbiorowej. Jeśli dodamy do 
tej charakterystyki zasadę umiaru, „złotego środka”, optymizm poznawczy, ufność 
i otwartość wobec innych, otrzymamy jednocześnie wszechstronne podsumowanie 
badań prof. Pokrzywniaka nad Krasickim oraz jego epoką – i w pewnej mierze 
zwierciadlany autoportret Uczonego, który w pisarzach sprzed dwóch stuleci naj-
lepiej dostrzegał to, co dla niego samego było najważniejsze 5. 

Józef Tomasz Pokrzywniak uczestniczył niemal we wszystkich spotkaniach 
naukowych badaczy literatury polskiego oświecenia – przyjeżdżał z referatami na 
kongresy oświeceniowe do Wrocławia i Krakowa, na konferencje organizowane 
w IBL PAN, na Czytanie Kniaźnina do Zakopanego (2010), na grantowe konferencje 
poświęcone „Czytaniu poetów polskiego oświecenia” (2013–2015). Ostatnia z nich, 
dotycząca Karpińskiego, została przeprowadzona w Klewinowie na Podlasiu, wsi 
nieopodal Białegostoku, w maju 2016. Profesor musiał wyjechać wcześniej – służ-
bowe sprawy wzywały go do Poznania. Żegnaliśmy go wspólnie, stojąc gromadą 
przed budynkiem wśród drzew z widokiem na rozległe pola, a Tomasz Pokrzywniak, 
uśmiechając się jak zawsze serdecznie do wszystkich, odjeżdżał swoim samochodem 
w długą drogę do Poznania. Na III Kongresie Badaczy Osiemnastego Wieku, który 
odbywał się w tym mieście w dniach 15–17 IX 2016, Profesor pojawił się tylko na 

5 Zob. informacje, uwagi i opinie zawarte w zbiorze Złoty środek. Literatura wobec rozterek, niepoko-
ju i poszukiwania równowagi. Studia poświęcone pamięci Profesora Józefa Tomasza Pokrzywniaka 
(Red. nauk. G. R a u b o, K. T r y b u ś. Poznań 2017). Szczególnie istotne są tu prace G. R a u b y 
i K. T r y b u s i a  Wprowadzenie. Wdzięczność i pamięć oraz V. S z o s t a k  – I właśnie ktoś taki 
nam teraz odszedł.  
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chwilę. Był już bardzo chory. Jego pogrzeb zgromadził dużą część badaczy oświe-
cenia, przyjaciół i współpracowników Profesora, którzy – po uroczystościach – wspo-
minali go na wieczornym spotkaniu Jemu poświęconym.

Tomasz Chachulski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 
– Cardinal Wyszyński University, Warsaw
ORCID: 0000-0001-7449-8022
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OBITUARY: JÓZEf TOMASZ POKRZYWNIAK (January 16th, 1947—January 15th, 2017)

The paper is a remembrance text about professor Józef Tomasz Pokrzywniak, a distinguished scholar 
specialising in the Polish Enlightenment literature, especially in Ignacy Krasicki’s and Jan Gorczyczew-
ski’s creativity, Adam Mickiewicz University of Poznań employee, Dean of the faculty of Polish and 
Classical Philology, Adam Mickiewicz University of Poznań. Professor Józef Tomasz Pokrzywniak was 
a member of many institutions that linked scholars and Polish teaching organisers all along Poland.
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MIECZYSŁAW INGLOT (11 stycznia 1931 – 24 marca 2019)  
WSPOMNIENIE

Profesor Mieczysław Inglot urodził się 11 stycznia 1931 we Lwowie. Jego rodzicami 
byli profesor Stefan Inglot, badacz historii gospodarczej i społecznej, oraz Mieczy-
sława z domu Rozenhnal. familia Inglotów wywodzi się od niemieckich osadników, 
którzy w XIV wieku znaleźli swe miejsce we wsi Albigowa. Mieczysław Inglot miesz-
kał we Lwowie do chwili, gdy w 1942 roku przeniósł się wraz z rodzicami do Albi-
gowej – jak wspominał w wywiadzie dla Magdaleny Bajer – wsi „postępowej”, gdzie 
żyli jego dziadkowie. Tam też podjął naukę na tajnych kompletach. Po wojnie – już 
w Krakowie – został uczniem IV Liceum i Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza. 
Świadectwo maturalne otrzymał w 1949 roku. Następnie rozpoczął na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim studia polonistyczne, które ukończył w 1954 roku. Już wtedy 
pociągała go wyraźnie droga naukowa. Na krakowskim uniwersytecie kontynuował 
studia aspiranckie. Został zatrudniony w 1957 roku w Katedrze Literatury Polskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Początkowo jako starszy asystent, a następnie jako 
adiunkt. Ważnym argumentem przy wyborze Wrocławia była nie tylko wysoka 
pozycja polonistyki wrocławskiej, ale i piękne oczy Anny Dubowskiej, poznanej 
w 1953 roku w Ostródzie na zjeździe Studenckich Kół Naukowych.

W roku 1959 obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim dysertację doktorską pt. 
Poglądy literackie koterii petersburskiej w latach 1832–1851, której promotorem 
był prof. Kazimierz Wyka. Postać Mistrza uniwersyteckiego często pojawiać się 
będzie w wypowiedziach i wspomnieniach Inglota. W roku 1965 na Uniwersytecie 
Wrocławskim uzyskał on stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy 
Polskie czasopisma literackie ziem litewsko-ruskich w 1832–1851. Rok później 
otrzymał stanowisko docenta. Od roku 1972 kierował Zakładem Nauczania Języka 
i Literatury Polskiej (następnie przekształconego w Zakład Metodyki Nauczania 
Języka i Literatury Polskiej) w Instytucie filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocław-
skiego. W roku 1976 mianowany został profesorem nadzwyczajnym, a w 1984 roku 
profesorem zwyczajnym w zakresie nauk humanistycznych. 

W maju 2018 Profesor wystąpił z pomysłem przygotowania i wydania – z okazji 
50-lecia istnienia Zakładu – specjalnego numeru „Prac Literackich”, polonistycz-
nego czasopisma naukowego, które ukazuje się we Wrocławiu od 1956 roku (jako 
redaktor naczelny rozmawiałem na ten temat z Profesorem). Niestety, śmierć nie 
pozwoliła mu na zrealizowanie tego pomysłu (Choć warto wspomnieć, że projekt 
nie przepadł – jego kontynuacji podjęła się dr hab. Dorota Michułka, uczennica 
Inglota). 

W latach 1966–1969 wykładał też Inglot w Opolskiej Wyższej Szkole Pedago-
gicznej. Pracował także w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 
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w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu oraz w Katedrze filolo- 
gii w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Kato- 
wicach. 

Od roku 1972 do 1987 wchodził w skład Zarządu Głównego Towarzystwa im. 
Marii Konopnickiej, od 1957 roku należał do Towarzystwa Literackiego im. Adama 
Mickiewicza, w okresie 1966–1987 pełnił funkcję prezesa Oddziału Wrocławskiego, 
od 1981 roku także przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Towarzystwa. Od roku 
1966 był członkiem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, a w 1992 roku został 
jego wiceprezesem. 

