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MAŁGORZATA NOWAK Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

„WIELKIE, ALE NIEDOKOŃCZONE TWORY OPATRZNOŚCI”  
O JEDNYM WąTKU TEODYCEALNYM W „HORSZTYŃSKIM”  

JULIUSZA SŁOWACKIEGO I „BIESACH” fIODORA DOSTOJEWSKIEGO

Ryszard Przybylski analizując kreację Szczęsnego Kossakowskiego w dramacie Ju-
liusza Słowackiego Horsztyński, opisuje go jako „lubującego się własnym pozer- 
stwem” 1. W podobny sposób odnosi się do bohatera Biesów fiodora Dostojewskiego, 
Nikołaja Wsiewołodowicza Stawrogina, określając go mianem „zwykłego, trochę 
zblazowanego, pubertalnego kontestatora” 2. I choć sam badacz czyni te spostrzeże-
nia w dwóch niezależnych od siebie tekstach, ukazany przez niego punkt wspólny 
obu bohaterów pod postacią płytkiej niedojrzałości i duchowej pustki daje asumpt 
do dalszego ich porównywania. Szczęsnego i Stawrogina łączą nie tylko uprzywile-
jowana pozycja społeczna, moment przesilenia historycznego, w którym kreuje się 
ich na liderów (wybuch realnej insurekcji i planowana przez Piotra Wierchowień-
skiego rewolta), czy nieudane związki z kobietami, ale przede wszystkim podobieństwo 
zachowań, sprawiające, że są to bohaterowie wielowymiarowi i enigmatyczni dla 
otaczających ich osób. Źródeł analogii w ich postępowaniu upatrywać można w prze-
mianach myśli europejskiej, jakie zaszły pod wpływem kryzysu teodycealnego. 

Na gruncie rosyjskim Dostojewski był pierwszym myślicielem zajmującym się 
teodyceą, jednocześnie odnoszącym się do zachodniej tradycji teologicznej repre-
zentowanej przez św. Augustyna 3. Choć temat ten pojawia się najwyraźniej w Bra-
ciach Karamazow, szeroko rozumiany problem zła stale podlega eksploracji również 
na kartach Biesów, przede wszystkim w kontekście granic wolności człowieka. Dla 
Juliusza Słowackiego, jak i innych polskich twórców, zagadnienie teodycei (choć 
nie zawsze wyrażane expressis verbis) nabrało szczególnego charakteru w związku 
z upadkiem państwowości, nie świadczy to jednak o tym, że wypływająca z ich dzieł 
refleksja nie miała wymiaru uniwersalnego. Umiejscowienie akcji Horsztyńskiego 
w roku 1794 było tylko pretekstem do ukazania świata w stanie rozpadu, który 
próchnieje u samych fundamentów. 

Wprowadzenie przez Gottfrieda Wilhelma Leibniza terminu „teodycea”, ozna-

1 R. P r z y b y l s k i, Cena wyboru. W: Wtajemniczenie w los. Szkice o dramatach. Warszawa 1985, 
s. 126.

2 R. P r z y b y l s k i, Stawrogin. W: M. J a n i o n, R. P r z y b y l s k i, Sprawa Stawrogina. Posł. 
T. K o m e n d a n t. Warszawa 1996, s. 42.

3 Zob. V. K a n t o r, Confession and Theodicy in Dostoyevsky’s Oeuvre. (The Reception of St. Augus-
tine). „Russian Studies in Philosophy” t. 50 (2011/12), nr 3, s. 14. 
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czającego obronę Bożej sprawiedliwości przed zakusami ludzkiego rozumu, otwie-
ra nowy, cechujący nowoczesność 4 etap postrzegania problemu zła w perspektywie 
dobroci Boga. Marcel Sarot zwraca uwagę na konstytutywne dla tego ujęcia punk-
ty: po pierwsze, wszelkie rozstrzygnięcia w tej materii wykraczają poza obręb chrze-
ścijaństwa (rodzi się dystans względem religii objawionej), na skutek czego człowiek 
nie wątpi już w siebie, ale zaczyna wątpić w Boga i Jego prerogatywy; po drugie, 
problem nabiera charakteru teoretycznej spekulacji, zamiast stanowić odpowiedź 
na praktyczne pytanie: jak osiągnąć szczęście mimo zła; i wreszcie, po trzecie, celem 
chrześcijańskiej apologetyki nie jest pokonanie heretyków, lecz ateistów 5. Wszyst-
kie te przesunięcia prowadzą do konstatacji, której wyrazicielem stał się Odo Mar-
quard: w procesie wytoczonym Bogu przez ludzki rozum jedyne usprawiedliwienie 
dla Niego stanowi fakt, iż nie istnieje, a więc człowiek przejmuje Jego prerogatywy, 
jak również ciążące na Nim zarzuty 6. Takie jest właśnie położenie Szczęsnego 
i Stawrogina. 

Jednostka ludzka po zdemontowaniu pojęcia Boga traci też swoją niezmienną 
naturę i obowiązek jej pełnego realizowania. Zamiast tego zostaje „transgresywnym 
indywiduum wrzuconym w wir dziejowego s t a w a n i a  s i ę” 7. Znamienny kontrast 
występuje już w samym nazwaniu postaci. Szczęsny ostatecznie będzie permanent-
nie odczuwał gorycz, a nie szczęście; z kolei Stawrogin, o którym narrator i inne 
postaci (z wyjątkiem matki) mówią, używając nazwiska, postąpi całkiem na przekór 
jego zbawczej etymologii (gr. staurós – krzyż) 8, prowadząc swoich wyznawców i sa-
mego siebie w nicość. Można postrzegać to jako ironię losu, ale również jako odej-
ście od realizacji powołania związanego z imieniem i próbę samodzielnego wykre-
owania własnej tożsamości. Pęd transgresji ukierunkowany na ponowne zdefinio-
wanie samego siebie (a co za tym idzie – człowieka) jest motorem większości działań 
bohaterów obu utworów. 

Jasne szaleństwo

Szczęsny i Stawrogin szybko zwracają baczną uwagę swojego najbliższego otoczenia, 
które od razu wyłapuje niepokojące osobliwości w zachowaniu młodzieńców. „Smut-
ny jesteś... zdziwaczałeś...” (H 5 9) – Amelia mówi do Szczęsnego na wstępie drama-
tu; „Nie rozumiem, dalibóg nie rozumiem....” – biedzi się Ksiński w czasie spotkania 
z młodym Kossakowskim (H 90). Momentalnie po przyjeździe syna Warwara Pie-

4 Dla porządku należy zaznaczyć, iż czasami szerzej mianem „teodycei” określa się próby pogodzenia 
istnienia zła w świecie z atrybutami Boga podejmowane począwszy od Księgi Hioba, jednak dla 
niniejszych rozważań kluczowa pozostaje perspektywa nowoczesności. 

5 M. S a r o t, Theodicy and Modernity. An inquiry into the Historicity of Theodicy. W zb.: Theodicy in 
the World of „the Biblie”. Ed. A. L a a t o, J. C. d e  M o o r. Leiden–Boston 2003, s. 6.

6 O. M a r q u a r d, Odciążenia. Wątki teodycei w filozofii nowożytnej. W: Apologia przypadkowości. 
Studia filozoficzne. Przeł. K. K r z e m i e n i o w a. Warszawa 1994, s. 15–16.

7 M. P a r k i t n y, Nowoczesność oświecenia. Studia o literaturze i kulturze polskiej drugiej połowy 
XVIII wieku. Poznań 2018, s. 65. 

8 Zob. P r z y b y l s k i, Stawrogin, s. 18. 
9 Skrótem H odsyłam do: J. S ł o w a c k i, Horsztyński. Tragedia w pięciu aktach. Wstęp, oprac. 

J. Ł a w s k i. Wrocław 2009. BN I 314. Ponadto stosuję skrót B = f. D o s t o j e w s k i, Biesy. Przeł. 
A. P o m o r s k i. Kraków 2010. Liczby po skrótach wskazują numery stronic.
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trowna zaczęła natomiast odczuwać strach, bynajmniej nie przez dochodzące do 
niej wcześniej opowieści o jego awanturniczym życiu w Petersburgu. Choć począt-
kowo Nikołaj Wsiewołodowicz nie wysyłał żadnych alarmujących sygnałów, matka 
„najwyraźniej jednak bała się go i wydawała się przy nim służką. Widać było, że 
boi się czegoś niejasnego, zagadkowego, czego sama nie umiałaby określić” (B 49). 
Matczyna intuicja okazała się trafna. Stawrogin na prowincji dopuścił się kolejnych 
wybryków – złapał za nos Gaganowa, publicznie całował żonę Liputina oraz ugryzł 
w ucho gubernatora – i wobec diagnozy trzech lekarzy nikomu nie przyszło do 
głowy zasugerowanie obłędu, potem przyjętego jako dość oczywiste wytłumaczenie 
sytuacji. O szaleństwo podejrzewany był także Szczęsny, choć tu główną przyczynę 
stanowił brak inteligencji i erudycji skonfundowanego Ksińskiego: 

KSIŃSKI

Ale na Boga!... gdyby cię kto słyszał, panie Hrabio, powiedziałby....

SZCZĘSNY

Co?...
KSIŃSKI

Żeś zwariował.....
SZCZĘSNY

Rozgłoś to po zamku.....
(Odchodzi..)

KSIŃSKI

Wywinął się... Czy on głupi, czy ja głupi?... Czy Szczęsny gada od rzeczy?... Tak być musi – bo gada 
o niczem... [H 91–92]

Jednak także młody Kossakowski ma w swej biografii incydent przypominają-
cy zachowania Stawrogina z okresu petersburskiego – wybicie w pijackim szale 
ptaków księżnej Sapieżyny w Warszawie. 

Niektóre z postaci otaczających Szczęsnego (m.in. Hetman i Horsztyński) są nie 
tylko pełnoprawnymi bohaterami rozgrywającego się dramatu (dosłownie i w prze-
nośni), ale również zrealizowanymi możliwościami tkwiącymi w samym hetmano-
wiczu czy też obiektywizacjami jego rozterek 10. Oszalały Sforka stanowi porte-pa-
role młodego Kossakowskiego opętanego pytaniami egzystencjalnymi, na które ten 
nie znajduje odpowiedzi. Kartka podrzucona hetmańskiemu słudze przez Karła 
zawiera dziewięć pytań i polecenie wydmuchania kwadratowej bańki mydlanej, 
zwieńczone obietnicą uczynienia Sforki księciem, tym bardziej dlań nęcącą, że 
próbował on wywodzić swoje nazwisko od rzekomego powinowactwa z rodem Sfor- 
zów. Wśród kwestii dość niedorzecznych (m.in. dlaczego kij ma dwa końce i czy 
cięższy jest funt piasku, czy też może funt żelaza) pojawia się problem fundamen-
talny: „Co to – ja?...” (H 139). Samo głośne zadanie tego pytania komplikuje spra-
wę, pozostaje bowiem niejasne, kto w istocie pyta – nadawca, adresat, osoba od-
czytująca zapisane słowa? Doprowadza to do absurdalnej wymiany zdań między 
Sforką a Trombonistą Garnoszem, przy której końcu pada na pozór oczywiste 
stwierdzenie: „Ja wiem, że ja intendent Sforka...” (H 146). Nic jednak nie jest już 

10 Zob. M. K a l i n o w s k a, Mowa i milczenie. Romantyczne antynomie samotności. Warszawa 1989, 
s. 143.
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ewidentne, klarowne i proste. Sforka dociera do granicy racjonalnych prób pozna-
nia i opisania człowieka 11. Kartezjańskie „cogito ergo sum” w tym przypadku spek-
takularnie zawodzi – myślenie staje się zaczątkiem dekonstrukcji podmiotu, a nie 
jego utwierdzenia w istnieniu. Sforka nie potrafi, zgodnie z kartezjańskimi meto-
dami, zaktualizować w swojej głowie żadnych idei, za których pomocą mógłby 
skonstatować obiektywne własności materialnego świata, wykraczające poza sza-
motaninę solipsystycznego umysłu. 

Obłęd Sforki ukazuje daleko idące konsekwencje panującej w obozie targowiczan 
głupoty, „słowotoku świadczącego po prostu o rozkładzie świadomości” 12. Znacze-
nia niesione przez wyrazy ulegają erozji, co zmienia wypowiedzi zauszników Kos-
sakowskiego w całkowity bełkot, pozornie skonstruowany według najważniejszych 
wzorców starożytnej retoryki (Wyrwik, przez Ksińskiego przyrównywany do Demo-
stenesa, wygłasza takie stwierdzenia, jak np. „Krzywda krzywopatrzeniem nie 
konstytuuje obrazy....” áH 70ñ), czy w wysilone, w zamierzeniu schlebiające Het-
manowi kalambury. Ojciec Szczęsnego wreszcie sam kładzie kres tej werbalnej 
czołobitności, nakazując Ksińskiemu uciszenie się: „Milcz!.. milcz – milcz – Sło-
wa – to śmiecie!...” (H 128). Zarazem potwierdza on całkowitą bezużyteczność słów 
jako narzędzi poznania oraz porządkowania świata. Martwe milczenie staje się 
jedyną możliwą do podjęcia próbą ochronienia własnej świadomości przed desta-
bilizacją niesioną przez wszechobecną w dramacie ironię, szczególnie retoryczną, 
która przejawia się w różnych postaciach, poczynając od autoironii, kończąc zaś 
na sarkazmie. Przesiąknięte jest nią każde zdarzenie i wszystkie słowa, a podwój-
ność zawierających się w nich znaczeń ukazuje okrutną dla bohaterów ironię losu 13. 
Będący warunkiem zaistnienia ironii rozdźwięk między słowem a rzeczywistością 
wprowadza szatańską z ducha niepewność i negację zastanego Boskiego rerum 
ordo, nie wprowadzając wszakże żadnego nowego układu odniesienia 14. 

Stawrogin, mimo zasłaniania się chorobą, jest całkowicie zdrów na umyśle (co 
potwierdzi także sekcja jego zwłok). Dla społeczności prowincjonalnego miasteczka 
szaleństwo stanowi jednak uspokajające wyjaśnienie na pozór dość niewinnych 
młodzieńczych wyskoków, które wszakże w połączeniu z rewelacjami o prowadzeniu 
się dziedzica Skworieszników w stolicy do głębi wstrząsnęły tamtejszymi zasadami 
współżycia społecznego. Chory psychicznie nie kieruje się w swoich działaniach 
wolną wolą, tylko przymusem – nad strachem otoczenia przeważa współczucie, 
wyraźnie odczuwana niesamowitość zachowania daje się oswoić i wpisać w po-
wszechnie znane kategorie, spójny obraz świata, przynajmniej w teorii, zostaje więc 
uratowany. Warto jednak zwrócić uwagę, iż sam Stawrogin zastanawia się nad 
poczytalnością Piotra Wierchowieńskiego, kiedy ten wykłada mu swój plan prze-
prowadzenia przewrotu społecznego. Stawrogin również przypuszcza, że Wiercho-
wieński jest chory: „»Ma gorączkę, majaczy; coś dziwnego się z nim stało« – raz 

11 Zob. ibidem, s. 148. 
12 P r z y b y l s k i, Cena wyboru, s. 122.
13 Zob. M. J a n i o n, M. Ż m i g r o d z k a, Gorzkie arcydzieło. „Teksty Drugie” 1996, nr 2/3, s. 22. 
14 O Szatanie jako hipotetycznym wynalazcy ironii w oczach romantyków zob. M. Ż m i g r o d z k a, 

Etos ironii romantycznej – po polsku. W: Przez wieki idąca powieść. Wybór pism o literaturze XIX 
i XX wieku. Red. M. K a l i n o w s k a, E. K i ś l a k. Warszawa 2002, s. 195–196.
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jeszcze spojrzał na niego Stawrogin” (B 420), „»Czy on naprawdę zwario-
wał?« – uśmiechnął się Stawrogin” (B 425). Wierchowieński jeszcze nie wie, iż 
wzbudza w swym rozmówcy tylko politowanie.

W dotychczasowych badaniach pojawiała się już teza, że Wierchowieński sta-
nowi emanację ukrytego w Stawroginie zła 15. Szerzej – podobnie jak Kiriłłow i Sza-
tow – jest on zrealizowaną możliwością potencjału tkwiącego w Stawroginie, które-
go ten nigdy nie wykorzystał z powodu porzucania głoszonych przez siebie przeko-
nań. Dariusz Jastrząb traktuje całą trójkę jako ofiary Nikołaja Wsiewołodowicza, 
zakładając, iż ten celowo, z zimną krwią wpajał im wykluczające się wzajemnie idee 
tylko dla przyjemności eksperymentowania z wpływem na życie drugiego człowie-
ka 16. Analogicznie interpretuje jego zachowanie Peter Rollberg, zamieszczając 
w swoim artykule znaczącą uwagę: „In other words, he t e m p t s  people with ideas 
without believing in any himself [Innymi słowy, Stawrogin k u s i  innych ludzi ide-
ami, w które sam nie wierzy]” 17, przydające Stawroginowi archetypicznych, szatań-
skich konotacji. I choć opisane w rozdziale U Tichona losy Matrioszy najpewniej 
potwierdzają taki schemat działania bohatera, należy te założenia nieco zniuansować. 
Po pierwsze, odnoszą się one do przedakcji utworu – nie znamy przebiegu, ani 
szczegółów nawiązania kontaktu Stawrogina z wymienionymi postaciami. Z kart 
Biesów dowiadujemy się, iż rzeczywiście był dla rozwoju ich myśli postacią kluczo-
wą, ale nie można odrzucić tego, że nie kłamał, wspominając Szatowowi o ich po-
przednich rozmowach: „Gdybym wierzył, bez wątpienia powtórzyłbym to i dzisiaj; 
nie kłamałem, mówiąc jak człowiek wierzący [...]” (B 255). Zdaje się, że równie 
prawdopodobna jest taka wersja zdarzeń uprzednich względem właściwej fabuły, 
w której to wersji Stawrogin nieustannie poszukuje swojej własnej wielkiej idei, 
pociągając za sobą innych niejako przy okazji, nie mając w punkcie wyjścia na celu 
napawania się wznieconym przez siebie chaosem. On sam, wiecznie nienasycony, 
szybko zmienia zapatrywania, by ostatecznie skwitować wszystkie możliwości krót-
kim: „po co?” 18; pozostali natomiast trwają przy istotnych dla siebie wątkach, do-
prowadzając je niekiedy do ekstremum (dobry przykład stanowi tu samobójstwo 
logiczne, które Kiriłłow wywodzi z tezy o konieczności nadejścia „człowiekoboga”). 

Głównym celem nocnej wizyty u Szatowa jest zresztą ostrzeżenie go przed pla-
nowanym zamachem na jego życie, a nie nakręcanie dalszej spirali sporów ideolo-
gicznych, którymi Stawrogin już się nie interesuje. Znaczące wydają się w tym 
kontekście słowa Piotra Wierchowieńskiego: „Za granicą p a n a  wymyśliłem; wy-
myśliłem, patrząc na pana. Gdybym się panu nie przyglądał z kąta, nic by mi nie 
przyszło do głowy!...” (B 425; podkreśl. M. N.), które w pewnym sensie odwracają 
jego relację ze Stawroginem – to Nikołaj Wsiewołodowicz nagle okazuje się zakład-
nikiem cudzej wizji. Podobnie jak Szczęsny Kossakowski. 

Między Horsztyńskim a Biesami występuje, co prawda, różnica polegająca na 

15 Zob. K. K r a s u c k a, „Biesy” Fiodora Dostojewskiego jako wykład refleksji filozoficznej. „Idea. 
Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych” t. 23 (2011), nr 1, s. 95. 

16 D. J a s t r z ą b, Stawrogin – personifikacja zła. „Język. Religia. Tożsamość” 2017, nr 1, s. 138. 
17 P. R o l l b e r g, Mastermind, Terrorist, Enigma: Dostoevsky’s Nikolai Stavrogin. „Perspectives on 

Political Science” t. 43 (2014), nr 3, s. 145. Podkreśl. M. N.
18 Za taką interpretacją opowiada się również P r z y b y l s k i  (Stawrogin, s. 36–38).
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tym, że odbicia Szczęsnego są w stosunku do niego w pełni autonomiczne i wraz 
z nim tworzą pewną konstelację, odbicia Stawrogina – częściowo przezeń wykre-
owane i połączone z nim ambiwalentnymi, lecz silnymi więzami, tworzą układ zo-
gniskowany wokół silnego centrum 19. Schematy te mogłyby odpowiadać pozycji 
Jezusa w Trójcy Świętej oraz pośród apostołów, także z tego względu, że podejrze-
wano Go o obłęd, podobnie jak Szczęsnego i Stawrogina 20. Obaj w oczach innych 
stają się też liderami o cechach na poły Boskich, którymi zarówno są obdarzani, 
jak i sami je sobie nadają.

Ciemne słońca

Potencjalne szaleństwo Szczęsnego i Stawrogina zdecydowanie nie przeszkadza 
w tym, żeby dostrzec ich wyróżniającą się urodę: 

Olśniła mnie też jego twarz: włosy miał jakieś takie aż nadto czarne, jasne oczy jakieś takie aż 
nadto jasne i spokojne, cerę jakąś taką aż nadto delikatną i białą, rumieniec aż nadto jaskrawy i czysty, 
zęby jak perły, wargi jak z koralu [...]. [B 47]

– stwierdza narrator Biesów. Urzeczony powierzchownością Nikołaja Wsiewołodo-
wicza jest także Wierchowieński: 

Stawrogin, pan jest piękny! – wykrzyknął Piotr Stiepanowicz niemal w upojeniu. – Pan wie, że jest 
piękny? Czasem pan o tym nie wie i to właśnie jest w panu najpiękniejsze. [B 421] 

Z kolei Amelia zachwyca się swoim Szczęsnym:

Jaka różnica między temi ludźmi a moim bratem!... Nieraz rozmyślam głęboko, dlaczego Szczęsny 
wydaje mi się tak pięknym i wyniosłym – zwłaszcza kiedy spokojny – bo jak uleci w niebo myślami, nie 
mogę za nim ścigać i myśl moja gubi się w chmurach..... O jakbym go chciała zobaczyć na scenie czyn-
nego świata – wyższego nad ludzi....... [H 93]

Piękno stanowi pierwszą zauważalną cechę wynoszącą bohaterów ponad tłum, 
przyciągającą do nich ludzi. W triadzie platońskiej związane z Dobrem i Prawdą, 
od zawsze kojarzone ze szlachetnością, siłą, odwagą czy innymi pożądanymi przy-
miotami (jak w przypadku antycznych herosów), jest również jednym z przymiotów 
Boga, będącego „źródłem wszelkiego piękna” (Mdr 13, 3), odzianym „w majestat 
i piękno”, okrytym „światłem jak płaszczem” (Ps 104, 1).

Piękno nie należy wszakże do atrybutów świadomie eksponowanych przez bo-
haterów. Szczęsny nie jest dandysem, zaprzątają go inne kwestie niż dbałość o wy-
gląd. Stawrogin, choć zważa na elegancję i maniery, nie do końca dostrzega siłę 
oddziaływania swojej aparycji. Choć piękno z pewnością stanowi składnik charyzmy 

19 Jak podaje S. M a z u r e k  (The Individual and Nothingness. áStavrogin: A Russian Interpretationñ. 
„Studies on East European Thought” t. 62 á2010ñ, nr 1, s. 45), rosyjscy interpretatorzy powieści 
stwierdzali, że Stawrogin „jest słońcem, wokół którego krążą inni bohaterowie”, albo nawet, że „nie 
jest on głównym bohaterem Biesów – jest jedynym”. 

20 Zob. J 10, 20: „Wielu z nich mówiło: »Opętał go demon i szaleje. Dlaczego Go słuchacie?«”. Wszyst-
kie cytaty z Biblii podaję za: Pismo Święte Nowego i Starego Testamentu. Najnowszy przekład 
z języków oryginalnych z komentarzem. Oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa 
Świętego Pawła. Częstochowa 2011.



MAŁGORZATA NOWAK   „Wielkie, ale niedokończone twory Opatrzności” 11

tego bohatera Biesów, zniewalającej nieomal całe miasto, wydaje się jednak pięknem 
skażonym; to wszystko wskazuje, że Nikołaj Wsiewołodowicz ma zadatki zarówno 
na bycie prawdziwie wielkim, jak i spektakularnie autodestrukcyjnym 21. Uroda 
Stawrogina sprawia wrażenie sfabrykowanej, niezupełnie ludzkiej – jego twarz 
przypomina maskę. Można to odczytywać w kategoriach martwoty osiągniętej za 
życia (dobry przykład stanowi tu scena, w której Warwara Pietrowna wchodzi do 
pokoju śpiącego syna 22). Maska – konotująca nie tylko odgrywanie ról w theatrum 
vitae (na co skarży się Szczęsny, mówiąc: „dusi mnie maska, którą mi na twarz 
włożono” áH 32ñ), ale również przestrzeń tajemnicy i ukrywanie prawdziwej tożsa-
mości – zostaje zerwana Stawroginowi przez Marię Timofiejewnę. Nikołaj Wsiewo-
łodowicz, do tej pory idealny niemal jak Oblubieniec z Pieśni nad Pieśniami, oka-
zuje się mieć na swym wizerunku poważne skazy. Jest tylko nieudaną kopią wy-
marzonego męża Marii Timofiejewny, to „puszczyk i kupczyk”, a nie „jasny sokół”, 
który „gdzieś tam żyje, za górami lata, na słońce spoziera” (B 283). Stawrogina, 
przychodzącego po kryjomu, w nocy, łączy ona ze sferą okrucieństwa i śmierci. 
„Książę”, jak go nazywała, staje się księciem ciemności – proces degradacji Staw-
rogina, który przebiega w porządku „z góry na dół” (jasność–ciemność, książę–kup-
czyk), przypomina też fragment Księgi Izajasza (14, 5–21) mówiący o upadku syna 
jutrzenki, w tradycji interpretacyjnej wiązany z wygnaniem Szatana z niebios. 

W opisach zarówno Stawrogina, jak i Szczęsnego, pojawiają się metafory solar-
ne, od starożytności złączone ze sferą sacrum: „Mości Hrabio.... dziś ważny dzień 
dla naszej sprawy – cała Polska czeka ukazania się nowego słońca na horyzoncie 
politycznym...”, Szczęsnemu perswaduje Ksiński (H 85), ten jednak zaleca spoglą-
danie na słońce poprzez ciemne szkła, tak jak to czyni się w przypadku obserwacji 
zaćmienia, czym sytuuje się on po stronie ciemności. „Pan jest wodzem, słońcem, 
a ja – robakiem u pańskich stóp”, kaja się przed Stawroginem Wierchowieński 
(H 422). Powiązanie słońca z bóstwem było cechą nie tylko kultów politeistycznych 
(np. Ra w mitologii egipskiej czy Heliosa w greckiej), ale także Biblii. „Doprawdy Pan 
jest słońcem i tarczą / Bóg obdarza łaską i chwałą”, wołał psalmista (Ps 84, 12), 
„Dzięki miłosiernej litości naszego Boga / nawiedzi nas z wysoka Wschodzące 
Słońce [...]”, Zachariasz po narodzeniu Jana zapowiadał przyjście Chrystusa 
(Łk 1, 78). Hetmanowicz ma spełnić polityczne nadzieje stronnictwa swojego ojca 
(z rozmowy jego zauszników wynika, że w grę wchodzi nawet tron królewski), po-
dobnie jak Mesjasz miał wedle oczekiwań Żydów uwolnić ich spod rzymskiej kura-
teli. Stawrogin zaś staje się synonimem nadprzyrodzonej potęgi zapewniającej 
zwycięstwo swoim wyznawcom i kolejnym wcieleniem głęboko zrośniętego z rosyj-
ską świadomością mitu cara 23, której wyraz daje również fied’ka Katorżny, mówiąc 
Stawroginowi w drodze do nowego lokum Lebiadkinów: „ja tu przed panem sza-
nownym jak przed Najwyższym” (B 265). Tak samo Szatow, który w stwierdzeniu: 
„Mam poczucie wstydu, ale nie bałem się obnażać, bo gadałem ze Stawroginem. 
Nie bałem się swoim dotknięciem obrócić wielkiej myśli w karykaturę, bo to Staw-

21 Zob. R o l l b e r g, op. cit., s. 144.
22 Zob. M. J a n i o n, Czy Stawrogin jest postacią tragiczną? W: J a n i o n, P r z y b y l s k i, op. cit., 

s. 63–64.
23 Zob. P r z y b y l s k i, Stawrogin, s. 7–11.
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rogin mnie słuchał” (B 261), podobny jest do Jakuba, który oglądał Boga twarzą 
w twarz (Rdz 32, 31).

Przewrotny Emmanuel 24

W obliczu zagrożenia wybuchem insurekcji w niedalekim Wilnie Szczęsny jako syn 
targowickiego Hetmana jest przez wszystkich wokół, a przez ojca w szczególności, 
przeznaczany do przejęcia przywództwa nad częścią jego oddziałów: 

Trzeba działać na imaginacyją pana Szczęsnego, aby go posadzić na koń, jak tego żąda pan Het-
man.... [H 71]

Dziesięciu darmozjadów odpowiedzą mi głową za jego zgodę.... wszak odpowiadali mi zawsze – że 
niepodobna, aby twój syn nie zechciał... [...]. [H 79]

Hetmanowicz stoi za Hetmanem, syn stoi za ojcem − oparcie całego planu ope-
racji militarnej na tym odgórnym, potraktowanym jako naturalne założeniu nie 
uwzględniło jednak czynnika ludzkiej wolności. Retoryczne pytanie Sforki o zgodę 
Szczęsnego wywołuje niepokój: 

HETMAN

[...]. Czy zgodzi się syn mój.... Pytają mnie o serce mego syna.... 

KSIŃSKI

[...]. Przyrzekłem panu Hetmanowi, że syn jego siądzie na koń – i dotychczas nie mogłem ani słowa 
prawdy wygrzebać z ust tego młodzieńca.... trzeba nareszcie, aby się zdeklarował.... [H 83] 

Hetman, sam wyniosły i odosobniony niczym bóstwo, traktujący wszystkich 
jako podległe sobie stworzenia, nagle staje bezradny wobec odrębności i nieprze-
nikalności drugiego człowieka 25. Również Nieznajomy, odwołujący się do odwagi 
Szczęsnego i przedłużający czas dany mu na podjęcie decyzji, nie jest w stanie go 
przekonać do zaangażowania się po stronie patriotycznych rebeliantów. 

Podobnie sprawy mają się ze Stawroginem. Piotr Stiepanowicz ufundował na 
nowym Iwanie Carewiczu cały swój plan, który teraz wymyka mu się z rąk: 

Intonacja głosu była zmieniona: Wierchowieński dopraszał się, błagał. Był jak ktoś, kto jeszcze nie 
oprzytomniał, gdy odbiera mu się czy już odebrano rzecz najbezcenniejszą. [B 419]

Stawrogin! [...] daję panu dzień... no, dwa..., no, trzy... więcej nie mogę. Za trzy dni muszę mieć 
odpowiedź. [B 425]

Po trzech dniach w piekle wątpliwości Stawrogin ma powrócić do Wierchowień-
skiego jeszcze wspanialszy – bo już zdecydowany na ostateczne pokonanie starego 
porządku i ustanowienie utopii opartej na systemie Szygalowa jako nowego Króle-
stwa Bożego na ziemi. W obu przypadkach rachuby i nadzieje otoczenia są chybio-
ne – Szczęsny i Stawrogin to jednostki całkowicie autonomiczne, nie spełniające 
niczyich oczekiwań, których zresztą mają wyraźną świadomość: „Nie wiedzieć 
czemu, wszyscy przypisują mi jakiś sztandar” (B 259), mówi rozdrażniony Stawro-

24 Hebr. „Bóg z nami”.
25 Znaczący jest już sposób, w jaki Hetman formułuje swoją wątpliwość – w Biblii serce jest symbolem 

m.in. woli i planów (np. Jr 17, 9; Ps 33, 11).
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gin do Szatowa, a zdanie się na los w postaci margerytki postrzega Szczęsny jako 
rozwiązanie, które „Obroni [...] [go] od wyrzutów sumienia – rozwiąże z nienawistnych 
węzłów” (H 97). Towarzysząca idolatrii na pozór paradoksalna nadzieja na zreali-
zowanie własnych planów przy pomocy ubóstwianych osób wspiera się na głęboko 
wpojonym założeniu, że Bóg przestrzega pewnych reguł gry i nawet pomimo okru-
cieństwa czy mściwości respektuje zawarte ze swym ludem przymierze 26. Ostatnią 
deską ratunku stają się swoiste targi – Wierchowieński oferuje darowanie Szato-
wowi życia i stręczenie Lizy, Ksiński i Wyrwik przygotowują maskaradę z Maryną. 
Wystawienie bogów na próbę kończy się, jak to zwykle bywa, porażką ich wyznaw-
ców. Stawrogin zdecydowanie uchyla się od przejęcia roli lidera, co można zaob-
serwować w scenie jego powrotu z nocnej eskapady, kiedy to Piotr Stiepanowicz 
próbuje się uwolnić od natarczywego Wierchowieńskiego, najpierw ciskając nim 
o ziemię, potem wyrywając ucałowaną dłoń, a na końcu coraz bardziej przyspie-
szając kroku; korzysta jednak częściowo z jego oferty i po spędzeniu nocy z Lizą 
opuszcza Skworieszniki. Szczęsny zaś, odegrawszy własny spektakl, nie pospieszył 
Hetmanowi z odsieczą. 

Scenie tej należy poświęcić nieco więcej uwagi. Hetmanowicz, przybywając do 
szlachty oraz złotej młodzieży zebranej w zamku, najpierw uzależnia swój los od 
wyniku gry w faraona, po czym wygłasza do pijanego tłumu dyktatorską mowę 27, 
od początku nastawioną na zmanipulowanie słuchaczy i zyskanie ich całkowitej 
uległości. Coraz bardziej upajając się roztaczaną wizją, Szczęsny upodabnia się do 
starotestamentowego Jahwe: 

Jeżeli wy nie macie dosyć ognia na topienie koron.... dosyć brylantów na tworzenie innych – to ja 
wam wleję cały ogień – wysypię na was wszystkie skarby duszy mojej... Bo ja wam przysięgam, że wasza 
myśl nigdy nie ogarniała takich przestrzeni jak moja.... [...]. [H 158] 

Młody Kossakowski powtarza tu kreacyjny gest Boga dającego człowiekowi 
swoje tchnienie i stwarzającego go na własny obraz i podobieństwo (Rdz 1, 27; 2, 7). 
Szczęsny pozostając wyższy nad swoje stworzenie pod względem siły oraz intelektu, 
niczym Bóg, który ironicznie wypytuje Hioba o tajemnice świata (np. „Czy dotarłeś 
do źródeł morza, / doszedłeś do dna otchłani?” áHi 38, 16ñ, „Czy zbadałeś [...] 
przestrzenie ziemi?” áHi 38, 18ñ), nie pozwala się zdominować i ostrzega przed 
skutecznym wyegzekwowaniem fanatycznej wierności sobie: „Myśleliście, że wy 
mnie będziecie prowadzić. – Ja was wtrącę w taki wir – że będziecie jak ludzie pia-

26 Przekonania o postępowaniu Boga według zasad logicznych i etycznych uznawanych przez ludzi 
bronił np. św. Tomasz z Akwinu, argumentując, że zasady te nie zostały Bogu narzucone, lecz są 
z Nim tożsame i w ten sposób nie naruszają Jego wolności. Rozważając problem teodycei, można 
jednak, wzorem nominalistów, dojść do bardziej niepokojących konstatacji – jeżeli Bóg cieszy się 
absolutną wolnością, to obowiązujące logika i etyka są zależne od Jego suwerennych decyzji i jako 
takie mogą być przez Niego uchylone. Prowadzi to do wniosku, że zło w oczach człowieka może być 
dobrem w optyce przyjętej przez Boga – zob. L. K o ł a k o w s k i, Jeśli Boga nie ma... O Bogu, Diable, 
Grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii. Przeł. T. B a s z n i a k, M. P a n u f i k. 
Kraków 1988, s. 16–21.

27 Cała scena jest parodystycznym ujęciem Wielkiej Improwizacji, jednak intertekstualne powiązania 
z częścią III Dziadów nie są w tym momencie najistotniejsze; szczegółowo pisał o tym J. Ł a w s k i 
(Ironia i mistyka. Doświadczenia graniczne wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego. Białystok 
2005, s. 241–251). 
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ni albo lunatycy chodzić po gzymsach ogromnej budowy” (H 159–160). Szczęsny 
idzie nawet o krok dalej niż Jahwe, ponieważ zamiast karać niewierny lud 
(Pwt 32, 19–22), ma zamiar zastosować przymus. Swoje wsparcie uzależnia nie 
tylko od absolutnego oddania, ale także od odpowiednich cech – waleczności, bez-
względności i braku przywiązania do własnego życia: 

Jeżeli utworzeni jesteście z żelaza, to mówię wam, że będę z wami. – Bo ja szukałem czegoś twar-
dego i wielkiego na ziemi – będę zgrzytał i giął w ręku żelazne sztaby, a raz zasnąwszy snem okropnym 
upojenia – nie obudzę się, póki ostatni z was nie skona za moją wielkość i dumę.... [H 160]

Żelazo odsyła do wojennych wypraw Izraelitów, podczas których Jahwe okazy-
wał daleko idące okrucieństwo, tak jak np. w trakcie walki z Madianitami, zakoń-
czonej ich rzezią za czasów Mojżesza (Lb 31) czy później Gedeona (Sdz 7–8).

Szczęsny pławi się we własnym samoubóstwieniu („Powiedzcież, żaden z was 
nie doznał niebieskiej rozkoszy – nie czuł się wyższą istotą – kiedy go chłopi wioski 
jego czcili jak Boga.... [...]” áH 159ñ), jednak nie wykorzystuje go w praktyce, za-
pewne pozostawiając hetmańską zgraję rozkazom Nieznajomego 28. Podobnie Staw-
rogin ostatecznie nie będzie stanowić czynnego składnika intrygi Wierchowieńskie-
go. Pomimo swych ekstraordynaryjnych cech działających na otoczenie, bohatero-
wie nie urzeczywistniają swojego potencjału. 

Jestem tym, którego nie ma

Horsztyński podczas pojedynku ze Szczęsnym rozbija stary, wiszący nad drzwiami 
pokoju krucyfiks, w Biesach natomiast dochodzi do profanacji ikony Matki Bożej 
osadzonej w bramie w murze otaczającym cerkiew, która stoi przy wjeździe do 
miasta. Krzyż roztrzaskany na części i uszkodzony obraz jasno wskazują na gwał-
towne zburzenie dotychczasowego porządku opartego na niepodważalnym przeko-
naniu o Bogu podtrzymującym w istnieniu całość stworzenia. Stare światy, zbu-
dowane na szlacheckiej i rosyjskiej pobożności, rozpadają się, pozostawiając 
człowiekowi przestrzeń absolutnej wolności, w której nie istnieją żadne pewniki 
aksjologiczne i epistemologiczne. 

Szczęsny rozbija zwyczajowe rozumienie słów, umieszczając je w nowym kon-
tekście, np. mówiąc Salomei, że idzie do domu swojego ojca. Jak sam twierdzi, 
„Słowa mają różne znaczenia – podług księgi, na której je znajdują. Te same słowa, 
które są świętemi w Piśmie świętem, są bezbożne w księdze bezbożnej [...]” (H 112). 
Hetmanowicz, wrzucony w otaczający go chaos, próbuje na nowo zorganizować 
świat za pomocą uniwersalnego Logosu, przyjmując imię Boga objawione Mojże-
szowi: „Jestem tym, kim jestem” (Wj 3, 14). Młody Kossakowski zwraca się wprost 
do księdza Prokopa: „jestem.... czem jestem....” (H 30), w rozmowach z innymi 
postaciami wykorzystuje nieco odleglejsze parafrazy tych słów, np. „zaczynam być, 
czem jestem” (H 99), skierowane do Amelii 29. Szczęsny posługuje się wielopozio-
mową grą ironii, od retorycznej po romantyczną, jednak nie zmierza ona do ukon-

28 W manuskrypcie/oryginale brakuje kart, ale można wysnuć taki wniosek na podstawie prośby 
Ksińskiego, by Szczęsny „zarekomendował go swojemu przyjacielowi” (H 161, przypis).

29 Szerzej o parafrazach imienia Boga zob. Ł a w s k i, op. cit., s. 143–146.
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stytuowania nowego porządku, tylko wciąż pogłębia rozdarcia istniejące już w świa-
domości bohatera i balansuje na krawędzi – prowadzącego do obłędu – zimnego, 
szyderczego sarkazmu 30. 

Szczęsny, mimo pragnienia wielkiego, zdecydowanego czynu cały czas pozosta-
je rozdarty między wielkością a małością, nieprzerwanie analizując stan swojej duszy:

Patrząc na te gwiazdy dusza moja wyrywa się do nieba. Gdyby takie rozszerzenie i wzniosłość 
myśli, jakie przelatują błyskawicami przez moją duszę, były naturalnym stanem człowieka – i nie zni-
kały ze słońcem – człowiek ten byłby wielkim bohaterem.... a przynajmniej byłby szczęśliwy uczuciem 
wewnętrznem wielkości i dumy..... [H 45]

Kontakt z naturą, wzbudzający pragnienie nieomal gwieździstego nieba wewnątrz 
samego siebie, pomaga odkryć w Szczęsnym pokłady zdrowej siły i dumy, które 
dają możliwość realizowania rzeczy wielkich. Wszystko to jest jednak chwilowe, 
hamowane przez wewnętrzną chwiejność bohatera: 

Otóż tu nieszczęście – że wypadki wydają mi się raz tak wielkie, że nie śmiem stanąć przy posągu 
olbrzyma bojąc się, aby mnie ludzie nie wzięli za karła... drugi raz wypadki wasze zdają mi się tak małe, 
że boję się rozgnieść ludzi chodząc nieuważnie. [H 47]

– odpowiada on Nieznajomemu na sugestię poświęcenia się sprawie ojczyzny. Su-
biektywną niepewność potęguje strach przed oceną innych ludzi, w której Szczęsny 
mógłby otrzeć się o śmieszność. 

W momencie tym szczególnie uwidacznia się hamletyzm postaci Szczęsnego. 
Nawiązania do dramatu Williama Szekspira pojawiają się w wielu miejscach w utwo-
rze Słowackiego w formie wyraźnych, bezpośrednich intertekstów (m.in. wspomnia-
na już wcześniej scena rozmowy Szczęsnego czytającego Platona z Ksińskim, do-
radzanie Amelii, by udała się do klasztoru czy ukazanie się ducha Hetmana 31), 
jednak bierność hetmanowicza przywołuje na myśl również sąd Johanna Wolfgan-
ga von Goethego, który określa Hamleta mianem duszy nie mogącej sprostać na-
łożonemu nań czynowi. Szczęsny, który nie daje się zwerbować żadnemu z poli-
tycznych stronnictw, cały czas zmaga się z poczuciem narzuconej mu powinności 
i konieczności wyboru oraz z własnymi pragnieniami i namiętnościami 32. 

Zdecydowaną aktywność przejawia on wyłącznie na polu erotycznym, zarazem 
każda nawiązywana przez niego w tym kontekście relacja jest obarczona złamaniem 
pewnego zakorzenionego zwyczaju czy zakazu. Ocierająca się o mezalians znajomość 
z chłopką Maryną, osadzona w szyderczo przełamanej sentymentalnej konwencji, 
służy tylko obustronnemu zaspokajaniu popędu. Domniemany romans z naiwną 
Salomeą – żoną Horsztyńskiego – w planie całego utworu odzwierciedla okrutną 
ironię losu. Horsztyński uwiódł matkę Szczęsnego i Amelii, kiedy ta była już panią 
Kossakowską, teraz Szczęsny uwodzi żonę starego konfederata barskiego, o czym 
poprzez insynuację informuje go sam Hetman. W świecie dramatu wszystkie rela-
cje opierają się na zdradzie i głębokim resentymencie. 

30 Zob. J. Ł a w s k i, wstęp w: H XXXVI–XXXVII.
31 Zob. J. M a c i e j e w s k i, Funkcja „hamletyzmu” w „Horsztyńskim” Juliusza Słowackiego. W zb.: 

Literatura, komparatystyka, folklor. Księga poświęcona Julianowi Krzyżanowskiemu. Red. 
M. B o k s z c z a n i n, S. f r y b e s, E. J a n k o w s k i. Warszawa 1968, s. 349–351. 

32 Zob. ibidem, s. 355–357.



ROZPRAWY I ARTYKUŁY16

Jak zauważa Dobrochna Ratajczakowa, zdrada w świecie Horsztyńskiego jest 
główną siłą napędową akcji oraz atraktorem wyzwalającym chaos. Romans z żoną 
Hetmana, w który tytułowy bohater wdał się w odległej już przeszłości, zapocząt-
kowuje cały łańcuch zdrad, których skutki (jak zakłada efekt motyla) są odczuwal-
ne w znacznie większej skali – zdrada Horsztyńskiego wpływa na zdradę Hetmana 
i jego przystanie do strony rosyjskiej, z kolei insurekcyjny tłum, zmierzający do 
pałacu Kossakowskich w imię zemsty, zdradza ideały rewolucji 33. W takim ujęciu 
nie istnieją przypadki, gdyż wszelkie wydarzenia zostały już zdeterminowane, kwe-
stią otwartą jest tylko sposób ich urzeczywistnienia, np. bez względu na to, jaką 
ostatecznie decyzję podejmie Szczęsny, dopuści się on następnej zdrady – albo ojca, 
albo ojczyzny. Tego rodzaju determinizm, oparty na ludzkich działaniach, jedno-
cześnie wyklucza aktywne zaangażowanie Opatrzności w tok dziejów.

Prawdziwą miłością Szczęsnego pozostaje wszakże jego siostra, Amelia (biolo-
giczna córka Horsztyńskiego), również w nim zakochana. Dziewczyna, stroniąca od 
ironii, nie wychwytuje niesionych przez nią podwójnych znaczeń i trwa w nieświa-
domości, jeśli chodzi o naturę uczuć brata, który z kolei nie decyduje się na pod-
jęcie próby cudzołóstwa-kazirodztwa. Szczęsny nie zwierza jej też swoich sekretów, 
chociaż to Amelia jest jedyną osobą dającą możliwość stworzenia wyjątkowej, głę-
bokiej relacji: 

ty kiedyś będziesz miała męża i dzieci, ale przyjdą godziny, że miłość ich nie wystarczy tobie... i porów-
nasz ją z miłością twego brata... i będzie ci czegoś niedostawać... i będziesz płakać.... [H 101] 

Wszystkie transgresje Szczęsnego związane z erotyką pozostają wszakże nie-
pewne, są bowiem wpisane w ramy konwencji wymagających odgrywania roli: 

Kobiety biorą nas za aniołów, a potem musiemy z największem wysileniem grać komedią, aby się 
utrzymać na jednej nodze na wysokiej kolumnie, na któréj nas postawiły... [H 32]

Stawrogin, zdaniem Wierchowieńskiego, jest „dumny jak Bóg, o nic dla siebie 
nie zabiega, »ukrywa się«, otoczony nimbem ofiary” (B 424), deifikując samego 
siebie, nie używa słów. Czyni to poprzez rzucanie wyzwania swojej naturze, co 
przejawia się w dążeniu do całkowitego opanowania własnych emocji i popędów 
oraz czysto fizjologicznych potrzeb organizmu, od blokowania gniewu, poprzez 
wyciszenie popędu seksualnego, aż po kontrolowanie długości trwania snu. Jak 
pisze Stefan Chwin:

Stawrogin wyznaje, że żadna „naturalna” namiętność, żaden odruch, szał, gniew, nie mają nad 
nim jakiejkolwiek władzy. To on nimi rządzi. Wszystkie rozkosze zostają w nim przesłonięte – tą jedną: 
rozkoszą absolutnej władzy nad sobą. Wiele razy powtarza, że jest w stanie zrobić ze sobą wszystko. 
W tym sensie ucieleśnia radykalne konsekwencje bluźnierczej, jak Dostojewski sądził, idei wyzwolenia 
człowieka. Jego wolność nie zna granic: to człowiek, który lekceważy „przesądy opinii” i całkowicie 
panuje nad własną cielesnością 34.

33 Zob. D. R a t a j c z a k o w a, „Horsztyński” Słowackiego. Historia, chaos, dramat. W: W krysztale 
i w płomieniu. Studia i szkice o dramacie i teatrze. Wybór, oprac. D.  K o n c e w i c z. T. 2. Wrocław 
2006, s. 278–280. W konstrukcji dramatu duże znaczenie mają także rekwizyty związane ze zdra-
dą, m.in. rozbite przez Hetmana zwierciadło czy papiery Horsztyńskiego, których – co paradoksal-
ne – nie widać na scenie, zob. też D. R a t a j c z a k o w a, Słowacki teatralny. W: jw., s. 262–264.

34 S. C h w i n, Stawrogin i dziecko. W zb.: Dzieci. T. 2. Wybór, oprac., red. M. J a n i o n, S. C h w i n. 
Gdańsk 1988, s. 59.
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Nikołaj Wsiewołodowicz nieustannie „śmiało skacze głową w dół” (B 260). Za-
daje się z najniższymi warstwami społecznymi, wyniszcza się w rozpuście, odby- 
wa dalekie podróże (Islandia), stacza pojedynki, podczas których zabija i sam wy-
stawia się na cudze strzały (tak jak w przypadku starcia z synem Gaganowa), 
szamocze się wśród różnych idei, nie reaguje na publiczne upokorzenia, takie jak 
policzek wymierzony przez Szatowa, kradnie, żeni się z kulawą i nie w pełni spraw-
ną umysłowo kobietą, by osiągnąć szczyty obrzydliwości, potem oficjalnie ogłasza 
informację o zawarciu małżeństwa, a w międzyczasie wchodzi w perwersyjne związ-
ki z innymi kobietami. W tym szczególnym obszarze, w przeciwieństwie do Szczę-
snego, Stawrogin nie zatrzymuje się przed żadną granicą i czyniąc z 14-letniej 
Matrioszy narzędzie swojej największej próby, z premedytacją ją uwodzi i dopro-
wadza do samobójstwa. 

Mimo to jego erotyczne transgresje również nie są do końca satysfakcjonujące 
(z wyjątkiem Mary Szatow), ponieważ skutkują pojawieniem się uczuć nie w pełni 
zależnych od woli Stawrogina. Po wykorzystaniu Matrioszy odczuwa on lęk wyra-
żający się wręcz bólem, Maria Timofiejewna wzbudza w nim troskę – prosi Szatowa 
o opiekę nad nią; szukając kontaktu z Daszą, traktującą go jak osobę wymagającą 
opieki, przyznaje się poniekąd do własnej słabości i niewystarczalności, w przypad-
ku zaś Lizy namiętność bierze górę nad jego opanowaniem 35. 

Dariusz Jastrząb postrzega Lizę jako jedną z ofiar Stawrogina 36, ale sprawa 
jest bardziej skomplikowana, niż się wydaje. Jak przytomnie zauważa bowiem 
Mawrikij Nikołajewicz, jej uczucia w stosunku do syna Warwary Pietrowny stano-
wią silny, nierozerwalny splot miłości i nienawiści. Liza pojawia się w Skworiesz-
nikach z wyraźnym celem spędzenia ze Stawroginem tylko jednej nocy i z zamiarem 
ostatecznego opuszczenia go, przy pełnej świadomości własnego upadku w oczach 
opinii publicznej: „spaliłam skrzydełka nad świeczką i to wszystko” (B 526). Liza, 
podobnie jak Nikołaj Wsiewołodowicz, sama odbiła się od krawędzi, „przetrącając 
kręgosłup” swojemu dalszemu życiu. Stawrogin, doprowadzony nieomal do łez („Czy 
pan przypadkiem też nie płacze? Niech pan będzie przyzwoitszy, beznamiętniejszy...” 
áB 526ñ), nie jest w stanie zatrzymać Lizy, ma zresztą, jak ona, świadomość, że 
mogą się wzajemnie już tylko niszczyć, ale nie kochać. 

Chociaż Szczęsny i Stawrogin nieustannie eksperymentują ze swoim ży-
ciem – empirycznie i spekulatywnie – dochodzą donikąd, nie potrafią się ostatecz-
nie zdefiniować. Hetmanowicz pozostaje źle nastrojoną harfą 37, jest wewnętrznie 
ślepy 38, nie umie dostrzec niekwestionowalnych wartości. W ostatniej rozmowie 
z Nieznajomym, na samym końcu utworu, Szczęsny wciąż poszukuje odpowiedzi 
na fundamentalne, metafizyczne pytania dotyczące duszy, myśli i form życia po 
śmierci, podobnie jak Hamlet w swoim wielkim monologu próbuje znaleźć pokre-

35 Zob. Dlaczego Kain nie chce „stać się dzieckiem”? W zb.: jw., s. 96.
36 J a s t r z ą b, op. cit., s. 137–138.
37 W przekładzie W. B o g u s ł a w s k i e g o  rozstrojonym instrumentem jest również Hamlet dla 

Ofelii (zob. M a c i e j e w s k i, op. cit., s. 353). Motyw rozbitej harfy, przywołany przez Szczęsnego 
w pierwszej scenie Horsztyńskiego, uwydatnia dysharmonię jako główny rys świata przedstawio-
nego w dramacie. 

38 Zob. M. K a l i n o w s k a, O losie w „Horsztyńskim”. W: Los, miłość, sacrum. Studia o dramacie 
romantycznym i jego dwudziestowiecznej recepcji. Toruń 2003, s. 40.
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wieństwo snu i śmierci 39. Duński królewicz zaznacza również rolę rozbudowanej 
samoświadomości i refleksji powstrzymujących od zdecydowanych czynów, w tym 
od samobójstwa – brak pewników epistemologicznych oraz wynikające z niego 
swego rodzaju „zawieszenie” w egzystencji 40 stanowi najsilniejszą analogię między 
bohaterami. 

Niedoszły Iwan Carewicz w swoim ostatnim liście wyznaje Daszy, że choć przez 
całe życie testował swoją siłę i zdaje sobie sprawę, iż jest ogromna, nie wie, do 
czego miałby jej użyć, ku czemu się zwrócić: 

O wszystkim można dyskutować w nieskończoność, lecz ze mnie płynie tylko negacja, bez wielko-
ści ducha i mocy. Nawet negacja się nie udała. Wszystko jest zawsze małe i błahe. [B 674]

Ostatnie uderzenie zegara

Choć Szczęsny, w scenie kończącej rękopis Horsztyńskiego, pod wpływem silnych 
emocji wywołanych wiadomością o powieszeniu Hetmana i rozprzestrzenianiu się 
insurekcji – przy użyciu mechanizmu zegara umieszczonego na wieży – postanawia 
wysadzić zamek, to wciąż nie udaje się bohaterowi dramatu Słowackiego zdecydo-
wać na ostateczny ruch: „Nie widzę żadnej drogi przed sobą [...]. Ale co robić.... 
powiedz, wahająca się myśli, co robić?... (H 191). Można domniemywać, iż wskutek 
wstrząsu spowodowanego nagłym odkryciem silnej więzi z nie żyjącym już ojcem, 
Szczęsny jednak spowoduje wybuch. Wskazówką wydają się także słowa Horsztyń-
skiego wypowiedziane podczas pojedynku: 

Młodzieńcze – nieraz punkt honoru – duma tak jest silna w człowieku, że wystawiony na wybiera-
nie między życiem a śmiercią – wstydzi się wybrać życie, myśląc, że się tym wyborem opodli – i myśli, 
że się poświęca. [H 105]

Czując się winny śmierci Hetmana, jego syn mógłby uznać, iż dzięki samobój-
stwu jest w stanie uniknąć ciągnącej się za nim hańby. To, oczywiście, tylko hipo-
teza, i choć logika skłania do wniosku, że Słowacki jako autor raczej doprowadził-
by widoczną od samego początku utworu destrukcję świata do końca (zresztą, 
śmiertelność w jego dziełach jest dość duża), nie można przecież przyjąć tego za 
pewnik. Szczęsny pozostanie wiecznie rozdarty i wydaje się, iż brak ostatecznego 
przypieczętowania jego losu tylko podkreśla zdolność do nigdy nie kończącej się 
introspekcji oraz intelektualnych dociekań. 

Samobójstwo Stawrogina, 100-procentowo pewne, wzbudza swego rodzaju 
niepokój. Wspomniany wcześniej list zawiera jasny przekaz: 

Ja nigdy nie zdołam postradać rozumu i nigdy nie zdołam uwierzyć w ideę tak bardzo jak on [tj. 
Kiriłłow]. Nie zdołam nawet tak się przejąć ideą. Nigdy, nigdy nie zdołam się zastrzelić! [B 674] 

– czyli, patrząc szerzej, Stawrogin w ogóle siebie nie uśmierci. Ponadto, zapowiada 
on swój wyjazd w celu rozpoczęcia nowego życia w szwajcarskim kantonie Uri, 
uprzejmie zapraszając Darię jako towarzyszkę. Nagle jednak zmienia zdanie, nie-

39 Zob. M a c i e j e w s k i, op. cit., s. 351–352.
40 Na apatię i bezczynność Szczęsnego w kontekście Hamleta zwraca uwagę K. K u r e k  (Polski Ham-

let. Z historii idei i wyobraźni narodowej. Poznań 1999, s. 140–141).
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spodziewanie przybywa do Skworieszników i wiesza się na strychu. Dlaczego? 
Zrozumiał, że nigdy nie zostanie całkowicie genialnym artystą złego życia 41? Nie 
uniósł wyrzutów sumienia albo krążącego nad nim widma śmieszności, na które 
zwrócił uwagę Tichon? A może, jak na skrajnego bezbożnika przystało, popadł 
w rozpacz i wybrał drogę Judasza?

Michał Kruszelnicki celnie stwierdza, że Dostojewski, sam zmagający się z wąt-
pliwościami natury religijnej, nie mógłby uśmiercić swojego bohatera tylko z po-
wodu ateizmu czy nawet zbrodni 42. Badacz stawia tezę, iż śmierć Stawrogina 
okazała się konieczna dlatego, że Dostojewski odkrył, iż Bóg, dając ludziom stabi-
lizację, jednocześnie odbiera perspektywę „nie kończącego się roztrząsania tragedii 
bycia prawdziwie wolnym człowiekiem” 43. Stawrogin, uzależniony od odczuwania 
wyjątkowości własnego istnienia i ciągłego powtarzania gestu transgresji, podobnie 
jak Szczęsny nie potrafi zrezygnować z eksplorowania swojego wnętrza i stawiania 
pytań o własną podmiotowość, naturę duszy czy wieczne piekło. Obaj, skoncentro-
wani na samoświadomości, są niczym nieustannie poznający samych siebie bogo-
wie, dla których czasu, zgodnie ze słowami Apokalipsy, już nie ma. 

Nikołaj Stawrogin to bohater tak skonstruowany przez Dostojewskiego, by pozostał 
nieprzenikniony i nie dał się w pełni przypisać jednej wykładni 44. Jak zauważa 
Rollberg, w tradycji badawczej przewijały się już takie koncepcje jak Nietzscheański 
nadczłowiek, na poły mityczne wcielenie zła czy jednostka zmagająca się ze skut-
kami nieprawidłowej więzi z matką, a każdej z nich w wystarczającym stopniu może 
dowieść sam tekst 45. Postać Szczęsnego Kossakowskiego – bohatera najbardziej 
chyba osobistego dramatu Słowackiego, który stworzył go bez zamiaru publikacji 
(być może, to sam poeta wyrwał z rękopisu brakujące dziś stronice) – jest też pod-
dawana rozmaitym interpretacjom, umożliwionym przez wszechobecną w utworze 
i zderzającą różne jakości oraz perspektywy ironię. 

Porównanie tych dwóch bohaterów na gruncie teodycealnym, wykraczające 
poza lokalne konteksty narodowe (obejmujące walkę przeciw zaborcom czy ideowe, 
na poły już rewolucyjne wrzenie i rozwój sekt), skierowane w stronę problemów 
uniwersalnych, konstytutywnych dla całej kultury europejskiej, pozwala odkryć 
kilka punktów zbieżnych w biografiach Szczęsnego i Stawrogina oraz ich podobną 
konstrukcję psychiczną, a także zarysować nowe bądź poszerzyć istniejące ścieżki 
interpretacyjne. Horsztyński, będący częścią literatury polskiej traktowanej jako 
peryferyjna, postawiony wobec uznawanych za literaturę światową Biesów, okazu-
je się nie ustępować im powagą poruszanej problematyki. Dylematy związane 
z samookreśleniem, które przeżywają bohaterowie obu utworów, zarysowane 
w pierwszych fazach trwającej do dziś nowoczesności, zdają się nie tracić aktual-
ności również dzisiaj.

41 Zob. J a n i o n, op. cit., s. 60.
42 M. K r u s z e l n i c k i, (Nie) Chcieć być wszystkim. Stawrogin i otchłanie wolności. W: Dostojewski. 

Konflikt i niespełnienie. Warszawa 2007, s. 156.
43 Zob. ibidem, s. 168.
44 Zob. ibidem, s. 146.
45 R o l l b e r g, op. cit., s. 148. 
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IDEA EPOPEI ŻAŁOBNEJ PÓŹNA TWÓRCZOŚĆ WINCENTEGO POLA 
W ŚWIETLE „PACHOLĘCIA HETMAŃSKIEGO”

Zarówno wśród pierwszych krytyków, jak i wśród późniejszych badaczy domino-
wało przekonanie, że Pacholę hetmańskie Wincentego Pola, choć nie pozbawione 
pewnych zalet, to utwór nieudany, chaotyczny i wtórny 1. Autor skupił się w nim 
na postaci Jana Tarnowskiego, hetmana wielkiego koronnego, którego sportretował 
za pośrednictwem diariusza pisanego przez Walentego Rożankę – tytułowego bo-
hatera, wychowywanego na magnackim dworze. Współczesny Polowi czytelnik, 
obyty z jego twórczością, odnajdywał w poemacie problemy i motywy dobrze już 
znane z lektury innych dzieł autora. W Pacholęciu hetmańskim idealizuje się bo- 
wiem szlachtę, mityzuje przeszłość (XVI i XVII w.), gloryfikuje religijność, sakrali-
zuje lokalną ojczyznę (okolice Sandomierza) i z geograficznym zacięciem opisuje 
tzw. Kresy czy Ziemię Świętą.

Powtarzalność tematyczna i formalna późnych utworów Pola 2 sprawiła, że 
krytycy i badacze nawet nie próbowali dopatrywać się w poemacie z 1862 r. zna-
mion rewolucji artystycznej. Sam autor uważał jednak swoje dzieło za nowatorskie 
i przełomowe, co więcej – traktował je jako punkt zwrotny w swojej dotychczasowej 
twórczości. Warto się zastanowić, dlaczego akurat Pacholę hetmańskie stało się 
przyczyną nieporozumienia interpretacyjnego i dlaczego to nieporozumienie utrzy-
mywało się tak długo. Szczególnie interesujący wydaje mi się problem świadomo-
ści metaliterackiej Pola: jego intencji, które dla egzegetów okazały się nieczytel- 
ne. Wyjaśniając to nieoczekiwane fiasko interpretacyjne, chciałbym pokazać, 
jak zmieniał się język dyskursu krytycznoliterackiego w latach sześćdziesiątych  
XIX stulecia, i zaprezentować trzy dopełniające się klucze interpretacyjne, które 
pozwolą na nowo zrozumieć późną twórczość Pola.

1 W. P o l, Pacholę hetmańskie. T. 1–2. Warszawa 1862. Recepcję poematu zwięźle przedstawi- 
ła W. B r y ł a  (Syn ziemian i rycerzy. Studia o twórczości i języku Wincentego Pola. Lublin 2016, 
s. 137–140). Przedmiotem badań literaturoznawców bywały też poszczególne sceny i motywy utwo-
ru Pola – zob. M. Ł o b o z, Śpiewak pieśni niedogranych. W kręgu twórczości Wincentego Pola. 
Wrocław 2004, s. 112–113.

2 Przez późną twórczość rozumiem w tym wypadku dzieła powstałe po r. 1855, a więc po śmierci 
żony pisarza, Kornelii.
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Niedoczytanie pierwsze – idea i forma

Idea Pacholęcia hetmańskiego zrodziła się w r. 1855 3, ale utwór ukazał się dopie-
ro w lipcu 1862. Większość badaczy zakładała, że przez tych siedem lat tekst 
przeleżał w szufladzie autora, tymczasem znajdował się on u ks. Jana Scipiona 
del Campo, jednego z pierwszych skrybów ślepnącego Pola. W kwietniu 1859, 
dzięki usilnym staraniom Szymona Dutkiewicza, przyjaciela i pełnomocnika pisa-
rza w sprawach wydawniczych, rękopis wrócił do autora 4. Ale nawet wówczas, 
z powodu licznych kłopotów Pola (próby wyratowania syna od służby wojskowej, 
budowa domu, walka o prawa autorskie do dzieł publikowanych w Królestwie 
Kongresowym), prace nad poematem prawie nie postępowały – nic więc dziwnego, 
że Maurycy Mann nie wymienił go wśród utworów kończonych i przepisywanych 
w pierwszych miesiącach 1860 roku 5. Jak wynika z zachowanej korespondencji, 
Pol nie dysponował wtedy zasadniczą większością tekstu, a część już powstałą 
postrzegał jako obcą i wymagającą zmian 6. Wprawdzie redakcja „Biblioteki War-
szawskiej” pod koniec 1860 r. zapewniała, że autor „ma gotowy poemat [...] z cza-
sów ostatniego Jagiellończyka”, i na dowód cytowała fragment dzieła uprzednio 
wydrukowany w zaprzyjaźnionym „Kółku Rodzinnym” 7, ale na początku następ-
nego roku Pol informował przyjaciół, przepisywaczy i wydawców, że właśnie 
finalizuje księgę czwartą, „trzeciej ukończyć, a drugiej począć” nie ma odwagi, 
bierze się więc do pisania piątej, ostatniej 8. W pierwszym kwartale 1861 r. dykto-
wany poemat wciąż się rozrastał, przy czym ogłoszone w prasie fragmenty nie 
zostały włączone do poszczególnych ksiąg. Tekst ukonstytuował się w kwietniu 
1861 w Przemyślu, miejscu odosobnienia, do którego Pol, zrażony krytyką wywo-
łaną przez Listy spod Lwowa Kornela Ujejskiego 9, uciekł we wrześniu 1860 z Lu-
bienia, gdzie późną wiosną i przez całe lato organizowano męczące poetę obiady 
ku jego czci 10.

To krótkie zestawienie dat pokazuje okoliczności powstania Pacholęcia hetmań-

  3 Wzmianka o rozpoczęciu pracy nad nowym utworem znajduje się liście W. P o l a  do syna (W. Pola 
jun.) z 8 II 1855 (w: Listy z ziemi naszej. Korespondencja Wincentego Pola z lat 1826–1872. Zebrał, 
oprac., wstęp Z. S u d o l s k i. Warszawa 2004, s. 269 ádo edycji tej odsyłam dalej za pomocą 
skrótu L, po którym podaję numery stronicñ).

  4 Zob. W. P o l, list od Sz. Dutkiewicza, z 31 III, 5–8 IV 1859. L 594. Przyjaźni z Dutkiewiczem przy-
glądał się w swojej monografii M. M a n n  (Wincenty Pol. Studium biograficzno-krytyczne. T. 2. 
Kraków 1906, s. 181–185).

  5 M a n n  (op. cit., s. 446–448) wskazał na finalizowanie innych dzieł, które ostatecznie ukazały się 
po Pacholęciu hetmańskim – takich jak Pieśń o domu naszym (Lwów 1866) czy Rok myśliwca (Poznań 
1870; wcześniej, w r. 1866, na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” ánry 344–368ñ).

  6 W. P o l, listy do Sz. Dutkiewicza, z 8 X 1859 i z 29 XI 1860. L 341, 367.
  7 „Biblioteka Warszawska” 1860, t. 4, s. 678 (rubryka Wiadomości literackie). – W. P o l, Jako pan 

Maruszka tu żył po śmierci hetmana. Jw., s. 678–681 (pierwodruk: Jako pan Maruszka Zaleski 
tużył po śmierci Hetmana. Rapsod z „Pacholęcia hetmańskiego”. „Kółko Rodzinne” 1860, nr 12, 
z 22 V).

  8 W. P o l, list do Sz. Dutkiewicza, z 4 II 1861. L 374.
  9 Chodzi oczywiście o oskarżycielski tekst K. U j e j s k i e g o  O Januszu i o panu Wincentym, publi-

kowany na łamach „Dziennika Literackiego” przez pięć tygodni począwszy od 8 V 1860 (nry 34–46). 
Wszedł on następnie do tomu Listy spod Lwowa. Pierwsze trzy głosy (Lwów 1860).

10 O tych wypadkach zob. M a n n, op. cit., s. 452–462.
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skiego. Warto podkreślić, że dzieło uzyskało ostateczny kształt zaraz po atakach, 
które spadły na Pola w związku z surowym wystąpieniem Ujejskiego i z odpowie-
dziami na nie 11, a także podczas manifestacji przedstyczniowych w Warszawie 12. 
Po listownej samoobronie adresowanej do Józefa Keniga, redaktora naczelnego 
„Gazety Warszawskiej” 13, był to pierwszy tekst literacki, w którym Pol mógł udo-
wodnić niesłuszność stawianych mu zarzutów; wcześniej poeta nawet w stosunkach 
towarzyskich wybierał „strategię sfinksa” – milczenie 14.

Pogrążony w żalu i zwątpieniu autor „na nowo, od początku, po upływie lat 
sześciu [od przerwania pracy nad poematem]” próbował rozniecić w sobie zapał 
twórczy, przebudowując i znacznie rozszerzając już napisane fragmenty poematu 15. 
Co istotne, przywoływanie postaci hetmana postrzegał nie tyle jako ucieczkę w kra-
inę przeszłości, eskapistyczne łagodzenie „ucisku duszy” 16, ile jako najtrudniejszy 
wysiłek literacki 17, umożliwiający rozrachunek z opinią publiczną: „Piszę Pacholę 
hetmańskie i jeżeli mi Bóg tę pracę ukończyć dozwoli, zdaje mi się, że się uspokoję 
w duchu po jej ukończeniu i odprawię rzeczy światowe, czego tak bardzo pragnę!” 18. 
Pol wielokrotnie nazywał poemat swoim ostatnim dziełem i zapowiadał, że po jego 
ukończeniu zamierza pożegnać się z zawodem literata – wszystko w związku z nową 
oceną własnej kondycji pisarskiej, chyba najlepiej wyrażoną w liście do Juliusza 
Kossaka: „Jesteśmy oba podobni do tych budowniczych, co ostatnie gotyckie wzno-
sili kościoły i z którymi tajemnica ich twórczości i sztuki zstąpiła do grobu. W tym 
przekonaniu i uczuciu napisałem Pacholę hetmańskie” 19.

Ambicje Pola były czytelne dla jego bliskich, ale nawet oni nie potrafili przenik-
nąć architektoniki „ostatniego” dzieła, jakim miało być Pacholę hetmańskie 20. 
Wiele światła na sens poematu rzuca rozproszony dialog Wincentego Pola z Eleo- 
norą Ziemięcką, zapoczątkowany przez jej recenzję 21.

Autorka Zarysów filozofii katolickiej, zwykle uważana za wyjątkowo konserwa-

11 Przebieg tych wydarzeń został już dobrze zbadany, dlatego nie zajmuję się nim szczegółowo. Zob. 
np. J. R o s n o w s k a, Dzieje poety. O Wincentym Polu. Warszawa 1963, s. 341–345. – J. B a c h ó r z, 
Miejsce Wincentego Pola w polskiej literaturze dziewiętnastowiecznej. W zb.: Wincentego Pola fa-
scynacje literaturą i krajobrazem. Red. T. P i e r s i a k, A. T i m o f i e j e w. Lublin 2010. – S. F i t a, 
Wincenty Pol w oczach pozytywistów. W zb.: jw. – M. U r s e l, Wizerunek Wincentego Pola w świet- 
le prasy polskiej w drugiej połowie XIX wieku. W zb.: Obrazy natury i kultura. Studia o Wincentym 
Polu. Red. M. Ł o b o z. Wrocław 2015.

12 Zob. np. W. P o l, list do P. Moszyńskiego, z 11 I 1861. L 372.
13 W. P o l, list do J. Keniga, z 4 VI 1860. L 360–363.
14 Określenie W. P o l a  (list do K. Miączyńskiej, z 30 VIII 1860. L 367). Zob. też M a n n, op. cit., 

s. 455–456.
15 P o l, list do Dutkiewicza, z 29 XI 1860. L 367–368.
16 W. P o l, list do ks. I. Isakowicza, z 19 X 1861. L 379.
17 Widać to zwłaszcza w Przedsionku, poetyckiej apostrofie do duchów przeszłości, które Pol prosi 

o możliwość ostatniego wejrzenia w dawny świat. fragment ten nie wszedł do poematu, znamy go 
jedynie z listu P o l a  do Dutkiewicza (z 29 XI 1860. L 367–368).

18 W. P o l, list do ks. A. Prusinowskiego, z 2 I 1861. L 371.
19 W. P o l, list do J. Kossaka, z 25 IV 1862. L 382–383.
20 Później jako „ostatnią” poeta określał też Pieśń o domu naszym. Zob. W. P o l, list do T. Krasickiej, 

z 20 II 1867. L 426.
21 E. Z i e m i ę c k a, Rzut oka na nowy utwór Wincentego Pola pt. „Pacholę hetmańskie”. „Noworocznik 

(Kalendarz) Ilustrowany dla Polek”. Na rok 1864.
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tywną teoretyczkę myśli religijnej 22, dobrze znała się z Polem (była jego korespon-
dentką związaną z kręgiem literatów skupionych wokół Antoniego Edwarda Odyń-
ca) i wielokrotnie odwoływała się do jego twórczości. Część króciutkich opowiadań 
z Powiastek ludowych wydawanych w trudnym dla niego roku 1860 – których 
serię pierwszą zadedykowała poecie w „dowód uwielbienia i przyjaźni” – Ziemięcka 
poprzedziła mottami z jego wierszy i poematów; ich fragmenty wplatała też zresztą 
w teksty opowiadań z tomu. Polowi poświęciła swój najciekawszy tekst krytyczny – 
o kursach Mickiewicza – opublikowany w Studiach, gdzie znalazło się także opra-
cowanie kategorii liryzmu, której najlepszym wcieleniem wydawała się Ziemięckiej 
właśnie poezja Pola, ponieważ – jak pisała – jego intymną „spowiedź psychiczną” 
można wykorzystać jako „konieczny element oświaty narodowej” 23. Do poety kie-
rowała też prośby o polecenie lektur i o informacje na temat galicyjskiego środowi-
ska filozoficznego 24.

Sam Pol również wysoko cenił Ziemięcką, i to nie tylko jako przyjaciółkę (którą 
często pozdrawiał w listach do Odyńca i którą zapraszał na swoje prelekcje), ale też 
jako wnikliwą myślicielkę. W jego korespondencji z okresu lwowskich wykładów 
o literaturze (prowadzonych od stycznia 1864) i muzyce kościelnej (od stycznia 
1865) jawi się ona jako ważna, bo kompetentna adresatka. To jej zawdzięczał poeta 
wsparcie merytoryczne niezbędne do przygotowania wykładu dziesiątego z Pamięt-
nika do literatury polskiej XIX wieku 25 i jej tłumaczył w liście ideę przewodnią 
kursu o muzyce kościelnej, przypominając zarazem warszawskie spotkania i wy-
chwalając zalety umysłu filozofki 26.

Właśnie w czasie tych ożywionych kontaktów, wynikających z przekonania 
o wspólnocie poglądów oraz o podobnym postrzeganiu kultury i sztuki, Ziemięcka 
opublikowała obszerny szkic poświęcony Pacholęciu hetmańskiemu. Za punkt wyj-
ścia przyjęła zarysowanie szerokiej panoramy historiozoficznej, na której tle, w du-
chu chrześcijańskiego uniwersalizmu, chciała pojednać ludzi tradycji i ludzi po-
stępu. Tłumaczyła, że dzieje społeczne są uporządkowane przez Boga według 
niezmiennych praw i mają strukturę nomologiczną, dającą się odkrywać i modyfi-
kować za pomocą rozumu i nauki, ale także strukturę, którą można odnaleźć 

22 Niektórzy podkreślają jednak, że zaplecze filozoficzne Ziemięckiej świadczy o jej nowoczesności. 
Zob. np. J. R. B ł a c h n i o, Poglądy filozoficzne Eleonory Ziemięckiej na tle sporów ideowych poło-
wy XIX wieku. Bydgoszcz 1997. – J. M. S o s n o w s k a, wstęp w zb.: Pionierki. Krytyka artystycz-
na kobiet 1839–1879. Antologia. Wstęp, wybór, oprac. ... Współpr. M. K a s a. Warszawa 2016, 
s. 52–55. – D. W. M a k u c h, Przeciwko pozorom rozumu. Eleonora Ziemięcka i opozycje myśli 
nowoczesnej. „Kronos” 2018, nr 3.

23 E. Z i e m i ę c k a: Powiastki ludowe. [Seria 1]. Warszawa 1860; Rozbiór kursów o literaturze sło-
wiańskiej Adama Mickiewicza. W: Studia. Wilno 1860; O liryzmie. Jako uzupełnienie „Rysu piśmien-
nictwa naszego”. W: jw., s. 102.

24 Zob. W. P o l, list do E. Ziemięckiej, z końca lutego 1865. L 405.
25 W. P o l: list do E. Ziemięckiej, z 20 III 1864. L 389–391 (edytor błędnie przyporządkował ten  

list do wykładów o muzyce kościelnej, które odbyły się rok później); Pamiętnik do literatury polskiej 
XIX wieku. W dwudziestu prelekcjach mianych w radnej sali miasta Lwowa. Lwów 1866, rozdz. 10.

26 W. P o l: list do E. Ziemięckiej, z przełomu listopada i grudnia 1864. L 400–401; Sześć prelekcji 
o muzyce kościelnej danych [...] w radnej sali miasta Lwowa na sześciu wieczorach muzykalnych 
zarządzonych przez Karola Mikulego [...] we Lwowie r. 1864. Lwów 1865 (w tytule najprawdopo-
dobniej wystąpił błąd – chodzi o r. 1865, a nie 1864).
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w podaniach historycznych oraz w tradycji. Człowiek jako istota „psychologiczno-
-moralna” też zasadniczo się nie zmienia: „równie czciciel przeszłości, jak czciciel 
postępu mogą i powinni podawać sobie dłonie: to jest pole nieuległe sporom, na 
którym rozwija się filozoficzny pogląd” 27.

Analizując twórczość Pola, recenzentka przekonywała, że znane z wcześniej-
szych dzieł kreacje Mohorta czy Wita Stwosza – gdy rozpatrywać je ze stanowiska 
estetycznego ufundowanego na owych prawach – nie reprezentują wartości cha-
rakterystycznych dla przeszłości, lecz są figurami „czysto ludzkimi”, przez które 
przeświecają niezmienne idee. Podobnie wygląda to w wypadku Pacholęcia het-
mańskiego. Zdaniem recenzentki, geograficzna i historyczna lokalność świata 
przedstawionego w poemacie skrywa najgłębsze tajemnice wiedzy, które poeta 
wydobył na światło dzienne niczym naukowiec. Ziemięcka dostrzegła w dziele opis 
aktu boskiej kreacji, rolę wychowania, wagę domu i rodziny jako społecznych 
podstaw państwa. Co ciekawe, cytując obszerne wypowiedzi Pola – który twierdził, 
że wszystko, co wie, pochodzi z tradycji – filozofka sprowadzała jego obskuranckie 
deklaracje do wieszczej przesady, „szału natchnienia” i rozumiała je jako cechy 
swoiste stylu autorskiego, który z punktu widzenia nauki należy zignorować. 
W takim odczytaniu twórczość Pola nabierała walorów poznawczych, jego wska-
zania pedagogiczne okazywały się wartościowe nie tyle w procesie odkrywania 
przeszłości, ile w teraźniejszym życiu: „chciał odtworzyć to, co żywe – pod ubiegłym; 
co niezmienne – pod wiekowym”. Jego dydaktyzm zyskiwał charakter ponadnaro-
dowy i ponadhistoryczny. Sam Pol nie dawał żadnych „postępowych” wskazówek, 
jak tę uniwersalną wiedzę ukonkretnić, ale przekonujące przedstawienie prawideł 
powszechnych powinno zostać docenione. Plastycznie odmalowana tradycja jest 
bodźcem do działań, przekucie jej w postulaty współczesne to „zadania, nad któ-
rymi postęp pracować powinien” 28.

Szkic Ziemięckiej stanowi przykład nieoczywistego w XIX-wiecznym dyskursie 
krytycznoliterackim spotkania się różnych, wydawać by się mogło, rozłącznych 
sposobów myślenia o świecie i sztuce. U filozofki przenikają się trzy tradycje: heg- 
lowski idealizm ujmujący historię i człowieka jako wcielanie się idei racjonalnej, 
typowo polski idealizm narodowy wyrastający z katolicyzmu i z przekonania o opatrz-
nościowym kierunku dziejów oraz nowoczesne myślenie o historii jako o postępie 
cywilizacyjnym. Niezależnie jednak od światopoglądowych przygód Ziemięckiej tkwi 
w jej recenzji rdzeń niezwykle osobisty: zapatrzona w Pola filozofka broniła go przed 
oskarżeniami o naiwne hołdowanie przeszłości, bo miała świadomość, że u progu 
siódmej dekady XIX stulecia, zwłaszcza w kontekście oskarżeń Ujejskiego, jego 
przekonania można ocenić jako zupełnie nieatrakcyjne. Tym samym, neutralizując 
historyczne i geograficzne własności świata literackiego Pola, ratowała poetę na 
przekór jemu samemu.

Do szkicu autor Pacholęcia hetmańskiego bezpośrednio nawiązał w liście do 
Ziemięckiej z 20 III 1864, w którym dziękował za opracowanie idei filozofii niemiec-
kiej do wykładów o literaturze polskiej. Ale zarazem Pol protestował przeciwko 
uznawaniu poematu o Tarnowskim i innych swoich utworów za teksty pedagogicz-

27 Z i e m i ę c k a, Rzut oka na nowy utwór Wincentego Pola pt. „Pacholę hetmańskie”, s. 117.
28 Ibidem, s. 131–132.
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ne. Pisał do Ziemięckiej, że całkiem niepotrzebnie zrobiła go „hardym człowiekiem 
w znaczeniu dzisiejszym” (L 390). Nie był to jednak wyłącznie głos obrońcy tradycji. 
Jak pokazują wypowiedzi samego Pola z tego okresu i ustalenia badaczy, mimo 
niechęci pisarza do przemian cywilizacyjnych postępowość w jego słowniku poję-
ciowym zyskała z czasem wydźwięk pozytywny, a często odnosiła się do jego włas- 
nych dzieł 29. Dlatego też autor tłumaczył, że choć trudno oczekiwać, by postaci 
historyczne wyznawały „postępowe idee dzisiejsze” (z powodu prawdopodobień- 
stwa historycznego), to przecież sama „poezja plastyczna jest tym postępową, »że 
jest«, że stworzyła postacie mimo mgieł zimnych i nagich idei, że je potęgą prawdy 
poetycznej obronić zdołała w rzeczywistym świecie. Oto jest postępowa strona pla-
stycznej poezji u nas” (L 390) 30.

Wypowiedź tę pozwala lepiej zrozumieć wprowadzenie poprzedzające fragment 
Pacholęcia hetmańskiego w „Kółku Rodzinnym” 31. Zgodnie z koncepcjami formuło-
wanymi w romantyzmie opisano w nim kulturę narodową jako manifestowanie się 
czy „uobecnienie” pewnej idei. Zdaniem autora, istota polskości po raz pierwszy 
objawiła się za pośrednictwem kształtów, pojęć i form cywilizacji w XVI wieku. 
Z biegiem czasu część tych plastycznych elementów zniknęła, przekształciła się 
pod wpływem warunków społeczno-politycznych. Poza tym jednak wiązka form czy 
znamion kultury szlacheckiej przylgnęła do narodowej indywidualności i wrosła 
w nią jako część polskiego rdzenia. Część, która odeszła do przeszłości, może zostać 
ożywiona przez poetów i być doświadczana przez czytelników w twórczości, a oceniać 
ją należy pod względem „prawdy” historycznej. Z kolei drugą część – tę, która sta-
ła się częścią polskiego kodu, a mówiąc dokładniej, niezmienną w czasie formą, 
w jakiej ten kod się ujawnia – również można oddać w dziele sztuki, ale trzeba ją 
rozpatrywać jako wierne odbicie narodowości. Niezależnie więc od czasu czy miej-
sca akcji utwór taki jest współczesny tylko dlatego, „że jest”, że zostały w nim 
przedstawione formy charakterystyczne dla narodu w ogóle – i to przedstawione 
tak, jakby były żywe (a skoro je ktoś podnosi, uznaje za część współczesności, to 
żywymi są właśnie); byłby to więc swoiście pojęty postulat realistyczny, polegający 

29 Mam na myśli zwłaszcza przywoływany tu już list P o l a  do Keniga (z 4 VI 1860. L 361–362), 
swoiste credo światopoglądowe, na które składały się nie tylko przewidywalne deklaracje: „Jestem 
katolik”, „Jestem Polak”, ale i samookreślenia nieoczekiwane: „Jestem człowiek postępowy”, znaj-
dujące się w otoczeniu takich zdań, jak: „Kto chce być z narodem, musi iść z wiekiem” albo „Od 
Hezjoda i Homera czerpała poezja tylko z przeszłości. Na tym polu pracując, dałem Narodowi rzeczy 
nowe, rzeczy postępowe i rozumiem, iż mam prawo jako Pisarz domagać się po dziennikarstwie 
rzeczy nowych i postępowych”. Zob. też A. Ł u k o m s k a, „Postęp musi wyrastać z przeszłości”. 
Wiek XIX w świetle korespondencji Wincentego Pola. W zb.: Świat Wincentego Pola. Romantyzm, 
realizm, pamięć. Red. A. T i m o f i e j e w. Lublin 2015. – O. K r y s o w s k i, Kryzys światopoglądu 
romantycznego? Uwagi o powinnościach literatury i dziennikarstwa lat 60. XIX wieku w korespon-
dencji Wincentego Pola. W zb.: Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością. 
Dyslokacje. Red. U. K o w a l c z u k, D. W. M a k u c h, D. M. O s i ń s k i. Warszawa 2019.

30 Zob. też P o l, Pamiętnik do literatury polskiej XIX wieku, s. 243: „Historia, tradycja jest tym żywa, 
że była – ale nie tym, żeby miała zdobywać wpływ stanowczy na dzisiejsze stosunki”.

31 Nowy poemat Wincentego Pola. „Kółko Rodzinne” 1860, nr 12, z 22 V. Tekst nie jest sygnowany, 
co może świadczyć o tym, że pochodzi on od redakcji, ale biorąc pod uwagę kontekst innych wy-
powiedzi poety i pamiętając o jego bliskiej współpracy z „Kółkiem Rodzinnym”, można przypuszczać, 
że Pol jest autorem tego tekstu lub że przynajmniej miał czynny udziału w jego pisaniu.
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już nie tyle na wiernym oddaniu szczegółów, ile na szukaniu istoty w rozmaitych 
formach narodowych.

W tej refleksji – której rozwinięciem stał się Pamiętnik do literatury pol- 
skiej XIX wieku – widać inspirację estetyką Józefa Kremera 32. Przywoływany  
w omówionym artykule myśliciel uważał, w duchu polskiej szkoły idealistycznej, 
że sztuka polega na ubieraniu treści idei w formę plastyczną, tym ważniejszą, iż 
władza fantazji, odpowiedzialna za proces kształtowania, miała być właściwo- 
ścią najmocniej rozwiniętą wśród narodów słowiańskich 33. Pol za jedyną ideę 
wartą opracowywania uznawał w tym wypadku polskość, która najpierw ujawnia-
ła się w postaci rozmaitych fenomenów kultury narodowej, a następnie została 
ukształtowana w dziele sztuki, w taki sposób, by odbiorca mógł ją dostrzec i pojąć, 
ponieważ idea sama w sobie, jako abstrakcja, pozostawała nieprzenikniona, „zim-
na i naga”.

Jak widać, i Ziemięcka, i Pol posługiwali się opozycją istoty i fenomenu, treści 
i formy, ale uniwersalności przypisywali dwa różne znaczenia: filozofka – ogólno-
ludzkie, poeta – narodowe. Ona na podstawie idei ogólnych wolała formułować 
postulaty praktyczne, bliska była więc utylitarnemu traktowaniu sztuki; jemu 
wystarczał opis Polaków jako wspólnoty, w kontrze do dziennikarskiej „bieżączki”, 
która w służbie kapitału rozbija obywateli na stronnictwa 34, czy do politycznych 
powieści tendencyjnych pisanych dla praktycznych korzyści jakiejś grupy 35. Poemat 
Pacholę hetmańskie, ze swoimi rozbudowanymi opisami kształtów życia szlachec-
kiego, miał więc nie tylko cieszyć plastycznymi obrazami przeszłości, lecz także 
poszukiwać form cywilizacyjnych, które wrosły w narodową indywidualność, sta-
nowić odbicie głębokiej, idealnej tożsamości zbiorowej. Mniejsza o to, które z nich 
uznałby Pol za ważne, bo – jak zawsze w przypadku teorii idealistycznych – wybór 
wartości był cokolwiek arbitralny 36. Większe znaczenie zdaje się mieć rosnące za-
interesowanie dojrzałego pisarza sprawami niezmiennymi, które szło w parze z na-
silającą się niechęcią do twórczości literackiej jako poruszającej się po stronie form, 

32 Przypomnienie prac o działalności historycznoliterackiej Pola oraz jej nową interpretację przedsta-
wiła ostatnio U. K o w a l c z u k  (Wincentego Pola „Pamiętnik do literatury polskiej XIX wieku”. 
Geografia między historią literatury a autobiografią. W zb.: Literatura i kultura lat 60. XIX wie- 
ku między polityką a prywatnością). O wpływie Kremera zob. M. Ł o b o z: op. cit., rozdz. „Mówicie, 
że ja nie jestem artystą?” – estetyczne inspiracje Wincentego Pola; „Krajowidoki” Wincentego Pola 
w kręgu estetyki romantycznej (inspiracje Józefa Kremera). W zb: Obrazy natury i kultura.

33 Zob. D. W. M a k u c h, Wokół pojęcia fantazji. Południe XIX wieku i przemiany idealizmu. Warsza-
wa 2018, s. 35–77.

34 To nawiązanie do listu programowego W. P o l a  do „Kółka Rodzinnego” z początku r. 1860, a prze-
drukowanego ostatecznie w Stryjance (Warszawa 1860), pt. Słów kilka nie należących do objaśnień 
„Stryjanki”, który w wiadomości do Keniga poeta opisuje dodatkowo jako „ale do czasu, w którym 
ta książka wychodzi” (L 362). Wydaje się więc, że Pol odnosi się do oskarżeń Ujejskiego (może post 
factum?), nawet jeśli zdaniem edytora list powstaje jeszcze przed nimi (choć pewności mieć nie 
można).

35 Zob. P o l, Pamiętnik do literatury polskiej XIX wieku, s. 300.
36 Można sądzić, że Polowi chodziło w tym wypadku o określony typ wychowania, przywiązanie do 

wiary katolickiej, podtrzymywanie więzów unii lubelskiej, a przede wszystkim o pewną strategię 
upamiętniania i żałoby, co analizuję w części trzeciej artykułu. Listę ideałów szlacheckich opisanych 
w poemacie przedstawiła także B r y ł a  (op. cit., s. 137–181).
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a nie istoty: „Plastyczne kształty nawet chrześcijańskich postaci znużyły mnie, nie 
chcę, nie mogę być dłużej rzeźbiarzem, uciekam się więc do sfery tonów” 37.

Dzieła z tego okresu pokazują, że piewca lokalności i szczegółu szukał śladu 
większej całości: wzoru ukrytego pod mnogością zjawisk. Zacytowane zdanie pocho-
dzi z listu zapowiadającego wykłady o muzyce kościelnej, która jako najidealniejsza 
ze sztuk 38 najłatwiej komunikowała niezmienne wartości. W swoich prelekcjach na 
ten temat Pol nie zajmował się sprawami formalnymi czy historycznymi, ale porząd-
kował muzykę według ezoterycznych tonów, którym nadawał znaczenie w kontekście 
religii w ogóle. Opowieść o muzyce stawała się historią stosunku człowieka do Boga, 
konkret znikał więc w odniesieniach do spraw ostatecznych. Podobne transcendo-
wanie ku ideom „uobecnionym” w świecie widać w pracach, do których tworzenia 
Pol wrócił u progu lat sześćdziesiątych XIX stulecia. W Geografii Ziemi Świętej de-
tale topograficzne liczą się pod warunkiem, że opisane są w Biblii  39, z kolei w Roku 
myśliwca przyrodnicza mnogość została zamknięta w mitycznym czasie cyklicznym, 
w wiecznej powtarzalności sekwencji miesięcy i pór roku. Nawet Pamiętnik do lite-
ratury polskiej XIX wieku to nie tyle opis poszczególnych dzieł, ile przemyślana, 
całościowa i dialektyczna wizja procesu historycznoliterackiego, w której najważ-
niejsze są idee i ich wpływ na świadomość narodu.

Niedoczytanie drugie – epika i epos

Wróćmy do odpowiedzi danej Ziemięckiej. Pol nie rozumiał, dlaczego „szanowna 
autorka” zestawiła Pacholę hetmańskie z Mohortem czy Witem Stwoszem, miał bo-
wiem nieskromne poczucie, że jego nowy utwór jest na wskroś oryginalny:

Co do Pacholęcia hetmańskiego, było Pacholę hetmańskie, a raczej Diariusz jego, tylko szukaniem 
n o w e j  e p i c k i e j  f o r m y, odpowiednim tradycjom naszym, i znać, iż tu rywalizacja z ideałem nie 
pomogła, kiedy Pani tego nie widzisz, pedagoga tu upatrujesz, gdzie poeta sądzi być e p i k i e m.  
Znać tedy, że główne założenie nie osiągnięte, chociaż mam to przekonanie, że moja o d y s e a  znacz- 
nie jest odmienna od wszystkich poprzednich, i to nie tylko w literaturze naszej, ale w literaturze euro-
pejskiej. Żałuję bardzo tego, że Goethe nie żyje, on także szukał f o r m  e p i c k i c h, bobym sam dla 
niego przetłomaczył Pacholę hetmańskie [...]. [L 390; podkreśl. D. W. M.] 40

Sądzę, że odyseję Walentego Rożanki należałoby określić mianem nowoczes- 
nej, autorskiej wersji epopei 41, przy czym epopeję rozumiem tu jako pojęcie geno-
logiczne i historiozoficzne, odnoszące się do całokształtu myślenia o dziejach na- 

37 P o l, list do Ziemięckiej, z przełomu listopada i grudnia 1864. L 400. 
38 Bo najmniej skażona materialną formą – to oczywiście nawiązanie do wykładni G. W. f. H e g l a 

(Wykłady o estetyce. Przeł. J. G r a b o w s k i, A. L a n d m a n. Objaśn. A. L a n d m a n. T. 2. 
Warszawa 1966, s. 318 n.), dominującej w romantyzmie – zob. A. E i n s t e i n, Muzyka w epoce 
romantyzmu. Przeł. M. i  S. J a r o c i ń s c y. Wyd. 2. Warszawa 1983.

39 W. P o l, Geografia Ziemi Świętej. Lwów 1863. Na ten temat: A. J a c k o w s k i, Wincenty Pol – pre-
kursor geografii religii w Polsce. W zb.: Obrazy natury i kultura.

40 Zob. też W. P o l, list do L. Pietrusińskiego, z kwietnia 1861. L 375–376 (podkreśl. D. W. M.): 
„[Pacholę hetmańskie] Jest to mozaika historycznych postaci, narodowych tradycji i religijnych, 
w formie szlacheckiego diariusza, w istocie zaś natury e p i c k i e j”.

41 Co ciekawe, wersja ta nie wpisuje się w żaden z typów romantycznego eposu wymienionych przez 
M. S o k o ł o w s k i e g o  (Epopeja. Hasło w: Słownik polskiej krytyki literackiej 1764–1918. Poję-
cia – terminy – zjawiska – przekroje. T. 1. Red. 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- 
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rodu 42. To z nią trzeba powiązać Goethego, ale i Homera, Hezjoda czy Dantego – twór-
ców, których dzieła w czasie pisania Pacholęcia hetmańskiego uznawał autor za 
źródło poezji plastycznej 43, punkt wyjścia dla tradycji literackiej; z nią też łączył 
Pana Tadeusza, czyli „największy narodowy poemat, jaki mamy w narodzie” 44. Na 
epopeję wskazywałoby zakończenie wiersza Salve Regina z tomu Kilka kart z krwa-
wego rocznika, upamiętniającego wydarzenia powstania styczniowego. Wiersz jest 
zapisem snu, w którym podmiot widzi, jak śmiertelnie rannego w głowę powstańca, 
Juliusza Tarnowskiego, brata przyszłego stańczyka, podejmuje w niebiosach sam 
wielki hetman, bohater Pacholęcia [...], wraz z zastępem uznanych sandomierzan. 
W tym kluczowym dla dziejów epickim momencie historia miesza się ze współczes- 
nością, nakłada się na nią, ukazuje swój porządek i zasadniczą jedność. Całą wizję 
śniący puentuje następująco:

Jakże się dziwnie plotą one dzieje
Stare z nowymi – bez końca, początku,
Z jednego ducha, i z jednego wątku
Widzę i czytam: wszędzie epopeje! 45

O skłonności Pola ku konkretnemu modelowi poezji epickiej świadczą refleksje 
zawarte w wykładach o literaturze, pochodzących z tego samego okresu co list do 
Ziemięckiej. Pol uważał się za nowatora, ponieważ stworzył dzieło na miarę swoich 
czasów i syntetyzował w poemacie cechy charakterystyczne dla ostatniego etapu 
przemian procesu historycznoliterackiego rozumianego jako proces teleologiczny, 
który to proces Pol umiał uchwycić w jego całości dzięki „dialektycznej wprawie” 
(L 389) 46. Jak twierdził, polskie pisarstwo XIX stulecia jest epopeją, jego istotę 
stanowi epopeiczność, ponieważ „tu występuje na widownię dziejów bohaterstwo 
ducha, potęga miłości, siła i dzielność, która sama sobą stoi i tylko albo w miłości 
Boga, albo w miłości ojczyzny czerpie swoje siły!” 47. Niezorientowany czytelnik 
będzie widział w tym stwierdzeniu jedynie garść frazesów, krytyk idealistyczny 
w każdym z określeń odnajdzie jednak odwołanie do konkretnych koncepcji i do 
związanych z nimi kategorii, w tym wypadku zapożyczonych głównie od Józefa 
Gołuchowskiego 48. Najważniejszą z owych kategorii jest kategoria miłości, dzięki 

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. Toruń–Warszawa 2016, s. 340–345. Warto 
dodać, że każdy z tych typów ma swoje źródło w tradycji niemieckiej.

42 Jest to rozumienie charakterystyczne dla epoki – zob. M. P i e c h o t a, Epopeja (epos, poemat he-
roiczny). 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, bez zm. Wrocław 2009, s. 239.

43 P o l, list do Ziemięckiej, z 20 III 1864. L 390. Zob. też przypis 29.
44 P o l, Pamiętnik do literatury polskiej XIX wieku, s. 381.
45 [W. P o l], Salve Regina. W: Kilka kart z krwawego rocznika. Lipsk 1864, s. 26.
46 Więcej na ten temat zob. M. S t a n i s z, Drogi rozwojowe dziewiętnastowiecznej literatury polskiej 

według Wincentego Pola. W: Obrazy natury i kultura.
47 P o l, Pamiętnik do literatury polskiej XIX wieku, s. 8. Zob. też ibidem (podkreśl. D. W. M.): „I nie 

jest to zaprawdę figura poetyczna, jeżeli literaturę polską XIX wieku porównywam do e p o p e i; 
owszem, jest to najwymowniejsza rzeczywistość i najwłaściwsze może jej określenie. Literatura 
polska XIX wieku jest bowiem najnowszą tradycją narodu. [...] Tradycja zaś, do której odwołać się 
można – to prawdziwie e p i c k i  żywioł [...]”.

48 J. G o ł u c h o w s k i, Dumania nad najwyższymi zagadnieniami człowieka, poprzedzone historycz-
nym rozwinięciem głównych systemów filozoficznych od Kanta do najnowszych czasów. Wilno 1861. 
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której człowiek może przekroczyć czasoprzestrzenną ograniczoność i niewiedzę 
charakterystyczną dla kantowskiego podmiotu i która pozwala na uporządkowanie 
świata. Z tej najwyższej kategorii trzeba wywieść „cały plan boży, całe dzieje stwo-
rzenia i odkupienia człowieka” 49.

Nic dziwnego, że Pol był niezadowolony, gdy Ziemięcka nazywała go pedagogiem. 
Nie uważał się wówczas za pisarza zaangażowanego – to określenie nie oddawało 
jego ambicji. Lirnik, poeta, śpiewak zapragnął sławy wielkiego epika, chciał jako 
wyraz narodowego ducha przedstawić w obrazach przeszłości „najnowsze tradycje 
narodu” – tradycje, warto dodać, wciąż żywe. Epickość, historyczność i tradycjo-
nalizm splatały się więc ze sobą, a ich syntezą był obraz unii lubelskiej czy wycho-
wania hetmańskiego, uznanych za konstytutywne składniki kodu polskości. Trze-
ba jednak pamiętać, że w Pacholęciu hetmańskim Pol opisywał to, co z perspektywy 
lat sześćdziesiątych XIX w. wydawało mu się najbardziej swojskie i co pretendowa-
ło do idealnego porządku ugruntowanego na Biblii. W poemacie na płaszczyźnie 
temporalnej ukazywał to motyw rzymskiego zegara, mikrokosmosu odbijającego 
porządek świętego czasu religijnego 50, a na płaszczyźnie przestrzennej – podróż do 
Ziemi Świętej, chrześcijańskiego axis mundi, do którego pielgrzymuje Rożanka po 
śmierci hetmana.

Pol byłby więc – według trafnej, znacznie późniejszej metafory Cezarego Jellen-
ty – „zakapturzonym idealistą”, bo w nowej epickiej formie za pośrednictwem lo-
kalnego i historycznego szczegółu szukał trwałego i niezmiennego porządku świa-
ta 51. W ten sposób antycypował wielkie powieści historyczne i panoramiczne po-
wieści realistyczne z lat osiemdziesiątych XIX stulecia, których czasoprzestrzenną 
głębię próbowała ująć dopiero pozytywistyczna krytyka literacka 52.

Nie trzeba jednak sięgać po przykłady tak odległe czasowo, by zrozumieć noś- 
ność pojęcia epopeiczności u Pola. Dość przypomnieć, że po upadku powstania 
listopadowego nasiliło się „romantyczne marzenie o epopei” 53, co sprawiło, że ele-
menty tego gatunku zaczęły przenikać do poezji i do coraz bardziej epicznego dra-

Książka ta była wydana i promowana przez E. Z i e m i ę c k ą, która zresztą napisała do niej wstęp 
(Wspomnienie o Józefie Gołuchowskim), a w swoich Studiach zamieściła jej analizę („Dumania nad 
najważniejszymi zagadnieniami dla Człowieka” [!], dzieło Józefa Gołuchowskiego). P o l  (Pamiętnik 
do literatury polskiej XIX wieku, s. 226) mówi o owym dziele w wykładzie, który pomogła mu przy-
gotować Ziemięcka: „Od tego [...] czasu [tj. od momentu, gdy Gołuchowski ogłosił swoją teorię] 
mogliśmy powiedzieć właściwie nie to, żeby nasz naród utworzył nowy systemat filozoficzny, ale że 
wszystkie kwestie najwyżej obchodzące człowieka, naród i ludzkość, wszystkie kwestie zaświatowe 
są najlepiej w tym dziele rozwiązane”.

49 P o l, Pamiętnik do literatury polskiej XIX wieku, s. 225.
50 Motyw ten został już dobrze opisany jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych i wartościowych 

fragmentów poematu. Zob. Ł o b o z, Śpiewak pieśni niedogranych, s. 114–118.  – B r y ł a, op. cit., 
s. 152–154.

51 C. J e l l e n t a, Zakapturzony idealizm. „Prawda” 1888, nr 35, z 1 IX (20 VIII).
52 Zob. np. E. P a c z o s k a, Krytyka literacka pozytywistów. Wrocław 1988, s. 60–94. – T. S o b i e-

r a j, O naukowe podstawy twórczości i krytyki literackiej. Bolesława Prusa recenzja „Ogniem 
i mieczem”, studium o „Farysie” i „ Słówko o krytyce pozytywnej”. W zb.: Bolesław Prus. Pisarz 
nowoczesny. Red. J. A. M a l i k. Lublin 2009.

53 To tytuł rozdziału pracy K. T r y b u s i a  Epopeja w twórczości Cypriana Norwida (Wrocław 1993), 
zawierającego syntetyczne podsumowanie rozmaitych związków między twórczością pisarzy ro-
mantycznych a wzorcami epopeicznymi.
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matu, ale też do gawędy czy powieści. Rozszerzenie się ram genologicznych eposu 
i zmiany w rozumieniu pojęcia wynikały z tęsknoty za formą literacką, która zobra-
zowałaby duchowe przesilenie Polaków, a zarazem mogłaby stać się czymś w ro-
dzaju narodowej syntezy dziejów przychodzącej w dobie kryzysu. Stąd też najwięk-
si pisarze epoki w swoich wypowiedziach chętnie posługiwali się „eposem” jako 
kategorią nobilitującą, nawet jeśli – jak w przypadku Norwida – uznawali, że trud-
no ją w pełni zrealizować w świecie nowoczesnym. Według Norwida epopeja wyma-
gała unowocześnienia, dostosowania do wyzwań cywilizacji, krytycznego rozliczenia 
się z całą gamą typów gatunkowych i zmierzenia się z wielkimi dziełami poprzed-
ników 54. Zastrzeżenia te Norwid bezpośrednio wyraził w Quidamie: prezentując 
odmienną koncepcję bohatera i odrębne przekonania historiozoficzne dokonał on 
weryfikacji romantycznych marzeń o epopei. Niezależnie jednak od ocen i realizacji 
poeta w swoich prelekcjach dawanych w Czytelni Polskiej w 1860 r. (a więc niemal 
w tym samym czasie, kiedy Pol formułował swoje rozważania historycznoliterackie) 
określał literaturę epopeiczną jako „całość dokonań poetów; czyn i słowo zarazem”, 
„poezję zmieniającą historię świata i stającą się historią” 55. Przy całej swej osobno-
ści głosił więc to samo co Mickiewicz czy Krasiński – epopeiczną literaturę utożsa-
miał z czynem narodowym, przy czym miał na względzie charakterystyczną dla 
epoki wieloznaczność i rangę tego pojęcia.

Najlepszą egzemplifikacją tendencji rozszerzających semantykę pojęcia epopei 
okazał się proces recepcji Pana Tadeusza, który – zdaniem Kazimierza Wyki – ode-
grał kluczową rolę w „stawaniu się epopei”, wbrew początkowej intencji autora i na 
przekór starożytnym poetykom 56. Badania nad kształtem i odbiorem Mickiewiczow-
skiego arcydzieła uzmysławiają dodatkowo, jak wiele gatunków, stylów i typów 
narracji pozostawało w epoce w polu epopeiczności, jak odmiennie podchodzili do 
klasycznego Homerowskiego wzorca romantycy, na ogół traktujący przecież bardzo 
swobodnie wszelkie poetyki normatywne 57. Dopiero uwzględnienie tej heterogenicz-
nej i wieloaspektowej natury pojęcia epopei pozwala na zrozumienie cech charak-
terystycznych Pacholęcia hetmańskiego, w tym kontekście zamysł Pola zyskuje na 
klarowności.

Nie sposób prześledzić tu wszystkich cech pojemnego znaczeniowo, nowoczes- 
nego eposu, które odcisnęły piętno na omawianym dziele. Z innych wypowiedzi Pola 
można wywnioskować, że Pacholę hetmańskie należy sytuować w kręgu kategorii 
zaczerpniętych z filozofii niemieckiej, przez których pryzmat Pol postrzegał swoją 
twórczość. Dla Goethego, Jeana Paula, Hegla czy friedricha Theodora Vischera 
epopeja była bowiem emanacją i opisem ducha narodu w epickim dziele literackim. 
Hugo Zathey w odniesieniu do Pana Tadeusza referował te przekonania estetyczne 
w następujący sposób:

Epos okazuje nam naród w całej życia zupełności, istocie i treści. Zamyka on w sobie rdzeń i ducha 

54 Przypomnijmy, że jest on autorem typologii epopei chrześcijańskiej. Zob. C. N o r w i d, O Juliuszu 
Słowackim w sześciu publicznych posiedzeniach. W: Proza. Cz. 1. Oprac. J. W. G o m u l i c k i. 
Warszawa 1971, s. 454. Pisma wszystkie. T. 6.

55 Ibidem, s. 92.
56 K. W y k a, „Pan Tadeusz”. Studia o poemacie. Warszawa 1963, s. 40.
57 Zob. np. ibidem, s. 27–72.
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jego. Obejmuje bardzo rozległy zakres – nie pomija nic, [...] a zastanawia się starannie, z cierpliwym 
spokojem i pewnym naiwnym zadowoleniem nad stosunkami umysłowego, religijnego i domowego życia; 
przedstawia naród w pokoju i wojnie, w radzie i w kościele, na roli i w zaciszu domowym, [...] daje nam 
całokształt pojęć, wyobrażeń, uczuć i myśli 58.

W tej wielości epizodów pojawia się jednak bohater epicki, który scala wszyst-
kie historie.

Bohater epiczny nie działa [...] dramatycznie, nie walczy z losem jak bohater tragiczny, lecz ulega 
w wielu rzeczach losowi jako też powszechnemu porządkowi rzeczy, który i w epopei ma swoje ustalone 
miejsce i powagę 59.

Epickość to żywioł prawdy. Epik winien troszczyć się o wierne odmalowanie 
każdego szczegółu, bo w ich sumie ukryta jest duchowa istota danego narodu.

Spojrzenie na Pacholę hetmańskie jak na nowoczesną epopeję inspirowaną 
niemieckimi teoriami pozwala zrozumieć dotąd krytykowane cechy tekstu – jego 
epizodyczność, niezborność, brak wyraźnej linii fabularnej, bierność postaci het-
mana i Walentego Rożanki, zasadnicze pogodzenie się ze światem, dygresyjność 
przechodzącą w ekstensywne opisy obyczajowości polskiej szlachty, namnożenie 
postaci mało ważnych z punktu widzenia przekazu ideowego. Potwierdzenie tej tezy 
można znaleźć we fragmentach, które ostatecznie do utworu nie weszły – takich 
jak bliski klasycznej inwokacji Przedsionek. Podobnie tematyzowana w tekście siła 
opatrzności i cały wymiar religijny stawałyby się w tym oświetleniu tylko inną od-
mianą epopeicznej cudowności.

Słusznie przewidywał jednak poeta, że forma ta nie zostanie rozpoznana ani 
zrozumiana. Oto co pisał Lucjan Siemieński o tym nowoczesnym eposie:

Widocznie [Pol] nie chciał [...] nic mieć wspólnego ani z formą starożytnej epopei, ani z nowożytnym 
powieściowym poematem byrońskim. Dążność ta antyliteracka nadała pewną ociężałość jego płodom; 
akcja, łamana ciągłymi epizodami, nie porywa za sobą czytelnika ani uwagi jego nie trzyma w natężeniu 60.

Krakowski krytyk za gatunkowe odkrycie Pola uważał gawędę. Według Siemień-
skiego była ona „jakby wypoczynkiem dla epika, który pokazawszy swego bohatera 
w samej akcji, chce go jeszcze dać poznać i z tych czynów, jakie nie weszły w zakres 
epopei, i każe mu opowiadać” 61.

Właśnie diariuszowość Pacholęcia hetmańskiego przeszkadzała Siemieńskiemu 
w „poprawnej” klasyfikacji, bo – jak się zdaje – zbyt mocno osadzała utwór w mi-
krohistorii, w pojedynczej biografii szlacheckiej. Pol natomiast mógł upatrywać 
w tym rozwiązaniu największą zaletę utworu. W końcu w swoich wykładach głosił, 
„że się dziś era powieści skończyła i że się zaczyna era pamiętników” 62. Osobistość 
i prywatność zapisków jednostki paradoksalnie bliższa była sferze ogólnoludzkich 
czy ogólnonarodowych wartości niż rozpolitykowana powieść tendencyjna, ponieważ 

58 H. Z a t h e y, Uwagi nad „Panem Tadeuszem”. Poznań 1872, s. 18.
59 Ibidem, s. 20. Dobitnie jakość tę opisał A. M i c k i e w i c z, który – jak udowadnia Wyka – w swoich 

rozważaniach nad eposem bliski jest myślicielom niemieckim: „Epopeja zawsze kończy się tam, 
gdzie zaczynają się nieszczęścia bohaterów” (cyt. za: W y k a, op. cit., s. 195).

60 L. S i e m i e ń s k i, Wincenty Pol i jego poetyczne utwory. Liryki, gawędy, dramat. Kraków 1873, 
s. 48.

61 Ibidem, s. 39–40.
62 P o l, Pamiętnik do literatury polskiej XIX wieku, s. 294.
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„w pamiętnikach człowiek sam zostawiony sobie i w walce z życiem musi koniecz-
nie powrócić do wszystkich ideałów, które mu w walce z życiem siły dodają” 63.

Wybór Rożanki jako narratora, a diariusza jako formy opowiadania stanowił dla 
Pola kompensację tego, czego najbardziej brakowało mu we współczesnych powie-
ściach czy gawędach politycznych – chodziło o znalezienie uniwersalnego klucza do 
świata i etycznego wzoru skrytego pod mnogością detali jawiących się jednostce. 
Drobiazgowy opis wychowania pacholęcia na dworze hetmana i jego późniejszych 
przygód pokazuje, że wartości przyswojone w dzieciństwie stają się dla bohatera 
kompasem moralnym, który pozwala mu orientować się w przyśpieszającym świecie. 
Ten niezmienny zbiór zasad Pol chciał odnajdywać również wśród współczesnych.

Wiedząc o pamiętnikarskim wymiarze nowoczesnej epiki, o diariuszowości 
polskiej epopei, trzeba spojrzeć inaczej na szczególnie osobiste, liryczne i okazjo-
nalne poezje Pola z tego okresu, reprezentowane np. przez Kilka kart z krwawego 
rocznika czy Pieśń o domu naszym. Ich prywatny wymiar nie oznaczał zamknięcia 
się poety przed światem, ale – przeciwnie – jego codzienne mierzenie się z warto-
ściami uniwersalnymi. Życie powszednie, z domowymi obowiązkami i wiejskimi 
przyjemnościami – trochę jak we wcześniejszym opracowaniu liryzmu Ziemięc-
kiej 64 – ukazuje swój sens nie tylko w odniesieniu do jednostki. Nawiązując do 
formułowanych ostatnio tez o biedermeieryzmie Pola 65, można skonstatować, że 
ów biedermeieryzm jest przede wszystkim efektem konsekwentnego poszukiwania 
wartości w tym, co oswojone, przeciętne, ale też zakorzenione w chwili.

Wiadomo, że pod koniec lat pięćdziesiątych XIX stulecia Pol prowadził zapiski 
osobiste i zajął się pracami edytorskimi, które zaowocowały wydaniem diariusza 
z wyprawy wiedeńskiej 66. Nie przypadkiem swoją summę historycznoliteracką 
określił jako „pamiętnik”; jak wskazuje Urszula Kowalczuk, w dobie rewaloryzowa-
nia własnej twórczości autor stworzył syntezę historiograficzną z „wszyfrowaną 
niestandardową autobiografią” 67.

Poszukiwania Pola znów nie były odosobnione. Oto np. Norwid umieścił w Va-
de-mecum wiersz Dziennik i epos. Obie tytułowe „formy” uznał tam za niezmiennie 
jaśniejące ponad falą czasów – wbrew swojej niechęci do prasy wierzył więc w moż-
liwość istnienia gazety codziennej, która dotykałaby żywiołu historii w podobny 
sposób co tłumaczona przezeń Odyseja. Niemniej najbliższym poprzednikiem Pa-
cholęcia hetmańskiego pozostaje Pan Tadeusz jako arcydzieło biedermeierowskiego 
eposu idyllicznego, w ujęciu zaproponowanym przez Dobrochnę Ratajczakową, 
która właśnie za Vischerem rekonstruowała nie-romantyczną ramę ideową poema-
tu, wskazując, że trudno wyjaśnić jego swoistość w obrębie jednego prądu 68. Naj-

63 Ibidem, s. 304.
64 Z i e m i ę c k a, O liryzmie, s. 101.
65 Zob. M. M a k a r u k, W stronę biedermeieru. W zb.: Świat Wincentego Pola. – M. Ł o b o z, Tradycja 

i detale. Biedermeieryzm Wincentego Pola. W zb.: Obrazy natury i kultura.
66 Zob. W. P o l, Pamiętniki. Oprac. K. L e w i c k i. Kraków 1960. – M. D y a k o w s k i, Diariusz wie-

deńskiej okazji r. 1683. Opisał pokojowiec króla Jana III. W: W. P o l, Z wyprawy wiedeńskiej. 
Rapsod rycerski. Lwów 1865.

67 K o w a l c z u k, op. cit., s. 358.
68 D. R a t a j c z a k o w a, Arcydzieło biedermeieru? W zb.: Codzienność w literaturze XIX (i XX) wieku. 

Od Adalberta Stiftera do współczesności. Red. G. B o r k o w s k a, A. M a z u r. Opole 2007.
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bliższym, ale przecież nie tożsamym – o czym świadczą nie do końca sielankowy 
charakter dzieła Pola i jego stosunek do przeszłości, której na pewno nie sprowa-
dziłby on do dystansującej frazy „ostatni zajazd”.

Zanim jednak o różnicach, warto zamknąć wątek fiaska interpretacyjnego Zie-
mięckiej. I ona, i Pol odwoływali się do podobnych tradycji myślowych, a przecież 
rozminęli się w ocenach i oczekiwaniach. Okazuje się, że eklektyczne nurty pol-
skiego idealizmu – chociaż wypływały z tego samego, niemieckiego źródła i zasilane 
były tą samą myślą katolicką – płynęły odrębnymi korytami i nie prowadziły do 
jednakowych rozlewisk, miały sobie właściwe przełomy, ujęcia i ujścia, dlatego 
warto badać je nie z perspektywy systemu, ale – indywidualnej drogi twórczej.

Niedoczytanie trzecie – grób i żałoba

4 II 1861 w Przemyślu Pol stworzył interesujący literacki komentarz literacki. Wiersz 
Pisząc poemat „Pacholę hetmańskie” – bo o nim tu mowa – przez swój osobisty 
charakter jasno wskazuje, że tytułowego poematu nie należy uważać za gawędę 
z przeszłości. Utwór ten, rozpoczynający się (znaną) eksklamacją „Smutno mi, Boże! 
– smutno nad tą pracą”, wyraża rozgoryczenie i żal, że oto „nożem złości” naród 
kraje serce swojego wiernego sługi 69. Jedyną kryjówką przed zniewagami wydaje 
się grób, potraktowany – paradoksalnie – jako miejsce nowego życia. W tej prze-
strzeni „praca duchów” z przeszłości powoli „spłaca boleścią wielkie gminu długi”, 
pojawia się perspektywa ofiary i wskrzeszenia, lecz okupiona jest ona wysiłkiem, 
wymaga zaparcia się starego życia i wejścia w jakieś życie nowe, to zapośredniczo-
ne przez grób, odnowione w prawdzie przeszłości:

Jakiejże łaski potrzeba i siły,
Aby się odjąć wszystkiemu, co żywe,
I z grobów tylko wskrzeszenie miłościwe,
A to wskrzeszenie tak ukochać cało,
Żeby aż żyło i w nas pozostało 70.

Motyw ten wielokrotnie powraca w późnych tekstach Pola. Np. w Pieśni o domu 
naszym tajemniczej prawdy znowu trzeba szukać w niedostępnej głębi: ukryto ją 
na „dnie życia”, podmiot apeluje więc o to, by zstąpić do mogiły i zbliżyć się w ten 
sposób do niepodważalnej wiedzy („W głębi prawda niby w grobie”, „Winy trzeba 
szukać w sobie – / Prawdy w Wierze – życia w grobie” 71). Co ciekawe jednak, w obu 
utworach ten aspekt poznawczy łączy się z godnym przeżywaniem żałoby. W Pieśni 
o domu naszym żałoba ma wymiar ponadindywidualny:

Na dno życia! – kto chce z Bogiem
Przetrwać wiernie czas żałoby.
Grób – wieczności świętym progiem 72.

69 W. P o l, Pisząc poemat „Pacholę hetmańskie”. W: Poezje. T. 5. Lwów 1878, s. 450–451. Dzieła 
wszystkie wierszem i prozą. T. 9. Wiersz został opublikowany w wydaniu pośmiertnym, ale – jak 
głosi strona tytułowa – „przejrz[anym] i uporządkowanym przez samego autora”.

70 Ibidem, s. 450.
71 W. P o l, Pieśń o domu naszym. Lwów 1866, s. 16, 19.
72 Ibidem, s. 17.
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Tymczasem w wierszu Pisząc poemat „Pacholę hetmańskie” ukazany jest jej 
osobisty wymiar:

Między grobami są dla mnie dwa groby
Wielkiej miłości i wiecznej żałoby:
A więc za siebie przy nich ja dziś płaczę
Na żywot w bólu i prace tułacze
I pytam Boga w tej duchów zamieci:
Stojąc jak stałem, gdzie będzie grób trzeci? 73

Podobnie minorowy ton powracał też w korespondencji Pola, zwykle właśnie 
przy okazji wzmianek o Pacholęciu hetmańskim. Oto jak żalił się poeta, tłumacząc, 
dlaczego rękopis poematu spoczywa jeszcze u ks. Scipiona del Campo:

Wypada podsumować mozolny żywot – obliczyć się z odbytej drogi z sobą, z Bogiem – ja nie mam 
czego szukać w świecie, a jeżeli Narodowi jeszcze czym służyć mogę, to tylko pracą w tym zaciszu na 
starym pograniczu, na kresach ducha! Ta była ostatnia rada Kornelii, teraz dopiero mogę dopełnić jej 
woli 74.

Po odzyskaniu rękopisu poeta zasadniczo nie zmienił postawy:

odczytuję Pacholę hetmańskie jak rzecz zupełnie nową i obcą dla mnie, nie wiem, czy ja już co z tego 
zrobić potrafię? Nieszczęśliwe to prace, które śmierć drogiej nam osoby przerywa! Od śmierci Kornelii 
nic dobrego zrobić nie umiem 75.

Jeśli wziąć pod uwagę przytoczone wypowiedzi, można potraktować Pacholę 
hetmańskie jako tekstualizację swoistego procesu żałoby. I nie chodzi mi o naiwne 
poddawanie Pola psychoanalizie, choć przecież idea poematu zrodziła się zaraz po 
śmierci bliskich. Mam na myśli proces dalece ogólniejszy i bardziej wieloznaczny, 
związany z trudną sytuacją życiową artysty, geografa i człowieka, która przekłada 
się na pewną postawę wobec świata 76. Chodziłoby więc o patrzenie na rzeczywistość 
z perspektywy żałobnika, który czuje, że z żyjącymi ma coraz mniej wspólnego, 
który zamyka się we własnym wnętrzu i który jeśli już szuka wyjaśnień i wykonu-
je pracę żałoby, to nie po to, żeby wrócić do świata żywych, ale żeby przygotować 
się na połączenie z utraconym obiektem w tajemniczej, duchowej przestrzeni.

Losy Walentego Rożanki skupiają się wokół żałoby i żałobników, co widać już 
na poziomie leksykalnym – słowo to powraca z dużą frekwencją. Najmocniej jednak 
o żałobnym charakterze dzieła świadczy fabuła. Bohatera poznajemy jako dziecko, 
którego ojciec po śmierci żony (będącej matką diarysty) stracił rozsądek i popadł 
w rozpacz, w związku z czym Walenty został oddany pod opiekę hetmana. Księga 
druga rozpoczyna się od opłakiwania śmierci króla Zygmunta Starego, a w całości 

73 P o l, Pisząc poemat „Pacholę hetmańskie”, s. 451.
74 W. P o l, list do K. Rogawskiego, z 8 I 1859. L 337–338.
75 P o l, list do Dutkiewicza, z 8 X 1859. L 341.
76 Właśnie egzystencjalny wymiar tego doświadczenia kieruje mnie ku temu, by interpretować Pacho-

lę hetmańskie w kategoriach dzieła żałobnego, a nie elegijnego. Dla tej drugiej kategorii, nawet 
jeśli w XIX w. wykraczała ona poza estetykę, kluczowe pozostawały temat i nastrojowość dzieła. 
Model świadomości elegijnej zrekonstruowany przez P. Ś n i e d z i e w s k i e g o  (Elegijna świadomość 
romantyków. Gdańsk 2015) nie przystaje do rozważań Pola ani w wymiarze emocjonalnym pod-
miotu elegijnego (odczuwanie straty, wyobcowania, „przyjemnego smutku” i „słodkiej melancholii”), 
ani w wymiarze uruchamianych przezeń strategii obronnych (poczucie niezmiennej tożsamości).
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poświęcona jest umieraniu Tarnowskiego. Kończy się ona dramatem kolejnej oso-
by nie pogodzonej ze stratą – ukraińskiego sokolnika Maruszki 77. Księga trzecia 
opisuje żałobę po hetmanie, czas, kiedy „cała Polska była na pogrzebie” 78, a kon-
centruje się na wdowie hetmanowej, która nie przestaje opowiadać o zmarłym mężu. 
Ale jeszcze w tej samej księdze i ona umiera, wraz z nią odchodzi jej syn, pan 
Wojnicki, po czym ze światem żegnają się ojciec Rożanki i ksiądz Melchior, jego 
wychowawca. W ramach żałoby diarysta rusza do Ziemi Świętej, gdzie czeka na 
zjednoczenie z duchami przeszłości. Księga czwarta traktuje o porwaniu Rożanki, 
przy czym skupia się na postaci Stacha Nałęcza, cudownie ocalałego chłopca, któ-
ry większość wysiłków poświęci właściwemu uhonorowaniu zmarłego ojca. Księga 
piąta, w której Rożanka po latach wraca na ojcowiznę, znów rozpoczyna się od 
opłakiwania zmarłych piastunów, upamiętniania hetmana i przygotowywania na 
własną śmierć. Dopiero w swoistym epilogu, napisanym pod koniec życia przez 
tytułowego bohatera, poznajemy największe sukcesy militarne Tarnowskiego. Ist-
nieją więc one niejako poza samym poematem, są wynikiem pracy żałoby – pamięt-
nikarskim, epopeicznym wspominaniem jako punktem dojścia pewnej refleksji, 
wewnętrznej logiki dzieła, ostatnim ogniwem „dziedziczenia” szlacheckich wartości.

Wszystkie te odejścia są przedstawione jako coś naturalnego, ale jednocześnie 
narrator poświęca wiele miejsca na opis przygotowania do śmierci i reakcji najbliż-
szych na stratę. Ważne wydaje się też usytuowanie kolejnych refleksji żałobnych – na 
początku i na końcu ksiąg, jakby stanowić miały one dominantę kompozycyjną 
tekstu. Z opisów wyłania się wzór dobrej żałoby, która według Pola powinna pole-
gać nie tyle na pogodzeniu się ze stratą, ile na wiecznym powrocie do tego, co 
utracone – powrocie w opowieści, zapiskach, wspomnieniu. Diariusz Rożanki to 
właśnie taki gest: ciągłego powracania do postaci ważnych w jego życiu; gest, któ-
ry jednak nie przynosi ulgi, bo jak przekonuje utwór, ból po stracie – wbrew póź-
niejszym teoriom psychologicznym – należy czuć zawsze i wobec każdego.

Patrzenie na świat z perspektywy żałoby zmienia postrzeganie czasu i przestrze-
ni. Czas zatrzymuje się tak jak rzymski zegar hetmana, symbol całego uniwersum 
chrześcijańsko-szlacheckiego. Żałobnik zmaga się z upływem chwil; oddalenie od 
momentu straty łagodzi tylko ucieczka we wspomnienia. Żałobnikowi czas przeszły 
wydaje się wartością, a czas przyszły nabiera wartości tylko przez umacnianie 
wizerunku zmarłych. W świecie zaczynają znaczyć miejsca, które wiążą się ze stra-
tą – dla Rożanki to Sandomierz, ojcowizna czy Ziemia Święta. Ostatecznie z pod-
miotowością żałobnika zaczyna się dziać coś dziwnego. Przytłumiona słowami tych, 
którzy odeszli, nie ma ona szansy na rozwój. Opłakujący stratę szuka ukojenia 
swojego bólu w zejściu do grobów, bo paradoksalnie jest to jedyne miejsce, gdzie 
może toczyć się życie.

Jak sądzę, ta swoista postawa żałobnika to trzeci z kluczy interpretacyjnych, 
który pozwala zrozumieć późną twórczość Pola, a zwłaszcza jego podejście do tra-
dycji. W tym okresie twórca porządkował własne dzieła, publikował teksty powsta-
łe w przeszłości, podsumowywał swoje osiągnięcia i porażki, posługiwał się pojęciem 

77 fragment ten ukazał się w „Kółku Rodzinnym” i w „Bibliotece Warszawskiej”, co pokazuje, że jako 
główny temat utworu zapowiadano nie życie hetmana, tylko jego śmierć i przeżywanie żałoby. 

78 P o l, Pacholę hetmańskie, t. 2, s. 9.
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„najnowszej tradycji narodu”, w którego zakres wchodziły przecież dzieła pocho-
dzące z ostatnich lat jego życia, także – jak można przypuszczać – jego własne. 
Uznanie się za część „najnowszej tradycji narodu” oznacza przecież, że patrzy się 
na siebie jak na osobę, która już do świata nie należy, która oddziałuje, ale jakby 
należała do przeszłości, spoczywała w mogile rodzącej życie.

W tym zamknięciu się w grobie nie chodzi bowiem o mesjanizm, zbawienie 
poprzedzone cierpieniem czy ofiarą, nie idzie o otwarcie perspektywy eschatologicz-
nej, nawet jeśli to z wielkich idei romantycznych Pol czerpie metaforykę. Tradycjo-
nalizm poety nie oznacza też naiwnego hołdowania przeszłości, a postępowość – pro-
stodusznej wiary w cywilizacyjne czy duchowe zbawienie. Łączenie tych skrajnych 
perspektyw w figurze Janusa 79 było przejawem niezwykle współczesnej postawy, 
świadomego uczestnictwa w teraźniejszości, przywiązania do tego, co wartościowe 
z punktu widzenia epickiego, narodowego „dziś”, ale też postawy szukającej nowe-
go życia i idealnego wzoru w geście żałobnego upamiętniania, w oczekiwaniu na 
własną śmierć. Intelektualne przygody Pola rozgrywały się pod koniec jego życia 
w żywiole epopei.
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The author of the article presents the late work of Wincenty Pol in a new light, and his starting point 
is the forgotten poem Pacholę hetmańskie (Hetman’s Infant). He analyses the poet’s statements and 
compares them with the negative opinions of critics and modern researchers in order to prove that for 
Pol the work had a critical meaning in three dimensions: idealistic perception of art (and culture), the 
author’s search for a contemporary diarist epic poem, and his own attitude towards the newest tradition 
of the nation characterized by mourning of the past. Therefore, the article explains late works of Pol as 
well as introduces a forgotten part of metaliterary reflection of the 1860s.

79 Posąg Janusa uznaje P o l  (Pamiętnik do literatury polskiej XIX wieku, s. 5) za „symbol literatury 
polskiej XIX wieku, która jedną twarzą i duchem narodowych tradycji spogląda w przeszłość okiem 
starca, a drugą twarzą patrzy w przyszłość nadzieją promienną młodzieńca”.
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„NAJWIĘKSZY Z DUCHÓW SŁOWIAŃSZCZYZNY”  
JESZCZE O RECEPCJI TWÓRCZOŚCI HENRYKA SIENKIEWICZA 

W CZECHACH W LATACH 1880–1938 (W PERSPEKTYWIE KULTUROWEJ)*

Jiří Bečka, wybitny czeski slawista i orientalista, który badaniu recepcji Henryka 
Sienkiewicza w Czechach poświęcił najwięcej wysiłku, podał w swej nieopubliko-
wanej pracy doktorskiej imponujące dane dotyczące zainteresowania pisarzem 
w jego kraju 1. Odnotował, że w latach 1880–1956 ukazały się – podane liczby są 
na pewno zaniżone – 143 edycje książkowe, 140 przekładów drobniejszych utworów 
rozrzuconych po czasopismach, 1603 pozycje w zakresie literatury przedmiotu, 
które obejmują głównie krótkie noty prasowe, felietony oraz teksty okolicznościowe 
(a także tłumaczenia artykułów z prasy polskiej) 2. Największe natężenie publikacji 
przypadło na lata 1900 (ponad 70 pozycji w związku z jubileuszem, które pojawia-
ły się jeszcze w r. 1901), 1916 (najpierw 70 urodziny, a potem śmierć) i 1924 (prze-
wóz przez Czechy i Pragę prochów pisarza ze Szwajcarii do Polski) 3. Sporym echem 
w prasie (ponad setka, najczęściej telegraficznych, doniesień) odbiła się czeska 
inscenizacja opery Quo vadis z 1910 r., kiedy to świeżo oddany do użytku praski 
teatr miejski „Vinohrady” wystawił święcącą europejskie triumfy adaptację z mu-
zyką Jeana Nouguèsa i z librettem Henriego Caina 4. Sienkiewicz nawet nadesłał 

* Praca powstała w ramach grantu Henryk Sienkiewicz. Obecność w kulturze polskiej XX wieku. 
Polskość i nowoczesność. Recepcja i nowe odczytania, finansowanego przez Narodowe Centrum 
Nauki na podstawie decyzji nr DEC-2012/06/A/HS2/00252.

1 J. B e č k a, Henryk Sienkiewicz v Čechách a na Moravě. T. 1–2. Knihovna Slovanského ústavu AV 
ČR. Praha, sygn. I 12157. Dalsze przybliżone dane statystyczne podaję na podstawie tej pracy.

2 Np. reportaż G. S m ó l s k i e g o  z „Kuriera Codziennego” (1887, nr 169) zamieściły – pt. U Henry-
ka Sienkiewicze – „Národní listy” (1899, nr 34). Ten sam dziennik w roku śmierci pisarza przedru-
kował w obszernych fragmentach artykuł żałobny S. P r z y b y s z e w s k i e g o  (Sienkiewicz a pol-
ská duše. Jw., 1916, nr 334, z 2 XII, wyd. wieczorne). Tekst podpisany jest kryptonimem f. S., 
który odnosi się zapewne do tłumacza, františka Sekaniny, autora pierwszej publikacji książkowej 
o Sienkiewiczu w Czechach.

3 Praskie uroczystości i ich odzwierciedlenie w prasie dokładnie omawia J. B e č k a  (Převoz ostatků 
Henryka Sienkiewicza ze Švýcar do vlasti r. 1924 a oslavy v Českoslovansku. „Slavia Occidentalis” 
t. 24 á1964ñ).

4 Premiera miała miejsce w Nicei w r. 1909, w tym samym roku wystawiono ją w Paryżu, gdzie cie-
szyła się niesamowitym powodzeniem. Później trafiła na sceny Berlina, Londynu, Wiednia i Pragi 
właśnie.



ROZPRAWY I ARTYKUŁY40

wtedy dla zespołu teatralnego telegraficzne pozdrowienie, w którym wyraził „ubo-
lewanie, że nie może uczestniczyć w premierze opery, tak świetnie przyjętej we 
francji” 5.

Dominuje publicystyka informacyjna i apologetyczna, czyli pełne admiracji 
wzmianki, napomknienia, kontekstowe przywołania, jako że pisarz był traktowany 
w Czechach niemal jak współziomek i czytany na bieżąco przez wszystkich. Niemniej 
można pośród tej mnogości wskazać pewną liczbę artykułów obszerniejszych, wnik- 
liwszych, a nawet rozpraw odznaczających się sporą dozą myśli krytycznej, anali-
tycznej i sproblematyzowanej. Bardzo ciekawy wymiar recepcji wiąże się zwłaszcza 
z kontekstem społeczno-politycznym. Twórczość i zaangażowanie społeczne Sien-
kiewicza, zwłaszcza po r. 1900, były traktowane jako wielkie wsparcie i wzór dla 
czeskich aspiracji politycznych oraz kulturalnych. Bibliografia Bečki nie odnoto-
wuje jednak wielu przeróbek dla młodzieży ani wydań skróconych, których liczba, 
tak jak w Polsce, była istotna 6.

Recepcję twórczości Sienkiewicza w Czechach próbowano dotąd charakteryzo-
wać niejednokrotnie, ale charakterystyki te, z wyjątkiem prac Bečki, a ostatnio 
i kompetentnej rozprawy Romana Barona, odznaczają się ogólnikowością, ponad-
to pozbawione są szerszego materiału egzemplifikacyjnego, a nawet aparatu biblio-
graficznego 7. Z publikacji tych wynika, że zagadnienie recepcji Sienkiewicza w Cze-
chach to temat raczej błahy i nudny. Tak być może, jeśli zajmiemy się nim wyłącz-
nie od strony krytyki literackiej. Tutaj rzeczywiście nie wypracowano zbyt wielu 
oryginalnych ujęć. Temat ten jednak ukazany w perspektywie kulturowej, histo-
rycznej i prasoznawczej może być nadzwyczaj zajmujący 8. Przecież już samo wyja-

5 „Národní politika” 1910, nr 105, z 17 IV, s. 10. Telegram od zespołu teatru praskiego odnalazł się 
w pozyskanych przez Bibl. Ossolineum w 2018 r. od rodziny nieznanych rękopisach po pisarzu. 
Zob. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Dział Rękopisów, akc. 205/18: Korespondencja Henryka 
Sienkiewicza. Listy od różnych osób 1909–1916 (19 szt.).

6 Np. można by wskazać serię publikacji wyimków przełożonych przez tłumacza posługującego się 
pseudonimem Horal na potrzeby słowackiego odbiorcy. Zob. np. H. S i e n k i e w i c z: Jurand ze 
Spychowa: z pověsti „Křižáci”. Přel. H o r a l. Rökkszilárd 1911; Bitka pod Grunwaldem: z pověsti 
„Křižáci”. Přel. H o r a l. Turčiansky Svatý Martin 1923; Jagienka: z pověsti „Křižáci”. Přel. H o r a l. 
Turčiansky Svatý Martin 1925.

7 Zob. V. K r e d b a, Kult Sienkiewicza w Czechosłowacji. „Ruch Słowiański” 1930, nr 8/9. – K. K r e j-
č í, Recepcja Sienkiewicza wśród Czechów i Słowaków. W zb.: Henryk Sienkiewicz: twórczość 
i recepcja światowa. Materiały konferencji naukowej, listopad 1966. Red. A. P i o r u n o w a, 
K. W y k a. Kraków 1968. – R. K r a s i n c k ý, Henryk Sienkiewicz i czeska krytyka literacka. W zb.: 
Henryk Sienkiewicz. Twórczość i recepcja. Red. L. L u d o r o w s k i. Lublin 1991. – J. Ś l i z i ń- 
s k i, Henryk Sienkiewicz i Czechy. W zb.: jw. – M. B a l o w s k i, Recepcja dzieł Henryka Sienkie-
wicza w Czechach. W zb.: Spotkanie sienkiewiczowskie w sto pięćdziesiątą rocznicę urodzin i osiem-
dziesiątą rocznicę śmierci pisarza oraz w stulecie powstania „Quo vadis?”. Red. Z. P i a s e c k i. 
Opole 1997. – R. B a r o n, Henryka Sienkiewicza związki z Czechami. W: Ambasadorowie wza-
jemnego zrozumienia. Niedocenieni twórcy pomostów między polską i czeską kulturą (XIX–XX w.). 
Studia i szkice. Toruń 2013. Trzeba też odnotować zupełnie powierzchowne i niedbałe prace czeskich 
badaczy, takie jak: M. S o b o t k o v á: Recepce Sienkiewiczova románu „Quo vadis?” v českém 
prostředí”. „Česká literatura” 1996, nr 6; Recepcja dzieł Henryka Sienkiewicza w środowisku cze-
skim. W zb.: Henryk Sienkiewicz. Biografia – twórczość – recepcja. Red. L. L u d o r o w s k i, H. L u-
d o r o w s k a. Lublin 1998. – J. f i a l a, „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza w wydaniach czeskich. 
W zb.: jw.

8 Takie nowatorskie ujęcie metodologiczne przedstaawił ostatnio K. Stępnik w swych pracach z za-
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śnienie, na jakiej zasadzie arcypolski, katolicki pisarz uzyskał tak wysoki autorytet 
wśród publiczności rusofilskiej, sceptycznej religijnie, mieszczańskiej, mentalnie 
odległej od rycerskich tradycji jest sporym wyzwaniem dla kulturoznawcy. Będę 
starał się w tym szkicu nie powtarzać w miarę możliwości informacji zawartych 
w pracach poprzedników, lecz raczej wskazywać aspekty problemu dotąd słabo 
wyeksponowane, właśnie o charakterze kulturowo-historycznym. 

Z istniejących prac można tedy wysnuć wniosek, że recepcja była szeroka, 
niezwykle intensywna, gorąca, ale intelektualnie i merytorycznie powierzchowna. 
Kultura czeska nie wydała bowiem żadnego znaczniejszego studium na temat 
twórczości Sienkiewicza, a dwie opublikowane skromne broszury, zresztą zawiera-
jące błędy, mają charakter apologetyczno-informacyjny 9. Do tego dochodzi kilka 
solidnych artykułów ogólnoinformacyjnych, ale nie pozbawionych aspektów kry-
tycznych 10. Można też oczywiście znaleźć, czasem nawet dość rzetelnie opracowa-
ne, fragmenty w syntezach historycznoliterackich 11.

Dzieła Sienkiewicza da się do dziś z łatwością nabyć w czeskich księgarniach 
i antykwariatach, jednak ich recepcja literaturoznawcza niemal zamarła. Co więcej, 
doszło do zapomnienia roli, jaką pisarz ten odegrał w kulturze czeskiej na przełomie 
XIX i XX stulecia. A była to rola niebagatelna, bo stymulująca rozwój czeskiej no-
woczesnej świadomości narodowej u schyłku XIX w. i jej słowianofilską orientację 12. 
Dlatego najciekawszy okres recepcji Sienkiewicza obejmuje czas mniej więcej do 
1938 r., kiedy to Czechosłowacja straciła niepodległość. Napięte i nieufne stosun-
ki między Polską a Czechosłowacją w Dwudziestoleciu międzywojennym nie były 
w stanie zmienić pozytywnego nastawienia czeskiej prasy i czytającej publiczności 

kresu mikrobiografiki prasowej. Metoda polega na „analizie elementów materiału biograficznego 
(włącznie ze strzępami informacji) kursującego w prasie i budującego wizerunek publiczny danej 
osoby” (K. S t ę p n i k, Sienkiewicz globalny. Lublin 2017, s. 9; zob. też tego autora: Henryk Sien-
kiewicz. Studia z mikrobiografiki prasowej. Lublin 2016). Niniejszy artykuł zmierza także na pod-
stawie analizy wszelakich publikacji prasowych do rekonstrukcji i uzmysłowienia, jak kształtował 
się obraz Sienkiewicza w Czechach nie tylko jako pisarza, ale też jako autorytetu moralnego, po-
litycznego i narodowego. 

  9 Zob. f. S e k a n i n a, Henryk Sienkiewicz. Literární studie. Praha 1901. – B. B a l a j k a, Kdo je 
Henryk Sienkiewicz – život a dílo. Praha 1947.

10 Zob. np. A. Č e r n ý, Henryk Sienkiewicz. „Almanach České Akademie Císaře františka Josefa pro 
vědy, slovesnost a umění” 1917. – M. H ý s e k, Z nové literatury o Henryku Sienkiewiczovi. „Časo-
pis pro moderní filologii a literatury” 1918, z. 4/5.

11 Zob. np. J. M á c h a l, Slovanské literatury. T. 3. Praha 1929, s. 367–377. 
12 Wnikliwą charakterystykę historyczną tego procesu, oczywiście bez uwzględnienia udziału Sien-

kiewicza, a także z niezbyt precyzyjnie wyeksponowanym wpływem polskiej kultury, zawiera 
praca J. f. N. B r a d l e y a  Czech Pan-Slavism before the First World War („The Slavonic and East 
European Review” t. 40 á1961ñ). Należy także podkreślić, że anglosaski badacz nazbyt pochopnie 
utożsamia termin „panslawizm”, odnoszący się, jak wiadomo, głównie do rosyjskiej myśli politycz-
nej, z preferowanym na czeskim gruncie pojęciem wzajemności słowiańskiej. Na temat polskich 
wpływów w XIX-wiecznych Czechach zob. np. M. S z y j k o w s k i, Polski romantyzm w czeskim 
życiu duchowym. Poznań 1947. – J. Ś l i z i ń s k i, Z korespondencji J. I. Kraszewskiego z Czechami. 
Warszawa 1962. – B. J a r o s z e w i c z - K l e i n d i e n s t, W kręgu polonofilskiej działalności Edwar-
da Jelínka. Wrocław–Warszawa–Kraków 1968. – J. B a l u c h, Czesko-polskie związki literackie. 
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 
1994.
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do literatury polskiej 13. Po drugiej wojnie światowej poczytność Sienkiewicza była 
ogromna, czego dowodzą wysokie nakłady kolejnych wydań jego dzieł, ale nie wią-
zała się ona z refleksją krytyczną czy literaturoznawczą.

Niemniej po dziś dzień proza Sienkiewicza kształtuje stereotypowe wyobraże-
nia Czechów na temat Polaków, którzy są postrzegani jako bitni zawadiacy, wy-
magający od współrodaków poświęceń, choć zarazem charakteryzuje ich raczej 
surowa, prosta, chłopska, zgoła nierycerska powierzchowność. Dowodem na to 
wyprodukowany niedawno przez czeską telewizję, całkiem udany, 5-częściowy 
serial satyryczny Kosmo, w którym Czesi rozpoczynają wyścig z innymi słowiań-
skimi nacjami o zdobycie kosmosu. Polski statek kosmiczny nosi nazwę „Pan 
Wołodyjowski”, a Polacy są ucharakteryzowani bardziej na kozaków niż na szlach-
ciców 14. Godłem polskich kosmonautów jest papież czy biskup dosiadający tygry-
sa (przytyk do polskiego klerykalizmu i katolicyzmu, do którego laiccy Czesi od-
nosili się i odnoszą zawsze bardzo ironicznie). Pojawia się też aluzja do serialu 
Czterej pancerni i pies, jako że Polacy „zawsze podróżują we czwórkę”, i to z owczar-
kiem niemieckim na pokładzie. Biorąc nawet poprawkę na satyryczny charakter 
produkcji, równie zresztą bezlitosny wobec Czechów, można jednak śmiało powie-
dzieć, że taki popkulturowy zlepek powierzchownych odniesień to chyba wszystko, 
co, przynajmniej ad hoc, przeciętny czeski odbiorca telewizyjny kojarzy dzisiaj 
z Polakami. 

Znaczenie Sienkiewicza w kulturze czeskiej przeminęło bez głębszych konse-
kwencji dla obecnej polsko-czeskiej wymiany kulturalnej, nie ma po nim dziś nawet 
śladu w czeskiej świadomości, oprócz tych kilku ogólnych klisz z prozy Sienkiewi-
cza. Jedynie przeczesując katalogi biblioteczne i antykwariaty, możemy się zdumieć, 
jak często natrafimy na pamiątki po tej popularności. W czeskich antykwariatach 
z łatwością nabędziemy za niewielkie kwoty dawne edycje pism Sienkiewicza, nie-
rzadko pięknie wydane i ilustrowane, zaopatrzone w wizerunki pisarza. 

Trzeba się zatem najpierw zastanowić nad przyczynami tego zanikania pamięci. 
Budząca się w XIX w. świadomość narodowa, a także odradzająca się kultura 

czeska były ukierunkowane głównie na Rosję i jej wpływy, jako odciążające napór 
habsburskiego oraz pruskiego germanizmu. W odniesieniu do tego kraju Czesi 
rozwijali ideę wzajemności słowiańskiej, na której budowali swoją nowoczesną 
tożsamość. Polacy wobec takiej rusofilii musieli siłą rzeczy pozostawać sceptyczni 
i zdystansowani. Z drugiej strony, podpory czeskiej autonomii kulturalnej szukano 
w liberalizującej się monarchii habsburskiej, czego wyrazem był program austro-
slawizmu, czyli zbudowania federacji narodów słowiańskich pod berłem habsbur-
skim. Wywyższyło to w potocznym postrzeganiu Czechów zdyscyplinowaną i miesz-
czańską kulturę niemiecką, wobec której Polacy jawili się jako wieczni marzyciele, 
zawadiacy i buntownicy wywołujący powstania. Taki obraz Polaków kształtował 
najpierw wpływowy publicysta Karel Havlíček Borovský (1821–1856) 15, nieco zaś 

13 Zob. J. G r u c h a ł a, Czeskie środowiska polityczne wobec spraw polskich 1920–1938. Katowice 
2002.

14 Zob. Kosmo. Reż. J. B á r t e k. Scenariusz T. B a l a d ý n s k ý. Česká televize 2016, odcinek 4.
15 Zob. J. P e š i n a, Polska i Polacy w opinii czeskiej publicystyki narodowo-liberalnej 1846–1851. 

„Bohemistyka” 2007, nr 2.
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później – najważniejszy przed Masarykiem XIX-wieczny działacz narodowy i twórca 
nowoczesnego mitu Czech – františek Palacký (1798–1876), ostro potępiający 
powstanie styczniowe 16. 

Jeśli w XIX w. Czesi czerpali stosunkowo dużo z innych słowiańskich kultur, 
w tym z polskiej, to z początkiem XX stulecia te proporcje zaczęły się stopniowo 
zmieniać na korzyść Rosji, natomiast wpływy niewiele mniej popularnej w Czecho-
słowacji kultury polskiej systematycznie malały. Siłą decydującą była tu przede 
wszystkim postać prezydenta Czechosłowacji Tomáša Garrigue’a Masaryka oraz 
jego strategia polityczna. Był on również wybitnym filozofem i krytykiem literackim. 
Jego rozprawy filozoficzno-kulturowe nawiązywały w szerokim zakresie do litera-
tury europejskiej, w tym polskiej. Choć Masaryk znał dobrze język polski i polską 
literaturę, to jego twórczość zdecydowanie kierowała się ku kulturze rosyjskiej. 
Najlepszy jego powiernik w Polsce, Marian Zdziechowski, starał się na bieżąco 
zapoznawać czeskiego filozofa z polskim życiem umysłowym. Masaryk najwyżej 
cenił twórczość romantyczną, zwłaszcza Mickiewicza i Krasińskiego, ale z czasem 
coraz bardziej krytycznie spoglądał na „polską duszę”. Jego dystansu nie umniejszał 
w żaden sposób czołobitny stosunek do niego polskich jego czcicieli, Erazma Piltza 
i Władysława Mieczysława Kozłowskiego. W latach dwudziestych XX w. Zdziechow-
ski gorzko podsumował tę nieprzychylną postawę Masaryka względem Polski 17. 
Masaryk był wrogi tworzącemu się polskiemu państwu i musiał zapewne ze źle 
skrywaną niechęcią tolerować popularność i oznaki kultu Sienkiewicza w Czechach, 
których kulminacja nastąpiła w 1924 roku 18. Od lat trzydziestych XX w. można 
więc datować początki zanikania pamięci o silnej wzajemności kulturalnej, co było 
spowodowane okolicznościami politycznymi, na które wpływ przemożny miał pre-
zydent powstałej w 1918 r. Czechosłowacji.

W „masarykowskich” syntezach historycznoliterackich niewiele miejsca po-
święca się inspiracjom Sienkiewicza i polskiej kultury, akcentuje się za to dużo 
silniej znaczenie literatury rosyjskiej. Cała kwestia udziału twórczości Sienkiewi-
cza w czeskim odrodzeniu narodowym ujęta jest w jednym z najdokładniejszych 
opracowań dziejów czeskiej literatury bardzo skrótowo: „Ze słowiańskich literatur, 
oprócz powieści rosyjskiej, wielką uwagą cieszyła się proza polska, zwłaszcza epi-

16 Zob. V. Ž á č e k, Ohlas polského povstání r. 1863 v Čechách. Praha 1935.
17 Zob. T. G. Masaryk – Slované. Poláci, Rusové a Ukrajinci. Korespondence. T. 1. Ed. V. D o u b e k, 

J. K v ě t i n a. Úvod P. K a l e t a. Praha 2015, s. 97–99. Przyjaźń Masaryka ze Zdziechowskim 
skończyła się po wojnie polsko-czeskiej 1920 roku. Przejmującym dokumentem tego rozejścia się 
jest artykuł M. Z d z i e c h o w s k i e g o  Lui et moi („Przegląd Współczesny” 1926, nr 4). Złożony był 
on najpierw do jubileuszowego numeru pisma „Slovanský přehled”, ale został odrzucony z uwagi 
właśnie na wiele niewygodnych sądów polskiego filozofa na temat nastawienia Masaryka do Polski. 
Maszynopis artykułu, w czeskim przekładzie, z adnotacją „Napsáno pro chystaný jubilejní sborník 
»Slovanský přehled« (tato stať nebude uveřjněna)”, znajduje się w teczkach archiwum Masaryka 
(Archiv Ústavu T. G. Masaryka, teczka 65: Polsko 1924). Prezydent Czechosłowacji zatem przeczy-
tał gorzki tekst Zdziechowskiego. Dokument jest dowodem na to, że cenzorskie zapędy występują 
w każdym, nawet najbardziej liberalnym ustroju politycznym.

18 Więcej na ten temat zob. M. G l o g e r, Sienkiewicz i Masaryk. O kulcie autora „Quo vadis” w Cze-
chach. W zb.: Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologiczny. Red. M. G l o g e r, R. K o z i o ł e k. 
Warszawa 2016.
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ka historyczna z Sienkiewiczem na czele” 19. Niemniej w opracowaniach encyklo-
pedycznych hasła poświęcone Sienkiewiczowi mają objętość taką jak w przypadku 
tylko największych osobistości, zaopatrzone są w portrety i odnotowują fakt prze-
wozu trumny Sienkiewicza przez Pragę, co świadczy o dużej randze kulturowej 
owego wydarzenia w międzywojennej Czechosłowacji 20.

Recepcja Sienkiewicza rozpoczyna się w Czechach dość spektakularnie w r. 1880, 
w tym to bowiem roku pojawia się aż 7 przekładów nowel w najważniejszych pismach 
artystycznych, zarówno tych nastawionych bardziej narodowo, jak i tych o profilu 
raczej artystowskim, a więc kosmopolitycznym niejako. W odrodzeniowych pismach 
„Květy” oraz „Máj” pojawiają się jednocześnie dwa różne przekłady noweli Z pamięt-
nika poznańskiego nauczyciela, pod dwoma zmodyfikowanymi dla czeskiego czytel-
nika tytułami: Z památníku polského učitele oraz Ze zápisků učitele. Pokazuje to, że 
elementem najbardziej zbliżającym twórczość Sienkiewicza do czeskiej kultury był, 
podobnie odczuwany i postrzegany, kulturowy napór niemiecki 21. Stąd też z póź-
niejszych powieści pisarza największą popularnością cieszyli się w Czechach Krzy-
żacy. Natomiast pod względem artystycznym jego nowele niwelowały niedostatki 
literatury czeskiej, ubogiej w realistyczną prozę oddającą problemy społeczne współ-
czesności. W bardziej artystowskim piśmie „Lumír” ukazały się więc przekłady 
Starego sługi, Janka Muzykanta, Czy ci najmilszy? W periodyku „České noviny” 
znalazł się z kolei przekład Za chlebem. Odrodzeniowy „Ruch”, redagowany przez 
Svatopluka Čecha, ogłosił w ciągu r. 1880 dwie pierwsze charakterystyki twórczości 
pisarza. W roku następnym pojawia się w prasie czeskiej już 15 charakterystyk 
i wzmianek przedmiotowych, w tym 7 dotyczących bezpośrednio dramatu Na jedną 
kartę (1881). Na początku lat osiemdziesiątych XIX w. najbardziej zaangażowani 
w popularyzowanie polskiej literatury, w tym twórczości Sienkiewicza, okazali się 
tzw. ruchowcy: Arnold Schwab Polabský i Otokar Mokrý, działacze kulturalni na-
stawieni na budzenie czeskiej świadomości narodowej 22. 

Następne dziesięciolecia to spory wysyp tłumaczeń krótkich utworów prozator-
skich Sienkiewicza w prasie czeskiej, niektóre nowele mają nawet po kilka różnych 
wersji przekładowych. Do roku 1924 ukazało się – jak odnotował Bečka – 129 
translacji małej prozy i publicystyki artystycznej oraz polityczno-społecznej. Jako 
istotny warto zarejestrować fakt, że często tłumaczonym utworem była patriotycz-
na alegoria Legenda żeglarska. Do roku 1901 opublikowano ją w prasie czeskiej 
6 razy w przynajmniej 3 różnych tłumaczeniach. W roku 1934 pojawiła się edycja 
kolejna – w ostrawskim piśmie „Pochodeň”. 

O wyjątkowym znaczeniu postaci Sienkiewicza w Czechach świadczy jego re-

19 J. V. N o v á k, A. N o v á k, Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny. 
Wyd. 4, zmien. i rozszerz. Olomouc 1936–1939, s. 987.

20 Zob. Ottův slovník naučný nové doby – dodatky k Velikému Ottovu slovníku naučnému doplňky 
k prvnímu vydání. Praha 1930–1934. – Masarykův slovník naučný: lidová encyklopedie všeobecných 
vědomostí. T. 6. Praha 1932 (w haśle tym jednak błędnie podano datę praskich uroczystości – 1925, 
data poprawna: 1924).

21 Ten sam czynnik jako kluczowy dla wyłaniania się nowoczesnej tożsamości czeskiej akcentu- 
je B r a d l e y  (op. cit.).

22 Zob. Z. T a r a j ł o - L i p o w s k a, Historia literatury czeskiej. Zarys. Wrocław 2010, s. 159–160. 
Zob. też B a l o w s k i, op. cit., s. 332–336.
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gularna „obecność” w dwóch najważniejszych dziennikach politycznych: „Národní 
listy” i „Národní politika”. 

Trzeba tu zwłaszcza podkreślić rolę tego pierwszego pisma, założonego w r. 1861 
przez sympatyzującego z Polakami i polskim powstaniem 1863 r. Juliusa Grégra 23. 
Periodyk ukazywał się do 1941 roku 24. Charakteryzowany był bez przesady jako 
najważniejszy ośrodek czeskiej kultury, stymulujący organiczny rozwój kraju oraz 
czeskiej świadomości narodowej 25. Sienkiewicz zagościł na łamach dziennika 
w 1881 r. już jako autor dramatu Na jedną kartę, przy którego omawianiu przed-
stawiono pokrótce całą dotychczasową jego twórczość. felieton – można uznać – 
inicjuje niegasnący kult Sienkiewicza w Czechach już pierwszym zdaniem: 

Między najświetniejszymi pisarzami bratniego polskiego narodu przede wszystkim wskazać trzeba 
Henryka Sienkiewicza. Swymi oryginalnymi, pełnymi czucia i psychologicznych obserwacji nowelami 
budzi on powszechne zainteresowanie, tak w ojczyźnie, jak i poza granicami Polski 26. 

To zainteresowanie pisarzem rozwijało się stopniowo w miarę upływu czasu 
i przybierało na sile zwłaszcza w trudnych momentach napięć politycznych oraz 
społecznych.

Josef Bečka (ojciec Jiřego) w 1938 r. tak podsumował pozycję Sienkiewicza 
w Czechach, nawiązując do spektakularnych uroczystości praskich 1924 roku: 

I nie ma się co dziwić, że ta ostatnia podróż Sienkiewicza ze świata, która wiodła przez Pragę, 
stała się i u nas wielką manifestacją: czeski naród pokłonił się wielkiemu pisarzowi bratniego narodu, 
przejawił w tym szacunek dla kultury jego ludu, ale tym bardziej jeszcze cześć i umiłowanie męża, tak 
bliskiego Czechom, za jego ogromny wysiłek budzicielski. [...] Był i dla nas budzicielem narodowej 
świadomości, pocieszycielem, gdy chwiały się serca, wojownikiem, który w momentach zwątpienia 
i niepokoju wypowiadał się in rebus politicis 27.

23 Zob. J a r o s z e w i c z - K l e i n d i e n s t, op. cit., s. 17–18.
24 O ogromnym znaczeniu tego dziennika dla odrodzenia się Czechosłowacji zob. A. O r z o f f, Battle 

for Castle. The Myth of Czechoslovakia in Europe 1914–1948. Oxford 2009, s. 35–36. Ukształtował 
on silnie promieniujący na niemal wszystkie inne pomniejsze czasopisma narodowy profil ideowy, 
oparty na utopijnej, ale dającej Czechom skuteczną motywację do organizacji własnego państwa, 
koncepcji słowiańskiej wzajemności. Zob. B r a d l e y, op. cit., s. 190–191.

25 Zob. K. H o c h, Ve službách národa. W zb.: „Národní listy”: 1861–1941. Jubilejní sborník. Praha 
1941, s. 13–15. 

26 A. S c h w a b - P o l a b s k ý, Henryk Sienkiewicz a jeho nejnovější drama. „Národní listy” 1881, 
nr 95, s. 1. O dramacie dziennik informował także w nrze 53 (s. 3), w nocie Nové polské drama.

27 J. B e č k a, Henryk Sienkiewicz. Wstęp w: H. S i e n k i e w i c z, Svadba v Athénách. Úvodem opa-
třil a přeložil J. B e č k a. Praha 1938, s. 32–33.

 W regionalnym tygodniku „Zlín. Pondělník Zlínského kraje” (1938, nr 32, z 15 VIII, s. 6) napoty-
kamy notę informującą o wydaniu wspomnianego tu zbioru, zatytułowaną Nové dílo velkého budi-
tele Polsky v češtině (Nowe dzieło wielkiego budziciela Polski po czesku), w której apologetyczny 
ton jest jeszcze wyrazistszy: „Głos powieściopisarza krzepił miliony rodaków w ojczyźnie, rozgrzewał 
światową opinię i budował państwowość. Sienkiewicz jest jednym z najpoczytniejszych pisarzy 
i u nas. Był i nam budzicielem narodowej, słowiańskiej samoświadomości, czyż zawsze nie mówi-
liśmy »przecież to jest nasz człowiek«. W tych czasach serce polskiego ludu płonęło słowiańską 
miłością do nas, tak samo jak serce nas wszystkich. U nas ta miłość pozostała, została szeroko 
i w polskim narodzie, a byłaby i pozostała w gabinetach politycznych, gdyby jeszcze żył ten wielki 
Słowianin-Polak – Henryk Sienkiewicz”. Tygodnik podkreśla także, że wydanie opowiadań jest 
dedykowane rozwojowi polsko-czechosłowackiej przyjaźni.

 Nb. na tytułowej stronie tego numeru znajduje się sympatyczny fotoreportaż z krótkiego, uroczy-
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Ogląd prasy czeskiej przekonuje, że nie są to stwierdzenia przesadzone. Oto 
jeden z przykładów niespotykanego podziwu dla polskiego twórcy: na stronie tytu-
łowej popularnego tygodnika ilustrowanego „Světozor” napotykamy spore zdjęcie 
pisarza i informację na temat jego politycznej roli w dobie rewolucji 1905 roku. 
Periodyk nawiązuje do faktu, że Sienkiewicz wysłał do władz rosyjskich „płomien-
ny protest”. Trudno dociec, które wystąpienie konkretnie autor tekstu ma na my-
śli (mógł to być List w sprawie szkolnej, opublikowany w „Rusi”, lub List Polaka do 
ministra rosyjskiego) – jest to raczej charakterystyka podsumowująca całość ów-
czesnego zaangażowania, poglądów i postawy społeczno-politycznej artysty.

Sławny pisarz, przed którym historia Polski odsłoniła w jego twórczości najgłębsze swoje tajemni-
ce, który zna także i współczesną Polskę i jest bohaterskim orędownikiem jej sławy i wielkości, wysłał 
do władz rosyjskich płomienny protest, w którym przestrzega przed wprowadzeniem stanu wojennego, 
jako drażniącego lud polski i niesprawiedliwego. Jego głos – to krzyk całej Polski [...]. Pisarz na czele 
narodu – jaki to piękny przykład poświęcenia i wzniosłej aktywności wolnego ducha! 28

W dobie rewolucji 1905 r. często przywoływano w rozważaniach prasowych 
autorytet Sienkiewicza jako moralisty i myśliciela politycznego, dokonującego wła-
ściwego rozpoznania genezy niepokojów 29. Taki moralistyczny i uniwersalistyczny 
wydźwięk, odnoszący się do światowej sytuacji politycznej, miał już na pewno fakt 
zamieszczenia w „Národnich listach”, u dołu strony tytułowej, w miejscu felietonu, 
miniatury literackiej z 1904 r. U bram raju 30. Wychodzący w Ołomuńcu periodyk 
liberalno-katolicki „Našinec” (czyli „Swojak”) opublikował jako bezpośrednią wypo-
wiedź Sienkiewicza ocenę rewolucji socjalnej 1905 roku 31. Nie był to jednak do-
kładny cytat, ale znów dość dowolnie skondensowane streszczenie odezwy pisarza 
zamieszczonej w „Kurierze Warszawskim” 32. Przyznać jednak trzeba, że idealnie 
oddawało ono organicznikowskie i realistyczne myślenie Sienkiewicza o rewolucji 
oraz jej skutkach społecznych 33. Owa wypowiedź ukazała się wraz z opinią na temat 
socjalizmu wyrażoną przez austriackiego pisarza o chrześcijańsko-liberalnych po-
glądach, Petera Roseggera (1843–1918). Opinia ta wskazywała na chrześcijaństwo 
jako na naukę społeczną stanowiącą przeciwwagę dla socjalizmu, co doskonale 
harmonizowało z zaprezentowanym stanowiskiem Sienkiewicza.

W roku 1894 prasa czeska odnotowała, że „wielki polski powieściopisarz, au-
tor światowych utworów, z których m.in. jest nam znane Ogniem i mieczem, do-
tknięty został ciężką chorobą duchową”. Informowano, że lekarze wysyłają go na 

stego powitania na dworcu w Zlínie prezydenta Ignacego Mościckiego, który wracał z wypoczynku 
w Opatii przez Czechosłowację. 

28 „Světozor” 1906, nr 8, s. 1.
29 Zob. np. B a l o w s k i, op. cit., s. 343.
30 „Národní listy” 1905, nr 59, z 28 II, wyd. popołudniowe.
31 „Našinec” 1906, nr 68, z 10 VI, s. 1. 
32 Odezwa Henryka Sienkiewicza. „Kurier Warszawski” 1906, nr 134, z 16 V, s. 1.
33 Oto przekład tej czeskiej parafrazy-streszczenia odezwy pisarza: „Tysiące robotników, którzy chcie-

liby pracować, są terrorem socjalistycznym przyprowadzani do bezczynności i głodu. Powstała 
nowa tyrania, jakiej dotąd świat nie znał. Najwyższy czas, aby całe społeczeństwo zorganizowało 
akcję, która skończyłaby z czerwonym despotyzmem. Byłoby to hańbą, gdyby masy robotnicze 
pozostawiono same pod tyranią proletariackich despotów, którzy na zgubę robotników oddają się 
swoim szalonym, nienasyconym żądzom”.
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niezbędne leczenie do uzdrowiska w Döblinger. Podsumowywano: „Tragiczny jego 
los wzbudził rozgłos doprawdy w całej Europie, w Sienkiewiczu zobaczono wiodą-
cego przedstawiciela nowoczesnej polskiej literatury” 34. Notatka jest o tyle cieka-
wa, że nie ma aspektu plotkarskiego, ale akcentuje bardziej artystowski charakter 
nieszczęścia, jakie dotknęło pisarza pod koniec 1893 r., kiedy to doszło do zerwa-
nia małżeństwa z Marią Wołodkowiczówną. Uczyniono w ten sposób z jego drama-
tu i zarazem z jego twórczości zapowiedź modernistycznej „nerwowości”. Sienkie-
wicza poważano bowiem w Czechach także za jego analizy umysłowości nowocze-
snej. Jako wymowny przykład możemy odnotować opublikowany w tygodniku 
„Obnova” („Odbudowa”), wydawanym w Hradcu Králové, felieton niejakiego Jose-
fa Váni Z filosofických reflexí blázna (Z filozoficznych refleksji głupca), który jest 
jakby pastiszem powieści „o wieku nerwowym”. Autor prezentuje zdobyte niby 
przypadkiem zapiski jako ciekawy dokument, mimo ich chaotyczności: „Były to 
szkice, uwagi, refleksje, sentencje bez ładu i składu”. Nic więc dziwnego, że pretekst 
do ich przedstawienia Váňa znajduje w odwołaniu do powieści Bez dogmatu, cy-
tując opinię Śniatyńskiego zreferowaną przez Płoszowskiego w jego rozważaniach 
na początku utworu: 

człowiek, który zostawia po sobie pamiętnik źle lub dobrze pisany, byle szczery, przekazuje i daje przy-
szłym psychologom i powieściopisarzom nie tylko obraz swoich czasów, ale jedynie prawdziwe ludzkie 
dokumenty, którym można zaufać. [...] kto pisze pamiętnik, ten tym samym pracuje dla swego społe-
czeństwa i zjednywa sobie prawo do zasługi 35.

Z kolei w periodyku „Národní listy” w drobnych notatkach informujących 
o przekładzie dzieła podkreślano, że autor „pokazuje na przykładzie pana Leona 
Płoszowskiego nowoczesne umdlené duše [omdlałe dusze], typ cierpiącego człowie-
ka bez zdecydowanego, wyznaczonego celu”. Reklamowano Sienkiewicza jako 
„misternego psychologa”, dysponującego „znakomitą plastyką opisu”, niezbędną 
do „obserwacji najsubtelniejszych procesów duchowych” 36. Określenie „umdlené 
duše” było wówczas obiegowym terminem w czeskiej krytyce, spopularyzowanym 
dzięki cieszącym się w Czechach sporym powodzeniem utworom norweskiego mo-
dernisty Arne Garborga (1851–1924) oraz dzięki rozprawie Masaryka Moderní člověk 
a náboženství (Współczesny człowiek i religia, 1896). Tytuł powieści Garborga Trætte 
mæend (1891) tłumacz czeski Hugo Kosterka oddał właśnie jako Umdlené duše 
(1895). frazę tę wykorzystał Masaryk w tytule pierwszej części swej książki, jak 
i drugiego rozdziału tejże części 37. filozof, zafascynowany dziełem Skandynawa, 
dokonał w swej rozprawie szerokich analiz współczesnego stanu świadomości spo-
łecznej w odniesieniu do jego twórczości. Norweg był jednym z ważnych (a dziś 
nieco zapomnianych) europejskich prekursorów „powieści o wieku nerwowym”. 
Stworzył on postać Gabriela Grama, występującą w kilku jego dziełach (m.in. Mann- 
folk, 1886) i należącą do literackiej rodziny, w której znalazł się niebawem także 

34 „Národní politika” 1894, nr 4, z 5 I, wyd. popołudniowe, s. 1.
35 J. V á ň a, Z filosofických reflexí blázna. „Obnova” 1904, nr 46, z 11 XI, s. 2.
36 „Národní listy” 1899, nr 277, z 6 X, s. 3.
37 T. G. M a s a r y k, Moderní člověk a náboženství. Praha 2000, cz. 1: Umdlené duše: moderní sebe-

vražednost.
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Płoszowski. Zatem przywołanie określenia „umdlené duše” przy charakterystyce 
utworu Sienkiewicza było w Czechach dobrą reklamą i przyznaniem dziełu najwyż-
szej oceny literackiej. formuła ta powracała w innych charakterystykach, np. na 
łamach Masarykowskiego tygodnika „Čas” w dobie jubileuszu pisarza (publikację 
tę przedstawiamy w dalszej części rozważań).

Postrzeganie Sienkiewicza jako wybitnego analityka duszy ludzkiej zaprezen-
towały również „Dělnické listy” (czyli „Listy Robotnicze”), stanowiące organ socja-
listyczno-demokratycznej partii robotniczej czasopismo reklamujące się jako 
pierwszy czeski dziennik w Wiedniu i faktycznie silnie wpływające na czeską kul-
turę. Autor pośmiertnego, znaczącego szkicu nie zapomina też o powieściach 
współczesnych Sienkiewicza, w których – jak to ujmuje – odbiły się najważniejsze 
konflikty socjalno-polityczne oraz moralne epoki, a także oddane zostały „najdeli-
katniejsze drgnienia ducha nowoczesnego Hamleta”, zarazem zaś „zagłębienia 
polskiej duszy” 38. (Nb. w dodatku literackim gazety „Besídka »Dělnických listů«”, 
w numerze 46 z 18 XI 1916, został przedrukowany fragment Bez dogmatu zawie-
rający scenę zakupu rewolweru przez Płoszowskiego.)

Konteksty polityczne zaistniały z kolei silnie przy okazji pojawienia się czeskie-
go przekładu Krzyżaków. Pierwszy tłumacz dzieła, Jan Josef Langner (1861–1919), 
był zarazem znaczącym działaczem odrodzeniowym, tak jak i potężny wydawca 
twórczości Sienkiewicza w Czechach, Edvard Beaufort. Wydawca ten poróżnił się 
ze swym tłumaczem o strategię upowszechniania dzieł Sienkiewicza, a w konse-
kwencji i o finanse, co odbiło się echem w czeskiej prasie 39. Warto tu podkreślić, 
że i wydawca, i tłumacz, tak jak wcześniej Edvard Jelínek, spoczęli na Wyszehradzie, 
gdzie miejsce pochówku znajdują tylko najwybitniejsi przedstawiciele czeskiej kul-
tury. Beaufort uczcił jubileusz pisarza posyłając dar: srebrną deskę z wprawionym 
obrazem czeskiego ilustratora wielu tytułów Sienkiewicza, Věnceslava Černego 40. 
Trzeba też odnotować, że wydawca zadbał, aby dochód z książki františka Seka-
niny Henryk Sienkiewicz. Literární studie (Praha 1901) został przeznaczony na cel 
charytatywny. Na stronie tytułowej zamieszczono anons, że wszystkie uzyskane do 
31 III 1902 pieniądze z publikacji będą wysłane jako pomoc dla dzieci wrzesińskich. 
Informację tę akcentowały również liczne notatki prasowe donoszące o wydaniu 
owej pozycji 41.

Langner był także polonofilem i wielkim admiratorem twórczości Sienkiewicza, 
autorem pierwszego większego szkicu o polskim twórcy, zatytułowanego Henryk 
Sienkiewicz a jeho spisy, który zarazem stanowił wstęp do wydania Krzyżaków 
(Praha 1898). W roku 1901 opublikował we własnym przekładzie zbiór najważniej-
szych nowel Sienkiewicza: Polský lid. Menší povídky. Na stronie kontrtytułowej 
zamieścił otrzymany od pisarza list z pozwoleniem na przekłady wszystkich dzieł 

38 Literatura a umění. Henryk Sienkiewicz zemřel. „Příloha »Dělnických listů«” 1916, nr 264, z 18 XI, 
s. 1. 

39 Zob. J. B e č k a, Boj pražských nakladatelů o Sienkiewiczovo dílo. „Slavia” t. 37 (1968). 
40 Zob. Čestný dar Sienkiewiczovi. „Národní listy” 1900, nr 347, s. 2.
41 Zob. np. „Plzeňské listy” 1901, nr 283, z 10 XII, s. 7. Czeska prasa informowała też o podziękowa-

niach za wsparcie dla firmy Beauforta podpisanych przez J. Kościelskiego, S. Chociszewskiego 
i ks. A. Stychela – zob. „Věstník sokolský. List Svazu československého sokolstva” t. 6 (1902), nr 4, 
z 25 II, s. 101. 
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oraz z wyrazami „żywej sympatii i szacunku dla zapobiegliwego [tu można też tłu-
maczyć: skutecznego lub praktycznego – M. G.] i braterskiego narodu”. 

Ważny dla krzepienia narodowej świadomości Czechów był zwłaszcza – nieste-
ty niezbyt precyzyjny 42 – przekład Krzyżaków z 1898 roku 43. Powieść nabrała 
w Czechach swoistej aktualności, kiedy cesarz niemiecki Wilhelm II w r. 1902 od-
wiedził restaurowany z wielkim pietyzmem zamek w Malborku, uczestniczył w spek-
takularnych uroczystościach oraz wygłosił przy tej okazji szowinistyczne, antypol-
skie i zarazem antysłowiańskie przemówienie. Uroczystości malborskie silnie 
podkreślały ciągłość historyczną i kulturową między średniowiecznym państwem 
zakonnym a państwem pruskim 44. Prasa czeska, komentując mowę cesarza, kładła 
nacisk na aktualność tematyki utworu Sienkiewicza, przedstawionej tam walki 
Słowiaństwa z Niemcami, a także na trafność obrazu brutalności i zła rasy germań-
skiej, jaki został w powieści zawarty 45. Beaufourt w 1903 r. rozpoczął akcję ogło-
szeniowo-promocyjną związaną z projektem kolejnego wydania dzieła, w której 
odnosił się do mowy Wilhelma II i wskazywał na konieczność rozwijania wzajem-
ności słowiańskiej między Polakami, Czechami i Rosjanami. Promocyjno-propa-
gandowy artykuł Mysle všech Slovanů vzrušený (Myśl wszechsłowiańska wzbudzo-
na) publikowały na stronach z płatnymi ogłoszeniami różne tytuły czeskie: saty-
ryczno-polityczne „Humoristické listy”, lokalne „Stráž na Šumavě” czy „Jičínský 
obzor”, a także oczywiście „Národní listy”. Mowie niemieckiego cesarza przeciwsta-
wiano krzepiący wymiar utworu, ujawniający się w słowach z niej cytowanych: 
„Padł pod stopami wielkiego króla nie tylko Zakon krzyżacki, ale i całe Niemcy, 
które najświetniejszym rycerstwem wspomagały oną »przednią straż« teutońską, 
wżerającą się coraz głębiej w ciało słowiańskie” 46. Langner nieco zacierał katolicki 
charakter dzieła Sienkiewicza, pomijając w tłumaczeniu polskie pieśni religijne, 
opuszczał też niezbyt pochlebne oceny czeskich najemników 47. Podobnie, w duchu 
bardziej panslawistycznym, przeinterpretowywał wymowę powieści słynny malarz 
Alfons Mucha w swym cyklu historiozoficznym Słowiańska epopeja 48. Późniejsze 
przekłady Krzyżaków były już wierniejsze wobec oryginału i zawierały dobre tłu-
maczenia Bogurodzicy dokonane np. przez Augustina Spáčila.

42 Zob. np. B a l o w s k i, op. cit., s. 354–358.
43 O translatorskich dziejach Krzyżaków na gruncie czeskim zob. wnikliwy opis J. B e č k i  w pracy 

„Křižáci” Henryka Sienkiewicze na české půdě („Slavia” t. 23 á1954ñ).
44 Zob. A. D o b r y, Dni Cesarskie i poświęcenie kościoła na Zamku Wysokim w Malborku w 1902 r. 

„Historia Slavorum Occidentis” 2018, nr 1.
45 Zob. np. „Jičínský obzor” 1903, nr 1, z 6 I, s. 6. – „Opavský týdenník” 1903, nr 9, z 31 I, s. 4. – 

„Ostravan” 1903, nr 6, z 1 II, s. 6.
46 H. S i e n k i e w i c z, Krzyżacy. Warszawa 2000, s. 633.
47 Pominął więc tłumacz zdanie z rozdz. 50: „Najmowali się oni [tj. Czesi] każdemu, kto ich płacił, 

albowiem żywiołem ich jedynym była wojna, grabież i rzeź”. Z rozdz. 51 zniknął cały akapit: „Stało 
tam wśród polskiej piechoty kilka rot zaciężnych Czechów. Jedna z nich zachwiała się jeszcze przed 
spotkaniem, ale zawstydzona w porę, została na miejscu i rzuciwszy swego dowódcę płonęła teraz 
żądzą bitwy, aby wynagrodzić męstwem chwilową słabość. Lecz główne siły składały pułki polskie, 
złożone z konnych, ale nie pancernych ubogich władyków, z piechot miejskich i najliczniejszych 
kmiecych, zbrojnych w rohatyny, w ciężkie oszczepy i w kosy, osadzone sztorcem na drągach”.

48 Zob. M. G l o g e r, „Słowiańska epopeja” Alfonsa Muchy wobec twórczości Henryka Sienkiewicza. 
Rozważania komparatystyczno-wpływologiczne. W zb.: Twórczość Henryka Sienkiewicza a kore-
spondencja sztuk. Red. T. B u d r e w i c z, A. R a t a j. Warszawa 2018.
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Sytuacja w zaborze pruskim przypominała zmagania Czechów z niemieckością. 
Dlatego pojawiały się dziwne parafrazy opowiadań wielkopolskich dostosowywane 
do realiów czeskich. Taką adaptację Bartka zwycięzcy, niezbyt zresztą udaną, 
zanalizował szczegółowo Stefan Vrtel-Wierczyński 49. Odnotowywano często sukce-
sy antypruskiej działalności i publicystyki pisarza: np. „Plzeňské listy”, wprawdzie 
dopiero po trzech latach, ale za to na stronie tytułowej, omawiały obszernie i z uzna-
niem wypowiedź autora Trylogii w słynnej ankiecie berlińskiego „Gegenwart” o Bis- 
marcku, kończąc ją przytoczeniem entuzjastycznej opinii niemieckiego pisarza 
i dziennikarza Theodora fontanego 50. Nb. to „Plzeňské listy” w 1898 r. zamieściły 
pierwsze fragmenty Krzyżaków w przekładzie Langnera. Wydawana w Brnie „Mo-
ravská orlice” przedrukowała także na stronie tytułowej list do baronowej Suttner 51. 
W roku 1902 miniaturę H. K. T. w tłumaczeniu františka Vondráčka opublikowa-
ły na pierwszej stronie „Národní listy” 52.

Apogeum manifestacji polsko-czeskiego braterstwa stanowiła pięćsetna rocz-
nica bitwy pod Grunwaldem, którą uczciła znaczącym artykułem wstępnym np. 
„Moravská orlice”. Autor przywoływał dzieła Matejki oraz Sienkiewicza i w ten 
sposób akcentował rasową jedność Słowian, mając na myśli oczywiście bardziej 
duchową i etyczną niż biologiczną wspólnotę, na nowo potęgowaną dzięki krakow-
skim obchodom rocznicy bitwy. Mowa jest w artykule o mistyce krwi, która pra-
wnukom rycerzy spod Grunwaldu pozwala znów wzmocnić front walki przeciw 
naporowi germańskiemu, tyle że teraz walka odbywać się ma już raczej na drodze 
pracy organicznej i konkurencji ekonomicznej 53. Obchody te wywołały w Polsce 
różne kontrowersje, o czym także informowała prasa czeska 54. Czesi zasadniczo 
prezentowali podejście do grunwaldzkich obchodów bliskie stanowisku pisarza 
zawartemu w artykule W sprawie rocznicy grunwaldzkiej, opublikowanym w nu-
merze 155 „Gazety Warszawskiej” z r. 1910: owe uroczystości stanowiły okazję do 
mobilizowania narodowej jedności i świadomości, która ma iść w parze z zaradno-
ścią gospodarczo-ekonomiczną 55.

49 S. V r t e l - W i e r c z y ń s k i, Czeski „Bartek zwycięzca”. Z dziejów Henryka Sienkiewicza w Cze-
chach. W zb.: Česko-polský sborník vědeckých prací. T. 2. Praha 1955. Zob. też Janek Slavík, vítěz 
Gravellotský. Povídka ze života českých Slezáků v Prusku. Z Henryka Sienkiewicze pro Slezskou 
Kroniku upravila M. H a n ý s o v á. Opava 1891.

50 Sienkiewicz Bismarckovi. „Plzeňské listy” 1898, nr 96, z 13 VIII, s. 1. 
51 Henryk Sienkiewicz Němcům. „Moravská orlice” 1900, nr 510, z 4 III, s. 1. Geopolityczny kontekst 

i międzynarodowe echa prasowe Listu do baronowej Suttner omawia wnikliwie S t ę p n i k  (Sien-
kiewicz globalny, s. 87–149). 

52 „Národní listy” 1902, nr 188, z 10 VII, wyd. popołudniowe.
53 Bitva u Grunwaldu. „Moravská orlice” 1910, nr 160, z 16 VII, s. 1. Zob. też K jubileu vítězství grun-

waldského. „Národní listy” 1910, nr 194, z 15 VII, s. 1 (jest to braterski list podpisany przez posła 
dra J. Polipnego jako przedstawiciela Narodowej Rady Czeskiej, w którym jednak nie ma odwołania 
do Krzyżaków czy obrazu Matejki). – Grunwaldská oslava w Krakově. „Národní politika” 1910, 
nr 197, z 19 VII, s. 3.