W latach 1973–1990 współpracował z Wrocławskim Oddziałem Instytutu 
Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, od 1974 roku był przewodniczącym 
Okręgowego Komitetu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla szkół średnich 
we Wrocławiu. W okresie 1975–1990 należał do Rady Naukowej Biblioteki Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, w tym, w latach 1981–1984, pełnił funkcję jej prze-
wodniczącego, a od roku 1987 do 1990 – wiceprzewodniczącego.

W latach 1981–1983, 1987–1990 i 2000–2003 był członkiem Komitetu Nauk 
o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, a w latach 1976–1986 członkiem Komisji 
Historii Prasy przy Komitecie Nauk Historycznych PAN.

W roku 1978 został radnym Dzielnicowej Rady Narodowej Wrocław – Stare 
Miasto, którą to funkcję pełnił do 1984 roku.

W roku 1957 ożenił się z młodą lekarką Anną Dubowską, która w przyszłości 
zostanie wybitnym hematologiem. Niestety, zmarła ona przedwcześnie w 1998 ro- 
ku. Mieli dwoje dzieci: syna Tomasza i młodszą od niego córkę Dorotę. Tomasz, 
mocno związany z patriotycznymi ruchami studenckimi, internowany w czasie 
stanu wojennego otrzymał następnie paszport w jedną stronę i wyjechał do Sta- 
nów Zjednoczonych Ameryki, gdzie zrobił karierę naukową. Po roku 1989, w innej 
już sytuacji politycznej, zaczął odwiedzać rodzinny kraj, kiedy tylko było to moż-
liwe. Dorota ukończyła wrocławską polonistykę oraz anglistykę. Odżegnywała się 
jednak zdecydowanie od drogi naukowej swych rodziców, podejmując pracę w za-
wodzie nauczycielskim. 

Był Mieczysław Inglot wybitnym literaturoznawcą: historykiem literatury pol-
skiej, badaczem romantyzmu, edytorem wielkich tekstów romantycznych, a po-
nadto cenionym dydaktykiem, znakomitym nauczycielem języka polskiego i litera-
tury. Mógł poszczycić się niezwykle bogatym i znaczącym dorobkiem naukowym, 
dydaktycznym oraz edytorskim. Nikt do tej pory nie zestawił pełnej bibliografii jego 
prac. W księdze dedykowanej mu z okazji siedemdziesiątych urodzin dr Aleksander 
Kuzik z Instytutu filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego opracował biblio-
grafię za lata 1950–2000, która liczyła 481 pozycji. Na liście bibliograficznej na 
stronie Instytutu filologii Polskiej wymienionych jest kolejnych 90 jego prac, po-
wstałych w latach 2001–2010. Jakie publikacje ukazały się po 2010 roku do 
śmierci Profesora, nie wiemy. Ustalenie tego i zweryfikowanie całości to zadanie 
przyszłego biografa i bibliografa dorobku naukowego Inglota. A warto też pamiętać, 
że w latach pięćdziesiątych XX wieku pisywał on i publikował również wiersze. Spod 
jego pióra wyszło blisko 30 książek. Podejmowały one najważniejsze wątki związa-
ne z twórczością wielkich romantyków polskich, takich jak Adam Mickiewicz, 
szczególnie ulubiony Juliusz Słowacki, ciągle zapoznany Seweryn Goszczyński, 
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nowatorsko czytany i interpretowany Cyprian Norwid czy Aleksander fredro, któ-
rego pisarstwo Profesor analizował wielostronnie. Dał się też poznać jako wytraw-
ny edytor i komentator takich dzieł m.in., jak fredry Dożywocie, Śluby panieńskie, 
Zemsta, Goszczyńskiego Król zamczyska, Krasińskiego Nie-Boska komedia, Sło-
wackiego Fantazy i Balladyna, Norwida Wybór wierszy. 

Za swoją działalność naukową, edukacyjną i społeczną został Mieczysław Inglot 
uhonorowany Medalem Budowniczego Wrocławia, Medalem Komisji Edukacji Na-
rodowej (1976) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1978).

Po tych szkicowych biograficznych informacjach dotyczących dorobku naukowego 
Profesora oraz jego sylwetki jako badacza chciałbym przywołać garść wspomnień, 
które ukazują go w mniej oficjalnym wymiarze, właściwym dla poetyki tego typu 
wypowiedzi. Odwołuję się w tym fragmencie do wydarzeń, których najczęściej byłem 
uczestnikiem lub usłyszałem o nich od pracowników Instytutu filologii Polskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego.

Po przyjeździe do Wrocławia w 1957 roku Inglot szybko został zaakceptowany 
przez „mikulczyków”, uczniów prof. Tadeusz Mikulskiego, ówczesnego szefa polo-
nistyki wrocławskiej. Ważnym czynnikiem była tu przyjaźń łącząca Kazimierza 
Wykę z Mikulskim. Proces adaptacji Inglota w środowisku wrocławskim nie prze-
biegał jednak bezproblemowo. Dziennikarz i młody ideolog Bogdan Bąk zaatakował 
kiedyś prof. Bogdana Zakrzewskiego, kierownika Katedry Historii Literatury Polskiej, 
iż zatrudnił „pana importowanego z Krakowa”, miasta uznawanego przez ówczesnych 
marksistów za ostoję sił burżuazyjnych.

Profesora Inglota cechowała życzliwość wobec ludzi, starał się pomagać im 
w trudnych sytuacjach. Gdy w roku 1960 kierowniczka biblioteki katedralnej, aby 

M i e c z y s ł a w  I n g l o t
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otrzymać mieszkanie, musiała wpłacić kaucję w wysokości 6000 złotych – a sta-
nowiło to kwotę zawrotną dla młodej bibliotekarki, zarabiającej 2000 złotych mie-
sięcznie, co ledwie pozwalało wiązać koniec z końcem – człowiekiem, który jej 
wtedy pomógł, pożyczając ową sumę, był Inglot. Od tej pory mieszkanie to było 
miejscem spotkań towarzyskich części pracowników. Bywanie tam uważano za 
wyróżnienie. Gdy przyszedł czas na remont, przeprowadzili go właśnie stali bywal-
cy (pod moją wodzą), a po wykonaniu wszystkich prac gospodyni podjęła nas 
smakołykami, Profesor Inglot zaś – zgodnie z tradycją – jak dawny podczaszy otwo-
rzył butelkę wina, napełnił kieliszki i następnie wzniósł toast za pomyślne ukoń-
czenie remontu.

Spotkania towarzyskie pracowników Instytutu odbywały się też w stołówce 
Biblioteki Ossolineum, gdzie niejednokrotnie widywało się Inglota prowadzącego 
dysputę np. z Romanem Kaletą czy Romanem Sobolem lub prof. Władysławem 
floryanem. Jednak miejscem szczególnie popularnym była biblioteka instytutowa, 
a zwłaszcza gabinet jej kierowniczki, w którym chętnie przesiadywali pracownicy, 
dyskutując w przerwach pomiędzy zajęciami. 

Inglot bardzo lubił dzieci i chętnie je widywał w towarzystwie rodziców, których 
od czasu do czasu do siebie zapraszał. Pamiętam dobrze, kiedy w czerwcu 2001 
zorganizowano w klubie uniwersyteckim uroczystość z okazji jego siedemdziesiątych 
urodzin, połączoną z wręczeniem księgi pamiątkowej, zredagowanej przez prof. 
Władysława Dynaka. W uroczystości tej uczestniczyły także dzieci pracowników 
(wśród nich dwie moje córki), które były przez Profesora zachęcane do zabawy, 
czasem nawet zbyt dynamicznej. „Bohaterem” uroczystości był żurek, podawany 
w małych bochenkach zakopiańskiego chleba, którym delektował się zarówno 
Profesor (znany wśród przyjaciół i pracowników jako smakosz), jak i jego goście.

Profesor Inglot miał zwyczaj w czasie rozmowy, ale także wystąpień publicznych 
zamykać oczy i kręcić guzik od marynarki. W zależności od tematu, charakteru 
i stosunku emocjonalnego malowała się na jego twarzy albo aprobata, albo niechęć 
czy zdegustowanie. Chętnie też zabierał głos na różnych spotkaniach naukowych. 
Zadawał – dość często, np. podczas obron doktorskich czy kolokwiów habilitacyj-
nych – pytania niekiedy dość kłopotliwe dla pytanego. Tym bardziej że obudowane 
były obszerną dygresją.

Z pozoru dość zasadniczy, był Inglot człowiekiem towarzyskim i dowcipnym. 
Jego talent do opowiadania anegdot objawił się w latach osiemdziesiątych. Ze szcze-
gólnym upodobaniem Profesor serwował słuchaczom dowcipy polityczne. Gromadził 
je i po latach wydał w formie antologii. Kiedyś na zajęciach ze studentami opowiadał 
o sobie i z rozbawieniem wyznał, że w szkole nazywano go Mewą, nie wyjaśnił jed-
nak – dlaczego.

Z Profesorem Inglotem po raz pierwszy spotkałem się osobiście 5 marca 1973. 
Był to dzień obrony mojej pracy magisterskiej, którą on recenzował, a promował 
mój Mistrz, prof. Bogdan Zakrzewski. Później Inglot był też recenzentem dysertacji 
doktorskiej i uczestniczył w moim kolokwium habilitacyjnym. Pytał mnie wtedy – 
pamiętam dobrze, choć minęło ponad ćwierć wieku – o bajkopisarstwo Morawskie-
go. W jakiś czas potem w trakcie rozmowy telefonicznej zaproponował przejście na 
ty. Było to dla mnie spore przeżycie. Dużym przeżyciem było także to, że kiedyś, 
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po konferencji naukowej w Jarosławiu poświęconej fredrze, poszedłem z nim 
(i z prof. Zakrzewskim) do restauracji na piwo. 

I jeszcze jedno migwkowe wspomnienie. Wiosną 2019 Profesor Inglot zadzwonił 
do mnie i zadeklarował przekazanie części swego księgozbioru bibliotece Karkono-
skiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, z którą był od lat związany. 
Uczelnia otrzymała około 900 woluminów. Jako rektor z ogromną wdzięcznością 
przyjąłem ten cenny dar.

Zmarł Profesor dr habilitowany Mieczysław Inglot we Wrocławiu 24 marca 2019, 
przeżywszy 88 lat.

Marian Ursel
Uniwersytet Wrocławski – University of Wrocław
ORCID: 0000-0001-6952-9146

A b s t r a c t

OBITUARY: MIECZYSŁAW INGLOT (January 11th, 1931—March 24th, 2019)  
A REMEMBRANCE

The remembrance is devoted to professor Mieczysław Inglot, an outstanding specialist in Polish  
Romantic literature and its meritorious populariser, researcher mainly in Juliusz Słowacki’s and 
Aleksander fredro’s creativity, and editor of their output. The professor’s field of interest also included 
so-called minor authors’ home literature 1832—1863. His great achievements are also found in the 
methodology of Polish literature teaching. He supervised many masters of arts and doctors of philoso-
phy in the field of humanities. 

Professor Inglot died aged 88.
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HALINA KRUKOWSKA (26 września 1937 – 28 lipca 2019) 
WSPOMNIENIE

Osobowość

Odeszła 28 lipca 2019. Profesor Halina Krukowska była najbardziej wyrazistą 
osobowością polonistyki białostockiej. Wraz z jej śmiercią, a wcześniej z odejściem 
jej rówieśnicy, prof. Elżbiety feliksiak, zamknęła się epoka w dziejach środowiska 
filologicznego, które obie uczone współtworzyły niemal od samego początku i któ-
remu nadawały ton 1. Profesor Krukowską należy nazwać współtwórczynią podlaskiej 
polonistyki i w pełni twórczynią białostockich badań nad literaturą romantyzmu. 
Nade wszystko była legendarną postacią białostockiego środowiska naukowego.

Chciałbym jednak, by poza przywołaniem dokonań wybrzmiało tu coś jeszcze 
o samej Halinie Krukowskiej: była wielką, oryginalną osobowością, człowiekiem 
dobrym, o przenikliwej inteligencji i niezwykłej precyzji myślenia. Wiele wymagała 
od siebie, dlatego wiele mogła wymagać od innych. Znana była w swym środowisku 
z nieustępliwej, szlachetnej prostolinijności i prawdomówności. Zawsze mówiła to, 
co myśli, nawet jeśli u większości nie znajdowało to poklasku. Nie tylko na Uni-
wersytecie, lecz i w działalności publicznej za kierunkowskaz uważała Prawdę. To 
kazało jej przez całe życie przeciwstawiać się, jak z emocjami mówiła, „komunie”. 
Zaangażowała się w organizowanie struktur NSZZ „Solidarność”, a po 13 XII 1981 – 
w pomoc uwięzionym, internowanym. W stanie wojennym komisja weryfikacyjna 
negatywnie oceniła jej postawę polityczną i predyspozycję do pracy w „socjalistycz-
nym państwie”. Zawsze chciała, by dla przestrogi przypominać, że komisję tę two-
rzyli jej jeszcze niedawni koledzy z uczelni.

Lubiła zaznaczać, iż należy do określonej formacji intelektualnej i duchowej: iż 
jest reprezentantką tradycji patriotycznej i katolickiej. Nigdy nie towarzyszył temu 
dystans do osób inaczej myślących, niewierzących. Przeciwnie – w wielonarodowym 
i wielowyznaniowym środowisku podlaskim kształciła osoby o najróżniejszych 
poglądach, przynależnościach konfesyjnych, postawach: katolików, prawosławnych, 
agnostyków i (co też bywało) ateistów. Wielu z nich zachowuje we wdzięcznej pa-
mięci doświadczenie spotkania ze znakomitą uczoną i pełnym pasji pedagogiem, 
jakim była autorka Nocy romantycznej. Angażowała się w działalność białostockie-

1 Obie zostały przez swoje środowisko uhonorowane księgami, jubileuszami. Zob. Światło w dolinie. 
Prace ofiarowane Profesor Halinie Krukowskiej. Red. K. K o r o t k i c h, J. Ł a w s k i, D. Z a w a d z-
k a. Białystok 2007. – Literatura, pamięć, kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Feliksiak. 
Red. E. S i d o r u k, M. M. L e ś. Białystok 2010. Zob. też V. W e j s - M i l e w s k a, Elżbieta Feli- 
ksiak (1937–2015). „Wiek XIX” 2014.
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go Klubu Inteligencji Katolickiej, gdzie stale wygłaszała odczyty o duchowym wy-
miarze literatury oraz współredagowała jego pismo „Słowo”.