54 Socialisté a grunwaldské slavnosti. „Národní listy” 1910, nr 194, z 16 VII, s. 2, kol. 5. Zob. też 
D. P ł y g a w k o, Sienkiewicz w Szwajcarii. Poznań 1986, s. 31–33. Obszerne sprawozdanie Grun-
waldské slavnosti, odnotowujące nieobecność Sienkiewicza na obchodach, oraz omówienie jego 
listu zamieścił ołomuniecki dziennik „Pozor” (1910, nr 134, z 18 VII).

55 Zob. H. S i e n k i e w i c z, Dzieła. Red. J. K r z y ż a n o w s k i . T. 53: Uzupełnienia I. Warszawa 
1952, s. 159–162.
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W roku 1912 Czesi zorganizowali podobne pod względem skali obchody ku czci 
Palackiego. Wydarzenie było połączone ze zlotem sokolskim i odsłonięciem monu-
mentalnego pomnika, który można do dziś podziwiać, mimo prób jego zniszczenia 
przez okupantów niemieckich i sowieckich, przy placu imienia tego historyka tuż 
nad Wełtawą. Uroczystości odbywały się między 28 VI a 2 VII. Zaproszono na nie 
i Sienkiewicza. Czeska prasa żyła tym przyjazdem, który w końcu nie doszedł do 
skutku. „Český denník”, powołując się na informacje z Warszawy, donosił, że pisarz 
zamierza przybyć z małżonką i chce przy okazji przedsięwziąć kilka wycieczek po 
zachodniej części kraju 56. Skalę oczekiwań wiązanych z przybyciem Sienkiewicza 
do Pragi najlepiej chyba oddaje artykuł z dziennika czeskiej partii agrarnej „Venkov” 
(„Wieś”):

Z Warszawy dochodzi do nas wiadomość, że na uroczystości praskie przybędzie znany polski pisarz 
Henryk Sienkiewicz. Wielki pisarz zainteresowany jest niezwykle zarówno sokolskim zjazdem, uroczy-
stościami Palackiego, jak i wycieczką, wraz ze słowiańskimi dziennikarzami przybyłymi na swój zlot, do 
Prachowskich Skał.

Spośród wielkich współczesnych słowiańskich twórców nikt dotąd do Czech nie zawitał, nie było 
u nas ani Tołstoja, ani Dostojewskiego, ani Turgieniewa, ani Czechowa, ani Gorkiego. Wszyscy ci au-
torzy jeździli na Zachód, niejeden zatrzymał się i w Czechach, ale by nas pragnął spotkać, porozmawiać, 
zachęcić, aby jakoś potwierdzić swą przyjaźń i więź z zachodnią gałęzią słowiańskiego drzewa, tego się 
jeszcze nie doczekaliśmy. [...]

Jednak – teraz przywitamy na swej ziemi światowej sławy pisarza słowiańskiego – H e n r y k a 
S i e n k i e w i c z a 57.

Autor tekstu nie ma wątpliwości, że lud czeski wyprawi Sienkiewiczowi królew-
skie powitanie, a jego obecność przyczyni się do duchowego zjednoczenia pisarzy 
czeskich, często wszak poróżnionych ideowo. Tym większe musiało być rozczaro-
wanie, gdy okazało się, że Sienkiewicz jednak nie przyjedzie. Poświęcony owym 
uroczystościom biuletyn miejski „Věstník obecní Král. Hlav. Města Prahy”, odno-
towujący wszystkie nadesłane depesze i listy usprawiedliwiające, w tym z Polski, 
wyróżnia i cytuje „nadzwyczaj serdeczny” list – jak to określono – „największego 
pisarza polskiego tej doby”. List dotąd nie był odnotowany, dlatego warto przytoczyć 
go w całości. Po zaznaczeniu, że pomija się krótki wstęp (zapewne rozumie się przez 
to tytułowanie adresata, którym jest komitet obchodów), biuletyn cytuje odpowiedź 
w czeskim przekładzie. Ponieważ oryginał listu jest na razie niedostępny (musi się 
znajdować w archiwum miasta Pragi), dokonuję retranslacji:

Bardzo byłbym rad, gdybym mógł uczestniczyć w uroczystościach ku czci Palackiego. Na nieszczę-
ście stan mojego zdrowia wymaga pobytu nad morzem, następstwem czego jestem zmuszony zrzec się, 
aczkolwiek z wielkim żalem, uczestnictwa w praskich obchodach. Niemniej dziękuję serdecznie za 
uprzejme zaproszenie rady miasta Pragi i dołączam gorące życzenia, aby uroczystość Palackiego wypa-
dła jak najświetniej i aby utwierdziła w sercach czeskich wiarę w piękną, sławną przyszłość 58.

Trzeba tu odnotować, że Sienkiewicz był wielkim entuzjastą towarzystw sokol-
skich, które zostały wymyślone w Czechach, gdzie Miroslav Tyrš założył pierwsze 
koło w 1862 roku. Idea sokolska szybko została przeszczepiona do Polski: wśród 

56 Henryk Sienkiewicz přijede do Prahy. „Český denník” 1912, nr 135, z 16 V, s. 2.
57 Henryk Sienkiewicz do Čech. „Venkov” 1912, nr 7, z 15 V, s. 9 (dodatek „Literární a umělecká 

hlídka »Venkova«”).
58 „Věstník obecní Král. Hlav. Města Prahy” 1912, nr 12/13, z 13 VII, s. 308–309.
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pierwszych członków lwowskiego koła, powstałego w r. 1867, był m.in. Jan Do-
brzański 59. W liście do „Sokoła” berlińskiego z 1914 r. nadał Sienkiewicz działaniom 
towarzystw sokolskich ogromną rangę, twierdził: „One to zmieniają nas w zdrową, 
czerstwą, sprawną i karną społeczność, która czuje, że ma takie samo prawo do 
życia i do miejsca na świecie jak wszystkie inne społeczności [...]”. Słowem, są one 
„po prostu s z k o ł ą  o d r o d z e n i a” 60.

Sienkiewicz odpisywał usprawiedliwiająco także na inne zaproszenia. W roku 
1908 wymówił się od uczestnictwa w polskiej delegacji jadącej na zjazd słowiański 
do Pragi 61. Telegrafował wtedy w odpowiedzi na pozdrowienia ze zjazdu: 

Dziękuję za nadesłane mi czesko-polskie pozdrowienia i za toast ku szczęściu mojej ojczyzny! Niech 
te chwile zbratania będą siejbą, a z niej wzejdzie plon zgody, wolności i siły. Niech żyją Czechy i Cze-
chowie! 62 

Sienkiewicz nie wziął też udziału w charytatywnym koncercie słowiańskim na 
rzecz ofiar wojen bałkańskich 63. Pisarz, jako pozytywista, Czechów cenił i szanował, 
nie miał jednak sił ani czasu, by w takich obchodach uczestniczyć, odpowiedzi 
odmowne nie były więc – można założyć – wyłącznie dyplomatyczne. Ponadto czeskie 
uroczystości patriotyczne obfitowały w rusofilskie, często spektakularnie prorosyj-
skie manifestacje, na które Sienkiewicz nie mógłby spoglądać obojętnie. Jako takie 
podlegały te obchody szczególnemu nadzorowi tajnej policji austriackiej i udział 
w nich mógł się wiązać z różnymi nieprzyjemnościami oraz szykanami 64. Odmowy 
były więc podyktowane również ostrożnością polityczną, koniecznością zachowania 
neutralności i taktycznego lawirowania między sprzecznymi orientacjami politycz-
nymi a oczekiwaniami różnych stronnictw 65.

Innym ważnym aktem solidarności i wzajemności było szybkie ogłoszenie wy-
danej 1 II 1915 odezwy Sienkiewicza Do ludów ucywilizowanych wraz z podstawo-
wymi informacjami o komitecie szwajcarskim 66. „Národní listy” odezwę opubliko-
wały w języku polskim – w redagowanym w okresie wojny także po polsku dziale 
Kronika polska. Masarykowski „Čas” podał w tłumaczeniu najważniejsze jej frag-
menty, „Národní politika” zamieściła zaś pełny przekład 67.

59 Z prac na temat historii „Sokoła” w Polsce zob. np. D. M a ł e c k i, Towarzystwo gimnastyczne 
„Sokół” – droga do zwycięstwa. Od „Sokoła” lwowskiego do Okręgu Leszczyńskiego. Kraków 2014.

60 H. S i e n k i e w i c z, „Sokołowi” berlińskiemu na dwudziestopięciolecie. W zb.: Pamiętnik jubile-
uszowy Twa Gimnastycznego „Sokół” – Berlin I: 1889–1913. Poznań 1914. Przedruk w: Dzieła, 
t. 53, s. 180–182.

61 Zob. A. G i z a, Neoslawizm i Polacy 1906–1910. Szczecin 1984, s. 130–131. Zob. też H. S i e n-
k i e w i c z, Listy. Oprac., wstęp M. B o k s z c z a n i n. T. 5, cz. 3. Warszawa 2009, s. 190.

62 Polská návštěva v Praze. „Národní politika” 1908, nr 210, z 1 VIII, s. 4. O depeszy, którą odczyta-
no 27 VII na obiedzie w hali przemysłu, informuje też „Kurier Warszawski” (1908, nr 207, s. 2), ale 
jej treści nie przytacza. Depesza Sienkiewicza była jednak bardzo lakoniczna w porównaniu z pło-
miennymi listami Orzeszkowej i Władysława Mickiewicza, przedstawionymi w trakcie tego samego 
bankietu, a w całości przedrukowanymi w „Kurierze Warszawskim” (1908, nr 207).

63 S i e n k i e w i c z, Listy, t. 5, cz. 3, s. 250–251. 
64 Zob. B r a d l e y, op. cit., s. 201–202.
65 Zob. np. S t ę p n i k, Sienkiewicz globalny, s. 171–172.
66 „Národní politika” 1915, nr 45, z 15 II, s. 3. Zob. też P ł y g a w k o, op. cit., s. 60–62.
67 „Národní listy” 1915, nr 50, z 19 II, s. 6, wyd. poranne. – „Čas” 1915, nr 104, z 12 II, s. 3. – „Národ-

ní politika” 1915, nr 4.
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Zajmowano się, oczywiście, wnikliwie Trylogią. Spośród zapowiedzi wydawni-
czych warto odnotować tę z dodatku do pisma „Národní listy”, jako że sąsiadowała 
ona z informacjami o odsłonięciu pomnika Słowackiego w Miłosławiu i omawiała 
treść odczytu Sienkiewicza o poezji wieszcza 68. Przedstawiano dość dokładnie pod-
łoże historyczne dzieła 69. W ten sposób historia Polski stawała się bardzo bliska 
Czechom, choć i pojawiały się ujęcia częściowo krytyczne wobec wizji Sienkiewi-
czowskiej, zwłaszcza tej zawartej w Ogniem i mieczem. Taką obszerniejszą krytycz-
ną analizę tej powieści zawiera solidna rozprawa pozytywistycznego literaturoznaw-
cy i rusofila Josefa Mikša (1853–1923), zamieszczona w odznaczającym się wysoką 
rangą intelektualną piśmie „Osvěta” 70. Autor generalnie krytykuje tendencyjne 
ujęcie kwestii ukraińskiej w utworze, ale potrafi też docenić inne powieści polskie-
go twórcy, zwłaszcza dotyczące spraw aktualnych 71. Opinie te są tym bardziej 
znaczące, że Mikš doskonale orientował się w kulturze mu współczesnej i podobnie 
wnikliwe rozprawy poświęcał takim pisarzom, jak Renan, Taine, Nietzsche, Dosto-
jewski czy Tołstoj. Z reguły jednak kwestia ukraińska w czeskiej recepcji Sienkie-
wicza była pomijana, gdyż musiałaby kolidować ze wspieraniem przez Czechów 
ambicji niepodległościowych Ukraińców 72. 

Trylogię oczywiście zawsze uwzględniano w dziesiątkach ogólnych charaktery-
styk twórczości Sienkiewicza. 

Jednym z takich szerszych spojrzeń na jego pisarstwo, wiążącym się z jubile-
uszem 1900 r., była obszerna rozprawa zamieszczona wraz z ilustracjami do 
utworów Sienkiewicza w Masarykowskim tygodniku „Čas”, zajmująca – co trzeba 
podkreślić – wszystkie cztery stronice dodatku kulturalnego do pisma. Tekst dobrze 
odzwierciedla sposób przedstawiania dzieła w Czechach, potraktujmy go zatem na 
zasadzie pars pro toto. Publikacją warto tu się zająć także dlatego, że właśnie 
w 1900 r. pismo zostało silniej powiązane ideowo z założoną w tymże roku ludową 
partią Masaryka (Česká strana lidová), zatem polityk ten, dystansując się od pol-
skiego konserwatyzmu i rycerskiego heroizmu, musiał jednak wtedy jeszcze doce-
niać budzicielski wkład Sienkiewicza w kulturę czeską. Dodatek, zatytułowany 
Českému čtenářstvu! (Czeskim czytelnikom!), stawia jego twórczość niezwykle 
wysoko, a cel wydania dodatku był – jak akcentowano – dwojaki: „oddać cześć 
wielkiemu pisarzowi bratniego narodu” oraz pogłębić wśród społeczeństwa znajo-
mość dzieł, które „zachęcają do poświęcenia się współczesnym obowiązkom”. 
Podkreślono, że Sienkiewicz rozbudza obywatelskie uczucia wobec ojczyzny 

68 „Národní listy” 1899, nr 285, příloha, s. 9.
69 -g-, Sienkieviczova velká trilogie. „Plzeňské listy” 1899, nr 216, z 21 IX, s. 1–2.
70 J. M i k š, Henryk Sienkiewicz. „Osvěta” 1900, nr 11, s. 968–977; nr 12, s. 1070–1081. 
71 Zob. B a l o w s k i, op. cit., s. 338–340.
72 Mniejszość ukraińska w Czechach bardzo ironicznie i złośliwie odniosła się do uroczystości praskich 

1924 roku. Zob. Sienkiewicz–Dabrovský. „Ukrajinský Union. Orgán hájící státoprávní myšlenku 
ukrajinského národa” 1924, nr 9, z 26 XI, s. 4. Akcentowano, że trudno, aby twórca, który kreacją 
postaci ukraińskiego renegata Wiśniowieckiego wykopał między narodem polskim a ukraińskim 
przepaść nie do przebycia, był czczony jako Słowianin mający inicjować zgodę i sprzyjać zbliżeniu 
polsko-czechosłowackiemu. Dodawano, niezupełnie słusznie: „A jednak, prascy iluzjoniści [tj. 
kuglarze polityczni – M. G.] pragnęli przywołać na pomoc ducha Sienkiewicza do tego, co było mu 
w zupełności obcym”.
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i wzmacnia „ideę zachowania narodu”. Autor artykułu wskazuje zarówno budzi-
cielski wymiar Trylogii, jak i jej wszechstronny artyzm, przywołując opinie Juliana 
Klaczki i Stanisława Tarnowskiego jako ugruntowane już sądy krytyczne. Z całą 
mocą przeciwstawia się zaś przekonaniu niemieckiego historyka Georga Gervinu-
sa, który zarzucał powieściom historycznym w ogólności zakłamywanie dziejów. 
„Gdyby Gervinus mógł czytać powieści Sienkiewicza, nie mógłby podtrzymywać 
swej opinii, ale musiałby potraktować je jako wyjątki” – zaznacza autor, i to w piś- 
mie, które kilka lat wcześniej, w 1887 r., przeprowadziło słynną, nb. wspieraną 
przez polski obóz pozytywistów 73, kampanię polemiczną w sprawie fałszerstwa 
tzw. rękopisu królodworskiego oraz zakłamywania czeskiej przeszłości 74. W tekście 
bardzo silnie zaznaczono, że w cyklu historycznym Sienkiewicza prawda została 
uchwycona w całej swej złożoności, co tylko wzmacniało szlachetną tendencję jego 
powieści.

Oba dzieła, Ogniem i mieczem oraz Potop, roznieciły w polskich sercach szlachetną miłość ku oj-
czyźnie i wrastały w polską świadomość. Autor widział swój sukces i rozeznał swoją powinność. Wypo-
mniał wszystkie skazy charakteru, wszystkie słabe strony, wszystkie typowe wady polskie, w przeświad-
czeniu, że zarówno jednostki, jak i cały naród z najgłębszego upadku mogą się wydźwignąć na sam 
szczyt dobra [...] i zbliżyć się do doskonałości 75.

W tej niezwykle patriotycznej i apologetycznej rozprawie, napotykamy jednak 
także inne trafne uwagi, podkreślające obyczajową śmiałość wielu ujęć Sienkiewi-
cza w jego utworach współczesnych, w tym zwłaszcza w powieści Bez dogmatu 
(sceny z Laurą Davies na morzu) oraz wielokrotne eksponowanie krytycznych, 
niełatwych w odbiorze społecznym aspektów pisarstwa polskiego autora. Np.:

Sienkiewicz nie tworzy powieści dla naiwnych czytelników, nie zapełnia swych dzieł aniołami i pa-
sterzami arkadyjskimi, ale maluje obecne i minione czasy z wszystkimi ich wadami, mówi o różnych 
odchyleniach charakterów ludzkich, o różnych przypadkach i postępkach, wcale śmiało, otwarcie, 
nieraz temu, co chce powiedzieć, nada sporego ciężaru 76.

O przebiegu jubileuszu Sienkiewicza informowano w „Časie” jeszcze trzykrotnie 
(nr 86, s. 4; nr 87, s. 1–2; nr 89, s. 2), co świadczyło o ogromnej wadze przypisy-
wanej przez redakcję temu wydarzeniu.

Nie ma potrzeby omawiania innych publikacji jubileuszowych, jako że są one 
podobne w tonie i w dużej mierze zależne od siebie, powielają ugruntowane w Cze-
chach sądy. Warto jednak odnotować wiersz najwybitniejszego poety czeskiego tego 
czasu, Jaroslava Vrchlickiego (właśc. Emil frida), V den jubilea Henryka Sienkiewi-
cze z tomu Žamberské zvony a jiné básně (Praha 1900, s. 170). Pierwszy swój liryk, 
Dvojí touha (Dwoiste pragnienie), poświęcił on, już w r. 1889, polskiemu powieścio-

73 Taką przychylną Masarykowi wykładnię całego zamieszania w Czechach przedstawił np. pozyty-
wistyczny „Przegląd Tygodniowy”, który uznał dyskusję wokół sprawy fałszerstwa za zdrowy objaw 
krytycyzmu naukowego, będącego objawem narodowej żywotności, a nie zapaści, oraz zapowiedzią 
dalszego pomyślnego rozwoju czeskiego społeczeństwa – zob. Zwrot czeski. „Przegląd Tygodniowy” 
1887, nr 17, s. 1–2.

74 Szczegółową charakterystykę stanowiska Masaryka w tym sporze, jak i jego przebieg, zob. J. O p a t, 
Filozof a politik T. G. Masaryk 1882–1893. Praha 1990, s. 172–191.

75 „Čas” 1900, nr 56, dodatek, s. 1.
76 Ibidem, s. 4.
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pisarzowi, który dziękował za niego w liście do Edvarda Jelínka – najbardziej wy-
trwałego i cenionego działacza na niwie polsko-czeskiej wzajemności 77, informując 
przyjaciela: „Wiersz czytaliśmy tu razem i zrozumieliśmy go z łatwością” 78. 

Sienkiewicz utrzymywał przyjazne kontakty z czeskimi intelektualistami, pre-
numerował nawet czasopismo obliczone na formowanie wszechsłowiańskiej jedno-
ści, jakim był „Slovanský přehled”, wydawany przez Adolfa Černego od 1899 roku 79. 
Černý, kontynuator dzieła Jelínka, poświęcił pisarzowi kilka artykułów i wiele 
wzmianek w swym periodyku, w których akcentował jego słowiańskość, zestawia-
jąc go z Tołstojem 80. Upajał się w ten sposób sukcesem kultury słowiańskiej na 
Zachodzie, ale też miał nadzieję, że na polu współpracy kulturalnej i idei słowiań-
skiej wzajemności, głoszonej już przez Jelínka, dojdzie wreszcie do polsko-rosyj-
skiego pojednania 81. 

Porównania z Tołstojem nasuwały się Czechom najczęściej. Karel Zdrubek 
nawiązał do faktu, że Sienkiewicz i Tołstoj zostali niemal równocześnie powołani 
na członków Czeskiej Akademii Nauk, ale tylko kandydatura pierwszego z nich 
została zatwierdzona przez rektora i cesarza. Czescy akademicy zareagowali bowiem 
negatywnie na anatemę rzuconą przez Cerkiew prawosławną na autora Anny Ka-
reniny. Tołstoj jako krytyk każdego Kościoła instytucjonalnego zyskał przychylność 
czeskiego publicysty, natomiast Sienkiewicz jako autor Quo vadis został przezeń 
uznany za tendencyjnego, konserwatywnego piewcę papiestwa i katolicyzmu. Po-
równując postawę pisarzy wobec Kościoła oraz Cerkwi, postawił Zdrubek o wiele 
wyżej twórczość, etykę i religijność Tołstoja, aczkolwiek i Sienkiewiczowi nie odmó-
wił zasług ani talentu 82. Artykuł ten jest jedną z nielicznych w czeskiej prasie prób 
wykazania oczywistej aporii zachodzącej w słowianofilskiej ideologii, która dążyła 
do ustanawiania jednolitego kultu wobec dwóch tak przeciwstawnych twórców 83. 
Na ogół w zapale słowianofilskiej gorliwości starano się tego pęknięcia nie akcen-
tować. Z kolei w sokolskim czasopiśmie, gdzie sławę Sienkiewicza także porówny-
wano z rozgłosem, jaki zyskał na świecie Tołstoj, wyżej kładziono prozę polskiego 
pisarza, uznano bowiem, że jego twórczość jest bardziej przystępna dla szerokich 
mas, „a przez to rzec można, że jest bardziej ludowa” 84. W przywołanym już wycho-
dzącym w Hradcu Králové tygodniku „Obnova” w pośmiertnym artykule w ten 
sposób ujmowano ogrom postaci Sienkiewicza:

Oprócz Tołstoja żaden ze słowiańskich pisarzy nie miał tak szerokiego odbioru czytelniczego we 
wszystkich częściach świata jak Sienkiewicz, który na zawsze będzie chlubą polskiego narodu. Nazwi-

77 Zob. J a r o s z e w i c z - K l e i n d i e n s t, op. cit.
78 S i e n k i e w i c z, Listy, t. 3, cz. 1 (2007), s. 50. 
79 Zob. B a r o n, op. cit., s. 101–102. Badacz przedrukował fragmenty dwóch nieznanych listów Sien-

kiewicza z r. 1899, przechowywanych w Archiwum Akademii Nauk Republiki Czeskiej w Pradze, 
jeden do redakcji „Slovanskiego přehledu”, drugi do Černego.

80 Zob. np. A. Č e r n ý, Henryk Sienkiewicz. „Světozor” 1898, nr 44, z 9 IX.
81 A. Č e r n ý, Jubileum Henryka Sienkiewicze. „Slovanský přehled” R. 2 (1900).
82 K. Z d r u b e k, Sienkiewicz a Tolstoj. „Rozhledy. Revue umělecká, politická a sociální” t. 12 (1902).
83 O stosunku Sienkiewicza do twórczości Tołstoja zob. M. G l o g e r, W oczach Zachodu. Rosja i jej 

cywilizacja w listach i publicystyce Sienkiewicza. W zb.: Sienkiewicz z innej strony. Red. J. A x e r, 
T. B u j n i c k i. Warszawa 2015, s. 196–197.

84 „Věstník sokolský. List Svazu českoslovanského sokolstva” 1903, nr 6, s. 167.
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sko tego pisarza zapisze się złotymi zgłoskami nie tylko w dziejach polskiej literatury, ale i w historii 
polskiego narodu 85.

W tym samym tygodniku kilka miesięcy wcześniej, w związku z siedemdziesią-
tymi urodzinami Sienkiewicza, poświęcono mu osobną charakterystykę, w której 
spośród wielu banalnych i nudnych w swej powtarzalności stwierdzeń wyróżnić 
można jedno istotniejsze, mówiące o przyczynach jego światowego powodzenia:

Któryś z pisarzy trafnie rzekł: „Która książka nie zasługuje na to, aby być czytaną po raz drugi, ta 
zarazem nie zasługuje, aby być czytaną w ogóle”. Książek Sienkiewicza nie czytuje się dwukrotnie, 
zdarza się, że często nawet sześciokrotnie czy ośmiokrotnie, a bywają ludzie, którzy twierdzą, że będą 
je czytać do śmierci. Zwycięstwo geniuszu! 86

Najwyraźniej postrzeganie Sienkiewicza jako duchowego przewodnika Czechów 
ujawniło się więc w dniach po jego śmierci. W cytowanym już tutaj nekrologu za-
mieszczonym w dzienniku „Dělnické listy” stwierdzano: 

Wiadomość, że zmarł Sienkiewicz, wywoła u nas w Czechach i wśród Czechów zagranicznych 
głęboki ból, jakby swój żywot przedwcześnie zakończył jeden z naszych autorów, wszak życiowe dzieło 
Sienkiewicza [...] dawno stało się własnością czeskiego ludu. Nie ma tak zapadłego kąta, aby nie były 
tam poszukiwane i gorliwie czytane książki Sienkiewicza. Wielki polski twórca należy bez wątpienia do 
najbardziej znanych osobistości w naszym narodzie, przecież wszystko, co wydało jego pióro, było prze-
łożone na czeski, a duża tego część była wydana wielokrotnie 87.

W katolickim dzienniku „Čech” porównano pisarza do Mojżesza i – co było 
chyba najwyższą formą uznania – do historyka františka Palackiego. Wymowa 
artykułu musiała być tak gorąca, patriotyczna, a przez to niebezpieczna dla chwie-
jącej się habsburskiej monarchii, że tekst został ocenzurowany w dwóch miejscach:

My, Czesi, zaraz po Polakach możemy w pełni ocenić dzieło Sienkiewicza i pojąć ogrom straty. 
[fragment ocenzurowany obejmujący kilkanaście wierszy]. Takim mężem był Mojżesz dla swojego na-
rodu izraelskiego, O’Connell dla Irlandczyków, Palacký dla nas, Czechów, a Sienkiewicz dla Polaków. 
To właśnie Palacký często podkreślał, że podjął się olbrzymiej pracy spisania dziejów narodu, aby mu 
przedstawić sławną przeszłość, a tym samym wzbudzić w nim nadzieję, dodać otuchy i wiary w teraź-
niejszość. Identycznie postępował Sienkiewicz 88.

Jeszcze w r. 1928 w artykule Deset let obrozené Polsky (Dziesięć lat odrodzonej 
Polski) wymieniano Sienkiewicza wśród najważniejszych wskrzesicieli ojczyzny, na 
równi z Dmowskim, Paderewskim i Piltzem 89. Nie może dziwić, że nie znalazło się 
tu nazwisko Piłsudskiego, jako że Masaryk właśnie jego polityce i dokonaniom 
przeciwstawiał się najbardziej. Natomiast pojawienie się postaci Erazma Piltza 
w tym gronie tłumaczyć można tym, że pełniąc obowiązki polskiego posła w Pradze 
był on zarazem bezkrytycznym admiratorem polityki i osobowości prezydenta Cze-
chosłowacji i jeszcze po odwołaniu ze stanowiska w 1922 r. pisywał do niego czo-
łobitne listy prywatne. 

85 Henryk Sienkiewicz mrtev. „Obnova” 1916, nr 47, z 24 XI, s. 5.
86 Henryk Sienkiewicz. Jw., nr 24, z 16 VI, s. 3–4.
87 Literatura a umění. Henryk Sienkiewicz zemřel, s. 1.
88 Zemřel velký Polák. „Čech” 1916, nr 318, z 17 XI, s. 1–2.
89 Deset let obrozené Polsky. „Národní listy” 1928, nr 312, z 10 XI, s. 1.
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W roku 1933 liberalny dziennik „Lidové noviny” nawet odnotował pięćdziesią-
tą rocznicę ukazania się pierwszych odcinków Ogniem i mieczem. Autor tekstu 
dobrze rozpoznał ogromne znaczenie tego wydarzenia i jego siłę budzicielską, wy-
rywającą Polaków ze stanu marazmu i depresji, w jaki wpędził społeczeństwo mi-
nimalizm pozytywistycznego programu, najpełniej przedstawionego przez Aleksan-
dra Świętochowskiego w jego Wskazaniach politycznych. Sienkiewicza charaktery-
zuje się tu jako wielkiego poprzednika i inspiratora bujnego rozwoju powieści 
historycznej w Polsce, kontynuowanego przez takich pisarzy, jak Żeromski, Ossen-
dowski, Sieroszewski 90. Bardzo dobre rozeznanie w polskiej historii literatury, 
a także w najnowszych zjawiskach literackich świadczyło, że autorem nadesłanego 
z Warszawy artykułu był Polak, zapewne pisarz i dziennikarz Jerzy Bandrowski.

Czesi zdawali się czerpać z twórczości Sienkiewicza te same wartości i energię 
duchową co Polacy. Był on tam najwyższym przykładem duchowego przewodnika 
dla wybijających się na polityczną autonomię narodów, stąd częste, patetyczne 
porównania pisarza do latarni morskiej, komety, gwiazdy, kolumny, proroka czy 
uznawanie go za „jednego z największych duchów Słowiańszczyzny” 91. Znaczące 
jest nazywanie Sienkiewicza – na wzór czeskich działaczy narodowych doby roman-
tyzmu – budzicielem. 

Trzeba też wspomnieć, że Sienkiewicz miał swego odpowiednika w Czechach: 
Aloisa Jiráska (1851–1930), z którym z biegiem lat zaczęto go porównywać 92. Trud-
no dopatrywać się w jego prozie naśladowania czy wpływów twórczości Sienkiewi-
cza, prędzej już dostrzec tam można wpływ – także dobrze znanego i cenionego 
w Czechach – Józefa Ignacego Kraszewskiego. Jirásek świetnie orientował się 
w polskiej historii i literaturze 93. Z czasem zaangażował się czynnie, być może 
właśnie pod wpływem Sienkiewicza, w działalność społeczno-polityczną na rzecz 
odzyskania przez Czechów niepodległości. Jako autor licznych powieści historycz-
nych, zwłaszcza tych z okresu husyckiego, zdobył sobie spore uznanie w kraju 94. 
Nie osiągnął jednak, mimo że był kilkukrotnie nominowany do Nagrody Nobla, 
porównywalnej z Sienkiewiczowską sławy za granicą, a i w samych Czechach jego 
zachowawcza postawa polityczna przed 1918 r. budziła niekiedy zastrzeżenia. Nb. 
Jirásek był członkiem komitetu, który został powołany w Pradze dla uczczenia 
Henryka Sienkiewicza i w 1924 r. zorganizował przywitanie przewożonych do oj-
czyzny prochów pisarza 95.

90 Zob. Kulturní kronika. Padesát let polského dějepisného románu. „Lidové noviny” 1933, nr 636, 
z 20 XII, s. 9.

91 Takie sformułowanie pada np. w notatce, którą zamieściła „Moravská orlice” (1899, nr 137, z 18 VII, 
s. 1, kol. 2–3).

92 Zob. np. Polský Jirásek. (V 10. výročí Sienkiewiczovy smrti). „Národní politika” 1928, nr 312, z 14 XI, 
s. 4.

93 Zob. Z korespondencji Alojzego Jiráska z Polakami. Oprac. J. Ś l i z i ń s k i. Wrocław 1955. Uwagi 
na temat relacji między twórczością Jiráska i Sienkiewicza zob. J. Ś l i z i ń s k i, wstęp w: jw., 
s. 24–25. 

94 Zob. D. M o l d a n o v á, Alois Jirásek a Henryk Sienkiewicz – historická próza jako výraz národní 
sebeinterpretace na přelomu 19. a 20. stoleti. W zb.: Henryk Sienkiewicz. Twórca i obywatel. Red. 
W. H e n d z e l, Z. P i a s e c k i. Opole 2002. 

95 Zob. wydaną na tę okoliczność broszurę Památce Henryka Sienkiewicze národ československý 
(Praha 1924).
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Scharakteryzowany wnikliwie przez Krzysztofa Stępnika fenomen „rekolekcyj-
ny”, jaki w Polsce wywołała śmierć Sienkiewicza, obejmował więc także Czechy 
i wpisywał się w podobną psychologię oczekiwań dotyczącą odrodzenia narodu oraz 
państwa. Można zatem zaryzykować twierdzenie, że dzieła polskiego twórcy były 
traktowane również w Czechach jak „Księga i Pokarm zarazem, samego zaś autora 
pojmowano jako kreatora, który posiadł dar wskrzeszania minionej rzeczywistości 
przez wyrzeczenie Słowa” 96.
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“THE GREATEST Of SLAVONIC SPIRITS” MORE ON HENRYK SIENKIEWICZ’S OUTPUT 
RECEPTION IN 1880–1938 BOHEMIA (IN CULTURAL PERSPECTIVE)

The article presents the reception of Henryk Sienkiewicz’s output and that of his social-political activ-
ity in Bohemia in the years 1880–1938. At that time, Sienkiewicz along with Leo Tolstoy was most 
widely-read and respected European writer. Approaches to the problem to this day have neglected its 
political-cultural aspect, due to which the specificity and non-literary mode of functioning Sienkiewicz’s 
presence in Czech culture remained unnoticed. The aforementioned reception has thus failed to give 
tangible results in their artistic and literary-critical dimension, while in social and national dimension 
Sienkiewicz played a considerably prompting role, adding to the shaping and strengthening of modern 
Czech national identity. The Czech nationalism had, primarily, philological and literary-scientific basis, 
and was followed by political one. Hence the significance of Slavonic literary and cultural, especially 
Russian and Polish, inspirations in the shaping of Czech identity. The process is visible in translations 
as well as in articles connected with the Polish author’s output and activity published in the most 
important Czech daily of that time “Národní listy” (“The National Newspaper”) (issued 1861–1941), and 
in dozens of other Czech press titles, both local and national, following the path of “The National News-
paper.” Sienkiewicz’s output was regarded as a great moral support in the fight with Germanisation 
and, often in a biased way, paying no attention to Polish-Russian conflict (partition of Poland, Russifi-
cation) was linked with Slavophilic ideals and concepts of Slavic reciprocity with utopian overtone which 
in the Czech policy played the key role even until the year 1948. Sienkiewicz was labelled as a Slav and 
more often treated as a representative of the entire Slavdom than as a writer from a country oppressed 
by Russia. 

96 K. S t ę p n i k, O Sienkiewiczu: mowy, kazania, wiersze. W: Rekonensans. Studia z literatury i pu-
blicystyki okresu I wojny światowej. Lublin 1997, s. 65.
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SIENKIEWICZOWSKI ROK 1966 W KONTEKŚCIE PEERELOWSKIEJ 
POLITYKI HISTORYCZNEJ

Tadeusz Żeleński (Boy) stwierdził przed laty: „kariera pisarza nie kończy się z ży-
ciem: przeciwnie, ciągnie się po śmierci, ma swoje niespodzianki, swoje złe i dobre 
szanse, swoje oportunizmy, ba, swoje protekcje [...]” 1. Za specyficzną okazję po-
zwalającą objawić się pośmiertnej karierze twórcy można uznać uroczystości rocz-
nicowe, które przez swoją masowość owe złe i dobre szanse jeszcze zwielokrotnia-
ją. Tematem rozważań uczynię jedną z takich rocznic, odwołując się do przykładu 
Henryka Sienkiewicza i obchodzonego w 1966 roku 50-lecia jego śmierci.

Wykorzystywanie postaci historycznych jako narzędzi legitymizowania współ-
czesności jest zjawiskiem tak powszechnym, jak sama potrzeba tworzenia parene-
tycznych opowieści o dawnych bohaterach, a jubileusze oraz rocznice osobistości 
życia zbiorowego: artystów, naukowców, polityków, to jeden ze znaczących sposo-
bów kształtowania pamięci kulturowej społeczeństw 2. Na przestrzeni lat ewoluowa-
ła forma owych działań, pozostawała wszakże ich istota. Rocznicowe święto wyko-
rzystuje bowiem autorytety i rytuały jako gwaranty statusu jego patrona. Możemy 
tu więc mówić o uwiarygodnianiu wielkości owych postaci w ramach przedsięwzięć 
naukowych oraz popularyzatorskich, o organizowanych akademiach czy wystawach 
muzealnych, wreszcie o medialnym wzmacnianiu rezonansu ich czynów lub wypo-
wiedzi.

Obchody Sienkiewiczowskie pojawiły się w przestrzeni publicznej jeszcze  
za życia pisarza. W roku 1900 świętowano jubileusz jego pracy twórczej, a 16 lat 
później 70 rocznicę urodzin. W roku 1924 ważnym wydarzeniem stało się uroczyste 
sprowadzenie zwłok pisarza ze Szwajcarii do Warszawy. Na czasy PRL przypadły 
natomiast dwie okrągłe rocznice: 100-lecie urodzin w roku 1946 oraz – 20 lat póź-
niej – 50-lecie śmierci. Jeśli jednak w sytuacji tużpowojennej dominowały rozmaite 
oddolne inicjatywy regionalne: spotkania w miejscach związanych z pisarzem, 

1 T. B o y - Ż e l e ń s k i, Stulecie klasyka mimo woli. „Wiadomości Literackie” 1931, nr 7, s. 2.
2 Używam tu, za A. A s s m a n n  (Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej. W zb.: 

Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka. Red. M. S a r y u s z - W o l s k a. 
Kraków 2009 áprzeł. P. P r z y b y ł añ), pojęcia pamięci kulturowej, nie zaś pamięci historycznej, 
ze względu na interesujący mnie związek tej pierwszej nie tyle z samą przeszłością, ile z rozmaity-
mi sposobami utrwalania wyobrażeń o niej w mediach, instytucjach i tekstach kultury. Jak pisze 
badaczka: „Zarówno jednostki, jak i kultury organizują swoją pamięć za pomocą zewnętrznych 
nośników i praktyk kulturowych” (ibidem, s. 112). 
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prelekcje czy akademie 3, to w roku 1966 w sytuacji, gdy zatarł się ideologiczny 
pluralizm lat czterdziestych XX wieku, obchody straciły spontaniczność, zostały 
też, w znacznie większym stopniu niż poprzednie, scentralizowane i zinstytucjona-
lizowane.

W świetle prowadzonej w okresie gomułkowskim polityki historycznej 4, któ-
ra – wydawałoby się – nie przewidywała miejsca dla „piewców szlachetczyzny”, 
sensowne jest postawienie pytania o „pożytki” z Sienkiewicza w powojennej Polsce, 
szczególnie w kontekście wyraźnej dwuznaczności jego oficjalnego odbioru przez 
komunistów. Od początku swych rządów nowa władza wspierała się autorytetem 
pisarza wszędzie tam, gdzie mógł on pomóc w ukazaniu wyższości socjalistycznego 
sposobu życia nad kapitalistycznym 5. W tym samym jednak czasie mieliśmy do 
czynienia z niezwykle krytycznymi, by nie powiedzieć agresywnymi, wypowiedziami 
służącymi ideologicznej deprecjacji autora Trylogii. Były one rozwijane m.in. w ra-
mach badań literaturoznawczych, dla których reprezentatywne pozostaje określe-
nie twórcy jako „szlachecko-klerykalnego herolda zacofania”, przypisane mu przez 
Stefana Żołkiewskiego na wzór wcześniejszych inwektyw wyrażanych przez Stani-
sława Brzozowskiego czy Wacława Nałkowskiego 6. Negatywny ton wybrzmiewał 
również w recenzjach cenzorskich dotyczących publikowanych na przełomie lat 
czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku dzieł pisarza. Spośród dokumentów spo-
rządzonych przez urzędników GUKPPiW (Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publi-
kacji i Widowisk) uwagę zwraca notatka sformułowana na marginesie powieści 
Wiry. Poza krytyką samego tego utworu, co raczej nie jest szczególnym zaskoczeniem 
ze względu na jego antyrewolucyjną i antyrosyjską wymowę, pojawia się tam bowiem 
uogólniona opinia kwestionująca celowość całościowej edycji spuścizny noblisty 
właśnie przygotowywanej przez Juliana Krzyżanowskiego:

Popularyzacja twórczości takich autorów, jak Dygasiński, Prus, Sienkiewicz, z których każdy na-

3 Zob. więcej na temat tych obchodów: A. C h o m i u k, Henryk Sienkiewicz w roku 1946. Dyskurs 
o pisarzu w setną rocznicę urodzin. W zb.: Henryk Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej. 
Red. D. S a m b o r s k a - K u k u ć, T. S o b i e r a j. Warszawa 2018.

4 Za E. P o n c z k i e m  (Polityka wobec pamięci versus polityka historyczna. Aspekty semantyczny, 
aksjologiczny i merytoryczny w narracji polskiej. „Przegląd Politologiczny” 2013, nr 2, s. 1) odczy-
tuję politykę historyczną jako „jeden ze sposobów »uprawiania polityki«, w trakcie którego praw-
dziwą bądź mniej lub bardziej sfalsyfikowaną i zmityzowaną wiedzę o dziejach traktuje się instru-
mentalnie, a więc jako środek do utrzymania władzy lub jej zdobycia bądź partycypowania w niej”. 
Dodatkowo odwołuję się do memorystycznego wymiaru tego zjawiska, o którym można powiedzieć, 
że „funduje porządek pamięci, nadaje ramy temu, co może i powinno się pojawić, a także określa, 
w jaki sposób może się pojawić, pragmatyzuje opowieść o przeszłości. Ma wytworzyć lub wzmocnić 
wspólnotę, wyklucza lub potwierdza zbiorową przynależność” (K. C h m i e l e w s k a, Ćwiczenia 
praktyczne z polityki historycznej. Narracje historyczne lat sześćdziesiątych w Polsce. W zb.: Rok 
1966. PRL na zakręcie. Red. K. C h m i e l e w s k a, G. W o ł o w i e c, T. Ż u k o w s k i. Warszawa 
2014, s. 197).

5 Zob. J. S z t a c h e l s k a: Zabijanie klasyków. „Casus”: Sienkiewicz. „Przegląd Humanistyczny” 
2011, nr 5; PRL-owski żywot Henryka Sienkiewicza. W zb.: Kariera pisarza w PRL-u. Red. M. B u d-
n i k, K. B u d r o w s k a, E. D ą b r o w i c z, K. K o ś c i e w i c z. Warszawa 2014; W meandrach 
PRL-owskiej krytyki. Sienkiewicz między Stawarem a Kijowskim. W zb.: Sienkiewicz polityczny. 
Sienkiewicz ideologiczny. Red. M. G l o g e r, R. K o z i o ł e k. Warszawa 2016.

6 S. Ż ó ł k i e w s k i, wstęp w: W. N a ł k o w s k i, Pisma społeczne. Wybór, oprac. S. Ż ó ł k i e w s k i. 
Warszawa 1951, s. 21.
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stawiony jest prokapitalistycznie, a ponadto w mniejszym lub większym stopniu antysocjalistycznie, 
wymaga szczególnego ustosunkowania się. Słuszną jest rzeczą dać społeczeństwu możność zapoznania 
się z twórczością tych naprawdę utalentowanych pisarzy, niemniej uprzystępniając ich społeczeństwu 
polskiemu w chwili obecnej i to świadomie w postaci wielkich piór i umysłów, nie możemy nie narażać 
się na ryzyko, że czytelnicy zużytkują ich argumenty antysocjalistyczne przeciwko dzisiejszemu ustro-
jowi i budownictwu socjalistycznemu w ogóle 7.

Skoro jednak, mimo politycznych ataków, Dzieła twórcy (dodajmy, że łącznie 
z Wirami, choć równocześnie z pominięciem najbardziej drażliwego nurtu publicy-
styki politycznej) znalazły się na rynku księgarskim w najczarniejszym dla polskiej 
kultury okresie stalinizmu, a ponad dekadę później pamięć „reakcyjnego” pisarza 
uhonorowano ogólnopolskimi obchodami, to zasadne staje się pytanie o miejsce 
jego utworów – w tym przede wszystkim Trylogii jako dzieła najmocniej zanurzone-
go w obiegu polskiej kultury – w służbie nowych idei. Zanim odniosę się do tego 
problemu w kontekście roku 1966, przypomnę, że refleksja nad obecnością nobli-
sty w peerelowskiej rzeczywistości polityczno-kulturowej pojawiła się jeszcze przed 
jubileuszem w ramach ankiety londyńskich „Wiadomości”. Jedno z pytań skiero-
wanych do znanych osobistości życia emigracyjnego brzmiało w niej następująco: 
„Jak Pan(i) tłumaczy oficjalną aprobatę w Polsce kultu Sienkiewicza, pisarza dale-
kiego już nie tylko od komunizmu, ale i od wszelkiej lewicowości?” 8. Wyjaśnienie 
możliwych powodów tolerowania przez peerelowskie władze twórczości Sienkiewicza 
(uważam, podobnie jak wypowiadający się w ankiecie Zbigniew Grabowski, iż za-
warte w pytaniu określenie: „oficjalna aprobata”, jest w odniesieniu do politycznej 
recepcji pisarza w okresie gomułkowskim zdecydowanie na wyrost 9) było dwojakie. 
Jedni respondenci (Michał Sambor, Marya Kasterska, Beata Obertyńska, Zygmunt 
Markiewicz, Stanisław Baliński) przyjmowali założenie, że autora tej miary, nieza-
leżnie od jego poglądów, nie sposób wypchnąć z przestrzeni publicznej bezkarnie. 
Ich zdaniem, także komuniści musieli więc uznać, iż lepiej go tam pozostawić, przy 
wykorzystaniu polityki edukacyjnej i wydawniczej do sterowania odbiorem twór-
czości. Natomiast druga część respondentów (Jan Roztworowski i felicjan Sławoj 
Składkowski) formułowała tezę, że zgoda władz na Sienkiewicza wynika z czegoś 
zupełnie innego, mianowicie z przeświadczenia o absolutnej nieprzystawalności 
jego historycznego pisarstwa do powojennych problemów. Zgodnie z tym założeniem:

Czytanie opisu walk i rozstrzyganie zagadnień społecznych sprzed stuleci daje nieszkodliwy upust 
fantazji i energii społeczeństwa. Cenzura obecna, podobnie jak dawna carska, uważa to za zręczne 
kanalizowanie nacjonalistycznych nastrojów i wyszumienie się psychiczne opornych, zadziornych ele-
mentów społecznych. Odległość w czasie, różnica w stosunkach społecznych i metodach walki wyłącza 

7 AAN (Archiwum Akt Nowych), GUKPPiW, sygn. 386, z. 31/122, k. 777–778. Cyt. z: „Dzieła” Hen-
ryka Sienkiewicza w dokumentach Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (1948–
1954). Wybór, oprac. nauk., wstęp K. B u d r o w s k a, K. K o ś c i e w i c z. Oprac. red. M. B u d n i k, 
W. G a r d o c k i. Białystok 2016, s. 96.

8 Nasz stosunek do twórczości Sienkiewicza. Ankieta „Wiadomości”. „Wiadomości” (Londyn) 1961, 
nry 5–7 (774–776), 9 (778), 11–12 (780–781). Za swoiste dopełnienie ankiety (przede wszystkim 
w jej nurcie apologetyczno-obronnym wobec noblisty) można uznać emigracyjną publikację rocz-
nicową Sienkiewicz żywy (Red. W. G ü n t h e r. Londyn 1967).

9 Z. G r a b o w s k i, głos w dyskusji Nasz stosunek do twórczości Sienkiewicza. Ankieta „Wiadomości”. 
Jw., nr 6 (775), s. 5.
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tu analogię z sytuacją obecną życia w Polsce. Nawet dobrze jest dla władz komunistycznych wskazać 
anomalie ówczesnych stosunków społecznych 10.

Który więc z poglądów lepiej objaśnia motywy działania powojennej władzy? 
Wydaje się, że o lekceważeniu przez nią Sienkiewicza jako ideologa nie może być 
jednak mowy. Zdecydowanie chodzi natomiast o próby wykorzystania autorytetu 
i popularności twórcy do własnych celów, a także o minimalizowanie szkód ide-
ologicznych związanych z przekazami nie dającymi się tym celom podporządkować. 
Należy tu przypomnieć już wcześniej docenione mimowolne „zasługi” noblisty dla 
polityki prowadzonej przez powojenne władze. Był on przecież wydawany masowo 
jako autor opowieści o trudnej doli ludu oraz „odkryty” jako demaskator stosunków 
społecznych w Stanach Zjednoczonych w spreparowanym dziele O Ameryce, któ-
rego nigdy przecież w takiej formie nie napisał 11. Natomiast powieść Krzyżacy 
(następnie zaś jej wersja filmowa) stała się jednym z nośników powojennej germa-
nofobii. Skoro też ekranizacja Aleksandra forda z roku 1960 potwierdziła poten-
cjał historycznej twórczości Sienkiewicza jako podstawy kolejnych scenariuszy 
dających nadzieję na przyciągnięcie widzów do kin, a także dowiodła żywej popu-
larności w społeczeństwie polskim dzieł opiewających przeszłość w tonie heroicz-
no-romansowym, mogło to stać się argumentem za poszerzeniem sfery pozytywnych 
nawiązań historycznych również o odpowiednio spreparowaną filmową Trylogię. 

Niezależnie wszakże od tych szczegółowych powodów, dla których Sienkiewicz, 
mimo kontrowersji, które wzbudzał, bywał władzom przydatny, za istotny kontekst 
politycznej decyzji o uczczeniu na poziomie ogólnopolskim 50 rocznicy śmierci pi-
sarza wypada też uznać ogólniejsze ideowe tło lat sześćdziesiątych. Jak podkreśla-
ją badacze dziejów najnowszych, była to dekada przełomowa w obliczu wyzwań 
politycznych stojących przed władzą. Wtedy bowiem nastąpiła kulminacja jednego 
z najważniejszych sporów w PRL, toczonego między Kościołem katolickim a władzą 
komunistyczną. Katalizatorem konfliktu stał się jubileusz Tysiąclecia Państwa 
Polskiego 12, kiedy świeckim obchodom wielowiekowego rozwoju polskiej państwo-
wości zwieńczonego powstaniem PRL przeciwstawiono uroczystości eksponujące 
rolę Kościoła katolickiego jako głównego gwaranta ciągłości narodowej i dziedzica 
tradycji historycznej. Stawką konfrontacji dwu rocznicowych porządków utrwala-
jących konkurencyjne wizje 1000-letnich polskich dziejów, nie dające się pogodzić 
już na poziomie określających je nazw, było – jak piszą językiem Pierre’a Bourdieu 
autorzy wstępu do pracy Rok 1966. PRL na zakręcie – „prawo do prawomocnej 

10 f. S ł a w o j  S k ł a d k o w s k i, głos w dyskusji: jw.
11 H. S i e n k i e w i c z, O Ameryce. Opowiadania i wybór listów z podróży. Oprac., wstęp Z. W a s i-

l e w s k i. Warszawa 1953.
12 Tym mianem określały rocznicę peerelowskie władze, natomiast w dokumentach kościelnych była 

mowa o Milenium Chrztu Polski. Różnica dotyczy tu nie tylko terminologii, ale przede wszystkim 
ma wydźwięk ideologiczny (zob. T. Ż u k o w s k i, Ustanowienie nacjonalistycznego pola dyskursu 
społecznego. Spór między partią a Kościołem w roku 1966. W zb.: Rok 1966. – P. S t a c h o w i a k, 
Główne wątki narracji historycznej kościoła podczas obchodów milenijnych w 1966 r. Przyczynek 
do rekonstrukcji „kościelnej polityki pamięci”. W zb.: Pół wieku milenium. Religijne, polityczne i spo-
łeczne aspekty obchodów tysiąclecia chrztu Polski á1956–1966/1967ñ. Studia i materiały. Red. 
nauk. B. N o s z c z a k. Warszawa 2017).
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reprezentacji [narodu] i [...] zasady legitymizacji w polu kulturowym, społecznym 
i politycznym” 13. 

Ta zintensyfikowana od końca lat pięćdziesiątych XX stulecia wojna o pamięć, 
która ukazała wielką siłę mobilizacyjną Kościoła i jego realne wpływy na Polaków, 
wymusiła na władzy poszukiwanie nowych płaszczyzn społecznego porozumienia. 
Jednym zaś z rezultatów ideowej korekty stało się łagodzenie retoryki rewolucyjnej 
na rzecz historycznych nawiązań o charakterze patriotycznym 14. Skutkiem prze-
sunięcia w latach sześćdziesiątych akcentów w ramach polityki historycznej państwa 
są choćby masowe wydania książek apologety polskiego czynu zbrojnego – Zbignie-
wa Załuskiego.

Czy wobec tego nałożenie obchodów półwiecza śmierci Sienkiewicza na roczni-
cę milenijną można odbierać jako podjętą wówczas przez komunistów kolejną pró-
bę poszerzenia sfery pamięci kulturowej, w której znalazłoby się miejsce nie tylko 
dla piastowskich korzeni, dla Grunwaldu czy dla opisywanych przez autora Siedmiu 
polskich grzechów głównych XIX- i XX-wiecznych bitew, ale także dla tradycji Rze-
czypospolitej Obojga Narodów? Szukając odpowiedzi na to pytanie, wypadałoby 
przede wszystkim podkreślić, że owo poszerzenie nie jest ani pełne, ani bezwarun-
kowe. Nawet bowiem samo środowisko partyjne nie było w tym względzie zgodne 
i konsekwentne. Przykład może stanowić choćby postawa Władysława Gomułki, 
którego retoryka w połowie lat sześćdziesiątych oscylowała między tradycyjną nie-
chęcią do Polski szlacheckiej a potrzebą pragmatycznych ustępstw w sferze symbo-
licznych odniesień do tego okresu naszych dziejów. Z jednej więc strony, mamy 
deklaratywne wzbogacanie narodowego dziedzictwa, odzwierciedlone choćby w sej-
mowym przemówieniu polityka z 21 VII 1966, w którym już nie tylko odwołał się on 
do „dorobku historycznego polskiego ludu pracującego”, ale (z wszystkimi zastrze-
żeniami) podkreślił również wartość tego, „co w przeszłości dla Polski, dla jej rozwo-
ju i dobra uczyniły inne klasy, stany i warstwy społeczne – monarchowie i szlachta, 
patrycjat miejski i duchowieństwo, ludzie nauki i kultury” 15. Z drugiej, w tym samym 
wystąpieniu znajdujemy u Gomułki kolejny raz potępienie „oligarchii magnackiej, 
sobiepaństwa możnych, obskurantyzmu i fanatyzmu triumfującej kontrreformacji, 
które w krótkim czasie roztrwoniły siły i dorobek wielu poprzednich pokoleń” 16.

Diagnozę stopnia przyswojenia – w ramach oficjalnej polityki historycznej z po-
łowy lat sześćdziesiątych – obrazu XVII wieku zawartego w Trylogii oprę na analizie 

13 Od redaktorów. Wstęp w zb.: Rok 1966, s. 5.
14 Zob. więcej na ten temat: M. Z a r e m b a, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna 

legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce. Warszawa 2001, s. 263–352.
15 W. G o m u ł k a, 1000 lat Polski. Przemówienie wygłoszone na uroczystej sesji Sejmu w dniu 21 VII 

1966 r. Warszawa 1966, s. 5–6. Za podobnego typu gest należy uznać obecność husarii na zorga-
nizowanej w Warszawie 22 VII 1966 „defiladzie tysiąclecia” (zob. A. D u d e k, Milenium kontra 
Tysiąclecie. Na stronie: https://dzieje.pl/artykulyhistoryczne/prof-antoni-dudek-milenium-kontra-
tysiaclecie ádata dostępu: 1 III 2019ñ).

16 G o m u ł k a, op. cit., s. 23. Warto tu również przypomnieć wypowiedź wtórującego politykowi hi-
storyka, który w tym samym czasie na łamach popularnego tygodnika pisał o „nieograniczonej 
wolności osobistej i stanowej szlachty, ksenofobii, samouwielbieniu, megalomanii narodowej po-
łączonej z wiarą w posłannictwo dziejowe, nietolerancji, dewocjonalizmie, orientalizacji obyczaju” 
(W. T o m k i e w i c z, W kręgu kultury sarmatyzmu. „Kultura” 1966, nr 39, s. 6).
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kilku rocznicowych debat, które wyznaczają pole ideowego konsensusu dotyczące-
go zarysowanej przez noblistę wizji przeszłości. Przyjrzę się wybranym dyskusjom 
związanym z sienkiewiczowskimi ekranizacjami, odniosę się do głosu o pisarzu 
wypowiedzianego podczas Kongresu Kultury Polskiej oraz wskażę główne założenia 
zorganizowanej przez Instytut Badań Literackich konferencji poświęconej Sienkie-
wiczowi. Dla możliwie szerokiego zarysowania zagadnienia ważne jest to, że owe 
wypowiedzi były kierowane do rozmaitych odbiorców, wygłaszane w odmiennych 
okolicznościach i podporządkowane zróżnicowanym celom. Pierwszą debatę można 
uznać za próbę wypracowania oficjalnego stanowiska dotyczącego sposobu przy-
stosowania adaptacji Trylogii do oczekiwań masowego widza, przemówienie kon-
gresowe to poszukiwanie punktów zbieżności między wpisaną w cykl historyczny 
aksjologią a wartościami akceptowanymi w ramach socjalistycznego państwa, 
wreszcie ostatni zbiór wystąpień wzmacnia charakterystyczny dla lat powojennych 
nowy wymiar naukowej refleksji nad pisarzem z dominującymi nurtami: recepcyj-
nym i warsztatowym. Wszystkie te głosy ujawniają, do jakich schematów chciano 
w tym czasie przykroić twórczość Sienkiewicza i jakie perspektywy poznawcze z nią 
wiązano. To bowiem, co trzeba określić jako element wspólny w przedstawianej tu 
dyspucie, dotyczy próby istotnego przesunięcia recepcji jego powieści od matrycy 
historyczno-patriotycznej z postrzeganiem cyklu jako „biblii polskości” do odbioru 
uniwersalizującego przekaz i nadającego mu wymiar ludyczny.

Oczywiście, zasygnalizowane tu zmiany recepcyjne nie zaszły z dnia na dzień. 
Dwie kluczowe dla przedefiniowania sposobu odczytania Trylogii prace – Kazimie-
rza Wyki i Zygmunta Szweykowskiego – pochodzą jeszcze z lat czterdziestych 17. 
Abstrahując też od dociekań literaturoznawców: czynnikiem istotnym dla prze-
kształceń w zakresie stylów odbioru dzieła 18 był sam upływ czasu i zmieniająca się 
polityczno-kulturowa świadomość kolejnych generacji czytelników. Czym innym 
było ono przecież dla Polaków ukształtowanych przez szkołę międzywojenną z jej 
nadrzędnym celem wychowania patriotyczno-narodowego 19, a czym innym dla 
pokoleń edukowanych już po wojnie. Niewątpliwie eksponowanie w badanych pu-
blicystycznych i naukowych wypowiedziach walorów rozrywkowych cyklu współgra 
również ze zintensyfikowanym w latach sześćdziesiątych procesem ujednolicania 
kulturowych doświadczeń społeczeństwa i spłaszczania różnic między estetyczny-
mi oczekiwaniami odbiorców przynależnych do różnych jego kręgów 20. Patrząc z tej 
perspektywy, można powiedzieć, iż wymienione tu okołorocznicowe przedsięwzięcia, 

17 K. W y k a, Sprawa Sienkiewicza. „Twórczość” 1946, nr 6. – Z. S z w e y k o w s k i, „Trylogia” Sien-
kiewicza jako baśń na tle dziejowym. „Życie Literackie” 1946, nr 12.

18 Pojęcie stylu odbioru odnoszę tu do ponadindywidualnych norm lektury, ukształtowanych spo-
łecznie, np. w ramach działań edukacyjnych szkoły, a także zróżnicowanych w zgodzie z poziomem 
kultury literackiej odbiorców (zob. M. G ł o w i ń s k i, Świadectwa i style odbioru. „Teksty” 1975, 
nr 3).

19 Na temat miejsca utworów Sienkiewicza w międzywojennej szkole zob. Z. B u d r e w i c z, Twórczość 
Henryka Sienkiewicza z międzywojennych podręczników szkolnych wobec celów wychowania na-
rodowego. W zb.: Henryk Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum. Red. T. B u j n i c k i, J. M a j-
c h r z y k. Warszawa 2015.

20 Zob. A. K ł o s k o w s k a, Szkic zagadnień kultury masowej w Polsce. W: Kultura masowa. Kryty-
ka i obrona. Warszawa 1964. 
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bez względu na ich polityczne uwikłania, zgodne były z szerszym nurtem recepcyj-
nych przemian Trylogii prowadzących ją ku kulturze popularnej 21. 

Nie oznacza to jednak, że cały ów proces przebiegał bez żadnych przeszkód 
i oporów. Dowiodły tego już choćby debaty na temat „filmowego” Sienkiewicza, któ-
re miały w roku 1966 swoją część niejawną, jaką były spotkania rozmaitych gremiów 
filmowych podejmujących decyzje produkcyjne (można je odtworzyć na podstawie 
stenogramów zachowanych w Archiwum filmoteki Narodowej i w Archiwum Akt 
Nowych), oraz publiczną, udokumentowaną zapiskami prasowymi, z udziałem za-
równo filmowców i publicystów, jak i zwykłych widzów. Wiele szczegółowych infor-
macji na temat kulisów powstawania sienkiewiczowskich ekranizacji zawiera praca 
Piotra Kurpiewskiego Historia na ekranie Polski Ludowej. Jeden ze zrelacjonowanych 
w niej sporów dotyczy dokonanej w kwietniu 1966 oceny scenariusza Pana Woło-
dyjowskiego. Organem powołanym do tego rodzaju weryfikacji była Komisja Ocen 
Scenariuszy, instancja, która pełniąc prewencyjne funkcje cenzorskie (zasiadali 
w niej również pracownicy GUKPPiW), dbała o właściwy ideowy wydźwięk produkcji 
filmowych 22. Z cytowanych przez Kurpiewskiego wypowiedzi jasno wynika, iż mimo 
rocznicowej okazji pomysł zekranizowania powieści nie miał wśród filmowych decy-
dentów jednoznacznego poparcia. Sens adaptacji kwestionował Krzysztof Teodor 
Toeplitz, argumentujący, że – w odróżnieniu od Krzyżaków – ostatnia część Trylogii 
nie ma żadnych walorów politycznych. Poważniejsze, ideologiczne zarzuty formuło-
wał kolejny członek komisji Jan Gerhard. W jego ujęciu bohaterami utworu mieli 
być „rozmodleni, łzawo-religijnie rozbabrani, tępi, ciemni rębacze”, postać tytułowa 
została zaś określona jako „figura z rekwizytorni [prymasa] Wyszyńskiego” 23. Gerhard 
zakwestionował także jakąkolwiek możliwość zaadaptowania Sienkiewiczowskiego 
przesłania do współczesnej sytuacji politycznej:

Sądzę, że czas już, aby dojść do tego rozeznania, że sienkiewiczowski patriotyzm nie tylko nie ma 
nic wspólnego z naszym, mam na myśli patriotyzm Trylogii, lecz wręcz przeciwnie, znajduje się na eg-
zaltowanych, mistycznych i mrocznych pozycjach aktualnego przeciwnika klasowego i politycznego 24.

Owe negatywne głosy nie wstrzymywały wszakże akceptacji scenariusza filmu 
przez komisję. Należy więc założyć, że ważniejsza niż poglądy pojedynczych jej 
członków była w tym momencie zgoda centralnych czynników partyjnych na tę 
ekranizację 25. O istnieniu takiej woli politycznej może również świadczyć opubli-
kowany trzy miesiące później w warszawskiej „Kulturze” zapis redakcyjnej debaty 
dotyczącej filmowania Trylogii, w której wzięli udział Krzysztof Teodor Toeplitz, 

21 W tym miejscu jedynie sygnalizuję szerszy problem wpływu przemian kulturowych na recepcję 
cyklu, skupiając w artykule uwagę na politycznym wymiarze jego jubileuszowej lektury.

22 Zob. E. Z a j i č e k, Poza ekranem. Kinematografia polska 1896–2005. Wyd. 2, uzup. i rozszerz. 
Warszawa 2009, s. 223. Na temat politycznych mechanizmów oceny polskich produkcji filmowych 
w latach sześćdziesiątych pisała również A. M i s i a k  w pracy Kinematograf kontrolowany. Cenzu-
ra filmowa w kraju socjalistycznym i demokratycznym (PRL i USA). Analiza socjologiczna (Kraków 2006, 
s. 169–208).

23 Cyt. za: P. K u r p i e w s k i, Historia na ekranie Polski Ludowej. Gdańsk 2017, s. 130–131.
24 Ibidem, s. 131.
25 Jednym z powodów owej odgórnej akceptacji mogła być nadzieja na powtórzenie finansowego 

sukcesu Krzyżaków (zob. Z a j i č e k, op. cit., s. 201–202).
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Aleksander ford, Zbigniew Klaczyński, Jerzy S. Stawiński, Stanisław Trepczyński 
oraz, na prawach późniejszych dopowiedzeń do stenogramu, Bohdan Czeszko 
i Julian Krzyżanowski 26. Co bowiem znamienne, prowadzący rozmowę Toeplitz, 
mimo że oskarża cykl o anachroniczność, religianctwo, „płycizny i schematy sytu-
acyjne, psychologiczne, fabularne” 27, nie wraca do wcześniejszych obiekcji doty-
czących samego sensu adaptacji. Wbrew tytułowi debaty uwaga dyskutantów 
bardziej niż na pytaniu: „czy ekranizować”, skupia się na tym, jak to robić. Warto 
też podkreślić fakt, iż w publicystycznych wypowiedziach oprócz Pana Wołodyjow-
skiego i Potopu, nad którymi prace scenariuszowe już trwały, pojawia się również 
– pomijane przez filmowców z przyczyn politycznych – Ogniem i mieczem. Dyskusja 
w „Kulturze” toczy się głównie wokół – możliwych do wykorzystania w ekranizacjach 
– konwencji oraz wyzwań związanych z historyczno-ideologicznym zabarwieniem 
powieści, zapisanych przez Toeplitza w formie następujących pytań: 

czy Sienkiewicza wolno uwspółcześniać, a jeśli tak, to jak? [...] Czy mamy starać się o dopracowanie 
prawdy historycznej tamtych czasów, rewidując Sienkiewicza – czy raczej przeciwnie: iść jego śladem, 
nie wdając się w poprawki historyczne 28.

Głównym tematem debaty stał się więc problem zakresu przekształceń poszcze-
gólnych części Trylogii: jako fabuł historycznych (wtedy za kluczowe należy uznać  
pytanie o ewentualne poprawki dotyczące oceny XVII w.) lub też jako opowieści 
przygodowych, gdzie przeszłość stanowi jedynie barwne tło. Spośród zwolenni- 
ków pierwszej opcji obrońcą integralności ideowo-historycznego przekazu był Sta-
wiński, podkreślający, że „W ramach [...] epoki nie możemy zmieniać praw, które 
środowiskiem rządziły” 29. Jeśli natomiast chodzi o propozycje stworzenia filmów 
przygodowych, to historyczność była w nich utożsamiana z wymiarem heroiczno-
-legendowym, a nie rekonstrukcyjnym (Trepczyński, Kleczkowski). Najbardziej 
radykalny w chęci odhistorycznienia sienkiewiczowskich adaptacji był Czeszko, 
szukający analogii dla powieści noblisty w wydanym w Polsce kilka lat wcześniej 
Władcy pierścieni, cyklu klechd – jak określił utwór J. R. R. Tolkiena – również 
pisanego „dla pokrzepienia serc wątpiących w to, że męstwo i wierność, poświęce-
nie i dzielność mają rację bytu [...] i że obrona własnej ziemi przed zakusami wro-
gich sił jest godna ofiary najwyższej” 30. Co więcej, dostrzegając podobieństwo 
fantastycznych postaci angielskiego autora do bohaterów Sienkiewicza (np. hobbi-
ta Bilba do Zagłoby), Czeszko sugerował przesunięcie polskich ekranizacji ku po-
dobnej jak w powieści Tolkiena „realistycznej baśniowości” z rozbudowanym, 
wiarygodnym obyczajowym tłem przygodowym, natomiast bez ambicji rekonstruk-
cyjnych w stosunku do wielkiej historii.

Przemyśleniami nad filmową wersją Potopu podzielił się w dyskusji ford, uwa-
żany w tym czasie za jedynego możliwego realizatora tej ekranizacji. Proponował 
on stworzenie „filmu historycznego z wszelkimi walorami filmu przygodowego”, 

26 Czy i jak ekranizować Sienkiewicza. „Kultura” 1966, nr 28.
27 Ibidem, s. 1.
28 Ibidem.
29 Ibidem, s. 6.
30 Ibidem, s. 7.
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skorygowanego wszakże „w imię historycznej prawdy” 31. Wyraźnie świadczy to 
o chęci pogodzenia stronników wierności wobec powieści z tymi, dla których wa-
runkiem zgody na ekranizację było dostosowanie scenariusza do politycznych 
wymogów współczesności, czemu w drugiej części Trylogii najbardziej miała zagra-
żać katolicka tożsamość bohaterów. Stąd np. argument o możliwości zachowania 
Sienkiewiczowskiego „religianctwa” tylko w takim stopniu, w jakim zostanie ono 
odczytane „w związku z wiekiem, w którym się to działo”, stąd też strach przed 
nadmiernie rozbudowaną sekwencją obrony Częstochowy, która miała być w filmie 
sprowadzona „do właściwych rozmiarów” 32. Podobne w gruncie rzeczy stanowisko 
w tej kwestii deklarował również Krzyżanowski piszący: „Częstochowy pomijać nie 
można, ale jak słusznie wskazano w dyskusji, należy jej wyznaczyć miejsce dość 
skromne” 33. Szerzej zaś wypowiedział się on o „pierwiastkach religijnych” cyklu, 
twierdząc, że zaliczają się one, co prawda, do polskiej kultury barokowej, lecz „nie 
należy w jej eksponowaniu przesadzać”, przywoływał tu jednak argumenty nie tyle 
ideologiczne, ile literackie:

O życiu religijnym Wołodyjowskiego Sienkiewicz nic nie mówi, a Zagłoba w chwili, gdy grozi mu 
niechybna śmierć, nie do „Królowej anielskiej” się modli, lecz mówi „zginę ja i pchły moje”– no i nie 
ginie. Słowem, pisarz raczej skąpo akcentował na kartach Trylogii zjawiska życia religijnego 34.

Zważmy wszakże w kontekście ostatniego zdania, jak wybiórczo zostały dobra-
ne zaprezentowane przykłady, skoro zabrakło zarówno Podbipięty zwracającego się 
przecież w chwili ostatecznej właśnie do „Królowej Anielskiej”, jak i Kmicica, któ-
rego religijności też trudno byłoby zaprzeczyć. Wypowiedź tę należałoby więc raczej 
uznać za kamuflowanie religijnej problematyki cyklu przez uczonego, być może 
motywowane chęcią obrony pisarza przed komunistycznymi ideologami.

Wynikiem zaproszenia przez Toeplitza do dyskusji nad „filmowym” Sienkiewiczem 
także czytelników pisma stała się kolejna publikacja w „Kulturze” 35. Należy podkre-
ślić większe niż w poprzedniej debacie zróżnicowanie ocen. Mamy tu podejście 
apologetyczne („Sienkiewicz jest tak doskonałym klasykiem, że jego dzieła nie wy-
magają najmniejszych poprawek” 36), ale i negowanie sensu przenoszenia fabuł pi-
sarza na ekran i to motywowane zarówno względami artystycznymi, jak i politycz-
nymi. Pojawia się więc lista ekranizacyjnych zagrożeń: „Rzecz tkwi w zubożeniu 
akcji, w naruszonej chronologii poszczególnych jej wątków, w skrótach, w lukach, 
w przeinaczeniach i uproszczeniach [...]” 37. Zostaje też postawione pytanie:

Czy [...] warto prowadzić akademickie dyskusje, a następnie ponosić nie tylko finansowe koszty 
filmowania różnych dzieł klasyki literackiej, aby znów przeżywać niedosyt i rozczarowanie, niepropor-
cjonalne do wysiłku reżysera, aktorów i wielu specjalistów zatrudnionych w produkcji filmowej? 38

31 Ibidem, s. 6.
32 Ibidem.
33 Ibidem, s. 7.
34 Ibidem.
35 Czy i jak ekranizować Sienkiewicza. Listy od czytelników. Jw., nr 32.
36 Ibidem, s. 3.
37 Ibidem.
38 Ibidem.
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Natomiast w odniesieniu do ideologii dzieła możemy przeczytać: 

W Trylogii nie ma już nic żywego, co by mogło „pokrzepić dzisiejsze serca”. Był czas, gdy naród był 
tak chory, że trzeba mu było zmyśleń, aby nie upadł na duchu. Dziś byłoby to niebezpieczne 39. 

Inna zaś wypowiedź dotyczy szkód, jakie Sienkiewicz poczynił w międzywojen-
nej szkole: 

lektura Ogniem i mieczem, opracowywana w ciągu całego półrocza wychowywała młodzież pochodzenia 
mieszczańsko-inteligenckiego w duchu niechęci do mas ludowych i ciasnego szowinizmu 40.

Przywołane głosy ujawniają główne obawy i nadzieje wiązane z filmowaniem 
historycznego cyklu. Jasne wydają się zarówno mechanizmy obrony pisarza, jak 
i ataku na niego. Jeśli więc zwolennicy Sienkiewicza starali się zneutralizować 
zarzuty ideologiczne, eksponując legendowy wymiar obrazu przeszłości czy też 
skupiając uwagę na walorach artystycznych, to przeciwnicy sięgali do repertuaru 
argumentów politycznych, czytając Trylogię zgodnie z wytycznymi marksizmu.

Kolejny kontekst sienkiewiczowskiej dyskusji łączy się z obradami gremium 
debatującego w roku 1966 nad „syntezą dorobku kultury polskiej w tysiącletniej 
historii państwa, naszym wkładem w rozwój światowej kultury, ze szczególnym 
uwzględnieniem dwudziestolecia Polski Ludowej” 41. Chodzi tu o Kongres Kultury 
Polskiej zwołany z okazji Obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego w celu podkre-
ślenia pieczy, jaką Polska Ludowa objęła nad kulturowym dziedzictwem, a także 
dla uwypuklenia jej roli mecenasa w odniesieniu do współczesnej aktywności 
twórczej. Oczywiście, problem pisarstwa Sienkiewicza był tam tematem marginal-
nym. Pamiętajmy jednak, iż w tego typu politycznych przedsięwzięciach liczyły się 
zarówno treści wypowiedziane, jak i przemilczane. Znaczące wydaje się zatem po-
minięcie nazwiska autora Ogniem i mieczem przez przewodniczącego Komitetu do 
Spraw Radia i Telewizji Włodzimierza Sokorskiego na liście wyliczonych przez 
niego twórców, których dzieła „o wysokiej randze artystycznej” zostały wydane po 
wojnie w masowych nakładach 42. Znamienne jest też, że w przemówieniu promi-
nentnego członka partii – Zenona Kliszki, podstawowym kryterium „krytycznej 
oceny i świadomego wyboru tradycji” nadal była jej postępowość. Eksponował on 
więc głównie to, co „do skarbnicy kultury narodowej wniosły warstwy ludowe: chłop, 
plebs miejski, a później klasa robotnicza” 43.

Na tle ortodoksyjnych wystąpień polityków większą ideową otwartością cha-
rakteryzowały się wypowiedzi twórców kultury wyraźnie wskazujących na potrze-
bę poszerzenia i przedefiniowania historyczno-kulturowych źródeł współczesności 
tak, by nie zamykać się – cytuję za jedną z wypowiedzi – „w kręgach zdobytych 

39 Ibidem.
40 Ibidem.
41 S. W. B a l i c k i, wstęp w zb.: Kongres Kultury Polskiej, 7–9 października 1966. Materiały i doku-

menty. Red. ... Warszawa 1967, s. 5. 
42 W. S o k o r s k i, Społeczna odpowiedzialność twórcy przed narodem. W zb.: jw., s. 91. Zabrakło 

Sienkiewicza wśród następujących polskich autorów: A. Mickiewicza, B. Prusa, J. I. Kraszewskie-
go, M. Konopnickiej i S. Żeromskiego. 

43 Z. K l i s z k o, O socjalistycznym obliczu polskiej współczesnej kultury. W zb.: jw., s. 57. 
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osiągnięć i zdobytej wiedzy” i nie kreować „jakichś zamrożonych dóbr” 44. Również 
w postulowanym w innym wystąpieniu łączeniu przeszłości z teraźniejszością 
można odczytać coś więcej niż tylko dbałość o ideologiczną użyteczność historycz-
nych narracji. Chodziło tam także o zrozumienie ich emocjonalnej więzi ze współ-
czesnością 45.

Zadania przeformułowania wymowy Trylogii w taki sposób, by zmieściła się ona 
w ramach zaakceptowanej „tradycji socjalistycznego państwa”, podjął się na kon-
gresie Jarosław Iwaszkiewicz. Mówca, rozbrajając ideologiczne zagrożenia stwarza-
ne przez to dzieło, jednocześnie podkreślał anachroniczność jego obrazu prze- 
szłości, jak i ważność cyklu w kontekście kulturowej pamięci: „Szlachecczyzna [!] 
Sienkiewicza częściowo się zdezaktualizowała i przestała być groźna, częściowo zaś 
weszła w nasz krwioobieg narodowy [...]” 46. W tym drugim przypadku jej wartość 
wiązał autor Sławy i chwały z egalitaryzmem najwyższej próby, z wytwarzaną 
dzięki lekturze polską, wspólnotową tożsamością przejawiającą się choćby w „sien-
kiewiczowskich pseudonimach, które mnożyły się wśród partyzantów AK i AL” 47. 
Istotne stało się także wyeksponowanie uniwersalności literackiego przekazu. Wsparł 
się tu Iwaszkiewicz odwołaniem do noblowskiej mowy Williama faulknera, podkre-
ślając za amerykańskim pisarzem wartość cyklu jako „ponadczasowej powieści 
o rzeczach, które nie starzeją się i które pasjonują wszystkie pokolenia, o miłoś- 
ci, o patriotyzmie, o walce w imię lepszego jutra, o ciężkich zadaniach, jakie się 
podejmuje »dla pokrzepienia serc«” 48. Nie jest to więc jedynie łagodzenie tonu, ale 
bardziej radykalna próba przewartościowania ideowej oceny dzieła i przesunięcia 
jego odbioru na tory artyzmu i wartości uniwersalnych.

Za ostatni przywołany nurt wypowiedzi o nobliście niech posłuży rocznicowa 
dysputa naukowa przeprowadzona w ramach poświęconej twórcy, zorganizowanej 
w listopadzie 1966 w Instytucie Badań Literackich, międzynarodowej konferencji, 
zwieńczona po dwu latach publikacją zbioru artykułów 49. Jako główny cel obrad 
należałoby wskazać poszukiwanie dla tej twórczości nowego miejsca na mapie li-
teratury polskiej, nie wyznaczanego już ani stopniem postępowości pisarza, ani siłą 
uczuć patriotycznych, lecz literackimi wartościami jego dzieł. Jeśli więc spojrzymy 
na dorobek konferencji, to na czoło wysuwają się dwie kwestie: odbioru twórczości 
autora Trylogii w Polsce i na świecie oraz problemy artyzmu. W programowym 
artykule otwierającym wydane drukiem materiały Wyka następująco powiązał 
zagadnienia recepcyjne i warsztatowe:

44 J. I w a s z k i e w i c z, Kultura świadectwem trwałości. W zb.: jw., s. 65–66.
45 Zob. K. W y k a, O żywym kontakcie z dziedzictwem kultury. W zb.: jw., s. 126–127.
46 I w a s z k i e w i c z, op. cit., s. 68.
47 Ibidem.
48 Ibidem. 
49 Henryk Sienkiewicz. Twórczość i recepcja światowa. Materiały konferencji naukowej, listopad 1966. 

Red. A. P i o r u n o w a, K. W y k a. Kraków 1968. Ze względu na fakt, że pokonferencyjne wydaw-
nictwo poszerzyło liczbę artykułów w stosunku do liczby wygłoszonych referatów o 5 tekstów bę-
dących przedrukami z czasopism, pomocą w oddzieleniu zasobu wystąpień konferencyjnych od 
wydrukowanych prac stało się sprawozdanie z obrad (K. T o k a r z ó w n a, T. T y s z k i e w i c z ó w-
n a, Henryk Sienkiewicz  – twórczość i recepcja światowa. Sesja naukowa Instytutu Badań Literac-
kich PAN. áWarszawa, 17–19 listopada 1966ñ. „Pamiętnik Literacki” 1967, z. 3). 
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recepcja ta chyba coraz wyraźniej opiera się na walorach artystycznych jego [tj. Sienkiewicza] dzieł, 
w określonym stopniu na walorach wychowawczych, a w najmniejszym zapewne stopniu – na ideologii 
samego pisarza oraz ideologii jego tworów pisanych 50.

Samą konferencję zdominowały informacje na temat popularności autora Try-
logii poza naszym krajem, mierzone zainteresowaniem tłumaczy i literaturoznawców, 
liczbą translacji, ich nakładami. Na 18 wystąpień 10 dotyczyło odbioru Sienkiewi-
cza za granicą (w tym oczywiście w Rosji i w ZSRR), jedno stanowiło opis różnic 
między jego polskim i światowym postrzeganiem, następne dotyczyło filmowych 
adaptacji, kolejne zaś przybliżało recepcję beletrystyki Sienkiewicza przez history-
ków. Również u podstaw drugiego z tematycznych nurtów obrad stały próby wy-
korzystania takich narzędzi opisu dzieł noblisty, które pozwoliłyby zrozumieć fe-
nomen jego czytelniczej kariery. Autorzy referatów uciekając od ideologii, skupiali 
uwagę na stylistyce utworów, badali ich rys genologiczny szczególnie w kontekście 
związków z gatunkami kultury popularnej, z ludową epiką i baśnią, a także odsła-
niali pierwiastki antyczne i folklorystyczne 51. 

Polskość XVII-wiecznego cyklu zyskiwała w tych wystąpieniach wymiar ogól-
noludzki, co podkreślał Wyka w cytowanym właśnie artykule:

W każdym [...] przekazie pisarstwo Sienkiewicza oddziaływa w myśl odwiecznych tęsknot do czło-
wieka, który zdolny jest stawić czoła przygodzie i światu. Oraz tęsknot za przygodą, która rzeczywistość 
czyni bardziej urozmaiconą i bogatszą 52.

To właśnie podniesienie tego egzystencjalnego charakteru twórczości polskiego 
pisarza miało wyzwolić lekturę jego dzieł z wcześniejszych – jak je postrzegał ba-
dacz – ograniczeń ideowo-politycznych.

Na tle większości wypowiedzi konferencyjnych uwagę zwraca odmienny wy-
dźwięk jednego z referatów (Janiny Kulczyckiej-Saloni), który – w wersji powielonej 
przed konferencją i przeznaczonej do użytku prelegentów – dotyczył stanu badań 
sienkiewiczowskich oraz zagadnień edytorskich i czytelniczych związanych z tą 
twórczością. W wersji wygłoszonej i oddanej do druku przyjął on natomiast formę 
studium porównawczego dwu koncepcji sztuki pisarskiej i dwu światopoglądów: 
Sienkiewicza oraz Prusa 53. Jedyna to wypowiedź nie tylko mocno wchodząca w pro-
blematykę ideowej postawy noblisty, ale – przez jej skontrastowanie z założeniami 
drugiego z twórców – ujawniająca krytyczną ocenę spuścizny literackiej autora 
Trylogii, o czym dowiadujemy się z pokonferencyjnej relacji:

Śledząc wydźwięk dotychczasowych wypowiedzi, z których można było odnieść wrażenie, że toczy 
się coś na kształt procesu kanonizacyjnego, referentka [tj. Kulczycka-Saloni] postanowiła przyjąć nie-
popularną rolę prokuratora 54.

50 K. W y k a, O sztuce pisarskiej Sienkiewicza. W zb.: Henryk Sienkiewicz, s. 10.
51 Dopowiedzmy jeszcze, że w publikacji książkowej aż 15 rozpraw dotyczy szeroko rozumianej re-

cepcji (tłumaczenia, prace krytyczne, ekranizacje, przetworzenia komiksowe i w formie przeróbek 
młodzieżowo-ludowych), 8 zaś odnosi się do rozmaitych problemów warsztatowych.

52 W y k a, O sztuce pisarskiej Sienkiewicza, s. 45.
53 Wersja powielaczowa została zatytułowana Sienkiewicz w Polsce Ludowej, wygłoszony referat nosił 

tytuł Sienkiewicz i Prus i był najprawdopodobniej tożsamy z opublikowanym w tym samym czasie 
artykułem badaczki (J. K u l c z y c k a - S a l o n i, Sienkiewicz i Prus. „Pamiętnik Literacki” 1966, 
z. 3), którego przedruk znalazł się w książce pokonferencyjnej. 

54 T o k a r z ó w n a, T y s z k i e w i c z ó w n a, op. cit., s. 279.
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W dalszej zaś części sprawozdania dotyczącego tego referatu czytamy:

Patriotyzm Sienkiewicza, polegający na gloryfikowaniu przeszłości, autorka porównała z pełnym 
odpowiedzialności i troski patriotyzmem Prusa, myślącego o aktualnych potrzebach narodu i zagroże-
niach współczesnego pokolenia, a w doświadczeniach przeszłości szukającego ostrzeżeń 55.

Co znamienne jednak dla jubileuszowej atmosfery panującej na naukowym 
zjeździe, w dyskusji nad tym wystąpieniem zarysował się wyraźny front obrony 
bohatera konferencji, skupiony głównie wokół przedstawienia w pozytywnym świe-
tle oddziaływania na czytelników oraz wokół prób odnalezienia uzasadnień dla jego 
postawy „w dyspozycjach właściwych mentalności polskiej” 56. Należy tu wszakże 
podkreślić, że usprawiedliwianie wymowy prozy Sienkiewicza przez eksponowanie 
jej narodowej specyfiki nie przystaje do przesłania większości referatów wpisujących 
się w szerszy program przekształcania autora Trylogii z ideologa polskości w arty-
stę o wymiarze międzynarodowym. Pokonferencyjne sprawozdanie nasuwa zresztą 
ogólniejszą myśl o tym, że część dyskusyjna nie dała się podporządkować w takim 
stopniu, jak referaty jednolitej linii ideowej, znacznie wyraźniej ujawniając emocjo-
nalny i aktualizujący wymiar lektury dzieł Sienkiewicza. W obronę wzięła ten spo-
sób ich odbioru wnuczka noblisty – Maria Korniłowicz, która zaprzeczyła tezie, że 
pisarstwo to „pełni obecnie już tylko funkcję beletrystyczno-rozrywkową” 57. Nato-
miast na negatywny wymiar współczesnego „patriotyzmu emocjonalnego” pozosta-
jącego pod wpływem oddziaływania wzorców Sienkiewiczowskich zwrócił uwagę 
Adam Kersten 58.

Uogólniając obserwacje dotyczące jubileuszowego „oswajania” pisarza w ro- 
ku 1966, należy podkreślić, że w publicystycznych i naukowych wypowiedziach 
z tego okresu na dalszy plan schodzi nie tylko twórczość współczesna, ale i powieść 
Krzyżacy. Było to skutkiem, po pierwsze, pojawienia się bardziej efektywnego niż 
książka narzędzia propagandowego, jakim był film forda, po drugie zaś, dominu-
jącego przekonania, że to jednak Trylogia stanowi opus magnum Sienkiewicza. 
Propagowany w tym czasie tryb jej lektury, odwołujący się głównie do wartości 
artystycznych i rozrywkowych, zyskał też – niezależnie od swoich powiązań z prze-
kształceniami społecznymi i rosnącymi wpływami kultury masowej – wymiar poli-
tyczny. Tak więc, odpowiadając na pytanie o miejsce Sienkiewiczowskiej XVII-
-wiecznej wizji przeszłości w ramach poszerzanej w latach sześćdziesiątych tra- 
dycji historycznej, można przyjąć, iż ceną akceptacji było, paradoksalnie, odhisto-
rycznienie tego obrazu dokonujące się m.in. przez neutralizowanie najpełniej wy-
razistych skojarzeń wiążących literackich bohaterów z formacją kulturową sarma-
tyzmu, a także przez wyciszanie kontrowersji odnoszących się do pisarza jako 

55 Ibidem. Krytyczne przeciwstawienie „wstecznego” Sienkiewicza „postępowemu” Prusowi pojawia 
się u J. K u l c z y c k i e j - S a l o n i  (Sienkiewicz i Prus. W zb.: Sienkiewicz, s. 217) również w opu-
blikowanym artykule i dotyczy m.in. odmienności zadań przypisywanych przez obu twórców lite-
raturze: „Mamy [...] wyraźne sformułowanie dwóch postaw: Prusowskiej, zrodzonej z przemyślenia 
i przyswojenia tego, co było zdobyczą nowszej myśli europejskiej, i Sienkiewiczowskiej, związanej 
ze sprymitywizowanym, uproszczonym dziedzictwem romantyzmu”.

56 T o k a r z ó w n a, T y s z k i e w i c z ó w n a, op. cit., s. 279.
57 Ibidem.
58 Ibidem, s. 280.
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twórcy narodowych mitów. Dość powiedzieć, że nawet we wzmiankowanej wcześniej 
księdze pokonferencyjnej, którą wypada postrzegać jako zapis najbardziej żywych 
w tym czasie nurtów refleksji nad noblistą, Stanisław Brzozowski jako krytyk au-
tora Trylogii pojawia się zaledwie kilkakrotnie w krótkich, najczęściej jednozdanio-
wych omówieniach głównie w celu zakwestionowania owych opinii, przy występu-
jącym zaś dwa razy na kartach pracy nazwisku Gombrowicza zabrakło jakichkolwiek 
antysienkiewiczowskich odniesień.

Potwierdzeniem tych recepcyjnych tendencji jest również kinowa ekranizacja 
Pana Wołodyjowskiego z roku 1969, wyraźnie filtrująca cechy szlacheckości przez 
pryzmat chwytów komicznych związanych z wizerunkiem Zagłoby. Podporządko-
wanie przez Jerzego Hoffmana historyczności filmu bezpiecznemu politycznie 
nurtowi przygody pozwala przyznać rację tym recenzentom, którzy nad ideowy 
wymiar adaptacji przedkładali jej walory ludyczne 59. Jeszcze bardziej jest to wi-
doczne w nakręconym przez Pawła Komorowskiego – z myślą o młodzieżowym 
adresacie – serialu Przygody pana Michała (1968), składającym się z 13 dwudzie-
stokilkuminutowych odcinków konstruowanych wokół kolejnych wyzwań stawia-
nych przed bohaterami. Pisano nawet w kontekście obu fabuł: kinowej i telewizyj-
nej, o ich komiksowości. Nie miało to być wszakże określenie deprecjonujące. 
Chodziło raczej o doprecyzowanie sposobu łączenia przygód z historycznym tłem. 
Jak bowiem podkreślał autor jednej z recenzji: „Ładny i udany film Hoffmana jest 
komiksem z samego założenia” 60. Komiksowość jako konwencja przedstawienia 
przesunęła – według krytyka – akcent z problematyzowania historii na jej oswaja-
nie i odmalowywanie „w ciągu ilustracji” oraz obrazowanie powieściowych konflik-
tów „w umownej, przygodowej konwencji”, co Hoffman zrealizował w sposób „jed-
nolity, klarowny, strawny” 61.

W opozycji do zaprezentowanego „oficjalnego” nurtu odbioru Trylogii odrywa-
jącego jej lekturę od polskiego „tu i teraz” można postawić te okołorocznicowe 
wypowiedzi, w których autorzy wykorzystali noblistę do podjęcia drażliwych pro-
blemów współczesności. Za dwie najważniejsze uznaję esej Jacka Łukasiewicza 
z roku 1965 Zagłoba w piekle, osnuty wokół postaci będącej jednym z symboli 
polskiego anachronizmu i zaściankowości, oraz opublikowany rok później szkic 
Andrzeja Kijowskiego Sienkiewicz i polska nerwica, diagnozujący wpływ noblisty 
na duchowość narodową. Są to teksty nie tylko wyróżniające się na tle opisanego 
wcześniej sposobu recepcji wyciszającego ideowe kontrowersje, ale również opozy-
cyjne względem siebie. O ile bowiem Łukasiewicz aktualizował pozytywny wymiar 
Sienkiewiczowskiego przekazu, mianując Zagłobę – pragmatycznego, doceniające-
go konieczność codziennych kompromisów z polityką – patronem współczesnych 
Polaków zmuszonych w PRL do „życia na niby”, o tyle Kijowski w specyficzny spo-

59 Zob. J. F u k s i e w i c z, „Pan Wołodyjowski”, czyli triumf dobrej roboty. „Kultura” 1969, 
nr 14. – A. J a c k i e w i c z, Piękny komiks o małym rycerzu. „Życie Literackie” 1969, nr 14. 
– R. M a r s z a ł e k, W sprawie szabli. „Współczesność” 1969, nr 9.