Szczyciła się tym, iż jest uczennicą prof. Marii Janion. W innych kategoriach 
postrzegając od lat osiemdziesiątych XX wieku świat i literaturę, akcentowała 
publicznie, iż prof. Janion pozostaje dla niej „niedoścignionym wzorem nauczy- 
ciela akademickiego” 2. Jak powtarzała, jej Mistrzyni (nieodmiennie przez wielkie 
„M”) „była zawsze przygotowana, i to jak!”. Pasją pedagogiczną sama była zarażo-
na – bez reszty emocjonowała się dyskusjami na temat kolejnych „reform” oświa-
ty, publikowała teksty pokazujące alternatywne kierunki zmian 3. Białostockie 
licea (w tym szczególnie LO nr 1 im. Adama Mickiewicza) miały w niej niezawodną 
prelegentkę. Interesowała się problemem kształcenia nauczycieli na uniwersyte-
tach, działała aktywnie w Towarzystwie Literackim im. Adama Mickiewicza (Oddział 
Białostocki). 

Miała – przy całej swej pryncypialności – dar przyciągania ludzi, szczególnie 
młodych, zafascynowanych jej osobowością i zupełną wyjątkowością. Była znako-
mitym, lecz bardzo rzadkim typem wykładowcy. Wymagała od studentów, magi-
strantów i doktorantów tak dużo, iż niewielu z nich udawało się jej oczekiwania 
spełnić. Egzamin z literatury romantyzmu był owiany „czarną” legendą najtrud-
niejszego na polonistyce białostockiej. Tak było aż do połowy lat dziewięćdziesiątych, 
kiedy pozwoliła odpytywać studentów młodym, wtedy właśnie zatrudnianym asy-
stentom. Jej seminaria magisterskie miały najwyższy poziom, a magisterium na-
pisane pod kierunkiem Pani Profesor było powodem do chluby. Zdarzało się, że na 
niektórych studentów piszących magisterium patrzyła jakby z większą łagodnością, 
ale były to wyjątki. Kto przeszedł jej seminarium, zapamiętywał je do końca życia, 
a z każdym rokiem obraz surowej Pani Profesor ulegał idealizacji, „romantyzacji”.

Najzupełniej obce było jej słowo „kariera”. Krukowska jako pierwsza literatu-
roznawczyni w 50-letnich dziejach białostockiego środowiska filologicznego zrobiła 
habilitację. Przyznawała, iż zmobilizował ją do tego stan wojenny i ponure lata po 
nim. Nie chciała słyszeć, pomimo stałych zachęt ze strony kolegów, o podjęciu 
starań o profesurę belwederską (jest to jedna z rzeczy, do których nie udało mi się 
jej przekonać). Nie interesowały jej, co podkreślała, „tytuły”, fascynowały za to 
przejawy – jak lubiła mówić – „życia duchowego człowieka w literaturze, a szcze-
gólnie poezji”. Sama – choć niezmiernie rzadko – pisała wiersze, które niechętnie 
pokazywała, i to tylko najbliższym, nazywając je „zapisami snów”. Jej pasją było 
przede wszystkim językoznawstwo. Uwielbiała także kino. Znana też była z innych, 
zgoła nieliterackich, zaskakujących zamiłowań – znakomicie uzdolniona technicz-
nie, lubiła majsterkować, remontować, naprawiać swój samochód 4. Kiedy w stanie 

2 Oczywiście na słynnym „drzewie” przedstawiającym uczniów prof. Janion znajdziemy prof. Kru-
kowską i jej wychowanków. Zob. też H. K r u k o w s k a, „Balladyna” Juliusza Słowackiego w świe-
tle rozprawy Alfreda de Vigny. Rozważania o prawdzie w sztuce. W zb.: Księga Janion. Oprac. 
Z. M a j c h r o w s k i, S. R o s i e k. Gdańsk 2006.

3 Zob. H. K r u k o w s k a: Jaki powinien być polonista? „Tygodnik Kulturalny” 1975, nr 14; Nowa 
matura z języka polskiego. „Kurier Poranny” 2005, nr z 25 I.

4 O różnych pasjach Krukowskiej zob. artykuły w zb. Światło w dolinie: J. Ł a w s k i, Homo noctur-
nus. Romantyzm Haliny Krukowskiej. – D. K u l e s z a, Słowo. Nie tylko o wierszach Pani Profesor 
Haliny Krukowskiej. – I. S z c z e p a n k o w s k a, Właściwości języka poetyckiego w rozprawach 
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wojennym chciano ją wyrzucić z pracy na Uniwersytecie, postanowiła założyć 
warsztat stolarski. Wiele rzeczy do własnego gabinetu wykonała sama. 

Miała dar organizacyjny: stworzyła działającą od 1993 roku do dziś Naukową 
Serię Wydawniczą „Czarny Romantyzm”, w której ukazało się już prawie 50 tomów 
sławnych i zapomnianych dzieł z ciemnego nurtu. Kierowała zakładami, w powo-
łaniu dwóch uczestniczyła, objęła kierownictwo Instytutu filologii Polskiej na 
białostockiej uczelni. Trzeba powiedzieć, iż jakkolwiek rozmaicie układały się rela-

cje z ludźmi, których zatrudniała na uczelni, to jednak dzięki niej na filii Uniwer-
sytetu Warszawskiego, a potem na Uniwersytecie w Białymstoku zatrudniono 
spore grono jej uczniów, przyjaciół i współpracowników. Wymienić trzeba: dr. Zbi-
gniewa Suszczyńskiego (1958–2009) 5, dr hab. Danutę Zawadzką, prof. UwB, dr hab. 
Elżbietę Dąbrowicz, prof. UwB, dr. Krzysztofa Korotkicha, dr Barbarę Sawicką-
-Lewczuk, dr. Marcina Bajkę, dr. Marcina Lula oraz niżej podpisanego 6. Intereso-
wała się ich losem, nigdy nie potrafiła o bliskich jej pamięci osobach myśleć źle, 
przeciwnie: szukała tego, co dobre, zachowując zarazem postawę oddalenia od 
spraw bieżących, uważała bowiem, że nie wypada jej się angażować w życie samo-
dzielnie działających ludzi (poza sytuacjami, gdy wymagali pomocy, wtedy gotowa 
była nieść ją każdemu).

Pani Profesor Haliny Krukowskiej – spojrzenie językoznawcy. – D. Z a w a d z k a, Poczwarka faktu 
i motyl fikcji – parę uwag o historii według romantyków. 

5 Zob. I. A u t u c h i e w i c z, Zbigniew Suszczyński. Hasło w: Encyklopedia Solidarności. Na stronie: 
http://www.encysol.pl/w/index.php (data dostępu: 09 IX 2019).

6 Krukowska była ponadto zaangażowana w zatrudnieniu na uczelni m.in. dr. hab. Piotra Stasiewi-
cza, dr hab. Anny Wydryckiej, dr Katarzyny Sokołowskiej, dr. Wojciecha Wądołowskiego.