60 M a r s z a ł e k, op. cit.
61 Ibidem. Zob. też szersze rozważania o komiksowości wielkich historycznych produkcji filmowych: 

R. M a r s z a ł e k, Filmowa pop-historia. Kraków 1984, s. 143–154.
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sób wykorzystał podstawową dla marksistowskich ocen antynomię wstecznictwa 
i postępowości. Przewrotna pochwała prostoty fabularnej i jednoznaczności aksjo-
logicznej dzieł noblisty została podszyta w szkicu Kijowskiego krytyczną refleksją 
na temat familiarnej mitologizacji historycznych światów, stanowiącą ostrzeżenie 
przed niebezpieczeństwem wynikającym ze zbytniego zawierzenia moralistycznej 
prostocie „baśni na tle dziejowym”. Mimo iż autor Arcydzieła nieznanego pozornie 
kwestionował – podobnie jak przywoływani wcześniej Iwaszkiewicz i Wyka – sens 
całego peerelowskiego sporu o autora Krzyżaków, pisząc: „Walka z Sienkiewiczem 
jako ideologiem byłaby dziś równie anachroniczna, jak anachroniczne byłoby uzna-
nie go za ideologa” 62, nie odmawiał mu wszakże „rządu dusz” nad Polakami. Ów 
wpływ miałby się jednak realizować nie w doraźnej aktualizacji poglądów twórcy, 
jak obawiali się jego marksistowscy krytycy, lecz bardziej w związku z zagrożenia-
mi opisywanymi już wcześniej przez Brzozowskiego i Gombrowicza, a więc w po-
pularności opowieści drążących archetypiczne pokłady polskiego życia duchowego, 
w atrakcyjności fabuł, które uwodzą czytelników fantazmatem skutecznego powro-
tu do dawnej wielkości i sielskiej bezgrzeszności:

U Sienkiewicza [...] powrót jest zupełny i szczęście całkowite, albowiem rzeczywistość jego powieści 
poddana jest tym samym prawom baśniowym co fabuła. Nie tylko Skrzetuski i Kmicic będą do śmierci 
szczęśliwi ze swoimi królewnami odnalezionymi; Polska, jak oni, będzie na wieki szczęśliwa i zwycięska, 
gdyż raz na zawsze pobiła hajdamaków i wygnała Szwedów 63.

Jak się też okazało kilka lat później, to Kijowski w swej diagnozie pocieszyciel-
skiego przesłania Trylogii lepiej rozpoznał kompensacyjne potrzeby Polaków niż ci 
publicyści i uczeni, którzy – w myśl politycznego zapotrzebowania – eksponowali 
głównie artystyczne i ogólnoludzkie walory cyklu, ignorując wpisane weń narodo-
we mity. Za sprawą bowiem wyreżyserowanego przez Hoffmana Potopu 64 ideowy 
wymiar krzepienia serc Sienkiewiczem potwierdził swą aktualność w kolejnej 
politycznej dekadzie PRL. Ujawniła to kilkuletnia publicystyczna debata nad fil-
mem, w którym Polacy z epoki wczesnego Gierka odnaleźli możliwą do zaakcepto-
wania wersję dziejów – zarazem atrakcyjną fabularnie, jak i kojącą narodowe kom-
pleksy 65. W porównaniu z Panem Wołodyjowskim, poszerzającym wymiar przygo-
dowy kosztem historyczno-ideologicznego, w kolejnej adaptacji mamy do czynienia 
z równoważeniem obu rysów opowieści przy dodatkowym wyostrzeniu polityczno-
-obyczajowych skrajności (zdrada, warcholstwo, okrucieństwo przeciwstawione 
patriotyzmowi, poświęceniu, przebaczeniu), a także ze skuteczną próbą podpo-
rządkowania fabuły hasłu odkupienia win i polsko-polskiego pojednania. Sienkie-

62 A. K i j o w s k i, Sienkiewicz i polska nerwica. W: Granice literatury. Wybór szkiców krytycznych 
i historycznych. T. 1. Wybór, oprac., wstęp T. B u r e k. Warszawa 1991, s. 238 (pierwodruk: „Ty-
godnik Powszechny” 1966, nr 46).

63 Ibidem.
64 Po wymuszonej na A. fordzie emigracji z Polski ekranizacją drugiej części Trylogii zajął się Hoffman. 

On też był współautorem (razem z W. Żukrowskim i A. Kerstenem) zatwierdzonego do realizacji 
w roku 1969 scenariusza filmu. W kinach Potop pojawił się jesienią 1974.

65 Zob. więcej na temat tej debaty: A. C h o m i u k, Wokół Sienkiewicza. Listy – biografie – ekraniza-
cje. Kraków – Nowy Wiśnicz 2019, s. 150–158.
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wiczowski sarmatyzm przefiltrowany przez medium, które w tym momencie wy-
raźnie już przejęło od literatury funkcje diagnozowania prawd zbiorowych, stał się 
więc tradycją dającą zakorzenienie we wspólnocie, choć nie bezgrzesznej, ale 
przecież zasługującej na uznanie 66.

Niewątpliwie to dopiero zekranizowany Potop utrafił w czas, w którym pełniej-
sza akceptacja stworzonego przez Sienkiewicza obrazu przeszłości była już poli-
tycznie możliwa 67. Niewykluczone, że stało się tak za sprawą przydatności prze-
kazu wpisanego w film, związanego z ideowym propagowaniem narodowej jedności 
i pobudzaniem zbiorowego optymizmu 68. Sama jednak restytucja mitu o sarmac-
kim dziedzictwie i jego popularyzacja w latach siedemdziesiątych wśród szerokich 
rzesz Polaków była – w świetle przywołanych tu wypowiedzi – bardziej czymś, co 
się po prostu zdarzyło, niż przemyślaną strategią władzy 69. Natomiast skutki tego 
zjawiska zdają się wykraczać nie tylko poza dekadę gierkowską, ale nawet poza 
epokę PRL. Albowiem mimo iż Trylogia od paru dziesięcioleci należy do dzieł czy-
tanych głównie z lekturowego obowiązku, to wzmocniony Hoffmanowską ekrani-
zacją Potopu ogólnonarodowy, tożsamościowy wymiar szlacheckiej tradycji okazał 
się na tyle trwały, że od lat dziewięćdziesiątych otworzył się na kolejne rekonfigu-
racje idei sarmackiej realizowane zarówno w duchu rozliczeniowym, jak i kompen-
sacyjnym 70.

66 Entuzjastyczny odbiór tego historycznego autowizerunku wyrasta z podobnej emocjonalnej po-
trzeby, co rekordowa popularność zorganizowanej w roku 1979 w krakowskim Muzeum Narodo-
wym wystawy Polaków portret własny. W obu przypadkach wyraźne jest odwołanie do integrują-
cego społeczeństwo poczucia narodowej dumy wyzwalającej się w spotkaniu z wielkością czasów 
minionych.

67 Symbolicznym świadectwem ideowej zmiany w peerelowskiej polityce historycznej stała się podję-
ta przez E. Gierka na początku jego rządów, blokowana wcześniej przez W. Gomułkę, decyzja 
o odbudowie Zamku w Warszawie (zob. Z a r e m b a, op. cit., s. 358–361).

68 Jak czytamy w jednym z opracowań, to właśnie rok 1974 można uznać za apogeum Gierkowskiej 
propagandy sukcesu: „W lipcu wieżę Zamku Królewskiego zwieńczono hełmem, a polscy piłkarze 
zyskali trzecie miejsce na mistrzostwach świata; we wrześniu odbyła się premiera superprodukcji 
filmowej Potop w reżyserii Jerzego Hoffmana” (B. B r z o s t e k, PRL: propaganda czy polityka histo-
ryczna? W zb.: Polityka czy propaganda. PRL wobec historii. Red. P. S k i b i ń s k i, T. W i ś c i c k i, 
M. W y s o c k i. Warszawa 2009, s. 79). 

69 Inaczej wątek odkrywania sarmackiej tożsamości przez obywateli PRL postrzega P. C z a p l i ń s k i 
w pracy Resztki nowoczesności. Dwa studia o literaturze i życiu (Kraków 2011). Nie tylko bowiem 
przypisuje on obu ekranizacjom Hoffmana istotną rolę sprawczą w konstruowaniu sarmackiej 
świadomości Polaków, ale i sugeruje, że był to proces w jakimś sensie przez władzę zainspirowany 
już w epoce gomułkowskiej (jako „konotujący zagubioną wielkość, okazywał się odpowiedzą na 
kryzys zbiorowej tożsamości i równocześnie korzystnym dla władzy projektem jedności” áibidem, 
s. 90ñ). 

70 Na temat miejsca idei sarmackiej w polityczno-kulturowym obiegu po roku 1989 zob. Nowoczesność 
i sarmatyzm. Red. P. C z a p l i ń s k i. Poznań 2011. „Zwrotowi sarmackiemu” ostatnich dekad 
został również poświęcony nr 1 „Tekstów Drugich” z roku 2015. O sarmatyzmie rozumianym nie-
esencjonalnie, a więc nie tyle w znaczeniu formacji kulturowej szlachty polskiej w XVI–XVIII wieku, 
ile bardziej jako „miejsce wspólne” współczesnych polskich przedstawień tożsamości i świadomo-
ści narodowej oraz ciągle aktualny sposób nadawania sensu przeszłości, pisał tam J. N i e d ź w i e d ź 
(Sarmatyzm, czyli tradycja wynaleziona. Jw.). 
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PROBLEM OBECNOŚCI W KONTEKŚCIE RECEPCJI KSIąŻKI MEYERA 
HOWARDA ABRAMSA „NATURAL SUPERNATURALISM. TRADITION AND 

REVOLUTION IN ROMANTIC LITERATURE”* 

Pięćdziesiąt lat temu Meyer Howard Abrams ukończył pracę nad jedną z najważ-
niejszych książek humanistycznych XX wieku – Natural Supernaturalism. Tradition 
and Revolution in Romantic Literature 1. Wstęp do niej datowany jest na 1 I 1969. 
Nie została ona dotychczas przetłumaczona na język polski, inaczej niż przywołana 
w jej tytule formuła pochodząca z dzieła Thomasa Carlyle’a: Sartor Resartus. The 
Life and Opinions of Herr Teufelsdröckh, wydrukowanego w roku 1836, a spolsz-
czonego jeszcze w XIX wieku jako Sartor resartus. Życie i zdania pana Teufels- 
dröckha w trzech księgach. Ósmy rozdział trzeciej księgi tej powieści nosi tytuł 
Natural Supernaturalism, co w przekładzie Sygurda Wiśniowskiego zostało oddane 
jako „Przyrodzona Nadprzyrodzoność” 2. 

Joseph Hillis Miller w recenzji dzieła Abramsa włączył je do „wielkiej tradycji 
nowoczesnych badań humanistycznych, tradycji Curtiusa, Auerbacha, Lovejoya, 
C. S. Lewisa” (HM 6). Tworzące tytuł książki pary pojęć: naturalność–nadprzyro-
dzoność oraz tradycja–rewolucja, są zestawione, zdaniem Millera, na zasadzie 
sprzeczności, aby wyrazić „potęgę pragnienia” autora. Z jednej strony, stara się 
Abrams potwierdzić ciągłość między literaturą romantyczną a jej klasycznymi 
i chrześcijańskimi poprzednikami, z drugiej zaś, chciałby dowieść, że „Blake, Höl-
derlin, Wordsworth i reszta romantyków »przełożyli« nadprzyrodzoność platońskiej 
i chrześcijańskiej tradycji na humanizm” (HM 6). Miller dookreśla te ukryte dążenia 
jako wyraz przekonania Abramsa, iż „metafizyka jest adhezyjna” („metaphysics is 
adhesive”) – to znaczy: perspektywa metafizyczna trwale wiąże się z ludzkim po-
znaniem, zjawiając się, zanim zostanie pokonana odległość „między okiem a widze-
niem przedmiotu” (HM 6).

Z uwagami Millera interesująco korespondują refleksje Zdzisława Łapińskiego 

* Tekst powstał w związku z pracami badawczymi prowadzonymi w ramach projektu MNiSW: Lite-
ratura a religia – wyzwania epoki świeckiej (NPRH 2ah 15005283).

1 M. H. A b r a m s, Natural Supernaturalism. Tradition and Revolution in Romantic Literature.  
New York 1971. Dalej do pozycji tej odsyłam skrótem A. Ponadto stosuję skrót HM = J. H i l l i s 
M i l l e r, Tradition and Difference. „Diacritics” 1972, nr 4 (Winter). Liczby po skrótach oznaczają 
stronice.

2 Zob. T. C a r l y l e, Sartor resartus. Życie i zdania pana Teufelsdröckha w trzech księgach. Przeł. 
S. W i ś n i o w s k i. Warszawa 1882, s. 193.
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zawarte w artykule dotyczącym Bolesława Leśmiana i Juliana Przybosia. O subtel-
nej jakości ich poezji, za Przybosiem określonej jako „bezbożna epifania”, Łapiński 
mówi, przywołując rozprawę Abramsa: 

Jest to opowieść o dziejach wrażliwości religijnej, która odradza się u schyłku osiemnastego wieku 
i balansuje na granicy wiary i niewiary, zawsze w konflikcie z religiami objawionymi, czerpie zaś swe 
siły z indywidualnej wyobraźni, choć posługuje się przetworzonymi schematami pojęciowymi i obra- 
zowymi tradycyjnego piśmiennictwa chrześcijańskiego. Otóż ten „naturalny supranaturalizm” nie wy- 
gasł wraz z poezją romantyczną i ogarnia mniej więcej półtora stulecia łącznie z naszą nowoczesnością. 
Jego wstępnym warunkiem jest uchwycenie w słowach tego, co z takim szyderstwem określają dekon-
strukcjoniści jako „obecność” 3. 

Uwagi Łapińskiego – zawierające propozycję tłumaczenia formuły Abramsa jako 
„naturalny supranaturalizm” – są pośrednio wejściem w dialog z recenzją Millera. 
Różnica poglądów dotyczy właśnie problemu obecności. Polski badacz przypomina, 
że nowoczesna poezja próbowała w swoim języku wyrazić prawdę o świecie – su-
biektywną, dostępną w wewnętrznych stanach podmiotu i zapośredniczoną w ję-
zyku, niekiedy zaś również ewokować obecność „odczuwaną bezpośrednio, a więc 
niepomną swych językowych uwarunkowań” 4. Natomiast Miller domaga się do- 
cenienia différance, różni 5, a zatem właściwości języka sprawiającej, że nie może 
się on stawać w literaturze medium obecności. 

Z rozważań Abramsa wynika, iż ewokowana w literaturze obecność pozostaje 
jakością uchwytną dla odbiorcy dzięki posługiwaniu się przez pisarzy rozpoznawal-
nymi schematami pojęciowymi i obrazowymi oraz konwencjami artystycznymi. 
Oczywiście, podlegają one różnym przekształceniom, zarazem podtrzymując sposób 
myślenia o ludzkiej kondycji utrwalony w tradycji literackiej:

Jesteśmy [...] spadkobiercami bardzo starej i bogatej tradycji – pogańskiej i chrześcijańskiej, mi-
tycznej i metafizycznej, religijnej i świeckiej – rozpoznającej los człowieka w byciu rozbitym i wydziedzi-
czonym, ale i udręczonym przez wygnanie i samotność, za sprawą przeczucia utraty całości i wspólno-
ty. [...] 

Stare obrazy i schematy pojęciowe trwają. [A 313]

Abrams odnajduje w powieści W poszukiwaniu straconego czasu Marcela  
Prousta – pisarza i dzieła emblematycznych przecież dla nowoczesnego nurtu zwią-
zanego z pragnieniem obecności – odwołanie do „liczącej piętnaście stuleci tradycji 
literackiej wyznania religijnego, której pierwszym i największym przykładem jest 
jedna z najbardziej wpływowych książek – zarówno w katolickiej, jak i w protestanc-
kiej Europie – Wyznania św. Augustyna” (A 83). Ta szacowna tradycja podlega 

3 Z. Ł a p i ń s k i, Dwaj nowocześni: Leśmian i Przyboś. „Teksty Drugie” 1994, nr 5/6, s. 84–85. Na 
temat rozumienia przez dekonstrukcjonistów problemu obecności w literaturze – zob. J. A l l a n, 
Presence. Hasło w: The Routledge Dictionary of Literary Terms. Ed. P. C h i l d s, R. f o w l e r. 
London – New York 2006.

 Wszechstronnym wprowadzeniem polskiego czytelnika w bogactwo historycznych kontekstów  
tej problematyki – wykraczających poza perspektywę dekonstrukcjonistyczną – jest książka  
M. P. M a r k o w s k i e g o  Pragnienie obecności. Filozofie reprezentacji od Platona do Kartezjusza 
(Gdańsk 1999).

4 Ł a p i ń s k i, op. cit., s. 84–85. 
5 Zob. J. D e r r i d a, Różnia (différance). W zb.: Drogi współczesnej filozofii. Red. M. J. S i e m e k. 

Warszawa 1978 (przeł. J. S k o c z y l a s. Przekład przejrzał S. C i c h o w i c z).
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wszakże przekształceniom idącym czasami tak daleko, że – według Millera – zasad-
ne staje się pytanie, czy jest to ciągle ta sama tradycja, skoro modyfikacji ulega jej 
główny element. Jeżeli bowiem św. Augustyn wierzył w „Boskie źródła struktural-
nych wzorców swojej narracji”, to Proust wiedział, iż są fikcyjne, i posługiwał się 
nimi, pozostając przekonanym o ich fikcyjności (HM 9).

Wyznania interesują Abramsa przede wszystkim jako arcydzieło gatunku au-
tobiografii duchowej (A 84) – konwencji umożliwiającej ewokowanie ludzkiego życia 
w sugestywnych, pełnych skupienia aktach wspominania przeszłości. W przywo-
łanym przez amerykańskiego badacza fragmencie (A 84–85) św. Augustyn mówi, 
że pamięć pozwala mu widzieć obrazy przeszłości, jakby były realnie obecne: 

Wszystko to [tj. przeżyte wrażenia zmysłowe] rozpoznaję wewnątrz siebie, w olbrzymim domu mo-
jej pamięci. 

[...] Tam i siebie samego spotykam i przypominam sobie, co, kiedy i gdzie robiłem. [...] Czerpiąc 
z tego samego zasobu, mogę też różne rzeczy sobie wyobrażać [...] i wplatać te obrazy w tkaninę prze-
szłości. I mogę z nich wysnuwać przypuszczenia dotyczące czynów, zdarzeń i nadziei na przyszłość. 
I rozważać je tak, jakby już teraz przede mną się roztaczały 6. 

Model introspekcji praktykowanej w autobiografii duchowej jest dobrem wspól-
nym również dla tych, którzy – inaczej niż autor Państwa Bożego – nie włączają 
pracy nad zrozumieniem siebie w zakres wyznania adresowanego do Boga. Pisarze 
rezygnujący w procesie samopoznania z tradycyjnie religijnego układu odniesienia 
stanowią główny przedmiot zainteresowania Abramsa.

Założenie, że dawne schematy pojęciowe i obrazowe mogą wyrażać nowe znacze-
nia, pozwala amerykańskiemu badaczowi opisać zasadniczą tendencję epoki roman-
tyzmu jako staranie, by „w różnym stopniu i na różne sposoby naturalizować to, co 
nadprzyrodzone, i uczłowieczać to, co Boskie” (A 68). Tytułowa formuła: „natural 
supernaturalism”, odnosi się właśnie do tego dążenia. Abrams dostrzega jego trwanie 
nie tylko w romantyzmie, ale również w twórczości pisarzy XX-wiecznych. W podroz-
dziale wprowadzającym w główną myśl całej książki przywołuje fragment poematu 
Wallace’a Stevensa Chocorua to its Neighbor (Chocorua do swojego bliźniego): 

To say more than human things with human voice, 
That cannot be; to say human things with more
Than human voice, that, also cannot be; 
To speak humanly from the height or from the depth 
Of human things, that is acutest speech.

[Wyrazić więcej niż ludzkie sprawy ludzkim głosem,
Nie sposób; Wyrazić ludzkie sprawy głosem 
więcej niż ludzkim, również nie sposób; 
Mówić po ludzku z wyżyn czy głębi
Ludzkich spraw, oto mowa najczulsza.] 7

6 Św. A u g u s t y n, Wyznania. Przekł., wstęp, kalendarium Z. K u b i a k. Kraków 1994, s. 218–219 
(X 8). W cytowanym przez Abramsa angielskim przekładzie Wyznań (transl. f. J. S h e e d) z ro- 
ku 1944 w ostatnim zdaniu przytoczonego fragmentu jeszcze wyraźniej wybrzmiewa poczucie  
realnej obecności przedmiotów wspomnień: „And upon them all I can meditate as if they were pre-
sent” (cyt. za: A 85).

7 W. S t e v e n s, Collected Poetry & Prose. Ed. f. K e r m o d e, J. R i c h a r d s o n. New York 1997, 
s. 266–267.
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W komentarzu Abrams zauważa, że amerykański poeta okazuje się tutaj bliski 
„naturalizmowi, rezygnacji pozbawionej złudzeń i epikureizmu [...] Lukrecjusza” 
(A 69), a więc tradycji dotyczącej myślenia o człowieku jako istocie zakorzenionej 
w naturalnym porządku rzeczywistości. „Wyżyny i głębie” ludzkich spraw są dla 
Stevensa domeną ludzką, a zarazem pozostają „wyżynami i głębiami”, zachowując 
swój nadzwyczajny charakter, wykraczający poza zwykły bieg spraw, skazujący 
rzeczy, sytuacje, emocje, stany ducha czy więzi międzyludzkie na zapomnienie. 

Poetycka zdolność transformacji tradycji literatury religijnej na język artystycz-
ny wyrażający subtelną jakość „naturalnego supranaturalizmu” jest przywilejem 
zarówno romantycznego Williama Wordswortha, jak i XX-wiecznego Wallace’a 
Stevensa. Chociaż Abrams dostrzega między nimi różnice, to jednak zauważa, 
odwołując się do manuskryptu Prospectus (Prospekt) (jednej z trzech części poema-
tu The Recluse áPustelnikñ), że jego autor z odwagą i śmiałością tak przestawił 
akcenty w swoim dziele, iż główny obszar zainteresowania poety przesunął się 
„z nieba, Jahwe i piekła do »umysłu człowieka« w akcie znajdowania, ile wystarczy” 
(„from heaven, Jehovah, and hell to »the Mind of Man« in the act of finding what will 
suffice”) (A 69) 8. O Wordsworcie mówi zatem Abrams wersami Stevensa dotyczą-
cymi „nowoczesnej poezji” („modern poetry”). Ten zabieg retoryczny wyraźnie ujaw-
nia intencję autora: nie ograniczać się do opisania historycznoliterackiego przy-
padku, ale starać się uchwycić jakość poezji trwającą dłużej niż epoka literacka. 

Lektura romantyków oraz ich następców unaoczniająca poetycką ewokację 
„naturalnego supranaturalizmu” jest znacząca nie tylko z perspektywy ściśle hi-
storycznoliterackiej – tzn. nie tylko jako wskazanie owej jakości w literaturach 
romantycznej i modernistycznej. Abrams podkreślił inny istotny aspekt swojej 
rozprawy odnosząc się do uwag krytycznych Morse’a Peckhama, który wyraził 
dezaprobatę dla afirmatywnego stosunku autora Natural Supernaturalism wobec 
postawy „świeckiej zbawczości” („secular redemptionism”) 9. Miałaby ona być skut-
kiem posługiwania się przez romantyków, oraz interpretującego ich twórczość 
Abramsa, schematem pojęciowym: upadek–zbawienie (Fall – Redemption pattern) 10. 
Owa „świecka zbawczość” prowadziła, zdaniem Peckhama, zbyt często w historii 
do krwawego autorytaryzmu 11. Abrams odpowiedział na tę krytykę, pytając: 

Która z dwóch opcji bardziej sprzyja stworzeniu próżni kulturalnej dla żądnych władzy totalitary-
stów, nie mających wątpliwości, czego chcą, ani skrupułów w osiąganiu swoich celów. Dążenie do de-
konstrukcji podstaw wszystkich prawd i wartości potwierdzanych przez teksty gromadzące dziedzictwo 
kultury oraz podważanie nawet naszej pewności, że możemy się ostatecznie wzajemnie porozumieć? 
Czy przeformułowana wersja najistotniejszej nadziei romantycznej, że poprzez rewolucję umysłu i ser-
ca człowiek może jeszcze osiągnąć integrację wewnętrzną, wspólnotę z innymi ludźmi i pojednanie 
z naturą, w której, dzięki jej zhumanizowaniu, może się poczuć jak w domu? 12

  8 W tłumaczeniu wykorzystuję przekład Cz. M i ł o s z a  (w: Przekłady poetyckie. Zebrała, oprac. 
M. H e y d e l. Kraków 2005, s. 283–284) wiersza W. S t e v e n s a  O nowoczesnej poezji. Zob. też 
W. S t e v e n s, Of Modern Poetry. W: Collected Poetry & Prose, s. 218–219. 

  9 M. P e c k h a m, The Infinitude of Pluralism. „Critical Inquiry” t. 3 (1977), nr 4, s. 816.
10 Ibidem, s. 815.
11 Ibidem, s. 816.
12 M. H. A b r a m s, Behaviorism and Deconstruction: A Comment on Morse Peckham’s „The Infinitude 

of Pluralism”. Jw., t. 4 (1977), nr 1, s. 193. Odpowiedzią M. H. A b r a m s a  na krytykę Millera  
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W tych pytaniach retorycznych wyraźny jest związek między dążeniem do za-
chowania dziedzictwa kultury – możliwego do ocalenia chociażby dzięki reinterpre-
tacji pojęć pochodzących z tradycyjnego języka religijnego – a poczuciem etycznej, 
czasami zaś politycznej odpowiedzialności za los innych. Refleksje Abramsa o za-
domowieniu się w odkrytej na nowo dzięki romantykom naturze mają swoją powa-
gę i wzniosłość. Wyraźnie wybrzmiewa w nich nie tylko echo alarmistycznego tonu 
Peckhama, ale i pamięć o tym, że poeci, których twórczość została omówiona 
w Natural Supernaturalism, zetknęli się mniej lub bardziej bezpośrednio z rewolu-
cją francuską i jej skutkami. Główny bohater książki – Wordsworth – odwiedził 
ogarniętą rewolucją francję dwa razy, w 1790 i 1791 roku, przedłużając swój 
drugi pobyt aż do stycznia 1793, a więc opuścił ją tuż przed wypowiedzeniem woj-
ny Wielkiej Brytanii przez ten kraj, rządzonej przez torysów, zdecydowanie wrogich 
ideom rewolucyjnym. Stało się to jednym z motywów rozczarowania Wordswortha 
francuską rewolucją (chociaż nie jej ideałami): 

I, przedzierzgnąwszy się sami w ciemięzców, 
francuzi wojnę obronną zmienili
W wojnę podbojów, tracąc z oczu wszystko,
O co walczyli [...] 13. 

Abrams rozumie zapowiedzianą w Preludium przemianę Wordswortha jako 
uniwersalizację ideałów rewolucyjnych – przeniesienie ich ze sfery postulatów spo-
łecznych do dziedziny wyobraźni i poznania (A 334).

Peckham, już w artykule z roku 1962 (przełożonym na język polski dla „Pamięt-
nika Literackiego” akurat wtedy, gdy toczyła się wspomniana tutaj dyskusja po 
opublikowaniu książki Abramsa) upominał się o dostrzeżenie aktualności wyzwań, 
przed którymi stanęli romantycy: 

Ostatnie półtorawiecze naszej historii stało się widownią dramatycznych zmagań: walki romanty-
zmu pozytywnego z ujęciem statyczno-mechanicystycznym lub walki romantyzmu negatywnego, ro-
mantyzmu pozytywnego i koncepcji mechanicystycznej w charakterze równorzędnych partnerów; przy 
tym boje toczą się zarówno wewnątrz umysłów, jak i między poszczególnymi myślicielami. Problemy te 
są ciągle aktualne także i we współczesnym świecie 14.

Istota sporu, o którym się tutaj mówi, to odchodzenie od obrazu świata jako 
statycznego mechanizmu i postrzeganie go raczej jako dynamicznego organizmu. 
Dla sztuki owa zmiana oznaczała m.in. mieszanie gatunków i pochwałę oryginal-
ności. W obydwu tych jej cechach manifestuje się bowiem dynamizm i płodność 
życia poszukującego ciągle nowych form oraz – co Peckham podkreśla – wolnego 
od imperatywu dostosowania się do wzorca, np. naturalnego czy Boskiego 15.

jest artykuł The Deconstructive Angel (Jw., t. 3 á1977ñ, nr 3). Przypominam recenzje Peckhama 
i Millera, ponieważ skłoniły one Abramsa do sformułowania odpowiedzi poruszających problemy 
zasadnicze. 

13 W. W o r d s w o r t h, Preludium. W: Angielscy „Poeci Jezior”. W. Wordsworth, S. T. Coleridge, 
R. Southey. Wybór, przekł., wstęp, objaśn. S. K r y ń s k i. Wrocław 1963, s. 223. BN II 143.

14 M. P e c k h a m, O koncepcję romantyzmu. Przeł. M. O r k a n - Ł ę c k i. „Pamiętnik Literacki” 1978, 
z. 1, s. 251. Tłumaczenie według: M. P e c k h a m, Toward a Theory of Romanticism. W zb.:  
Romanticism. Ed. R. f. G l e c k n e r, G. E. E n s c o e. Englewood Cliffs 1962.

15 Ibidem, s. 238.
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Żarliwość refleksji Peckhama sprowokowanych książką Abramsa motywowana 
jest w tekście z roku 1977 przede wszystkim niezgodą na podtrzymywanie wiary 
w żywotność schematu pojęciowego: upadek–zbawienie. W rozprawie zatytułowanej 
O koncepcję romantyzmu odnajdujemy zaś zapowiedź tego sprzeciwu – w przestro-
dze przed zwycięstwem „statycznego mechanicyzmu” 16, w obawie przed następ-
stwami wiary w niezmienny porządek świata działającego jak dobrze zaprojekto-
wany mechanizm. Konsekwencją takiej wiary może być bowiem – obawia się 
amerykański badacz – sięganie po przemoc, aby zaprowadzić powszechną obowią-
zywalność owego pożądanego ładu. Zdarza się to w porządku nie tylko spekulacji 
intelektualnych, ale i politycznych działań – w recenzji Peckhama książki Abramsa 
przywołane zostały w tym kontekście postaci Hitlera i Stalina 17. 

Obrona żywiołu analitycznego w ludzkim poznaniu i działaniu czyni z Peckha-
ma umiarkowanego sojusznika Millera – postrzegającego literaturę jako żywioł 
différance, a nie obecności. Ten ostatni autor przypomina, iż friedrich Nietzsche 
w Zmierzchu bożyszcz wypowiadał się „sardonicznie o tych, którzy jak George Eliot 
nie dostrzegają, że cała struktura moralności chrześcijańskiej zapada się wraz 
z utratą wiary w Boga” (HM 9). Miller nawiązuje do pamiętnego fragmentu Zmierz-
chu bożyszcz: 

Kto porzuca wiarę chrześcijańską, pozbawia się tym samym p r a w a  do moralności chrześcijań-
skiej. Moralność chrześcijańska bynajmniej n i e  rozumie się sama przez się: trzeba to stale podkreślać, 
wbrew angielskim głąbom. Chrześcijaństwo stanowi system, łącznie obmyślaną i c a ł o ś c i o w ą  wizję. 
Jeśli ktoś wybija zeń główne pojęcie, wiarę w Boga, to jednocześnie rozbija całość: nie pozostaje mu już 
nic, co by miało charakter konieczności 18. 

Z perspektywy zastrzeżeń Nietzschego konstatacja Abramsa, że romantycy 
dokonali „łagodnej sekularyzacji zachodniej tradycji teologicznej” 19, wydaje się 
Millerowi wątpliwa. Jego wątpliwości odnoszą się – w duchu tych zastrzeżeń – nie 
tylko do moralności, ale i do metafizyki. Do całości tracącej rację bytu po „wybiciu” 
wiary w Boga należy również kwestia „myślącego »ja«” oraz „bycia” 20. 

Zasygnalizowany przez Łapińskiego problem obecności współtworzy ów meta-
fizyczny komponent tradycji, o którą toczy się spór między Abramsem a jego kry-
tykami. Łapiński nie odnosi się bezpośrednio do tych polemik, ale prezentowane 
przez niego stanowisko pozwala na usytuowanie go w tym sporze raczej po stronie 
autora Natural Supernaturalism. Nie oznacza to bynajmniej uznania bezdyskusyj-
ności alternatywy skonstruowanej przez Millera: albo metafizyka jako część wielkiej 
tradycji, albo rezygnacja z jakiejkolwiek metafizyki. Odwołując się do Charlesa 
Taylora, autora ważnych prac dotyczących kształtowania się nowoczesnej tożsa-
mości, można by powiedzieć, że Abrams i Łapiński to raczej poszukiwacze „subtel-
niejszego języka” – języka, „którego terminy nie posiadają uznanych powszechnie 

16 Ibidem, s. 251.
17 P e c k h a m, The Infinitude of Pluralism, s. 815.
18 f. N i e t z s c h e, Zmierzch bożyszcz, czyli jak się filozofuje młotem. Przekł., wstęp G. S o w i ń s k i. 

Kraków 2000, s. 75.
19 Tak ustalenia Abramsa rekonstruuje M i l l e r  (HM 9). 
20 Ograniczam się tutaj tylko do zagadnień (oraz ich określeń) identyfikujących sedno problemu 

według M i l l e r a  (HM 9).
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desygnatów, ale potrafią kierować nas poza zwyczajną, »immanentną« rzeczywistość”; 
języka wyrażającego prawdę „antropologicznej głębi”, potrzebnego w sytuacji „no-
woczesnej niewiary” 21.

Koncentrując się na dwóch modelach modernistycznej poezji, wzorcowych dla 
polskiej literatury w jej „nurcie obiektywistycznym” 22, zakorzenia je Łapiński w krę-
gu kultury obecności 23. Owa obecność to dla niego nie tylko kwestia ściśle arty-
styczna, ale również szerzej rozumiany horyzont poznawczy literatury, zakładana 
możliwość dotarcia do prawdy o świecie, która uwzględnia zachodzące w nim 
zmiany. Przykładowo uwaga: 

Podczas gdy Leśmian reprezentuje symbolistyczną reakcję na świat odczarowany – chciałby go na 
nowo zaczarować, to Przyboś czuje się w nim na tyle zadomowiony, że głosi konieczność przyspieszenia 
cywilizacyjnych przemian, środkami zaś ściśle poetyckimi chce chyba zrównoważyć koszty własne 
postępu i leczyć jego wyjaławiające duchowo skutki [...] 24.

– stanowi analityczny wgląd w dwa poetyckie modele obecności. Różnią się one co 
do oceny możliwości poznawczych poszczególnych zmysłów 25, a także co do stopnia 
zadomowienia artysty w świecie, ale obydwa są modelami poetyckiego praktyko-
wania wiary w to, że prawda o tym, co poznajemy, jest – przy wszystkich słabościach 
podmiotu i ograniczeniach wynikających z językowego charakteru poznania – czę-
ściowo i subiektywnie dostępna. 

Bogactwo problemów i kontekstów interpretacyjnych ujawniających się w dys-

21 Ch. T a y l o r, A Secular Age. Cambridge, Mass., 2007, s. 732, 356. Autor ten akceptująco przywo-
łuje i rozwija rozumienie określenia „subtelniejszy język” („subtler language”) za E. W a s s e r m a-
n e m  oraz jego książką The Subtler Language. Critical Readings of Neoclassic and Romantic  
Poems (Michigan 1959). Polskie tłumaczenie tego określenia podaję za: Ch. T a y l o r, Źródła pod-
miotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Przeł. M. G r u s z c z y ń s k i  [i in.]. Oprac.  
nauk. T. G a d a c z. Wstęp A. B i e l i k - R o b s o n. Warszawa 2001, cz. 5: Subtelniejsze języki 
(przeł. A. R o s t k o w s k a, Ł. S o m m e r). A. P a w e l e c  tłumaczy „subtler” jako „czulszy” (zob. 
Ch. T a y l o r, Etyka autentyczności. Kraków 1996, s. 66–74).

22 Zob. R. N y c z, wprowadzenie w: Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej 
literaturze polskiej. Kraków 2001, s. 11. Autor opatruje określenie „nurt obiektywistyczny” wieloma 
zastrzeżeniami, które uzasadniają tezę, że „epifaniczny dyskurs nowoczesnej literatury staje się 
»miejscem« spotkania z rzeczywistością” (ibidem, s. 12). Studia poświęcone Leśmianowi i Przybo-
siowi – to dwa pierwsze rozdziały drugiej części książki.

23 Na temat „nowoczesnej kultury obecności” zob. T. M i z e r k i e w i c z, „Ale będę. Ale będę”. Proza 
Zygmunta Haupta a nowoczesna kultura obecności. W: Po tamtej stronie tekstów. Literatura polska 
a nowoczesna kultura obecności. Poznań 2013, s. 180. Autor przywołuje K. H. Bohrera, M. Seela 
i H. U. Gumbrechta jako najistotniejszych badaczy tego kompleksu zagadnień (ibidem, przypi-
sy 9–11). Warto jednak zauważyć, że w języku polskim funkcjonuje też inne językowe ujęcie tego, 
co Mizerkiewicz tłumaczy z Gumbrechta na język polski jako „obecność”. Angielskie „Presence” 
(niemieckie „Präsenz”) A. Ż y c h l i ń s k i  przełożył jako „prezencja”. H. U. G u m b r e c h t  („Czy-
tanie nastrojów”. Jak można pomyśleć dziś rzeczywistość literatury? W zb.: Teoria – literatura – 
życie. Praktykowanie teorii w humanistyce współczesnej. Red. A. L e g e ż y ń s k a, R. N y c z. 
Warszawa 2012, s. 157 áprzeł. A. Ż y c h l i ń s k iñ) wyjaśnia, że jest ona stosunkiem, w jakim 
rzeczy pozostają względem naszego ciała (oprócz tego, że zawsze poddają się nastawieniu na przy-
pisywanie im sensu). Jak wyjaśnia tłumacz, chodzi tutaj o to samo pojęcie, które pojawia się 
w tytule książki H. U. G u m b r e c h t a  Production of Presence. What Meaning Cannot Convey 
(przywołanej przez M i z e r k i e w i c z a  w przypisie 11 cytowanego rozdziału jego książki).

24 Ł a p i ń s k i, op. cit., s. 86.
25 Zob. ibidem (u Przybosia najważniejszy jest zmysł wzroku, u Leśmiana – zmysły węchu i dotyku).
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kusji wywołanej przez książkę Abramsa – przypomnijmy najważniejsze: obecność 
a différance; możliwość poddania zachodniej tradycji teologicznej (zwłaszcza pew-
nych schematów pojęciowych i obrazowych 26) łagodnej sekularyzacji; polityczne 
konsekwencje wyborów estetycznych 27 wypada potraktować jako punkt wyjścia do 
sformułowania kolejnych pytań i problemów 28 – związanych z usytuowaniem pol-
skiego modernizmu w kręgu kultury obecności.
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THE PROBLEM Of PRESENCE IN THE CONTEXT Of MEYER HOWARD ABRAMS’  
BOOK “NATURAL SUPERNATURALISM. TRADITION AND REVOLUTION IN ROMANTIC 

LITERATURE”

The paper refers to the problem of presence—accessibility of subjective truth about the world immersed 
in language to the artist and their works—in the meaning proposed by Zdzisław Łapiński, who disam-
biguates the sense of presence with the formula “natural supranaturalism,” adopted from Meyer How-
ard Abrams’ book Natural Supernaturalism. Tradition and Revolution in Romantic Literature. Rewievs by 
Joseph Hillis Miller and by Morse Peckham referred to in this paper are seen as a starting point to 
a further discussion about the problem of presence in Polish modernist literature in the context of 
questions about secularisation of Western theological tradition and about political consequences of aes-
thetic choices.

26 Problem wykorzystanych przez Abramsa schematów (patterns) myślenia pochodzących z tradycji 
metafizycznej oraz teologicznej wielokrotnie powraca również w recenzji H i l l i s a  M i l l e r a 
(HM 7–8, 10).

27 Jednym z przykładów interesującego namysłu nad związkiem wyborów estetycznych (inspirowanych 
tymi samymi źródłami filozoficznymi, na które powołują się wymienieni przeze mnie krytycy Abram-
sa) z polityką (związkiem obustronnym, bo nie tylko dotyczącym politycznych konsekwencji po- 
glądów estetycznych, ale i wpływu doświadczeń politycznych na wyobraźnię artystów oraz myśli-
cieli) jest książka R. W o l i n a  The Seduction of Unreason. The Intellectual Romance with Fascism 
from Nietzsche to Postmodernism (Introd. ... Wyd. 2. Princeton 2019). W rozdziale poświęconym 
M. Blanchotowi przeprowadza W o l i n  inspirujące analizy, które pokazują, jak międzywojenne 
związki Blanchota z prawicą francuską wpłynęły na ukształtowanie się jego wizji literatury (ibidem, 
s. 185–219). N y c z  (op. cit., s. 143) sygnalizuje podobny problem, dygresyjnie zauważając, iż 
Przyboś „dwukrotnie publicznie się zaparł” symbolistycznej tradycji „wyrażania niewyrażalnego”; 
ów drugi raz towarzyszył decyzji, że „będzie musiał »współżyć z socrealizmem«”.

28 O tym, że jest to ciągle istotna problematyka badawcza, przekonuje najnowsza książka A. S t a n-
k o w s k i e j  Ikona i trauma. Pytania o „obraz prawdziwy” w liryce i sztuce drugiej połowy XX wie-
ku (Kraków 2019).
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ZMAGANIA EDYTORA KORESPONDENCJI XIX-WIECZNEJ O RĘKOPISACH 
LISTÓW ANTONIEGO WALEWSKIEGO I STEfANA DEMBOWSKIEGO  

Z ARCHIWUM RODZINNEGO MOCHNACKICH

W ostatnich latach w polskim edytorstwie zasadną popularnością cieszy się stwo-
rzone przez Annę Micińską określenie „piekło edytora”. Janusz Degler wykorzystał 
je w tytule swojego artykułu „Piekło edytora”, czyli O listach Witkacego do żony 1. 
Zainspirowana tym metaforycznym sformułowaniem Magdalena Bizior-Dombrow-
ska nazwała podobnie cały zeszyt „Sztuki Edycji” (2016, nr 1: Witkacy: piekło 
edytora). Dariusz Pachocki z kolei 25 V 2018 na seminarium edytorskim w Krako-
wie wygłosił referat dotyczący szerszej problematyki: Archiwum – piekło i raj filolo-
ga. Hasło jest nośne i zapewne jeszcze wielokrotnie będzie używane przy rozmaitych 
przygodach edytorskich, zwłaszcza współcześnie, gdy w ramach nauk humanistycz-
nych, z racji tzw. punktacji ministerialnej, edytorstwem po prostu nie opłaca się 
zajmować. Zawsze zresztą była to domena straceńców, by nie rzec: szaleńców. 
Pamiętam rozmowę, jaką wiele lat temu odbyłem z Arturem Hutnikiewiczem. Gdy 
na pytanie, czym teraz, po doktoracie, będę się zajmował, odpowiedziałem, że kry-
tyką tekstu i edytorstwem, usłyszałem: stracony dla nauki! Coś w tym jest. Praca 
nad poprawnie przygotowaną edycją zajmuje sporo czasu i wymaga licznych kom-
petencji, sytuuje się między nauką a sztuką, a jej rezultatów często nie widać 
bardzo długo, te zaś, gdy ujrzą już światło dzienne, zazwyczaj lokują się w tle mo-
nografii interpretacyjnych lub biografistyki literackiej. Nadal pokutuje przekonanie, 
że edytorstwo to tylko dziedzina nauk pomocniczych – mimo iż wyrasta ono z tra-
dycji filologii starożytnej, a jego znaczenie dla współczesnych nauk humanistycznych 
jest absolutnie podstawowe.

Sądzę jednak, że lepszym określeniem niż „piekło” jest „czyściec edytora” 2. 
Można je bowiem odnieść nade wszystko do konkretnych czynności badawczych, 
a nie do treści takich czy innych utworów stanowiących przedmiot edycji lub do 
ewentualnego zaplecza warsztatowego pracy archiwalnej. Czyścimy wszak nie 
grzechy autorów, zmagając się przy tym z archiwalną materią tekstową, ale oczysz-
czamy za pomocą odpowiednich narzędzi przedpole do dalszych badań. Trzeba 
przejść przez ten bagienny nieraz obszar spraw, by utrwalić właściwy obraz utwo-
ru literackiego, zbioru dzieł czy materiałów dokumentalnych. Owych czynności 

1 J. D e g l e r, „Piekło edytora”, czyli O listach Witkacego do żony. „Przestrzenie Teorii” t. 14 (2010).
2 W ten sposób zatytułował swój artykuł T. P a w l a k  (Czyściec edytora. „Sztuka Edycji” 2016, nr 1).
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zazwyczaj w ostatecznej wersji drukowanej nie widać. Liczy się wynik końcowy, 
czyli poprawna edycja, nie zaś sposób dochodzenia do finału. To prawdziwy „czyściec 
edytora” i jest w nim spora doza perwersji intelektualnej, przecież ostatecznie lu-
bimy w nim tkwić. A oto krótkie sprawozdanie z czynności, które mieszczą się na 
„czyśćcowym” polu edytorskich przygód. Przedstawiam tu skrawek pracy przygo-
towującej do publikacji dwa listy XIX-wieczne należące do większego zbioru.

Wydawać by się mogło, że w procesie realizowania edycji liczy się tylko proste od-
czytanie autografów i stworzenie niezbędnego do nich komentarza. Trzeba jednak 
przy tej okazji odpowiedzieć sobie na wiele pytań, a co najważniejsze, dostrzec 
„preedytorskie” problemy do rozwiązania. Nazywam te działania „hermeneutyką 
edytorską” – wszak by cokolwiek opublikować, należy najsamprzód zrozumieć 
wyjściową sytuację komunikacyjną i sytuację edytorską dokumentu (utworu), 
określić warunki, w których powstała podstawa tekstowa, dopiero zaś po tych 
czynnościach, z natury swojej hermeneutycznych, podać do druku konkretne źró-
dło czy utwór literacki. Zgadzając się z konstatacją Janusza S. Gruchały mówiącą 
o niepodobieństwie właściwego odtworzenia wszelkich okoliczności powstawania 
korespondencji, oraz o tym, że „publikacja nie jest przeznaczeniem listów, lecz 
wypaczeniem ich roli jako praktyki piśmiennej” 3, podejmuję się jednakowoż próby 
rekonstrukcji możliwych do wyobrażenia warunków i sytuacji, w jakich tekst po-
wstawał, by po prostu zrozumieć, z czystej pasji poznania i w przekonaniu, że 
tylko gruntowny namysł nad tekstem w znaczeniu filologicznym buduje fundament 
pod dalsze czynności badawcze 4. Między tekstem samym (utworem) a przekazem 
tekstowym (edycją) zawiera się tedy przestrzeń „hermeneutyki edytorskiej”. To 
w głównej mierze zdanie relacji z trudności, jakie ujawniają się w trakcie przygo-
towywania edycji do druku, czyli z problemów, które należy nazwać, zrozumieć 
i rozwiązać – co w ostatecznej wersji książkowej nie jest zazwyczaj widoczne, tylko 
w najlepszym wypadku ukryte w aparacie krytycznym, i to w formie skróconej.

List Antoniego Walewskiego z 20 XII 1834 oraz list majora Stefana Dembowskiego 
z 28 II 1835 (przekaz wcześniej błędnie datowany na 3 II), oba adresowane do ro-
dziców Maurycego Mochnackiego, były dotąd znane z jedynej edycji, wydanej jako 
tom pierwszy Dzieł pisarza w Poznaniu w 1863 roku (taka data widnieje na stronie 
tytułowej) 5 nakładem księgarni Jana Konstantego Żupańskiego. Dokumenty do 

3 J. S. G r u c h a ł a, Listy w rękach edytora – refleksje metodologiczne. W zb.: Listy jako wyzwanie 
dla edytora. Red. ... Kraków 2019, s. 73. Badacz w refleksji nad możliwościami – czy raczej nie-
możnością – pełnej edytorskiej realizacji listów podąża za antropologicznymi koncepcjami P. R o-
d a k a  z pracy Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku (Żeromski, 
Nałkowska, Dąbrowska, Gombrowicz, Herling-Grudziński) (Warszawa 2011).

4 Zob. K. G ó r s k i, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich. Wyd. 3, popr. i uzup. Wstęp M. S t r z y-
ż e w s k i. Toruń 2011, s. 5–20. – R. L o t h, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa 
naukowego. Warszawa 2006, s. 13–17.

5 Prawdopodobnie tom ukazał się jednak nieco wcześniej, o czym pośrednio świadczy anonimowa 
recenzja z „Dziennika Poznańskiego” (1862, nr 227, z 3 X, s. 1–3; dokończenie: nr 229, z 5 X, 
s. 1–2). Jej autor zwraca uwagę szczególnie na sprawy historyczne i polityczne zawarte w kore-
spondencji (w mniejszym stopniu na problemy osobiste nadawców), a publikacja listów jest dla 
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publikacji wraz z komentarzami przygotowane zostały przez matkę, Marię z Pągow-
skich Mochnacką, jeszcze w 1842 roku 6, ale – zapewne za sprawą pruskiej cenzu-
ry politycznej – aż do początku lat sześćdziesiątych nie pozwolono na druk dzieł 
znakomitego autora, który był przecież jednym z inicjatorów powstania listopado-
wego zaocznie skazanym na śmierć wyrokiem sądu carskiego, kontrowersyjnym 
politykiem w okresie insurekcji i w pierwszych latach Wielkiej Emigracji, żołnierzem, 
lecz głównie wybornie pisarzem i krytykiem literackim. W prywatnym archiwum 
rodzinnym Marty Ławacz, spadkobierczyni spuścizny po Mochnackiej, zachowały 
się autografy tej korespondencji, bardzo ważnej dla ukazania ostatnich chwil życia 
Maurycego Mochnackiego, zmarłego 20 XII 1834 w Auxerre. Listy odczytane po raz 
pierwszy bezpośrednio z rękopisów – podobnie jak pozostałe listy rodzinne Maury-
cego i Kamila Mochnackich oraz listy Michała Podczaszyńskiego, przygotowywane 
do nowej publikacji książkowej przez toruński zespół edytorów na podstawie szczęś- 
liwie zachowanych autografów – to interesujące świadectwo literatury dokumentu 
osobistego, a zarazem często wyzyskiwane przez historyków i biografów źródło do 
dziejów powstania listopadowego i wczesnych lat emigracji. Listy te znakomicie 
można ukazać jako egodokumenty 7, ale stanowią one również zajmujący przypadek 
z powodów tekstologicznych i edytorskich. I na ten przede wszystkim aspekt chciał-
bym zwrócić uwagę w artykule.

Korespondencja Mochnackich w wydaniu Żupańskiego ujawnia w dużym stop-
niu stan świadomości edytorskiej z połowy XIX wieku, z okresu, w którym pojęcia 
krytyczności i rzetelności wydawniczej nie były jeszcze w pełni zdefiniowane. Dzię-
ki kolaudacji pierwodruku z rękopisami można ukazać niefrasobliwy stosunek 
ówczesnych wydawców do podstaw tekstowych i swoiste kreowanie treści kore-
spondencji, co w tym akurat przypadku miało określony cel. Mochnacka, przygo-
towując materiał do druku, przyjęła rolę cenzora rodzinnego, w charakterystyczny 
dla siebie, literacki sposób zniekształcała treść listów, by historyczne przecież za-
sługi Maurycego i rodziny jeszcze bardziej wyeksponować, a losy synów przedsta- 
wić w jednoznacznie pozytywnym świetle, współtworząc tym samym legendotwórczy 
profil rodziny, zwłaszcza wizerunku Maurycego 8. To przykład kreowania biografii 

niego przede wszystkim świadectwem dokumentalnym, które dowodzi, że „pierwsze dwa lata emi-
gracji nie mogą się poszczycić jeszcze tym charakterem zasadniczości i wyrobienia, jaki wychodź- 
[s]two nasze nabrało później. Jest to rzeczywiście jeszcze prawdziwy chaos [...]” (nr 229, s. 1).

6 Listy Maurycego Mochnackiego i brata jego Kamila, wyszłych z wojskiem polskim do Francji w ro- 
ku 1831, pisane z Paryża, Metz i Avignon do rodziców swoich w Galicji. Poznań 1863. Dzieła. Wyd. 
jedynie prawne, ogłoszone z wiedzą matki autora. T. 1. Na s. 378 widnieje adnotacja: „Pisałam to 
i ukończyłam dnia 7 marca r. 1842. Prawdziwy ten testament ostatniej woli Maurycego”.

7 Niedawne próby zaadaptowania przez historyków na grunt polski terminu rozpowszechnionego 
w historiografii niemieckiej przypomina wyważanie drzwi dawno otwartych. Na obszarze literatu-
roznawstwa co najmniej od półwiecza analizuje się pamiętniki, dzienniki, notatki prywatne, listy 
i zespoły korespondencji nie tylko pod kątem faktów dokumentalnych, historycznych, informacji 
biograficznych w nich zawartych, ale także jako przestrzeń ekspresji osobowości autorów, w rela-
cji do estetyki epoki, w których powstawały, w perspektywie psychoanalitycznej i lingwistycznej, 
zazwyczaj szeroko, z uwzględnieniem wielu aspektów podmiotowych i przedmiotowych kontekstów. 
Zob. Egodokumenty. Tradycje historiograficzne i perspektywy badawcze. Red. W. C h o r ą ż y- 
c z e w s k i, A. P a c e v i č i u s, S. R o s z a k. Toruń 2015. 

8 Zob. na ten temat m.in. A. M a r k u s z e w s k a, Ingerencje w pierwodruk edycji listów Kamila 
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pomnikowej, powodowanego troską o dobre imię syna i rodziny. Zabiegi stylistycz-
ne i manipulacje tekstem oryginalnym ujawniają zamysł Mochnackiej (chyba 
w mniejszym stopniu edytora poznańskiego), aby bohater narodowych dziejów, 
autor Powstania narodu polskiego w roku 1830 i 1831, znalazł swoje wyekspono-
wane miejsce w panteonie niezwykłych i nieskazitelnych postaci historycznych.

W wieku XIX zdarzało się dość często, że wydawcy korespondencji niszczyli 
w dobrej wierze dokumenty rodzinne (Władysław Mickiewicz), cenzurowali tudzież 
prokurowali listy uchodzące potem za oryginalne przekazy Krasińskiego czy Sło-
wackiego (Konstanty Gaszyński, Antoni Małecki, Józef Ignacy Kraszewski); także 
Mochnacka wpisuje się swoimi zabiegami, niekiedy finezyjnymi, innym razem 
jawnie fałszującymi przekaz źródłowy, w tę wątpliwą tradycję edytorstwa, wobec 
której musimy być dziś bardzo ostrożnymi odbiorcami. Należy jednak zdać sobie 
sprawę, że wydawcy korespondencji w wieku XIX nie mieli jeszcze w dostatecznym 
stopniu wypracowanych narzędzi analitycznych i interpretacyjnych i nie wiedzieli 
po prostu, jak postępować z dokumentami życia osobistego, torowali dopiero dro-
gę przyszłemu edytorstwu naukowemu. Tym samym nasze krytyczne weryfikacje 
dawnych przekazów muszą brać pod uwagę stan ówczesnej świadomości społecz-
nej, uwarunkowania cenzuralne, obyczajowość, wyobrażenia rodzinnych spadko-
bierców czy możliwości techniczne reprodukowania dokumentów. Stosunkowo 
łatwo daje się dziś ujawniać „nienaukowy” sposób kształtowania dawnych wydań 
i wskazywać na ich niedociągnięcia w perspektywie nam współczesnej. Nie znaczy 
to, że mamy przemilczeć opuszczenia, błędy albo ingerencje nieuprawnione w tekst, 
nie można przecież kamuflować poważnych nieraz usterek, manipulacji i zniekształ-
ceń tekstowych, które w ostatecznym rozrachunku współtworzyły i konserwowały 
obraz wielu znanych biografii. Kolaudacja odnalezionych rękopisów listów Walew-
skiego i Dembowskiego z ich pierwodrukami dobrze ilustruje sposoby postępowa-
nia licznych edytorów XIX-wiecznych, którym przyświecały zazwyczaj cele politycz-
ne, prywatne czy mitotwórcze, górujące nad rzetelną, staranną edycją dokumentów 
źródłowych. W rezultacie powoływanie się badaczy na tak przetworzone dokumen-
ty może prowadzić do nadużyć interpretacyjnych i nieporozumień poznawczych, 
a w naszym przypadku poznańskie wydanie Dzieł i pomieszczone w nim listy 
braci Mochnackich znajduje się ciągle w obiegu naukowym jako ważne źródło cy-
tacji i sądów – ważne i na razie niezastąpione, bo jedyne.

Badacze dawnych edycji naukowych i dziejów filologii wskazują jednoznacznie 
na ostatnie lata wieku XIX jako na okres dynamicznych przemian w kształtowaniu 
się nauk humanistycznych, także w zakresie filologii i wyłaniającej się stopniowo 
refleksji nad metodyką naukowego opracowywania tekstów literackich i źródeł 
dokumentalnych. Konrad Górski uważa za moment inicjalny „powstania naukowej 
tekstologii polskiej” Zjazd im. Kochanowskiego z 1884 roku, wtedy bowiem po raz 
pierwszy dyskutowano o teoretycznych zasadach wydawania tekstów literackich 
i przygotowano podwaliny pod pomnikową edycję Dzieł wszystkich Jana z Czar- 
nolasu, co zaowocowało dyskusjami w latach następnych i wykształceniem się – 
pod niemałym wpływem niemieckiej nauki o literaturze – rodzimej refleksji na temat 

i Maurycego Mochnackich. W zb.: Z warsztatu edytora dzieł romantyków. Red. M. B i z i o r - D o m- 
b r o w s k a, M. L u t o m i e r s k i. Toruń 2008.
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edytorstwa 9. Grażyna Borkowska słusznie wskazuje również na wagę definicji teks- 
tu wypracowanej przez Jana Bołoza Antoniewicza w rozprawie Historia, filologia 
i historia sztuki z 1897 roku, gdzie tekst rozumiany jest szeroko, niemalże jako 
artefakt kulturowy wyrastający bezpośrednio z ówczesnego pojmowania nauk filo-
logicznych oraz z umiejętności czytania i przedstawiania owego tekstu „w pierwot-
nej czystości, w stanie takim, w jakim ostatecznie spod ręki twórcy wyszedł” 10. Ale 
do tego czasu w praktyce edytorskiej prawie przez cały wiek XIX dominowało 
przekonanie o możliwości dość swobodnego kształtowania tekstu wydawanego, 
który poddaje się rozmaitym zabiegom w celu jego przybliżenia czytelnikom – za-
biegom nie skodyfikowanym, mającym źródło w krytyce tekstowej z okresu oświe-
cenia, co przekonująco objaśnił na różnych polach refleksji oświeceniowej Tomasz 
Chachulski, a pośrednio, na przykładzie filologicznych inklinacji Mickiewicza, 
także Maria Prussak 11.

Problem, nie dość jasno wyrażony przez wspomnianych badaczy, tkwi jednak 
gdzie indziej. Otóż dawna krytyka tekstowa znajdowała się pod przemożnym wpły-
wem krytyki literackiej, często nawet obie sfery, tj. krytyka literacka i krytyka 
tekstu o rodowodzie renesansowym, nachodziły na siebie i wzajem się uzupełniały 
(Adam Kazimierz Czartoryski, Leon Borowski), przy czym świadoma refleksja języ-
kowo-tekstowa w odniesieniu do prac edytorskich (redakcyjnych) była podówczas 
in statu nascendi, nie doganiała szybko rozwijającego się rynku wydawniczego 
i coraz to nowych oczekiwań czytelniczych. Edycje dzieł literackich dawnych pisa-
rzy powstawały bez zaplecza teoretycznego, nierzadko spontanicznie, pod wpływem 
okolicznościowego impulsu, także w ramach serii wydawniczych. Po roku 1830 
nastąpił lawinowy wysyp publikacji rozmaitych listowań (zwłaszcza w prasie perio-
dycznej), przygotowywanych bez zasad edytorskich czy refleksji metodologicznej, 
stan taki utrzymywał się zaś przez wiele lat. Najważniejszym kryterium zdawało 
się sprostanie zainteresowaniu społecznemu, a rynek wydawniczo-księgarski, 
poddany ekonomicznej presji, starał się ów głód oczekiwań zaspokoić. Często przy-
woływana w badaniach ostra diagnoza Juliana Klaczki z 1861 roku o publiczności 
przesiąkniętej „lokajskim zmysłem, [...] niedyskretną żądzą oglądania wielkich 
mężów w ich stroju najbardziej domowym” 12 nie upoważniała jeszcze, by drukować 
wszystko, co wydawca ma w ręku, choć Klaczko sam jako pierwszy opublikował 
bez zgody rodziny listy Mickiewicza 13. Stan wiedzy na temat charakteru listu, bar-
dzo już popularnego w romantyzmie, wpisującego się znakomicie w poetykę litera-
tury romantycznej (co widać dopiero z dzisiejszej perspektywy), nawet w kręgu 
ówczesnych pisarzy i edytorów był raczej mierny, nie wykraczał poza horyzont 
modnych listowników, a to przekładało się także na sposoby postępowania z kore-

  9 G ó r s k i, op. cit., s. 215.
10 Cyt. za: G. B o r k o w s k a, Filologia (polska) w drugiej połowie XIX wieku. Ewolucja pojęcia i jego 

definicji. W zb.: Humanizm i filologia. Red. A. K a r p i ń s k i. Warszawa 2011, s. 446.
11 T. C h a c h u l s k i, O humanistycznej świadomości filologicznej w dobie oświecenia. W zb.: jw., 

zwłaszcza s. 361–381. – M. P r u s s a k, Norma i tożsamość. Starcie romantyków z klasykami – nowe 
myślenie o filologii. W zb.: jw., zwłaszcza s. 416–420.

12 J. K l a c z k o, Korespondencja Mickiewicza. W: Rozprawy i szkice. Oprac. I. W ę g r z y n. Kraków 
2005, s. 244.

13 A. M i c k i e w i c z, Pisma. T. 6. Paryż–Leipzig 1861.
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spondencją w procesie wydawniczym. List traktowano głównie jako źródło fakto-
graficzne, informacyjne oraz dokument biograficzny. Stąd wszystko, co wykracza-
ło poza ten wąski horyzont, mogło zostać przez edytora ocenzurowane czy znie-
kształcone, najczęściej ze względów rodzinnych lub obyczajowych, a często w trosce 
o właściwy (dokumentalny nade wszystko) kształt przekazu. Publiczność domaga-
ła się wiedzy o prywatnym życiu pisarzy, ale edytorzy dbali o dobre imię autora 
i familii (zazwyczaj z obawy przed konsekwencjami prawnymi), mimo że opubliko-
wanie listów znanej osoby było dla wydawcy powodem do chwały i dumy, o czym 
przekonuje Teresa Winek w cennym przeglądzie XIX-wiecznego piśmiennictwa 
epistolarnego 14. W stuleciu tym dopiero rodzi się świadomość gatunkowa nowego 
typu listu – wyznania, niejasne są uwarunkowania prawne dotyczące publikacji 
dokumentów osobistych, a różne systemy cenzury pod zaborami i tabuizacja sfery 
intymnej pozwalają na swobodne gospodarowanie podstawami tekstowymi. Spór 
o możliwe sposoby upubliczniania korespondencji, o warunki prawne i obyczajowe, 
jakie muszą być przy tym spełnione – uczestniczyli w tym sporze pospołu pisarze, 
ich rodziny i edytorzy, m.in. Antoni Małecki, Konstanty Gaszyński, Władysław 
Zawadzki, Piotr Chmielowski, Leopold Méyet, Józef Ignacy Kraszewski, Narcyza 
Żmichowska, Julian Klaczko, Władysław Mickiewicz, Stanisław Tarnowski i Igna-
cy Janicki – nie doprowadził nawet w drugiej połowie XIX stulecia do wytworzenia 
jednoznacznych dyrektyw co do postępowania edytorskiego w tej jakże wrażliwej 
i trudnej materii. W rezultacie – jak stwierdza Agnieszka Markuszewska – „zataja-
no poszczególne informacje, nazbyt śmiałe i wstydliwe ustępy, zakłócano chrono-
logię listów oraz sporządzano z nich wypisy” 15, co spotkało Mickiewicza, Słowac-
kiego, Zaleskiego oraz innych poetów i pisarzy 16. Wyimkowość i fragmentaryczność 
to cecha szczególna wielu ówczesnych wydań korespondencji 17, a deklaracje co do 
wierności przekazom są bardzo często „naiwne i obłudne”, o czym przekonuje Paweł 
Zięba, analizując warsztat edytorski Kraszewskiego 18. Listy braci Mochnackich do 
rodziny wydane w cenionej oficynie poznańskiej wpisują się w zarysowaną tu sy-
tuację edytorską i nie są wyjątkiem odbiegającym od powszechnej podówczas 
praktyki. Warto jednak zdać sobie sprawę ze skali tekstowych manipulacji w tym 
przypadku – która w kontekście innych wydarzeń podobnej konduity przekracza 
jednak dobre obyczaje i normy edytorskie nawet w tamtym okresie.

Jan Konstanty Żupański, wydawca dzieł Mochnackiego, był w 1863 roku uzna-
nym i majętnym księgarzem oraz nakładcą finansowym o świetnych koneksjach 
w świecie literackim i naukowym i zaczął z powodzeniem specjalizować się w edycjach 

14 T. W i n e k, Dziewiętnastowieczne pytania i deklaracje dotyczące wydawania listów. „Sztuka Edy-
cji” 2019, nr 1.

15 A. M a r k u s z e w s k a, Poetyckie światy romantyków. O młodzieńczej korespondencji Zygmunta 
Krasińskiego i Henryka Reeve’a. Toruń 2017, s. 56.

16 Spór ten trwa i współcześnie, o czym przekonuje żywa dyskusja w trakcie konferencji toruńskiej 
Intymistyka a edytorstwo (15–16 XI 2018). G r u c h a ł a  (op. cit., s. 83–85) dopuszcza nawet kom-
promisowe wyjście niedrukowania pewnych fragmentów korespondencji pisarzy w sytuacji, gdy 
wchodzą one w strefę „patograficzną”.

17 Zob. W i n e k, op. cit., s. 156.
18 P. Z i ę b a, Józef Ignacy Kraszewski jako wydawca listów i pamiętników. „Sztuka Edycji” 2012, 

nr 1, s. 51.
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pamiętników i dzieł historycznych 19, stanowiących blisko 30 procent jego produkcji 
wydawniczej 20. „Był on jednym z niewielu wydawców, którzy wtedy z własnej inicja-
tywy wypłacali honoraria, zachęcali do dalszej twórczości, cierpliwe czekali na rę-
kopisy, nie wykorzystywali rozbrajającej nieraz naiwności autorów” 21. Zachowane 
wspomnienia, korespondencja oraz artykuły prasowe poświadczają duże morale, 
pracowitość i solidność tego cenionego księgarza-nakładcy pochodzenia greckiego 
(matka przybyła z Grecji). Jego wkład w rozwój czytelnictwa i ruchu wydawniczego 
w XIX stuleciu, a przy tym rzetelność i dbałość o szatę graficzną publikacji oraz 
kultura osobista zjednały mu duże grono wielbicieli, można też powiedzieć, że był 
on znakomitym mecenasem elity intelektualnej, nie tylko zresztą poznańskiej 22.

A jakim był edytorem? Warto tu wskazać na dobry, jak można sądzić, kontekst 
dla dzieł Mochnackiego, mianowicie na wydawane sukcesywnie przez blisko 20 lat 
rozprawy naukowe Joachima Lelewela, a także na jego dokumenty osobiste, pa-
miętniki i listy. „Współpraca Żupańskiego z Lelewelem datująca się od 1844 przy-
niosła nauce polskiej dzieła oryginalne i wybitne, wydane nie tylko starannie, ale 
i z dużym pietyzmem dla autora” 23. Szczegółowe badania nie zostały wprawdzie 
przeprowadzone, lecz wydawcy późniejszej edycji krytycznej pism Lelewela nie 
podważają jakości wydań Żupańskiego, choć trzeba zauważyć, że podstawami 
tekstowymi były w tym wypadku rękopisy lub pierwodruki, a lekcji z innych edy- 
cji zazwyczaj nie odnotowywano. Również Stefan Kieniewicz – wybitny historyk, 
edytor i świetny komentator dzieła Mochnackiego Powstanie narodu polskiego 
w roku 1830 i 1831 – nie wskazywał różnic tekstowych między wersją z wydania 
Żupańskiego a tymi z przedruków (podstawą tekstową był pierwodruk wraz z uzu-
pełnieniami na podstawie rękopisów); poczynił tylko uwagę ogólną, że „wydanie 
autoryzowane wyróżnia się korzystnie od poprzednich: ma nieco większy format, 
czytelny druk i dobry papier” 24.

Żupański przyjaźnił się z Lelewelem, jeździł do niego do Brukseli, dbał o sta-
ranne wydanie rozpraw historyka, płacił mu honoraria, przesyłał sukcesywnie 
arkusze korektowe do wglądu i poprawek 25. W imieniu wydawcy poznańskiego 

19 Katalog publikacji (blisko 600 tytułów w 700 woluminach), jakie wyszły staraniem Żupańskiego 
w latach 1839–1884, pomieszczono w książce: M. F o ć, M. R o m a n o w s k a, Jan Konstanty 
Żupański. Życie i dzieło. Poznań 1996, s. 137–203.

20 Zob. A. J a z d o n, Wydawcy poznańscy 1815–1914. Kształtowanie środowiska i repertuaru wy-
dawniczego. Poznań 2012, s. 254.

21 J. M a c i e j e w s k i, Jan Konstanty Żupański 1804–1883. W zb.: Wybitni Wielkopolanie XIX wieku. 
Red. W. J a k ó b c z y k. Poznań 1959, s. 144.

22 Zob. E. C h a d z i n i k o l a u, Jan Konstanty Żupański w opinii prasy jego czasów. W zb.: Z dziejów 
prasy wielkopolskiej XIX–XX wieku. T. 3. Red. M. K o s m a n. Poznań 1997, s. 45–55. – J a z d o n, 
op. cit., s. 62. 

23 F o ć, R o m a n o w s k a, op. cit., s. 77.
24 S. K i e n i e w i c z, przedmowa w: M. M o c h n a c k i, Powstanie narodu polskiego w roku 1830 

i 1831. Oprac. S. K i e n i e w i c z. T. 1. Warszawa 1984, s. 35.
25 Zawsze pozytywne uwagi o wydawcy zawarte są w wielu listach J. L e l e w e l a  – m.in. do A. Nie-

golewskiego, z 2 XII 1855; do W. Zwierkowskiego, z 20 III i z 5 XII 1857; do L. Chodźki, z 20 X 
i z 5 XII 1857 (w: Listy emigracyjne Joachima Lelewela. Wyd., wstęp H. W i ę c k o w s k a. T. 4. 
Kraków 1954, s. 267, 333, 353, 357); do J. K. Żupańskiego, z 12 X 1853 i z 24 VI 1855 (w: jw., 
t. 5 á1956ñ, s. 218–223, 224–226).
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Lelewel pośredniczył nawet w zdobywaniu pamiętników do druku u różnych auto-
rów, ubiegał się o opracowania czy pomoc w sporządzaniu objaśnień rzeczowych. 
Żupański był także zainteresowany drukiem dzieł literackich, zabiegał o nowe 
poezje Zaleskiego, a nawet zgłaszał się z „ochotą nabycia tego, co by po zgonie 
Mickiewicza do wydania się znalazło” 26. Lelewel był autorem, z którym wydawca 
miał bezpośredni kontakt. Maurycy Mochnacki jednak już nie żył. Żupański mógł 
także peregrynować do jego matki, mieszkającej wówczas we Lwowie, i zapewne 
posyłał jej arkusze korektowe, co zwyczajowo robił. Niewykluczone, że autorka 
opracowania, które miało się właśnie ukazać drukiem, nie była już w stanie pra-
cować nad tekstem, przygotowanym do publikacji – przypomnijmy – przed 20 laty. 
W zachowanych fragmentach wspomnień oraz w listach do rodziny z czasu, kiedy 
Żupański rzecz kierował do druku – znajdujących się w archiwum domowym Mar-
ty Ławacz – matka Maurycego narzeka na pogarszający się wzrok i problemy z pi-
saniem, także coraz mniej czytelny charakter pisma świadczy o tym, że raczej nie 
była ona wtedy w stanie poprawiać arkuszy korektowych. Albo robił to ktoś za nią, 
albo (co jest bardziej prawdopodobne) wersja z roku 1842, która od wielu lat była 
już w posiadaniu Żupańskiego, stała się podstawą druku.

Oryginalne rękopisy, może tuż po wydaniu Dzieł, a może jeszcze wcześniej, 
trafiły do rąk Cypriana Walewskiego (1820–1873), znanego bibliofila i archiwisty, 
współpracownika „Biblioteki Warszawskiej” (od 1848 roku). Walewski kupował 
autografy i cenne druki na licytacjach i bezpośrednio od spadkobierców zaintere-
sowanych sprzedażą 27. Gościł w salonach warszawskiej elity intelektualnej – u Mi-
chała Bałuckiego, Katarzyny Lewockiej, Karoliny Nakwaskiej czy u Łuszczewskich. 
Miewał wielu pośredników w zakupach. Jednym z nich był zaprzyjaźniony z nim 
Kazimierz Władysław Wójcicki, redaktor „Biblioteki Warszawskiej”, znający rodzinę 
Mochnackich jeszcze z okresu sprzed 1830 roku. Wójcicki mógł więc być ewentu-
alnym pośrednikiem w zdobyciu manuskryptów. W takiej zresztą roli występuje 
często w korespondencji z kolekcjonerem Walewskim, na co zwracają uwagę archi-
wiści Polskiej Akademii Umiejętności. Pomagał prawdopodobnie m.in. w zakupie 
fragmentów korespondencji, „nabytej zapewne okazyjnie, jak rodzinne listy Mau-
rycego i Kamila Mochnackich” 28. Oczywiście to tylko przypuszczenia. Dowodów 
brakuje. Nie wiemy, kiedy ani w jakich okolicznościach autografy Mochnackich 
trafiły do zbiorów Walewskiego. Proweniencja zakupu w tym akurat przypadku nie 
jest znana. Tak czy owak, rękopisy listów Kamila i Maurycego Mochnackich oraz 
Michała Podczaszyńskiego zostały darowane po śmierci Walewskiego krakowskiej 
Akademii Umiejętności w 1875 roku i tylko niektóre z nich ostały się w domowym 
archiwum Mochnackich.

W 1873 r. znany warszawski bibliofil i kolekcjoner Cyprian Walewski zapisał w testamencie  
AU [tj. Akademii Umiejętności] całe swe zbiory, które zawierały bogatą bibliotekę liczącą ponad 

26 J. L e l e w e l, list do E. Januszkiewicza, z 16 XII 1855. W: jw., t. 4, s. 267.
27 Zob. B. S c h n a y d r o w a, Zbiór autografów Cypriana Walewskiego z XIX wieku. Część 1: A–D. 

„Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie” t. 22 (1976). – J. S t a s z e l, Zbiór autografów Cypriana Wa-
lewskiego z XIX wieku. Część 2: E–O. Jw., t. 23 (1977).

28 B. P a l o c - S c h n a y d r o w a, Cyprian Walewski, bibliograf i kolekcjoner (1820–1873). Jw., t. 4 
(1958), s. 383.
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10 tys. druków oraz kolekcje: rękopisów, dokumentów pergaminowych i papierowych map [...]. Dwa 
lata później Władysław Walewski, brat Cypriana i wykonawca jego testamentu, dokonał formalnego 
przekazania zbiorów 29.

Mochnacka zmarła w 1869 roku. Jej najmłodszy syn, Tymoleon (1811–1889), 
zarządzał w tym czasie majątkami w Tyśmieniczanach i Zabereżu w obwodzie sta-
nisławowskim na Ukrainie. Córka Klementyna Kulesza gospodarzyła w majątku 
Czartkowiec pod Lwowem, a najmłodsza z rodu Olimpia Gorecka mieszkała w War-
szawie, ale często przebywała też za granicą. Zachował się w archiwum domowym 
obszerny testament Tymoleona Mochnackiego z roku 1887, gdzie nie wymienia się 
żadnych archiwaliów rodzinnych. Podobnie nie uczyniła tego wcześniej Mochnacka: 
w swoim testamencie z 12 III 1861 ani w kolejnych dopiskach z lat 1862–1867 nie 
wspominała o listach czy innych pamiątkach po Maurycym i Kamilu. Zastanawia 
wszakże pewien szczególny drobny zapis. Otóż na jednej z kart owych luźnych 
notatek, nie układających się w jakąś spójną całość, widnieje następująca uwaga:

Po moim synie Maurycym został Jego Krzyż wojskowy, o ile go zasłużył i własną krwią pod Ostro-
łęką nabył wraz z kulą wydobytą z niego. Wiedzą wszyscy – K[rzyż i] tę kulę weź, mój synu, do siebie, 
chowaj jak nasze rel[ikwie]. Krzyż Kamila oddałam Klementynie 30.

Jeśli właściwie zastosowałem koniektury (niestety rękopis jest w tych miejscach 
uszkodzony), to można przypuścić, że również inne „relikwie domowe” były jednak 
w posiadaniu Tymoleona, na którego ręce Mochnacka złożyła testament wraz z póź-
niejszymi dopiskami. Ważka jest owa informacja o krzyżach wojskowych. Skoro 
odznaczenia militarne Maurycego i Kamila były w posiadaniu matki, należy wnios- 
kować, że dotarły do rodziny przesyłki z pamiątkami i innymi dokumentami ode-
słane z Paryża po śmierci Maurycego. Było wiele listów słanych przez rodziców do 
synów na emigracji. Wszak bracia odpisują na nie. Ale ta część korespondencji, 
jakże cenna, albo została zniszczona, albo spoczywa gdzieś nierozpoznana i czeka 
dopiero na swojego odkrywcę 31. Równie dobrze możemy sobie wyobrazić, że tuż 
przed wymarszem wojsk polskich w kierunku Pragi i Zakroczymia, po przegranej 
bitwie o Warszawę we wrześniu 1831, bracia mogli jeszcze pozostawić cenne pa-
miątki rodzinie. Z drugiej strony: który żołnierz rozstaje się z krzyżem Virtuti Mili-
tari? Pozostaje zatem sporo miejsca na rozważania i spekulacje. Niewątpliwie 
w kwestii losów spuścizny po Mochnackim istnieje ciągle więcej znaków zapytania 

29 E. K n a p e k, Proweniencje zespołu dokumentów pergaminowych Biblioteki Naukowej PAU i PAN 
w Krakowie. „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” t. 61 (2016), s. 26.

30 K. Mochnacki jako zawodowy żołnierz, major w 10 pułku piechoty liniowej, ranny w rękę w bitwie 
pod Wawrem (20 II 1831), został odznaczony krzyżem złotym Virtuti Militari rozkazem z 9 VI 1831 
(nr 1701). M. Mochnacki jako podporucznik 1 pułku strzelców pieszych został ranny w nogę tak-
że pod Wawrem, a następnie ciężko ranny w bitwie pod Ostrołęką (26 V 1831), odznaczono go 
krzyżem złotym Virtuti Militari rozkazem z 8 VII 1831 (nr 1845). Zob. R. B i e l e c k i, Słownik 
biograficzny oficerów powstania listopadowego. T. 3. Warszawa 1998, s. 161.

31 Zob. K. T r y b u ś, Tajemnicze losy spuścizny po Mochnackim. W zb.: Nasze pojedynki o romantyzm. 
Red. D. S i w i c k a, M. B i e ń c z y k. Warszawa 1995. – Z. P r z y c h o d n i a k, K. T r y b u ś, O lo-
sach spuścizny rękopiśmiennej po Maurycym Mochnackim w świetle dokumentów Towarzystwa 
Literackiego w Paryżu z lat 1835–1838. „Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu” t. 3 
(1996). 
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niż odpowiedzi. Miałem nadzieję, że archiwum rodzinne Mochnackich należące do 
Marty Ławacz sporo tu wyjaśni, ale tak się nie stało.

Wróćmy jednak do przerwanego wątku nie znanych dotąd rękopisów. Autogra-
fy, jak już wspomniałem, w istotny sposób różnią się od pierwodruków w edycji 
Żupańskiego, a zważywszy na profesjonalne podejście tego wydawcy do powierza-
nych mu dokumentów, upatruję głównego edytora i zarazem sprawcę edytorskiego 
zamieszania w Mochnackiej. Matka Maurycego prawdopodobnie pokazała Żupań-
skiemu oryginały, ale do opracowania wydawniczego przekazała odpisy listów wraz 
z własnymi licznymi komentarzami i notami, które odgrywają w edycji poznańskiej 
ważną rolę – musiały być przez matkę spisane i odpowiednio umiejscowione jako 
przypisy i uzupełnienia objaśniające dodatkowo treść listów. De facto stanowią one 
swoistą kronikę rodzinną, którą jednak należy czytać z dużym dystansem. Analiza 
zarówno komentarzy matki, jak i bezpośrednich ingerencji w treść listów prowadzi 
do zasadniczego wniosku: wszelkie czynności redakcyjne podporządkowano kreacji 
wizerunku Maurycego Mochnackiego. Mogła to zrobić tylko matka jako osoba naj-
lepiej znająca wszystkie okoliczności życia synów i rodziny. Zatrzymajmy się jeszcze 
przez chwilę przy sytuacji komunikacyjnej, w jakiej listy zostały napisane i prze-
słane do Polanki Wielkiej, wsi niedaleko Krosna, w której zaraz po powstaniu 
ukrywał się Bazyli Mochnacki (jego żona przebywała wtedy we Lwowie, gdzie miesz-
kała kątem w domu Poniatowskich).

List Antoniego Walewskiego (1805–1876) datowany jest w dniu śmierci Mau-
rycego Mochnackiego. Nadawca był przy zgonie. Walewski ukończył historię na 
Uniwersytecie Lwowskim, wziął czynny udział w powstaniu listopadowym, na emi- 
gracji przebywał w zakładzie dla uchodźców polistopadowych w Auxerre, gdzie 
zaprzyjaźnił się z Mochnackim, którego znał jeszcze z wcześniejszego okresu pary-
skiego. Muszę dodać w tym miejscu, że nie odnalazłem żadnych koneksji ani po-
wiązań rodzinnych między Antonim Walewskim a bibliofilem Cyprianem Walew-
skim – pochodzili oni z innych rodów, tak więc zbieżność nazwisk jest raczej 
przypadkowa. Antoni Walewski, początkowo zwolennik demokratycznych ugrupo-
wań w powstaniu, przeszedł szybko na stronę konserwatystów spod znaku Hotelu 
Lambert, przekonał też do monarchicznych idei Mochnackiego, wcześniej głośnego 
działacza rewolucyjnego Towarzystwa Patriotycznego. Mochnacki jak zawsze zaan-
gażował się bez reszty w głoszenie nowych idei, miał nawet prowadzić dla czarto-
ryszczyków pismo „Kraj i Emigracja” 32, ale przedwczesna śmierć pokrzyżowała te 
plany. Antoni Walewski nie wysłał swojego listu, napisanego kilka godzin przed 
śmiercią Mochnackiego. Informował w nim jego ojca o stanie zdrowia syna, za- 
pewniał o własnym przywiązaniu, troskliwości i oddaniu 33. Dalszy ciąg listu, z datą 

32 Zob. T. K o z a n e c k i, Maurycy Mochnacki i obóz Czartoryskiego. (Inedita z września–listopada 
1834 r.). „Przegląd Historyczny” 1956, z. 4.

33 Dalsze koleje życia A. Walewskiego są przykładem degrengolady moralnej motywowanej poglądami 
politycznymi i historiozoficznymi. Jako agent czartoryszczyków w czasie Wiosny Ludów przebywał 
w Krakowie, skąd informował Hotel Lambert o sytuacji politycznej w Galicji. Nie wrócił już do 
Paryża. Został płatnym agentem policji austriackiej, a w swoich zapatrywaniach odszedł daleko od 
demokratyzmu na rzecz skrajnego monarchizmu i lojalizmu, zyskując nawet w krakowskich śro-
dowiskach konserwatywnych (!) miano zaprzańca oraz sługusa administracji austriackiej, przez 
którą został wywyższony do rangi profesora historii powszechnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
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28 II 1835, dopisał na tej samej karcie od góry major Stefan Dembowski (1797–1843), 
który także opiekował się Mochnackim w ostatnich dniach życia. Z wielkim taktem, 
rzeczowo, we wzruszających słowach opisał jego śmierć i pogrzeb. Przypuszczalnie 
w drugiej połowie marca 1835 Bazyli Mochnacki otrzymał spóźnioną koresponden-
cję. Ten właśnie list matka pozostawiła sobie na pamiątkę. Informacje Walewskie-
go i Dembowskiego zrobiły na niej i na mężu ogromne wrażenie, o czym w emfa-
tycznym tonie napisała w nocie do edycji poznańskiej 34. Podobnie jak dwa ostatnie 
listy Mochnackiego, które zachowały się w archiwum domowym Marty Ławacz, 
stanowiły one do końca jedną z nielicznych materialnych pamiątek po synach.

Listy były przygotowane do publikacji autoryzowanej, opatrzonej ważną adno-
tacją: „wydanie jedynie prawne, ogłoszone z wiedzą matki autora”, co mogło ozna-
czać, że matka otrzymała stosowne honorarium, jak to było w zwyczaju wydawcy 
poznańskiego. Prawdopodobnie książkę przygotowano już w roku 1842, o czym 
wspominałem. Żupański nie mógł jej jednak wówczas zlecić do druku. Był właś- 
nie uwikłany w konflikt z cenzurą pruską, zresztą dopiero rozwijał swoją działal- 
ność i tego typu publikacja nie mogła się wtedy ukazać, tym bardziej że pamięć 
o powstaniu była jeszcze żywa. Zauważmy, że w roku 1851 pruski system cenzu- 
ry prewencyjnej został zastąpiony nowymi regulacjami prawnymi, które dawały  
do pewnego stopnia wolność słowu pisanemu, choć można było popaść w kon- 
flikt z policją i sądem już po wydrukowaniu nakładu – a to za wypowiedzi godzą- 
ce w system administracyjny i polityczny państwa, a to za publikacje propagujące 
ruchy rewolucyjne albo teksty nieobyczajne. System represyjny w zaborze pruskim, 
oparty na szczegółowych zapisach prawnych, ingerujący dopiero po ukazaniu się 
inkryminowanego dzieła, paradoksalnie dawał wydawcom spore pole manewru. Był 
bardziej liberalny w stosowaniu prawa, zdarzały się wprawdzie konfiskaty nakładów, 
ale koncesji wydawniczych raczej nie odbierano, zwłaszcza gdy stopniowo zmienia-
ła się polityka zagraniczna Prus, a Rosja carska z sojusznika stawała się przeciw-
nikiem politycznym 35. Ponieważ listy i pozostałe pisma Mochnackiego nie zawiera-
ły ostrych sformułowań wymierzonych w Prusy czy w Niemców, z kolei Austrię 
nawet w swoich enuncjacjach autor Listów oraz Pism politycznych postrzegał jako 
bez mała sprzymierzeńca narodu polskiego, nie istniały tedy większe przeszkody 
do publikacji. Nadto cała materia treściowa stanowiła już raczej przedmiot studiów 
historycznych. Tym samym w 1863 roku Dzieła Mochnackiego w pięciu tomach 
mogły się już ukazać drukiem w Poznaniu (byłoby to oczywiście niemożliwe pod 
zaborem rosyjskim), zwłaszcza że Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831 
zostało właśnie opublikowane w konkurencyjnej firmie niemieckiej B. Behra w Ber-
linie, która miała też swoją filię w Poznaniu. Nie da się w tej sytuacji uzasadnić 
istniejących różnic między pierwodrukiem a zapisami w autografach ingerencjami 

mimo że nie miał ku temu wystarczających kompetencji. Zob. M. R y s i e w i c z, Antoni Walewski: 
historiozofia wyklętego lojalisty. „Politeja” 2014, nr 6. – M. A. J., Profesor Antoni Walewski – (nie)- 
sławny ultrarojalista z Humnisk. Na stronie: http://cit.muzeum.brzozow.pl/?page_id=9254 (data 
dostępu: 15 I 2020).

34 Zob. Listy Maurycego Mochnackiego i brata jego Kamila [...], s. 278–279.
35 Na ten temat zob. m.in. G. K u c h a r c z y k, Cenzura pruska w Wielkopolsce w czasach zaborów 

1815–1914. Poznań 2001, s. 151–181 n. – M. R a j c h, Cenzura pruska w Wielkopolsce w la- 
tach 1848–1918. Poznań 2004, zwłaszcza s. 109–118.
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cenzury politycznej – choć początkowo tak właśnie przypuszczałem. Owe odstępstwa 
od autografów musiały powstać w trakcie przygotowywania przez matkę listów do 
druku. Mochnacka zresztą nie kryła się z celem publikacji, wyeksponowała go 
bowiem w komentarzu po ostatnim zawartym w książce dokumencie epistolarnym:

Tak ukończyłam zbiór tych listów, najdroższą oraz najboleśniejszą pamiątkę po synach moich. 
Niech ta pamięć zostanie dla przyszłego pokolenia jako chluba familii, niech następnie synowie trzecie-
go brata Tymoleona, Kamil i Maurycy, przejąwszy się cnotami, charakterem i przymiotami dwóch 
swoich stryjów, Maurycego i Kamila, starają się naśladować te wielkie wzory swej familii 36.

Edycja miała tedy służyć chwale rodziny. Tymoleon Mochnacki – jak sugeruje 
matka – nazwał swoje dzieci z pierwszego małżeństwa imionami braci. Nie jest to 
prawda! Jego zachowany testament, datowany 12 VII 1882, wymienia wprawdzie 
dwóch synów, ale są nimi Seweryn i Karol. Inne dokumenty rodzinne, w tym kore-
spondencja, również to potwierdzają. Mochnacka podkoloryzowuje więc historię 
rodzinną, aby w odbiorze czytelniczym prezentowała się ona zacniej. Przy czym 
wnukowie Maurycy i Kamil istotnie żyli – z tym że Maurycy był synem z drugie- 
go małżeństwa córki Klementyny Kuleszy (zmarł zresztą młodo, w wieku 17 lat, 
w 1859 roku), a Kamil, którego listy zachowały się w domowym archiwum Moch-
nackich, to bodaj syn Olimpii Goreckiej (nie udało mi się tego jednoznacznie do-
wieść), najmłodszej córki Marii i Bazylego. Tymoleon miał jeszcze syna z drugiego 
małżeństwa (z Wandą Borecką), który urodził się w roku 1881, więc babka nie 
mogła go poznać, gdyż zmarła – przypomnijmy – w 1869 roku. Nadano mu imię... 
Maurycy. Zagmatwane są dzieje rodu. Trzeba je jednak rozszyfrować, by skomen-
tować listy. W odniesieniu do przekazów Walewskiego i Dembowskiego nie jest to 
akurat potrzebne, ale w całym zbiorze owe koligacje rodzinne pełnią znaczącą 
funkcję. Mochnacka chciała pięknie przedstawić także „trzeciego brata” – Tymo- 
leona, który imionami znakomitych braci nie nazwał jednak swoich synów z pierw-
szego małżeństwa, z kuzynką Zosią z Pągowskich, córką siostry matki.

Listy Walewskiego i Dembowskiego zostały w edycji poznańskiej oddzielone od 
siebie notą objaśniającą autorstwa Mochnackiej. Chyba dla utrzymania narracji 
ukazującej rozpacz rodziców po stracie synów i spotęgowania nastroju żałoby 
(w nocie występują odwołania religijne typu lamentacyjnego) „rodzinna edytorka” 
wprowadza w błąd czytelników fałszywą informacją, jakoby list majora Dembow-
skiego nadszedł kilka dni po wcześniej datowanym liście Walewskiego 37. Rękopis 
jednoznacznie wskazuje, że to nieprawda. Oba listy jeden po drugim napisane są 
na tychże samych kartach, a list drugi, majora Dembowskiego, rozpoczyna się 
zaraz po zakończonej wypowiedzi Walewskiego, na trzeciej karcie autografu, w pią-
tej linijce od góry. To jeden przekaz epistolarny z różnych dni stworzony przez dwóch 
autorów. Ale manipulacje tekstowe Mochnackiej sięgają dalej i dotykają większości 
zdań z listów. Wiele fraz zostało przekształconych składniowo, fleksyjnie oraz in-
terpunkcyjnie. Odmian tego typu jest bardzo dużo i mają one w zamyśle zapewne 
poprawić styl czy podać lepszą redakcję tekstu. Trudno dopatrzyć się niestaranno-

36 Listy Maurycego Mochnackiego i brata jego Kamila [...], s. 289.
37 Ibidem, s. 278–279.
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ści zecera, albowiem odnajdujemy tu zbyt wiele zniekształceń w relacji do orygina-
łów, co nie znaczy, że nie mogły się też przytrafić niezamierzone omyłki w druku. 
Poważniejszy charakter mają jednak zamiany wyrazów bądź całych zwrotów oraz 
dopisywanie zdań, których brak w autografie, a które powodują przekształcenia 
semantyczne pierwotnej wypowiedzi.

Wymieńmy na początku kilkadziesiąt (!) wybranych przykładów z grupy odmian, 
których celem mogły być tylko retusze redakcyjne i stylistyczne, w mniemaniu 
„edytorki” lub wydawcy (bo i tej hipotezy nie da się całkowicie pominąć) mające 
nadać literacki polor listom. To zniekształcenia najmniej może ważne dla treści 
przekazu, choć z punktu widzenia dzisiejszych praktyk edytorskich są one inge-
rencjami bezzasadnymi i niedopuszczalnymi, wymuszającymi zmiany struktur 
gramatycznych całego zdania przez wprowadzenie innego rodzaju gramatycznego, 
czasu, liczby bądź trybu; w niektórych wypadkach możliwe było również po prostu 
niestaranne odczytanie rękopisu.

W katalogu tym na pierwszym miejscu każdorazowo podaję zapis autografu, na 
drugim – pierwodruku: „zapewne” / „pewnie”; „nieznajomym” / „nieznanym”; „po-
lecić” / „zalecić”; „łasce ojca” / „sercu ojca”; „swym” / „swoim”; „śmiało to mówię” 
/ „śmiało to wyrzec mogę”; „w emigracji” / „w naszej emigracji”; „nierozdzielnie” / 
„nierozdzielni”; „nic nas już nie rozłączy, pochlebiam sobie” / „pewno już nic nas 
nie rozłączy, pochlebiać to sobie śmiem”; „przywiązany z charakteru swego” / „zna-
ny z charakteru swego”; „dobrotliwie otwarta jego dusza” / „dobrotliwa jego dusza”; 
„rodzinny” / „familijny”; „najmilej rozmawiać” / „najmilej mu ze mną rozmawiać”; 
„wyjechał” / „pojechał”; „zawiózł i odwiózł” / „odwiózł i przywiózł”; „a kopie przesłać 
Maurycemu niezwłocznie” / „a kopią przesłać do Paryża niezwłocznie”; „nic zatrwa-
żającego” / „nic zastraszającego”; „prześladują tą nieszczęsną familią” / „prześla-
dują tę nieszczęsną rodzinę”; „wprzód” / „sam wprzódy”; „aby zaniechał” / „aby 
porzucił”; „bezpośrednio wpływa” / „bez wątpienia wpływa”; „zagroziłem” / „groziłem 
Maurycemu”; „postanowiłem przeto” / „postanowiłem nareszcie”; „miarkować” / 
„umiarkować”; „a on tyle kochającym” / „a on sam jest tyle kochającym”; „ofiaro-
wane Maurycemu” / „ofiarowanie ich dla Maurycego”; „usługi” / „posługi”; „pod 
okiem rodzicielskim” / „pod okiem rodziców”; „cała emigracja, cała francja” / „cała 
emigracja, że tak rzekę, cała francja”; „były swary” / „nastąpiły swary”; „subwencje” 
/ „miesięczne gaże”; „dla wypoczynku” / „dla odpoczynku”; „zawiózł” / „wywiózł”; 
„zmusić” / „przymusić”; „płonną nadzieją” / „nadzieją niepewną”; „niezbyt dobry” / 
„nie było dobre”; „pijówki” / „pijawki”; „generał” / „jenerał”; „strzały” / „strzelanie”; 
„ciągle się powtarzały” / „ciągle powtarzano”; „wspomniał w końcu” / „zakończył 
tymi wyrazy”; „zakonserwowane” / „zachowane”, i wiele innych. W owych popraw-
kach, świadczących o idiosynkrazjach tudzież przyzwyczajeniach językowych redak-
tora, można jednak dostrzec niekonsekwencje. Niekiedy dawniejsza „familia” zamie-
nia się w „rodzinę”, innym razem odwrotnie. Współcześnie brzmiący „generał” (taki 
zapis mamy w autografach) został zastąpiony archaicznym „jenerałem”. Odnajdu-
jemy drobne dopiski, które mają ujednoznaczniać treść w sytuacji, gdy „edytorowi” 
wydaje się, że czytelnik może nie wiedzieć, o kim jest akurat mowa w liście. Kiedy 
indziej wtrącenia mają sugerować prawy charakter piszącego, co w dalszej kolejno-
ści będzie współgrać z hagiograficzną wręcz notą umieszczoną w edycji między 
sztucznie oddzielonymi w ten sposób od siebie listami.
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Sporą grupę odmian tekstowych stanowią opuszczenia słów względem rękopisu, 
opuszczenia, których zasadności trudno dociec. Być może to rezultat złego odczy-
tania autografu czy raczej przeoczenia w kopiariuszu, który zapewne stanowił pod-
stawę edycji. Wszystkich opuszczeń nie sposób tu przytoczyć – zajęłyby one zbyt 
wiele miejsca. Niektóre wydają się jednak znaczące. Otóż fragment z autografu: 
„każdego wydarzenia domowego” skrócono do formy: „każdego wydarzenia”; „roda-
cy do niego przywiązani” zamieniono w pierwodruku na skromniejsze „rodacy przy-
wiązani”, a pierwotny zapis: „żadnego jednak niebezpieczeństwa” w edycji poznańskiej 
brzmi: „żadnego niebezpieczeństwa”. Ważniejsze są dopowiedzenia „edytorki”, które 
kreują wizerunek syna lub potęgują uczucia rodzicielskie. Tak więc Walewski wraz 
z innymi kolegami z zakładu w Auxerre dbał o „zdrowie Maurycego”, a z pierwodru-
ku dowiadujemy się, iż dbał o „dobro Maurycego i jego zdrowie”. W rękopi- 
sie czytamy, że Walewski próbuje wpłynąć na przyjaciela, by ten nie marnotrawił 
energii i zdrowia, w związku z czym Mochnacki stwierdza w liście: „oponowałem się 
[tj. przeciwstawiałem] jednak”, tymczasem w pierwodruku mamy dopowiedzenie: 
„oponowałem przeciw temu jemu poświęceniu się nowemu”, i w tym celu „używałem 
naszych przyjaciół”, natomiast w pierwodruku czytamy: „wzywałem ku pomo- 
cy naszych przyjaciół”. Zważywszy na determinację przyjaciela, ostatecznie ustąpił: 
„gniewałby się na mnie” – tego ostatniego zwrotu w ogóle nie ma w rękopisie! Kreo- 
wany jest obraz Mochnackiego, który do ostatnich chwil życia walczy z przeciwno-
ściami i angażuje się w nowe polityczne projekty (w rękopisie toczy: „polityczną 
walkę”, w pierwodruku: „polityczne walki”, w innym miejscu czytamy w autografie, 
że Maurycy zajmuje się „sprawą publiczną”, a w pierwodruku – „sprawami publicz-
nymi”). fragment z autografu: „nigdy żyjący nie miał obszerniejszej sławy” został 
w pierwodruku zastąpiony patetyczniejszą frazą: „Nigdy nikt z żyjących nie miał 
takiego wzięcia u ludzi, jakie posiada dziś Maurycy”. Już po tym zestawieniu widać, 
że manipulacje tekstowe są świadome. Narracja ma charakter hagiograficzny. Ostat-
ni raport o stanie zdrowia został podpisany przez „dwóch polskich, pięciu francuskich 
lekarzy” (autograf), lepiej jednak chyba wybrzmiewało: „przez wszystkich sześciu 
francuskich lekarzy” (pierwodruk). Trudno to zaklasyfikować do rzędu pomyłek 
druku, poprawek stylistycznych czy niefrasobliwego odczytywania rękopisu. Znie-
kształcenia tekstowe są nazbyt znaczące, a ich kierunek – jednoznaczny. Walewski 
w pięknej, pełnej współczucia, naturalnej frazie zwraca się do Bazylego Mochnac-
kiego: „Obywatelu bez ojczyzny, nieszczęsny Ojcze skołatany!”, zamienionej w pier-
wodruku na retoryczny adres: „Obywatelu bez ojczyzny! Nieszczęśliwy Ojcze!”, 
jakby rzecz dotyczyła wiecu. I dalej: „zniosłeś los obywatela i ojca, śmielej jak szczęś- 
liwemu doniósłbym wszystko...” (autograf) przekształcono w edycji na: „Obywatelo-
wi tak godnemu, ojcu tak dobremu, doniósłbym wszystko choćby najokropniejsze”, 
i włożono w usta nadawcy listu dalszy ciąg zdania, którego Walewski nie napisał: 
„bo wiem, że to wszystko potrafiłby znieść jako mąż w całym znaczeniu tego wyrazu” 
(pierwodruk).

Bazyli Mochnacki został więc także uwznioślony zgodnie z powziętym wcześniej 
założeniem, matka i żona wyznaczyła zaś sobie tylko skromną rolę opiekunki, ża-
łobniczki i strażniczki dobrego imienia familii, starając się nie eksponować roli re-
daktorki listów, a rola to była – jak widać – niechlubna. Emocje i uczucia wzięły górę 
nad troską o staranność przekazu. Czy można to nazwać fałszerstwem? Chyba nie. 
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Ale manipulacją tekstową na pewno tak. Dobrze to również ukazuje krótszy list 
Dembowskiego z opisem pogrzebu Maurycego (ingerencji w tekst jest tu mniej z ra-
cji skromniejszej objętości), gdzie „myśli nieboszczyka” zastąpiono „myślami Mau-
rycego”, „ciało zmarłego” – „ciałem Maurycego”, a postanowienie emigrantów stoją-
cych nad grobem zmarłego zostało wzbogacone o następne zdanie, którego nie ma 
w autografie. Po przemówieniu majora, zakończonym słowami: „Pamięć Maurycego 
będzie wieczną, bo jego dzieła mu to zapewniają”, następuje zapewnienie: „zatrud-
niamy się postawieniem mu nagrobka”. Tymczasem w pierwodruku po zdaniu 
kończącym mowę funeralną czytamy dodatkowo: „Ale my, chcąc się wywiązać 
z wdzięczności dla ziomka, sławą narodowi należącego, zatrudniamy się postawie-
niem mu pomnika”. To bardzo znaczące przekształcenie semantyczne: naród otacza 
czcią zasłużonego bohatera, a emigranci wznoszą nie „nagrobek” (rękopis), lecz 
„pomnik” (pierwodruk). I temu też zamierzeniu pomnikowego wydania miała służyć 
poznańska edycja przygotowana przez matkę, autoryzowana wprawdzie, ale zarazem 
w dużym stopniu zniekształcająca treść listów.

Współczesny edytor doprawdy musi na długo ugrzęznąć w głębinach czyśćca, 
by wydobyć zeń oczyszczony dokument, odtwarzając przy tym okoliczności jego 
powstania i późniejsze przygody tekstowe. Edycje listów z XIX stulecia są pełne 
zniekształceń redakcyjnych oraz ingerencji cenzury rodzinnej lub politycznej. Od 
tekstowych manipulacji nie są również wolne niektóre edycje XX-wieczne, zwłasz-
cza przedstawiające korespondencję pisarzy emigracyjnych. Niby wszyscy o tym 
wiemy, ale za każdym razem warto bliżej przyjrzeć się poszczególnym dokumentom, 
by wydobyć z nich nieskażony kształt pierwotnego przekazu oraz intencje wydaw-
ców. „Hermeneutyka edytorska” stanowi nie tyle dziedzinę zbytecznej ekwilibrysty-
ki filologicznej, jak mogą sądzić niektórzy urzędnicy czy naukowi dyletanci, ile 
fundament wszelkiej „humanistyki rozumiejącej” 38.
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As based on two letters from the Mochnacki family archive, one by Antoni Walewski and one by Stefan 
Dembowski, the article presents the manipulations and textual transformations that the texts underwent 
for the Poznań edition of the correspondence issued in the year 1863. In the work of the editor who 
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preparation of the edition calls for numerous competencies and is situated between science and art. 
Additionally, it is connected with solving “pre-editorial” problems, which can be labelled as “editorial 
hermeneutics.” The correspondence in Jan Konstanty Żupański’s edition offers an insight into the state 
of editorial awareness of the mid-19th century—the period in which the notions of editorial reliability 
and criticality were not fully formulated. Collating the first edition with the manuscripts allows to show 
the relaxed attitude of the then editors to textual sources, and an unusual mode of creating content. 
The 19th century editions of letters abound in editorial distortions and interventions resulting from fam-
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38 Określenie M. J a n i o n  (Humanistyka: poznanie i terapia. Warszawa 1974; wyd. 2: 1982).
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MOCHNACKI NA NOWO ODKRYWANY DWA NIEZNANE RĘKOPISY LISTÓW

Opracowała 
AGNIESZKA MARKUSZEWSKA Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

Miesiąc przed śmiercią, w liście „do najdroższych rodziców” z 6 XI 1834 (opubliko-
wanym jednak prawie 30 lat później, kiedy panowała moda na ogłaszanie różnego 
rodzaju „pism prywatnych”), schorowany Maurycy Mochnacki wyznał z goryczą:

W emigracji wojna domowa trwa ciągle. Mnóstwo partii, rozjątrzenia coraz większe. Nie ma końca 
temu wszystkiemu. O co idzie? Co by to wszystko znaczyło? Na to odpowiedzieć trudno, i nigdy dosta-
tecznie! Jest partia jedna, co się chce nazywać demokratami, druga jest partia Dwernickiego, który się 
prowadzi Bóg wie po jakiemu, trzecia jest partia dyplomatyczna, do czwartej należą ci wszyscy, którzy 
nie chcą o niczym wiedzieć i tylko w pokoju chcieliby się doczekać jakiejś pomyślnej pory. Te stronnic-
twa wojują ze sobą w gazetach i pojedynkują się indywidualnie. Już mnie to wszystko znudziło do 
najwyższego stopnia 1.

Przedśmiertny list romantycznego krytyka i polistopadowego emigranta, tak 
bardzo zaangażowanego w propolską działalność polityczną we francji, to jedyna 
wypowiedź epistolarna Mochnackiego, której autentyczności nie jesteśmy w stanie 
dzisiaj zweryfikować. W Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie wśród auto-
grafów zebranych przez znanego kolekcjonera Cypriana Walewskiego (t. 6, wiek 
XIX: Ł–O, sygn. 717, k. 651–652) oraz w prywatnym archiwum Marty Ławacz, 
spadkobierczyni bogatej spuścizny po Marii z Pągowskich Mochnackiej (matce 
krytyka), zachowały się rękopisy prawie wszystkich listów słanych przez Mauryce-
go i Kamila Mochnackich do rodziny pozostawionej w Galicji. Po raz pierwszy 
ukazały się one w 1863 r. nakładem poznańskiego wydawcy Jana Konstantego 
Żupańskiego za zgodą matki autora jako jeden z tomów Dzieł Maurycego Mochnac-
kiego 2. Wyjątkiem jest jednak zacytowana korespondencja. Jej autograf od wielu 
lat pozostaje nieznany: nie ma go ani w zbiorach krakowskich, ani w Bibliotece 
Polskiej w Paryżu, gdzie przeprowadzono specjalną kwerendę, ani w archiwum Mar-

1 M. M o c h n a c k i, list do rodziców, z 6 XI 1834. W: Listy Maurycego Mochnackiego i brata jego 
Kamila, wyszłych z wojskiem polskim do Francji w roku 1831, pisane z Paryża, Metz i Avignon do 
rodziców swoich w Galicji. Poznań 1863, s. 264. Dzieła. Wyd. jedynie prawne, ogłoszone z wiedzą 
matki autora. T. 1.

2 Na całość – oprócz listów – złożyły się następujące tomy: Powstanie narodu polskiego w roku 1830 
i 1831 (t. 2–3), Pisma rozmaite. Oddział porewolucyjny (t. 4), O literaturze polskiej w wieku dzie-
więtnastym (t. 5).
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ty Ławacz 3. Autentyczność przywołanego fragmentu i zawartego w nim opisu emi-
gracyjnych kłótni (o których jesienią 1834 w istocie było głośno) 4 z łatwością 
można by zatem podać w wątpliwość. Nie dysponujemy wszak rękopisem.

Dla historyka badającego rozwój edytorstwa w XIX w. oraz dawne sposoby 
postępowania z autografami tom z korespondencją braci Mochnackich z r. 1863 sta-
nowi ciekawy materiał analityczny co najmniej z kilku powodów. Jest on szczegól-
nym przykładem wydawniczej silva rerum, prezentującej nie tylko wypowiedzi 
epistolarne autorów wymienionych na karcie tytułowej, ale i wiele innych tekstów. 
Pod wspólną okładką opublikowano bowiem i rodzinną korespondencję braci Moch-
nackich, i listy ich bliskiego przyjaciela, towarzysza emigracyjnej niedoli, Michała 
Podczaszyńskiego, oraz wspomnienia Mochnackiej i jej liczne drobiazgowe komen-
tarze objaśniające treść epistolografii. Pośród tych materiałów znalazły się także 
m.in. wycinki z gazet francuskich (dotyczące chociażby koncertu fortepianowego 
Maurycego w Metzu), ustępy z polskich pism emigracyjnych, w tym artykuły Pod-
czaszyńskiego, i listy osób postronnych, nie związanych z rodziną: Antoniego Wa-
lewskiego, majora Stefana Dembowskiego czy pani Turqui, „gospodyni domu, 
w którym mieszkał Maurycy” w Auxerre. Ten wyjątkowy zbiór jawi się jako swoista 
„hydra familijnych pamiątek”: wszak nad wspomnieniami szczęśliwymi przeważa-
ją tu wspomnienia raczej gorzkie. Można go też określić jako księgę pamięci, sui 
generis album rodzinny mający przynieść ukojenie matczynemu sercu. To bowiem 
Mochnacka – co należy podkreślić – jest rzeczywistą autorką zbioru: dzięki jej sta-
raniom listy synów stały się częścią większej całości, szerzej pomyślanego projektu 
wydawniczego. Tomu z r. 1863, do druku przygotowanego już jednak 20 lat wcześ- 
niej (1842), nie można więc traktować, jak już wspomniano, jako tradycyjnej edycji 
listów prywatnych. Pomieszczony w zbiorze materiał zmienia perspektywę badaw-
czą – tom powinien być rozpatrywany w innych niż dotychczas kategoriach: jako 
edytorskie miscellanea o charakterze pomnikowo-wspomnieniowym, antologia 
tekstów dokumentująca ślady niezwykłego i tragicznego życia, poświadczonego nie 
tylko listowną opowieścią. Na tle ogłaszanych w drugiej połowie XIX w. tomów 
epistolarnych edycja Żupańskiego znacząco wyróżnia się zawartością i układem. 
Jak wiadomo, korespondencję wielkich poetów i pisarzy często wówczas poprze-
dzano apologetycznymi wstępami (casus listów Narcyzy Żmichowskiej) bądź opa-
trywano rozbudowanymi komentarzami wydawców tudzież obszernymi przypisami 
pełniącymi funkcje kreacyjne (przykład korespondencji Adama Mickiewicza i Zyg-
munta Krasińskiego). Tak dużą różnorodnością treści i formy, z jaką mamy do 
czynienia w przypadku listów braci Mochnackich, nie cechuje się jednak żaden 
XIX-wieczny zbiór epistolografii romantycznej 5.

Omawiany tom jest interesujący jeszcze z innego powodu, dla tych rozważań 

3 Archiwum to opisał ostatnio M. S t r z y ż e w s k i  w artykule Nieznane archiwum rodzinne Moch-
nackich („Sztuka Edycji” 2019, nr 1).

4 Zob. Z. W ó j c i c k a, Dwaj przeciwnicy ideowi: Ludwik Nabielak i Maurycy Mochnacki. „Napis” t. 7 
(2001). – S. K a l e m b k a, Tworzenie się organizacji i poszukiwanie dróg ideowych. W: Wielka 
Emigracja 1831–1863. Toruń 2003, s. 124–128.  

5 Ówczesne zwyczaje związane z publikowaniem korespondencji opisała niedawno T. W i n e k  (Dzie-
więtnastowieczne pytania i deklaracje dotyczące wydawania listów. „Sztuka Edycji” 2019, nr 1).
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najistotniejszego. Otóż ukazuje on szereg zabiegów redakcyjnych służących wy-
kreowaniu wizerunku nadawców korespondencji oraz odkrywa znamienne dla 
XIX stulecia strategie kreślenia (za pomocą różnego rodzaju rozwiązań i „technik” 
edytorskich) założonych z góry „portretów biograficznych”. Z tego typu działania-
mi mamy tu do czynienia na wielu płaszczyznach tekstowych. Określoną lekturę 
korespondencji narzucają nie tylko noty, wspomnienia i komentarze matki poli-
stopadowych emigrantów, starającej się usprawiedliwić wszystkie, nierzadko 
kontrowersyjne poczynania Maurycego Mochnackiego, upiększyć jego obraz tudzież 
sprostować plotki i potwarze rzucane przez lata pod adresem syna 6. W tomie waż-
ną funkcję pełnią też liczne odstępstwa od tekstu rękopiśmiennego, pozaautorskie 
modyfikacje zniekształcające zarówno styl, jak i sens pierwotnego zapisu, często 
niemal w całości zmieniające oryginalne brzmienie korespondencji. Autorką tych 
zmian, jak przekonująco dowodzi Mirosław Strzyżewski, także jest Mochnacka, 
w edycji wielokrotnie przyjmująca rolę nie tylko „cenzora rodzinnego”, ale i współ-
twórczyni „biografii pomnikowej” syna 7. Prawie wszystkie jej działania (niewolne 
również od wielu tekstowych manipulacji oraz jawnego fałszowania przekazu 
źródłowego) zmierzają do jednego, ściśle określonego celu: wyidealizowania wize-
runku syna, podkreślenia jego zalet i zdolności, wyeksponowania nietuzinkowego 
charakteru. O swoich intencjach Maria Mochnacka otwarcie pisała chociażby 
w nocie zamieszczonej pod ostatnim listem Maurycego, gdzie informowała czytel-
nika o najważniejszym aspekcie edycji: upublicznienie rodzinnej korespondencji 
miało przynieść „chlubę familii” i ukazać „przyszłym pokoleniom” cnoty i wzory 
godne naśladowania 8. Tak więc, pragnąc np. zataić nieco wstydliwe fakty z życia 
Mochnackiego, skrupulatna „edytorka” usuwa niektóre fragmenty listów, pomija 
kontrowersyjne w jej opinii zdania i zastępuje je nowymi, subtelniejszymi passu-
sami. Ingerując w treść korespondencji, ukrywa rodzinne scysje i niepowodzenia, 
nierzadko osłabia nadmierną emocjonalność wypowiedzi i skreśla niepochlebne 
komentarze na temat innych osób (casus nieudanego małżeństwa Klementyny 
Mochnackiej z Maciejem Grodzieckim i gróźb do niego kierowanych). Unika przy 
tym zniesławiania postaci powszechnie znanych i cenionych, np. Joachima Lele-
wela czy generała Karola Kniaziewicza, których Maurycy Mochnacki w listach 
bynajmniej nie oszczędzał. Autor Powstania narodu polskiego w roku 1830 i 1831 
często formułował inwektywy pod ich adresem. Lelewela ironicznie nazywał „Him-
ciem” i „intrygantem”, a Kniaziewicza – dla odmiany – „starym głupcem”. Upu-
blicznienie tych nieobyczajnych treści mogłoby wywołać skandal i sprowokować 
ataki polityczne związane z działalnością emigracyjną Maurycego. Jak widać, 
Mochnackiej nie umyka żaden szczegół, z uwagą czyta ona wszystkie fragmenty 
korespondencji, czuwa nad wymową emocjonalną niemal każdego zdania. Teza 

6 O XIX- i XX-wiecznej czarnej legendzie M. Mochnackiego zob. M. S t r z y ż e w s k i, Legenda Moch-
nackiego. W zb.: Polska literatura współczesna wobec romantyzmu. Red. M. Ł u k a s z u k, D. S e-
w e r y n. Lublin 2007.

7 Zob. artykuł M. S t r z y ż e w s k i e g o  Zmagania edytora korespondencji XIX-wiecznej. O rękopisach 
listów Antoniego Walewskiego i Stefana Dembowskiego z archiwum rodzinnego Mochnackich, za-
mieszczony w tym zeszycie „Pamiętnika Literackiego”.

8 Zob. Listy Maurycego Mochnackiego i brata jego Kamila [...], s. 289.
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o wpływie matki na ostateczny kształt wydania, o jej znaczących ingerencjach 
w treść i sens listów jest więc niepodważalna. Dowodzą tego szczegółowa analiza 
różnic między zachowanymi przekazami (tutaj zaprezentowana na przykładzie 
dwóch listów) oraz rekonstrukcja głównych założeń tomu, zawartych w materiałach 
uzupełniających zbiór: w notach Mochnackiej, w jej bogatych w szczegóły wspo-
mnieniach i komentarzach.

Mimo wielości sposobów manipulowania zapisem oryginalnym cel wskazanych 
zabiegów pozostaje taki sam: ukazanie synów z jak najlepszej strony, niemal bez 
wad i niedoskonałości charakterologicznych. Wierność rękopisom schodzi na plan 
dalszy, a skrupulatność edytorska ustępuje miejsca wydawniczej mistyfikacji. 
W tomie z 1863 r. to nie Maurycy do nas przemawia – czytając zbiór, przyjmujemy 
perspektywę jego matki. Czy zatem cytowany na początku artykułu fragment listu 
jest wiarygodny i czy z całkowitą pewnością można go traktować jako wypowiedź 
Mochnackiego? Obawiam się, że nie. I to nie tylko dlatego, że mowa w nim o ów-
czesnej sytuacji politycznej, czyli o sprawach dyskusyjnych. Autentyczność prze-
kazu podważa przede wszystkim lektura niedawno odnalezionych dwóch rękopisów 
listów (dotąd nie znanych), które – podobnie jak pozostała korespondencja – zna-
cząco różnią się od wersji z pierwodruku. Co więcej, są to wypowiedzi bezpośrednio 
poprzedzające przedśmiertny list Mochnackiego. Tworzą z nim swoistą epistolarną 
triadę, głównie ze względu na pokrewną tematykę i podobne emocje.

Różnic tekstowych między zapisem rękopiśmiennym a pierwodrukowym w dwóch 
przedstawianych tu listach jest 115. W list z 25 VII 1834 zaingerowano 47 razy, 
a w korespondencję z 2 IX 1834 – 68. W trakcie porównywania przekazów odnoto-
wywano jedynie zmiany najważniejsze. Gdyby kolaudacja tekstowa obejmowała 
odstępstwa od oryginału w zakresie ortografii, interpunkcji tudzież składni zdania, 
odmian byłoby znacznie więcej. W artykule ograniczono się do omówienia różnic 
najistotniejszych, nierzadko zmieniających sens oraz wymowę emocjonalną wielu 
listowych fragmentów. Szczegółowe zestawienie ingerencji pozaautorskich w od-
niesieniu do całej zachowanej korespondencji braci Mochnackich zostanie opubli-
kowane w jej nowym wydaniu książkowym. Ponadto, jako że oba listy w wersji 
rękopiśmiennej i pierwodrukowej znacząco się od siebie różnią i mogą być de facto 
traktowane jako zapisy ze sobą nietożsame, zdecydowano się podać je tutaj w peł-
nym brzmieniu. Listowe wypowiedzi Maurycego Mochnackiego z 25 VII i 2 IX 1834, 
podkreślmy, były dotąd znane li tylko w wersji zniekształconej i tak też cytowano 
je w literaturze przedmiotu.

Najliczniejszą grupę różnic między przekazami tworzą tzw. poprawki stylistycz-
ne, wprowadzane do listów zapewne po to, aby wyeliminować z nich wszelkiego 
rodzaju niedoskonałości pierwotnego zapisu, zwłaszcza dość częste potknięcia 
pióra i usterki językowe. Ingerencja w tekst korespondencji dotyczy tu więc przede 
wszystkim zmiany szyku, dopisywania do wersji rękopiśmiennej nowych słów 
i zwrotów oraz zastępowania ich innymi, w opinii wydawców zapewne stosowniej-
szymi sformułowaniami. Znając edytorskie praktyki Jana Konstantego Żupańskie-
go, słynącego w środowisku księgarskim z rzetelności w opracowywaniu wydawa-
nych materiałów (w szczególności o charakterze źródła) i wierności autografom 
(chlubnym przykładem są tu zwłaszcza Pisma rozmaite Joachima Lelewela z 1863 ro-



Mochnacki na nowo odkrywany. Dwa nieznane rękopisy listów 105

ku) 9, i po szczegółowej analizie tekstowej można sformułować tezę, że to matka 
starała się wydoskonalić – w jej oczach niekiedy ułomny – zapis epistolarny. Wsku-
tek wprowadzanej korekty i niepotrzebnych z dzisiejszej perspektywy retuszy sty-
listycznych wiele znamiennych dla Maurycego sformułowań zastąpiono mniej 
wyrazistymi zwrotami i przyczyniono się tym samym do zatracenia charakterystycz-
nego dla autora sposobu budowania wypowiedzi, formułowania myśli in statu nas- 
cendi. Warto przyjrzeć się tylko kilku wybranym poprawkom tego typu.

Zacznijmy od korekt najprostszych i – zdawałoby się – mało znaczących, które 
jedynie z pozoru nie zmieniają sensu wypowiedzi. W pierwszym z zachowanych 
listów (z 25 IX 1834) w miejscu takich rękopiśmiennych zapisów, jak: „bardzo 
dawno”, „te listy ze mną się minęły”, „blisko drukarni”, „bardzo jestem zatrudniony”, 
„drogi Papo”, „zaręczam kochanego Papę”, „Cóż ja”, „zaręczyć mógłbym”, „Oświad-
cza, każe oświadczać”, „Adres mój, kochany Papo, jest ten”, „cioci Zofii”, „miał 
ciągle kapelusz zdjęty”, w pierwodruku pojawiają się pokrewne im zwroty: „dawno 
bardzo”, „te listy się ze mną minęły”, „bardzo blisko drukarni”, „bardzo jestem 
zatrudnionym”, „kochany Papo”, „zaręczam kochanemu Papie”, „Co ja”, „zaręczyć 
bym mógł”, „Oświadcza i każe oświadczać”, „Adres mój, kochany Papo, jest ten 
sam”, „mojej cioci Zofii”, „miał ciągle kapelusz zdjęty z głowy”. Mimo że te stylistycz-
ne retusze nie przydają treści nowych znaczeń, to bez wątpienia zniekształcają 
pierwotne brzmienie listu i modyfikują zapis, podważając jego autentyczność. Po-
dobne „niewielkie” zmiany wprowadzono do wypowiedzi z 2 IX 1834. Czytamy w niej 
m.in.: „tegoż dnia”, „przychodzić do siebie”, „żyłem przez dni dwadzieścia”, „iż 
słabość już nie powróci”, „Wiadomości te”, „ale prawdziwie nie mam sił”, „Ale nie-
szczęścia tamtejsze nasze prywatne”, „bo za cóż”, „może być rozbita”, „Tak być 
musi”, „dom nasz jakie nieszczęście spotyka”, „i zaraz jak tylko się to stanie”, „roz-
szerzają niezgodę”. W poznańskiej edycji korespondencji w tych miejscach odnaj-
dujemy niby te same sformułowania i wyrażenia: „tego dnia”, „do siebie przychodzić”, 
„żyłem dni dwadzieścia”, „że słabość nie powróci”, „Wiadomości”, „ale prawdziwie, 
że nie mam sił”, „Ale nieszczęścia tamtejsze prywatne nasze”, „bo i za cóż”, „może 
być rozbitą”, „Tak musi być”, „dom nasz spotyka jakie nieszczęście”, „i zaraz jak 
się to stanie”, „rozszerzają niezgody”.

Przestawianie szyku zdań, zmienianie liczby gramatycznej z pojedynczej na 
liczbę mnogą (i odwrotnie), uzupełnianie wersji autografowej o nowe słowa bądź 
usuwanie z niej zbędnych wyrażeń, czyli – najogólniej rzecz ujmując – narzucanie 
rękopisom odmiennego, nieautorskiego stylu wypowiedzi, to stałe cechy omawia-
nego zbioru. Te swoiste zabiegi redakcyjne dotyczą niemal każdego fragmentu 
korespondencji, tak jakby Mochnacka uznała, że zachowane rękopisy nie nadają 
się do druku. Nie zawsze właściwy, „chropowaty” jej zdaniem sposób pisania syna 
należało bezwzględnie poprawić, skorygować wszystkie usterki stylistyczne i wyeli-
minować z niego językowe skazy. Prawdopodobnie też z tego powodu dbająca 
o każdy szczegół matka wyrugowała z tkanki obu listów słowa niezdarne, preten-
sjonalne, mało wyszukane i w jej mniemaniu być może niezbyt literackie. Wyraz 
„zbierze” zastąpiła np. słowem „uzbiera”, „wypatrywano” zamieniła na „upatrywano”, 

9 Zob. M. F o ć, M. R o m a n o w s k a, Jan Konstanty Żupański. Życie i dzieło. Poznań 1996, s. 77.
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„postawić” na „przystawić”, „pisała” na „opisała”, „niezmiernie trudna” na „bardzo 
trudna”, „wspomnę” na „przypomnę”, a „nie dozwala” na „nie pozwala”. Pod jej 
piórem „budowa” stała się z kolei „nawą”, „generał” został archaizującym „jenera-
łem”, „rewolucyjność” zaś niespodziewanie przekształciła się w „rewolucję”. Ręko-
piśmienne zdania: „jest szczęśliwy, iż mu się zdarza okazja dopomożenia Polakowi”, 
„jak żyję nigdy takich jak teraz nie odebrałem honorów, od wielkich i małych, od 
największych i najmniejszych” oraz „Pisząc historię, wszedłem, bo musiałem wejść, 
w stosunki z ludźmi, którzy rewolucję rządzili i zgubili – dawnymi nieprzyjaciółmi 
mymi”, po poprawkach wydawniczych przybrały następującą formę: „jest szczęśli-
wy, że mu się nadarza pora dopomóc Polakowi”, „jak żyję takich nie odebrałem 
honorów, od wielkich i małych, od największych do najmniejszych” i „Pisząc histo-
rią powstania, musiałem wejść w stosunki z ludźmi, którzy rewolucją rządzili 
i zgubili, z dawnymi nieprzyjaciółmi mymi”. Dopiero tak wygładzony tekst zdecy-
dowano się upublicznić – udostępnić czytelnikom w okazałej edycji pomnikowej, 
poprawnej pod względem językowym, zgodnej z wolą matki.

Korekty Mochnackiej często sięgały jednak dużo głębiej i wielokrotnie dotyczy-
ły semantycznej warstwy zdania. W lipcowym liście syna pierwotne „ani słowa 
i żadnej odpowiedzi” z tylko sobie znanych powodów „edytorka” poprawiła chociaż-
by na mniej wyraziste „ani słowa odpowiedzi”, a wymowne „Upały niezmierne tego 
roku w Paryżu” zastąpiła niejednoznacznym „Upały niezmierne tego roku”. Wydźwięk 
zdania został osłabiony także w przypadku informacji o wspólnym obiedzie u Ada-
ma Mickiewicza. W liście autor Powstania narodu polskiego w roku 1830 i 1831 
napisał: „Jest on [tj. Mickiewicz] niezmiernie szczęśliwy i kontent, przynajmniej tak 
się mi wydawało, kiedym był u niego na obiedzie przed ślubem w Sèvres”. W wersji 
opublikowanej czytamy natomiast: „Jest on niezmiernie szczęśliwy i kontent, przy-
najmniej tak się mi wydawało, kiedym był u niego na obiedzie w Sèvres”. Usunięcie 
znamiennego dopowiedzenia „przed ślubem” skutkuje zatarciem chronologii i nie-
możnością datowania wizyty Mochnackiego w Sèvres. Jest to o tyle ważne, że list 
Maurycego to jedyny zachowany przekaz źródłowy poświadczający owo spotkanie.

Jeszcze bardziej interesujących przykładów ingerowania w sens dostarcza list 
z 2 IX 1834, w którym – jak wspomniano – dokonano o wiele więcej modyfikacji 
treściowych. Opisując niedawno przebytą chorobę, Mochnacki zanotował: „Miałem 
kłucie w boku i bicie krwi do serca jak przeszłego roku. Widząc, że polscy dokto-
rowie nie mogą mi dać rady, wezwałem pomocy jednego z najsławniejszych lekarzy 
paryskich, Pana Riccord”. W pierwodruku ten fragment brzmi inaczej: „miałem 
kłucie w boku i bicie krwi do serca jak przeszłego roku. Widząc, że polscy dokto-
rowie nie mogą mi dać rady, wezwałem jednego z najsławniejszych lekarzy, pana 
Riccard”. Nie dość, że pan „Riccord” stał się panem „Riccard”, a zwrot „wezwałem 
pomocy” zamieniono na „wezwałem”, to jeszcze w druku wyraźnie zasugerowano, 
że lekarz Mochnackiego był sławny nie tylko w Paryżu, ale i w całej francji, a może 
też nawet w innych krajach europejskich. W kontekście cytowanej wypowiedzi 
usunięcie tego ważnego dopowiedzenia wydaje się nieprzypadkowe. W trakcie lek-
tury listu można bowiem odnieść wrażenie, że Mochnacki był postacią wyjątkową 
i znaną w kręgach ówczesnej emigracji politycznej – do tego stopnia, że o jego 
zdrowie dbali zarówno polscy lekarze, jak i najznamienitsi „doktorowie” europejscy.

Mochnacka z pietyzmem dbała też o to, by częste odniesienia do rodziny i przy-
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jaciół domu zawsze świadczyły o czułości, serdeczności, szacunku i przywiązaniu. 
Z pragnieniem wyeksponowania zażyłych więzi familijnych, ujawniającym się 
w korespondencji wskutek licznych ingerencji, mamy do czynienia także w wypo-
wiedzi z 2 IX 1834. Autor listu z przejęciem pisał wówczas (prawdopodobnie) 
o śmierci ciotki – „pani Lubinowej”, której „smutny koniec” miał „rozrzewnić” go 
„aż do płaczu”. Owszem, jak zaświadcza rękopis, wiadomość o ciotce była dla 
Mochnackiego przykra i w istocie doprowadziła go do łez. Nie użył on jednak wzmac-
niającego wypowiedź „aż”, a słowa „koniec” nie poprzedził sugestywnym przymiot-
nikiem „smutny”. Pierwotna wersja fragmentu jest zatem mniej emocjonalna niż 
wersja z pierwodruku i niewątpliwie wskazuje na inną temperaturę uczuć – choć 
nadal wysoką – względem tajemniczej „pani Lubinowej” (o ciotce Maurycego nie-
stety nic nie wiemy). To bez wątpienia matka rozpacza nad jej losem i to ona kreu-
je uczuciową atmosferę tego epistolarnego ustępu.

Podobnie dzieje się we fragmencie, który odnosi się do wieloletniego przyjacie-
la domu – Jana Henryka Sagatyńskiego. Aby ukazać jego oddanie rodzinie Moch-
nackich i gotowość niesienia pomocy niezależnie od okoliczności i sytuacji, skru-
pulatna „edytorka” dokonała znaczącej ingerencji w treść wrześniowego listu. 
Pierwsze słowa oryginalnego zapisu: „Wiele razy dom nasz jakie nieszczęście spo-
tyka, po tylekroć od młodości mojej spostrzegam około niego rękę przyjacielską 
kochanego i drogiego mojemu sercu Pana Jana Henryka!”, zmodyfikowała nastę-
pująco: „Wiele razy dom nasz jakie nieszczęście spotyka, po tylekroć od dzieciństwa 
mego spostrzegam...” Z wprowadzonej zmiany wynika, że przyjaźń z „panem Janem 
Henrykiem” trwała o wiele dłużej, niż zasugerował w liście Maurycy, i sięgała cza-
sów nie „młodości”, ale „dzieciństwa” pierworodnego syna. Podkreślenie zasług 
Sagatyńskiego i jego szczególnego przywiązania do familii, jak widać, było dla 
Mochnackiej ważniejsze niż zachowanie pierwotnego brzmienia autografu. Zamiast 
sprostować pomyłkę w przypisie lub w komentarzu do tego fragmentu zdecydowa-
ła się ona samowolnie przekształcić zdanie i nie pozostawić żadnej wątpliwości co 
do życzliwości i dobrego serca przyjaciela, któremu razem z mężem tak wiele za-
wdzięczała.

Matka polistopadowych emigrantów ton i sens wypowiedzi potrafiła zmienić 
również w odniesieniu do samej siebie. W liście z 25 VII 1834 Mochnacki poskarżył 
się na brak korespondencji z Galicji i zanotował z nieskrywanym żalem: „Osobliwie 
Mama, Mama, która przedtem tak wiele i często do mnie pisywała, zapomniała 
zupełnie o jedynym dziecku swoim za granicą”. W odpowiedzi na to wyznanie i – co 
najważniejsze – chcąc nie tylko podkreślić przywiązanie do ukochanej matki, ale 
i osłabić zawarty w tym fragmencie zarzut, „edytorka” zmodyfikowała to z pewnością 
nieprzyjemne dla siebie zdanie i zastąpiła je innym ustępem: „Osobliwie Mama, 
moja Mama! która przedtem tak wiele i często do mnie pisywała, zapomniała o je-
dynym dziecku swoim za granicą”. Do listu dodała więc jakże emocjonalne wy-
krzyknienie „moja Mama!”, a dużo mówiące sformułowanie „zapomniała zupełnie” 
przekształciła w proste „zapomniała”. Ingerując w tekst, złagodziła zatem zawarte 
w wypowiedzi syna oskarżenie i podkreśliła jego zagubienie, samotność i tęsknotę 
za rodziną. W takim kontekście tym bardziej dziwią charakterystyczne dla obu 
omawianych listów zabiegi służące powściągnięciu ekspresji piszącego, gdy ten 
zwracał się do innych członków familii – zwłaszcza do ojca, Bazylego. Mochnacki 
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robił to zazwyczaj za pomocą słów „kochany” lub „drogi Papo”. W pierwodruku 
zwroty te wielokrotnie występują w postaci zwykłego, skróconego „Papo”. Poznań-
ską edycję znamionuje jednak w tym zakresie duża niekonsekwencja (o trudnej do 
ustalenia proweniencji). W niektórych listach zwroty tego typu Mochnacka traktu-
je bowiem jako zbędny uczuciowy naddatek, w innych – dodaje je bez umiaru 
i wprowadza tam, gdzie nie są potrzebne.

Niestety, w przypadku wielu modyfikacji zmieniających sens pierwotnego 
brzmienia listów trudno jednoznacznie stwierdzić, co było ich przyczyną i celem. 
Analizując niektóre fragmenty korespondencji, trudno rozstrzygnąć, czy korygują-
cej treść listów matce chodziło wyłącznie o wygładzenie stylu syna. Być może kie-
rowała się ona czymś jeszcze. Dlaczego zdania z wrześniowej wypowiedzi, takie jak: 
„Mnie nic innego nie pozostaje, tylko siedzieć w Paryżu, pracować i zarabiać sobie 
na życie i dobre imię u ludzi”, „co jednak żadnego wpływu na dzieło moje nie ma, 
bo ja piszę [wyraz nieczytelny, ale z pewnością inny niż w pierwodruku – A. M.]” 
czy „Ci ludzie (licząc w to całą partię, która się w Paryżu znajduje) zachowali więcej 
zimnej krwi, taktu i sumienia jak rewolucjoniści”, w pierwodruku mają odmienną 
postać? Czy ich nowe wersje: „Mnie, jako takiemu, nic innego nie pozostaje, jak 
tylko siedzieć w Paryżu, pracować i zarabiać sobie na dobre życie i dobre imię 
u ludzi”, „co jednak żadnego wpływu na dzieło moje nie ma, mieć nie będzie, ani 
może, bo ja piszę bezinteresownie” i „Ci ludzie, licząc w to całą partię, która się 
w Paryżu znajduje, zachowali dziś więcej zimnej krwi, taktu, zdrowego rozsądku 
i sumienia jak rewolucjoniści”, naprawdę są lepsze, wyrazistsze, ciekawsze? Czemu 
służyło to dopisywanie wyrazów („jako takiemu”, „dobre życie”, „mieć nie będzie, 
ani może”, „zdrowego rozsądku”), przestawianie słów, zmienianie szyku zdań? Czy 
po wprowadzeniu tych poprawek wizerunek piszącego był bliższy wyobrażeniom 
matki i rodziny pozostawionej w kraju? Czy spełniał ich oczekiwania oraz dawał 
nadzieję na szybką rehabilitację ukochanego syna i brata w oczach współczes- 
nych? Mochnacki, jaki wyłania się z kart pierwodruku, jest bez wątpienia postacią 
subtelniejszą, charakterologicznie stonowaną, posługującą się piórem w sposób 
rozważny, dojrzalszy, niekiedy nawet powściągliwy. Autor listów w edycji poznań-
skiej to jednak tylko namiastka prawdziwego Maurycego – to człowiek odarty z wad 
i ułomności, pisarz uładzony, przepuszczony przez pryzmat matczynych prag- 
nień i lęków. Rzeczywisty podmiot epistolarny jest natomiast postacią znacznie 
bardziej skomplikowaną i niejednoznaczną. Publikowane tu listy stanowią więc 
pierwszy krok w odzyskiwaniu prawdziwego wizerunku Mochnackiego 10.

Zastosowane w obu listach procedury modernizacyjne nie wykraczają poza zasady 
przyjęte w wydaniach popularnonaukowych (typu B); zachowano oryginalne formy 

10 Warto zauważyć, że w porównaniu z innymi listami M. Mochnackiego zamieszczonymi w zbiorze 
z 1863 r. w omawianych wypowiedziach epistolarnych Maria z Pągowskich prawie w ogóle nie 
poprawiała listów syna pod względem wymowy politycznej. Za jedyną ingerencję tego typu można 
uznać przekształcenie zdania „Przyjechał tu i nasz kochanek książę, minister L....”, które odnosi-
ło się do K. Druckiego-Lubeckiego. W pierwodruku czytamy: „Przyjechał tu i nasz kochanek, mi-
nister Lubecki...” Również dodanie do cytowanego wcześniej listowego fragmentu wyrażenia 
„zdrowy rozsądek” (ustęp ten, przypomnijmy, dotyczył zwolenników księcia A. J. Czartoryskiego) 
mogło wiązać się ze względami politycznymi.
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językowe autora, które odtworzono na podstawie rękopisu. Ortografię przystoso-
wano więc do obowiązującej dziś normy językowej. Uwspółcześniono formy typu: 
„xiążę”, „wyexpediować” (po modernizacji: „książę”, „wyekspediować”), a także 
usunięto występujące w niektórych wyrazach podwójne spółgłoski: „adress” → 
„adres”, „interessa” → „interesa”, „klassa” → „klasa”. Zmodernizowano pisownię  
„i” (częstszą) oraz „y” w pozycji joty: „korespondencjia” → „korespondencja”, „hi-
storjia” → „historia”, „okazjia” → „okazja”, „emigracjia” → „emigracja”, „dyeta” → 
„dieta”, podobnie jak pisownię nosówek, mimo że sugerowany w autografie zanik 
nosowości może stanowić cechę swoistą w zakresie artykulacji. Przyjęto współczes- 
ne końcówki w bierniku rzeczowników żeńskich zakończonych na „-ą” („protekcjią” 
→ „protekcję”, „amnestiją” → „amnestię”, „instrukcjią” → „instrukcję”) oraz w na-
rzędniku i miejscowniku przymiotników i zaimków rodzaju nijakiego liczby poje-
dynczej i liczby mnogiej odmiany niemęskoosobowej zakończonych na „-em”, „-emi” 
(„znośniejszem” → „znośniejszym”, „o niczem” → „o niczym”, „memi” → „mymi”, 
„rossyjskiem” → „rosyjskim”).

Odstępstwem od pełnej modernizacji pisowni w zakresie fonetyczno-fleksyjnym 
są pozostawione w postaci oryginalnej te formy wyrazowe, co do których zachodzi 
duże prawdopodobieństwo, że stanowią one obraz cech właściwych językowi auto-
ra. Nie zmieniano więc takich zapisów, jak: „w Polszcze”, „leżyć” (w znaczeniu: 
„leżeć”) czy „pomyślić”. Zachowano również pierwotne (niepoprawne) brzmienie 
nazw własnych, m.in. charakterystyczną dla obu listów nazwę „Champs-Elisées”. 
Ujednolicono pisownię wielkiej litery w zwrotach grzecznościowych: „Papa”, „Mama”, 
„Rodzice”, „Pan”, „Pani”. Usunięto za to występującą w autografie wielką literę 
w nazwach miesięcy i w słowach, które zaczynają się literą „K”, a nie są nazwami 
własnymi, wyrazami nacechowanymi ekspresywnie lub formami grzecznościowymi. 
Nie ujednolicano zapisu liczebników i pozostawiono je w wersji oryginalnej, mimo 
że zapisy te odbiegają niekiedy od współcześnie przyjętych zasad.

W dużym zakresie zmodernizowano interpunkcję (chodzi zwłaszcza o imiesło-
wowe równoważniki zdania). Usunięto nadmiar dwukropków i średników występu-
jących w funkcji kropki, zostawiając je tylko tam, gdzie jest to uzasadnione. Pauzy 
poprzedzone kropką, służące wprowadzeniu nowej myśli, potraktowano jako po-
czątki akapitów. Dla zwiększenia przejrzystości i czytelności tekstu akapity zdecy-
dowano się również wprowadzić w obszernych passusach pisanych bez graficznego 
podziału na fragmenty.

Występujące w listach nawiasy okrągłe ( ) pochodzą od Mochnackiego. Nawia-
sy ostrokątne ‹ › wprowadzono dla oznaczenia skreśleń, nawiasy › ‹ wskazują nato-
miast na tekst przez autora nadpisany. Nawiasy kwadratowe [ ] są używane w celu 
oznaczenia koniektur i emendacji oraz służą rozwinięciu skrótów. Tytuły, zgodnie 
z dzisiejszym zwyczajem, zapisano kursywą. Drukiem rozstrzelonym wyróżniono 
zaś miejsca w autografie podkreślone linią ciągłą.
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1

Paryż, dnia 25 lipca 1834
Champs-Elisées, Rond-Point n° 4

Najdroższy Papo!

Nie wiem, jaki los ten list, ›który‹ piszę, spotka, bo już bardzo dawno od kochanych 
Rodziców, od pół roku przeszło, nie mam ani słowa i żadnej odpowiedzi na listów 
kilka, które pisałem! Tylko z Drezna przysłano mi karteczkę od Mamy, a potem 
w czerwcu widziałem słów kilka od Papy w liście nie do mnie, ale do Ludwika N......1, 
gdzie Papa czynisz wzmiankę o pieniądzach (500 fr[anków]), które odebrałem, 
i o liście, który był adresowany do Marly2, gdzie go jednak, szukając na pobliskich 
pocztamtach3 w St. Germain4 i Louvelance5, nie znalazłem, ani na wielkiej poczcie 
w Paryżu6. Być może, iż zmiany pomieszkania mojego są tego przyczyną, że na 
pocztach pośrednich ulicznych te listy ze mną się minęły. Ale mnie niepokoją listy 
moje, które pisałem pod dawnym adresem: czy doszły? Czy coś nie dzieje się z nimi 
po drogach? Czy w ogólności korespondencja z francją nie doznaje tam utrudzenia? 
Bo bardzo wiele osób skarży się tu na to. Powtórzę więc w treści, com parę razy 
w listach moich nadmienił.

Po napisaniu ostatniego listu mojego ›do Papy‹ przeniosłem się z M a r l y - l e -
- R o i  do Paryża na rok nowy dla druku drugiego tomu dzieła mojego7 i stanąłem 
na ulicy Dauphine8, H ô t e l  D a u p h i n e, blisko drukarni. Tam mieszkałem aż 
do ›30-go‹ maja, to jest do czasu, w którym się skończył druk tomu drugiego mojej 
historii. Stamtąd przeniosłem się na Champs-Elisées, gdzie teraz mieszkam i miesz-
kać ciągle zamierzam. Upały niezmierne tego roku w Paryżu zmusiły mnie szukać 
w tym miejscu lepszego powietrza jak na ulicy Dauphine. Mieszkam między drze-
wami, cokolwiek dalej od miasta, ale taniej i zdrowiej. Upały i ciągła praca sprawi-
ły, że dla krwi łatwej do zapalenia się i uderzenia w głowę musiano mi parę razy 
stawiać pijawki, tak że przez kilka tygodni byłem ›znowu‹ słaby, nie tak jak prze-
szłego roku przed śmiercią Kamila9, zawsze jednak niebezpiecznie. Teraz po długiej 
diecie i lekarstwach znowu, chwała Bogu, mam się lepiej, ale czuję, że nie to jest 
to zdrowie, które miałem dawniej. W ogólności, skutki rany spod Ostrołęki10 dają 
mi się czuć ustawnie przy ziewaniu, które całą kolumnę pacierzową wstrząsa, przy 
kichaniu i śmianiu się. Doktorowie nie mogą na to ›nic‹ poradzić, bo nawet kąpie-
le nie pomagają, których wziąłem 60 i kilka bez skutku. Opisawszy stan mojego 
zdrowia, proszę kochanego Papy, żeby mi o swoim doniósł oraz o zdrowiu kochanej 
Mamy, cioci Zofii11, kochanej Olimpki12 i Tymoleona13. Mnie teraz, kiedy sobie 
wspomnę, że miałem tyle braci i sióstr14, tyle familii, że mieszkałem w domu drogich 
moich Rodziców, zdaje się, że to był sen tylko, a każda taka myśl głębokim smut-
kiem rozdziera duszę moją. Osobliwie po śmierci Kamila już nie ma dla mnie żad-
nej pociechy za granicą i tylko to jedno, że bardzo jestem zatrudniony, to jedno 
życie moje czyni cokolwiek znośniejszym. Mógłbym [tu] jeszcze dodać, że tylko 
nadzieja, że się tu z Papą obaczę15, dodaje mi sił i ducha, bo z resztą nie byłoby 
warto żyć na tym świecie.

Tom t r z e c i  Powstania, równie gruby jak dwa pierwsze (30ci arkuszy), będzie 
skończony w przyszłym miesiącu, lecz historii nie kończy. Będzie więc i tom 4ty: 
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ogromne dzieło! Trzy razy większe, jak myślałem, bo wszystkiego będzie 110–11[5] 
arkuszy. Pokazuje się więc, drogi Papo, że miałem rację wejść w entrepryzę z Cheł-
mickim16; bo skądże byśmy inaczej byli wzięli tych 8–9,000 franków, jakich cały 
nakład wymaga? Prenumeratorom moim w prospekcie posłanym do Galicji17 obie-
całem arkuszy 40, tomów 2; lecz teraz już jest wydrukowanych arkuszy 64 w tych 
dwóch tomach, które wyszły, a jeszcze dwa tomy dostaną. Więc za 15 franków, 
które zapłacili, nic taniej nabyć nie mogli. Tę rzecz warto rozważyć, kochany Papo! 
Tom pierwszy, drugi i trzeci razem wyekspediuję do Papy w liczbie 300 egzemplarzy. 
Nastąpi to ku końcowi sierpnia, nastąpi z niesłychaną trudnością, bo transport 
taki to rzecz niemała. Te trzy tomy każe tedy kochany Papa rozdawać moim pre-
numeratorom. Ale inna rzecz będzie z tomem 4ym; za ten tom, gdy przyjdzie, będą 
musieli prenumeratorowie moi zapłacić osobno; będą musieli dopłacić po 10 fran-
ków. A to wszystko, co się z tej dopłaty zbierze, będzie własnością kochanego Papy. 
Będzie to fundusz na drogę do Paryża, bo ta idea głęboko leży w mojej duszy. 
Choćby nawet Papa nie chciał długo zabawić w Paryżu, to przecież z sobą widzieć 
się musimy. Całe moje szczęście od tego zależy.

Praca, którą podjąłem, jest wprawdzie wielka, ale poprawia ona niezmiernie 
i interesa, i położenia moje. Jakkolwiek pójdą interesa ogólne kraju, zaręczam 
kochanego Papę, że autorowi historii powstania źle nie będzie. Biorąc miarę z wra-
żenia, jakie to dzieło czyni w emigracji18, łatwo mogę przeczuć skutek, jaki w kra-
ju sprawi. Tu przyszedłem do respektu u ludzi, tak iż powiedzieć mogę, że teraz 
dopiero coś mogę, i niemal z pewnością zaręczyć mógłbym, że droga, którą sobie 
otwieram, którą sobie otworzyłem, zaprowadzi mnie daleko. Wszak to, kochany 
Papo, jak żyję, nigdy takich jak teraz nie odebrałem honorów, od wielkich i małych, 
od największych i najmniejszych. Nie piszę o tym dlatego, żeby się chwalić, ale iż 
wiem, że to kochanego Papę cieszyć będzie, że mu tu wstydu za granicą nie robię. 
Interes więc tej historii nie jest zły wcale. Mam jeszcze wiele do zrobienia, lecz nie-
wątpliwie koło listopada wszystko będzie i ukończone, i posłane do Papy. Michał19 

jest bardzo słaby – słabość ta sama co Kamila. Wyjedzie on ›pewnie‹ na południe. 
Nie daj Boże, aby po to samo co Kamil. Stetryczał i zrobił się wielkim, nerwowym 
fantastykiem, co przy kaszlu jego i krótkim oddechu nic mi dobrego nie zwiastuje.

Adres mój, kochany Papo, jest ten: M a u r i c e  C a m i l l e, C h a m p s - E l i-
s é e s, R o n d - P o i n t  n°  4. Pomieszkanie moje jest śliczne i tanie – między drze-
wami w alei, która do bariery É t o i l e20 prowadzi. Codziennie widzę z okna kilka 
tysięcy pojazdów i kilkanaście tysięcy ludzi. Teraz w czasie lipcowej uroczystości21 
jest to hałas i gwar niepodobny do opisania. francuzi zdają się być kontenci, ale 
to pozór tylko. Głową tego rządu nie chciałbym być za nic w świecie. Lecz mniejsza 
o to. Adam Mickiewicz ożenił się tu z panną Szymanowską22, córką pani Szyma-
nowskiej, sławnej fortepianistki23. Jest on niezmiernie szczęśliwy i kontent, przy-
najmniej tak się mi wydawało, kiedym był u niego na obiedzie przed ślubem24 
w S è v r e s25; teraz mieszka z żoną w Paryżu. On nic nie ma i ona nic nie ma; ale 
ona ma za sobą protekcję klasy26, któr[a] kontenta, że posiadła p o e t ę, nie da mu 
uczuć biedy i składać się na niego będzie. Przyjechał tu i nasz kochanek książę, 
minister L......27. Oświadcza, każe oświadczać, że ma najsurowszy zakaz od cara 
widzenia się z kimkolwiek w emigracji; ale t o  p o z ó r  t y l k o, aby pod gwarancją 
tajemnicy ze wszystkimi się mógł widzieć. T[o] misja pod tytułem likwidacji sum 
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należnych Polszcze, likwidacji, o której ani chcą wiedzieć francuzi, jest to zamach 
na nas. Krok ten kompromituje cara, bo dowodzi, że mu niezmiernie wiele na emi-
gracji zależy. Oczekuję z najwyższą niecierpliwością listu od Papy – listu najobszer-
niejszego, jak tylko być może, zapełnionego szczegółami o zdrowiu Rodziców moich 
i całej familii, listu pożądanego dla mnie, tak jak niczego goręcej nie pragnąłem. 
Osobliwie Mama, Mama, która przedtem tak wiele i często do mnie pisywała, zapo-
mniała zupełnie o jedynym dziecku swoim za granicą. Ciotka Zosia, która także 
pierwej, kiedy Kamil żył, pisała, teraz już nic pisać nie chce. Cóż ja z tego wszyst-
kiego mam wnosić? Chyba to, że źle jest być z daleka od domu, bo niezmiernie 
idziemy w zapomnienie. Co się z Klimką28 dzieje? Także nic nie wiem. Czy już poszła 
za mąż?

Wczoraj widziałem Ludwika filipa29 na q u a i30 wśród ogromnego zbioru ludzi; 
kłaniał się wszystkim, albo raczej miał ciągle kapelusz zdjęty – a sprawił sobie 
perukę czarną, bo mu w troskach monarchii lipcowej wszystkie włosy powyłaziły. 
Synowie jego31 i on nic teraz nie robią, tylko ciągle na koniach objeżdżają Paryż 
i kłaniają się pospólstwu, jakby mu dziękować chcieli za koronę. W kwietniu ka-
zali strzelać do tego pospólstwa32. Zabijali na ulicach kobiety i dzieci nawet; ostat-
nie na własne oczy widziałem.

Całuję rączki i nóżki kochanego Papy.
Maurycy

Dwie karty formatu 18,6 × 24,4 cm, zapisane obustronnie w układzie jednokolumnowym. Pismo czy-
telne i wyraziste, bez skreśleń, ale z licznymi nadpisaniami. Brak koperty z informacją o odbiorcy.

  1 Ludwik N a b i e l a k  (1804–1883), powstaniec listopadowy, jeden z uczestników ataku na Belweder, 
współzałożyciel Towarzystwa Patriotycznego, działacz Towarzystwa Demokratycznego Polskiego 
w Paryżu. Do roku 1834 utrzymywał z Mochnackimi zażyłe stosunki. Tuż przed śmiercią Maury-
cego, 29 XI 1834, w Paryżu ukazała się publiczna odezwa Nabielaka, w której wystąpił przeciwko 
tzw. pismom auxerskim najprawdopodobniej autorstwa Mochnackiego.

  2 Marly-le-Roi – podparyska miejscowość, w której Mochnacki z powodów zdrowotnych przebywał 
od drugiej połowy lipca 1833.

  3 Pocztamt (z ros.) – daw., biuro zarządu poczty, poczta.
  4 Saint-Germain-en-Laye – miejscowość położona na zachód od Paryża (nieopodal Marly-le-Roi), 

w której Mochnacki często wówczas bywał.
  5 Mowa najprawdopodobniej o miejscowości Louveciennes, znajdującej się na wschód od Marly-le-

-Roi.
  6 Autor listu ma na myśli zapewne główną pocztę paryską (hôtel des Postes), usytuowaną w nie 

istniejącym dziś pałacu Armenonville (przy dawnej rue Plâtrière).
  7 Dwa pierwsze tomy Powstania narodu polskiego w roku 1830 i 1831 ukazały się wiosną 1834 

nakładem paryskiej firmy księgarskiej P. Baudouina (jej siedziba znajdowała się przy rue Mignon 
n° 2). Mochnacki planował napisać w sumie cztery części historii powstania listopadowego: tom 
trzeci miał być zatytułowany Kampania, a czwarty – Koniec rewolucji.

  8 Rue Dauphine – ulica w szóstej dzielnicy Paryża.
  9 Kamil M o c h n a c k i  (ur. 1806), brat Maurycego, zmarł na gruźlicę 17 VIII 1833 w Hyères na 

południu francji (dzisiaj miejsce jego pochówku nie jest znane).
10 W bitwie pod Ostrołęką (26 V 1831) Mochnacki odniósł ciężkie rany. Za obronę armat został od-

znaczony krzyżem Virtuti Militari.
11 Zofia P ą g o w s k a, siostra Marii Mochnackiej.
12 Olimpia M o c h n a c k a  (po mężu: G o r e c k a), młodsza siostra Maurycego.
13 Tymoleon M o c h n a c k i  (1811–1889), najmłodszy syn Bazylego i Marii Mochnackich, uczestnik 

powstania listopadowego, w 1831 r. uzyskał stopień porucznika, następnie gospodarzył w dobrach 
Tyśmieniczany i Zabereże.
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14 Drugą młodszą siostrą Mochnackiego była Klementyna (ok. 1810 – ?).
15 Mochnacki pragnął sprowadzić ojca do francji, o czym informował zarówno w pierwszym, jak 

i w ostatnim liście pisanym na emigracji (z 14 I 1832 i z 6 XI 1834).
16 Wincenty C h e ł m i c k i  (1786–1846), poseł przasnyski, pierwszy wydawca Powstania narodu 

polskiego w roku 1830 i 1831. We wrześniu i w październiku 1834 na łamach „Kroniki Emigracji 
Polskiej” oraz „Tygodnika Emigracji Polskiej” Mochnacki i Chełmicki stoczyli głośną polemikę. 
Autor dzieła nie chciał zgodzić się na powtórne wydanie tomów, uzupełnionych przez Chełmickie-
go „wiadomościami o nieznanych faktach” dotyczącymi powstania, nadsyłanymi przez innych 
polistopadowych emigrantów.

17 Mochnacki zabiegał o druk swojego dzieła także u lwowskiego księgarza Jana M i l i k o w s k i e g o 
(1781–1866), z którym spotkał się w tej sprawie w czerwcu 1833. Miał nadzieję, że stanie się on 
głównym nakładcą i dystrybutorem Powstania [...] w Galicji. Plan ten nie został jednak zrealizowany.

18 Mimo zapewnień Maurycego o pozytywnym odbiorze Powstania narodu polskiego w roku 1830 
i 1831 dzieło to nie zostało dobrze przyjęte w kręgach emigracji polskiej i doczekało się tylko kilku 
(zresztą negatywnych) recenzji na łamach ówczesnej prasy.

19 Michał P o d c z a s z y ń s k i  (1800–1835), wydawca „Pamiętnika Emigracji Polskiej”, bliski przyja-
ciel Maurycego i Kamila Mochnackich; zmarł na gruźlicę 4 VII 1835 w Paryżu.

20 Barrière Étoile – rogatka we wschodniej części placu Étoile, dzisiaj już nie istniejąca.
21 Chodzi o uroczystości upamiętniające rewolucję lipcową (1830).
22 Ślub Adama Mickiewicza z Celiną S z y m a n o w s k ą  (1812–1855) odbył się 22 VII 1834 w paryskim 

kościele Saint-Louis d’Antin.
23 O grze Marii S z y m a n o w s k i e j  (1789–1831) Mochnacki pisał już w okresie warszawskim w ar-

tykule Jeszcze kilka słów o koncercie p. Szymanowskiej z powodu jej recenzentów („Gazeta Polska” 
1827, nr 44, z 13 II).

24 List Mochnackiego jest jedynym źródłem poświadczającym to spotkanie.
25 Wiosną 1834 Mickiewicz przez krótki czas mieszkał w Sèvres, podparyskiej miejscowości położonej 

nad Sekwaną.
26 Mochnacki pisze tu najprawdopodobniej o frankistach (z którymi związani byli Wołowscy, rodzina 

Marii Szymanowskiej).
27 Ksawery D r u c k i - L u b e c k i  (1779–1846), minister skarbu Królestwa Kongresowego, założyciel 

Banku Polskiego (1828), przeciwnik powstania listopadowego. Do Paryża przyjechał 14 VII 1834 
i w imieniu cara Mikołaja I (1796–1855) dopominał się o zwrot pieniędzy przekazanych francji 
przez Księstwo Warszawskie (na potrzeby armii).

28 Klimką Mochnacki nazywał swoją młodszą siostrę Klementynę.
29 L u d w i k  f i l i p  I  (1773–1850), monarcha francji w latach 1830–1848.
30 quai (fr.) – bulwar nadbrzeżny.
31 Ludwik filip I i jego żona, Maria Amelia Burbon-Sycylijska (1782–1866), doczekali się licznego 

potomstwa: czterech córek i sześciu synów.
32 Mowa o paryskich zamieszkach z kwietnia 1834, wywołanych ograniczaniem przez króla wolności 

konstytucyjnych i likwidowaniem republikańskich stowarzyszeń, a także coraz bardziej widoczny-
mi nierównościami społecznymi.

2

Paryż, Champs-Elisées, Rond-Point n° 4
Dnia 2 września 1834

Szanowni i najdrożsi Rodzice!

List kochanych Rodziców ›z 13 sierp[nia]‹ odebrałem dnia 28 sierpnia; chciałem 
zaraz tegoż dnia odpisać, ale nie miałem sił, bo to właśnie było w czasie najmoc-
niejszej słabości mojej, która mnie od maja trapiła. Lecz teraz zaczynam z tej nowej 
recydywy1 zupełnie przychodzić do siebie. Historia tej nowej epoki mojej słabości 
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jest taka. Z dnia 3go na 4go sierpnia dostałem gwałtownej gorączki. Miałem kłucie 
w boku i bicie krwi do serca jak przeszłego roku2. Widząc, że polscy doktorowie nie 
mogą mi dać rady, wezwałem pomocy jednego z najsławniejszych lekarzy paryskich, 
Pana Riccord3, który natychmiast przybył i oświadczył, że mnie wykuruje bez żad-
nej zapłaty i że jest szczęśliwy, iż mu się zdarza okazja dopomożenia Polakowi. 
Kazał on mi postawić 100 pijawek we trzech dniach, leżyć w łóżku, a jeść tylko pół 
funta winogron na dzień i pić filiżankę lekkiego bulionu. Tym sposobem żyłem przez 
dni dwadzieścia, nie ruszając się z łóżka i nie biorąc żadnej medycyny4 wewnątrz. 
Po dni[ach] 20 nowe pijawki, ale już tylko 30, i ta sama dieta. Nareszcie słabość 
złamała się, wtenczas właśnie, kiedy przyszedł list kochanego Papy – list, od któ-
rego nawet zdrowemu zupełnie człowiekowi można było zachorować, tak jest smut-
ny i rozdzierający duszę. Dzisiaj, to jest drugiego września, tak się mam dobrze 
z łaski nieocenionego P[ana] Riccord, że mogę wstać, pisać, co większa, być pewnym, 
iż słabość już nie powróci. Na nowo więc odczytałem list kochanych Rodziców. 
Wiadomości te zrobiły na mnie nadzwyczajne wrażenie. Cóż to za upór losu! Co za 
nieprzewidziane nieszczęścia! Scena z Tymoleonem5 najdotkliwiej mnie obeszła, 
a koniec pani Lubinowej6 rozrzewnił do płaczu. Wszystko to jest tragiczne i głębo-
ko mnie porusza! Ale nieszczęścia tamtejsze nasze prywatne przypadają w porę tak 
nieszczęsną dla emigracji w ogólności, że nie wiem, czy to jest skutek słabości 
mojej, ale prawdziwie nie mam sił do wyrażenia, co czuję. Nie wiem nawet, co mnie 
mocniej boli, czy domowa niedola, czy klęski, które tu nam zagrażają. Król w zmo-
wie z Moskwą7, o niczym bardziej nie myśli, jak żeby przymusić Polaków do powro-
tu. Pozzo di Borgo8 odebrał przed dniami 15 instrukcję następującą: „Ktobykolwiek 
zgłosił się do ambasady po amnestię, oświadczyć mu, że jeżeli jest żołnierzem 
wojskowym, będzie musiał odsłużyć lat 15 w wojsku rosyjskim w głębi Rosji, a je-
żeli jest cywilnym, to odsiedzi lat 15 w guberni permskiej albo w perejasławskiej9!” 
Czy dasz Papa temu wiarę? Oto zaraz 200 z emigracji przystało na tę kondycję. 
Z tego można wziąć miarę, jak jest okropny dla Polaków pobyt we francji. Książę L.10 
jest tu posłany na rekonesans. Jego działanie tajemne może pociągnąć za sobą 
ruinę emigracji. Nie widuje się on z nikim i nie chce się z nikim widzieć. On tu jest 
posłany po to, żeby wyjednał w rządzie uchylenie żołdu na rok jeszcze (o s t a t n i) 
zapewnionego Polakom. Po czym naturalnie cała emigracja będzie musiała przyjąć 
amnestię, jaką się będzie podobało dać carowi. Zważyć trzeba, że gdyby emigracja 
nawet po uchyleniu żołdu nie chciała wracać do kraju, rząd na mocy prawa 
z 21 kwietnia11 ma moc wyrugować emigrację przemocą. Wszakże amnestia jest 
tylko dla emigracji w ogólności, bo co do 200 osób (między którymi i ja jestem), 
skazanych już na śmierć, dla tych nigdy nie będzie żadnej amnestii. Te osoby mu-
szą albo umrzeć za granicą – albo wrócą do kraju kiedyś z bronią – ale tylko z bro-
nią, inaczej nie. Emigracja cała jest zakłócona, zaszargana, rozerwana – nie masz 
10 Polaków, którzy by byli zgodni ze sobą – jest to wojna domowa najokropniejsza, 
o jakiej tylko pomyślić można. Generałowie bez powagi, szulery, umykają z Paryża, 
żeby ich za długi w St. Pelagie12 nie osadzono, pełno duchów i pieniędzy moskiew-
skich po zakładach, gazeciarze pod pozorem rewolucyjności i patriotyzmu rozsze-
rzają niezgodę za pieniądze moskiewskie, bo za cóż mogliby drukować tyle beze-
ceństw, tyle potwarzy, których tu nikt ani chce, ani może kupować? Zawrót głowy 
opanował większość: znak ogólny dekompozycji, która w biedzie okropnej, gene-
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ralnej, koniecznie nastąpić musi. Nie poznaję moich najlepszych ›dawniejszych‹ 
przyjaciół. Wszystko to wyleciało ze swego naturalnego kresu; jest do najwyższego 
stopnia zirytowane, podejrzliwe i zgłupiało w nieszczęściu. Ja zupełnie żyję oddzie-
lony od tego wszystkiego. Pisząc historię, wszedłem, bo musiałem wejść, w stosun-
ki z ludźmi, którzy rewolucję rządzili i zgubili – dawnymi nieprzyjaciółmi mymi13. 
Ci ludzie (licząc w to całą partię, która się w Paryżu znajduje)14, zachowali więcej 
zimnej krwi, taktu i sumienia jak rewolucjoniści. Oni jedni z całej emigracji nie 
kłócą się z sobą i nie obmawiają nawzajem. Ja zostaję teraz z nimi w dobrej har-
monii – bo potrzebuję od nich materiałów, co jednak żadnego wpływu na dzieło 
moje nie ma, bo ja piszę [wyraz nieczytelny]. Ze wszystkich moich dawniejszych 
przyjaciół został mi tylko jeden Nastuś15 i P[an] Michał16. Pierwszemu szkodzi 
i dokucza zła reputacja generała D....17, ›szulera, marnotrawcy‹; drugi jest tetryk 
ze słabości i wielkiego niedostatku. Donoszę tedy kochanemu Papie, że emigracja 
może być rozbita w skutku położenia, które opisałem, ale że to na mój los żadnego 
wpływu mieć nie może, bo nie masz kombinacji, w której bym mógł wrócić do kra-
ju, jako należący do kategorii skazanych na śmierć w Warszawie. Mnie nic innego 
nie pozostaje, tylko siedzieć w Paryżu, pracować i zarabiać sobie na życie i dobre 
imię u ludzi, i starać się, żeby kochany Papa, dla którego nie masz bezpieczeństwa 
w Galicji, połączył się ze mną. O moich interesach to jeszcze donoszę Papie: tom 1y 
i drugi, ›według życzenia Papy‹, wyekspediuję drogą najpewniejszą, bez skompro-
mitowania kochanego Papy. Za tom 3ci i 4y prenumeratorowie moi niech zapłacą 
drugie 15 fr[anków]. Z tych pieniędzy ja ani jednego grosza nie potrzebuję. Wszyst-
ko, co tylko się zbierze, jest własnością kochanego Papy. Jest to święty fundusz na 
drogę dla Papy, na drogę, którą wpływ Moskwy w Austrii czyni konieczną i niezbęd-
ną. Ekspedycja tomów niezmiernie trudna, jest jednak podobna. Słabość moja 
wstrzymała postęp tomu 3go; ledwo za dni 20 będę w stanie pracować. Riccord 
zakazuje mi zupełnie teraz sedenterii18 pod karą recydywy – ale zabrania także 
i wielkiego ruchu. Tak być musi czas niejaki.

Wiele razy dom nasz jakie nieszczęście spotyka, po tylekroć od młodości mojej 
spostrzegam około niego rękę przyjacielską kochanego i drogiego mojemu sercu 
Pana Jana Henryka19! On jeden zawsze tę naszą skołataną budowę podpiera w bu-
rzy i do reszty upaść jej nie dozwala. Jakże to pięknie z Jego strony, jak szlachetnie!! 
To, co mi Papa teraz o ‹skreśl.› nim piszesz, do łez mnie pobudziło... Zawsze ten 
sam – kochać go więcej nie mogę, jak go przedtem kochałem, ale uczę się w miarę 
nieszczęść naszych coraz lepiej poznawać Jego charakter i Jego cnoty!

Chwała Bogu, że Klementyna skończyła swoją karierę rozwódki20. Ale co się 
z jej dziećmi dzieje?21 Wracając się do Tymoleona, nie tyle żałuję straconego przy-
tułku dla Mamy22, który nigdy nie mógł być serdeczny, skoro go taka drobnostka 
mogła odjąć Mamie, ile że mogło przyjść do kolizji tego rodzaju. Jednak postępek 
Pani C....23 jest zadziwiający. Nie zgadza się to wcale z ową wysoką chrześcijańską 
cnotą, o której kochana i dobra moja Mama tak wymownie ›i często‹ pisała, a za 
którą ja i Kamil nieboszczyk zasyłaliśmy dzięki niebu.

Wszakże można było wyperswadować pannie romanse, a nie wypowiadać 
schronienia matce tylu dzieci, osobie tak poważnej, dobrej i nieszczęśliwej wskutek 
powszechnego nieszczęścia – wreszcie krewnej, siostrze. Otóż tego ja wcale nie 
pojmuję! Lecz dom pod f i r m ą  O p a t r z n o ś c i, jak się Mama wyraża w liście24, 
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daleko dłużej będzie gościnnym dla Mamy jak Polanka – gdzie, widać, gościnność 
była tylko grzecznością chwilową dla oka, dla świata – gdzie wypatrywano tylko by- 
le jakiej okazji pozbycia się ciężaru z domu.

Zaczynając ten list, miałem zamiar napisać go najobszerniej, ale to niepodobna. 
Dieta i pijawki tak mnie osłabiły, że już mi ręce drżą i nogi – i znowu do łóżka pójść 
muszę. Za to wolę, w miarę jak mi zdrowie przybywać będzie, częściej odzywać się 
do kochanych Rodziców – teraz zaś uściskać tylko ich rączki i nóżki.

Maurycy

N.B. Wszystkie starania o wynalezienie listu Papy były daremne. Ponowię je, jak 
tylko zupełnie wyzdrowieję. I to jest także rzecz niewątpliwa, że ja pisałem parę 
listów, które Papa nie odebrał. Cóż bym miał za rację tak upornie przy tym obsta-
wać? Pisałem te listy z ulicy Dauphine pod adresem zwyczajnym.

Adres mój jeszcze ten sam. Ale na zimę wyprowadzę się stąd i zaraz jak tylko 
się to stanie, doniosę o zmianie pomieszkania mojego.

Maurycy

Pojedyncza karta o wymiarach 21,0 × 25,7 cm, zapisana obustronnie w układzie dwukolumnowym. 
Pismo – zwłaszcza pod koniec listu – drobne, mniej staranne niż w poprzednim liście. Niektóre wyrazy 
trudne lub niemożliwe do odczytania. Rękopis zawiera skreślenia i liczne nadpisania, ponadto miejsca-
mi widać przebijający z drugiej stronicy atrament. Brak koperty z informacją o odbiorcy.

  1 Recydywa – tj. gwałtowny nawrót choroby.
  2 Swoją 5-tygodniową chorobę Mochnacki szczegółowo opisał w liście do ojca z 28 VII 1833.
  3 W pierwodruku: „Riccard”. Być może chodzi o Philippe’a R i c o r d a  (1800–1889), słynnego fran-

cuskiego fizyka i lekarza, autora takich prac z zakresu medycyny, jak: De l’emploi du spéculum 
(1833), De la blennorragie de la femme (1834), Monographie du chancre (1837), Théorie sur la na-
ture et le traitement de l’épididymite (1838).

  4 Medycyna – dawne określenie lekarstw, medykamentów.
  5 Tymoleon Mochnacki wdał się wówczas w romans z córką Moniki Cieńskiej (dalekiej krewnej swo-

jej matki), u której rodzina mieszkała po opuszczeniu Warszawy.
  6 W przypisie do pierwodruku listu odnotowano: „Ciotka Maurycego, wdowa”. Szczegóły jej życia nie 

są znane.
  7 Emigracja polska obawiała się, że Ludwik filip I wykorzysta przyjazd Druckiego-Lubeckiego do 

francji i usunie z kraju cudzoziemców. Drucki-Lubecki miał bowiem przybyć do Paryża nie tylko 
po to, by upomnieć się o zwrot pieniędzy wyłożonych przez Księstwo Warszawskie na armię fran-
cuską, ale również po to, by nakłonić polistopadowych emigrantów do przyjęcia amnestii.

  8 Carlo Andrea P o z z o  d i  B o r g o  (1764–1842), rosyjski polityk korsykańskiego pochodzenia, 
który w latach 1814–1835 pełnił funkcję ambasadora Rosji w Paryżu.

  9 W pierwodruku: „Jarosławskiej”.
10 Chodzi o Druckiego-Lubeckiego.
11 Rząd francuski 21 IV 1832 uchwalił prawo, na mocy którego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

wyznaczało emigrantom politycznym miejsce pobytu i mogło usunąć ich z kraju, gdyby nie prze-
strzegali obowiązujących zasad.

12 Sainte-Pélagie – słynne paryskie więzienie działające od 1790 roku.
13 W trakcie pisania historii powstania Mochnacki zbliżył się do środowiska księcia Adama Jerzego 

C z a r t o r y s k i e g o  (1770–1861). W latach poprzednich razem z bratem Kamilem był zwolennikiem 
polityki generała Józefa D w e r n i c k i e g o  (1779–1857).

14 Mowa o zwolennikach księcia Czartoryskiego, w późniejszym okresie skupionych wokół Hotelu 
Lambert.
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15 Tak Maurycy nazywał Anastazego D u n i n a  (1802–1840), powstańca listopadowego zaprzyjaźnio-
nego z rodziną Mochnackich.

16 Michał Podczaszyński.
17 Mowa o generale Dwernickim, stojącym na czele Komitetu Narodowego Emigracji Polskiej i skon-

fliktowanym wówczas z obozem popierającym księcia Czartoryskiego. To do niego był skierowany 
list „od oficerów, podoficerów i żołnierzy z zakładu w Auxerre” z 17 X 1834 autorstwa Mochnac-
kiego. Dunin jako adiutant Dwernickiego popierał jego działalność polityczną.

18 Sedenteria (z łac.) – daw., siedzący tryb życia.
19 Jan Henryk S a g a t y ń s k i  (ok. 1760–1844), autor Pamiętników byłego pazia Stanisława Ponia-

towskiego, przy którym zostawał aż do śmierci (1845), przyjaciel rodziny Mochnackich. Nie wiado-
mo, o jakim wydarzeniu tutaj mowa.

20 Od roku 1823 mężem Klementyny był Maciej G r o d z i e c k i  herbu Nałęcz (ok. 1808 – ?), major 
armii Królestwa Polskiego, oficer powstania listopadowego. W roku 1834 (30 IV) siostra Mauryce-
go Mochnackiego ponownie wyszła za mąż – za Jana filipa K u l e s z ę  herbu Ślepowron (1799–1872), 
znanego doktora medycyny i chirurgii.

21 Ze związku z Grodzieckim Klementyna Mochnacka miała dwójkę dzieci: Natalię Bronisławę 
(1827–1832) i Kamilę Klementynę (1831–1908). Później (z małżeństwa z Kuleszą) urodzili się Jan 
Władysław (1835–?), Ludwika Maria (1837–?) i Maurycy Wacław (1841–1859).

22 Maria Mochnacka na początku 1834 r. musiała zmienić miejsce zamieszkania. Z Polanki Wielkiej, 
gdzie dotąd przebywała, przeniosła się na jakiś czas do domu „pani Poniatowskiej” na Łyszakowie 
(dzisiaj: Łyczaków, dzielnica Lwowa). Przyczyną przeprowadzki był najprawdopodobniej romans 
Tymoleona z córką właścicielki domu.

23 Mowa o Monice Cieńskiej.
24 W komentarzu pod listem Maria Mochnacka zanotowała: „pisałam do Maurycego, że założyłam 

dom dla nas na nowo [u Poniatowskiej – A. M.] pod firmą B o s k i e j  O p a t r z n o ś c i, co memu 
kochanemu Maurycemu tak się podobało, że w tym liście swoim powtórzył [...]” (Listy Maurycego 
Mochnackiego i brata jego Kamila [...], s. 261–262).
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SPROSTOWANIA ORAZ UZUPEŁNIENIA DO GENEALOGII I BIOGRAfII 
LUDWIKA SZTYRMERA

W ostatnich latach daje się zauważyć wyraźny powrót do uwarunkowań biograficz-
nych wspomagających interpretację utworu literackiego; to odejście od struktura-
listycznego badania tekstu wydaje się drogą wiodącą od unilateralności do pewnej 
holistyczności eksplikacyjnej, obejmującej rozmaite konteksty wpływające na po-
wstanie dzieła. Jedną z konsekwencji jest namysł nad poprawnością rekonstrukcji 
biograficznych, nad możliwością, a nawet koniecznością ich weryfikacji. W znacznym 
stopniu dotyczy to tych autorów, których dzieła podejrzewa się o aspekt autobio-
graficzny. W grupie takich twórców jest Ludwik Sztyrmer 1. 

Sądzić by wypadało, że ustalenia życiorysowe dotyczące tak znanych, jak 
Sztyrmer, pisarzy powinny być jeśli nie możliwie najszersze, to przynajmniej rze-
telne, oparte na fundamencie źródeł archiwalnych. Powinny, ale nie zawsze są. 
Miejscem docelowym, przeznaczonym dla solidnie przygotowanych biogramów 
wydaje się przede wszystkim Polski słownik biograficzny, renomowana publikacja 
wielotomowa polskiej humanistyki, zainicjowana jeszcze w okresie międzywojen-
nym. Obok wielu haseł zredagowanych wzorowo są tam wszakże omówienia ułom-
ne, a nawet apokryficzne, bo ich autorzy czerpali z prac gotowych, nierzadko 
przestarzałych, bez weryfikacji powielając zawarte w nich treści i nie zadając sobie 
trudu przeprowadzenia rzetelnych poszukiwań. O ile w stosunku do haseł daw-

1 Autobiografizmu powieści Sztyrmera nie da się zdezawuować. Gdy konfrontuje się szczegóły tem-
poralno-przestrzenne z zapisków pamiętnikarskich autora Powieści nieboszczyka Pantofla z jego 
utworami literackimi, łatwo dostrzec zbieżności; na ów aspekt zwracano uwagę dawniej (m.in. 
M. I n g l o t, O powieściach Sztyrmera w latach 1838–1844. „Pamiętnik Literacki” 1964, z. 3), dziś 
ten temat przywracają dwie badaczki: I. W ę g r z y n  (W labiryntach własnej biografii. Ludwik 
Sztyrmer – Wincenty Pantofel – Eleonora Sztyrmer. W zb.: Oblicza Narcyza. Obecność autora w dzie-
le. Red. M. C i e ś l a - K o r y t o w s k a, I. P u c h a l s k a, M. S i w i e c. Kraków 2008; „Pantofel. 
Historia mojego kuzyna” Ludwika Sztyrmera. Wariacje na temat małej biografii i wielkiej biblioteki. 
„Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa im. Adama Mickiewicza” 2009) oraz E. O w c z a r z  (Powieści 
nieboszczyka Pantofla. Sztyrmerowskie dążenie do pełni. W: Nieosiągalna całość. Szkice o powieści 
polskiej XIX wieku. Józef Ignacy Kraszewski – Ludwik Sztyrmer – Henryk Sienkiewicz. Toruń 2009, 
s. 156–163, 197). 

 Jako przeciwwagę autobiografizmu można w tym miejscu przytoczyć opinię samego L. S z t y r- 
m e r a  (List z Polesia. II. „Tygodnik Petersburski” 1842, nr 92, s. 612), który zalecał „sądzić dzieło 
z wewnętrznej jego wartości [...], [z] tego, co się w nim zawiera”, traktując je niczym jakość imma-
nentną i abstrahując od zależności pozatekstowych, by nie „widzieć nic więcej jak to, co napisano”. 

Pamiętnik Literacki CXI, 2020, z. 3, PL ISSN 0031-0514
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niejszych, przedwojennych czy realizowanych w okresie PRL-u, gdy niełatwo było 
o kwerendy zagraniczne, niekiedy zaś i krajowe, a rozpoznanie zbiorów archiwal-
nych bywało (funkcja zmienna w czasie) wysoce niezadowalające, praktykę taką 
można by częściowo usprawiedliwić, o tyle coraz trudniej znaleźć przekonujące 
uzasadnienie niesolidności prac współczesnych. Sporządzony przed paru laty przez 
Artura Kijasa biogram Ludwika Sztyrmera 2 zawiera liczne niezweryfikowane re-
petycje, wynikające z braku rewizji danych; autor powtórzył utrwalone w kompen-
diach informacje, sam zaś nie sięgnął do nie eksplorowanych dotąd dokumentów 
podstawowych, na co wskazuje niedostatek źródeł rękopiśmiennych w podanej 
pod hasłem bibliografii. Takie potraktowanie poważnego zadania dziwi tym bardziej, 
że autorem jest – wydawałoby się – renomowany historyk, który z natury rzeczy 
powinien być zainteresowany rekonesansem w zbiorach archiwów. W tej sytuacji 
należy dokonać reasumpcji biogramu, mogącego posłużyć literaturoznawcom do 
eksplikacji wspartych na elementach życiorysowych, w wyniku czego w miejsce 
błędnych domysłów, nie potwierdzonych żadnym poważniejszym źródłem, wpro-
wadzone zostaną ustalenia zgodne z odpowiednią, odnotowaną w przypisach do-
kumentacją. 

W ramach tego skondensowanego tekstu nie ma potrzeby rozwodzić się nad opi-
sami badacza dotyczącymi zawartości powieści i opowiadań Sztyrmera. Stwierdzić 
tylko należy, że komentarze do niektórych jego utworów są chybione, co może 
wynikać z faktu, iż Kijas nie jest historykiem literatury, nie zna gruntownie biblio-
grafii podmiotu i przedmiotu; dowodzi tego m.in. dość niefortunna merytorycznie, 
pomijana w literaturoznawczych opracowaniach cytacja z Kazimierza Czachowskie-
go odnosząca się do wspomnień autora Duszy w suchotach 3: „Pamiętnik doprowa-
dził [Sztyrmer] do 29 XI 1833; po latach został on uznany za »najciekawszy i naj-
oryginalniejszy utwór polskiej prozy psychologicznej z pierwszej połowy XIX stule-
cia«” 4. Tego cytatu nie użył – w swojej chybionej „monografii” – nawet Zdzisław 
Mrozek, mający skłonność do powielania cudzych wypowiedzi 5. Warto też wskazać 
na nonsens zawarty w sformułowaniu opisującym krytyczny epizod Sztyrmera, 
który na łamach „Tygodnika Petersburskiego” z lat 1842–1843 rzekomo „rozprawiał 
się [...] z romantyczną konwencją polskiej literatury, atakując świat czarów, guseł 
i sennych widziadeł” 6. Gdyby autor hasła zapoznał się z opracowaniami na ten 
temat lub choćby sięgnął do wzmiankowanych artykułów z petersburskiego dzien-
nika, z pewnością nie wyraziłby takiej opinii odnośnie do rozpraw krytycznych 
opublikowanych pod wspólnym tytułem Listy z Polesia 7. Nietrafność przywołań 

2 A. K i j a s, Sztyrmer Ludwik. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 49/1. Warszawa–Kraków 2013.
3 K. C z a c h o w s k i, Między romantyzmem a realizmem. Warszawa 1967, s. 289.
4 K i j a s, op. cit., s. 144. 
5 Z. M r o z e k, Literacki świat Ludwika Sztyrmera. Bydgoszcz 1990.
6 K i j a s, op. cit., s. 144. 
7 Zob. M. I n g l o t, Sztyrmer Ludwik. Hasło w: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. 