H a l i n a  K r u k o w s k a
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Osoby znające Krukowską wiedziały, że ma dwóch poetów, których „kocha nad 
życie”. Przede wszystkim Adama Mickiewicza. Uważała go, słusznie przecież, za 
jednego z najważniejszych liryków literatury powszechnej, a Pana Tadeusza za 
trudny do pojęcia fenomen poezji czystej 7. Mickiewicz stał się dla Krukowskiej 
wzorem postaw obywatelskich, przywódczych. Jak on, umiała mądrze i bezkom-
promisowo krytykować to, co ceniła, do czego przynależała: uniwersytet, instytucje 
kościelne, władze, szkołę, świat sztuki. Drugim arcypoetą Krukowskiej był autor 
genialnej Marii, Antoni Malczewski. Należała, jak powiadała, razem z nami, jej 
uczniamii, do tajemnego bractwa miłośników Marii, do „partii Malczewskiego”. 
Poemat, a pisała o nim tylko z pasją, wyrażał jej i naszą prawdę o tragizmie i osta-
tecznie daremności egzystencji, niepewności, kresie, którym człowiek może prze-
ciwstawić tylko pokorę poematowej Marii, kenotyczne uniżenie Miecznika na grobie 
córki i żony oraz mistycznie zabarwione intuicje religijne. Krukowska powtarzała 
często słowa Pieśni Masek: „Bo na tym świecie Śmierć wszystko zmiecie, / Robak 
się lęgnie i w bujnym kwiecie” 8. fascynacja Mickiewiczem i Malczewskim, egzy-
stencjalną stroną ich poezji, radykalizmem wyborów życiowych, postaw politycznych 
i poznawczych (mistyka/nihilizm) przekonywała nas do Pani Profesor. W jej egzal-
tacji duchowej, miłości do literatury i pięknie jej umysłu czysto myślącego o naj-
bardziej abstrakcyjnych kwestiach nie było ani jednej fałszywej nuty. Okazała się 
prawdziwa całą swą osobowością. Indywidualistką w każdym calu, skądinąd też 
była autorką hasła Indywidualizm w Słowniku literatury polskiej XIX wieku 9. 

Bardzo rzadko Krukowska wracała do wczesnego dzieciństwa, naznaczonego 
wojną. Właściwie wspominała je dopiero krótko przed śmiercią. W ostatnim z wy-
wiadów mówiła: 

Doświadczyłam wielu trudów i represji wojennych i powojennych. Przeżyłam Sowietów, Niemców, 
którzy notabene mieli w naszym pokoju swoją maszynerię nadawczo-odbiorczą, przez co żyliśmy wów-
czas w nieustannym strachu. Później, kiedy wojna się skończyła, niby był to rok pokoju, 1945, lecz 
dzieciństwo spędzało się w schronach. Dla dzisiejszej młodzieży słowo „schron” nie znaczy nic niepo-
kojącego, wręcz przeciwnie, A nasze dzieciństwo to było uciekanie od schronu do schronu [...]. Bardzo 
dotkliwie przeżyłam fakt dojścia do władzy i utrzymania jej przez komunę. Nie wiem dokładnie, kiedy 
to się stało, ale moja ulica, która od zawsze nazywała się Grodzieńska, jak tylko weszła komuna, prze-
mianowana została na Juliana Marchlewskiego. Nigdy nie mogłam zrozumieć, na jakiej zasadzie nastą-
piła zmiana nazw ulic. To było dla mnie tak duże przegięcie, i sama komuna, i to kłamstwo otaczające 
mnie, że zapragnęłam ucieczki od rzeczywistości, która mnie otaczała, i wejścia w świat literatury, 
która był wspaniała, czysta 10.

  7 H. K r u k o w s k a  poświęciła temu dziełu swą słynną rozprawę, która ostatecznie dała tytuł to-
mowi jej prac: „Pan Tadeusz” jako poezja czysta. Studia i szkice o Mickiewiczu. Białystok 2016 
(pierwodruk: 1993). Zob. J. Ł a w s k i, Z ducha Karpińskiego: Haliny Krukowskiej interpretacje 
„Pana Tadeusza”. W zb.: Z ducha Franciszka Karpińskiego. Studia i rozmowy. Red. D. K u l e s z a, 
J. Ł a w s k i. Białystok 2015.

  8 A. M a l c z e w s k i, Maria. Powieść ukraińska. Wprowadzenie H. K r u k o w s k a, J. Ł a w s k i. 
Wyd. 2. Białystok 2002, s. 157. Zob. Antoniemu Malczewskiemu w 170. rocznicę pierwszej edycji 
„Marii”. Materiały sesji naukowej, Białystok 5–7 V 1995. Red. H. K r u k o w s k a. Białystok 1997.

  9 H. K r u k o w s k a, Indywidualizm. 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–Warszawa–Kraków 1994. Hasło zrazu omyłkowo przypi-
sano w kilku wydaniach Słownika innemu autorowi.

10 „Człowiek to przepaść, której nie można zasypać”. Rozmowa z prof. Haliną Krukowską. Rozmawiał 
Ł. Z a b i e l s k i  [2018]. Tekst niepublikowany. 
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Była, rzec można, osobą pryncypialną, nieustępliwą, nie uznawała kompromi-
sów, kiedy chodziło o Prawdę (tak właśnie pisaną). Jak cierń tkwiło w Krukowskiej, 
często przypominane, doświadczenie wyrzucenia ze szkoły w okresie stalinowskim: 

jakimiś sobie tylko znanymi drogami mój ojciec wystarał się o miejsce dla mnie w Liceum im. Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci w Białymstoku. Było to „czerwone” liceum. w pełni tego słowa znaczeniu: stali-
nowskie. Młodzież nosiła tam medaliki ze Stalinem. I kiedy Stalin umierał, powiedziałam bardzo kry-
tyczne o nim zdanie, co rozpoczęło całą serię nieszczęść w moim życiu. Zaczęłam być wzywana przez 
dyrektora, zmuszana do tłumaczenia się. Co więcej, klasa mnie sądziła, nazwała „czarną reakcją”. Było 
to bardzo nieprzyjemne doświadczenie. A najbardziej przygnębiającym doznaniem był moment, kiedy 
wybrani nauczyciele tej szkoły, którzy nie mieli ze mną lekcji, przychodzili, otwierali drzwi klasy i py-
tali, która to jest Krukowska, po czym oglądali mnie jak jakieś egzotyczne zwierzę. Głośno zastanawia-
li się, jakim to sposobem w ich szkole znalazła się osoba, która ośmieliła się powiedzieć coś o Stalinie. 
[...] Rada pedagogiczna podjęła decyzję o usunięciu mnie ze szkoły 12 marca 1953 roku. Przypomnę, 
że Stalin umarł 5 marca tegoż roku. Ostatecznie zostałam usunięta ze szkoły z dwuletnim zawieszeniem 
w czynnościach uczennicy 11. 

Krukowska stała się potem w PRL-u obiektem ataków ze strony władz różnego 
szczebla, zawsze jako nieustępliwa antykomunistka.

Jej droga do nauki okazała się bardzo trudna. Lata studiów, jak nam opowia-
dała, były latami biedy, niedostatku, lecz i wielkiej pasji czytania, zachwycenia li-
teraturą.