Warszawa 1985, s. 435. Zob. – też przede wszystkim – D. K u k u ć, Ludwik Sztyrmer – krytyk na 
łamach „Tygodnika Petersburskiego”. W zb.: Polska krytyka literacka w XIX wieku. Red. M. S t r z y-
ż e w s k i. Toruń 2005. 

 Nieadekwatna jest także konkluzja Kijasa (op. cit., s. 145) dotycząca „ostrej reakcji pentarchii” na 
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i nierzetelność Kijasa podważa – niestety – zaufanie czytelnika do innych podanych 
przez niego ustaleń. W większości są one przepisane i skompilowane z gotowych 
źródeł, a oceny dzieł – dość przypadkowe. 

Lapsus demaskujący brak weryfikacji źródeł dotyczy już daty urodzenia Sztyrme-
ra. Wszystkie źródła drukowane podają: 30 IV 1809 8. Tymczasem w oryginalnym 
akcie urodzenia data jest inna, o dzień późniejsza – 1 maja. Cały akt brzmi nastę-
pująco:

Roku tysiącznego ośmsetnego dziewiątego, dnia czwartego miesiąca maja o godzinie 10-tej z rana 
przed nami, Urzędnikiem Stanu Cywilnego gminy Płońska powiatu wyszogrodzkiego w Departamencie 
Płockim, stawił się J[aś]nie Pan Ludwik Sztyrmer, urzędnik zdrowia klasy drugiej w Pułku Pierwszym 
Jazdy Wojska Księstwa Warszawskiego, liczący lat trzydzieści i sześć, w Płońsku zamieszkały, i okazał 
nam dziecię płci męskiej, które urodziło się w domu pod numerem czterdziestym pierwszym, na dniu 
pierwszym miesiąca maja roku tysiącznego ośmsetnego dziewiątego o godzinie ósmej z rana, oświad-
czając, iż jest spłodzone z niego i Julianny z Linkowskich, pierwszego ślubu Kraszewskiej, jego mał-
żonki, i że życzeniem jego jest nadać mu imiona Karol Ludwig Konstanty. Po uczynieniu powyższego 
oświadczenia i okazania nam dziecięcia w przytomności Imci Pana Gotfrieda Bitnera, kapitana Gwar-
dii Nacjonalnej, liczącego lat czterdzieści, w Płońsku zamieszkałego, tudzież Imci Pana Andrzeja Ma-
jorkiewicza, burmistrza policji, liczącego lat dwadzieścia i dziewięć, w Płońsku zamieszkałego. Akt 
niniejszy urodzenia został stawiającym przeczytany i podpisany tak przez oświadczającego, jako 
i świadków.

Jan Giełczewski, Urzędnik Stanu Cywilnego, 
Ludwig Sztyrmer, 
Godfryd Büttner, świadek, 
A. Majorkiewicz, świadek 9 

Akt urodzenia przyszłego autora Powieści nieboszczyka Pantofla potwierdza 
zatem znane już miejsce przyjścia na świat – Płońsk, dookreślając jednak realia: 
numer hipoteczny 41 (dawna ulica Ciechanowska, obecnie Grunwaldzka), zmienia 
natomiast informacje utrwalone repetycjami: datę dzienną, imiona nowo narodzo-
nego oraz imię ojca, a także, co poświadczają zapisy we wszystkich dalej tu przy-
woływanych aktach metrykalnych, pochodzenie obojga rodziców. Nie było ono 
bowiem mieszczańskie, jak to utrzymują dotychczasowi biografowie, ale szlachec-
kie – i to z obu stron. Jak widać, Sztyrmer nie będzie posługiwał się pierwszym 
imieniem: Karol, ale drugim: Ludwik, tożsamym z imieniem ojca, któremu we 

owe Listy z Polesia, do której badacz zaliczył i tekst M. G r a b o w s k i e g o  O kilku literatach pol-
skich w Petersburgu („Tygodnik Petersburski” 1842, nr 77), opublikowany jeszcze przed pierwszym 
artykułem krytycznym Sztyrmera (nr 88)!

  8 Także data widniejąca na inskrypcji nagrobnej Sztyrmera na wileńskim cmentarzu na Rossie zo-
stała starannie przeliczona na tzw. stary styl (18 IV) i zarówno potwierdza datowanie utrwalone 
w kompendiach (30 IV – według nowego stylu), jak i daje wyraz przeświadczeniu rodziny pisarza.

  9 USC gminy miasta Płońsk. Archiwum Państwowe w Warszawie, Oddział w Mławie, akt urodzenia 
nr 1/1809, s. 1 (zmodernizowana została ortografia oraz interpunkcja). Wszystkie przywoływane 
tu akty urodzin i zgonów są rękopiśmienne. 

 Dwaj świadkowie zgłoszenia urodzenia: Andrzej M a j o r k i e w i c z  (1781–1853), syn Wojciecha 
(burmistrza Płońska) oraz Katarzyny z Guzanowskich, to naczelnik miejscowej policji; kapitan 
Gotfryd B ü t t n e r, o którym bliżej niewiele wiadomo, był sąsiadem Sztyrmerów, co wynika z innych 
dotyczących go akt. 
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wszystkich opracowaniach czerpiących z niedoskonałego pod każdym względem 
studium Piotra Chmielowskiego 10 przypisuje się imię Jakub. 

Ojciec autora opowieści o Pantoflu, Ludwik Sztyrmer (lub obocznie Stürmer), 
urodzony w r. 1771, syn Jakuba i Petroneli 11, pochodził prawdopodobnie z terenu 
Prus; jak odnotowuje franciszek Giedroyć, „służył w wojsku pruskim” 12. Urzędni-
kiem zdrowia klasy II został mianowany 13 II 1808. Jako lekarz wojskowy służył 
w r. 1815 w 10 kompanii weteranów, a w 1830 – w kompanii 2 batalionu 2. W swo-
im wykazie podaje Giedroyć innego jeszcze Sztyrmera (Stürmera) – Jana, syna 
Jędrzeja i Ewy, urodzonego w Toruniu w r. 1773, lekarza wojskowego w 1 pułku 
jazdy. Zważywszy na tożsamość profesji, możliwe, że chodzi o krewnego, a nawet 
brata stryjecznego Ludwika seniora. 

Dokumentacja metrykalna nie potwierdziła, by matka pisarza była drugą żoną 
jego ojca; pierwsza – według Chmielowskiego – miała się z nim podobno rozwieść 
wskutek nadużywania przez niego alkoholu. Jak to dosadnie formułuje Chmie- 
lowski, Sztyrmer lekarz „odznaczał się surowością, mało rozwiniętym uczuciem, 
brakiem wychowania i nabytym w wojsku nałogiem pijaństwa” 13. Z jego aktu ślu-
bu z pochodzącą z Elbląga w Prusach Marianną Julianną Linkowską 14, zawartego 

10 P. C h m i e l o w s k i, Ludwik Sztyrmer. W: Nasi powieściopisarze. Warszawa 1895. Chmielowski 
opublikował fragmenty wspomnień autora Powieści nieboszczyka Pantofla zawierające poniektóre 
informacje z wczesnych lat jego życia, zwłaszcza dotyczące kwestii rodzinnych, okresu szkolnego: 
nauczycieli i kolegów, zamiłowania do matematyki i literatury oraz komentarze o charakterze 
autoanalitycznym, nakreślające „portret artysty z czasów młodości”. Praca Chmielowskiego zaże-
nowała wdowę po pisarzu, która osądziła ów tekst jako „ubliżający pamięci” jej męża, nie tylko 
wskutek pobieżnego, a nawet nietrafnego odczytania jego dzieł, ale także z powodu licznych fak-
tograficznych przeinaczeń, których dziś już nie da się zweryfikować. Zob. A. W a l i c k i, Wspomnie-
nie o Sztyrmerach. „Kraj” 1892, nr 14, s. 6. 

11 Informacje o wieku ojca i imionach jego rodziców, a dziadków pisarza „po mieczu” pochodzą z aktu 
zgonu: USC parafii Siedlce. Archiwum Państwowe w Siedlcach, akt zgonu nr 43/1830, k. 77. 
Błędne imię ojca: Jakub, mogło wynikać z niedokładnego odczytania rękopisu Sztyrmera przez 
Chmielowskiego, niewykluczone, że fragment wspomnieniowy mógł dotyczyć właśnie dziadka – 
Jakuba. 

12 f. G i e d r o y ć, Służba zdrowia w dawnym Wojsku Polskim. Warszawa 1927, s. 515. 
13 C h m i e l o w s k i, op. cit., s. 158. Nie znający Sztyrmera osobiście autor studium otrzymał od jego 

żony rękopisy, w tym wspomnienia i korespondencję. Bliżej nie określony notatnik Sztyrmera nie 
został Chmielowskiemu udostępniony, a korespondencję wykorzystał badacz tylko w niewielkim 
stopniu. Uznał, że metoda pracy polegająca na przeplataniu cytowań z własnymi streszczeniami 
będzie właściwa. Jednak nie jest; dla biografa szukającego konkretów faktograficznych, nie zaś 
interpretacji osób trzecich, tekst Chmielowskiego ma wartość wyłącznie połowiczną, tzn. o tyle, 
o ile zgadza się z oryginałem pamiętnika. Wzmianka o alkoholizmie ojca i rozwodzie ma postać 
streszczenia, jest wyjęta z kontekstu. Z innych partii wspomnień wynika jednoznacznie, że uczucia 
Sztyrmera do ojca były ambiwalentne, raz żywił wobec niego złość, a nawet pogardę, kiedy indziej 
miał poczucie winy i przejawiał skruchę. 

14 Charakterystykę matki pisarza znamy jedynie z pracy Chmielowskiego. Podobno źle mówiła po 
polsku, „ale tak mile, że »niepodobna było się oprzeć jej słowom«. Przy całej »prostocie swojej« 
miała ona »niepojęty urok« w twarzy, coś niewypowiedzianie »miłego i słodkiego w swych rysach«. 
Uważana raczej za niewolnicę niż żonę, chociaż czasami obsypywana czułościami, ustępowała 
wszystkim słabościom męża, znosiła w milczeniu jego często twarde i srogie postępowanie, wsta-
wiała się za nim u przełożonych i kilka razy zachowała mu usuwającą się już posadę. »Czułość jej 
była nadzwyczajną; najmniejsza okoliczność wzbudzała w niej potoki łez«; mała słabość jednego 
z dzieci o mało nie wpędziła jej do grobu” (C h m i e l o w s k i, ibidem). Temu ostatniemu zdaniu 
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26 VI 1808 w Płońsku, wynika jednak, że wstępując w związek małżeński, ojciec 
pisarza był jeszcze kawalerem 15, ona zaś 28-letnią, czyli urodzoną około 1780 r., 
wdową po oficerze Szwadronu Huzarów Króla, fryderyku Wilhelmie Kraszewskim 
(obocznie w różnych aktach także: Kruszewski). Jej zaślubiny z pierwszym mężem 
odbyły się w Konarach (pod Warką) w styczniu 1800 16. Z pierwszego małżeństwa 
Linkowskiej przyszło na świat sześcioro dzieci: Jan Wilhelm (1800–?) 17, Henryk 
Leopold (1801–1802), Karol Edward (1802–1803), Wilhelmina Julianna (1803–1848), 
Augustyna (1804–1808) 18 oraz Ludwik Juliusz (1807–1807) 19, z których niemal 
wszystkie zmarły w niemowlęctwie lub we wczesnym dzieciństwie. Prawdopodobnie 
tylko Wilhelmina dożyła wieku dorosłego 20, zmarła podczas epidemii cholery w czter-
dziestym czwartym roku życia w Łęczycy 21. Pierwszy mąż Marianny Julianny 
z Linkowskich zmarł w początkach kwietnia 1808 w Płońsku w wieku 37 lat 22. 
Wdowa, odczekawszy... niecałe trzy miesiące, poślubiła Sztyrmera. Niewykluczone, 
że był on – jako lekarz – znajomym lub nawet przyjacielem rodziny.

Wkrótce po urodzeniu Ludwika juniora, zapewne w końcu r. 1809 lub z po-
czątkiem roku następnego, Sztyrmerowie przeniesieni zostali do Warszawy i za-
mieszkali w domu Piotra Dyttlingera przy ulicy Zielonej pod numerem 2082; tam 
przyszła na świat ich córka Joanna Zuzanna Emilia (1810–?) 23, prawdopodobnie 

trudno się dziwić, Marianna Julianna Sztyrmerowa miała z obu małżeństw trzynaścioro dzieci, 
z których tylko pięcioro dożyło wieku dorosłego, ośmioro musiała pochować. Egzaltacja, którą 
zdaje się sugerować jej syn, mogła zatem wynikać nie tyle z usposobienia, ile z nieustannej obawy 
o życie dzieci. 

15 USC parafii Płońsk. Archiwum Diecezjalne w Płocku, sygn. 824, akt ślubu nienumerowany/1808, 
k. 56v. 

 Małe jest prawdopodobieństwo, by ojciec Ludwika zataił swój stan cywilny, raczej była to więc 
mistyfikacja syna, który z jakichś powodów przypisywał ojcu tak rozwód, jak i nałogi oraz despo-
tyczne zachowania. O ile cechy charakteru są nieweryfikowalne, trudno zaprzeczyć dokumentacji 
aktowej. 

16 USC parafii Konary. Archiwum Archidiecezjalne w Warszawie, akt ślubu nienumerowany (1)/1800, 
k. 60. 

17 Jw., akt urodzenia nienumerowany/1800, k. 46.
18 Data narodzin ustalona na podstawie aktu zgonu: USC gminy miasta Płońsk. Archiwum Pań-

stwowe w Warszawie, Oddział w Mławie, akt zgonu nr 35/1808, s. 26; miejsce urodzenia nie- 
znane. 

19 Akty urodzenia Henryka, Karola, Wilhelminy i Ludwika: USC parafii Płońsk. Archiwum Diecezjal-
ne w Płocku, sygn. 825, s. 264, 277, 298 i 346. Akty zgonów Henryka, Karola i Ludwika: USC 
parafii Płońsk. Archiwum Diecezjalne w Płocku, sygn. 823, s. 86, 98 i 138. Informacje także 
w Ogólnym sumariuszu alfabetycznym metryk urodzenia i chrztu, zaślubienia i zejścia w dwóch 
księgach dawnych metryk kościelnych parafii płońskiej od roku 1734 do 1808 zapisanych uformo-
wanym (Archiwum Diecezjalne w Płocku, rkps 826, k. 34v, 35, 35v, 36 oraz 105, 105v, 106v). 

20 Nie udało się ustalić losów najstarszego syna Kraszewskich, Jana Wilhelma, nie wiadomo, w jakim 
wieku zmarł, pewne jest tylko, że nie stało się to ani w Konarach, ani w Płońsku.

21 USC parafii (św. Andrzeja) Łęczyca. Archiwum Państwowe w Łodzi, akt zgonu nr 253/1848. We 
wspomnieniach Sztyrmera nie jest ona przywołana ani razu, wydaje się więc, że wychowywała się 
gdzie indziej, może u rodziny swojego ojca; dopiero później, już w Łęczycy, będzie mieszkać przy 
matce, Mariannie Juliannie Sztyrmerowej. 

22 USC parafii Płońsk, sygn. 823, akt zgonu nienumerowany/1808, s. 143. Informacja także w Ogól-
nym sumariuszu alfabetycznym [...] (k. 106v).

23 USC Warszawa / cyrkuł II. Archiwum Państwowe w Warszawie, akt urodzenia nr 281/1810. Z aktu 
wynika, że w r. 1810 Ludwik Sztyrmer senior stacjonował na terenie tzw. Nowej Galicji (prawdo-
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zmarła w dzieciństwie; następnie, już przy ulicy freta 257, urodziły się Augusta 
Teofila (1812–?) 24 i Józefina Rozalia Ludwika (1814–1881) 25. Niewykluczone, że 
także w Warszawie urodziła się Karolina franciszka (1816–1819), która zmarła 
w trzecim roku życia w Siedlcach 26. 

Po roku 1817, a może i wcześniej (nie jest wykluczone, że między r. 1815 a 1818 
przebywali jeszcze gdzieś indziej), Sztyrmerowie przenieśli się do Siedlec, dokąd 
wraz z batalionem weteranów został oddelegowany ojciec pisarza. Zamieszkali przy 
Końskim Rynku 149. W Siedlcach przyszły na świat kolejne dwie córki Sztyrmerów: 
Rozalia Teofila (1818–?) 27 oraz najmłodsza – Małgorzata Leokadia (1821–1884) 28. 

Spośród wszystkich rodzonych sióstr Ludwika juniora stosunkowo najwięcej 
informacji udało się uzyskać o dwóch z nich. 

Józefina Rozalia Ludwika 29 już w r. 1833 wyszła za mąż w Łęczycy jako dzie-
więtnastolatka za prawie 50-letniego Józefa Rakowskiego (syna Michała i Jadwigi 
z Kaletów), wdowca, nauczyciela obwodowej szkoły łęczyckiej 30, zmarłego w ro- 
ku 1851. Rakowscy mieli cztery córki: Kamilę Henrykę, Michalinę Salomeę, Teo-
dorę Aleksandrę i Bronisławę Angelę. Józefina Rakowska przeżyła męża o 30 lat; 
nie weszła ponownie w związek małżeński, zmarła w Łęczycy w czerwcu 1881 31.

Małgorzata Leokadia Sztyrmerówna (we wspomnieniach brata oraz w później-
szych dokumentach urzędowych występująca jako Leokadia), będąc guwernantką 
w Rożniatowie, została w połowie 1844 r. żoną artysty malarza ferdynanda Cie-
ślewskiego (syna filipa i Rozalii) 32. Mieszkała w Uniejowie, była matką Józefy 
(1844–1858) 33 i Konrada (?–1851) 34 oraz Aleksandry (Walentowej Szadkowskiej) 
i filipiny (Tomaszowej Cieślewskiej). Zmarła w Uniejowie w czerwcu 1884, owdo-
wiwszy męża 35.

Natomiast nie udało się niczego pewnego ustalić ani o losach Augusty Teofili, 
ani o 6 lat od niej młodszej – Rozalii Teofili. Wzmiankowaną w pamiętniku Teofilę, 
podobno najbardziej namiętną i uczuciową, a przy tym wielkiej urody, „zachwyca-
jącej i czarującej”, można zapewne utożsamić (z uwagi na zawarte sugestie pisarza) 
ze starszą siostrą, Augustą Teofilą. Na odpowiedzialność tylko jednego z autorów 
tego artykułu warto przytoczyć przeczytaną niegdyś informację, iż któraś (nie wy-
mieniona z imienia) z sióstr Ludwika Sztyrmera zmarła w Petersburgu mniej więcej 

podobnie w Staszowie), obszarze włączonym do Księstwa Warszawskiego w wyniku pokoju w Schön-
brunn.

24 Jw., akt urodzenia nr 54/1812.
25 Jw., akt urodzenia nr 114/1814.
26 USC parafii Siedlce, akt zgonu nr 72/1819. 
27 Jw., akt urodzenia nr 83/1818.
28 Jw., akt urodzenia nr 203/1821.
29 W ocenie brata Józefina „przejęła czułość matki, ale razem i popędliwość ojca” (C h m i e l o w s k i, 

op. cit., s. 159).
30 USC parafii (św. Andrzeja) Łęczyca, akt ślubu nr 54/1833. 
31 Jw., akt zgonu nr 127/1881.
32 USC parafii Wielenin. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Oddział w Koninie, akt ślubu nr 10/1844.
33 USC parafii Uniejów. Archiwum Państwowe w Łodzi, akt zgonu nr 221/1858. Data urodzenia 

ustalona na podstawie aktu zgonu.
34 Jw., akt zgonu nr 147/1851.
35 Jw., akt zgonu nr 60/1884.
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w drugiej połowie lat czterdziestych 36. Niestety, sporządzone niegdyś notatki z nie-
publikowanej korespondencji zaginęły i pomimo wysiłków nie udało się dojść do 
ich źródła. Zapewne była to albo Augusta, albo Rozalia. 

Około r. 1818 oddano Ludwika do szkoły miejscowej (dla kandydatów na na-
uczycieli szkół elementarnych), zarządzanej przez dyrektora Jana Holewińskiego 37, 
prowadzącego tam zajęcia z geografii i historii. W czasie wakacji – jak sam pisarz 
opowiada – uczęszczał... na pensję żeńską Anny filemonowiczowej. W maju 1819 
zmarła w Siedlcach babka Ludwika, Petronela fiszowa 1 voto Stürmerowa 38 – wy-
darzenie to Sztyrmer odnotował w pamiętniku. W sierpniu 1821 wstąpił do kali-
skiego czteroklasowego Korpusu Kadetów 39, którego realia odmalował w swoich 
wspomnieniach niezwykle szczegółowo. Podobnie, z dbałością o detale przestrzen-
no-personalne, deskrybował pobyt w Szkole Wojskowej Aplikacyjnej przy ulicy 
Miodowej w Warszawie, do której przybył w 1825 r.; po napisaniu rozprawy z za-
kresu wojskowości został awansowany na podporucznika artylerii pieszej kompa-
nii I pozycyjnej pod dowództwem Jana Leppigé. 

31 III 1830 zmarł w Siedlcach ojciec Sztyrmera 40. Uderzające są słowa syna: 

Zgon jego był ciężki, bolesny, i palec Boga widocznie dotknął go w ostatniej chwili za błędy całego 
żywota [...]. Ostatnie jego słowa wyrażały zgryzotę, że zostawia żonę i dzieci bez sposobu do życia, mo-
gąc im zapewnić los nieświetny, ale przynajmniej mierny i dostateczny, gdyby nie okropny nałóg pijań-
stwa, który wszystko zmarnotrawił, co mu talenta jego przyniosły 41. 

Wkrótce potem 42 wdowa z córkami przeniosła się do Łęczycy, gdzie mieszkał 
jej młodszy brat Jan 43. Po jego śmierci (1836 r.), a także już po zgonie bratanka 
(1840 r.) oraz bratowej (1845 r.) Sztyrmerowa nadal mieszkała w Łęczycy. Zmarła 

36 Śmierć miała nastąpić w czasie karnawału, gdy zgrzana tańcem kobieta napiła się zimnej wody 
(wtedy często tak właśnie tłumaczono sobie śmierć z powodu – jak pewnie było w tym przypadku – 
zapalenia płuc). 

37 Placówka J. Holewińskiego działała od roku szkolnego 1819/20 – zob. A. W ę c o w s k i, Kalenda-
rium wydarzeń kulturalno-oświatowych w Siedlcach. „Szkice Podlaskie” 1998, s. 115. Wcześniej, 
tj. od r. 1818, była to szkoła podwydziałowa – zob. Rocznik Instytutów Religijnych i Edukacyjnych. 
Warszawa 1924, s. 200–201, gdzie również zamieszczono wykaz nauczycieli siedleckiej szkoły. 

38 USC parafii Siedlce, akt zgonu nr 91/1819.
39 Miejscu temu i okresowi adolescencji poświęca Sztyrmer – jak wnosić wypada ze streszczeń Chmie-

lowskiego – dość dużo miejsca. Sam Chmielowski nakreśla szczegółowe tło, przywołując nie tylko 
nazwiska nauczycieli, ale i sposoby kształcenia, wygląd budynku, etc. 

40 USC parafii Siedlce. Archiwum Państwowe w Siedlcach, akt zgonu nr 43/1830, k. 77.
41 C h m i e l o w s k i, op. cit., s. 204.
42 Zaraz po śmierci męża Marianna Julianna Sztyrmerowa mieszkała jeszcze jakiś czas w Siedlcach, 

jak to wspomina Ludwik, „w dwu pokoikach”. Zgodnie z jego relacją, przeprowadziła się do Łęczy-
cy w 1831 r.; jesienią 1833 ślub w kolegiacie łęczyckiej wzięła Józefina Rozalia Ludwika Sztyrme-
równa – zob. USC parafii (św. Andrzeja) Łęczyca, akt ślubu nr 54/1833.

43 Chodzi o Jana Henryka L i n k o w s k i e g o  (1784–1836), wuja Sztyrmera pisarza, o którym co 
najmniej dwukrotnie wzmiankował on we wspomnieniach, odtwarzając wakacje r. 1823 spędzone 
w Łęczycy. Dom Linkowskiego i jego żony, Katarzyny z Mamińskich 1 voto Mateuszowej Nayma-
nowicz (1771–1845), znajdował się faktycznie w rynku, przy ul. Targowej (dziś Jana Pawła II) – zob. 
„Dziennik Powszechny Krajowy” 1831, nr 70, s, 566. Syn Linkowskich, Józef (1810–1840), rówie-
śny Ludwika Sztyrmera – jako nazbyt dynamiczny – nie przypadł mu do gustu; Józef Linkowski 
był urzędnikiem Trybunału Radomskiego. 
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po 1848 r. 44; w akcie zgonu jej córki z pierwszego małżeństwa – Wilhelminy Ju-
lianny Kraszewskiej – widnieje informacja: „panna mieszkająca przy matce” 45. 

Nie mniejszych uzupełnień i korekt wymaga także fragment biogramu Ludwika 
Sztyrmera obejmujący jego małżeństwo i progeniturę. Z relacji Chmielowskiego 
wiadomo, że około r. 1838 ożenił się z Eleonorą Janowską, córką Jana, lekarza 
z Witebska (lub Połocka) 46, i nie znanej z imienia matki ze Swarackich 47. Janowska 
była wychowanką jednej z dwu pensji: istniejącego od 1834 r. kijowskiego Instytu-
tu Szlacheckich Panien lub Instytutu Panien, funkcjonującego od 1835 roku 48. Nie 
wiadomo, gdzie Sztyrmer poznał swą przyszłą żonę ani gdzie odbyły się ich zaślu-
biny. Chmielowski wiadomości te przemilczał, o ile w ogóle był w ich posiadaniu 49. 
Z inskrypcji nagrobnej na wileńskiej Rossie wynika, że Eleonora Janowska urodzi-
ła się 11 I 1815 50. W związku z zawarciem małżeństwa lub krótko przed tym wyda-
rzeniem napisał Sztyrmer L’hymen, 19-punktowy kodeks przeznaczony dla żony 51. 

Biografowie Sztyrmera są dalece nieprecyzyjni także w kwestii jego progenitu-
ry. Kijas – za poprzednikami – pisze o czworgu dzieciach, choć tylko dwoje wska-
zuje z imienia: córkę Aleksandrę i syna Jana (zresztą jako Iwana, sugerując tym 
samym zachodzący w rodzinie proces wynarodowienia). Tymczasem kwerenda 
w aktach metrykalnych petersburskich oraz wileńskich pozwoliła na bardziej 
dokładne ustalenie faktów dotyczących potomstwa Sztyrmerów, choć z uwagi na 
niekompletność danych trudno podać kolejność poszczególnych narodzin. Nie 
wiadomo też, czy wszystkie dzieci przyszły na świat w Petersburgu. Najstarszą 
córką pisarza była najpewniej Aleksandra (1839–1904) urodzona 1/13 VI 1839 52. 

44 Aktu zgonu Marianny Julianny Sztyrmerowej nie odnaleziono ani w Łęczycy (akta są tam komplet-
ne), gdzie mieszkała córka, Józefina Rozalia Ludwika Rakowska, ani w Uniejowie, miejscu zamiesz-
kania drugiej córki, Małgorzaty Leokadii Cieślewskiej. 

45 USC parafii (św. Andrzeja) Łęczyca. Archiwum Państwowe w Łodzi, akt zgonu nr 253/1848.
46 Połock jako – raczej niepewne – miejsce urodzenia Eleonory Janowskiej podaje Encyklopedia po-

wszechna Orgelbranda (t. 14. Warszawa 1903, s. 295).
47 Wkrótce wejdzie Sztyrmer w koligacje rodzinne z młodą pisarką Karoliną z H o ł o w n i ó w  S w a-

r a c k ą  (1815–1846), która w 1841 r. poślubi wuja (brata matki) Eleonory Sztyrmerowej. Zob. 
D. K u k u ć, Swaracka Karolina. Hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 46/1 (Kraków 2009), 
s. 119.

48 Zob. Rys systemu, postępów i stanu oświecenia publicznego w Rosji. Warszawa 1838, s. 387–388.
49 Jeśli potraktować twórczość literacką Sztyrmera jako tekst qusi-autobiograficzny, można przypusz-

czać, że poznał on Eleonorę w Witebsku. Taką formułę badawczą wobec styków: pisarstwo–biogra-
fia proponuje W ę g r z y n  (W labiryntach własnej biografii); zob. też A. R o m a n o w s k i, Prawdzi-
wy koniec Rzeczy Pospolitej. Kraków 2007, s. 73. 

50 Zapewne to data według starego stylu; zatem było to 11/23 I 1815. Kolejne daty w tej części arty-
kułu będą podawane w zapisie podwójnym, z uwzględnieniem obu kalendarzy: juliańskiego i gre-
goriańskiego, z wyjątkiem tych, które dotyczą okresu już porewolucyjnego.

51 L. S o k ó ł  (Ludwik Sztyrmer. Historia życia i twórczości. W: L. S z t y r m e r, Powieści nieboszczy-
ka Pantofla. Warszawa 1978, s. 570) nazywa ów kodeks „przedziwną rękopiśmienną książeczką”, 
sugerując incydentalność tego typu tekstu. Warto zwrócić uwagę, że podobny napisał wcześniej 
S. J a c h o w i c z  (Do mojej przyszłej w którejkolwiek świata stronie. W: Wiersze Stanisława Jacho-
wicza poświęcone własnej rodzinie. Bibl. Narodowa, rkps 5778 III, k. 5–6), przeznaczając go dla 
drugiej swojej żony, Antoniny z Ośniałowskich. 

52 Data urodzenia według inskrypcji nagrobnej z cmentarza na Rossie.
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W przyszłości zostanie ona żoną Narcyza Szulca 53, inżyniera, rzeczywistego radcy 
stanu, i matką czworga dzieci: Wacława, Ludwika, Aleksandra i Marii (Dijakiewi-
czowej 54). Umrze jako wdowa – w Wilnie, 7/20 XII 1904 55. W niewiele lat później 
Sztyrmerowie doczekali się narodzin syna, nie wymienianego przez żadnego z bio-
grafów, a przecież to właśnie „przy kolebce syna Leonka” powstawać miały Dusza 
w suchotach i Trupia główka. Leon Marian (Lew; 1842–1852) przyszedł na świat 
5/17 I 1842 56, jego ojcem chrzestnym był Romuald Podbereski 57; dziecko przeży-
ło 10 lat, zmarło 13/25 I 1852 w Petersburgu 58. Druga córka Sztyrmerów – Maria 
Michalina (1847–1852) – zmarła w Petersburgu jako pięciolatka 28 I / 9 II 1852 59, 
po dwu tygodniach od zgonu Leona (dzieci zapadły zapewne na jakąś zakaźną 
chorobę). Informację o kolejnym potomku wnosi inskrypcja nagrobna z cmentarza 
na Rossie, z której wynika, iż trzecia ich córka, Helena (1848–1920), urodziła się 
wkrótce po Marii; wyszła za mąż za nie znanego z imienia Godlewskiego, a zmarła 
19 VIII 1920 w Wilnie. Najmłodszym z grupy zidentyfikowanych pod względem 
chronologicznym dzieci Sztyrmerów był – jak się zdaje – Paweł, urodzony we wrze-
śniu 1850; żył tylko 10 miesięcy, zmarł 26 VI / 8 VII 1851, również w Petersbur-
gu 60. Zarówno on, jak i dwoje zmarłych pół roku później rodzeństwa zostali po-
chowani na Cmentarzu Smoleńskim. Oprócz wymienionych tu pięciorga dzieci 
mieli jeszcze Sztyrmerowie dwu synów: Konstantego, który został lekarzem, oraz 
Jana – urzędnika i radcę stanu. Niestety, nie udało się ustalić dat granicznych 
dotyczących życia tych osób 61. 

Należy też sprostować błąd, który polega na niewłaściwym wskazaniu miejs- 
ca zgonu pisarza. Nie był to Landwarów 62 pod Trokami ani tym bardziej Peters- 
burg 63. Według aktu zgonu Ludwik Ludwikowicz Sztyrmer zmarł 23 V / 4 VI 1886 
w Wilnie 64. Eleonora Sztyrmerowa przeżyła męża o 5 lat, zmarła w wileńskiej dziel-

53 Zgodnie z aktem urodzenia Marii Szulc (późniejszej Dijakiewicz) jej ojciec miał na imię Albert i był 
wówczas (1863 r.) porucznikiem Korpusu Linii Komunikacyjnych. Rodzicami chrzestnymi byli: 
generał-major Ludwik Sztyrmer i żona podpułkownika, Karolina Szulc. Zob. USC parafii (św. Ka-
tarzyny) Petersburg. Nacyjanalny histaryczny archiu Biełarusi w Mińsku, sygn. f.1781, o. 30, 
d. 285, akt urodzenia nr 8/1863. 

54 Maria Ludwika D i j a k i e w i c z o w a  (8/20 XII 1862 – 1939), zmarła w Ostrowie Wielkopolskim, 
ale pochowana została na wileńskiej Rossie, w kwaterze rodzinnej. Była w posiadaniu materiałów 
po dziadku. M r o z e k  (op. cit., s. 9) błędnie podaje jej imię: Aleksandra (myląc z imieniem matki), 
i upraszcza nazwisko – Djakiewiczowa. 

55 USC parafii (św. Jana) Wilno. Lietuvos Valstybės Istorijos Archyvas, sygn. f. 1667, o. 1, d. 31, akt 
zgonu nr 1246/1904.

56 Data urodzenia obliczona na podstawie dokładnych danych z aktu zgonu.
57 Zob. List R. Podbereskiego do J. I. Kraszewskiego, z 18 lutego / 2 marca 1842. Petersburg, rkps. 

Bibl. Jagiellońska, sygn. 6457IV, k. 121c. 
58 USC parafii (św. Katarzyny) Petersburg. Nacyjanalny histaryczny archiu Biełarusi w Mińsku, sygn. 

f.1781, o. 30, d. 283, akt zgonu nr 16/1852. 
59 Jw., akt zgonu nr 32/1852.
60 Jw., akt zgonu nr 244/1851.
61 W akcie zgonu Ludwika Sztyrmera wymienia się czworo żyjących dzieci: Konstantego, Jana, Ale- 

ksandrę i Helenę.
62 Zob. K i j a s, op. cit., s. 146.
63 Zob. C h m i e l o w s k i, op. cit., s. 300.
64 USC parafii (św. Jana) Wilno, sygn. f. 1667, o. 1, d. 14, akt zgonu nr 221/1886. 
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nicy Śnipiszki 65 25 VII / 6 VIII 1891 66. Oboje spoczywają na wileńskiej Rossie, ich 
grób jest zachowany do dziś w dobrym stanie 67.
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The article concerns the figure of a writer, an author of unusual prose, referred to as “a Polish Hoff-
mann.” Sztyrmer’s life, as it may seem, has been subject of many discussions, and more than that since 
his writing had also autobiographical valour. The present paper only in a slight degree refers to Sztyr-
mer Ludwik entry placed in one volume of Polski słownik biograficzny (Polish Biographical Dictionary), 
and this entry, as defective, became an excuse to start an intensive archive search query. 

The paper introduces a set of new pieces of information about Sztyrmer, his family commitments 
(data on his parents and grandparents, on numerous siblings, both whole and half, i.e. from his 
mother’s first marriage, on his relatives mentioned in his memories). Light is also shed on the issue of 
Sztyrmer’s marriage and his descendants, established names, and real dates of his life. 

65 Miejsce zgonu precyzuje W a l i c k i  (op. cit.).
66 USC parafii (św. Jana) Wilno, sygn. f. 1667, o. 1, d. 15, akt zgonu nr 387/1891. 
67 Obecnie istniejący pomnik wzniosła, jak głosi napis nagrobny, wnuczka, zapewne Maria z Szulców 

Dijakiewiczowa, która zresztą spoczęła w tej samej kwaterze obok dziadków. Tu także znajdują się 
mogiły dwóch córek Sztyrmera: Aleksandry Szulc i Heleny Godlewskiej.
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LISTY ADAMA ASNYKA DO CHŁAPOWSKICH
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ALICJA KĘDZIORA Uniwersytet Jagielloński, Kraków  

EMIL ORZECHOWSKI Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Wczoraj był u nas Asnyk. Gdym powiedziała Lu [freeman], 
że jej chcę przedstawić pierwszego poetę polskiego, zapytała, czy 
to Mickiewicz! 1

O relacjach, jakie łączyły Adama Asnyka (1838–1897) z Heleną Modrzejewską 
(1840–1909) i jej mężem Karolem Chłapowskim (1841–1914), pisano dotąd właści-
wie tylko na marginesach prac im poświęconych, mimo że znaczna liczba wierszy 
poety, które aktorka recytowała przy różnych okazjach, wręcz prowokowała do 
postawienia pytania o powód takich preferencji, a może i do tezy o pokrewieństwie 
artystycznym obydwojga. Z kolei doświadczenie pokoleniowe powstania r. 1863 
sugeruje w naturalny sposób powinowactwo ideowe Asnyka i Chłapowskiego. Tym-
czasem w literaturze poświęconej Asnykowi informacje na ten temat są nader 
skąpe. Niewiele lepiej, jeśli idzie o opracowania dotyczące aktorki. W Żywocie Mo-
drzejewskiej, najpopularniejszej monografii artystki, Józef Szczublewski powtarza 
za Tymonem Terleckim, pod datą 1869, że Matejko, Estreicher 2, Kubala 3, a także 
„Adam Asnyk, poeta patrzący jasnym, smutnym spojrzeniem spod krzaczastych 
brwi – stali się [jej] wielbicielami i przyjaciółmi na całe życie” 4. Po takim wprowa-
dzeniu nieco dziwi fakt, że w książce Szczublewskiego, liczącej ponad 700 stronic, 
nazwisko Asnyka pojawia się jeszcze tylko 5 razy, a i to dosyć przypadkowo, np. 
przy okazji wiersza, jaki napisał on w reakcji na fałszywą wieść o śmierci artystki. 
Monografista podaje, że poeta wysłał go Modrzejewskiej 18 XI 1870, po jej powro-
cie do zdrowia. Odnotowuje też dziwną koincydencję: „Niezwykły przypadek sprawił, 
że opis pogrzebu Palińskiej 5 zaczął Bogusławski 6 cytatem z wiersza Asnyka, do-

1 H. M o d r z e j e w s k a, list do M. Witkiewiczowej, z 31 I 1891, z Krakowa. W: Modrzejewska/Listy: 
Korespondencja Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapowskiego. Oprac. A. K ę d z i o r a, E. O r z e-
c h o w s k i. T. 1: 1859–1886; t. 2: 1887–1914. Warszawa 2015, list 621. Dalej do tej publikacji 
odsyła skrót M.

2 Karol E s t r e i c h e r  (1827–1908) – historyk literatury i teatru, wieloletni dyrektor Bibl. Jagielloń-
skiej, był bliskim przyjacielem Chłapowskich i Asnyka. 

3 Ludwik K u b a l a  (1838–1918) – powstaniec 1863 r., historyk.
4 J. S z c z u b l e w s k i, Żywot Modrzejewskiej. Warszawa 1975, s. 96. 
5 Salomea P a l i ń s k a  (1831–1873) – aktorka warszawska, rywalka Modrzejewskiej w rolach tra-

gicznych. 
6 Władysław B o g u s ł a w s k i  (1839–1909) – reżyser, tłumacz, krytyk teatralny, muzyczny i lite- 

racki. 
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kładnie dwa lata przedtem napisanego wiersza, na wieść, ową fałszywą, o śmierci 
Modrzejewskiej” 7. Jeszcze tylko raz napomknie o liście Asnyka do Chłapowskiego, 
z r. 1874: „Byłem w pracowni Guyskiego 8. Bardzo mi się podobał biust pani Hele-
ny” 9, i odnotuje, że w 1877 r. życzenia imieninowe wysłali z Krakowa do Modrze-
jewskiej Asnyk i Estreicher 10.

Ów brak zainteresowania badaczy wzajemnymi relacjami aktorki i poety jest 
tym dziwniejszy, iż sama Modrzejewska we Wspomnieniach i wrażeniach nie dość, 
że pisze o Asnyku „mój stary znajomy i wyrozumiały przyjaciel” 11, ale też, wracając 
myślą do jego wizyt w saloniku mieszkania Chłapowskich przy ul. Szewskiej w Kra-
kowie, daje wcale obszerną i nader pochlebną charakterystykę: 

El...y, Adam Asnyk, nasz młody poeta, który podczas powstania zajmował jedno z najbardziej 
odpowiedzialnych stanowisk w rządzie narodowym, chociaż urodzony w zaborze rosyjskim, także zje-
chał na stałe do Krakowa. Doskonałe były jego wiersze i ja wiele z nich recytowałam prywatnie i pu-
blicznie. W krótkim czasie stał się on naszym gościem i jednym z najbliższych przyjaciół. Miał manie-
ry i sposób konwersacji niezwykle wyszukane, a jego bardzo jasne błękitne oczy świeciły spod płowych, 
krzaczastych brwi jak dwie fosforyzujące gwiazdy, silne w blasku i niemal fanatyczne w wyrazie. Wy-
różniał się jedną cechą szczególną. Chociaż bardzo skromny, gdy chodziło o jego poezję, był jednak 
bardzo zarozumiały na punkcie swoich talentów kulinarnych; łatwiej zniósłby surową krytykę swych 
wierszy niż najmniejsze zlekceważenie umiejętności gotowania. Lubił spraszać przyjaciół na obiady, 
a kiedy podawano ulubione i przez gospodarza przyrządzone potrawy, biada temu, kto ich nie zajadał 
ze smakiem 12. 

O tym, że łączące aktorkę i poetę duchowe powinowactwa i poczucie humoru 
były istotnie trwałe i prawdziwie bliskie, zaświadcza uroczy opis Modrzejewskiej 
mówiący o powrocie do zdrowia po przejściu groźnego dla jej życia tyfusu: 

Pierwszy dzień, kiedy wstałam z łóżka, upamiętnił mi się fałszywą pogłoską, która się rozeszła 
o mojej śmierci [...]. Biedak mój mąż miał wiele kłopotu z odpowiadaniem na listy kondolencyjne i od-
prawianiem, obawiam się, że niezbyt grzecznym, fryzjerów, którzy przychodzili kupować moje włosy, 
albo przedsiębiorców pogrzebowych, chcących koniecznie wziąć miarę na trumnę dla mnie. Jedyną 
rekompensatą za jego przykrości był piękny poemat Adama Asnyka, który usłyszawszy o moim prze-
niesieniu się do lepszego świata, napisał pod wpływem chwili jeden z najlepszych swoich wierszy. Jakąż 
ogromną satysfakcję dawało odczytywanie tego wiersza! W ten, co prawda niezwykły, sposób przeko-
nałam się, jakim mnie darzy szacunkiem i jak bliska jestem sercu tego przyjaciela. Chociaż bardzo 
wielką radość dało mi odczytanie tego wiersza, to jednak w pewnym stopniu niweczyła ją myśl, że 
swoim pozostaniem przy życiu sprawiłam pewien zawód poecie, i z jakąż ogromną znowu satysfakcją 
powitałam list Asnyka, przepełniony radością z powodu mojego zmartwychwstania 13. 

Raz jeszcze, w kluczowym momencie swojego życia, decydując się na wyjazd 

  7 S z c z u b l e w s k i, op. cit., s. 161.
  8 Marceli G u y s k i  (1830–1893) – rzeźbiarz, tworzył głównie popiersia, medaliony i portrety. Tera-

kotowy portret Modrzejewskiej do 1939 r. znajdował się w Warszawie w Państwowych Zbiorach 
Sztuki (podaję za: Internetowy polski słownik biograficzny. Na stronie: https://www.ipsb.nina.gov.
pl/a/biografia/marceli-guyski ádata dostępu: 8 III 2020ñ). Jedna z kopii przechowywana jest 
w fundacji dla Modrzejewskiej (Kraków).

  9 S z c z u b l e w s k i, op. cit., s. 169.
10 Ibidem, s. 215.
11 H. M o d r z e j e w s k a, Wspomnienia i wrażenia. Kraków 1957, s. 33. 
12 Ibidem, s. 188–189.
13 Ibidem, s. 235–236.
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do Ameryki, Modrzejewska odwołuje się do „cytatu z wiersza Asnyka”, czyniąc in-
tymne, dopiero po latach ujawnione, wyznanie na temat losu aktorów:

Biedne ofiary! Nie wolno im zatrzymać lotu. Nie, zaprawdę, tego im nie wolno. Ich przeznaczeniem 
wzlatywać coraz wyżej i wyżej. [...] Ruch oznacza życie! Trud jest życiem! Ból jest życiem! Po stokroć 
lepiej jest cierpieć i żyć niż usnąć na zawsze 14. 

Pisząc te słowa, zapewne Modrzejewska nie spodziewała się, że przyjdzie jej 
podzielić los Asnyka – banity z rosyjskiego zaboru; on za powstanie r. 1863, ona 
za antycarskie wystąpienia dostali zakaz wjazdu na teren ziem pozostających pod 
panowaniem Rosji. 

Wydaje się też, że w poezji Asnyka odnajdywała Modrzejewska własne ideały; 
oboje podobnie myśleli o Polsce, o polskości. Łączył ich kult Słowackiego i Mickie-
wicza (Asnyk był w komitecie sprowadzającym do Krakowa prochy autora Pana 
Tadeusza, Modrzejewska współuczestniczyła w ufundowaniu jego pomnika). Nawet 
w kwestiach społecznych mieli zbliżone zdanie na temat najpilniejszych potrzeb, 
co widać tak w późnej działalności publicznej Asnyka (m.in. Towarzystwo Szkoły 
Ludowej, w tym budowa szkoły polskiej w Białej, organizacja szkoły polskiej w Cie-
szynie), jak i w charytatywnej ofiarności Modrzejewskiej, czego dość nieoczekiwanym 
poświadczeniem jest list Wojciecha Dzieduszyckiego 15 do aktorki: 

Otrzymałem [w] wilię wielki Pani datek na Gimnazjum Cieszyńskie i zaraz na wilię zawiadomiłem 
o tym grono zgromadzone w Kole Literackim na willi, a przez nie publiczność lwowską, wznosząc zdro-
wie wielkiej artystki i niepospolitej Polki. Skoro święta przeminą, oddam sumę w ręce komitetu obywa-
telskiego zajmującego się zbieraniem składek.

Przyjm, Łaskawa Pani, wyrazy najgłębszego hołdu, a proszę Pana Karola Chłapowskiego ode mnie 
serdecznie pozdrowić

oddany sługa
Wojciech Dzieduszycki 16

List nie jest datowany, ale nie zaskoczyłoby nas, gdyby okazało się, iż Modrze-
jewska złożyła ów datek wiedząc, jak wiele serca w tę sprawę wkłada Asnyk. A że 
dziwnie się „plecie” w życiu, dodajmy, iż poeta umiał nakłonić do dobroczynności 
na cele oświaty ludowej pierwszego polskiego milionera w Stanach Zjednoczonych – 
Erazma Jerzmanowskiego, przez jakiś czas właściciela Swoszowic (darowanych po-
tem Uniwersytetowi Jagiellońskiemu), w których osiedlili się z końcem w. XVIII pra-
dziadkowie i dziadkowie Modrzejewskiej, gdzie też urodziła się jej matka, Józefa 
z Miselów Bendowa 17.

Niezastąpionym materiałem w badaniach relacji interpersonalnych jest kore-
spondencja. Z odnalezionej dotychczas wyłania się dosyć enigmatyczny obraz re-
lacji Asnyk–Chłapowscy. Z listu poety do Łozińskiego, datowanego 19 V 1869, 
dowiadujemy się, kiedy Asnyk został przedstawiony Modrzejewskiej: „Moi rodzice 

14 Ibidem, s. 266.
15 Wojciech hr. D z i e d u s z y c k i  herbu Sas (1848–1909) – polityk, filozof, historyk sztuki, eseista, 

pisarz. Profesor na Uniwersytecie Lwowskim.
16 List dotąd nie był drukowany. Przechowywany jest w Archiwum Heleny Modrzejewskiej, w Bibl. 

Jagiellońskiej (BJ Rps 9137 III). 
17 Józefa B e n d o w a  z domu Misel (Myzel) (1803–1887) – córka Karola Myzela i Katarzyny z Golców 

Myzel (2° voto Brykner), 13 VIII 1824 poślubiła Szymona Ludwika Bendę.
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przyjechali w sobotę; naturalnie, że od tego czasu byłem prawie ciągle tylko z nimi 
i zaledwie zdołałem znaleźć czas dzisiaj, żeby być u pani Chłapowskiej, którą zawsze 
byłem ciekaw poznać” 18. W podstawowej edycji korespondencji aktorki i jej męża, 
opublikowanej w 1965 r., wydawcy, Jerzy Got i Jerzy Szczublewski, zamieścili 
tylko jeden list Asnyka do aktorki: z 8 V 1872, z Krakowa 19. Pierwsze jego zdanie 
dowodzi, że Asnyk musiał pisać także wcześniej: „Wysłałem już jeden list w tym 
samym przedmiocie, a oto posyłam drugi, [...] listy moje regularnie giną od pewne-
go czasu, przynajmniej tak sądzić muszę z braku wszelkich odpowiedzi” (M, list 131). 
Nie wiemy, czy tak istotnie było. Chłapowscy też podejrzewali, że ich koresponden-
cja była kontrolowana. 

W tej sytuacji warto prześledzić, jak często, co i jak autorzy listów kierowanych 
do Chłapowskich czy Asnyka piszą o aktorce oraz poecie, kiedy i w jakim kontekście 
pyta o niego Helena lub Karol. Drukowana korespondencja Chłapowskich przynosi 
w tym zakresie sporo materiału. Tak więc już 27 II 1869 Władysław Łoziński w liście 
ze Lwowa prosi Modrzejewską: „W własnym i autora imieniu upraszam Szan[owną] 
Panią, abyś raczyła przyjąć w Gałązce heliotropu rolę Amelii – a zarazem zaprotego-
wać ją u dyrekcji [...]” (M, list 57). Petenci wiedzieli, że aktorka była już wówczas 
bliska rozwiązania kontraktu z teatrem krakowskim, co też nastąpiło szybciej, niż 
się spodziewano; rolę Amelii jednak odegrała 6 i 15 VI 1869 – z amatorami, spełnia-
jąc w ten sposób obietnicę daną Łozińskiemu w odpowiedzi na jego list, wysłanej 
z Krakowa, około 10 III 1869. Czytamy w niej: „uczynię wszystko, by życzeniom 
Pańskim zadość uczynić”. Widać, że jeszcze wtedy miała nadzieję na skuteczną pro-
tekcję, dodała bowiem: „Skoro tylko sztuka zamieszczoną zostanie w repertuarze 
sceny naszej, nie omieszkam natychmiast donieść Panu o tym” (M, list 60). Z Kra-
kowa około 1870 r. do Modrzejewskiej pisze jej bratanica, Stanisława Bendówna 
(córka Józefa, zamężna Dobińska): „Asnyk jeszcze nie przyjechał” (M, list 103). Dobrym 
wspólnym znajomym Asnyka i Chłapowskich (też po przejściach r. 1863) był Ignacy 
Maciejowski (Sewer), który już w 1870 r. donosił Karolowi o poczynaniach Asnyka: 
„Adam napisał do »Kraju« 12 sonetów na obecną wojnę, udały mu się, tylko za dużo 
uroczystości napuszystej w nich” 20. A w liście datowanym: Kefikon, 30 VII 1871, we 
właściwym sobie, rubasznym nieco stylu zwracał się do Chłapowskiego: „Zlituj się, 
Karolu, ożeń Adama, bo inaczej zmarnuje się, stracimy człowieka i poetę” (M, list 112). 
Już dwa dni później, jak przystało na niezmordowanego skrybę, pisze do Modrzejew-
skiej, też z Kefikon, wspominając: „za najlepszych naszych czasów panowania w Kra-
kowie”, gdy „Po wyjeździe Skorupy 21 objęliśmy w posiadanie teatr, a uszczęśliwiając 
publiczność Gałęziami heliotropu [właśc. Gałązką heliotropu] i wspaniałymi obrazami 

18 Cyt. za: M. S z y p o w s k a, Asnyk znany i nieznany. Warszawa 1971, s. 306.
19 Korespondencja Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapowskiego. Wybór, oprac. J. G o t, J. S z c z u-

b l e w s k i. Warszawa 1965. Podobnie jest w edycji z r. 2015 wydanej przez A. Kędziorę i E. Orze-
chowskiego.

20 I. M a c i e j o w s k i, list do K. Chłapowskiego, z 30 X 1870, z Krakowa. Żaden z przywoływanych 
tu listów Maciejowskiego nie był drukowany. Wszystkie przechowywane są w Archiwum Heleny 
Modrzejewskiej w Bibl. Jagiellońskiej (BJ Rps 9142 III).

21 Adam hr. S k o r u p k a  (1820–1872) – dyrektor teatru krakowskiego w latach 1865–1871, autor 
sztuk dramatycznych (Mąż na pokucie, Wybory do rady miejskiej).
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Grottgera, bawiliśmy się wybornie”. W zakończeniu listu prosi Karola: „uściskaj 
siebie, Adama i Henrysia 22” (M, list 113). 

Chłapowscy wakacje spędzali w Krynicy; był tam także Asnyk, który w liście 
datowanym 13 VIII 1871, donosi stamtąd rodzicom: „Chłapowscy odjechali we 
środę [...]. Po wyjeździe pani Modrzejewskiej znaczną część spadku wzięły panie 
Glücksberg” (A, s. 42) 23. Z kolei inny plotkarz, dramaturg i publicysta Józef Na-
rzymski, pisze do Chłapowskiego z Meranu 21 I 1872: „Z Adamem mam nadzieję 
spotkać się w Wenecji, dokąd zapewne w przyszłym miesiącu wyjadę” (M, list 123). 

Zarówno Asnyk bacznie śledził drogi Chłapowskich, jak i Chłapowskich inte-
resowało wszystko, co z Asnykiem związane. W świetle odnalezionych materiałów 
układało się to w długi ciąg. Poeta informuje rodziców 22 VII 1872 w liście z Kra-
kowa: „Jutro powracają Chłapowscy do Warszawy” (A, s. 44). 30 XII 1872 chwali 
się ojcu, że na imieniny dostał „telegram od Chłapowskich” (A, s. 49). 19 III 1873 
zawiadamia, iż w teatrze krakowskim grano jego dramat Cola Rienzi na rzecz Hen-
ryki Bendowej (A, s. 51). 5 V 1874: „na czerwiec mam zapowiedziane przybycie pani 
Modrzejewskiej, która podobno także wybiera się do Zakopanego” 24. Chyba z uczu-
ciem pewnego zawodu pisze 15 VI 1874: „Ostatecznie [...] przejechała przez Kraków 
pani Modrzejewska, udając się do Lwowa, ale z nią się nie widziałem, bo właśnie 
byłem na wycieczce” (A, s. 66). Z naddatkiem nadrobił to Asnyk w Zakopanem, 
skąd 22 VII 1874 dłuższa notatka do ojca: 

W Zakopanem się dotąd zebrało liczne towarzystwo. Ja ze znajomych mam Anczyców, panie Chła-
powską i Natanson 25, które mieszkają w jednym domu i tworzą z familiami swymi olbrzymi falanster, 
dalej pp. Chałubińskich 26, panią Kruszyńską 27, księdza Krechowieckiego 28 z familią, Bylickiego 29 
i wiele innych znajomych. [A, s. 70]

Ciąg dalszy relacji, pisany też do ojca, ale już z Krakowa, 29 VIII 1874: 

Zakopane w tym roku przy końcu przybrało bardzo ożywiony charakter. Mieliśmy uroczystość 
w rocznicę urodzin cesarza franciszka Józefa, obchodzoną ogniami sztucznymi, wystrzałami z moździe-
rza i wieczorem tańcującym. Mieliśmy teatr amatorski, w którym brała udział pani Modrzejewska, 
panowie Benda 30 i fiszer 31, potem wieczór muzykalno-deklamacyjny, na którym grał pan franciszek 
Bylicki, a deklamowała pani Modrzejewska – a na ostatku jeszcze dwa wieczory tańcujące, z których 
ostatni udał się jak najlepiej, bo tańczono do samego rana. [A, s. 71]

W tym samym liście widoczne jakby lekkie znużenie tym towarzystwem: 

22 Henryk M a c i e j o w s k i  (?–1906) – adwokat, brat Ignacego „Sewera”.
23 W ten sposób odsyłamy do wyd.: Korespondencja Adama Asnyka oraz materiały do życia i twór-

czości poety. Oprac. A. J. M i k u l s k i. Lwów 1938.
24 Cyt. za: S z y p o w s k a, op. cit., s. 430. 
25 Zapewne mowa o Matyldzie N a t a n s o n  z domu Rosen (1836–1887). W roku 1874 wyszła po raz 

drugi za mąż, za Cypriana Godebskiego. 
26 Tytus Chałubiński w Zakopanem był z żoną Antoniną.
27 Przypuszczalnie żona Stanisława K r u s z y ń s k i e g o  (1851–1887), zoologa, zootechnika. 
28 Antoni K r e c h o w i e c k i  (1838–1898) – ksiądz, pisarz religijny,
29 franciszek B y l i c k i  (1845–1922) – literat, pedagog, muzyk. Powstaniec 1863 roku. 
30 feliks B e n d a  (1833–1875) – przyrodni brat Modrzejewskiej, aktor teatru krakowskiego.
31 Gustaw f i s z e r  (1847–1911) – aktor, związany z zespołami prowincjonalnymi oraz teatrami 

lwowskim i krakowskim. 
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Ubytek doktora Kaczorowskiego 32, jego żony i miłej córeczki 33, z którymi tyle wesołych chwil spę-
dziłem, musiałem zastąpić znowu towarzystwem pani Chłapowskiej, Natanson i panny Wolskiej 34, 
które poprzednio zaniedbywałem dla pięknych oczu córki doktora 35. 

Może i zaniedbywał, ale też i cenić musiał, skoro wspomniany wcześniej „teatr 
amatorski” grał „na dochód kasy zaliczkowej włościan z Zakopanego”, o czym za-
świadcza „napisany ręką Modrzejewskiej program przedstawienia amatorskiego 
w Zakopanem 18 sierpnia 1874 – zachowany w korespondencji B. Ryxa” 36. Asnyk 
1 III 1875 zwierza się ojcu z prób wprowadzenia na scenę dramatu Żyd: „Pisałem 
do pani Chłapowskiej na ś-tą Helenę z powinszowaniem, może pod jej egidą uda 
się lansować go na scenę” (A, s. 84). 21 VII 1875, znów z Zakopanego, też do ojca: 

Ze znajomych, oprócz państwa Ordęgów 37, mam tu jeszcze Pawlikowskich 38, Tetmajerów 39 i Gil-
lera 40, szkolnego kolegę z Kalisza. Jest także już Chałubiński z całą swoją familią, a spodziewają się 
również pani Modrzejewskiej, Odyńca i Lenartowicza. [A, s. 94]

Wyrazem zainteresowania Modrzejewskiej twórczością Asnyka jest jej list pisa-
ny w Warszawie 13 II 1876 do Anny Wolskiej, w połowie poświęcony poecie: 

Czytałaś też ostatni wiersz Asnyka pt. Tantal, drukowany w „Bluszczu”? 41. Gdybym była jego żoną, 
nie bardzo by mi pochlebiała myśl, co mu ten wiersz natchnęła. Pisze on w drugiej części wiersza:

Teraz bogowie próśb mych wysłuchali
I mąk wieczystych zdjęli ciężar ze mnie,
Pierś się już moja płomieniem nie pali
I nie pożądam niczego daremnie,
I nic nie pragnę, za niczym nie gonię,
Lecz obojętnie patrzę w wieków tonie...

a dalej:
Ucichły jęki, zagasły płomienie,
I  t y l k o  g ł u c h e 42 n a s t a ł o  m i l c z e n i e!

32 Teofil K a c z o r o w s k i  (1830–1889) – lekarz, autor wielu publikacji naukowych. Przyszły teść 
Adama Asnyka.

33 Przyszła żona Adama Asnyka, Zofia. Młodzi wzięli ślub w 1875 roku. 
34 Anna W o l s k a  (ok. 1840 – ok. 1930) – przyjaciółka Modrzejewskiej. W młodości mieszkała w Ame-

ryce. Poznały się zapewne w Zakopanem w 1874 roku. Związana z kręgiem spirytystów w Paryżu.
35 Cyt. za: S z y p o w s k a, op. cit., s. 423.
36 Cyt. jw. Program reprodukowany na fot. 47 wraz z fot. 45 (portret zbiorowy: H. Modrzejewska, 

W. Górski, A. Asnyk, K. Chłapowski).
 Bronisław R y x  (1837–1914) – ziemianin, publicysta, powstaniec 1863 roku.
37 Z rodziną Józefa O r d ę g i  (1802–1879), działacza politycznego, uczestnika powstania listopado-

wego i styczniowego Asnyk był blisko zaprzyjaźniony. 
38 Mieczysław P a w l i k o w s k i  (1834–1903) – publicysta, redaktor „Reformy”, członek, a później 

prezes Towarzystwa Tatrzańskiego, ojciec dyrektora teatru krakowskiego, Tadeusza, oraz uczone-
go Jana Gwalberta. Żonaty z Heleną hr. Dzieduszycką (1837–1918). 

39 Adolf T e t m a j e r  (1813–1892) – uczestnik powstania listopadowego, marszałek powiatu nowo-
tarskiego, poseł. Jego drugą żoną była Julia z Grabowskich, synami – poeta Kazimierz i malarz 
Włodzimierz. 

40 Stefan G i l l e r  (1834–1918; pseud. Stefan z Opatówka) – poeta i prozaik, brat Agatona, dzienni-
karza, pisarza, działacza niepodległościowego.

41 „Bluszcz” 1876, nr 2, s. 9.
42 Modrzejewska cytuje niedokładnie; wers ten w rzeczywistości brzmi: „I martwe tylko nastało mil-

czenie!”
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znów dalej:
I dziś minionych męczarni żałuję,
Gdyż się nędzniejszym – niźli
p r z e d t e m  c z u j ę.

Co mówisz na to? [M, list 195]

W kontaktach Asnyka z Chłapowskimi widać nastąpiła jakaś przerwa, bo w jego 
liście do ojca z 15 IV 1876, z Poznania, znajdujemy fragment: 

Czy Drogi Ojczulek nie słyszał czasem, co się dzieje z panią Modrzejewską; pisałem do niej list na 
imieniny, ale żadnej nie otrzymałem odpowiedzi, a dochodzą różne wieści, że ma ustąpić z warszawskiej 
sceny; byłaby to niepowetowana szkoda; musi być chyba bardzo cierpiącą. [A, s. 108]

Asnyk, jak z tego wynika, nie należał do kręgu obmyślającego plany wyprawy 
za ocean, lecz nie można mu odmówić intuicji w odczytaniu ówczesnego nastroju 
Modrzejewskiej, poświadczonego jej notatkami z tego czasu, które po części włą-
czone zostały do pełnej edycji Wspomnień i wrażeń. Podobnie w kolejnym liście do 
ojca, z 1 VII 1876, z Krakowa, poeta pisze, jakby nieco zawiedziony brakiem bliż-
szych informacji o planach Chłapowskich: 

Modrzejewska przejeżdżała przez Kraków, ale się z nią nie widziałem, podobno porzuca zupełnie 
scenę i tylko w trzech przedstawieniach we Lwowie wystąpi na zakończenie swojego artystycznego za-
wodu. [A, s. 112] 

Maciejowski, który niemalże w każdym liście do Chłapowskich wspominał 
o losach Asnyka, latem 1878 snuje plany wspólnego wypoczynku męża Modrze-
jewskiej i poety w majątku Sewera, Dołędze:

Wczoraj w Krakowie z Adamem uradziliśmy tak, aby Cię namówić, jeżeli Twoja Pani pozwoli, na 
rzecz następującą.

Zabawisz parę dni w Zakopanem, – i gdy już dobrze uplasujesz całe towarzystwo – będziesz o Panią 
Helenę spokojny – abyś wrócił do Krakowa, zabrał Adama i razem z nim na tydzień najmniej wyjechał 
do Dołęgi. [...] Zrobiłbyś poświęcenie dla nas. Ja potrzebuję jako pisarz koniecznie towarzystwa męskie-
go – odświeżyć myśli, nabrać nowych poglądów (ta Europa obraca się jak w deptaku), coś usłyszeć, 
dowiedzieć się, aby myśl moja zakreśliła sobie szerszy widnokrąg, zdobyła nowe oryginalne myśli.

To samo potrzebne jest i dla Adama. My pisarze musimy się odświeżać i radzi jesteśmy głośno 
myśleć, jeżeli nam wolno. Ja tylko wobec swoich głośno myślę.

Zrobiłbyś więc przysługę nam dwóm – a Ty byś wyrzucił wszystkie myśli, które Ci czaszkę rozsa-
dzają. – I to coś znaczy. Przy tym miałbyś partię pikiety – bezika – a nareszcie wista.

Jeżeli czujesz potrzebę takiej rozrywki – i  c h c e s z  s i ę  p o ś w i ę c i ć  – przyjeżdżaj – zabieraj 
A d a m a  do Dołęgi. [...]

Panią Twą w Krakowie uwielbiają – za jej złote serce i pamięć o rodzinie swej. Co szczególna, że 
nieprzyjaciele i przyjaciele (oprócz Adama) boją się o Panią w Londynie 43. Ja grubo się z tego śmie- 
ję! [...] 44.

10 VII 1878 Maciejowski pisze z Paryża do Chłapowskiego o tym, jak w Krako-
wie odebrano korespondencję Litwosa (Sienkiewicza) z opisem amerykańskiego 
debiutu Modjeskiej: „Byłem wtedy w Krakowie – przyznam się, że był to dzień dla 
mnie uroczysty! Drugim, który się razem ze mną serdecznie cieszył, był Adam 

43 Modrzejewska wystąpiła w Londynie po raz pierwszy dopiero w 1880 roku. 
44 I. M a c i e j o w s k i, list do K. Chłapowskiego, z 3 VII 1878, z Dołęgi. 
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Asnyk”. I dodaje: „Widziałem te miny posępne, złe, głupie i podłe – Koźmiana 45, 
Hoffmanki 46...” (M, list 276). Wkrótce potem Sewer donosi o poczynaniach poety: 
„Godebscy 47 są nad morzem, a z nimi Sienkiewicz i Asnyk” 48. Sam Asnyk, z pewnym 
jakby zawodem, 22 VII 1878 pisze z Krakowa do ojca: 

Pani Modrzejewska przybyła do Paryża z Ameryki, ale nie przyjedzie ani do Warszawy, ani do 
Krakowa, tylko z końcem sierpnia odpłynie znowu do Nowego Świata, gdzie się jej bardzo dobrze po- 
wodzi. Miałem właśnie od jej męża list z Paryża. Prawdopodobnie jednak nie zobaczę się z nimi.  
[A, s. 142]

Sewer i Asnyk wzajemnie informowali się o życiu i planach Chłapowskich, 
o czym może świadczyć list Maciejowskiego z 28 II 1879 do Chłapowskiego: 

Sądziłem, a nawet miałem pewne prawo mieć nadzieję, że gdy Państwo przyjedziecie do Krakowa, 
a od Adama Asnyka i od matki pani Opidowej 49 dowiedzieć się o naszym stawieniu się na oznaczony 
termin w Krakowie – że poślesz Dolcia 50 lub Adama na telegraf, aby nas zawiadomili o waszym przyjeź-
dzie. [...] Zawsze mamy tę pociechę, że pierwszą Waszą wizytę w Krakowie po ślubie oddaliśmy Państwu 
Chłapowskim – a dopiero nie zastawszy ich, poszliśmy oboje do Adama Asnyka. [...] Przypuszczaliśmy 
z Maniusią 51, że na jaki dzień wyprzedzisz wyjazd Twej Pani z Zakopanego – i wpadniecie z Adamem do 
Dołęgi. [...] Juliusz Mien 52 prosił mnie, abym go Wam, a głównie Twej Pani przedstawił, – w czym na 
pewno mnie wyręczył Sarnecki, lub Adam 53.

Maciejowski w arcydługim liście z Dołęgi donosi Chłapowskim 3 IV 1879, 
w plotkarskim tonie: „Ciekawe! Bałucki napisał Krewniaków, czytał Hofmance 
i Rychterowi – i ci zapewnili mu nagrodę na konkursie krakowskim. Wtem Adam 
posyła dramat Izrael na puszczy 54, ładny bardzo, i zdaje się, że Bałucki pobije 
Adama!?” Informuje też: „Adam ma jutro odczyt w Krakowie rozbierający Króla 
Ducha Słowackiego. On go rozumie, więc dobrze powinien napisać, ale czy ładnie 
przeczyta?!” (M, list 295) 55. I dalej Maciejowski chwali się, iż Asnyk przeczytał rów-

45 Stanisław K o ź m i a n  (1836–1922) – polityk konserwatywny, publicysta, historyk, reżyser, dyrek-
tor teatru krakowskiego. 

46 Antonina H o f f m a n n  (1842–1897) – aktorka teatru krakowskiego, najwybitniejsza przedstawi-
cielka koźmianowskiej „szkoły krakowskiej”. Po przybyciu do Krakowa (po rocznych występach 
w Warszawie) przez pewien czas wynajmowała pokój w mieszkaniu Józefy Bendowej.

47 Cyprian G o d e b s k i  (1835–1909) – rzeźbiarz. Jego żoną była Matylda z domu Rosen, 1° voto 
Natanson (1836–1887).

48 I. M a c i e j o w s k i, list do K. Chłapowskiego, niedatowany (ręcznie dopisana data: 1878). 
49 Mowa o Józefie Bendowej.
50 Rudolf M o d j e s k i  (1861–1940) – syn Heleny Modrzejewskiej i Gustawa Zimajera. Później znany 

inżynier, konstruktor mostów i linii kolejowych w Ameryce. 
51 Maria M a c i e j o w s k a  z domu Günther (1851–1932) – żona Maciejowskiego (pobrali się w ro- 

ku 1873).
52 Juliusz M i e n  (1842–1905) – fotograf, literat. Tłumaczył poezję Asnyka na język francuski.
53 I. M a c i e j o w s k i, list do K. Chłapowskiego, z 28 II 1879.
54 Autorem Izraela na puszczy, utworu, który Asnyk wysłał na konkurs dramatyczny w r. 1879, był 

Julian Ł ę t o w s k i  (właśc. Władysław K s i ą ż e k; 1857–1897) – literat i dziennikarz. Choć I na-
grodę zdobył wtedy M. Bałucki za Krewniaków, to również dramat Łętowskiego zyskał przychylną 
ocenę i został zalecony do grania na scenie.

55 Wspomniany odczyt Asnyk miał 31 III 1879 w Krakowie, na rzecz Towarzystwa Bratniej Pomocy 
Studentów Uniwersytetu.



Listy Adama Asnyka do Chłapowskich 137

nież jego dramat: „Oprócz A. Asnyka, czytał go Władysław Mickiewicz i przyznam 
Ci się, że zrobił na nim wrażenie” 56.

Maciejowski latem 1879 ponawia propozycję wspólnego pobytu w Dołędze: 

Nie wiedząc, gdzie stoicie, szukałem Was po wszystkich hotelach, wpadłem do Adama, lecz go już 
nie zastałem. [...] Mam przyrzeczoną wizytę p r z y n a j m n i e j  Karola. Na ten czas zapraszam do Dołę-
gi Adama. We trzech damy sobie radę. [...] Ja piszę u Adama ten list 57. 

Sewer wysyłał do Chłapowskich tak wiele listów, że do niektórych dodawał 
adnotację o godzinie ich powstania: 

21 lipca 1879. Poniedziałek, godzina 2a po południu. [...] Adam jedzie na [nieczytelne; Regi?], a za 
to na całą jesień obiecał się do Dołęgi mej żonie, która miała zaszczyt odwiedzić wielkiego artystę i od-
dychać jego poetycznym powietrzem. [...] wieczór przepędzimy pewnie z Adamem 58.

22 VII 1879 Asnyk raportuje z Krakowa ojcu: 

Przejeżdżała [...] przez Kraków Chłapowska (Modrzejewska) z mężem. Widziałem ich na godzinkę, 
bo krótko zatrzymywali się tutaj, jadąc do Zakopanego. Teraz mają powracać, ale wątpię, żebym się 
z nimi spotkał. [A, s. 161]

Czyżby jakiś rozdźwięk w tej znajomości nastąpił? Nagle Chłapowska, i to 
z mężem, spotkanie wątpliwe, żadnych planów zakopiańskich. Nie wiadomo, dla-
czego Sewer też mota jakąś intrygę, gdy 18 XI 1879 w postscriptum swojego listu 
z Dołęgi donosi Chłapowskiemu: „»Bluszcz« pisze z przekąsem, że pani zostanie 
w Warszawie. Pomimo że Staś Krz[emiński] jest przyjacielem Adama – jednak jest 
to wielki błazen” (M, list 325). Kolejna informacja łącząca Asnyka z Chłapowskimi 
pochodzi z pisanego tonem lekkim listu Karola Estreichera wysłanego z Krakowa 
2 XI 1880 do obojga Chłapowskich: „Asnyk i Szujski niby wiecznie chorzy, niby co 
chwila umierający, trzymają się jednakowoż, i to lepiej niż materiały zgromadzone 
w Zakopanem dla pani Modrzejewskiej” (M, list 381) 59. 12 VI 1880 w liście z Dołę-
gi Maciejowski przekazuje Chłapowskim nowości: 

Asnyk przyjechał wczoraj do Prischnitzthal – pod Wiedeń – na wodną kurację – Mien jedzie do 
Warszawy – ja do Lwowa (na parę dni) i wszyscy razem zjeżdżamy się na lipiec do Dołęgi odpocząć – a ja 
z Mienem mam pisać razem komedię 60 

– a 30 VII 1880 dodaje: 

Adam Asnyk i Mien zjeżdżają do mnie niedługo. Z Mienem piszę komedię. Adam rozstrojony – w ci-
szy wiejskiej znajdzie pokrzepienie. Pisałem do Adama, żeby się przygotował, że w Dołędze napisze 

56 I. M a c i e j o w s k i, list do Chłapowskich, z 3 IV 1879, z Dołęgi. Dopisek: „po kwietniu 1879”. 
Dramat, o którym mowa, to przypuszczalnie Wydziedziczone – w dalszym ciągu listu Maciejowski 
pisze o dramacie pod takim właśnie tytułem. Prawdopodobnie nigdy nie został on wydany. Znana 
jest tylko tak zatytułowana powieść tego autora, opublikowana w 1876 roku. Niewykluczone, że 
ów dramat powstał na jej kanwie.

57 I. M a c i e j o w s k i, list do Chłapowskich, z 1 VII 1879, z Krakowa.
58 I. M a c i e j o w s k i, list do Chłapowskich, z 21 VII 1879, z Krakowa.
59 Chodzi o materiały do budowy Modrzejowa, dworku Chłapowskich w Zakopanem.
60 I. M a c i e j o w s k i, list do K. Chłapowskiego, z 3 VI 1880, z Dołęgi.
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sonet na cześć naszej Pani – Mien go ślicznie przetłumaczy. Oryginał poślemy do „Bluszcza”, a tłuma-
czenie Tobie, abyś go umieścił w „Revue Britanique” 61.

Kolejna i ostatnia ze znanych uwaga o Asnyku w korespondencji Sewera i Chła-
powskich znajduje się w niedatowanym liście Maciejowskiego do Karola. List powstał 
zapewne wkrótce po styczniu 1882, kiedy to Asnyk rozpoczął współpracę z krakow-
ską „Reformą”:

Listy Twoje, mój drogi, z wielką przyjemnością czytałem – robiliśmy głupstwa, aleśmy c o ś  p r z e-
c i e ż  r o b i l i. „R e f o r m a”, która wzrosła na podwalinach „K r a j u”, nie robi wprawdzie głupstw, lecz 
również nic innego... To niewielka sztuka... [...] kochany Adam, już jego taki los, być opanowanym 
i prowadzonym przez dziesięć razy głupszych od siebie. I cóż na to poradzić?!! 62

Z roku 1882 pochodzą dwie ostatnie notatki Asnyka o Modrzejewskiej. Zawar-
te są w jego krakowskich listach do ojca. Pierwsza, z datą 8 I, jest dosyć obszerna 
i treściwa: 

Z innych wiadomości na pierwszym miejscu położyć trzeba przyjazd pani Modrzejewskiej, która tu 
już parę tygodni bawi. Widziałem się z nią parę razy, raz nawet byłem na kolacji, którą wyprawiała na 
cześć skrzypka Joachima 63 zaraz po jego koncercie. Prócz tego pani Modrzejewska deklamowała po 
odczycie Horaina 64 w Sukiennicach i miała grać na dochód ofiar z ostatnich wypadków warszawskich, 
ale w sam dzień przedstawienia przyszedł rozkaz z Wiednia, ażeby teatr z obawy przed niebezpieczeń-
stwem zamknąć natychmiastowo. [A, s. 189]

Notatka druga i ostatnia ze znanych ma datę 6 IV. Asnyk w niej pisze: 

Tak byłem zajęty, że nawet podczas bytności Modrzejewskiej raz tylko jeden mogłem być w teatrze, 
gdy ona występowała, a drugi raz widzieć ją na poranku dramatycznym. Nawet osobiście mało z nią 
mogłem przestawać, bo tylko wszystkiego dwa razy się z nią spotkałem. Pojechała znowu do Londynu, 
a stamtąd do Ameryki. [A, s. 195]

Ton tego ostatniego listu wydaje się nieco dziwny; jakby stosunki uległy ochło-
dzeniu. A może miał rację Estreicher, gdy 5 VII 1882 w dopisku do swego listu do 
Modrzejewskiej nadmieniał, raczej dość enigmatycznie: „Asnyk nie mógł znienawi-
dzić, tylko jak każdy poeta może kaprysić. Jest wcale zdrów” (M, list 431). Jednak 
o tym, że korespondencja się urwała, świadczy zdanie z listu, który artystka 
30 I 1886 wysłała do Estreichera z Nowego Jorku: „Asnyk stracił ojca – muszę do 
niego napisać” (M, list 504). Estreicher zdaje się działać łagodząco, bo 1 III 1886 
w liście z Krakowa informuje ją: 

Asnyka nawet na lekarstwo nie ujrzy. Z redakcji „Reformy” prawie się usunął. Jest tylko dyrekto-
rem Towarzystwa Zaliczkowego i zdaje mu się zapewne, że jest wielkim finansistą jak biegłym kucharzem. 
O poezji nie ma co mówić, ta już wygorzała. U poetów bywają zawsze kanikuły dobierania rymów i naj-
leniwszego próżniactwa. On w tej fazie teraz. [M, list 508]

61 I. M a c i e j o w s k i, list do K. Chłapowskiego, z 30 VII 1880. 
62 I. M a c i e j o w s k i, list do K. Chłapowskiego, z r. 1882.
63 Joseph J o a c h i m  (1831–1907) – skrzypek i kompozytor węgierski, działający przeważnie w Niem-

czech.
64 Julian H o r a i n  (1821–1883) – literat, wiele podróżował, pisywał korespondencje do kraju, w r. 1871 

wyemigrował do USA, w r. 1880 powrócił i mieszkał we Lwowie i Krakowie.
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31 I 1891 Modrzejewska wysyła z Krakowa list do Marii Witkiewiczowej 65, któ-
ry zawiera – przytoczone jako motto tego artykułu – słowa: „Wczoraj był u nas 
Asnyk. Gdym powiedziała Lu 66, że jej chcę przedstawić pierwszego poetę polskiego, 
zapytała, czy to Mickiewicz!” Kolejna wiadomość o poecie przekazana Modrzejewskiej 
pochodzi z listu Karola Potkańskiego 67 do niej, wysłanego 14 II 1891 z Krakowa, 
i jest wyjątkowo zwięzła: „Asnyk ciągle słaby” (M, list 623). Następna – z jej listu 
z 27 II 1891 z Warszawy do Konstantego Marii Górskiego 68 brzmi: „Proszę mi do-
nieść, czy Asnyk zdrowszy. Pisałam do niego przed dwu tygodniami blisko, ale nic 
mi nie odpowiedział” (M, list 624). Jakby podsumowaniem tych rozproszonych 
wiadomości jest akapit w liście Modrzejewskiej z 2 IX 1897 z kalifornijskiego Arde-
nu, skierowanym do Marcelego Popieleckiego 69: „Ludzie tam u Was umierają, że 
strach! Najprzód Hoffmanka – nareszcie Asnyk. Płakaliśmy tu nad jego śmiercią. 
Wspaniały miał pogrzeb, wyczytałam o tym w »Dzienniku Poznańskim«” (M, list 835). 
Wzruszająco pisał też Chłapowski 15 XII 1898 w liście z Baltimore do Kazimierza 
Morawskiego 70: „Bardzo nam bolesną była wiadomość o śmierci biednego Asnyka. 
Dużo się nacierpiał w życiu” (M, list 862). Na znajomość Modrzejewskiej z Asnykiem 
powoływał się po latach hrabia Aleksander Dienheim-Brochocki-Szczawiński 71 
w liście z 1902 r. do franciszka Chłapowskiego 72: „Ja miałem już przyjemność 
i zaszczyt być jej przedstawionym u mojego kolegi i starego przyjaciela, Adama 
Asnyka, podczas jubileuszu Kraszewskiego w Krakowie, widzieć i podziwiać jej 
talent na scenie krakowskiej” 73.

16 IV 1909, tydzień po śmierci Heleny Modrzejewskiej, z inicjatywy ówczesne-
go dyrektora Teatru Miejskiego w Krakowie, Ludwika Solskiego, odbyło się ku czci 
aktorki nabożeństwo w kościele św. Krzyża, po którego zakończeniu spotkali się 
w teatrze jej przyjaciele i wielbiciele. Na tle czarnych draperii umieszczono popier-
sie Modrzejewskiej autorstwa Guyskiego – o którym w zachwycie pisał Asnyk 
w jednym z listów. Inicjator ceremonii donosił Chłapowskiemu o jej przebiegu: 
„Ponad biustem unosił się w powietrzu, jako symbol, wielki złoty wieniec. Cały 
personel ustawiony, orkiestra odegrała marsza Chopinowskiego, po czym nastąpi-

65 Maria W i t k i e w i c z o w a  z domu Pietrzkiewicz (1853–1931) – żona Stanisława Witkiewicza, 
matka Witkacego. 

66 Lu f r e e m a n  B. – amerykańska przyjaciółka Modrzejewskiej; towarzyszyła jej w podróży po 
Polsce i do Pragi.

67 Karol P o t k a ń s k i  (1861–1907) – historyk, etnograf, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
68 Konstanty Maria G ó r s k i  (1862–1909) – pisarz, poeta, krytyk literatury i sztuki, historyk. 
69 Marceli P o p i e l e c k i  (ur. ok. 1860) – powinowaty Modrzejewskiej, mąż Marianny, córki Adolfa 

Opida i Kunegundy Jastrzębskiej.
70 Kazimierz M o r a w s k i  (1852–1925) – filolog klasyczny, historyk, rektor Uniwersytetu Jagielloń-

skiego, prezes Polskiej Akademii Umiejętności.
71 Aleksander D i e n h e i m - B r o c h o c k i - S z c z a w i ń s k i  herbu Prawdzic (1841–1907) – uczestnik 

powstania styczniowego, emigrant, mąż śpiewaczki Adelajdy Bolskiej. 
72 franciszek C h ł a p o w s k i  (1846–1923) – lekarz, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, brat Ka-

rola.
73 A. D i e n h e i m - B r o c h o c k i - S z c z a w i ń s k i, list do f. Chłapowskiego. Nie był drukowany. 

Jest przechowywany w Archiwum Heleny Modrzejewskiej w Bibl. Jagiellońskiej (BJ Rps 9142 III). 
Tam mylnie opisany jako list do K. Chłapowskiego.
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ła moja przemowa i wygłoszenie wiersza Asnyka przez panią Wysocką” 74. Piękne 
zakończenie pięknej przyjaźni. 

Cytowane strzępy informacji o relacjach Asnyka z Chłapowskimi budzą cieka-
wość, a ostatnie wypowiedzi tak Heleny, jak i Karola pozwalają domniemywać, że 
relacje te opierały się na wzajemnym zrozumieniu i na trwałej przyjaźni. Czy tak 
było istotnie? Częściową na to odpowiedź powinny dać listy Asnyka do Chłapow-
skich, znajdujące się w Bibliotece Jagiellońskiej. Już sam fakt, że adresaci te listy 
przechowali, dowodzi tego, iż uznali je za ważne świadectwo więzi łączących ich 
z poetą. Listów tych jest w sumie 18 oraz jeden telegram. Podajemy je w porządku 
chronologicznym. 

Zamieszczone w niniejszym opracowaniu listy (z wyjątkiem jednego, z 8 V 1872 75) nie były dotąd pu-
blikowane w całości. Ich niewielkie fragmenty przedrukowała Maria Szypowska w monografii Asnyk 
znany i nieznany. Drobny odprysk tej korespondencji znalazł się także w Żywocie Modrzejewskiej Jó-
zefa Szczublewskiego. Korespondencja Adama Asnyka z Heleną Modrzejewską i Karolem Chłapowskim 
jest przechowywana w tomie 1 Archiwum Heleny Modrzejewskiej, w Dziale Rękopisów w Bibliotece 
Jagiellońskiej (Rps BJ 9136 III). 

Najwcześniejszy list, noszący datę 5 I 1869, został wysłany ze Lwowa. Ostatni Asnyk wysłał z Kra-
kowa 10 III 1891. 

Listy nie były łatwe do odczytania. Asnyk niemalże zupełnie nie używał w nich znaków interpunk-
cyjnych. Edytorzy zdecydowali się na dostosowanie korespondencji do współczesnych reguł inter- 
punkcji, pozostawiając jednakże myślniki pojawiające się niekiedy po kropce na końcu zdania. Orto-
grafię zmodernizowano. Zachowano oryginalny zapis dat oraz adresów w nagłówkach listów. 

Dopełnieniem informacji zawartych w listach jest – podany tu w Aneksie – ustalony dotąd (niekomplet-
ny) wykaz wierszy Asnyka deklamowanych przez Modrzejewską „na dochód potrzebujących”.

1  

Adam Asnyk do Karola Chłapowskiego

Lwów, d. 5 stycznia 1869 r.
Ulica Sykstuska No 550

Kochany Karolu!

Pisałeś do mnie list i byłem Ci bardzo wdzięczny za to, tym bardziej, że okazałeś 
mi w nim dużo sympatii, o którą teraz tak rzadko na świecie. Myślałem, że się mną 
rzeczywiście interesujesz – odpisałem Ci natychmiast1 i prosiłem Cię nawet o nie-
które rzeczy, tj. względem przesłanych mi przez Ciebie propozycji pani Ilnickiej2.

Dwa miesiące upłynęło, a ja ani słowa odpowiedzi nie otrzymałem; bardzo by 
mi przykro było, gdyby nie pouczająca myśl, że albo mój, albo Twój list mógł zagi-
nąć.

74 L. S o l s k i, list do K. Chłapowskiego, z 16 IV 1909. Niedrukowany. Przechowywany w Archiwum 
Heleny Modrzejewskiej w Bibl. Jagiellońskiej (BJ Rps 9142 III).

75 List był drukowany w: Korespondencja Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapowskiego. Przedruk: 
M, list 131.
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Dlatego próbuję znowu szczęścia i zaczynam od przesłania Ci z Nowym Rokiem, 
jak najserdeczniejszych życzeń Tobie i Twojej żonie, dziękując Wam stokrotnie za 
wszystkie dowody przyjaźni, jakie mi okazaliście stale.

Pamięć o Was dodaje nieraz uroku moim szarym, samotnym chwilom i rad się 
zwracam sercem w te czasy namiętnych, estetycznych sprzeczek słodkiego far-
niente3, przechadzek i wypełnionych rozmową wieczorków.

Podziękuj jak najczulej żonie za oddeklamowanie mojego wiersza na koncercie, 
powiedz Jej, że zostałem prawdziwie wzruszony tym dowodem pamięci4. – 

Co do pani Ilnickiej, pisałem, że z chęcią ofiaruję dawniejsze poezje i przyrzekam 
dostarczać nowych, nie zrzekając się jednakże wynagrodzenia, o którym podobno 
była mowa, ponieważ moje finanse bardzo ucierpiały przez giełdowe klęski i są 
w opłakanym stanie. Odpowiedź w tym względzie była dla mnie bardzo ważną 
kwestią.

Tymczasem nie otrzymałem żadnej wskazówki dalszej ani od Ciebie, ani od pani 
Ilnickiej i wiem tylko tyle, że ta ostatnia przedrukowuje w „Bluszczu” moje daw-
niejsze poezje. Nie wiem, jak to uważać?

Kiedy byłeś łaskaw poruszyć tę kwestię, musisz się nią zająć, tym bardziej że 
mnie zaczyna oburzać taka bezwzględna niedelikatność, wskutek której wiersze 
moje bez wiedzy i pozwolenia walają się nawet w „Kurierku Warszawskim”.

Jeśliby pani Ilnicka chciała wejść w jaki stały określony stosunek ze mną, niech 
się raczy zgłosić do mnie.

Czy Ty albo Twoja żona nie staraliście się wprowadzić Gałązki heliotropu na 
scenę warszawską, czy też starania Wasze zostały bezskuteczne5.

Donieś mi dużo szczegółów o Waszym życiu, co porabiacie, jak się bawicie, 
wiele wiadomości i ploteczek, słowem wszystko, co wiesz i nie wiesz. – 

W każdym razie odpisz, zaklinam Cię, choćby kilku słowami zresztą, bo by mi 
bardzo przykro było zakończyć korespondencję, na którą tyle liczyłem.

Piszę naumyślnie na koszt, licząc, że tak prędzej list dojdzie, czyń to samo 
pisząc do mnie i donieś mi, czyś list poprzedni otrzymał, czyś na niego odpisał6.

Ściskam Cię serdecznie
Twój Adam

Żonie rączki ucałuj, przypomnij o fotografię.

1 List nie jest znany.
2 Maria I l n i c k a  z  M a j k o w s k i c h  (1824–1897) – poetka, pisarka, tłumaczka. Prowadziła 

w Warszawie salon literacki. W latach 1865–1896 wydawała czasopismo kobiece „Bluszcz”.
3 Z wł.: nieróbstwo, lenistwo.
4 Zapewne mowa o wieczorze w sierpniu 1868 w Krynicy w trakcie koncertu K. Górskiego.
5 Modrzejewska wystąpiła w roli Amelii w Gałązce heliotropu tylko dwukrotnie w Krakowie: 6 VI 1869 

i 15 VI 1869. Oba przedstawienia aktorka grała z amatorami na dochód Sybiraków.
6 Listy nie są znane.
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2 

Adam Asnyk do Karola Chłapowskiego

Lwów, d. 1 listopada 1869 r.
Ulica Sykstuska N. 550

Kochany Karolu!

Bardzo Ci wdzięczny jestem, żeś sobie o mnie przypomniał, w ciemniejszych godzi-
nach życia podobna niespodzianka sprawia wielką radość, będąc dowodem, że nie 
wszystko ginie w oddaleniu.

Co do mnie, zarzut jest niesłuszny, bo nie wiedziałem, czy można do Ciebie 
pisać, a przy tym jak i gdzie adresować. Powróciwszy bowiem z wód, nie miałem ze 
światem prawie żadnej styczności, spadły na mnie rozmaite utrapienia, z którymi 
borykałem się sam na sam, jak przystoi na mizantropa. Zanadto mi dobrze było 
z Wami w Krynicy1, musiałem to więc potem odpokutować. – O sobie niewiele Ci 
donieść potrafię, wiesz dobrze o monotonności mojego życia, siedzę jak zaklęty 
w miłym Lwowie, coraz to więcej opuszczony i samotny, szczęśliwy jeszcze, że mogę 
gonić myślami po świecie życzliwych dla mnie ludzi. Z mojej strony więc nie byłoby 
żadnej nawet zasługi, choćbym ciągle ku Wam sercem moim się zwracał, ale Wasza 
pamięć wśród wielu nowych znajomości i wypełnionego życia jest dla mnie praw-
dziwie rozczulającym wypadkiem. 

Niemniej Ci wdzięcznym jestem, że się interesujesz moją poetyczno-finansową 
karierą, było to niejako rodzajem natchnienia z Twojej strony, rzeczywiście bowiem 
dostałem ogromne cięgi wskutek tutejszego przesilenia giełdowego i wszelki zarobek 
jest mi bardzo pożądany2.

Zechciej się dowiedzieć i zawiadomić mnie przeto, gdzie mam przesyłać pani 
Ilnickiej moje wierszydła, a mogę się zobowiązać dostarczania nowych lub starych 
stosownie do żądania. Byłoby mi to bowiem na rękę, gdyby się interes załatwiło.