Prace

Halina Krukowska ukończyła filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Gdańsku. Pod kierunkiem Marii Janion napisała rozprawę magisterską „Matka 
Joanna od Aniołów” Jarosława Iwaszkiewicza. Próba monografii. Po studiach 
otrzymała stypendium oraz propozycję uczestniczenia w pracach seminarium dok-
toranckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W roku 1970 uzyskała stopień doktora 
nauk humanistycznych na podstawie dysertacji Funkcje stylistyczne składni w po-
wieści poetyckiej wczesnego romantyzmu (promotor: prof. Maria Janion, recenzen-
ci: prof. Maria Renata Mayenowa i prof. Czesław Zgorzelski). Stopień doktora ha-
bilitowanego otrzymała na podstawie rozprawy Noc romantyczna (Mickiewicz, 
Malczewski, Goszczyński). Interpretacje (wyd. 1: Białystok 1985; wyd. 2: Gdańsk 
2011). Kolokwium habilitacyjne odbyło się na Uniwersytecie Warszawskim, pracę 
recenzowały prof. Maria Żmigrodzka, prof. Maria Grabowska i prof. Maria Janion. 
Książka o Nocy romantycznej stała się jednym z dokonań życia Krukowskiej. Była 
cytowana, komentowana, znana w zagranicznych ośrodkach slawistycznych. Po-
dobnie rzecz się miała z tomami „Czarnego Romantyzmu”, które bardzo szybko 
zyskały uznanie i w kraju, i za granicą.

W roku 1969 podówczas mgr Krukowska związała się z powstałą rok wcześniej 
Wyższą Szkołą Nauczycielską w Białymstoku. Na jej  fundamencie uruchomiono 
filię Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, a następnie, w 1997 roku, po-
wołano samodzielny Uniwersytet w Białymstoku. W latach 1969–1985 bez reszty 
pochłonęła Krukowską dydaktyka. W roku 1988, w 190 rocznicę urodzin Mickie-
wicza, zorganizowała pamiętną sesję poświęconą poecie, którą tak wspominała: 

11 Ibidem.
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Przyjechali najwybitniejsi badacze literatury. Wśród tych osobistości byli: prof. Zbigniew Sudolski, 
prof. Józef Bachórz, prof. Marta Piwińska, prof. Stanisław Makowski. To wydarzenie wielkiej wagi dla 
romantyzmu białostockiego, ponieważ na tej sesji wytworzyła się niezwykła atmosfera czci dla Mickie-
wicza. [...] Otrzymałam nawet list od profesora Samuela fiszmana z Department of Slavic Languages 
and Literatures na Indiana University w Bloomington z prośbą, by na język angielski przetłumaczyć 
moją rozprawę o Panu Tadeuszu 12.

Tytuł profesora Uniwersytetu w Białymstoku otrzymała w 1995 roku. W latach 
kolejnych kierowała Zakładem Literatury Polskiej. Z jej inicjatywy powołano, już 
po przekształceniu filii UW w Uniwersytet), niezależny Zakład Literatury Oświece-
nia i Romantyzmu (2000). Jego kierownikiem Krukowska była do roku 2007. Z tego 
Zakładu wyłoniła się z kolei kierowana przeze mnie Katedra Badań filologicznych 
„Wschód – Zachód”, której współpracownikiem Pani Profesor pozostała do końca. 
Pełniła funkcję dyrektora Instytutu filologii Polskiej UwB (1999–2002), należała 
do wydziałowej komisji dyscyplinarnej i komisji oceniającej. Z inicjatywy Krukow-
skiej Instytut rozwinął stałą współpracę ze środowiskiem nauczycielskim Białego-
stoku i Podlasia. 

Dr hab. Krukowska w roku 1993 zainaugurowała prace Redakcji Naukowej 
Serii Wydawniczej „Czarny Romantyzm” 13, której przez lata pozostawała redaktorem 
naczelnym. Do śmierci pełniła funkcję przewodniczącej Rady Redakcyjnej. W latach 
2012–2017 kierowała grantem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pod 
nazwą Krytyczna edycja wybitnych, zapomnianych dzieł XIX-wiecznej polskiej lite-
ratury romantycznej w NSW „Czarny Romantyzm”. W ramach tego projektu wyda-
no 10 tomów tekstów źródłowych z XIX wieku w opracowaniu krytycznym. Kieru-
jąc grantem, prof. Krukowska napisała bardzo obszerny wstęp do edycji krytycznej 
Lesława Romana Zmorskiego, redagowała tomy dramatów Wacława Szymanow-
skiego, polsko-angielskie wydanie Myśli nocnych Edwarda Younga, pierwsze po 
200 latach wznowienie Edmunda Stefana Witwickiego 14. Wkrótce została kierow-
nikiem kolejnego projektu NPRH, Kontynuacja krytycznych edycji wybitnych, za-
pomnianych dzieł XIX-wiecznej polskiej literatury romantycznej w NSW „Czarny 
Romantyzm” w XII tomach (2018–2022). Tej pracy już nie dokończy. To dzięki jej 
staraniom tylko w ramach tych dwu grantów uda się wydać 22 tomy rzadkich, nie 
wznawianych dotąd dzieł romantycznych. Nadto Krukowska wchodziła w skład Rad 
Naukowych dwóch serii wydawniczych: „Colloquia Orientalia Bialostocensia” oraz 
„Przełomy/Pogranicza. Studia Literackie”. 

12 H. K r u k o w s k a, Z Mickiewiczowskiego ducha. W zb.: Białostockie środowisko filologiczne 
1968–2018. Historia w 45 wywiadach. Rozmawiał D. S o ł o w i e j. Red. J. Ł a w s k i. Białystok 
2018, s. 209. List prof. S. f i s z m a n a  w: D. R e m b i s z e w s k a, K. S z a m r y k, Z materiałów 
Samuela Fiszmana. „Slavia Orientalis” 2019, nr 1.

13 Zob. t. 1 serii: S. G o s z c z y ń s k i, Zamek kaniowski. Wprowadzenie H. K r u k o w s k a. Białystok 
1994.

14 Zob. R. Z m o r s k i, Lesław. Szkic fantastyczny. Wstęp i oprac. tekstu H. K r u k o w s k a. Red. 
J. Ł a w s k i. Białystok 2014. – W. S z y m a n o w s k i, Michał Sędziwój (Dramaty). Wstęp 
G. C z e r w i ń s k i, A. J a n i c k a. Red. J. Ł a w s k i, H. K r u k o w s k a. Białystok 2015. – 
E. Y o u n g, Myśli nocne. Wstęp M. S o k o ł o w s k i, Ł. Z a b i e l s k i. Red. H. K r u k o w s k a, 
J. Ł a w s k i. Białystok 2016. – S. W i t w i c k i, Edmund. Wstęp M. S o k o ł o w s k i. Wprowadzenie 
M. B u r z k a - J a n i k. Red., przypisy H. K r u k o w s k a. Białystok 2015.
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Z inicjatywy badaczki zorganizowano wiele ogólnokrajowych sesji nauko- 
wych. Kilka z nich – piszę bez przesady – weszło do dziejów polonistyki: Mickiewicz. 
W 190-tą rocznicę urodzin (Białystok, 2–4 XII 1988); Antoni Malczewski. Poeta – 
poemat – recepcja. W 170 rocznicę śmierci poety 1826–1996 (Białystok, 5–7 V 1995); 
Postaci i motywy faustyczne w literaturze polskiej (Białystok, 23–26 X 1997); Pro-
blemy tragedii i tragizmu w aspekcie teoretycznym i historycznoliterackim (Białystok, 
22–24 XI 2001). 

Prof. Krukowska wypromowała około 220 magistrów oraz 2 doktorów nauk 
humanistycznych (dr Barbara Sawicka-Lewczuk i dr Jarosław Ławski). Przez wie-
le lat należała do kapituły przyznającej Nagrodę Literacką Prezydenta Miasta Bia-
łegostoku im. Wiesława Kazaneckiego, a od 2017 roku do Rady Naukowej Książ-
nicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. 

Jej zainteresowania naukowe obejmowały literaturę polskiego i europejskiego 
romantyzmu ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Mickiewicza, poetów 
„szkoły ukraińskiej” (Malczewski, Goszczyński, Zaleski) 15, problematykę duchowo-
ści artystów romantycznych, ich religijności, nocną, melancholijną stronę wyobraź-
ni poetów polskich, a także inspiracje mistyki wschodniochrześcijańskiej w litera-
turze polskiej oraz romantykę niemiecką.

26 X 2007 została uhonorowana wspaniałym jubileuszem i liczącą ponad 700 
stronic księgą Światło w dolinie. Częścią jubileuszu stała się konferencja naukowa 
Wokół „Straży nocnych” Bonawentury. Romantyzm polski i europejski wobec roman-
tyzmu niemieckiego. Sesja jubileuszowa dedykowana Profesor Halinie Krukowskiej 
(25–26 X). Jej owocem jest też dwutomowa monografia Noc. Symbol – temat – me-
tafora (Białystok, t. 1: 2011, t. 2: 2012).

Po przejściu na emeryturę otrzymała tytuł profesora seniora i rzuciła się z pa-
sją w wir pracy naukowej, w pisanie i wydawanie dzieł literatury XIX wieku. Wy-
różniona została Ogólnopolską Nagrodą Literacką im. franciszka Karpińskiego 
(2007) za wybitne osiągnięcia w badaniach nad poezją religijną  i liryką romantycz-
ną w Polsce. 3 XII 2018 została odznaczona Medalem Stulecia Odzyskanej Niepod-
ległości.

Do końca pozostała aktywna twórczo, publikując książki naukowe („Pan Tade-
usz” jako poezja czysta. Studia i szkice. Białystok 2016) oraz liczne rozprawy lite-
raturoznawcze 16.

15 Za istotne badaczka uważała publikacje: Mickiewicz. W 190-lecie urodzin. Materiały z sesji naukowej. 
Białystok, 2–4 grudnia 1988. Red. H. K r u k o w s k a. Białystok 1993. – Postaci i motywy fausty-
czne w literaturze polskiej. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Białystok 23–26 
października 1997 r. T. 1–2. Red. H. K r u k o w s k a, J. Ł a w s k i. Białystok 1999–2001. – Proble-
my tragedii i tragizmu. Studia i szkice. Red. H. K r u k o w s k a, J. Ł a w s k i. Białystok 2005. – 
Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. Red. A. S k o c z e k. T. 5: Romantyzm. Część pier-
wsza, rozdz. VIII: Szkoła ukraińska. Bochnia–Kraków–Warszawa [b. r.].

16 Zob. H. K r u k o w s k a: Cykliczność „Sonetów krymskich” Adama Mickiewicza w świetle Gastona 
Bachelarda koncepcji czasu poetyckiego. „Bibliotekarz Podlaski” 2013, nr 2; „Genezis z Ducha”, 
czyli Juliusza Słowackiego medytacja o stworzeniu. W zb.: Piękno Juliusza Słowackiego. T. 3: Me-
tamorphosis. Red. J. Ł a w s k i, A. J a n i c k a. Białystok 2014–2015; Maria Dąbrowska o „czarnej 
literaturze”. „Bibliotekarz Podlaski” 2017, nr 1; Józef Ignacy Kraszewski o miłości piękna. W zb.: 
Bibliotheca mundi. Prace bibliologiczne ofiarowane Janowi Leończukowi. Red. J. Ł a w s k i, Ł. Z a-
b i e l s k i. Białystok 2016.
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Imperatyw

Godność doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku przyjęła ze spokojem, 
lecz i z nieukrywaną dumą. Senat Uniwersytetu przyznał tę godność jej – oraz innej 
wielkiej osobowości polonistycznej, prof. Alinie Kowalczykowej – 20 XII 2017 17. 
Uroczystość wręczenia dyplomu zorganizowaną 11 IV 2018 wspominała do końca. 
We wdzięcznej pamięci zachowywała słowa, które z tej okazji napisali o niej recen-
zenci. Prof. Bogusław Dopart (Uniwersytet Jagielloński) przekonywał: 

Osobowość humanistyczna uczonej skłania do szczerego hołdu, podobnie głębia jej obcowania 
z mową wiązaną, jak maksymalizm oczekiwań wobec aktu twórczego, podbudowanego skupieniem nad 
przepaścistą Tajemnicą 18. 

Prof. Marek Piechota (Uniwersytet Śląski) podkreślał jako zasadnicze dokona-
nie uczonej „założenie własnej, niepowtarzalnej szkoły badań historycznoliterackich 
(rzecz unikalną w naszej codzienności – o kilku autonomicznych pawilonach)” 19. 
Prof. Mikołaj Sokołowski z – bliskiego sercu i pamięci Krukowskiej Instytutu Badań 
Literackich PAN – zauważał arcytrafnie: 

Życie naukowe Pani Profesor zostało podporządkowane temu samemu imperatywowi, który ważył 
na działalności romantyków. Był to imperatyw zerwania zasłony z tajemnicy istnienia 20. 

Głosy te Krukowska przyjmowała i jako „niezasłużone pochwały”, i jako (jednak) 
celne ujęcia jej postawy i dokonań. Jak żartobliwie przekonywała, jej prawdziwą 
pasją, zrodzoną w kręgu Janion i Żmigrodzkiej, było językoznawstwo, badanie 
stylu poetyckiego, lecz namówiona przez swą Mistrzynię, zajęła się literaturą 21. 

Na emeryturze nadrabiała zaległości pisarskie, publikując interpretacje, które 
nam, jej uczniom, przekazywała przez lata. Ostatnim polskim twórcą, który ją fa-
scynował pięknem polszczyzny i wspaniałą wyobraźnią, był Jan Barszczewski, 
autor znakomitego Szlachcica Zawalni, czyli Białorusi w fantastycznych opowiada-
niach 22. Wysoko ceniła, bodaj najwyżej po Mickiewiczu, poezję Czesława Miłosza. 
Stale wracała do Krasińskiego, Słowackiego, Kraszewskiego, Żmichowskiej, Orzesz-
kowej, Brzozowskiego, Jaworskiego, Leśmiana, Tuwima, Dąbrowskiej, Iwaszkiewi-
cza oraz swych ulubionych filozofek i filozofów: św. Hildegardy z Bingen, Edyty 

17 Zob. wydane z tej okazji książki: Profesor Halina Krukowska. Doktor honoris causa Uniwersytetu 
w Białymstoku. Red. J. G o d l e w s k a, A. J a n i c k a, J. Ł a w s k i. Białystok 2018. – Profesor 
Alina Kowalczykowa. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku. Red. J. G o d l e w s k a, 
A. J a n i c k a, J. Ł a w s k i. Białystok 2018.

18 B. D o p a r t, Opinia w sprawie wniosku Uniwersytetu w Białymstoku o nadanie Profesor dr hab. 
Halinie Krukowskiej godności doktora honoris causa tej uczelni. W zb.: Profesor Halina Krukowska, 
s. 42.

19 M. P i e c h o t a, Recenzja dorobku Pani dr hab. Haliny Krukowskiej w postępowaniu dotyczącym 
nadania Jej tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku. W zb.: jw., s. 51.

20 M. S o k o ł o w s k i, Recenzja w postępowaniu o nadanie tytułu honorowego doktora honoris causa 
dr hab. Halinie Krukowskiej, profesor senior Uniwersytetu w Białymstoku. W zb.: jw., s. 53.