Pisz do mnie od czasu do czasu pod wskazanym u góry adresem, a ja Cię za to 
wielbić będę dopóki stanie dni moich. Mam niejaką nadzieję, że może na lato zje-
dziecie znowu, aby odwiedzić osierocony po Was Kraków i tym sposobem będę miał 
sposobność odżyć znowu w Waszym towarzystwie3.

Ściskam Cię serdecznie. Twojej Żonie pozwalam sobie rączki ucałować.
Twój

Adam

1 Chłapowscy przebywali w Krynicy w lipcu. Modrzejewska brała tam kąpiele lecznicze.
2 Asnyk wytrwale grał na giełdzie. Trzy lata później, w 1873 r., jak pisze M. S z y p o w s k a  (Asnyk 

znany i nieznany. Warszawa 1971, s. 404), krach na giełdzie tak dotkliwie dotknął finanse Asnyka 
i jego ojca, że niemalże zupełnie pozbawił ich majątku. 

3 Modrzejewska występowała gościnnie w Krakowie od połowy maja do 21 VI 1870. W rodzinnym 
mieście zatrzymała się także w drodze do Zakopanego, dokąd dotarła w drugiej połowie lipca.



Listy Adama Asnyka do Chłapowskich 143

3 

Adam Asnyk do Karola Chłapowskiego

Kraków, d. 18 listopada 1870 r.
Ulica Lubicz No 6

Kochany Karolu!

Zrobisz zapewne uwagę, że trochę późno zabieram się do odpowiedzi, ale na mnie 
i w podobnych okolicznościach to jest jeszcze bardzo szybko. List Twój zresztą 
rozstroił mnie do reszty, spadł bowiem jak mgła jesienna na zamglone i tak do 
szczętu widnokręgi, był tak smutny, że uczynił mnie jeszcze o jeden stopień smut-
niejszym, chociaż to prawie niemożliwym było1. Potem jeszcze przyszła wiadomość 
o pogorszeniu się zdrowia Twojej żony2 – nie miałem nawet odwagi pisać, bo wszyst-
ko, co można w takich razach pisać, wydaje mi się z góry banalne.

Pociechę administrować to jest rzecz nie lada, dla mnie ona jest niemożliwa ani 
do dani[a], ani do wzięcia, chyba przez gorący uścisk ręki i milczące, a dające się 
przeczuć, współczucie. Teraz, dzięki Bogu, Pani Helena jest zdrowszą i to uważam 
jako łaskawą darowiznę losu dla mnie, bo przyzwyczaiłem się już do tego, że mi los 
wydziera wszystko, do czego się tylko sercem przywiążę.

Może Ci się dziwnym wyda, że piszę w podobny sposób, ale rzeczywiście zosta-
łem haniebnie spoliczkowany pod każdym względem przez to, co nazywają losem, 
że jeśli mnie osobiście lub w zakresie moich żywszych sympatii nic się złego nie 
zdarzy, uważam to za nadzwyczajną łaskę3.

Z jeremiadami moimi występować nie będę, bo wiem, że masz dosyć swoich 
trosk i żalów, ale zachowaj dla mnie trochę serca na przyszłość i uproś to u swojej 
żony.

Posyłam Jej na pamiątkę przyobiecany wiersz, nie znajdzie tam słów bukieto-
wej admiracji, ale może odszuka z serca do serca płynącą myśl4.

Gdybyś chciał i mógł, pisz do mnie, będę Ci wdzięcznym za to i bądź pewnym, 
że dla Was mam jeszcze coś na kształt serca w piersiach.

Ściskam Cię serdecznie
Twój Adam

1 List nie jest znany.
2 Modrzejewska jesienią 1870 zapadła na tyfus.
3 Asnyk cierpiał wówczas z powodu nieodwzajemnionej miłości. Jego wybranką była Aniela Grudziń-

ska. Oświadczyny poety spotkały się z odmową.
4 Wiersz został napisany z powodu domniemanej śmierci Modrzejewskiej. Zob. Madame Helena 

Modrzejewska. Polscy poeci ku czci Heleny Modrzejewskiej. Wybór, oprac. A. K ę d z i o r a. Kraków 
2014, s. 16–19.
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4 

Adam Asnyk, Michał Bałucki, Karol Estreicher do Heleny Modrzejewskiej

Kraków [III 1871?]

[nieczytelne] Helene Modrzejewska. Królewska 37

Tysiące życzeń składamy Solenizantce w dniu dzisiejszym
Asnyk
Estreicher 
Bałucki

5 

Adam Asnyk do Karola Chłapowskiego

Kraków, d. 1 września 1871 r. 
ul. Lubicz No 6

Kochany Karolu!

Nareszcie i ja porzuciłem Krynicę, gdzie mi było tak dobrze i powróciłem na zimo-
we leże do śpiącego Krakowa. Dotychczas wprawdzie nawet w tych murach staro-
żytnego grodu odgrywa się dla mnie dalszy ciąg krynickiej symfonii, co dzień bowiem 
jakiś nowy przyjezdny duch trąca mnie swoim skrzydłem, a ja co dzień obudzony 
padam pod stopy naszego anioła. Po wyjeździe bowiem familii spod lisa [?] pozna-
łem dużo aniołów, które mnie zasłaniały swymi białymi skrzydłami od dziennego 
skwaru i wieczornego chłodu i rozrzewniały mnie do tego stopnia, żem się o mało 
trzem na raz nie oświadczył.

Wszystko to przejeżdża teraz pomału przez Kraków i daje mi chwile niewymow-
nego zachwytu i niewymownego zmęczenia. Oprowadzam po wystawach, bibliote-
kach, kościołach i ogrodach i następnie gorzkie łzy wylewam przy pożegnaniu. 
Koniec końcem znudziła mi się na dobre ta rola głupiego, sentymentalnego Joricka 
i zaczynam powracać powoli do zwykłej mizantropii.

Dowiedziałem się od panny Stanisławy1 o świetnych propozycjach, które mi 
przedstawiasz ze strony „figara” – przyjmuję je z wdzięcznością zbankrutowanego 
poety i posyłam na wstępie coś, co, zdaje mi się, mogłoby [nieczytelne] do „figara” 
i jeżeli Wam się to nie wyda dobrze (a prawdę mówiąc i mnie to dosyć licho wyglą-
da), to donieście, a przyślę Wam co innego.

Co miesiąc zobowiązuję się dostarczać coś z moich ramot, dopóki, jak w tej 
gadce, albo król, albo błazen, albo osioł nie zdechnie. Najprędzej zdechnie osioł, to 
jest moja muza, a przewidując ten smutny koniec, chciałbym przynajmniej jedną 
dobrą spekulację zrobić i sprzedać skórę mojego osła, to jest ożenić się bogato.

W tym celu posiałem nawet w sercu moim miłość dla jednej przystojnej dzie-
dziczki bawiącej od kilku dni w Krakowie, ale zamiast miłości zakwitło ziewanie.

Za to myślę siać na wiosnę bratki w mojej przepysznej willi przy ulicy Łobzow-
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skiej, którą wspaniale nabyłem i jeszcze wspanialej od Ś[więte]go Michała zamiesz-
kiwać będę. Urządzę ją nieporównanie z prawdziwie wschodnim przepychem, nie 
dbając o żadne koszta, bo te ponosić będzie nie kieszeń, a tylko imaginacja.

Gdybyś kiedyś zechciał lub potrzebował pisać do swego sługi, po Ś[wię]tym 
Michale, adresuj: ulica Łobzowska 99.

Na teraz żegnam Ciebie. Pani złóż moje uszanowanie.
Adam

1 Być może chodzi o Stanisławę B e n d ó w n ę, zamężną D o b i ń s k ą, którą opiekowała się Modrze- 
jewska.

6 

Adam Asnyk do Karola Chłapowskiego

Kraków, d. 22/12 [18]71 
Ulica Łobzowska 99

Kochany Karolu!

Kilka słów serdecznej wdzięczności przyjmij ode mnie wraz z Twoją żoną w zamian 
za Wasze współczucie, starczyć one muszą za wszystko. Na dłuższy list nie jestem 
w stanie się zdobyć, zanadto jestem rozbity1. Okazaliście mi dobroć swoją, takie 
rzeczy nie zacierają się w mojej pamięci.

Nie wiem, co z sobą zrobić, być może, że wyjadę w połowie stycznia do Rzymu, 
bo mi teraz jest nad wszelki wyraz okropnie. Wszystko zależy od tego, czy mój ojciec 
wyjedzie do Warszawy, bo jeśli on pozostanie, to nie mógłbym go opuszczać2.

W każdym razie uprzedzę listem o mojej przyszłej wędrówce. Tak mi teraz po-
trzeba serc dobrych i litościwych, do których mógłbym się przytulić i o których 
mógłbym przypuszczać, że mają dla mnie coś więcej niż zwykłą uprzejmość dzie-
lącą się uśmiechem, ale nigdy łzą bólu.

Ale jestem sam, okropnie sam! Ojciec mój, zgnębiony starzec, siedzi i milczy, 
ja nie mam dla niego słów pociechy ani on dla mnie.

Zresztą w Krakowie nikogo.
Banalne stosunki więdną, nie wydawszy najmniejszego kwiatu. Smutek i ża-

łoba odstraszają ludzi. Quasi-pociechy i quasi-litości mnie gniewają. Na zewnątrz 
muszę być spokojnym, ale co wewnątrz?

Z teraz upadłem na egoistyczne żale, których się wyrzec powinienem.
Ale jestem niekonsekwentny, jak dziecko.
Powtarzam tysiące podziękowań, tysiące życzeń! Wspomnijcie czasem o mnie.

Wasz
Adam

1 25 XI 1871 zmarła matka poety, Konstancja z Zagórowskich Asnyk.
2 Kazimierz Asnyk, ojciec poety, przeniósł się na stałe do Królestwa latem 1872.
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Adam Asnyk do Heleny Modrzejewskiej1

Kraków, d. 8 maja 1872
Ulica Łobzowska 99

Szanowna Pani!

Wysłałem już jeden list w tym samym przedmiocie, a oto posyłam drugi, woląc 
raczej być natrętnym niż niedbałym wówczas, gdy chodzi o eksploatowanie łaski 
i dobroci Pani. Powtarzam zaś prośbę głównie dlatego, że listy moje regularnie giną 
od pewnego czasu – przynajmniej tak sądzić muszę z braku wszelkich odpowie-
dzi. – 

Prośba jest następująca: P. Gustaw fritsche2, mój kolega i przyjaciel, będący 
obecnie doktorem w Częstochowie, pokłada wielką wiarę w nieograniczoną słonecz-
ną dobroć Łaskawej Pani. Już przeszłego roku tentował przeze mnie o udział 
w koncercie amatorskim na rzecz biednych czy szpitala w Częstochowie, a dobra 
wola Łaskawej Pani rozbijała się o nieprzełamane okoliczności.

Zachęcony przeszłorocznym niepowodzeniem używa tego samego pośrednictwa 
w tym samym celu wznosząc swe modły o to, byś Łaskawa Pani w przejeździe do 
Krakowa, raczyła na pół dnia wstąpić do Częstochowy i odbyć małą pańszczyznę 
ofiarności, wygłaszając jaki wierszyk.

Nie wiem właściwie, skąd pan G. fritsche wnosi o skuteczności moich instan-
cji, ale ponieważ to zaufanie pochlebia mojej próżności, przeto z całą odwagą i bez-
czelnością posuwam się do próśb, grożąc, że w razie odmowy (bo to jedyna moja 
broń) napiszę poetyczny paszkwil.

Porzucając żarty, nie wiem, jak wyjść na serio z tego zadania, polecam więc 
tylko powodzenie amatorskiego koncertu szczęśliwym okolicznościom, łasce Pani 
i udaniu się [do] Ś[więte]go Karolka3.

Mój list, pisany na Wielkanoc, zapewne przepadł?4 bo Karol byłby mi choć słów 
parę odpowiedział.

Jeżeli można, prosiłbym o jedno słowo przy wyjeździe o chwili przybycia do 
Krakowa, abym mógł czekać na kolei.

Z uszanowaniem
Adam Asnyk

1 List był drukowany w: Korespondencja Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapowskiego. Wybór, 
oprac. J. G o t, J. S z c z u b l e w s k i. Warszawa 1965. Przedruk w: Modrzejewska/Listy: Kore-
spondencja Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapowskiego. Oprac. A. K ę d z i o r a, E. O r z e-
c h o w s k i. Warszawa 2015 (list 131). Tu wprowadzono drobne korekty błędów odczytania.

2 Gustaw f r i t s c h e  (1838–1891) – naukowiec, literat, społecznik, epidemiolog, redaktor wielu 
pism naukowych. Organizator kolonii dla dzieci, lekarz i opiekun ubogich matek i ich potomstwa.

3 Modrzejewska nie wystąpiła w Częstochowie.
4 List nie jest znany.
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Adam Asnyk do Karola Chłapowskiego

Kraków, d. 5 września 1872 
ul. Łobzowska 99

Kochany Karolu!

List Twój i Twojej żony z załączonymi annexami otrzymałem jeszcze około 20 sierp-
nia w Krynicy1, a dotąd jeszcze nie zdobyłem się na odpowiedź, mimo to żem tra-
wiony był przez cały ten czas wyrzutami sumienia za moją niewdzięczność. Ale 
wystaw sobie – przyjechałem do Krynicy z Zakopanego i Szczawnicy w towarzystwie 
jednego dawnego kolegi i miałem z nim mieszkanie wspólne u Znamirowskiego2, 
w którym koncentrowała się cała szajka mniej lub więcej wesołych młodzianów.

Nie miałem ani chwili czasu dla siebie, a tym mniej do napisania czego bądź; raz 
próbowałem, ale mi wyrzucili kałamarz, a przynieśli butelki i musiałem dać pokój.

Porzuciwszy ten komiczny prolog, dziękuję Tobie i Twojej Żonie jak najserdecz-
niej za Waszą pamięć, za Wasze i cudze listy i za wszystko dobre, co mi od Was 
płynie. Zaczynam już teraz czuć nieco żywiej wszystkie uczucia, co jest dowodem 
pewnej fizycznej i moralnej rekonwalescencji. Błąkanie się moje tegoroczne po 
Szczawnicy, Zakopanem i Krynicy nie pozostało bez skutku, chociaż pora deszczo-
wa nie pozwalała prawie na żadne wycieczki. – Miałem niejaką nadzieję zobaczyć 
się jeszcze z Tobą i z Panią przed moim wyjazdem do Włoch, gdyż mniemałem, że 
najdalej w połowie września zjedziecie i dlatego nawet opóźniałem mój wyjazd do 
Włoch3. Ale dowiaduję się z żalem, że dopiero październik będzie tym szczęśliwym 
miesiącem, który Was będzie miał zaszczyt sprowadzić. Tak długo czekać nie mogę 
i najdalej 19go wyruszę w dalszą drogę, chciałbym bowiem jeszcze wziąć i kilkana-
ście kąpieli morskich w Wenecji. Słyszałem, że pan felix4 jedzie do Warszawy, 
chciałbym mu wpakować drugi tom5, żeby zawiózł komu on z prawa należy. Kra-
szewski napisał bardzo piękną i żywą recenzję, szkoda tylko, że za pochlebną6.

Jeżeli będziesz miał czas, drogi Karolu, to mi donieś jeszcze kilka słów o Was 
do Krakowa; listy rekomendacyjne, jeżeli macie jeszcze jakie do rozporządzenia, 
przyjmę z wdzięcznością, jestem dość na to chciwy, bo wiem, ile one dopomagają 
do gruntowniejszego obeznania się z krajem.

Gdyby za mało było na to czasu, to mi przyślesz do Wenecji, gdzie dni piętnaście 
zabawię i skąd nie omieszkam pisać.

Jaka to szkoda, że się nie możemy spotkać gdzie we Włoszech. Każda przyjem-
ność byłaby dla mnie podwojoną, spożywana sybarytycznie na wpół z Wami.

Od P. felixa7 dowiecie się o kłopotach dyrektora8, o ucieczce niewdzięcznej 
Urbanki9 itp. Le ciel est juste!10

Na teraz ściskam Cię serdecznie mój drogi Karolu, a Twojej żonie rączki całuję.
Wasz najwierniejszy

Adam

1 Listy i aneksy nie zostały odnalezione.
2 Józef Z n a m i r o w s k i  (1839–1906) – ziemianin, przedsiębiorca, powstaniec styczniowy, burmistrz 

Krynicy. Był właścicielem Hotelu Warszawskiego oraz pensjonatu Trzy Róże w Krynicy.
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  3 Asnyk wyjechał do Włoch 22 IX 1872. Zob. Różne notatki Adama Asnyka z podróży do Włoch, 
odbytej we wrześniu i w październiku 1872 r. Bibl. Jagiellońska. Dział Rękopisów (BJ Rps 7184 I).

  4 feliks B e n d a  (1833–1875) – przyrodni brat Modrzejewskiej, aktor teatru krakowskiego.
  5 Mowa o drugim tomie poezji Asnyka: E l . . . y, Poezje. Kraków1872.
  6 Duże fragmenty niezwykle pochlebnej recenzji J. I. Kraszewskiego (z 21 VIII 1872) podaje S z y-

p o w s k a  (op. cit., s. 395).
  7 Chodzi o feliksa Bendę.
  8 Mowa o Stanisławie K o ź m i a n i e  (1836–1922) – publicyście, krytyku teatralnym, reżyserze; 

w latach 1871–1872 pełnił obowiązki dyrektora teatru krakowskiego, w zastępstwie schorowanego 
Adama Skorupki, prawowitym dyrektorem został w 1873 roku. 

  9 Wanda U r b a n o w i c z  (1846–1896) – aktorka. W sezonie 1871/72 w zespole teatru krakowskie-
go, z którym latem 1872 grała w Poznaniu i Krynicy. W sezonie 1872/73 występowała w teatrze 
lwowskim.

10 Z fr.: Niebo jest sprawiedliwe. Cytat pochodzi z Athalie J. R a c i n e’ a (akt II, sc. 5): „Le ciel est 
juste et sage et ne fait rien en vain”. W przekładzie W. K o p y s t y ń s k i e g o  brzmi: „A niebo spra-
wiedliwe nic próżno nie działa...” (Celniejsze tragedie Rasyna. Lwów 1859, s. 454).

9 

Adam Asnyk do Karola Chłapowskiego

Wenecja, 30 paź[dziernika] 1872

Kochany Karolu!

Na wyjezdnym z Wenecji chociaż kilka słów. Potrzebuję się przypomnieć Waszej 
pamięci, żeby nie być tak całkiem zapomnianym. 

Czyście odebrali przesłany przeze mnie drugi tom i list z Krakowa1, za łaskawym 
pośrednictwem Pana felixa? Co u Was dobrego słychać, radbym wiedzieć. Ja według 
zwyczajów obwożę swoją „melancholię” po pięknej Italii i nie mogłem jej, niestety, 
utopić w nurtach Adriatyku.

W Wenecji pustki, piękny świat na wsi, ci, których poznałem za pośrednictwem 
listu Galattiego, dobre chłopcy, ale straszna bohemia [!]. Wiele z nich wycisnąć nie 
można, bo nawet na guidów2 niezdatni. Salmini3 est une machine à vapeur4 do 
pisania dramatów, spłodził znów Giovanna D’Arco5 i czytał nam, niech mu Giovan-
na d’Arco to przebaczy, lecz ja nie mogę. Dopomina się on gwałtem odpowiedzi na 
list, który pisał do Pani Heleny6 – wymógł na mnie wzmiankę o tym interesie.

W ogóle literaci w Wenecji l’est [nieczytelne] niż w Krakowie i Lwowie, a dzien-
niki, zacząwszy od czcionek i druku, a skończywszy na treści, ostatnia nędza!

Jeżeli Ci przyjdzie un caprice7 que wylewnym [niezależnym?] obdarzenia mnie 
listem w ciągu pięciu tygodni, adresuj: firenze, poste restante. A znajdź jaką wy-
mówkę dla Salminiego, bo jestem obowiązany donieść mu.

Pisać o Wenecji w kilku słowach niepodobna, wolę więc całkiem zamilczeć. 
Przeszedłem ją wzdłuż i wszerz we wszystkich kierunkach, opłynąłem i przepłyną-
łem, ale w gruncie nic się nie da porównać z placem Śgo Marka, jest to bowiem 
najpiękniejszy salon na świecie.

Mieszkałem na Riva de[gl]i Schiavoni z widokiem na otwartą lagunę San Gior-
gio i Lido8, szkoda tylko, że nie można korzystać z pełnym spokojem z romantycz-
nej [?] nocy, gdyż komary przypominają, że trzeba okna zamykać.
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Ściskam Cię serdecznie. Pani Twojej rączki całuję.
Miei complimenti a tutti quanti9.

Twój Adam

1 List nieznany.
2 Z wł.: guida – przewodnik.
3 Vittorio S a l m i n i  (1832–1881) – włoski poeta i dramaturg.
4 Z fr.: jest silnikiem parowym.
5 Giovanna D’Arco (Joanna D’Arc) – dramat historyczny wierszem.
6 List nieznany.
7 Z fr.: kaprys.
8 San Giorgio, Lido – wyspy weneckie.
9 Z wł.: Moje gratulacje dla wszystkich.

10 

Adam Asnyk do Heleny Modrzejewskiej

Roma, 21 stycznia 1873 r.
Via delle Muratte 48, III piętro

Szanowna Pani!

Łaskawy list Jej wysłany pod datą ósmego dopiero od trzech dni dostał się do rąk 
moich1, postanowiłem jak najspieszniej odpisać, żeby nie stracić przyobiecanych 
kilku słów, które bodajby cudowne urosły i pomnożyły się jak błogosławione poko-
lenia Jakuba. 

Ale nie śmiem bardzo głośno wypowiadać tych życzeń, parce que le mieux est 
[l’]ennemi du bien2, i mógłbym żądając za wiele stracić zagwarantowane mi prawo. 
A zresztą listy nie mierzy się łokciem na długość i szerokość, ale raczej waży się na 
wagę złota. a list Łaskawej Pani miał taką pełną wagę dobrych wiadomości i szczę-
śliwego usposobienia, że aż miło czytać. Karol sięga po wicedyrektorstwo3. Pani 
pracuje i wzbogaca naszą scenę, zdrowie służy, umysł swobodny, projekta na 
wiosnę, wszystko to bardzo pięknie i harmonijnie się dzieje. Ja także uskarżać się 
nie mogę. Co dzień mam nowe arcydzieła do oglądania, co dzień nowe orgie este-
tyczne. Tylko samotność przydłuższa trochę mi ciążyć zaczyna, szczególniej jak się 
czasem zdarzy kilka dni brzydkich i potrzeba więcej posiedzieć w domu.

W ostatnich czasach przeważnie poświęcałem się freskom, których nigdzie nie 
ma tak cudownych jak w Rzymie. W samej Sixtinie4 byłem dwa razy, po dwie go-
dziny siedząc za każdą bytnością. Tam przeważnie panuje Michał Anioł i jego Sąd 
Ostateczny, zajmujący całą jedną ścianę. Na suficie sceny biblijne, z których każ-
da ujęta w ramy czterech znakomitych figur, a na sklepieniu spływającym w ścia-
ny postacie proroków i Sybil[l]. Sąd Ostateczny, jakkolwiek ogromna potęga z nie-
go bije, razi trochę atletyczną postawą i zbytnią plastyką unoszących się w niebo 
lub spadających w otchłań duchów. Ogromna dosadność wygięć, kontorsyj, mu-
skulatur szkodzi wrażeniu, przynajmniej temu, jakie chcielibyśmy odnaleźć w Są-
dzie Ostatecznym. Ale za to Chrystus u góry, postać młodzieńcza, a przy tym 
groźna i majestatyczna ze swoim gestem odtrącającym potępionych i Madonna przy 
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nim, onieśmielona majestatem swego syna, kuląca się i nie śmiejąca już próśb 
zanosić. Dzieło znakomitego natchnienia. Ale Michał Anioł wyłamując się z trady-
cji, zupełnie inaczej od innych mistrzów traktując to boskie powstanie, nie wpadł 
w ostateczność jaskrawych efektów, pokazał prawdziwą wielkość. Z scen biblijnych 
na suficie wszystko mniej więcej znakomite i wiążące się w jedną razem architek-
toniczną i malowniczą całość za pomocą uzupełniających figur i ornamentów. 
Stworzenie Ewy zachwycające, rzadko w taką piękną kobiecą postać, a jak się ona 
cieszy poczynającym się dla niej życiem, jak jest w podziwie i uwielbieniu wyciąga-
jąc ręce do Stwórcy. To cały poemat. 

Prorocy i Sybille [są] niezmierzonej głębokości w tych mistycznych portretach, 
tylko jeden fra Bartolomeo może rywalizować z Michałem Aniołem. Jeremiasz 
poważny, zamyślony, podparty na ręku boleje nad wiekiem w wielkim spokoju. 
Ezechiel z wyciągniętą ręką zdaje się pytać, a powstaną i kości te?5 – Sybilla Del-
phica6 w niebieskiej draperii zarzuconej na głowę, taka piękna i tak natchniona 
zarazem, uważnie zdaje się spoglądać w obydwa światy, pogański i chrześcijański. 
Zarazem Sybilla Cumaea7, straszna, ponura wieszczka, z najeżonym włosem od 
okropności widzeń. 

Niepodobna kusić się o opisywanie takich rzeczy. Dziwny kontrast z Kaplicą 
Sixtiną w Watykanie stanowi pałacyk tak zwany farnesina, gdzie są freski Rafaela 
i jego uczniów, wszystkie wedle kartonów samego Rafaela. Jaki tam wdzięk panu-
je, jaka rozkosz, jakie tryskające młodzieńcze życie. Cały Olimp swawoli, cieszy się, 
promieniejąc w swojej wiecznej, nieskażonej młodości. Jedna sala cała poświęcona 
jest historii Psychy i Amora. Sufit zajmują dwa olbrzymie freski przedstawiające 
jeden spór Amora i Wenery o Psyche, wytoczony na Olimpie przed Jowiszem w obec-
ności różnych bóstw, drugi ucztę weselną Amora i Psychy po nastąpionym ogólnym 
przejednaniu. Wokoło na fryzie sceny pojedyncze, epizody wszystkie pełne życia 
i niewymownej gracji. Jaki tam jest pyszny Hermes przywołujący bóstwa, leci przez 
błękit z podniesioną ręką i trąbi i taki zadowolony z siebie i z nowego poselstwa, 
albo znowu Jowisz z Amorem, Jowisz widocznie psotnego malca wyłajał, a ten stoi 
z opuszczoną główką. Na główce na wpół z uśmiechem, wpół ze łzami i taką ma 
cudowną minkę, że Jowisz nie może się powstrzymać i mimo woli pochyla usta, 
żeby go pocałować.

W drugiej sali jest znowu tryumf Galatei, prawie wyłącznie przez Rafaela na-
malowany, prawdziwe arcydzieło w dziedzinie fresków mitologicznych. 

Porzucam ten przedmiot, bo jakbym zaczął rozpisywać się o tych freskach, co 
dalej, a dalej o pałacu farnese z freskami Caravaggia i Guida Reni, o Aurorze Gui- 
da Reni w Pałacu Rospigliosi, to bym nie skończył, wynudził i nie dał najmniejsze-
go wyobrażenia. 

Ponieważ Łaskawa Pani okazała życzliwą ciekawość dowiedzenia się coś bliżej 
o moim dramacie, pozwolę sobie o nim trochę napisać. Bohaterem jego jest Rienzi 
i taki też tytuł nosić będzie. On tam jest główną postacią. Koło niego koncentruje 
się cała akcja i grupują inne figury. Rienzi w moim dramacie nie jest to ani idealna 
postać, ani zbrodniarz, ambitny jest to człowiek, który wierzy ślepo w siebie i któ-
remu się zdaje, że podejmując wielkie cele ma prawo poświęcać wszystko i wszyst-
kich zdeptać, ludzkie poczucie sprawiedliwości, byle dokonać tego, co zamierzył. 
Przeciwstawieniem jego jest jego przyjaciel Guido, zanadto idealny marzyciel, dla 
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którego na ziemi nie ma praktycznego zadania. Dalej występuje Cecco, który jest 
sprężyną mściwego fatum na osobie Rienzego, i Paola, żona Rienzego, charakter 
przede wszystkim kobiecy, kochający namiętnie. Te trzy postacie stoją na pierwszym 
planie tuż obok Rienzego. Poza nimi jest jeszcze jedenaście innych, z których po-
łowa ma wybitną indywidualność. Niestety, rola Paoli nie jest tak wielką, żebym 
mógł sądzić ją godną Pani, jednak wzięła mnie pokusa przesłać Jej na próbkę 
ostatnią scenę czwartego aktu, w której ona po raz ostatni występuje. Nie może ona 
dać wyobrażenia o dramacie, ale cokolwiek objaśni o roli Paoli. Przede wszystkim 
jest to dramat polityczny, więc miłosnych scen bardzo mało. W Warszawie nie bę-
dzie on możliwym do grania, tej nadziei musiałem się z góry wyrzec8. 

Prosiłbym o łaskawe odesłanie mi załączonej sceny, bo przepisywanie jest dla 
mnie męką, a w zamian przysyłałbym może akt po akcie, gdyby ta prośba miała 
wzbudzić jaki interes. 

Zamierzałem dłużej pisać, ale głowa mnie rozbolała, a nie chcę czekać do jutra. 
Jeżeli będzie Stanisław9, to prosiłbym o zapytanie, czy odebrał list mój adreso-

wany do Karola kochanego.
Polecając się pamięci Łaskawej Pani i Kochanego Karola, którego ściskam tak 

czule, jakby już był samym Naddyrektorem.
Pozostaję z przyjaźnią i uszanowaniem

Adam Asnyk
N.B.10 

  1 List nie jest znany.
  2 Z fr.: ponieważ lepsze jest wrogiem dobrego.
  3 Karol Chłapowski objął posadę wicedyrektora w Towarzystwie Ubezpieczeń od Ognia.
  4 Kaplica Sykstyńska.
  5 Zob. Księga Ezechiela 37, 1–14: Ożywienie wysuszonych kości.
  6 Sybilla Delficka.
  7 Sybilla Kumańska.
  8 Jednak dramat był grany w Warszawie. Prapremiera odbyła się 19 IV 1873.
  9 Stanisław K r z e m i ń s k i  (1839–1912) – historyk, krytyk literacki, publicysta, członek Rządu 

Narodowego w 1863 roku. Bliski przyjaciel Asnyka. Zob. Listy Adama Asnyka do rodziców (1860–
1867) i do Stanisława Krzemińskiego (1873–1897). Oprac. f. B i e l a k, J. M i k u s k a. Komentarz 
f. B i e l a k, S. P a p i e r z. Wrocław 1972.

10 Skrót nierozszyfrowany.

11 

Adam Asnyk do Heleny Modrzejewskiej

Kraków, d. 28 lutego [18]74
ul. Łobzowska 99

Szanowna Pani!

Po tak długim, długim milczeniu z mej strony, przynajmniej teraz biorę pióro do 
ręki, ażeby zdążyć na dzień 2go marca z moimi życzeniami. Jeżeli szczere, serdecz-
ne życzenia posiadają moc jaką wewnętrzną zjednywania dobrych losów dla osób, 
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którym z duszy sprzyjamy, to życzenia moje, życzenia najsmutniejszego dziś z ludzi, 
powinny podwójnie osiągnąć ten skutek.

Proszę mi przebaczyć moje zamknięcie się w sobie, bo chociaż w listach nie daję 
śladu życia, przecież w głębi serca mojego przechowuje się zawsze to samo nie-
zmienne głębokie uczucie przyjaźni.

Milczę, bo mnie przybiła do ziemi żelazna dłoń rzeczywistości i wszystko, na co 
patrzę, jest mi bolesnym i wstrętnym. Ale nie pora o tym mówić dzisiaj, w chwili, 
którą by trzeba opromienić jakim słonecznym blaskiem. 

Pozostawiam więc miejsce weselszym gościom i oddalam się prosząc o zacho-
wanie mnie w przyjaznej pamięci.

Karola najserdeczniej pozdrawiam
Z uszanowaniem

Adam Asnyk
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Adam Asnyk do Karola Chłapowskiego

Kraków, d. 15 października 1874 r.
Ulica Łobzowska 99

Kochany Karolu!

Z góry przepraszam Cię za długą zwłokę w odpowiedzi z podziękowaniem za Twój 
list i odesłaną mi na ręce Koźmiana przesyłkę1.

Byłem bardzo zajęty, nie chciałem się więc odrywać od roboty, bo każdy list 
wybija mnie zwykle z toru moich myśli.

Teraz udaję się do Ciebie nie tylko dla utrzymania korespondencji, ale, co gor-
sza, (widzisz jaki jestem interesowny) z prośbą i interesem.

Naprzód chciałbym Cię bardzo prosić, żebyś mi się dowiedział, czy Leo2 objął 
już redakcję „Gazety Polskiej” lub nie. Jak był tu u mnie w Krakowie w ostatnich 
dniach września, układając się ze mną mówił, że w pierwszych dniach październi-
ka na pewno już obejmuje i miał mnie o tym zaraz zawiadomić. Dotychczas nic mi 
nie doniósł i nie wiem, co się dzieje, a ponieważ mam gotowy dramat, który bym 
chciał sprzedać jakiemu czasopismu do wydrukowania, jemu bym chciał zostawić 
pierwszeństwo.

Z dramatem tym również chciałbym się udać pod opiekę Łaskawej Pani Hele-
ny – czyby za Jej pośrednictwem nie dało się go przedstawić w Warszawie. Jest to 
dramat pod tytułem Żyd, dotykający kwestii żydowskiej na tle stosunków galicyj-
skich. Mnie się zdaje, że powinien by być dość zajmującym na scenie, chociaż pod 
tym względem autorowi dosyć łatwo się pomylić, nie zawiera zaś nic takiego, co by 
mogło sprzeciwiać się cenzurze. – Gdybyście Państwo zechcieli, przysłałbym Wam 
do przejrzenia.

Z nowin tutejszych niewiele. Ze strony Pani Matyldy3 otrzymałem un bilet pour 
faire part4, datowany z Carrary, a nadesłany z Warszawy. Chałubińscy5 także 
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przejechali przez Kraków, zatrzymywali się nieco dłużej. Byłem w pracowni Guj-
skiego6, bardzo mi się podobał jego biust pani Heleny, przeszedł moje oczekiwania. 

W marmurze zyska jeszcze bardzo wiele. Mówił mi, że chce go posłać do Pary-
ża, żeby zrobiono z niego redukcję, po czym on wykona miniaturowo zmniejszoną 
figurkę.

Smutna wieść krąży o Wicusiu hr. Bobrowskim7, że sfałszowawszy weksel, 
uciekł za granicę – kryminalistyka znaczne robi postępy w Galicji. Pożary szerzą 
się niesłychanie, prawie co dzień pali się jakieś miasteczko lub wieś, strach do-
prawdy przejmuje pomyśleć, że to są systematyczne podpalenia. Nastaje jakaś 
straszna epoka, w przeczuciu której człowiek już to z ogólnie ludzkich względów 
zaczyna się lękać i przerażać.

Na teraz ściskam Cię, mój Drogi Karolu, a Pani Twojej rączki najserdeczniej 
całuję

Twój
Adam

1 List nie jest znany, nie udało się też ustalić, o jaką przesyłkę chodzi.
2 Edward L e o  (1829–1901) – prawnik, publicysta, redaktor „Gazety Polskiej” w latach 1874–1897.
3 Matylda G o d e b s k a  z domu Rosen, 1° voto Natanson (1836–1887) – rzeźbiarka, wraz z drugim 

mężem, Cyprianem Godebskim, prowadziła w Warszawie salon artystyczny.
4 Z fr.: bilet wstępu.
5 Tytus C h a ł u b i ń s k i  (1820–1889) – lekarz, wraz z Teofilem Kaczorowskim wyleczył Modrzejew-

ską z tyfusu. Był taternikiem, współtwórcą Towarzystwa Tatrzańskiego. W liście mowa o trzeciej 
żonie Chałubińskiego, Antoninie Wilde.

6 Marceli G u y s k i  (1830–1893) – rzeźbiarz, autor terakotowego portretu Modrzejewskiej, do 
r. 1939 przechowywanego w Państwowych Zbiorach Sztuki w Warszawie (zob. Internetowy polski 
słownik biograficzny. Na stronie: https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/marceli-guyski ádata 
dostępu: 8 III 2020ñ). Jedna z kopii znajduje się w krakowskiej fundacji dla Modrzejewskiej.

7 Wincenty B o b r o w s k i  (1832–1899) – komediopisarz, mecenas sztuki, bankowiec. Pracował jako 
Sekretarz Galicyjskiego Banku Krajowego we Lwowie.
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Adam Asnyk do Heleny Modrzejewskiej

Kraków, d. 27 stycznia 1875 r.
ul. Łobzowska 99

Łaskawa Pani!

Nie umiem dobrze wyrazić mojej wdzięczności za otrzymany liścik Jej i Karola1, ale 
proszę mi wierzyć, że każde słowo pochodzące od Nich zawsze najwyższą radość 
mi sprawia, uprzytamniając tę serdeczną przyjaźń, którą od tylu lat się cieszę 
i która z każdym rokiem droższą mi się staje. Teraz wprawdzie radość ta była za-
kłócona wspomnieniem o świeżym ciosie, który spotkał Karola2, a o którym ja 
już, niestety, wiedziałem, najmocniej i najszczerzej nad tym bolejąc. Są to jedyne 
prawdziwe nieszczęścia, których niczym powetować nie można, jedyne boleści, co 
nas rozbroić mogą – bo co do reszty, to niech się wysila złość i głupota ludzka, nic 
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nas to obchodzić nie powinno – powinniśmy wzgardzić i pójść dalej. Guarda e pas-
sa3 – jak powiada Dante.

Bardzo mnie wzruszyła dobroć Szanownej Pani, z jaką przyjęła odwiedziny 
mojego Ojczulka w towarzystwie niegodziwego Żyda, chociaż prawdą a Bogiem, 
ja nie mogę przyjąć z tego powodu najmniejszego podziękowania, bo ojciec mój 
jedynie z własnego popędu, chcąc samemu sobie zrobić przyjemność, poszedł od-
wiedzić Szanownych Państwa.

Będę uszczęśliwionym, jeżeli Łaskawa Pani zaopiekuje się moim dramatem 
i wprowadzi go na scenę teatru warszawskiego. Widziałem go nareszcie w Krako-
wie i mogę zaręczyć, że zyskuje dużo na scenie4. Pan feliks5 grał znakomicie, nie 
mam słów pochwały dla niego, stworzył tak konsekwentną, a przy tym tak wszech-
stronnie pojętą kreację, że znając nawet jego grę, byłem jeszcze w podziwieniu.

W Warszawie o jedną mi tylko rzecz chodzi, to jest, czy by się nie udało uprosić 
Pani Modrzejewskiej, ażeby się poświęciła i przyjęła rolę Natalii6. – Gdyby na serio 
miało przyjść do przedstawienia w Warszawie, musiałbym jeszcze nadesłać drugi 
rękopism, a to z powodu, że tego, który tam gości, nie miałem wcale w ręku, więc 
mam obawę, czy przepisujący nie porobił jakich znaczniejszych błędów. – Zresztą 
jakkolwiek wiele bym miał do powiedzenia o sobie i chętnie radbym się nagadać 
z Łaskawą Panią, której sercu zawsze nieograniczenie ufałem i ufam, jednakże z za-
sady nie lubię wszelkich listownych zwierzeń i mam pod tym względem naturę 
naszego chłopa, który wszystko powie, ale nic nie podpisze.

Pocieszam się myślą, że Łaskawi Państwo na lato znowu się może ukażą w Kra-
kowie7, a ja w takim razie będę znów mógł odbyć moją doroczną spowiedź. –

Tymczasem polecam się Ich prawdziwej przyjaźni, przepraszając żem się za-
późnił trochę z odpowiedzią, ale ja jestem niepiśmienny człowiek, któremu trudno 
przychodzi na list się zdobywać, a teraz jeszcze, na nieszczęście czy na szczęście, 
przybyło mi więcej korespondencji.

Na zakończenie pozwalam sobie najgoręcej ucałować rączki Szanownej Pani, 
a kochanego Karola uściskać.

Adam Asnyk

1 List nie jest znany.
2 10 I 1875 zmarł Ludwik C h ł a p o w s k i  (ur. 1859), najmłodszy brat Karola.
3 Z wł.: Popatrz i idź dalej. Cytat z Boskiej Komedii D a n t e g o  (Piekło, III 51): „Non ragioniam di lor, 

ma guarda e passa”. W przekładzie E. P o r ę b o w i c z a: „Nie mówmy o nich; popatrz i pójdź dalej”.
4 12 I 1875 Asnyk pisze do ojca: „Tymczasem tu w Krakowie, podczas mej nieobecności dawano 

Żyda z nadzwyczajnym powodzeniem. Dwa razy teatr był przepełniony, co mu się dawno nie zda-
rzyło. Z trzecim przedstawieniem czekali na mój powrót, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu 
nastąpi” (cyt. za: S z y p o w s k a, op. cit., s. 441).

5 feliks Benda.
6 Modrzejewska nie zagrała w Żydzie Asnyka.
7 Lato 1875 Modrzejewska spędziła w Krakowie i Zakopanem bez męża. Chłapowski pozostał w War-

szawie, zobligowany obowiązkami w pracy.
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Adam Asnyk do Heleny Modrzejewskiej

Kraków, d. 27 lutego 1875 r.
ul. Łobzowska 99

Szanowna Pani!

Z podwójną skwapliwością korzystam obecnie ze zbliżającej się świętej Heleny, 
ażeby pod jej łaskawym patronatem wyprawić świeżego posłańca, niosącego moje 
najserdeczniejsze życzenia i wyrazy trwałej i prawdziwej przyjaźni dla obojga Pań-
stwa Karolostwa. Tym bardziej jest mi na rękę to nadchodzące święto ulubionej 
przeze mnie patronki, że jestem poniekąd w niepewności, czy list mój styczniowy, 
pisany w odpowiedzi Szanownym Państwu, doszedł swojego przeznaczenia, a po-
mimo najlepszej chęci nie śmiałem się bardzo dowiadywać. Teraz zaś mam wszel-
kie prawo, a nawet obowiązek pisania, więc mogę swobodniej nawiązać wątek 
rozmowy. Wprawdzie nie będzie to rozmowa ożywiona i zaprawna dobrym humorem, 
ponieważ dopiero co powstałem z łóżka, do którego przeszło od miesiąca niezwykły 
pociąg już czułem. Nie mogłem się wprawdzie zdobyć na żadną imponującą choro-
bę, ale zawsze znalazło się dosyć gorączki, żeby mnie z nóg zwalić. Oprócz tego 
różne drobne zgryźliwości, z których każda jest prawie niczym, a w summie wzięte 
wynoszą przynajmniej tyle co pół nieszczęścia.

Na pociechę wyjeżdżam znowu w pierwszych dniach marca do Poznania, może 
mi tam jakoś lepiej będzie niż tu w Krakowie. Jeśli mnie jeszcze anioł z płomienistym 
mieczem w postaci pruskiego policjanta z tego miejsca nie wypędzi.

Tu w Krakowie zyskałem sobie imię Herostrata i skończonego demagoga, do 
czego najwięcej mój żydek1 się przyczynił. – 

Bardzo bym się cieszył, gdyby go można było wystawić w Warszawie, bo do 
pism warszawskich dostała się o nim tylko jak najgorsza opinia, a mam to moral-
ne przekonanie, żeby się zrehabilitował na scenie. Jednakże wątpię, czy cenzura 
z reżyserią do współki puszczą go tam na scenę i prawdopodobnie nie będę miał 
sposobności apelować do publiki. –

W przyszłości, gdy napiszę zamierzone sceniczne rzeczy, to poszlę wprost Ła-
skawej Pani, nie wystawiając wcale w Krakowie, gdyż tutaj pewne kierunki i ten-
dencje są zanadto silne.

Radbym wiedzieć, jak się Szanowni Państwo oboje miewają, czy ten rok, który 
także tak źle się dla Nich zaczął2, przynajmniej w dalszym ciągu pomyślniejszym się 
staje? Czy można mieć znowu nadzieję zobaczenia się z Nimi w porze letniej3. Wszyst-
ko to są pytania, które z radością widziałbym w sensie dodatnim rozstrzygnięte!

Przepraszam, że tak nagle urywam, ale jeszcze dosyć trudno mi pisać.
Gdyby Szanowna Pani zechciała dać mi kilka słów wiadomości w ciągu marca, 

to upraszałbym o zaadresowanie ich do Poznania, najlepiej chyba pod firmę Dr 
Kaczorowski4, Sanitätsrath Stadtlazareth5.

Powtarzając jeszcze raz tysiące najszczerszych życzeń, pozwalam sobie ucałować 
rączki Szanownej Pani i kochanego Karola uściskać.

Z przyjaźnią i uszanowaniem
Adam Asnyk
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1 Mowa o dramacie A. A s n y k a  Żyd, wystawionym w teatrze krakowskim. Zob. list 13.
2 Chodzi o śmierć brata Chłapowskiego – zob. przypis 2 do listu 13.
3 Zob. przypis 7 do listu 13.
4 Teofil K a c z o r o w s k i  (1830–1889) – lekarz. W roku 1875 jego córka poślubiła Asnyka.
5 Z niem.: Rada Lekarska Szpitala Miejskiego.
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Adam Asnyk do Heleny Modrzejewskiej

Kraków, d. 13 lipca 1876 r.

Łaskawa Pani!

Dowiedziawszy się od panny Anny1, że Państwo będziecie stać w Wrocławiu w Ho-
telu du Nord w przejeździe do jednego z portów, z którego odpłyniecie ze starej 
Europy, chwytam w lot tę sposobność, aby pogonić jeszcze za Nimi moim listem 
i pożegnać z prawdziwym, a głębokim żalem Tych, których za najlepszych moich 
przyjaciół uważałem i uważam, najserdeczniejszymi życzeniami ścigając Ich w dro-
dze.

Dla mnie osobiście wyjazd ten wielką jest stratą, którą serce moje długo czuć 
będzie, pocieszam się tylko myślą, że co dla mnie na złe, to dla Nich na lepsze 
wyjdzie. Gdyby podobny plan powstał był przed dwoma laty, kto wie, czy i ja nie 
wziąłbym w nim udziału, dziś mogę tylko myślą uczestniczyć w tej wyprawie, któ-
ra bodajby najpomyślniejsze rezultaty przyniosła.

Jeżeli się nie mylę, jestem jeszcze dłużnikiem Szanownych Państwa, i to nie 
w samym moralnym znaczeniu, bo co do tego, to jestem już nim od dawna i praw-
dopodobnie na zawsze pozostanę, ale, co mniej pięknie się przedstawia, w czysto 
materialnym znaczeniu tego słowa.

Zdaje mi się bowiem, że Karol zapomniał, że był łaskaw zapłacić Leowi2 to, co 
on mi jako zadatek przysłał i co wynosiło pięćdziesiąt rubli. W tym czasie nie mia-
łem nic ponad poziom dna, dlatego nie uiściłem się w czasie przejazdu Szanownych 
Państwa. Jeżeli się Karol zgodzi, to oddam w czasie dla mnie dogodniejszym sum-
kę tę pani starszej Bendowej3 lub też zastosuję się do wyrażonych życzeń. W razie 
zaś gdyby Karol nie pospieszył się z tym zwrotem, to ja sam z Leo załatwię ten in-
teres, bylebym tylko wiedział, w kim mam groźnego wierzyciela. Gdyby nie można 
było inaczej, gotowym sam do Ameryki przyjechać, żeby dług ten spłacić.

Ach, żebym mógł mieć nadzieję powiedzieć teraz do widzenia, i to do widzenia 
w niezbyt długim czasie. 

Pani mojej rączki całuję, Karola ściskam serdecznie. Wszystkich pozdrawiam 
i żegnam zarazem rzewnym sumieniem [?], tęskną myślą i błogosławieństwem 
wierzącego i kochającego serca.

Adam
Pojutrze wyjeżdżam do Zakopanego.

1 Anna W o l s k a  (ok. 1840 – ok. 1930) – przyjaciółka Modrzejewskiej; poznały się przypuszczalnie 
w Zakopanem w 1874 roku. W młodości mieszkała w Ameryce. 
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2 Edward Leo.
3 Józefa Bendowa – matka Modrzejewskiej.
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Adam Asnyk do Karola Chłapowskiego

Kraków, d. 23 lipca 1878 r. 
ul. Łobzowska 99

Kochany Karolu!

List Twój przyszedł w porę, bo życzyłem sobie gorąco mieć jaką wiadomość o Was. 
Nie pojechałem nawet do Zakopanego, dowiedziawszy się z gazet, że macie być 
w Krakowie, bojąc się stracić jedyną sposobność widzenia.

Poprzedniego listu z Bostonu nie otrzymałem, ja pisałem dwa razy do Ameryki, 
raz wspólnie z Estreicherem i Ryxem1, drugi raz na własną rękę2. Radbym z duszy 
i serca przyjechać do Wrocławia, ale nie wiem, czy będę w stanie. Jestem bowiem 
mocno skołatany na zdrowiu i potrzebuję gwałtem jakiejś letniej restauracji, a prócz 
tego jest jeszcze przeszkoda w obostrzeniach paszportowych w Prusach. W każdym 
razie będę się starał, bądź co bądź, przyjechać, tylko donieś mi jeszcze na pewno 
przed wyjazdem, że wyjeżdżacie, abym na próżno do Wrocławia nie przybył.

Nie będę szerzej się rozpisywać, bo niczym dobrym pochwalić się nie mogę, a złe 
najlepiej przemilczeć. Jedyne dobre wieści przynosił mi wiatr zza Atlantyku, a ile by-
łem z tego dumny i szczęśliwy, powtarzać nie potrzebuję.

Ściskam Cię serdecznie. 
Żonie Twej ucałuj rączki ode mnie.
Daj Boże, do widzenia.

Zawsze ten sam
Adam

1 Bronisław R y x  (1837–1914) – ziemianin, publicysta, organizator wieczorków literackich. Zaprzy-
jaźniony z Asnykiem.

2 Listy nie są znane.
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Adam Asnyk do Karola Chłapowskiego

Kraków, d. 2 sierpnia [18]78 r.
ul. Łobzowska 99

Kochany Karolu!

Gdyby Wasz pobyt w Paryżu miał się dłużej przeciągnąć, poza ósmy sierpnia, za-
telegrafuj mi, a przyjadę bezzwłocznie do Paryża1.
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W każdym razie daj mi na pewno znać, bo chciałbym koniecznie widzieć się 
z Wami, bo kto wie, czy się już na tym świecie zobaczymy.

Ściskam Cię serdecznie
Twój Adam

1 Chłapowscy zatrzymali się w Paryżu, aby obejrzeć Wystawę Światową. Tutaj Modrzejewska po raz 
pierwszy zobaczyła na scenie Sarah Bernhardt.
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Adam Asnyk do Karola Chłapowskiego

Kraków, d. 9 sierpnia [18]78 r. 

Kochany Karolu!

Na szczęście doszedł mnie wczoraj Twój liścik i zatrzymał, gdyż inaczej byłbym się 
minął z Wami, gdyż na niepewno czekać bym nie mógł, bo mi samemu spieszno.

Otrzymawszy go wszakże, powstrzymałem mój wyjazd do niedzieli 11go i będę 
w Wrocławiu w tym dniu o 4 ¼ po południu.

Zostaw mi adres w hotelu Zur Goldenen Gans, gdybyście tam nie stanęli.
Do widzenia

Twój
Adam

19 

Adam Asnyk do Heleny Modrzejewskiej

Kraków, d. 10/3 1891

Wielce Szanowna Pani!

Nie podziękowałem dotąd za okazaną mi pamięć i życzliwość, których dowodem 
było łaskawie nadesłane mi pismo1, gdyż przechodziłem wspólnie z całym Krakowem 
przesilenie gorączki wyborczej2. Komitety, narady, posiedzenia nie pozostawiały 
chwilki wolnej czasu, w której by swobodnie można było odetchnąć i zebrać sko-
tłowane myśli.

Mam więc nadzieję, że opóźnienie moje będzie mi wybaczonym, a to tym więcej, 
że i stan mój fizyczny przedstawia [się] marnie i wyczerpanie nad wszelką miarę.

Radbym gdzieś uciec daleko, daleko, na czas dłuższy, a na przeszkodzie mej 
chęci stoi jedynie myśl, że nie mogę opuszczać mego chłopca3, który teraz za całą 
rodzinę jednego mnie posiada.

Cieszę się bardzo z uczynionej mi nadziei, że jeszcze Obojga Szanownych Pań-
stwa, których zawsze w rzędzie najbliższych memu sercu mieszczę, będę mógł 
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niedługo powitać w Krakowie4. Wtedy podziękuję osobiście za okazaną mi życzliwość 
przyjazną i troskliwość o moje zdrowie, a wymierzoną mi karę za niepunktualność 
w odpowiedzi z pokorą przyjmuję. Zapewne przyjazd nastąpi dopiero po Świętach, 
które Szanowni Państwo spędzicie niezawodnie w gronie rodziny w Poznańskiem.

U nas w Krakowie po wyborach najważniejszym wypadkiem dnia jest dzisiejsza 
uchwała Rady Miejskiej jednomyślnie zapadła, a decydująca, że pomnik Mickiewi-
cza powinien stanąć w Rynku5. Jest to słuszne zadośćuczynienie dane opinii całe-
go kraju, wbrew której dotąd komitet samowolnie postępował.

Kończę zapewnieniem najżywszej wdzięczności za uczyniony mi dar przyjazne-
go słowa i poświęceniem [!] tak drogiego czasu i prośbą, żeby mi do końca życia 
dochowanymi były te przyjemne uczucia, z których zawsze dotąd dumny byłem. 
W starości człowiek czuje się coraz bardziej samotnym, coraz bardziej opuszczonym, 
z tym większą więc rozkoszą zwraca się do dawnych wspomnień, które rzuciły snop 
światła na jego duszę.

Z głęboką czcią i prawdziwym uczuciem przyjaźni.
Adam Asnyk

Karola ściskam.

1 List nie jest znany.
2 4 III 1891 odbyły się w Krakowie wybory posłów do austriackiej Rady Państwa w Wiedniu.
3 Włodzimierz A s n y k  (1876–1901) – syn Adama Asnyka i Zofii z Kaczorowskich.
4 Chłapowscy przyjechali do Krakowa w maju 1891.
5 W postawieniu pomnika Mickiewicza na krakowskim Rynku dużą rolę odegrała także Modrze- 

jewska.

ANEKS

Wykaz wierszy Asnyka deklamowanych przez Modrzejewską „na dochód potrzebujących” 
(na podstawie almanachu Helena Modrzejewska áOprac. J. Got, J. Szczublewski. Warszawa 1958,  

s. 148–151ñ oraz notatki J. Gota na egzemplarzu almanachu)

Legenda pierwszej miłości
Krynica, 29 VII 1869 (koncert na rzecz sierot po W. Syrokomli)

Na pobojowisku
Kraków, 5 VII 1871, Sala Redutowa (w czasie wieczorku muzykalno-deklamacyjnego na korzyść  
A. Solda) 

Czary
Warszawa, 16 X 1872, Sala Redutowa 
Lwów, 11 VII 1874, Sala Ratuszowa (na dochód Opieki Narodowej)
Warszawa, 9 X 1875, Resursa Kupiecka (z towarzyszeniem J. Wieniawskiego – fortepian, i J. Hollmana – 
wiolonczela; w czasie koncertu na rzecz studentów)
Warszawa, 16 XI 1884, Sala Redutowa (w czasie koncertu na rzecz studentów warszawskich)

Wątpliwość
Warszawa, 16 X 1872, Sala Redutowa 
Lwów, 11 VII 1874, Sala Ratuszowa (na dochód Opieki Narodowej)

Echo kołyski
Warszawa, 14 III 1875, Resursa Kupiecka (w czasie koncertu na rzecz studentów)
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U stóp krzyża
Warszawa, 5 X 1875, salon w domu Chłapowskich (z towarzyszeniem J. Wieniawskiego – fortepian, 
i J. Hollmana – wiolonczela)
Warszawa, 9 X 1875, Resursa Kupiecka (z towarzyszeniem J. Wieniawskiego – fortepian, i J. Hollmana – 
wiolonczela; w czasie koncertu na rzecz studentów)

Dzieje piosenki
Lwów, 30 XI 1879 (na wieczorze prywatnym)
Poznań, 22 II 1880, Bazar (w czasie poranku muzykalnego na korzyść ubogich)
Kraków, 23 III 1882, Sukiennice (w czasie koncertu szopenowskiego księżnej Marceliny Czartoryskiej)

Czego ja pragnę
Poznań, 22 II 1880, Bazar (w czasie poranku muzykalnego na korzyść ubogich)

Baśń tęczowa
Kraków, 4 I 1882, Koło Literacko-Artystyczne (na wieczorze z udziałem skrzypka J. Joachima)
Kraków, 23 III 1882, Sukiennice (w czasie koncertu szopenowskiego księżnej Marceliny Czartoryskiej)
Kraków, 3 X 1884, Hotel Pollera (łącznie z koncertem J. I. Paderewskiego)
Warszawa, 26 X 1884, Sala Ratuszowa (w czasie koncertu na rzecz studentów Instytutu Puławskiego)
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ship, and supplemented by a register of Asnyk’s pieces that the actress recited. The letters published 
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supplemented by a register of Asnyk’s pieces that the actress recited. 
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DIONIZJA PONIATOWSKA – „SAWANTKA” Z KIJOWSZCZYZNY

Dionizja z Iwanowskich Poniatowska (1816–1868), postać nietuzinkowa, odznacza-
jąca się głębokim życiem wewnętrznym i niewątpliwym talentem pisarskim, istnie-
je dziś w świadomości historyków literatury niemal wyłącznie na dalekim planie. 
Spotykamy Poniatowską wprawdzie dość często we wspomnieniach i koresponden-
cji pióra jej współczesnych, to zaś stanowi pośrednią przyczynę pojawiania się 
nazwiska tej autorki w indeksach i komentarzach edycji krytycznych – poetów 
romantycznych oraz poświęconych im opracowań 1. Dziś postrzegana jest przede 
wszystkim poprzez legendę biograficzną Józefa Bohdana Zaleskiego jako „ukraińska 
Beatrycze”, do której przywiązania swojego nie tylko przez całe życie nie taił, ale 
i po śmierci Poniatowskiej zajmował się wydaniem jej prac historycznych zachowa-
nych w formie rękopisów. Zaleski powierzył swemu synowi publikację posiadanych 
listów Poniatowskiej. Urodzona w Kuryłówce (dawna gubernia podolska) – znanej 
obecnie przede wszystkim jako miejsce narodzin Ignacego Paderewskiego – poprzez 
matkę, felicję, z domu Zaleską, była blisko spokrewniona z Józefem Zaleskim, 
powstańcem listopadowym i emigrantem, którego pamięci Cyprian Norwid poświę-

1 Ważne źródło stanowi przede wszystkim Korespondencja J. B. Z a l e s k i e g o  (Wyd. D. Z a l e s k i. 
T. 1–5. Lwów 1900–1904). Zob. też wydania Listów Z. K r a s i ń s k i e g o  w opracowaniu Z. S u-
d o l s k i e g o  (m.in. listy do K. Gaszyńskiego áWarszawa 1971ñ i do Koźmianów á1977ñ) oraz Listy 
E. z  B r a n i c k i c h  K r a s i ń s k i e j  (T. 1–4. Warszawa 1996). Znajomość z Krasińskim, z jego 
ojcem i żoną Poniatowska wielokrotnie poświadcza w swojej korespondencji. J. T r e t i a k  w mo-
nografii Bohdan Zaleski na tułactwie (cz. 1: 1831–1838. Życie i poezja. Karta z dziejów emigracyi 
polskiej. Kraków 1913, szczególnie rozdz.: Beatrix ukraińska, s. 138–185) utrzymuje, że Poniatow-
ska stała się prototypem postaci kobiecej, Julii Horyńskiej, w opowiadaniu Z. K r a s i ń s k i e g o 
Herburt. Znajomość z C. Norwidem, poprzez J. i J. B. Zaleskich, wydobywa i dokumentuje Kalen-
darz życia i twórczości Cypriana Norwida (T. 3. Aneks, bibliografia, indeksy oprac. Z. T r o j a n o-
w i c z o w a, Z. D a m b e k, I. G r z e s z c z a k. Poznań 2007). O spotkaniach z Dionizją Poniatowską 
podczas pobytu jej i męża w Livorno i Rzymie w 1856 roku wspomina także niejednokrotnie 
T. L e n a r t o w i c z  (J. I. K r a s z e w s k i, T. L e n a r t o w i c z, Korespondencja. Oprac. W. D a n e k. 
Wrocław 1963, s. 49–51, passim). Wynika stąd również informacja o znajomości Poniatowskiej 
z Kraszewskim. Drobne uwagi na temat pisarki, jej małżeństwa i rodziny rozsiane są w wielu pa-
miętnikach czy też wspomnieniach, np. H. S k i m b o r o w i c z a  (Dionizja z Iwanowskich Ponia-
towska. „Bluszcz” 1879, nry 16–17), M. C z a j k o w s k i e g o  (Dziwne życie Polaków i Polek. Lipsk 
1900), T. B o b r o ws k i e g o  (Pamiętnik mojego życia. T. 1: O sprawach i ludziach mego czasu. 
Oprac., wstęp, przypisy S. K i e n i e w i c z. Warszawa 1979) oraz w innych pracach, przywoływanych 
w tym artykule. Poniatowska zajmuje także miejsce w postaci odrębnego hasła w tomie 9 kompen-
dium Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut (Oprac. zespół pod kier. I. Ś l i w i ń s k i e j, 
S. S t u p k i e w i c z a. Warszawa 1972) i w Polskim słowniku biograficznym (T. 27. Kraków–Wrocław 
1983).
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cił wiersz Na zgon Józefa Zaleskiego, włączony do Vade-mecum pod numerem „C”, 
zamykającym cykl. Wydana za mąż w wieku 16 lat za Dariusza Poniatowskiego, 
syna Józefa Poniatowskiego – słynącego ówcześnie z innowacyjnych działań gospo-
darczych – zamieszkała najpierw w Tahańczy, a później nieopodal, w Pielawie, 
majątkach położonych w dawnej guberni kijowskiej 2. Prace Poniatowskiej na rzecz 
edukacji dzieci wiejskich, hojne datki na kształcenie młodzieży i fundusze wspo-
magające polistopadowych emigrantów, bezpośrednie oraz korespondencyjne 
kontakty z paryską emigracją, podróże europejskie, związki z pisarzami i kompo-
zytorami (w Kuryłówce poznała m.in. koncertującego tam ferenca Liszta), próby 
literackie i publicystyczno-historyczne czynią z tej kobiety postać znaczącą, nie-
wątpliwie wyrastającą poziomem ponad zwyczajny stopień aspiracji i styl życia 
zamożnej szlachty ze środkowej Ukrainy w owym czasie. Szczególnie ciekawie w tym 
kontekście brzmi zdanie Elizy z Branickich Krasińskiej, także „Ukrainki” (co z upodo-
baniem podkreślała ona w korespondencji), na temat poznanej w Rzymie w 1843 ro- 
ku Dionizji Poniatowskiej: „Widziałam się tu z dwiema paniami Poniatowskimi; [...] 
druga to piękność i niektórzy twierdzą, że chociaż dewotka, chociaż sawantka, jest 
urocza. faktem jest, że uważa się ją za niezwykłą kobietę” 3. „Dewotka” i „sawantka” 
równocześnie – w taki sposób scharakteryzowana piórem innej, inteligentnej i ob-
darzonej darem literackim kobiety Poniatowska intryguje zespoleniem cech uzna-
wanych zasadniczo za odległe. Tworzą one splot ambicji intelektualnych i eman-
cypacyjnych „ukraińskiej sawantki” wraz z jej głęboką religijnością – jak dowodzą 
listy – trwałą i rosnącą w miarę upływu czasu. Wspomnienia pamiętnikarzy wska-
zują jednoznacznie, że była osobą popularną i ważną w życiu towarzyskim i lite-
rackim „szkoły ukraińskiej” w jej międzypowstaniowym kształcie, pozostawała 
w bliskich stosunkach zwłaszcza z Michałem Grabowskim, ks. Stanisławem Cho-
łoniewskim i Konstantym Świdzińskim. Szczególnie w korespondencji Grabowskie-
go znajdujemy sporo wzmianek na temat Poniatowskiej, dotyczących m.in. prób 
przyciągnięcia autorki do „Pielgrzyma” Eleonory Ziemięckiej i zabiegów o uzyskanie 
od Poniatowskiej relacji z podróży po Europie, z której wróciła w końcu 1843 roku. 
Znany krytyk darzył publicystkę szacunkiem i liczył się z jej zdaniem jako wykształ-
conej czytelniczki. Pisał do Konstantego Podwysockiego, dotknięty negatywnymi 
krytykami na temat Stanicy Hulajpolskiej: 

zgodziłem się, że od recenzentów niewiele się nauczę; będę się przysłuchiwał zdaniu publiczności; rad-
bym np. wiedzieć, co sądzą o wszystkich pięciu tomach razem w Pielawie? [...] Bądź łaskaw, pomów 

2 Wielu informacji na temat Tahańczy i prac rodziny Poniatowskich dostarcza cenna książka E. O r-
m a n, Tahańcza Poniatowskich. Z dziejów szlachty na Ukrainie w XIX wieku (Kraków 2009), za-
opatrzona w bogatą bibliografię. 

3 E. z  B r a n i c k i c h  K r a s i ń s k a, list do A. Potockiej, z 26 III 1843, z Rzymu. W: Listy z lat 
1735–1876, t. 1. Z rękopisu odczytał, wybrał, skomentował i wstępem opatrzył Z. S u d o l s k i. 
Przeł. U. S u d o l s k a. Warszawa 1995, s. 183. O „ukraińskości” autorki korespondencji świadczy 
m.in. list do Z. Potockiej z września 1856, w którym w stylistyce uderzająco bliskiej wynurzeniom 
Poniatowskiej na ten sam temat pisała: „Ukraina marzeń, słodki miraż przeszłości, raj utracony 
młodości, biegun, ku któremu zwraca się igła magnesowa serca i szczęśliwych wspomnień!... Czę-
sto, gdy zdarza mi się oddychać doskonałym powietrzem, przypominam sobie tamto powietrze, 
które tak wspaniale wypełniało płuca pełnią życia i sił!” (cyt. za: Z. S u d o l s k i, Świadek epoki. 
W: E. z  B r a n i c k i c h  K r a s i ń s k a, Listy z lat 1735–1876, s. 7).
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z tymi Paniami, bo wiesz, że chociaż w niektórych wyobrażeniach wcale się z nimi nie godzę, ale w ogó-
le mam je za wykształcone i niepospolitej potęgi głowy, i nieraz słyszałem o ich zdaniach, które mnie 
zastanowiły 4. 

A przedtem, w lutym 1841, w obszernym sprawozdaniu ze spotkań z pisarzami 
podczas zawierania kontraktów kijowskich Grabowski zamieścił wzmiankę o zaan-
gażowaniu przez Poniatowską filomaty Józefa Jeżowskiego w charakterze guwer-
nera; nie omieszkał przy tym dodać, że „Młoda to, śliczna jak anioł i bardzo boga-
ta osoba [...]” 5.

 Wyjazd Poniatowskich do zachodniej Europy w 1852 roku, zamierzony oficjal-
nie jako podróż dla poratowania zdrowia obojga, przedłużył się aż do 1868 roku, 
czyli do śmierci małżonków. Jak świadczą listy autorki, a także wspomnienia jej 
współczesnych, Poniatowska, wędrując między Rzymem a Paryżem i innymi mia-
stami francji, intensywnie pracowała umysłowo, przygotowywała rozprawy i arty-
kuły do emigracyjnych „Wiadomości Polskich” oraz do prasy francuskiej: „Le 
Monde” i L’Univers”, nie zaniedbując nawiązanych wcześniej stosunków z „Prze-
glądem Poznańskim”. Blisko współpracowała też ze zmartwychwstańcami 6, wiele 
godzin spędzała w bibliotekach i na dyskusjach o literaturze, religii i historii. Taki 
portret wyłania się ze wspomnień osób, które blisko z nią w tym okresie przesta-
wały. Seweryna Duchińska pisała o kilkuletniej znajomości Duchińskich z Ponia-
towską: „Pani Dionizja Poniatowska, kobieta rozległej wiedzy, gorąca patriotka [...]”, 
która zamieszkawszy na południu francji w Hyères, studiowała historię Słowian 
pod kierunkiem etnografa, franciszka Duchińskiego. Duchińska, odebrawszy wieść 
o śmierci Poniatowskiej, napisała o niej piękne wspomnienie 7. W kilka lat potem 

4 M. G r a b o w s k i, list do K. Podwysockiego, z 24 IV 1842, z Aleksandrówki. W: Listy literackie. 
Wyd. A. B a r. Kraków 1934, s. 268. Pielawa była posiadłością Dionizji i Dariusza Poniatowskich, 
drugą z pań mogła być matka, felicja Iwanowska, lub młodsza siostra, Józefa, o której pasji czy-
telniczej Poniatowska wiele razy wspominała w listach. Nb. nie we wszystkim zgadzała się ona 
z M. Grabowskim – przykładem jej list do Zaleskich z listopada 1844, w którym w zawoalowany 
sposób przedstawiła sytuację (prawdopodobnie) Grabowskiego po jego liście do J. Strutyńskiego: 
„Zawsze ten sam, co dawniej. Wszystkie swoje stare wyobrażenia broni do upadłego, ani nawet 
przyznaje, aby go okoliczności zmusiły kiedy do ich przesadzenia. Wszystko przyjmuje na karb 
swego przekonania. [...] On i my, co byśmy choć w niektórych wyobrażeniach zjednoczyć się z nim 
chcieli, kręcim się w błędnym kole, bieżym po równoległych drogach, widzim się ciągle, ale nie 
spotkamy nigdy” (D. P o n i a t o w s k a, list do J. i B. Zaleskich, z 16 XI 1844, z Tahańczy. W: Listy 
do Józefa i Bohdana Zaleskich. T. 1. Kraków 1900, s. 173–174. W artykule korzystam również 
z tomu 2 Listów, wydanego w tym samym roku co tom 1. Dalej do edycji odsyłam skrótami L-1 
i L-2. Liczby po łączniku wskazują tom, pozostałe – stronice.). 

5 M. G r a b o w s k i, list do A. J. Janiszowskiego, z 4 II 1841, z Aleksandrówki. W: Listy literackie, 
s. 411.

6 f. G e r m a n, autor hasła w PSB (Polski słownik bibliograficzny), powołuje się na rękopiśmienny 
Dziennik ks. P. Semenenki, który bardzo wysoko cenił intelekt i zalety duchowe Poniatowskiej. 
O jej znajomości i przyjaźni z tym środowiskiem wspomina J. T r e t i a k  (Bohdan Zaleski na tu-
łactwie. Cz. 2: 1838–1886. Życie i poezja, na tle dziejów emigracyi polskiej á1814ñ, s. 201, 339). 
Znajomość ta ułatwiona była z pewnością przez Zaleskich. 

7 S. D u c h i ń s k a, Wspomnienia z 29-letniego pożycia z mężem moim. 1864–1893. Paryż 1894, s. 24. 
Zob. ibidem, s. 56–57: „Poniatowska nie dosyć znana u nas w świecie naukowym – gdyż jako po-
siadająca wielki majątek na Ukrainie, ukrywała z konieczności imię swoje – należy przecież w kra-
ju naszym do wyjątkowych kobiet. Głęboko pobożna, biegłą była w teologii – o czym świadczy 
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Hipolit Skimborowicz włączył wiadomości o niej do publikowanego w „Bluszczu” 
cyklu Polskie autorki i artystki 8. Obszerną informację o Poniatowskiej zamieścił 
znający ją dobrze Eustachy Iwanowski (Heleniusz) w drugim tomie Wspomnień lat 
minionych, wśród pozostałych portretów literackich (np. Andrzeja Towiańskiego, 
Tomasza Zana) i szkiców z nieodległej przeszłości. Potwierdził wszystkie przymioty 
Poniatowskiej, pochodzące ze wzmianek innych osób – nieprzeciętną urodę, świet-
ną znajomość literatury, religijność i dobroć, szczególnie wobec ludności rusińskiej. 
Iwanowski pisał o pracach pedagogicznych, o nauczaniu wiejskich dzieci i dziewcząt 
z niezamożnych rodzin szlacheckich, przypominał też jej pasje etnograficzne i folk-
lorystyczne. Całym sercem związana z wiejskim, ukraińskim środowiskiem i pej-
zażem była przecież damą – w czasie długoletniego pobytu za granicą „zawsze ludzie 
najznakomitsi zgromadzali się w jej salonie, wszyscy ją szanowali i wielbili jej 
przymioty. Umysł jej był głęboki, gruntowny i ścisły we wszystkich kwestiach, bę-
dących w obiegu [...]”, pisał nie bez emfazy Heleniusz 9. Wątek podziwu dla umy-
słowości Poniatowskiej przewija się często w szkicu jej poświęconym. Erudycja, 
władanie językami, głęboka wiedza o historii analogicznie z rozumieniem ówczes- 
nych problemów społecznych i politycznych – pamiętnikarz kreśli obraz tak bardzo 
niepospolitej kobiety, że musiał poszukać porównania dla jej intelektualnych i mo-
ralnych przymiotów poza sferą cech traktowanych jako kobiece. Pisał więc: 

Wiele bardzo umysłów oświeciła i wprowadziła na dobrą drogę; podziwiającą była w tej młodej 
niewieście niepospolita siła jasnego rozumu, wsparta najrozleglejszą nauką, którą by się n a j u c z e ń-
s i  m ę ż o w i e  c h l u b i ć  m o g l i 10. 

I dalej w tym samym duchu:

W rozumowaniach, w wykładach i dowodach naukowych mówiła jak surowy mędrzec, nauczyciel 
i pisarz [...]. Jej życie umysłowe coraz było wyższym i doskonalszym, ludzie najznakomitsi w kraju i za 
granicą doskonalili się pod jej wpływem 11.

Krytyczna analiza wzmianek i opinii cytowanych i przybliżanych w omówieniu 
mogłaby przypuszczalnie ten jednoznacznie pochwalny, wręcz emfatyczny ton, 
w jakim pisano o Poniatowskiej po jej śmierci, osłabić, jeśli wziąć pod uwagę więzi 
rodzinne lub przyjacielskie, jakie łączyły Poniatowską z autorami wspomnień, nie 
sposób wszakże nie dostrzec splotu dwóch zasadniczych myśli, z których utkane 
zostały jej kreślone słowami portrety. To zawsze „sawantka” i „dewotka”, nieprze-
ciętna umysłowość zespolona z wysoce etycznym, opartym na chrześcijańskim 
fundamencie stosunkiem do świata. Potwierdzeniem pół wieku późniejszym i dość 
może nieoczekiwanym ze względu na miejsce publikacji jest artykuł Marii Krzyża-
nowskiej umieszczony w 1928 roku na łamach „Kobiety Współczesnej”, tygodnika 
poświęconego równouprawnieniu kobiet w sferach politycznej, społecznej i eduka-

ułożony przez nią wyższy katechizm, potwierdzony w Rzymie. Gorąca przy tym patriotka, badała 
wytrwale dzieje ojczyste”.

  8 S k i m b o r o w i c z, op. cit. 
  9 E. H e l e n i u s z  [I w a n o w s k i], Wspomnienia lat minionych. T. 2. Kraków 1876, s. 532.
10 Ibidem. Podkreśl. E. N.
11 Ibidem, s. 532–533.
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cyjnej. Drukowano tam także krótkie formy prozatorskie, wiersze, artykuły kry-
tyczne, portrety literackie etc. Dotyczący Poniatowskiej tekst zatytułowany Pani na 
Tahańczy, wraz z reprodukcją jej namalowanego w Berlinie portretu, należy do tej 
ostatniej grupy 12. Poniatowska zostaje najpierw skonfrontowana z innymi roman-
tycznymi pięknościami, muzami poetów i artystów i na tym tle przedstawia się jako 
osoba wyjątkowa za sprawą głębokiego, rozbudowanego życia duchowego oraz  
pasji poznawczej, skierowanej ku nauce i kulturze. „Sawantka” i „dewotka”, żyjąca 
w zgoła odmiennych warunkach niż wykształcone czytelniczki „Kobiety Współczes- 
nej”, dostępuje przeniesienia w sferę kobiet nowoczesnych, mądrych, wrażliwych 
społecznie, przy tym zaś pełnych zrozumienia dla wartości duchowych. Krzyżanow-
ska widzi w Poniatowskiej cały potencjał światowej i pięknej damy, a jednak, ko-
mentując jej pobyt w Tahańczy i Pielawie, konstatuje, że „może żadna z romantycz-
nych pań ani panienek nie włożyła na swe wątłe barki tylu obowiązków co pani 
Dionizja [...]” 13. Krzyżanowska pisze więc o domowej szkole dla dziewcząt, którą 
Poniatowska stworzyła, podkreśla jej troskę o ludność wiejską i zamiłowanie do 
poważnych prac naukowych, rozwinięte szczególnie podczas ostatniego kilkuna-
stoletniego pobytu na zachodzie Europy. „Takim to dziwnym zajęciom, jeszcze 
niecodziennym w świecie niewieścim, oddawała się czarnobrewa pani z Tahańczy”, 
konstatuje autorka artykułu z „Kobiety Współczesnej” 14.

Postać Poniatowskiej, przewijająca się przez wymienione i nie wymienione w tym 
krótkim przeglądzie wspomnienia i opinie, prezentuje się frapująco, nawet jeśli 
poniechać – porzucając trop zarysowany przez Krzyżanowską – porównania jej 
z innymi znanymi kobietami tego czasu: Delfiną Potocką, Joanną Bobrową, Ewe-
liną Hańską, Marią Kalergis... Wyobraźnię biografa i historyka literatury pociąga 
portret duchowy Poniatowskiej, ewoluujący, zmieniający się w miarę upływu lat 
i wypadków, jej kultura literacka i udział w życiu towarzyskim czy naukowym 
znaczących osobistości ówczesnego świata artystycznego i umysłowego. „Sawantka” 
i „dewotka”, by raz jeszcze powrócić do celnego stwierdzenia Krasińskiej, otrzyma 
tutaj tylko zarys, szkic do pełnego obrazu osoby i bogatej sieci towarzyszących jej 
powiązań, bez uwzględnienia jej dorobku historycznego, religijnego, przekładowego 
etc., ze skupieniem uwagi na listach i nakreśleniem pewnej kontrowersji dotyczą-
cej autorstwa nie znanej dziś powieści. Postać Poniatowskiej należy też, na innym 
planie, do socjohistorycznej narracji o życiu i pracach kobiet polskich na tzw. 
ziemiach zabranych; ta narracja, po części już prowadzona, wymaga obszernych 
studiów i licznych uzupełnień 15.

12 W czasopiśmie znajdujemy np. artykuły na temat praw wyborczych kobiet w Europie, podziału ról 
w rodzinie, zachęcające do podejmowania studiów wyższych, a także zawierające wskazania natu-
ry obyczajowej i towarzyskiej, które miały pomóc kobietom prowadzić życie na sposób „nowoczesny”. 
Zob. A. B ą b e l, Ulotne jak dym? Kryptoreklama i przemiany obyczajów – o kampanii Polskiego 
Monopolu Tytoniowego na łamach „Kobiety Współczesnej” w latach 1931–1932. „Napis” 2016.

13 M. K r z y ż a n o w s k a, Pani na Tahańczy. „Kobieta Współczesna” 1828, nr 34, s. 13. Na stronie: 
http://bc.radom.pl/dlibra/publication/28126/edition/27171/content?ref=desc (data dostępu: 
11 II 2020).

14 Ibidem.
15 Wiele cennych uwag, opartych na gruntownym materiale źródłowym, przynosi praca O r m a n  (op. 

cit.). D. B e a u v o i s  (Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 
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Wydane w 1900 roku w Krakowie Listy Poniatowskiej znalazły się pod prasą 
drukarską dzięki staraniom Dionizego Zaleskiego, syna poety, który w ten sposób 
wypełnił wolę nieżyjącego już ojca. Jak pisze we wstępie do 2-tomowej edycji, na 
przeszkodzie wcześniejszemu opublikowaniu korespondencji pozostającej w papie-
rach Józefa i Józefa Bohdana Zaleskich stał opór rodziny Poniatowskiej. Dionizy 
Zaleski przytacza jedynie słowa ojca, umieszczone na kartach jego wstępu do wy-
danej jeszcze staraniem poety w 1875 roku w Paryżu pracy pisarki Bolesław Wstyd- 
liwy i Leszek Czarny. Czytamy tam, iż poeta odnosi się z nieukrywanym żalem do 
decyzji rodziny, niechętnej opublikowaniu pamiątek po Poniatowskiej. Nie docie-
kając głębiej ewentualnych przyczyn takiego stanu rzeczy, można tylko domniemy-
wać, że autorką zakazu nie była raczej matka pisarki, felicja Iwanowska, serdecz-
nie z Józefem Bohdanem Zaleskim zaprzyjaźniona (zmarła w 1876 roku, kilka lat 
po córce). Należałoby więc sądzić, iż trudności wychodziły ze strony rodziny Ponia-
towskich, rodzeństwa i krewnych Dariusza, męża Dionizji, który odszedł ze świata 
w tym samym roku, co ona. Wobec poważnych restrykcji władz carskich spadają-
cych na obywateli imperium z powodu kontaktów z emigrantami – rodzice Ponia-
towskiej doświadczyli z tej przyczyny zesłania – ostrożność rodziny wydaje się 
zrozumiała. Sam Zaleski był zresztą tego świadom, co wyraził w liście do felicji 
Iwanowskiej: 

O śp. D[ionizji Poniatowskiej] pisałbym dużo i chętnie podpisywał się – gdyby mi czasowo nie za-
mykały ust względy delikatności dla niej w duszy – tudzież wyraźny zakaz rodziny [Poniatowskich] 
z pobudek familijnego bezpieczeństwa 16.

 Opublikowane dwa tomy Listów Poniatowskiej nie zawierają całego dorobku 
epistolograficznego autorki – część korespondencji zaginęła, część pozostała w ma-
nuskryptach, rozproszona po różnych miejscach 17. Wydany drukiem zbiór obej-
muje jedynie listy kierowane do Józefa Bohdana i Józefa Zaleskich oraz – w nie-
wielkiej liczbie – do przebywającej za granicą siostry, Konstancji Rzewuskiej, której 
Poniatowska powierzała pośredniczenie między sobą a emigracyjnymi krewnymi 
i przyjaciółmi z powodu obaw przed cenzurą. Obawy te były całkowicie uzasadnio-
ne po aresztowaniu rodziców i bliskich w 1839 roku, wpłynęły na przerwy w kore-

1793–1914. Przeł. K. R u t k o w s k i. Lublin 2016; Polacy na Ukrainie 1831–1863. Szlachta polska 
na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie. Przeł. E. i K. R u t k o w s c y. Paryż 1987) wspomina o dzia-
łaniach kulturalnych i edukacyjnych nielicznych – jego zdaniem – rodzin, ale Poniatowskiej nie 
wymienia. Zob. też monografię poświęconą Ewie felińskiej (M. C w e n k, Felińska. Lublin 2012), 
zesłanej w tych samych okolicznościach co matka Poniatowskiej (Poniatowscy łożyli na edukację 
jednego z synów felińskiej; Poniatowska i felińska znały się osobiście). Na temat zawartości bi-
blioteki domowej Poniatowskich można wnioskować pośrednio z informacji o księgozbiorze Ceza-
rego Poniatowskiego (szwagra Dionizji) zgromadzonym w jego posiadłości w Pszenicznikach – zob. 
T. E p s z t e i n, Z piórem i paletą. Zainteresowania intelektualne i artystyczne ziemiaństwa polskie-
go na Ukrainie w II połowie XIX wieku. Warszawa 2005, s. 498 (aneks). Autor kreśli syntetyczny 
obraz odrębności dworu polskiego na Kijowszczyźnie w stosunku do innych dzielnic Polski pod 
zaborami (ibidem, s. 15–17, passim).

16 B. Z a l e s k i, list do f. Iwanowskiej, z 4 VI 1875. Bibl. Jagiellońska, rkps. 9294, t. 2, k. 309–310, 
324v. Cyt. za: O r m a n, op. cit., s. 265.

17 Zestawienie zbiorów korespondencji rękopiśmiennej znajduje się w książce O r m a n  (op. cit., 
s. 338–341).
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spondencji Poniatowskiej z Zaleskimi, naznaczyły listy licznymi zawieszeniami 
głosu, niedomówieniami, może też szyframi, rozumianymi przez adresatów, dziś 
niełatwymi do odcyfrowania.

 Wydane drukiem listy Poniatowskiej, dla których naturalnym uzupełnieniem 
jest 5-tomowa Korespondencja Józefa oraz Bohdana Zaleskich, obejmują lata 
1835–1868. Otwiera je list autorki do Bohdana Zaleskiego z 1835 roku, po którym 
pojawia się kilka listów do Józefa, wszystkie powstały w oczekiwaniu na przyjazd 
obu przyjaciół do Mannheim, gdzie małżeństwo Poniatowskich wówczas przebywa-
ło. Wyglądając wizyty Zaleskich, 20-letnia córka w liście z 24 VII 1836, z Kiessingen, 
zwierza się matce z ciemnych stron swojej duszy i usposobienia:

Czemu z tylu osób, które widywałam przez ten rok, tak mało pozostało mi w pamięci? Wszędzie 
i zawsze lód pod kwiatami. Nic nie wypływa z głębi duszy, a więc nie przemawia do umysłu inaczej, jak 
książka lub posąg w banalny i jednostajny sposób. [L-1 38]

Można by w tym wyznaniu zobaczyć refleks chwilowego zniechęcenia czy też 
nadmiernego samokrytycyzmu – czegoś, co wówczas nazywano skrupulanctwem – 
gdyby motyw ten nie powracał wiele razy i później, rozwijany w rytmie rozważań 
kobiety dojrzałej, spoglądającej wstecz na swoje życie. Autorefleksja moralna i egzy- 
stencjalna korzysta w wynurzeniach Poniatowskiej obficie z wyobraźni pełnej zmy-
słowych obrazów ziemi, powietrza i wody, jak np. w długim, podzielonym na kilka 
odcinków liście do Bohdana Zaleskiego z Bolonii, z 18 VI 1843, w którym żali się 
na niemoc pisania „o tym, co wichrzy w myśli, a potem prószy niby śniegiem biało, 
cicho i zimno, o tym nie można ani mru-mru” (L-1 84). Niewiele późniejszy list do 
tego samego adresata wysłany z Bâle, z czerwca 1843, zasługuje już na miano 
„listu-płaczu”:

Ciężko mi dziś na duszy, darmo chodzę i rozmawiam z ludźmi, łzy cisną się do oczu. Gdyby na 
czyich kolanach głowę oprzeć i popłakać, gdyby skąd słowo miłosierdzia? Trzeba mi litości, jak wody 
w skwar, ale nie współczucia. [L-1 88]

 Rozumiejąc współczucie według ówczesnego pojmowania – jako dzielenie uczuć, 
Poniatowska nie chce nikogo narażać na podobny do jej własnego stan ducha. 
Natomiast pragnienie litości, jak w innym miejscu i okolicznościach wywodziła, 
pragnienie jej dla siebie i gotowość do udzielenia jej bliźnim nie wiąże się ze słabo-
ścią, nie upokarza, ale jest głęboką oznaką człowieczeństwa. Ktoś pragnący tylko 
litości, a odrzucający współczucie okazuje się niespodziewanie silny, gdyż chroni 
pozostałe osoby przed ciężarem i mrokiem współodczuwania.

 Listy z lata i jesieni 1843, pisane z podróży powrotnej z Zachodu na Ukrainę 
po ponownym spotkaniu z Zaleskimi i rozstaniu z nimi w Italii, pełne są doniesień 
o smutku (w chwilach powrotu sił duchowych autorka twierdzi, że smutek „to 
rokosz człowieczeństwa naszego”) i niepokoju, pełne wyrzutów czynionych sobie 
samej („wszystkich dręczę wokoło mnie”), nawet dom w Kuryłówce z oczekującymi 
ojcem, matką i rodzeństwem budzi smutek: „Gdyby wy [tj. Józef i Bohdan Zalescy] 
wiedzieli, jak tam smutno okropnie, choć pięknie jak w raju” (list z 3 XI 1843, 
z Wrocławia. L-1 131) 18. Uczucia młodej kobiety, rozstającej się, o czym w tamtej 

18 Zastanawiający cień smutku w miejscu rodzinnym pojawia się wielokrotnie już wcześniej, po po-
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chwili jeszcze nie wie, z bliskimi jej ludźmi na całych 10 lat, są zbyt złożone i sub-
telne, by pisać o nich w sposób jednoznaczny, a już z pewnością – by wskazywać 
przyczyny ich powstania. Wiele kryje się w domysłach, w wieści biograficznej 
o pięknej „Ukraince” i poecie-emigrancie; ich silne wzajemne przywiązanie, prze-
chodzące różne fazy i przeobrażenia, w świetle listów obojga nie budzi wątpliwości. 
Jednak nie ich relacja uczuciowa stoi w centrum prowadzonej analizy, lecz Ponia-
towska, poznawana za pośrednictwem listów, coraz to na nowo próbująca zdefinio-
wać samą siebie, odsłaniająca w mgnieniach pamięci zatarte wydarzenia i stany 
emocjonalne z przeszłości, wreszcie spoglądająca na siebie jak na kogoś innego, 
nieomal obcą, bo tak bardzo przemienioną osobę. Na uwagę zasługuje jej refleksja 
nad słowem „ż a l”, wpisana w list do Zaleskich wysłany z Drezna 30 X 1843, myśl 
w nim zawarta jest iście „chopinowska”. Poniatowska wykłada najpierw znaczenie 
litości, powraca do niego, po raz kolejny przekonując adresatów, a przede wszyst-
kim Bohdana Zaleskiego – jego własnymi słowami – że „u nas inaczej”. Wywodzi: 

Ż a l, to takie serdeczne słówko, tak ono dobrze naszą własną, rodzimą, gdzieś tam głęboko scho-
waną prawdę wyraża, bo w żalu jest skarga na jakieś zło, co ciemięży, na własne czy na cudze winy, 
jest rzewne wspomnienie wszystkiego, co zmarło, jest zawód i po nadziei jakiejś żałoba, jest rozkochanie 
wszystkiego, co cierpi, jest odwołanie się do wyższej sprawiedliwości czy miłosierdzia. Ż a l, to ostatni 
wyraz prawości konającej w niemocy, święty i straszny Bóg jeden odpowie nań kiedyś w dzień sądu, 
i ostatni wyraz nieprawości, kiedy ją przemogła tęsknota za ojcem [...]. Cicho więc, cicho, tajemnicze to 
słowo i święte. Nie znieważajmy go. [L-1 127–128]

Tak opisany „ż a l” należy nie tylko do porządku uczuć, jest fundamentem 
etycznym osobowości rozumiejącej. To „tajemnicze słowo”, jak twierdzi Poniatowska, 
ma w swoim polu semantycznym także „rzewne wspomnienie”. Analiza „rzewności” 
dokonana w odniesieniu do poezji Władysława Syrokomli odsłania, jak czytamy 
u Czesława Zgorzelskiego, postawę zaliczającą się „do najtrwalszych wartości cy-
wilizowanego świata”, daleko wykraczającą poza ramy sentymentalnej czułostko-
wości czy biernego, kwietystycznego rozczulenia 19. Pisząc: „u nas inaczej”, Ponia-
towska wyrzuca Józefowi Bohdanowi Zaleskiemu, że nie rozumie on istoty litości, 
przynależnej wszystkiemu, co rzewne, albo raczej – że rozumie ją na sposób „świa-
towy”, jako wyraz sentymentalnej słabości. W tym momencie staje mimowiednie 
w środku kulturowego sporu, a przynajmniej kulturowej różnicy, dostrzeganej już 
przez XIX-wiecznych krytyków. Rzewność, tak jak i żal, oznacza jakąś dyspozycję 
rodzimą, ukraińską, biorąc zaś pod uwagę Syrokomlę, po prostu niekoroniarską, 
kresową 20. Cytowany list Poniatowskiej, podobnie jak wzmianki zamieszczone 

wrocie matki z zesłania i spotkaniu w domu w liście D. P o n i a t o w s k i e j, z 16 VI 1841, do  
M. Sharp (L-1 71): „Cudnie piękne to gniazdo, z bogatą roślinnością, z mnóstwem drzew i kwiatów, 
i białymi wodami. Wszyscy ze łzami je witali [...]. Ja, Mario, sama jedna nie płakałam; patrzałam 
na to gniazdo tymiż samymi oczyma, jakimi żegnałam je przed odjazdem. Od dawna to jak grób 
dla mnie, zimno mi tu jak w grobie, i łzy mi nie przychodzą”. Adresatka listu bliżej nie znana, 
z treści listu wynika dawna i głęboka przyjaźń obu kobiet.