21 Zob. artykuł, który ukazał się po śmierci badaczki: M. K u ź m i u k, Miała być językoznawcą, zo-
stała ekspertką od epoki romantyzmu. „Kurier Poranny” 2019, nr z 2 VIII. 

22 Krukowska przygotowywała się do napisania wstępu do edycji dzieła Barszczewskiego. Nie zdoła-
ła tej pracy ukończyć.
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Stein, Simone Weil 23, Henri Bremonda, Gastona Bachelarda, Leszka Kołakowskie-
go, Gabriela Marcela. W centrum jej myślenia pozostawał Jan Paweł II – także jako 
Karol Wojtyła, poeta i dramaturg. Ceniła Josepha Ratzingera – jako znawcę muzy-
ki i teologa. Była miłośniczką muzyki poważnej – o Bachu, Mozarcie, Chopinie, lecz 
też o tangu 24, mogła rozmawiać bez końca. 

Była osobą w najszlachetniejszym tego słowa znaczeniu samotną z wyboru, lecz 
nigdy nie osamotnioną. Zapytana przez dziennikarza, czy nie chciała założyć ro-
dziny, odrzekła: „Gdyby tak się stało, moje życie potoczyłoby się inaczej. Ale strza-
ła Amora jakoś mnie omijała, a przynajmniej nie ugodziła tak silnie, żebym straci-
ła głowę” 25. Twierdziła zresztą: „W moim życiu wszystko układało się tak, jakby 
ktoś wybrał za mnie” 26. Nie była sama. W swoim domu w Wasilkowie żyła otoczo-
na rodziną (siostrami), a nade wszystko czule zajmowała się ukochaną bratanicą, 
też polonistką, Violettą Zawadzką, i jej córką Weroniką. Były one prawdziwym 
centrum życia Krukowskiej, im poświęcała czas i serce. Lubiła, lecz tylko z najbliż-
szymi przyjaciółmi, ponadgodzinne rozmowy telefoniczne, które prowadziła jeszcze 
na szpitalnym łożu. Konferowała chętnie z dr. Tadeuszem Borowskim-Besztą, prof. 
Aliną Myrchą, prof. Zofią Wójcicką, prof. Krystyną Ratajską oraz innymi. I w moim 
życiu od 2007 do 2019 roku były te rozmowy czymś naturalnym, a zarazem rytu-
ałem. 

Rzadko wyjeżdżała z Białegostoku po 2007 roku, nieczęsto kontaktowała się 
z kolegami, lecz z czułością mówiła o przyjaciołach, z którymi związała ją epoka 
studiów i początki pracy na uczelni: o prof. Józefie Bachórzu, prof. Ewie Nawrockiej, 
dr. Stanisławie Szczepińskim, prof. Małgorzacie Czermińskiej. Zawsze powracała 
do postaci przedwcześnie zmarłego – jak podkreślała – „wybitnie utalentowanego” 
dr. Zbigniewa Suszczyńskiego, jej ucznia. Prowadziła regularnie odczyty w szkołach, 
wygłaszała referaty na białostockich konferencjach. Martwiła się tzw. reformą na-
uki i jej niszczącym wpływem na humanistykę w ośrodkach takich, jak Białystok. 
Do roku 2018 wygłaszała – zawsze z najwyższą pasją – wykłady o Mickiewiczu 
i Malczewskim. Ostatnie – w białostockim KIK-u, I LO i w VIII LO im. Króla Kazi-
mierza Wielkiego w Białymstoku, gdzie mówiła o poezji czystej w Panu Tadeuszu 27. 

Zawsze i wszędzie podkreślała, że jest z Podlasia, z Białegostoku, ze swego 
ukochanego Wasilkowa.

Nigdy nie zwątpiła w sens pracy, sens życia. Uwielbienie sztuki i zabarwiona 
mistycznie wiara, niebywała klarowność myślenia i prostolinijność wyróżniały 
Profesor Krukowską, czyniły ją osobowością o niezwykłej sile promieniowania 

23 Zob. H. K r u k o w s k a, Z ducha judaizmu: Simone Weil i Edyta Stein. W zb.: Żydzi wschodniej 
Polski. Seria 4: Uczeni żydowscy. Red. G. C z e r w i ń s k i, J. Ł a w s k i. Białystok 2016.

24 Tej pasji Krukowskiej poświęcono rozprawę: R. G a j, Filozofia tanga. W zb.: Światło w dolinie.
25 Humanistka. Z prof. Haliną Krukowską rozmawia Jerzy Szerszunowicz. „Kurier Poranny” (Magazyn) 

2007, nr z 19 X, s. 10.
26 Ibidem.
27 Z młodzieżą VIII LO w Białymstoku spotkała się na zaproszenie dr Grażyny Dawidowicz 28 IX 2018. 

Na sesji ostatni raz wystąpiła 9 XI 2018 – z tezami „Romantyczność” Mickiewicza jako tekst kul-
turowy (Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa: W 200 rocznicę debiutu poetyckiego 
Adama Mickiewicza: 1818–2018 „Debiuty Mickiewicza, debiuty romantyków. Tradycje – strategie 
– idee – język”. PAU–UwB. Białystok, 9–10 XI 2018).
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i przyciągania. Życie uważała za metafizyczną tajemnicę. Nigdy nie spotkałem ko-
goś, kto tak doskonale wiedziałby, kim jest, czego chce, a czego nie chce, co się 
powinno uczynić. Była wzorem, prawdziwą Mistrzynią, otoczoną czułym szacunkiem 
przyjaciół i uczniów. W jednym z ostatnich wywiadów, mówiła z ogromną siłą prze-
konywania: 

Jestem optymistką i myślę, że humanistyka nigdy nie upadnie, bo człowiek bez wiedzy humani-
stycznej staje się robotem. Dusza musi objawić się wszędzie, na Politechnice czy na innych studiach. 
Do tego muszą doprowadzić wykształceni humaniści. Jeżeli widzimy, że ktoś jest utalentowany, trzeba 
to traktować jako najwyższy skarb. Nie ma innego wyjścia 28. 

Chorobę znosiła z pokorą, wierząc prawie do końca, iż uda się ją jeszcze poko-
nać. Z odejściem Profesor Krukowskiej zakończyła się cała epoka białostockiej 
polonistyki. Wielu, ja także, straciło Mistrzynię i wspaniałą Przyjaciółkę we wszel-
kich dolach i niedolach życia.

Od roku 2017 – aż do ostatnich dni – pracowała nad esejem o p r z e j r z y s t o-
ś c i  w Widzeniu Adama Mickiewicza. 

Jarosław Ławski
Uniwersytet w Białymstoku – University of Białystok
ORCID: 0000-0002-1167-5041

Białystok, 14 IX 2019 

A b s t r a c t

OBITUARY: HALINA KRUKOWSKA (September 26th, 1937—July 28th, 2019) 
A REMEMBRANCE

The remembrance is devoted to professor Halina Krukowska, Romantic literature researcher, her entire 
academic life affiliated to the Białystok philological centre. A Maria Janion disciple, Krukowska’s inter-
est were the motif of the night in 19th century literature and the Black Romanticism trend in the Pol-
ish and European literature. 

28 K r u k o w s k a, Z Mickiewiczowskiego ducha, s. 214.