19 Cz. Z g o r z e l s k i, Zarysy i szkice literackie. Cyt. za: R. O k u l i c z - K o z a r y n, Syrokomla i rzew-
ność. W zb.: Funkcjonowanie języków i literatur na Litwie. Litewsko-polskie związki naukowe 
i kulturowe. Red. M. D a w l e w i c z, I. f e d o r o w i c z, A. K a l e d a. Wilno 2014, s. 171.

20 Zob. O k u l i c z - K o z a r y n, op. cit., s. 165–175. Warta pogłębionej analizy nie tylko w odniesieniu 
do poglądów prezentowanych przez Poniatowską jest konstatacja badacza: „jeżeliby historię rzew-
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w innych miejscach jej korespondencji, uwydatnia to głębokie, emocjonalne, po-
znawcze i kulturowe rozumienie świata „u nas” fragmentami napisanymi mową 
ukraińską („Ne każy, ne potrapliu, na toż my sia na Ukraini porodyły, szczob cza-
rowaty ne umiły” álist do J. i B. Zaleskich, z 12 X 1843, z Verviers. L-1 125ñ).

Takich mikrostudiów znajdujemy w korespondencji Poniatowskiej więcej; z cza-
sem coraz większy udział będzie w nich miała etyczna wykładnia życia, z ducha 
chrześcijańska. Coraz większy, lecz nie nagły, po gwałtownym przełomie, gdyż listy 
pokazują raczej powolne i głębokie przeobrażenie, w tym także intelektualne doj-
rzewanie późniejszej autorki rozprawek z historii Polski i Słowian.

 Listy pisane w latach czterdziestych XIX wieku, zarówno te z czasu podróży 
po Europie, jak i wysyłane z ukraińskich siedzib – z rodzinnej Kuryłówki, nazywa-
nej „gniazdkiem”, z Tahańczy, siedziby rodu Poniatowskich, i z Pielawy, własnej 
posiadłości Dionizji i Dariusza Poniatowskich – składają się na wyjątkowo wnikli-
we, inteligentne studium doświadczeń wewnętrznych młodej, niespełna 30-letniej 
kobiety. Szczerze przywiązana do rodziny, oddana mężowi i jego ojcu, próbuje 
przezwyciężyć w sobie poczucie samotności i pozornie bezzasadnego smutku. Po-
przez szczeliny opowieści o wydarzeniach codziennego życia, spod długich wywodów 
na tematy moralne i religijne, których z czasem pojawia się w listach coraz więcej, 
prześwitują słowa o własnej, już w dzieciństwie odczuwanej odmienności i samot-
ności. Kuryłówka to, mimo piękna dworu i otaczającej go natury, „od dawna grób” 
dla Poniatowskiej, wspomnienie, które sięga do okresu najwcześniejszej młodości, 
rejestruje od dawna zrodzony i ciągle trwający niepokój. Autorka pisze 22 VI 1844 
w liście do Zaleskich: „trzynaście lat niedawno minęło, jak pokoju się uczę. Och nie, 
nie tyle, to tylko tyle, jak go nie ma [...]” (L-1 162). Bardzo prawdopodobne, iż Po-
niatowska komunikuje Zaleskim mową ezopową, że i dla niej rok 1831 – bo tak 
konkretyzuje się przywołane w 1844 roku „trzynaście lat” niepokoju, to wielki ciężar, 
doświadczenie, którego nie sposób niczym zbyć, choć dramatyczne i enigmatyczne 
zarazem słowa dotyczyć też mogą głęboko skrywanych przeżyć natury osobistej, 
poprzedzających małżeństwo. Na tle wielu innych – rozsianych w pierwszym tomie 
listów – uwag o poczuciu obcości i braku radości już w najmłodszych latach uderza 
próba obrony, mimo wszystko, wyjątkowości własnego dzieciństwa i najwcześniej-
szych doświadczeń wobec powszechnego wtedy modelu życia rodzinnego i wycho-
wania, zawarta w zwierzeniu skierowanym w liście z 19 II 1846 do Józefa Zaleskie-
go, świadka jej dorastania, rozumiejącego życie rodzinne na Ukrainie jak nikt inny:

Wychowałam się w dziwnej atmosferze gwałtowności i stoicyzmu, gdzie wszystkie powierzchowne 
oznaki przywiązania za udanie miano, a przynajmniej za nieprzyzwoite i śmieszne egzaltacje, tak że na 
przykład matka [tu wywód, że rodzona matka taka nie była – E. N.] ku wielkiemu zbudowaniu otacza-
jących kobiet opowiadała, iż aby nie popsuć, nigdy dziecię swoje nie pocałowała, chyba śpiące. Kto jako 
młody i podwładny, krzyknąć z bólu nie miał prawa, choćby skonać miał w wysiłku, uśmiechać się 
musiał. A biada mu, jeśli zbladł, bo cierpienie za nic się [nie] liczyło. [L-1 227] 

liwości rozpracować dokładniej – uwzględnić Brodzińskiego, w żadnym razie nie ominąć Mickiewi-
cza, dodać zdanie Mochnackiego, zasięgnąć opinii Libelta i Kremera, [...] mógłby powstać swego 
rodzaju aneks do fundamentalnego studium Zygmunta Łempickiego Świat książek i rzeczywisty: 
dzieje rzewności zdają się bowiem dobrze ilustrować ekspansję uczuciowości o proweniencji reli-
gijnej na teren kultury świeckiej, a jednocześnie odzwierciedlać proces jej psychologizacji” (cyt. jw., 
s. 171).
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Odsłania się tu, jak w wielu innych momentach, zapisanych słowami listu, 
osobowość wyjątkowo wrażliwa, może nawet neurotyczna, o zmęczonych i rozstro-
jonych nerwach, która podczas drugiej europejskiej podróży z 1842/43 roku od-
krywa „upiorowość” własnej egzystencji: „Nie znam nikogo, co by tak zupełnie się 
upiorem stał, jak ja” (list do B. Zaleskiego, z 22 VII 1843, ze Schwalbach. L-1 117). 
To zaskakująca, nie poprzedzona żadnym bezpośrednim przygotowaniem koda 
długiego listu poświęconego w gruncie rzeczy Zygmuntowi Krasińskiemu, którego 
Poniatowska znała jeszcze z czasu swojej poprzedniej podróży po Europie. Skąd 
więc ta nagła myśl o byciu upiorem? 

 Druga podróż europejska – w której trakcie Poniatowska spotkała się i rozsta-
ła z Zaleskimi, udającymi się do Ziemi Świętej – była dla pisarki czasem szczególnie 
intensywnych doznań i przemyśleń. Ich echo pobrzmiewa i w korespondencji z po-
dróży, i w listach słanych z Ukrainy, przed ostatecznym wyjazdem z domu w ro- 
ku 1852. Zajmują więc Poniatowską rozważania na temat własnej przydatności, 
połączone ze wspomnieniami wczesnego życia w Kuryłówce, kiedy w marzeniach 
na pół dziecięcych przygotowywała się do pełnienia zadań wyrastających ponad 
zwykłe, dziewczęce i kobiece powinności. 

Powiedziałam sobie, że się od wszelkich kobiecych wymysłów oduczę, a miałam do nich z dzieciń-
stwa obrzydzenie. Byłabym sobie za hańbę poczytała na czym innym usnąć jak na słomie. Konno tyle 
stepu nie zsiadając zlatać mogłam, że niejednemu mężczyźnie [...] trudno było dotrzymać mi placu. 
[L-1 109]

– donosi ze Schwalbach Bohdanowi Zaleskiemu 15 VII 1843, opatrując to wspo-
mnienie nutką pobłażania i nostalgii zarazem. Przywracając pamięci siebie „z wczo-
raj”, podąża tym samym tropem, co w cytowanych opisach innych bolesnych doznań. 
Przedstawia istnienie „kiedyś” i „teraz”, nigdy pełne, iście „upiorowe”, pozbawione 
zakorzenienia oraz szczęśliwej egzystencji. „Nie mam prawa do siebie samej”, stwier-
dza w tym samym liście, i choć tło owego wyznania pozwala w nim odczytać samo-
świadomość kobiety zamężnej, która nie może rozporządzać własnym życiem według 
pragnień, to Poniatowska analizuje „prawo do siebie samej” w szerszym zakresie 
i kontekście. Najpierw, kontynuując wątek kobiety zamężnej, ograniczanej nie 
tylko wolą męża, ale i całego otoczenia, odkrywa w sobie fundamentalną niezgodę 
na posłuszeństwo wobec zaleceń i woli innych; pisze 5 VII 1843 ze Schwalbach do 
Bohdana Zaleskiego (L-1 104): „tam u nas w kraju, nie uwierzysz, ile to jest ludzi, 
co sobie powiedzieli, że [...] prawo mają nade mną i doprawdy nie arcysłodko go 
używają”. W tym liście wyłącza męża spośród używających tego „prawa”, ale we 
wcześniejszej korespondencji, w której przedstawiała się jako nieco roztrzepana, 
umilająca mężowi życie „Nisia”, a także w listach słanych do siostry, Konstancji 
Rzewuskiej, ta podległość brzmi gorzką samoświadomością kobiety znającej swoją 
wartość i z trudem znoszącej zależność w codziennych sprawach 21. Szczególnie 

21 D. P o n i a t o w s k a  w liście do K. Rzewuskiej z 19 III 1846 (L-1 231) donosiła, że nie wie jeszcze, 
jak spędzi najbliższe lato, jest w tym zależna od męża, pisała: „jeśli [mąż, tj. Dariusz Poniatowski] 
nie odtrąci mnie od siebie, bez wątpienia zostanę przy nim. [...] Pomimo wszystkiego, czym by 
najboleśniej miał ugodzić, pomimo – pojadę sobie gdzieś, może do Odessy, byle gorzkie dni prze-
gościć”.
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zwierzenie uczynione siostrze wskazuje na coś więcej niż nieporozumienie małżeń-
skie – wymowne jest w nim to „pomimo wszystkiego”, znak rozgoryczenia, niewąt-
pliwie, ale i własnej samodzielnej woli. 22 III 1846 siostrze opisuje również odczu-
cie głębokiej zmiany, jaka w niej zaszła, tak silnej i wyrazistej, że zauważalnej dla 
otoczenia, któremu wydaje się całkiem inną osobą: 

Mówią znajomi niektórzy z tych, co z bliska w serce patrzą, żem tak się zmieniła we wszystkim, że 
dość nadziwić się nie mogą. Ani pojąć i zrozumieć, co się to dzieje, i że prawie nową znajomość zawierać 
ze mną muszą. [...] Zamknęła się młodość, niby z wysokiego brzegu, ze świata innego patrzę na nią, co 
była, na dni jej najśliczniejsze, i nic mi jej nie żal, bo jak kwiat opada. Nie żal, och! Nie żal! [L-1 232] 22

Zwieńczony – nieoczekiwaną wobec zawartych w nim myśli – „upiorową” frazą 
list Poniatowskiej do Bohdana Zaleskiego z lipca 1843 niesie istotną przesłankę 
dla jej samozrozumienia jako innej już osoby, opanowanej wobec przeszłości i go-
towej, jak uwidoczniło jej dalsze życie, do podejmowania nowych zadań – wycho-
wawczyni, nauczycielki, filantropki. We wzmiankowanym liście, na pierwszy rzut 
oka nadmiernie myślowo i stylistycznie „filozoficznym”, Poniatowska przeprowadza 
subtelny wywód o wolności, polemizując najpewniej z Krasińskim, którego określa 
jako „Z...”, a z którym niejednokrotnie miała okazję się spotkać. Występuje więc 
przeciwko wszelkiej teorii (religijnej, społecznej, narodowej) za pomocą intencjonal-
nej lub mimowiednej parafrazy słów Mickiewicza („trzeba w niej być, a nie z nią”), 
w imię indywidualnej wolności wyboru czy nawet prawa do błędu. Protestuje zatem 
przeciwko – jak rozumie myśli Krasińskiego – konieczności zbawienia ludzkości 
jakimś jednym prometejskim gestem, w czym widzi zaprzeczenie prawa do indywi-
dualnej wolności i odpowiedzialności każdego człowieka, w jego osobności. „Czy-
liżby nie prościej i lepiej było w takim razie człowieka pojętną rośliną stworzyć?”, 
konkluduje gorzko w liście do Bohdana Zaleskiego z 22 VII 1843, ze Schwalbach 
(L-1 115) 23, nieprzejednana wobec wszelkich teorii i systemów, ponad którymi 
stawiała wyżej indywidualne rozumienie i współodczuwanie. Jej filipika przeciwko 
„systematowi” Krasińskiego przypomina spór indywidualisty, gotowego organizować 
rzeczywistość na wymyśloną przez siebie modłę, z „personalistką” avant la lettre. 

Wielokrotnie podejmowane w listach z lat czterdziestych XIX wieku zamiary 
zdefiniowania życiowych zadań i określenia siebie, obszaru swoich powinności, 
a także wolności, pojawiały się już wcześniej; najpełniej chyba wybrzmiały w zwie-
rzeniach czynionych wujowi przez kobietę 21-letnią zaledwie, które przybrały postać 
traktatu na temat równości kobiet i mężczyzn. Poniatowska gruntowała tę równość 
na godności każdego człowieka, ukształtowanego na podobieństwo Stwórcy; odmien-
ność obu płci objawia się na wielu ważnych polach, nikomu nie wolno jednak dys-
kredytować podstawowej zasady: „egalité humaine”. Autorka wywodziła z niej opór 
przeciwko traktowaniu kobiet jako słabych, zatrzymanych w krainie mentalnego 
dzieciństwa. Zwierzała się w liście do Józefa Zaleskiego z 27 X 1837, z Tahańczy:

22 Ten stan ducha w jakiejś mierze wynikał z informacji o planach ożenku B. Zaleskiego, na tym 
przypuszczeniu wypada jednak poprzestać. 

23 Cytaty i kryptocytaty z poezji Mickiewicza, Malczewskiego i innych autorów pojawiają się na kartach 
listów Poniatowskiej wielokrotnie, przykładem „tu zaszła zmiana w scenach mojego marzenia”, „bo 
na tym świecie śmierć wszystko zmiecie”, „podbiegną młodzieńce i chwycą za ręce” etc.
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Ci nas pozbawiają godności ludzkiej, co nam odbierają udział w pracy, w cierpieniu i w szacunku 
ogólnym, bo jak tu mieć szacunek dla istoty, na którą nie liczy się więcej niż na dziecię? Takie, poniża-
jące nas oszczędzanie, czyliż nas uwalnia od cierpień? Bynajmniej!... Wy nie chcecie tych cierpień 
dzielić z nami, ale ponieważ musimy odczuwać je koniecznie, wkładacie nam na barki większy ciężar, 
nie pozwalając nam dźwigać go z wami pospołu, umiejętnie i chętnie. [L-1 59] 24

 Widać wyraźnie, że ta „córka Ukrainy”, jak lubiła określać się w koresponden-
cji z Zaleskimi, wychodzi myślami wysoko ponad oczywisty w jej środowisku, tra-
dycyjnie rozplanowany układ ról, wedle którego słabej kobiecie przystoją co najwy-
żej drobne próby literackie (do nich jeszcze powrócę). Prowadzi ona egzystencję 
o tyle użyteczną, o ile zadowala ją żywot chroniony balustradą męskich decyzji 
i dzieł przypisanych mężczyźnie. Nie zmienia tego wrażenia meandryczny tok myśli, 
pasma zniechęcenia przeplatające się z wyrazami ożywionej, niekiedy również  
egzaltowanej uczuciowości. Poniatowska domaga się życia, które jest solidarnym 
wypełnianiem obowiązków oraz współuczestniczeniem w nich. Bardzo wcześnie tak 
je też ona organizuje, zmuszona ku temu po części odpowiedzialnością za młodsze 
rodzeństwo i inne dzieci, pozostawione w domu bez opieki po zesłaniu kobiet uzna-
nych za winne w związku ze „sprawą” Szymona Konarskiego 25, wśród których 
znalazły się jej matka, Ewa felińska, i żona Józefa Zaleskiego. Poniatowska nie 
tylko troszczy się o byt dzieci oraz dach nad głową, ale podejmuje także długoletnie 
inicjatywy wychowawcze, uczy historii Polski i religii, angażuje nauczycieli języków 
i geografii 26. Wszystko to – koniecznie godzi się pamiętać – w warunkach poten-
cjalnego zagrożenia aresztowaniem lub innymi, równie dolegliwymi sankcjami, gdyż 
nielegalnie, wbrew rozporządzeniom władz. Do pracy Poniatowska przystępuje, rzec 
można, kompleksowo, według stałego rozkładu dnia, w którym właściwa nauka 
zajmuje każde przedpołudnie, a co więcej – odbywa się w starannie przygotowanym 
miejscu. Czytamy w liście do Zaleskich, z 27 XI 1839: 

Potrzeba mi było koniecznie własnego zakątka, nawet niezależnie od tęsknoty do życia samotnego. 
Nie mogąc mieć domu, kazałam urządzić jako tako chatę wiejską i wpośród zimy zaimprowizować 
schronienie dla siebie i trojga dzieci moich [chodzi o dzieci powierzone jej opiece, własnych dzieci nie 
miała – E. N.]. [...] zharmonizowałam ją [tj. chatę], o ile można, z wewnętrzną myślą moją. Nic tu nie 
krzyczy, ani kolory, ani drzwi, ani podłoga. Papier na ścianach błękitny lub szary, podłoga wysłana, 
aby nie rozlegał się odgłos kroków. [...] 

24 Na marginesie spostrzeżenie, które powinno znaleźć rozwinięcie w gruntowniejszym studium – 
wizja godności i równorzędności kobiecej wyrasta z bardzo podobnych przesłanek, co koncepcje 
Norwida na ten sam temat.

25 Mowa o siatce konspiracyjnej utworzonej przez Sz. Konarskiego na tzw. Ziemiach Zabranych. 
Aresztowanie przywódcy w 1838 roku pociągnęło za sobą liczne aresztowania uczestników spisku, 
a także osób z nimi związanych. Rodzina Poniatowskiej znalazła się przypuszczalnie w tej drugiej 
grupie, choć do jej uwięzienia i zsyłki przyczyniły się też donosy o kontaktach z emigrantami.

26 Wiele o tym można przeczytać w książce O r m a n  (op. cit., szczególnie s. 154–162). Autorka przy-
pomina, że „według nowych [tj. po 1838 roku] rozporządzeń pensje prywatne mogły zakładać je-
dynie Rosjanki lub osoby dobrze znające język rosyjski. Polki zostały pozbawione prawa nauczania, 
nawet w charakterze nauczycielek domowych [...]. Tym restrykcyjnym zarządzeniem władz i rusy-
fikacji przeciwdziałała na Kijowszczyźnie, Wołyniu i Podolu tradycja rodzinna i spontaniczna, 
potajemna działalność oświatowa na skalę lokalną” (ibidem, s. 154). Takich inicjatyw było więcej, 
Poniatowska należała zatem do grona realizatorów nieformalnego dzieła edukacyjnego, uprawia-
nego w bardzo trudnych warunkach, wyróżniając się zdolnościami intelektualnymi i kontaktami 
ze światem emigracyjnych artystów. 
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[...] Wstaję o szóstej: ukończywszy mnóstwo drobnych zajęć kobiecych, idę o ósmej na herbatę. [...] 
O dziewiątej zasiadamy w moim ciemnym pokoiku, ja na sofie przy małym stole, troje dzieci naprzeciw-
ko; zaczyna się lekcja historyi kraju naszego, wykładam ją sama, zarówno jak katechizm. 

[...]. Wolno im [tj. dzieciom] zapisywać notatki, wolno zadawać pytania; te rozmaite objaśnienia 
prowadzą nas niekiedy aż do antypodów. [L-1 64–65]

 Ową surową atmosferę pracy przełamywały popołudnia z lekturą, często też, 
gdy Poniatowska była już panią na Pielawie, rozmowy z odwiedzającymi dom gość-
mi. Co jednak znamienne, przedpołudnia gospodyni pozostawały takie same, wy-
pełnione zajęciami; goście w tym czasie mogli spacerować lub czytać, co ułatwiała 
dobrze zaopatrzona biblioteka. Pewnej arkadyjskości dodawał temu dość pracowi-
temu życiu śpiew – po ukraińsku, niekiedy także pieśni Schuberta albo kompozy-
cje włoskie na fortepian. Czytelnika listów uderza, wyrażona w wielu miejscach, 
potrzeba tworzenia harmonijnego, prostego i zarazem wytwornego otoczenia – tak 
urządziła Poniatowska szkolną chatę, tak projektowała własny dom 27. Stopniowo, 
w późniejszym okresie, podczas kilkunastoletniego pobytu w Rzymie i we francji, 
swój „kącik” zamieniała na sale biblioteczne i gabinet Duchińskiego, z którym żywo 
współpracowała.

 Z pewnością można w Poniatowskiej widzieć osobę intensywnie czytającą, wręcz 
„zaczytaną”, od bardzo wczesnej młodości aż do śmierci. Przebywając w domu, 
donosiła ona emigrantom o literackich nowościach i specyfice życia umysłowego 
na ziemiach polskich, coraz mocniej zresztą nim zniechęcona i znużona 28. Przyglą-
dając się podobnemu zaczytaniu swojej młodszej siostry, Józefy Iwanowskiej (Jun-
ci), rzuca uwagę, iż to Doppelgänger (niem. sobowtór) jej samej, w tym szczęśliwsza 
jest wszakże Józefa od starszej siostry, że przyjmuje treść książek jedynie wyobraź-
nią, a nie, jak Dionizja, sercem, co było przyczyną niezdolności do późniejszego, 
pełnego zintegrowania się piszącej listy z realnym światem 29. Używając formuły 
zapożyczonej od Zygmunta Łempickiego, rzec by należało, iż świat książek utrud-
nił Poniatowskiej wejście w świat rzeczywisty, stał się przyczyną wielu złudzeń 
i wynikających z nich cierpień. Prawdopodobne, że także tym trybem objaśnia się 
jej poczucie „upiorowości”, niby Mickiewiczowskiego Gustawa-upiora o skrzydłach 
na zawsze wyłamanych w górę, bez możliwości osadzenia się na ziemi, bez szans na 
swobodny, wysoki lot. Poniatowska jednak „wyłamała się” spod dyktatu roman-
sowych fabuł, ominęła – avant la lettre – pułapki bovaryzmu, uciekła, niczym 
niektóre z młodszych o pół wieku bohaterek Antona Czechowa, w pracę. „Jak 
o chleb powszedni, tak i o pracę powszednią tylko na dziś prosić trzeba”, deklaro-

27 Np. D. P o n i a t o w s k a  pisała w liście z 11 XII 1836 (L-1 50) do matki, przebywającej w Neapolu: 
„Czego pragnę szczególniej w moim kąciku, to wielkiej harmonii co do kolorów i rozmiarów, odrzu-
ciłabym najpiękniejszą rzecz, gdyby nie harmonizowała z całością”.

28 Zob. D. P o n i a t o w s k a, list do J. i B. Zaleskich, z końca września 1845, z Kuryłówki. L-1 210: 
„O literaturze, o której u nas tak gwarno było przed kilku laty, ucichło bardzo. Wielka jest liczba 
ogłuszonych wielkim imieniem filozofii. [...] Tygodnik przestał prawie być literackim, bo teraz roz-
pościera tylko nudy Listopada [chodzi o 3-tomową powieść Rzewuskiego – E. N.], z których oświad-
czył uroczyście, że nam ni kartki nie daruje, a że ich jest dwa czy trzy tomy, cały rok upłynie, nim 
do końca dobrnie”.

29 Zob. D. P o n i a t o w s k a: list do K. Rzewuskiej, z 14 V 1845, z Pielawy. L-1 197; list do J. i B. Za-
leskich, z grudnia 1846, z Pielawy. L-1 243. 
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wała 15 VI  845 w liście wysłanym z Pielawy (L-1 204) do siostry, Konstancji Rze-
wuskiej, przebywającej w zachodnim uzdrowisku, a jako „prosta wyrobnica” przed-
stawiała się Zaleskim.

Kobiety w najbliższej rodzinie Poniatowskiej miały pewne ambicje literackie – 
pisała jej matka, felicja Iwanowska, Poniatowska z kolei, zachęcana przez nią, 
podejmowała także jakieś próby beletrystyczne. Wiemy o nich bardzo niewiele, 
znajdujemy zaledwie kilka wzmianek w listach do Bohdana Zaleskiego i do siostry, 
opatrywanych uwagami o trudnościach pisania, wręcz o niechęci do tej czynności 30. 
Analiza korespondencji nie pozwala na orzeczenie explicite, o jakie pisanie szło, ale 
nie ulega wątpliwości, że Bohdan Zaleski był w posiadaniu przynajmniej jednej 
powieści autorstwa Poniatowskiej – świadczy o tym jej list do poety z 15 XII 1867, 
z Hyères, kiedy była już śmiertelnie chora:

Drogi mój, pamiętasz ów romans napisany w młodości mojej, który jest u Ciebie. Wolą jest moją 
i rozkazaniem, a do serca twego prośbą, aby był spalony jeszcze za mego życia [...]. [L-2 168]

Bohdan Zaleski wypełnił wolę swojej przyjaciółki, donosząc po kilku zaledwie 
dniach, że manuskrypt został spalony, na oczach świadka: jednego z synów poety.

Nisiu, siostro, drużko, wolę Twoją i rozkazanie uszanowałam po Bożemu i po bratersku. M a n u-
s k r y p t  już spaliłem, i to w obliczności świadka, syna mego Mariana. Zresztą okrom Józefa i mnie nikt 
go nigdy nie czytał 31.

 W roku 1874 pod nazwiskiem Karola Nehemara, nakładem drukarni „Przeglą-
du Lwowskiego” i „Chaty”, wyszła 2-częściowa książka Wspomnienie z młodości od 
1830 do 1850 r. Wspomnienie pierwsze. Sylwia; tom drugi nosi bardziej rozbudo-
wany tytuł: Wspomnienie o tym, co się dzieje w stronach naszych, czyli Pamięć 
młodości tego, com czuł, widział i słyszał. Od 1830 do 1850 r. Wspomnienie pierw-
sze. Sylwia 32. Karol Estreicher autorstwo przypisał Poniatowskiej 33 i za jego roz-
poznaniem książkę tak oznaczono w katalogu zbiorów Biblioteki Ossolińskich we 
Wrocławiu. Edward Minkowiecki w Wykazie pseudonimów używanych przez auto-
rów polskich przedstawia natomiast Konstancję Rzewuską (zm. 1880), młodszą 
siostrę Poniatowskiej, jako autorkę kryjącą się za tym pseudonimem, wszelako 
badacz nie wymienia tytułu dzieła 34. Ludwik Czarkowski w Pseudonimach i kryp-
tonimach polskich rozwiązuje pseudonim „Nehemar” na dwa sposoby, podając 
i Dionizję Poniatowską, i Konstancję Rzewuską 35. Jednoznacznie sprawę rozstrzy-
ga Adam Bar w Słowniku pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz Polski 

30 Zob. D. P o n i a t o w s k a, list do B. Zaleskiego, z 15 I 1845. L-1 190: „zaczęłam znowu niby to 
jakąś powieść”. W liście do B. Zaleskiego z 8 III 1845 (L-1 194) tłumaczyła się z „bazgranin”, jakie 
jej siostra posłała poecie.

31 B. Z a l e s k i, list do D. Poniatowskiej, z 8 XII 1867. W: Korespondencja, t. 4 (1903), s. 50. 
32 K. N e h e m a r: Wspomnienie z młodości. Od 1830 do 1850 r. Wspomnienie pierwsze: Sylwia; 

Wspomnienie o tym, co się dzieje w stronach naszych, czyli Pamięć młodości tego, com czuł, widział 
i słyszał. Od 1830 do 1850 r. Wspomnienie pierwsze: Sylwia. Lwów 1874.

33 Poniatowska Dionizja z Iwanowskich. Hasło w: K. E s t r e i c h e r, Bibliografia polska XIX stulecia. 
Cz. 1: Stulecie XIX. T. 7: Dopełnienia (P–Ż). Kraków 1882, s. 44.

34 Nehemar. Hasło w: E. M i n k o w i e c k i, Wykaz pseudonimów używanych przez autorów polskich. 
Warszawa 1881, s. XV.

35 Nehemar. Hasło w: L. C z a r k o w s k i, Pseudonimy i kryptonimy polskie. Wilno 1922, s. 58.
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dotyczących, wedle którego „Nehemar K.” to „Rzewuska z Iwanowskich Konstan-
cja” 36. W nowszych opracowaniach, w tym haśle w PSB poświęconym Poniatowskiej, 
podobnie jak w Nowym Korbucie, traktuje się atrybucję odnoszącą się do Ponia-
towskiej jako błędną i przyporządkowuje się autorstwo Wspomnień Konstancji 
z Iwanowskich Rzewuskiej. Potwierdza to też późniejsza publikacja, czyli Słownik 
pseudonimów pisarzy polskich 37. Sprawa atrybucji wydaje się więc rozstrzygnięta 
i wobec braku innych tropów, które kierowałyby uwagę ponownie w stronę Dioni-
zji Poniatowskiej, wypadnie uznać, że nie o Wspomnienia chodziło w jednym z jej 
pożegnalnych listów i że Bohdan Zaleski wykonał jej ostatnią wolę. Zastanawia 
wszakże nazwisko Rzewuskiej jako autorki powieści; z korespondencji Poniatowskiej 
ani z pozostałych źródeł nie wynika, by jej siostra parała się pisarstwem. Nie moż-
na też wykluczyć, iż wśród przesyłanych jej przez Poniatowską „bazgranin” znalazł 
się manuskrypt, który, z wielorakich względów ostrożności, Rzewuska wydała pod 
męskim pseudonimem. Sprawa na tym etapie zorientowania się w dostępnych 
materiałach jest tylko hipotezą, warto jednak w szkicu traktującym o Poniatowskiej 
skierować uwagę także na Wspomnienia z tej przyczyny, że znajdujemy w nich 
tematy i wątki znane z jej listów i bliżej charakteryzujące środowisko kobiet tam-
tego czasu i miejsca. 

Napisana zręcznie, momentami uderzająca przenikliwą obserwacją czy zaska-
kującą metaforą książka, wbrew temu może, co zapowiada tytuł, nie stanowi reje-
stru wspomnień autorki-Nehemara, lecz trzecioosobową narrację – kilkakrotnie 
posługującą się pierwszoosobową relacją wedle listowej konwencji – która przed-
stawia historię pewnej rodziny i jej najbliższego otoczenia. Dom szlachecki pod 
Odessą, inne domy na Ukrainie, podróż statkiem, a przede wszystkim problemy 
uczuciowe, w które uwikłane są dwie cioteczne siostry, wychowywane przez matkę 
jednej z nich, stanowią osnowę akcji tyleż pełnej nieoczekiwanych zwrotów, co 
opóźnianej w rozwoju przez rozbudowane wywody religijne i moralne. Treść tych 
wywodów, ściśle powiązanych z akcją, żywo – stylistycznie i pojęciowo – przypomi-
na mini-traktaty, którymi wypełnione zostały listy Poniatowskiej. Tematem jest 
więc wolność w ogóle, a w szczególności prawa kobiety jako współuczestniczki 
i „współpracownicy” życia. Narrator i jego bohaterowie snują też myśli o obowiąz-
kach, pracy, o Bogu, o powołaniach świeckim i konsekrowanym. Rzewuska, jeśli 
to ona rzeczywiście napisała książkę, musiała mieć poglądy podobne do wyznawa-
nych przez starszą siostrę i zbliżony do właściwego jej obraz świata. Autorka po-
wieści, snując egzaltowane i podniosłe wizje, nie stroni także od porównań wyra-
zistych, a nawet dosadnych, jak te o pawiach i kwiatach czy o instincts masculins 38. 

36 A. B a r, Nehemar K. Hasło w: Słownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz Polski 
dotyczących. T. 2. Oprac. A. B a r, przy współudz. W. T. W i s ł o c k i e g o, T. G o d ł o w s k i e g o. 
Kraków 1936, s. 56.

37 Rzewuska Konstancja. Hasło w: Słownik pseudonimów pisarzy polskich. Oprac. zespół pod red. 
E. J a n k o w s k i e g o. T. 4. Wrocław 1996, s. 605.

38 Zob. N e h e m a r, Wspomnienie z młodości, s. 103: „dla męża cała wyższość i piękność moralna 
żony jest tym, czym są kwiaty dla pawia. Bardzo on je lubi, ale na to tylko, żeby je zgniatać i nisz-
czyć brutalnym, nieszlachetnym rozpostarciem kaprysów, fantazyi, a często niegodziwości swoich 
codziennych, które piekło w domu robią, odbierając spokój, błogość i swobodę”. Niegodziwy mąż 
zwraca się do żony oczekującej syna: „powiem mu, czego się ma wystrzegać, jak ma być ostrożnym, 
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Tworząc pod męskim pseudonimem jako „Sługa, przyjaciel i brat [...] serdeczny”, 
w przedmowie w sposób jasny kreśli genezę i cel swojej powieści – wyrosła ona 
z bólu człowieka obserwującego fatalny stan, wręcz upadek współczesnych sobie 
mężczyzn, i napisana została dla uświadomienia im tego stanu i wskazania drogi 
podźwignięcia się z niego 39. Już w tych wstępnych słowach uderza wyraźny zamysł 
obrony kobiet, nadania im należnej godności, którą jeśli utraciły, to wyłącznie 
z powodu nieuctwa i złej woli świata męskiego 40. Autorka nie omieszkała zresztą 
czytelnika uprzedzić, iż jej obserwacje wyrastają z konkretnych miejsc i okolicz-
ności: 

Mówię o stronach moich, bo co się dalej dzieje, nie wiem, ale dość tu jest tej obrazy Bożej, aby rękę 
Jego ściągnąć na całą przestrzeń kraju, od północy do południa, od wschodu do zachodu 41. 

Nie zaniedbała też sposobności, by dodać, że głębokie przyczyny nieszczęść 
całego kraju wynikają właśnie z miałkiej i niegodziwej zarazem postawy mężczyzn 
oraz uprzedmiotowienia kobiet, których nikt „nie chce przypuścić do powagi i praw-
dy życia rzeczywistego [...]” 42. Marność życia domowego sprzęga się z upadkiem 
cnót obywatelskich, co ostatecznie wynika z przekonania o integralności człowieka, 
budującej – lub rujnującej – pospołu sfery prywatną i publiczną. 

 Niegodziwość mężczyzn, niezależnie od materii doświadczeń życiowych i ob-
serwacji, o których Nehemar pisze we wstępie Wspomnień, to oczywiście również 
stary wątek kultury, przedmiot lamentów heroin niezliczonych dzieł literackich 
i muzycznych, objawiających się jako Ariadny, Dydony, Medee, a także obiekt kpi-
ny sprytnych intrygantek w rodzaju Goldoniańskiej Mirandoliny. W czasie bliższym 
fabuły powieści – podobne spostrzeżenia snuje, pod wpływem relacji nieszczęśliwych 
mężatek, Kamila z dramatu Alfreda de Musseta Nie igra się z miłością 43. Jednak 
zarówno Poniatowska w listach, jak i autorka Wspomnień skąpią bezpośrednich 
wynurzeń na temat lektur powieści, które mogłyby uformować ich przekonanie 
o niegodziwości mężczyzn w ogóle, a mężów w szczególności. Paleta literackich 

aby się od chorób zgubnych uchować. Zresztą moja już rzecz, jako ojca, pilnować, aby miał do 
czynienia z samymi zdrowymi kobietami” (N e h e m a r, Wspomnienie o tym, co się dzieje w stronach 
naszych [...], s. 102). Słowa te wywołują w kobiecie przerażenie i oburzenie. 

39 N e h e m a r, Wspomnienie z młodości, s. V.
40 Dwa cytaty spośród bardzo wielu to obrazują: „Bóg nie stworzył kobietę z nóg męskich, by była 

jego niewolnicą, ani z głowy, aby nad nim panowała; ale stworzył ją z żebra sercowego, aby mu 
była miłą, drogą towarzyszką i współpracownicą w życiu” (N e h e m a r, Wspomnienie o tym, co się 
dzieje w stronach naszych [...], s. 28–29). Barbarzyńscy, pozornie tylko cywilizowani mężowie „tak 
znękają, że to już nie istota, co im się oddaje w miłości, a przynajmniej przyjmująca dobrowolnie 
nowe swe obowiązki, ale stworzenie konające moralnie, którego się stają panami, najgorszym 
traktowaniem często i brutalstwem [...]. Im prawdziwego szczęścia nie potrzeba, bo w zwierzęcości 
do jakiej doszli już, inaczej tego słowa nie rozumieją jak w brutalstwie [...]” (ibidem, s. 114; to 
słowa ciotki skierowane do nieszczęśliwej Olesi). Poza tym mnóstwo w powieści podobnych w tonie 
spostrzeżeń, np. o Turkach, którzy zgnuśnieli i tkwią w barbarzyństwie tylko dlatego, że najpierw 
poniżyli kobiety.

41 N e h e m a r, Wspomnienie z młodości, s. IV.
42 Ibidem, s. 128.
43 Na temat wyzierającego z dzieł operowych okrucieństwa wobec kobiet piszę szerzej w studium 

Okrucieństwo w operze. Historie kobiet (w zb.: Crudelitas. Okrucieństwo w literaturze i kulturze 
europejskiej. Red. nauk. E. W e s o ł o w s k a, W. S z t u r c. Poznań 2017). 
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i innych potencjalnych inspiracji artystycznych byłaby – hipotetycznie – niezmier-
nie szeroka 44, jednak niezależnie od faktycznej znajomości ewentualnych źródeł, 
które mogły ukształtować przekonania autorki, istotny pozostaje jej głos jako ko-
biety XIX wieku, obserwującej życie określonego społecznie, historycznie i geogra-
ficznie środowiska. Głos wyraziście „własny” 45, chciałoby się powiedzieć „emancy-
pacyjny”, choć bez czytelnych oznak znajomości poglądów warszawskich Entuzja-
stek.

 Nie tylko duch niezależności i godności kobiecej spokrewnia Wspomnienia 
z pulsem odczuwalnym w Listach Poniatowskiej, gdyż w powieści odnajdujemy 
podobną jak w korespondencji kolekcję drobnych domowych zwyczajów, takich jak 
zjadanie podkurka przed samym snem, podczas ostatnich rozmów dnia, jak wspól-
ny śpiew przed nocą czy lektura wierszy Wincentego Pola i komedii Aleksandra 
fredry wraz z dyskusją zgromadzonych nad czytanymi książkami. Niezależnie 
nawet od autorstwa – znane z listów Dionizji Poniatowskiej aspekty życia w zamoż-
nym szlacheckim domu na Ukrainie Wspomnienia powtarzają i oświetlają tak da-
lece, że momentami czytać je można wręcz jak opowieść z kluczem: kluczem do 
nieco przekształconych fabularnie epizodów z życia Dionizji-Sylwii, czarnookiej 
dziewczyny-ondyny-rusałki. Wieczorem:

wszyscy ujrzeli w tej uroczystej ciszy daleko, na morzu, niby postać ludzką, uwianą z chmurki białej 
i srebrzystej. [...] 

Jan podniósł głos i zawołał: 
– Panno Sylwio, czy to pani! 
Odpowiedział im śpiew:

Gdy na górach świta dzionek,
A w dolinie srebrzy rosa,
I ja śpiewam jak skowronek,
 I ja lecę pod niebiosa 46.

Sylwia odpowiada na wołanie fragmentem wiersza Śpiew poety Bohdana Zale-
skiego. Jego utwory pojawiające się w prasie warszawskiej przed 1830 rokiem były 
dość powszechnie czytane, a często przyjmowane z entuzjazmem. Może jednak 
w tym przytoczeniu znajduje się coś więcej niż sygnał samej znajomości literatury, 
coś innego niż zapis pamięci czytelnika. Wiersz włożony w usta czarnookiej „Ukra-
inki”, bohaterki powieści, wydaje się kartką z urwanego dialogu między poezją 
Bohdana Zaleskiego a uczuciami bliskiej mu, realnie istniejącej czytelniczki. Moż-

44 W grę wchodzą chociażby francuskie romanse, które „zaczytana” Dionizja i jej siostry poznawały 
w młodości, być może też echa, niekoniecznie poparte własną lekturą, głośnych, wczesnych utwo-
rów G. S a n d  (Indiana á1832ñ, Lélia á1833ñ), także słynnej ze względu na skandalizujący, auto-
biograficzny charakter jej powieści Lucrézia Floriani (1847), obwiniających mężczyzn za upadek 
wyższych uczuć i moralności. To tylko przypuszczenia, które nie przekreślają zmysłu obserwacji 
i osobistych doświadczeń autorki jako źródła prezentowanych poglądów. 

45 Nawiązuję tu do badań B. J u d k o w i a k  nad spuścizną polskiej poetki późnego baroku, zebranych 
w książce Franciszka Urszula Radziwiłłowa – w poszukiwaniu własnego głosu. Propozycje inter-
pretacyjne, dokumentacyjne i edytorskie (Poznań 2013). Jakkolwiek trudno zestawiać twórczość 
(i pozycję społeczną) Radziwiłłowej i Poniatowskiej, to rysuje się tu ważny wątek poszukiwania 
„własnego głosu” parających się piórem kobiet z wysokich warstw społecznych, żyjących w odda-
leniu od wielkich ośrodków intelektualnych.

46 N e h e m a r, Wspomnienie z młodości, s. 70.
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liwy, późniejszy akord rozmowy z kart powieści rozbrzmiewa w krótkiej wymianie 
słów wyjętych z wiersza i listu: „Ren gdzieś szumi...” oraz „Ren pobladł, jakby coś 
przeczuwał” 47.
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DIONIZJA PONIATOWSKA—A “WOMAN SAVANT” fROM THE RIGHT-BANK UKRAINE

Dionizja Poniatowska, de domo Iwanowska (1816–1868), was a woman philanthropist, author of press 
articles and historical papers, who originated from Podolia. She was interested in literature and his-
tory, socialised with artistic circles in Poland and on emigration, and known by many the then writers 
(e.g. Teofil Lenartowicz, Zygmunt Krasiński), though is linked primarily with Bohdan Zaleski with whom 
she established a long-lasting friendship authenticated by a correspondence of over 30 years. The let-
ters present Poniatowska as a woman of acute intelligence and increased sensitivity placed on firm 
ethical basis. Among the many threads and subject raised in the correspondence, special attention is 
occupied by women. Poniatowska formulated postulates connected with social elevation of woman 
significance derived from Biblical anthropology. In this respect she is close to the concepts put forward 
by Cyprian Norwid.

47 J. B. Z a l e s k i, Duch od stepu [powstanie: 1836, pierwodruk: 1841]. W: Wybór poezyj. Wstęp, 
oprac. B. S t e l m a s z c z y k - Ś w i ą t e k. Wybór, komentarz C. G a j k o w s k a. Wrocław 1985, 
s. 120. BN I 30a. – D. P o n i a t o w s k a, list do J. B. Zaleskiego, z 21 VI 1843, z Heidelbergu. 
L-1 92.
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ŹRÓDŁA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI KÓRNICKIEJ DO HISTORII MAKRYNY 
MIECZYSŁAWSKIEJ 

1

Historia rzekomo prześladowanej ksieni bazylianek mińskich, Makryny Mieczy-
sławskiej, choć zbadana gruntownie przez ks. Jana Urbana, autora studium Ma-
kryna Mieczysławska w świetle prawdy, wydanego w 1923 roku, a także pomniej-
szych artykułów opublikowanych na łamach „Przeglądu Powszechnego”, w których 
krakowski jezuita rozwijał podjęte przed laty dociekania 1, skrywa wciąż sporo 
niejasności. Kapłan, któremu przyświecała myśl, aby „Nie [...] okrywać fałszu 
płaszczykiem pobożności”, był świadomy przełomowego charakteru swojej pracy. 
Jezuita zdawał sobie doskonale sprawę z „owianych urokiem poezji i nimbem świę-
tości otoczonych przekonań [...]” dotyczących Mieczysławskiej 2. Mimo iż prawdziwość 
opowiadania domniemanej mińskiej mniszki o 7-letnim prześladowaniu za wiarę 
z rąk biskupa-apostaty Józefa Siemaszki budziła wątpliwości jeszcze za życia bo-
haterki, konsekwentnie utrwalano jej historię po śmierci bazylianki, która nastą-
piła w lutym 1869. Aż do opublikowania monografii ks. Urbana relacja zakonnicy 
ukazała się kilkakrotnie pod zmienionym tytułem – jako Pamiętniki Makryny Mie-
czysławskiej, ksieni bazylianek w Mińsku 3. Budowaniu mitu męczennicy roman-
tycznej sprzyjały również pomniejsze opracowania, jak np. artykuły na łamach 
poznańskiego „Przewodnika Katolickiego” 4 czy też prace poświęcone historii unii 

1 J. U r b a n: Makryna Mieczysławska w świetle prawdy. Kraków 1923; Notka w dziale Rozmaitości. 
„Przegląd Powszechny” 1923, t. 158; Recenzja dramatu Antoniego Waśkowskiego. Jw., 1930, t. 185; 
Pokłosie po pracy o Mieczysławskiej. Jw., 1934, t. 202, nr 605. 

2 U r b a n, Makryna Mieczysławska w świetle prawdy, s. 6.
3 M. M i e c z y s ł a w s k a: Pamiętniki Makryny Mieczysławskiej, ksieni bazylianek w Mińsku. Wyd. 

I. D a n i e l e w s k i. Toruń 1878; Pamiętniki Makryny Mieczysławskiej, ksieni bazylianek w Mińsku. 
Nakładem wyd. im. ks. f. Bażyńskiego (W. Simona). Poznań 1880; Pamiętniki Makryny Mieczy-
sławskiej, ksieni bazylianek w Mińsku. Drukiem i nakładem W. Dyniewicza. Chicago, Ill., 1886. 

4 Zob. np. Z. K.: Życie za wiarę! Z krwawych dziejów naszych braci unitów. „Przewodnik Katolicki” 
1911, nr 21; Z dziejów męczeństwa. Matka Makryna Mieczysławska. Jw., 1916, nr 8. Warto także 
wspomnieć artykuł S. P i g o n i a  List Makryny Mieczysławskiej („Pamiętnik Literacki” R. 17/18, 
1920, s. 152), w którym badacz przywoławszy treść korespondencji zakonnicy do W. Wielogłow-
skiego, stwierdził, iż jest „list ten autentycznym świadectwem owego mistycyzmu Makryny, o któ-
rym świadczył Krasiński [...]”.

Pamiętnik Literacki CXI, 2020, z. 3, PL ISSN 0031-0514
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brzeskiej autorstwa ks. Edwarda Likowskiego 5. Trudno także nie wspomnieć o obec-
ności Mieczysławskiej na kartach dzieł literackich – wydanego po raz pierwszy 
pośmiertnie w roku 1861 poematu Rozmowa z Matką Makryną Mieczysławską 
Juliusza Słowackiego i młodopolskiego dramatu Legion Stanisława Wyspiańskiego.

Demaskacja mitologii Mieczysławskiej przez ks. Urbana była możliwa dzięki 
skonfrontowaniu treści wydrukowanego w 1846 roku w Paryżu Opowiadania Ma-
kryny Mieczysławskiej 6 z dokumentami dotyczącymi okoliczności prześladowania 
zakonu bazylianek na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego, będącego efektem 
zniesienia postanowień unii brzeskiej. Autor poprzedził zestawienie przekazu fał-
szywej zakonnicy ze źródłami historycznymi relacją na temat m.in. pobytu boha-
terki nad Sekwaną i przebiegu peregrynacji ksieni z Paryża do Rzymu w towarzystwie 
ks. Aleksandra Jełowickiego. Umożliwiło to ks. Urbanowi odnalezienie materiałów 
prasowych, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji na łamach prasy emigra-
cyjnej („Trzeci Maj”, „Dziennik Narodowy”), jak i francuskojęzycznej (m.in. „L’Ami 
de la religion et du Roi”, „L’Univers”). Przytaczając treść artykułów drukowanych 
jesienią 1845, jezuita wykazał, iż niezwykła historia rozrastała się sukcesywnie 
o nowe detale dotyczące prześladowania, aż do publikacji wspomnianego Opowia-
dania Makryny Mieczysławskiej, rzekomo spisanego między 6 XI a 6 XII 1845, 
w towarzystwie księży Aleksandra Jełowickiego, Maksymiliana Ryłły oraz Alojzego 
Leitnera. Co ciekawe, autorzy artykułu Les Religieuses basiliennes de Minsk, za-
mieszczonego w „L’Ami de la religion et du Roi” 16 X 1845, spostrzegli, że szczegó-
łów o persekucjach wraz z upływem czasu wciąż przybywa, ale nie skłaniało ich to 
do podejrzeń w kwestii autentyczności relacji – wiadomości o nowych (nierzadko 
sprzecznych) okolicznościach prześladowań podawali bez komentarza 7. 

Ksiądz Urban nie omieszkał wspomnieć o pierwszych zeznaniach, które Mieczy-
sławska miała złożyć 14 VIII 1845 podczas pobytu w Poznaniu, jednakże informacje, 
które przedstawiał w swej książce na ich temat, pochodziły z drugiej ręki. Pisał: 

„L’Univers” donosi 30 września 1845 r. między innymi szczegółami i to, że już w Poznaniu spisano 
zeznania Mieczysławskiej dla przesłania ich Ojcu Świętemu. [...] Protokół poznański miał nosić datę 
sierpnia 1845 8.

Dokument ten został odnaleziony kilka lat później i opublikowany przez Ed-
munda Majkowskiego w artykule Listy Matki Makryny oraz w samodzielnej broszu-
rze, wydanej jako Przyczynki do życia i sprawy Makryny Mieczysławskiej 9. Pisma 
te opierają się na materiałach odkrytych podczas prac zmierzających do utworzenia 
Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu rozpoczętych staraniem biskupa Stani-

5 E. L i k o w s k i, Dzieje Kościoła unickiego na Litwie i Rusi w XVIII i XIX wieku uważane głównie ze 
względu na przyczyny jego upadku. Wyd. 2. Cz. 2. Warszawa 1906, s. 118–119. 

6 Opowiadanie Makryny Mieczysławskiej, ksieni bazylianek mińskich o ich siedmioletnim prześlado-
waniu za wiarę. Spisane przez M. R y ł ł ę, A. J e ł o w i e c k i e g o, A. L e i t n e r a. Paryż 1846. 
Dalej do pozycji tej odsyłamy skrótem O. Liczby po skrócie oznaczają stronice. 

7 Les Religieuses basiliennes de Minsk. „L’Ami de la religion et du Roi” 1845, nr 4129, z 16 X. 
8 U r b a n, Makryna Mieczysławska w świetle prawdy, s. 18. 
9 E. M a j k o w s k i: Listy Matki Makryny. „Kurier Poznański” 1927, nr 201; Przyczynki do życia 

i sprawy M. Mieczysławskiej (z akt poznańskiego Archiwum Archidiecezjalnego). T. 3, nr 1/2. Lwów 
1929. 
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sława Łukomskiego, co urzeczywistniło się w październiku 1925. Stanowisko 
pierwszego dyrektora nowo powstałej placówki objął ks. Majkowski i funkcję tę 
sprawował do 1933 roku. Późniejszy proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych 
w Kórniku odnalazł listy Mieczysławskiej skierowane do ks. Mieczysława Ledóchow-
skiego. Zachęcony tym odkryciem postanowił szukać dalej i dotarł do dokumentów: 
protokołu spisanego przez księży Albina Thinela i Ludwika Urbanowicza 14 VIII 
1845 w Poznaniu, korespondencji arcybiskupa Leona Przyłuskiego z biskupem 
chełmińskim oraz warmińskim (ks. Anastazym Sedlagiem i ks. Józefem Geritzem), 
a także listów Przyłuskiego do nuncjatorów apostolskich w Monachium i Wiedniu. 
O ile obecność ks. Thinela w trakcie sporządzania zeznań można łatwo wytłuma-
czyć – był on spowiednikiem Sióstr Miłosierdzia w Poznaniu, gdzie Mieczysławska 
najprawdopodobniej przebywała, o tyle obecność ks. Urbanowicza (ówczesnego 
proboszcza parafii św. Wojciecha) jest dużo bardziej frapująca. Z artykułu Majkow-
skiego zamieszczonego w „Kurierze Poznańskim” wynika, iż Urbanowicz na polece-
nie arcybiskupa Przyłuskiego odpowiadał za spisywanie zeznań. Majkowski również 
zaznaczył, iż dokument ten nie był znany ks. Urbanowi. Co więcej, ks. Majkowski 
w Przyczynkach do życia i sprawy M. Mieczysławskiej opublikował odnalezione 
przez Józefa Grycza – dyrektora Biblioteki Kórnickiej, pochodzące ze zbiorów tej 
instytucji „uwierzytelnione świadectwa lekarskie przez Dyrekcję Policji” z datą 
24 I 1849, jak i „świadectwo lekarskie dla Makryny Mieczysławskiej, stwierdzające, 
jakie urazy cielesne wykazało badanie w 1845 roku” z datą 19 I 1849. Świadectwo 
lekarskie było zatem wydane niemalże po 4 latach od pobytu Mieczysławskiej 
w Poznaniu przez dwóch lekarzy: Wiktoryna Kramarkiewicza i Józefa Antoniego 
Jagielskiego. Ponadto jednym z dokumentów opublikowanych przez Majkowskiego 
jest uwierzytelnienie obdukcji lekarskiej – rzekomej Makryny Mieczysławskiej, 
wystawione 3 II 1849 10. 

Dodać tu jeszcze należy, iż udostępnione przez Majkowskiego materiały nim 
zostały włączone do zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu, znajdowały 
się w majątku Mycielskich w Kobylempolu. Były tam ukryte przez arcybiskupa 
gnieźnieńsko-poznańskiego Leona Przyłuskiego, a po jego śmierci (w 1865 roku) 
umieszczone w fascykule opatrzonym quasi-tytułem Pisma sekretne po śp. Arcybis- 
kupie Przyłuskim.

Materiały przedstawione przed laty przez ks. Urbana można uzupełnić doku-
mentami zgromadzonymi w Bibliotece Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk. W tecz-
ce zatytułowanej Różne kościelne i religijne (sygn. BK 02683), zawierającej „orygi-
nalne dokumenty i kopie”, datowane na XVII–XX wiek, znajduje się manuskrypt 
oznaczony w katalogu archiwalnym jako Opowiadanie Makryny Mieczysławskiej 
1845. Tekst nie nosi śladów ingerencji w treść. Wiadomo, iż rękopis został włączo-
ny do zbiorów biblioteki przed śmiercią Władysława Zamoyskiego w 1924 roku. Nie 
da się ustalić dokładnej daty pozyskania dokumentu. Można przyjąć hipotezę, że 

10 W dokumencie tym nie odnajdujemy wszakże informacji o żadnych konkretnych rodzajach obrażeń, 
ich umiejscowienia czy też prawdopodobnych sposobów ich zadania. Przyłuski potwierdza w nim 
jednak z całą stanowczością, iż lekarze Kramarkiewicz oraz Jagielski orzekli to samo podczas 
pobytu Mieczysławskiej w Wielkopolsce w sierpniu 1845 (zastanawia, dlaczego wystawiono po 
latach tego typu dokument).
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znajduje się on w Bibliotece Kórnickiej od jego powstania, tj. od 1845 roku. Uważ-
na lektura treści autografu ujawnia wszakże jego niekompletność. Tekst w fabule 
ma wyrwę, która obejmuje najprawdopodobniej jedną kartę. Manuskrypt musiał 
być niepełny przed nadaniem paginacji w obrębie zespołu. Rękopisu nie znał za-
równo ks. Urban (którego wątek poznański prawie nie zajmował), jak i kontynuator 
jego dociekań, ks. Majkowski. Podajemy tu treść rękopisu w całości. 

Autograf znajduje się na dwóch kartach in folio o wymiarach 23,7 cm × 20 cm, na stronicach 160–163, 
w ramach paginacji ciągłej w obrębie zespołu. Cały napisany został jednakowym atramentem, równym 
i czytelnym pismem. Brzegi kart są zniszczone w stopniu, który nie narusza jego treści. Ortografię oraz 
interpunkcję zmodernizowaliśmy według obecnie obowiązujących zasad. Miejsca nieczytelne oznaczy-
liśmy trzema kreskami w nawiasie kwadratowym [---].

PRZEŚLADOWANIE ZAKONNIC BAZYLIANEK KLASZTORU MIŃSKIEGO,
GÓRY Ś. T R Ó J C Y  (T R O J E C K I E J)

OPOWIADANIE JULII W ZAKONIE M A K R Y N Y  M I E C Z Y S Ł A W S K I E J 
PRZEŁOŻONEJ TEGOŻ KLASZTORU, PRZESZŁO 60 LAT WIEKU MAJąCEJ, 

ZAKONNEGO ZAŚ ŻYCIA ROK 36TY LICZąCEJ W  R O K U  1845

Roku 1836 wyszło w Rosji postanowienie cesarskie, nakłaniające w guberniach 
zachodnich mieszkańców unickiego wyznania do greckiej, błahoczestliwej 11 cerkwi. 
W skutek czego naczelnik duchowieństwa unickiego, biskup Siemaszko, pierwszy 
odstąpił od swego kościoła i udawszy się do Petersburga, w nadwornej cerkwi ce-
sarskiej wykonał przystąpienie do wiary greckiej z tytułem arcychireja 12 czy arcy-
biskupa. Dokonawszy ten obrzęd, podał projekt do nawrócenia wszystkich unitów 
gwałtownymi środkami i otrzymawszy stosowne instrukcje, wrócił do stolicy swojej 
w Mińsku.

W mieście tym znajdował się klasztor panien bazylianek, z 35 zakonnic złożony, 
przeciwko nim więc Siemaszko obrócił swoje zamachy. Pokazał im podpis ręki ce-
sarskiej udzielającej mu nieograniczoną władzę do zniewolenia zakonnic wszelkimi 
sposobami, ażeby odstąpiły Katolickiego Kościoła i przeszły do schizmy. Działo się 
to r. 1837, odkąd się rozpoczęły następne długoletnie prześladowania i cierpienia 
tego zakonu. Kilkakroć ponawiał Siemaszko wezwania swoje do bazylianek mińskich 
bądź na piśmie, bądź osobiście; dał im nareszcie pięciomiesięczny czas do namysłu. 
Lecz zaledwie trzy dni upłynęło, gdy z rana około piątej godziny, skoro zakonnice ze 
snu powstały, wszedł do celi przełożonej i zwoławszy wszystkie zakonnice, począł 
nauczać, że podobnie jak on przekonał się, że dotąd był w błędach i przeszedł do 
starodawnego kościoła, trzeba i bazyliankom również postąpić i wyrzec się swojej 
wiary. Gdy zaś wszystkie jednozgodnie oświadczyły stałość w wierze i wierność Ka-
tolickiemu Kościołowi, Siemaszko rzucił na nie przeklęstwo i kazał natychmiast 
wszystkim wyjść z klasztoru. Już straż wojskowa była gotowa i rozkaz bez zwłoki 
wykonano, nie dozwalając nawet poprawić odzienia lub wziąść cokolwiek na drogę, 

11 błahoczestliwyj (ros.) – bluźnierczy.
12 Arcychirej – w Kościele prawosławnym tytuł najwyższego duchowieństwa, odpowiadający arcybis- 

kupowi w Kościele katolickim.
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tylko jak stały w samym ubiorze, ustąpić z klasztoru musiały. Przy furcie jeszcze 
przemówił do nich Siemaszko, lecz żadna w wierze się nie zachwiała. Prosiły tylko 
o pozwolenie wnijścia raz jeszcze do kościoła i to im dozwolono. Ostatni to raz więc 
miały złożyć modły w tej świątyni, gdyż życie swoje poświęcić służbie Bożej ślubo-
wały, i gdzie od lat wielu codziennie przywykły zgromadzać się na chwałę Boga, 
a dziś na zawsze to miejsce opuścić miały. Jedna z zakonnic, Onufria Laudańska, 
60 lat wieku mająca, nie zniosła tak srogiego losu i na modlitwie zakończyła życie. 

Pozostałym trzydziestu czterem zakonnicom, po wyjściu z kościoła włożono 
łańcuchy na ręce, i po dwie na razem skuto, pod strażą jednej kompanii żołnierzy 
wyprowadzono w drogę piechotą. Pierwsze dwa dni po 6 mil 13 szły; odpoczywając 
raz na południe, na noc zaś po wsiach, po 4 lub 6 w jednej chacie zamykano, nie 
dając na ziemi żadnego posłania. Na żywność przeznaczano każdej po 5 kopiejek, 
czyli 3 grosze polskie dziennie, oprócz tego zaś żadnego zasiłku nie miały. Gdy lud 
po drodze zbliżyć się usiłował, zaraz kolbami przez żołnierzy był odpychany. Po 
sześciu dniach podróży stanęły w Witebsku, gdzie je oddano do klasztoru czernic 14 
ruskich. Są to po większej części wdowy poległych w wojnie lub zmarłych Kozaków, 
od czarnego ubioru zakonnego czernicami zwane. Przybywszy tam, bazylianki miń-
skie znalazły czternaście miejscowych sióstr zakonu swego na równy los skazanych. 
Przeznaczono je wszystkie na usługę czernicom, których liczba w Witebsku kilka-
dziesiąt wynosiła. Dano im mieszkanie w dymnej izbie czeladnej, na trzy osoby 
wiązkę słomy na posłanie, i tak nędzne pożywienie, iż ubogie żebraczki przez litość 
chleb im przynosiły. Wszelkie posługi w domu, w kuchni, w ogrodzie i na poddaszu 
odbywać musiały zakonnice, jak oto i nosić drwa, palić w piecach, zamiatać w izbach, 
myć naczynia kuchenne, czyścić dziedziniec, śnieg uprzątać itp. Do najprzykrzejszych 
zatrudnień liczyły oczyszczanie botów dziegciem czernicom. Ubiór cały czernic jest 
zupełnie ten sam jak popów monachów 15; podobne noszą szaty szerokie pasem 
spięte, na głowie kołpaki z długim z tyłu wiszącym ogonem, spod którego włosy 
rozpuszczone na ramiona spadają. W botach zawsze chodzą. Stosowne do tych 
zatrudnień było obchodzenie się z bazyliankami; jednej z nich, Klarze Żółkiewskiej, 
czernica głownią oko wyłupiła, wskutek czego umarła. Inna, nazwiskiem, Gertruda 
Brząsnicka, niosąc drwa z góry, spadła i na śmierć drzewem przywałoną została; 
dwie z głodu i nędzy wpadłszy w chorobę, umarły. Odwiedzał ich Siemaszko w klasz-
torze witebskim i namawiał do odstępstwa od wiary, a gdy widział prożne namowy, 
wołał na zakonnice: i wyście same sobie winne i warte tego, Bóg to was karze.

Dwa lata upłynęły pobytu w Witebsku, podczas tego, gdy się habity zdarły, 
dano im po dwie koszule z worowego płótna i po dwie spodnice, na głowę zaś częścią 
swój ubiór miały lub łokieć płótna na ukos przecięty używały na pokrycia.

Po dwóch latach przeprowadzono 30 mińskich zakonnic, a 13 witebskich na 
nową siedzibę. Szły jak dawniej piechotą z Witebska do Połocka. Trzy wiorsty 16 od 
Połocka leży nad Dźwiną miejsce S p a s e m 17 zwane. Jest to siedlisko biskupa, 

13 Mila – miara długości dziś już w Polsce nie używana, od 1819 r. równała się 8534,31 m.
14 Czernica – dawniej mniszka obrządków prawosławnego bądź greckiego.
15 Pop monach – ksiądz zakonny w Kościołach prawosławnym lub greckokatolickim.
16 Wiorsta – dawna rosyjska miara długości. Po roku 1835 równa była 1066,79 m.
17 Spas – mowa o Monasterze Przemienienia Pańskiego i św. Eufrozyny Połockiej. Wybudowany w ro- 
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czyli archireja, złożone z mieszkania jego, cerkwi i klasztoru czernic. Archirejem 
był tu Łużyński 18, dawniej biskup połocki katolicki, a teraz Greckiego Kościoła. Tu 
przypędzone zakonnice [---] wsparcia od mieszkańców okolicznych postanowiono 
na inne miejsce je przeprowadzić. W guberni mińskiej 19, w powiecie wilejskim, 
22 mile od Wilna, leży miasteczko M i a d z i o ł y 20, na przesmyku pomiędzy dwoma 
jeziorami zabudowane. Dawniej było własnością Hrymnickich 21, dziś rządową. Stał 
tu niegdyś klasztor i kościół karmelitów ś[w]. Justyna, wsławiony cudami i licznie 
odwiedzany na odpusty, do których z dalekich stron odprawiano pielgrzymki, przez 
co miasteczko było zamożne. Dziś opustoszałe, przez Żydów tylko zamieszkałe, 
kościół na cerkiew zamieniony, a w klasztorze osiadły czernice. Do tego miejsca 
przeprowadzono bazylianki na mieszkanie dalsze, a za nimi przybył tu także pro-
topop 22 Michajłowicz 23. Osadzono je w warsztacie jednym w klasztorze i użyto do 
zwykłych robót i posług. Między innymi rozbierały gruzy dawne przy klasztorze 
i z dobytego materiału wybudowały oficynę dla Michajłowicza.

Położenie miejsca nad jeziorami naprowadziło na myśl protopopowi nowy śro-
dek do okrucieństwa nad zakonnicami. Rozdzielono je na cztery gromady i zapro-
wadzono w różne miejsca nad jezioro. Popi i dziaki 24, chodząc od jednych do drugich, 
namawiali do odstępstwa od wiary, wołając do nich: Oto tamte już przeszły do 
starowierstwa, przejdźcież i wy za jej przykładem. Gdy zaś nie dały się złudzić temu 
pokuszeniami i wszystkie okazały stałość niewzruszoną, przystąpiono do pławienia 
ich w jeziorze. W tym celu obleczono je w koszule w kształcie worów zrobione i za-
dzierzgnięto powrozy pętlą na szyję. Drugi koniec powrozów trzymali dziaki na 

ku 1128 z inspiracji świętej prawosławnej Eufrozyny. W roku 1582 Stefan Batory przekazał zabu-
dowania monasteru zakonowi jezuitów. Następnie przez krótki czas – po zdobyciu Połocka przez 
cara Aleksego I (w 1654 roku) monaster znalazł się ponownie pod jurysdykcją prawosławną, jednak 
w 1667 roku, na mocy pokoju w Andruszowie, po raz kolejny został zasiedlony przez jezuitów. 
W latach 1820–1832 obiektem administrował zakon pijarów. W roku 1832 nastąpiła kasata zako-
nu i w roku 1840 znalazł się on znów pod jurysdykcją prawosławną. Od nazwy rusińskiej „spaso-
-ewfrosinneskij monastyr” wśród okolicznej ludności zakon funkcjonował pod nazwą Spas. 

18 Chodzi prawdopodobnie o B a z y l e g o  Ł u ż y ń s k i e g o  (ur. ok. 1788 lub 1791 w Starej Rudni, 
zm. 26 I 1879 w Petersburgu) – biskupa greckokatolickiego, następnie prawosławnego. Jednego 
z organizatorów synodu połockiego, na którym doszło do włączenia struktur unickich na ziemiach 
litewskich i białoruskich do Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

19 Jedna z guberni Imperium Rosyjskiego utworzona na ziemiach zabranych I Rzeczypospolitej po 
drugim rozbiorze Polski w 1793 roku. Istniała do 1917 roku.

20 Obecnie miasto to nazywa się Miadzioł, znajduje się na terenie Białorusi. Miadziolski kompleks 
karmelitów zbudowany został w 1754 roku w stylu rokokowym – ufundowany przez Antoniego 
Koszyca, starostę zarzeckiego. Erygowany pod imieniem Matki Bożej Szkaplerznej. Zamknięty 
w 1832 roku i przeznaczony na klasztor bazylianek. W roku 1866 zamieniony na cerkiew prawo-
sławną. Kompleks klasztorny najbardziej znany był dzięki oryginalnej kalwarii, na którą składało 
się 21 kaplic i 8 bram położonych w pobliżu kościoła i rynku miasteczka. 

21 Nie udało się ustalić informacji na temat tego rodu.
22 Protopop – dawne określenie kapłana prawosławnego wyższego stopnia, który trzymał pieczę nad 

kilkoma parafiami. Odpowiednik katolickiego dziekana.
23 Chodzi o ks. I g n a c e g o  M i c h a l e w i c z a (taka wersja nazwiska w wersji drukowanej), zwane-

go tu Michajłowiczem, bazylianina, byłego spowiednika bazylianek w mińskim klasztorze, piastu-
jącego funkcję protopopa.

24 Dziak (diak) – w Kościołach prawosławnym i greckokatolickim kantor prowadzący śpiewy, obezna-
ny w obrządku i liturgii.
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czółnach płynący i ciągnęli za sobą zakonnice do wody, tak głęboko, że aż po gębę 
się zanurzały, grożąc im zatopieniem, jeżeli nie przystąpią do błahoczestliwej religii. 
Michajłowicz stał nad brzegiem jeziora i wołał: topić jak szczenięta! Wyprowadzone 
nareszcie z wody, jak były zmaczane, pędzono do robót, nie dozwalając im do osu-
szenia się czasu ani sposobności. Pławienie to powtarzano trzy razy wobec ludu 
zgromadzonego nad jeziorem, przy czym trzy zakonnice utonęły. Tych ciała pogrze-
bione były nad brzegiem jeziora, gdy zaś obywatel jeden z pobliskiego miejsca na-
stępnej nocy chciał je odgrzebać, dla pochowania w stosowniejszym miejscu, nie 
znalazł już tych ciał w grobach. Co się z nimi stało, nie wiadomo. Zwyczajem jest 
w Rosyi podobne zajęcia tajemnicą pokrywać i ślad ich w pamięci zacierać.

Asesor klucza miadzolskiego (urzędnik sprawujący władzę policyjną) Zaborow-
ski, za to że zapytany będąc o pławieniu zakonnic, listownie potwierdził prawdę 
tego zdarzenia, został schwytany i w więzieniu życie zakończył. Wańkowicz 25, były 
marszałek guberski miński, za samo wspomnienie w towarzystwie o tych bezpra-
wiach wywieziony został na Sybir. 

Protopop Michajłowicz doczekał się w Miadziołach godnego siebie zgonu. Od-
dawał się często pijaństwu i razu jednego w tym stanie będąc wśród dnia wpadł 
w kałużę i ugrzązł w błocie, tak głęboko, iż śmierć znalazł. Szczęściem, że dzienne 
światło okazywało jawność czynu, starsza czernica bowiem, nazwiskiem Humenia, 
ostrzegała, że jeśliby ten wypadek zdarzył się w nocy, wszystkie zakonnice zosta-
łyby pociągnięte do śledztwa i nowych kaźni.

Po dwuletnim pobycie w Miadziołach sied[e]m zakonnic potrafiło ujść baczno-
ści straży podczas hulatyki sprawionej na przyjazd Siemaszki i ratowały się uciecz-
ką. Podobnaż okoliczność dała czterem innym sposobność do wymknięcia się spod 
straży. W miesiącu marcu roku bieżą[cego] na imieniny protopopa, popi, dziaki 
i czernice, za nimi zaś straż cała spoili się gorzałką, z czego korzystając przełożona 
bazylianka Mieczysławska w towarzystwie Konarskiej, Pomarnackiej i jeszcze jed-
nej siostry uciekły z klasztoru. Nie znając wcale okolicy i nie wiedząc, w którą 
udały się stronę, uszły pierwszego dnia 9 mil, drugiego dnia 8 mil czyli razem przez 
dwa dni 17 mil, trzymając się, ile możności, lasów i w lesie odbywały noclegi. Pierw-
sze trzy dni szły bez żadnego pokarmu, oprócz wody, dopiero czwartego dnia po-
dróży ośmieliły się nocować w chlewie pewnego owczarza i żądały od niego chleba. 
Potem rozdzieliły się w dalszej drodze, obrawszy sobie Kroże 26 na Żmudzi za miej-
sce zebrania się, lecz opowiadająca to przełożona sama jedna do końca odbywała 
podróż i przez Żmudź dostała się przez pruską granicę. Przez jakie miasta przecho-
dziła z Miadzioł do Kroża, rozumie jak w pierwszych podróżach, kędy by przebywa-
ła z Mińska do Witebska i Połocka, jakich pomocy doznawała i ułatwień podczas 
ucieczki z Miadzioł aż do Żmudzi, tego wszystkiego częścią nie pamięta, częścią 
zataić czuła się obowiązaną 27. 

25 Być może, mowa o S t a n i s ł a w i e  W a ń k o w i c z u, który w latach 1802–1806 był marszałkiem 
gubernialnym Mińska. 

26 Obecnie miasteczko litewskie, położone w okręgu szawelskim.
27 Warto nadmienić, że początkowe partie tekstu łudząco przypominają treść pierwszego artykułu 

poświęconego świadectwu – wówczas jeszcze Julii – Mieczysławskiej, opublikowanego na łamach 
polskiej prasy. Relację fałszywej ksieni podała „Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego” (1845, 
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Manuskrypt kórnicki nie zawiera partii tekstu dotyczącej pobytu sióstr w Połocku, 
poprzedzającego przybycie do Miadzioł. Brakującą treść można jednak zrekonstru-
ować na podstawie wspomnianej już relacji, Les Religieuses basiliennes de Minsk, 
umieszczonej na łamach „L’Ami de la religion et du Roi”. Materiał zawarty w cyto-
wanym rękopisie kórnickim jest prawie tożsamy z francuską publikacją, różnią się 
one tylko dwoma elementami: datą wprowadzenia ukazu (być może, pomyłka ta 
była błędem druku) oraz danymi personalnymi jednej ze zmarłych sióstr (francu-
skojęzyczna odmiana podaje Rozalię Zabłocką, a kórnicka Onufrię Laudańską). 
Relacja w języku francuskim, Les Religieuses basiliennes de Minsk, została poprze-
dzona wstępem, informującym czytelnika o tym, że jej podstawę stanowi oficjalny 
dokument – protokół sądu metropolitalnego w Poznaniu. Treść dokumentu nie 
pokrywa się wszakże z zeznaniem złożonym 14 VIII 1845 w obecności księży Thi-
nela i Urbanowicza.

W publikacji na łamach „L’Ami de la religion et du Roi” pojawia się imię „Julia”, 
które jest znaczące również w tytule rękopisu kórnickiego. Nie zostanie ono nato-
miast użyte w zeznaniach udostępnionych przez prasę francuską po posłuchaniu, 
które dał fałszywej zakonnicy papież Grzegorz XVI między 6 XI a 6 XII 1845. Ży-
wotność dotycząca posługiwania się formułą „Julia, z zakonu M a k r y n a  M i e-
c z y s ł a w s k a” (czy też „Julia, w zakonie M a k r y n a  M i e c z y s ł a w s k a”) była 
niezwykle krótka. Można tu podać dokładną datację, która wiąże się z dwoma 
publikacjami w polskiej prasie (przywołane już wzmianki: na łamach „Gazety Ko-
ścielnej” – Klasztor bazylianek w Mińsku, oraz 2-częściowe Opowiadanie Julii  
Mieczysławskiej, w „Gazecie Wielkiego Księstwa Poznańskiego” 28) i z wymienioną 
relacją Les Religieuses basiliennes de Minsk. Warto również dodać, że w tomie 3  
Historii Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego autorstwa Pawła Smolikow-
skiego imię „Julia” pojawia się w przywołanych wspomnieniach Mieczysławskiej 
z dzieciństwa, w których mówiła o sobie, używając deminutywu „Julka” 29. fakt ten 
może stanowić argument przeciwko hipotezie ks. Urbana (podjętej przez Jacka 
Dehnela w powieści Matka Makryna 30), jakoby za Mieczysławską podawała się 
Irena Wińczowa 31. Nieścisła jest również informacja na temat wieku fałszywej ba-
zylianki. Tytuł dokumentu wskazuje, iż w chwili spisywania opowieści w sier- 

nry 235–236, z 8–9 X) jako Opowiadanie Julii Mieczysławskiej. Przełożonej zakonu bazylianek 
w Mińsku. Artykuł ten przedstawiony był jako przedruk z „Kölnische Zeitung” (1845, nr z 30 IX), 
przywołany przez ks. Urbana. To drugie wspomnienie o Mieczysławkiej w prasie poznańskiej po-
jawiło się niemalże dwa miesiące po przybyciu ksieni do Poznania i miesiąc po przyjeździe do Pa-
ryża. Wcześniejszy artykuł – Klasztor bazylianek w Mińsku, streszczający historię prześladowanych 
bazylianek, opublikowany był w „Gazecie Kościelnej” (1845, nr 40, z 6 X, s. 311). 

28 Redaktorem naczelnym dziennika był wówczas dr Jan Rymarkiewicz.
29 P. S m o l i k o w s k i, Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. T. 3. Kraków 1895, 

s. 17.
30 P. D e h n e l, Matka Makryna. Warszawa 2014. 
31 Można zauważyć, iż hipoteza ks. U r b a n a  (Makryna Mieczysławska w świetle prawdy, s. 117–132) 

oparta jest na jednej rozmowie odbytej z siostrą zakonną – Katarzyną Mariawitką, dawną opiekun-
ką konwertytów pochodzenia żydowskiego. Nie istnieją wszakże niezbite dowody na poparcie 
koncepcji, że kobieta podająca się za Makrynę Mieczysławską i Irena Wińczowa to ta sama osoba. 
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pniu 1845 ksieni liczyła lat 60. Tego samego roku na łamach „Journal des villes et 
des campagnes” podawano, iż wiek Mieczysławskiej to 64 lata 32.

Pewne wątpliwości budzić może data roczna rozpoczęcia prześladowań z rąk 
Siemaszki. Podług manuskryptu miał to być rok 1837, natomiast w Opowiadaniu 
Makryny Mieczysławskiej... widnieje rok 1838 (O 1). Ponadto z dokumentu kórnic-
kiego dowiadujemy się, że biskup-apostata dał zakonnicom pięć miesięcy na skło-
nienie się ku zmianie wiary, wersja zaś drukowana w Paryżu mówi o trzech. Róż-
nica zachodzi również w przypadku personaliów i wieku pierwszej śmiertelnej 
ofiary prześladowań Siemaszki. Zgodnie z manuskryptem była to Onufria Laudań-
ska, „60 lat wieku mająca”, w wersji drukowanej utrzymywano, że była to „57 lat 
mająca, 30 lat już zakonnicą, nazywała się Rozalia Lauszecka” (O 6). W Opowia-
daniu Makryny Mieczysławskiej podano także, iż 60 sierot lamentowało na widok 
sióstr wyganianych z zakonu, ponadto przedstawiono scenę, w której ksieni, niczym 
Chrystus, niesie krzyż, oparłszy go o lewe ramię i prawy bok (O 6–7). Różne jest też 
tempo wędrówki bazylianek. W rękopisie kórnickim zakonnice przez pierwsze dwa 
dni miały pokonać dystans o długości 6 mil; w wersji drukowanej 8 – pierwsze- 
go dnia, następnie „ośm lub dziewięć” (O 7). Nadmieńmy również, że według prze-
kazu kórnickiego siostry przybyły do Witebska po 6 dniach, a w Opowiadaniu 
Makryny Mieczysławskiej – po 7 (O 8). Publikację wzbogaca także informacja na 
temat wezwania, pod jakim znajdował się klasztor bazylianek witebskich, czyli 
Świętej Trójcy (O 8). Ponadto w druku pojawia się nazwisko przełożonej tychże 
sióstr – Euzebii Tymińskiej, która wraz z 12 miejscowymi zakonnicami była „odda-
na na posługi” czernicom (O 9) (w rękopisie mowa o 14 bazyliankach). 

Z Opowiadania Makryny Mieczysławskiej dowiadujemy się również, iż prześla-
dowcą witebskim sióstr miał być apostata – Michalewicz, który rzekomo przyczynił 
się do śmierci drugiej zakonnicy – Kolumby Górskiej (O 14). W manuskrypcie kór-
nickim czytamy o ofierze czernic: Klarze Żółkiewskiej, która straciła życie w wyni-
ku wyłupania oka głownią. Dodajmy, że w wersji drukowanej miast Żółkiewskiej 
widnieje Nepomucena Grotkowska, która zmarła w wyniku uderzenia polanem 
w głowę przez siostrę Ihumenę (O 15). Druk zaznajamia nas także z nazwiskami 
sióstr: Zuzanny Rypińskiej i Koletty Sielawianki, które również miały zginąć w Wi-
tebsku. W rękopisie zaś mowa o trzech (a w tej liczbie – o Gertrudzie Brząśnickiej 
oraz dwóch bezimiennych siostrach). 

Czytelnik nie pozna z lektury manuskryptu losów bazylianek podczas ich prze-
trzymywania w Połocku. Szczegóły te można jednak streścić za wspomnianym 
dokumentem z „L’Ami de la religion et du Roi”. Po przybyciu do Spasu zakonnice 
zostały oddane pod władzę swojego byłego spowiednika – Michajłowicza. Siostry 
prócz prac wewnątrz klasztoru musiały wykonywać roboty budowlane i asystować 
kamieniarzom podczas wznoszenia pałacu dla Siemaszki. Wtedy życie straciły trzy 
zakonnice. Arcybiskup, sfrustrowany niezłomnością sióstr, postanowił zastosować 
nowe kary cielesne w postaci kijów wymierzanych każdej z zakonnic w środy i piąt-
ki. Biskup-apostata zadekretował 30 kijów, a Michajłowicz zwiększył ich liczbę 
o 20 kolejnych. W wyniku tej kary zmarła jedna z sióstr. Wiadomość o tak surowym 

32 Une Martyre polonaise. „Journal des villes et des campagnes” 1845, nr z 21 XI, s. 5–6.
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postępowaniu wywołała oburzenie w całym kraju. Stary generał armii rosyjskiej, 
do którego dotarły wieści o kaźni zakonnic, podczas swojego pobytu w Połocku 
odwiedził Michajłowicza i orzekł: „powieszę Cię, łotrze. Car powie: starzec postradał 
zmysły, ale i tak zostaniesz powieszony” 33. Wydarzenie to wpłynąć miało na Mi-
chajłowicza, który zaprzestał wymierzania kijów zakonnicom. Później od nowa je 
prześladowano: w tym głodzono oraz usiłowano zastraszyć siostry żywym ogniem, 
poprzez umieszczenie ich w kręgu płonących gałęzi. Następnie czytamy relację, iż 
w wyniku zbyt często powtarzających się prób pomocy ze strony mieszkańców 
zakonnice zostały przeniesione gdzie indziej, tj. do Miadzioł. Dalsza część historii 
pokrywa się z tą zamieszczoną w kórnickim rękopisie.

Warto dodać, iż połockim prześladowcą sióstr podług opublikowanego Opowia-
dania Makryny Mieczysławskiej był Iwan Wierowkin 34. 

Rękopiśmienna wersja historii ksieni bazylianek zawiadamia nas, jakoby mnisz-
ki w Miadziołach miały budować oficynę dla Michajłowicza. Tymczasem w Opowia-
daniu Makryny Mieczysławskiej mówi się tylko o wznoszeniu pałacu dla biskupa 
Siemaszki. Obie odmiany tekstu zgodne są jednak co do liczby sióstr, które straciły 
życie w trakcie prac murarskich: zarówno druk, jak i manuskrypt podają bowiem 
liczbę trzy. Różnica zachodzi wszakże w przypadku śmierci apostaty Michajłowicza, 
mającego – prawdopodobnie w wyniku kary Bożej, za swe przewinienia po pijanemu 
utopić się w kałuży. Druk wydarzenie to osadza w Witebsku (O 24), według rękopi-
su zaś śmierć nastąpiła w Miadziołach. Należy odnotować ponadto odmienną liczbę 
zakonnic rzekomo zbiegłych z miejsca rosyjskiej kaźni. W manuskrypcie kórnickim 
mowa jest bowiem o 10 siostrach (w tym dwóch mających ujść prześladowaniom 
w towarzystwie ksieni i jej śladem udać się do Rzymu). W Opowiadaniu Makryny 
Mieczysławskiej czytamy tylko o trzech zakonnicach, które zbiegły wraz z przełożo-
ną (O 64–65). W wersji drukowanej podano, iż Mieczysławska uciekła z siostrami: 
Euzebią Wawrzecką, Klotyldą Konarską, Ireną Pomarnacką (O 58), natomiast w rę-
kopisie kórnickim znajdują się wyłącznie nazwiska Konarskiej i Pomarnackiej. 

Interesujące dla kolacjonowania innych wersji opowiadających o represjach 
wprowadzonych wobec bazylianki wydaje się wspomnienie w omawianym tu ma-
nuskrypcie miejscowości Kroże 35, która – prócz francuskiej publikacji – nie poja-
wiła się w późniejszych relacjach dotyczących prześladowania sióstr. Miejscowość 
ta stanowiła ważny punkt w budowaniu narracji martyrologicznej polskiego naro-
du. To właśnie w gimnazjum w Krożach nauczycielem był Jan Sobolewski – przy-
jaciel Adama Mickiewicza, o którym pamięć została utrwalona w części III Dziadów. 
frapujące wydaje się zakończenie rękopisu. Zaznaczono w nim, iż przełożona 
Mieczysławska nie udzieliła dokładnych informacji na temat trasy podróży do Po-
znania, gdyż pewne detale tej historii „zataić czuła się zobowiązaną” 36 (w później-

33 Les Religieuses basiliennes de Minsk, s. 123.
34 Zgodnie z treścią zeznań rzymskich duchowny miał chodzić za siostrami z powrozem powiązanym 

w węzły i bezlitośnie smagać nim zakonnice. „Powróz” to po rosyjsku „wieriewka” – wszystko więc 
wskazuje na to, iż Iwan Wierowkin jest kolejnym zmyśleniem.

35 Wzmianka o miejscowości Kroże poprzez odniesienie do Dziadów mogła być próbą uformowania 
Makryny Mieczysławskiej na kształt romantycznej, narodowej męczennicy.

36 fragment ten wykorzystał D e h n e l  w powieści Matka Makryna. 
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szych relacjach niechęć do zdradzania szczegółów tłumaczono na ogół słabą pa-
mięcią zakonnicy). 

Zastanawiające się wydaje, dlaczego polski rękopis opowieści Mieczysławskiej 
przetłumaczonych i opublikowanych we francji znalazł się w kórnickiej posiadłości 
rodziny Działyńskich. Z pewną dozą ostrożności można postawić hipotezę, iż właśnie 
tam był przygotowany. Wszystko wskazuje, że nie bez powodu w 1927 roku ksiądz  
Majkowski, stwierdził, iż „pobyt Makryny Mieczysławskiej w Poznaniu spowity jest 
wieloma tajemnicami” 37. Jan Wszołek zauważył, że poznańska prasa nie odnotowa-
ła wizyty rzekomej ksieni na terenie ówczesnej archidiecezji gnieźnieńsko-poznań-
skiej. Zdaje się, iż autor słownikowego hasła „Makryna Mieczysławska” przekonanie 
o utrzymywaniu w tajemnicy pobytu bazylianki w Poznaniu z „obawy przed władza-
mi rosyjskimi” zaczerpnął z książki Majkowskiego. Co warto podkreślić, sytuacja 
unitów na Wschodzie była często poruszana na łamach „Gazety Kościelnej” – kato-
lickiego tygodnika, wychodzącego od 1843 roku pod redakcją ks. Jana Jabczyńskie-
go, kanonika kapituły metropolitalnej poznańskiej 38. Np. w numerach z 8 i 14 VII 
1845 opublikowany został w dwóch częściach Pamiętnik ks. Konstantego Kuźmickie-
go, zakonu bazylianów na Litwie, jako naocznego świadka, o zniesieniu gwałtownym 
unii kościoła ruskiego z rzymskim, którego objętość znacznie przekraczała typowy 
rozmiar artykułów drukowanych w dziale Rozprawy i rzeczy religijne. Tuż po krótkim 
wstępie dotyczącym okoliczności zerwania unii przez Rosję carską, podpisany 
„Ksiądz S. z Galicyi” (który – jak można mniemać – najprawdopodobniej dokonał 
wyboru poszczególnych fragmentów tekstu) przywołał postać apostaty Siemaszki 39:

Znalazł się człowiek, który dla pozornych błyskotek, dla okazania przed światem swoich minister-
skich zdolności, dla przypodobania się swojemu monarsze, a może dla zaspokojenia własnych chęci, 
i dla doprowadzenia do skutku zamiarów od dawna już w sercu swojemu uknowanych, z krzywdą ko-
ścioła prawowiernego, hańbiący ten prawdziwego katolika przyjął na siebie obowiązek. Tym człowiekiem 
jest Józef Siemaszko, byłej brzesko-litewskiej diecezji biskup. [...] 

Tak więc wilk drapieżny przyodziany niewinnością baranka stanął na czele trzody, którą postano-
wił w bezdenną zagrzebać przepaść 40. 

W Opowiadaniu Makryny Mieczysławskiej stwierdzono jakoby Siemaszko: 

poznawszy prawdę jedyną, która podług niego jest w Wierze tak zwanej Prawosławnej, do przyjęcia tej 
wiary a odstąpienia Kościoła Rzymskiego i reguły Ś. Bazylego, jako Pasterz owieczki swoje z miłością 
wielką zachęca i wzywa. [O 1] 

W tej relacji ksieni bazylianek przywołany został również wątek zamiłowania 
biskupa Siemaszki do kosztowności. Mieczyławska wyznaje: 

Potem policzkując mię okrutnie, wybił ząb jeden, który ja uczuwszy na języku a z ust wyjąwszy, 

37 M a j k o w s k i, Listy Matki Makryny, s. 8.
38 Choćby 1 IX 1845, a więc najprawdopodobniej niekrótko po wyjeździe Mieczysławskiej z Poznania, 

w „Gazecie Kościelnej”, w rubryce Doniesienia kościelne, opisywano trudną sytuację Kościoła na 
Wschodzie.

39 Autor czy też montażysta wzmiankowanego fragmentu pamiętnika podał m.in. także fałszywy ży-
ciorys Siemaszki.

40 [Ks. S. z  G a l i c y i], Pamiętnik ks. Konstantego Kuźmickiego, zakonu bazylianów na Litwie, jako 
naocznego świadka, o zniesieniu gwałtownym unii kościoła ruskiego z rzymskim. „Gazeta Kościel-
na” 1845, nr z 8 VII, s. 209–210. 
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ofiarowałam Siemaszce, mówiąc: Weź ten ząb na pamiątkę najpiękniejszego czynu twego, wsadź go 
między ordery przykrywające kamienne serce twoje; a będzie błyszczał bardziej aniżeli drogie kamienie, 
za które sprzedałeś swą duszę. [O 23]

Co warto podkreślić, autorzy drukujący w „Gazecie Kościelnej” podjęli temat 
losów Mieczysławskiej dopiero po głośnych publikacjach we wrześniu w prasie 
paryskiej (np. w „L’Hermine” 30 IX 1845 czy w „L’Ami de religion et du Roi” 20 IX 
1845). 6 X 1845 w „Gazecie Kościelnej” w dziale Rozmaitości zanotowano, iż „jedna 
z tych nieszczęśliwych [bazylianek], licząca przeszło 60 lat życia, a 36 lat pobytu 
w zakonie, ucieczką się ratowała i udawszy się przez Żmudź, szczęśliwie dostała 
się za granicę” 41. Któryś z przypisów do historii prześladowanych sióstr zakonnych 
zawierał odniesienie do wydrukowanego wcześniej artykułu o represjach wobec 
bazylianów. W następnym numerze wspominając o zniesieniu unii, zawarto słowa 
korespondujące z treścią Opowiadania Makryny Mieczysławskiej: 

Rząd umie wszędzie stosować się do wyobrażeń ludu, a zawsze na swoję korzyść i zgubę katolicy-
zmu. Oderwał on z orężem w ręku unitów od kościoła, ale cóż dalej robi? Ponieważ lud prosty w zebra-
nych prowincjach nic wcale o tym oderwaniu nie wie, bo go nikt pod karą Syberu objaśnić nie może, 
więc odstępcy kapłani noszą dawny swój ubiór księży łacińskich, nie zawsze zapuszczają brody i gdzie-
niegdzie tylko za szczególną łaską Cesarz pozwala odstępcom zmieniać rewerendę na togę, a po kilku 
latach zapuścić brodę w nagrodę zasług 42. 

Pisząc o ks. Michalewiczu/Michajłowiczu – bazylianinie, który dokonał kon-
wersji – poczyniono uwagę o zmianie w jego wyglądzie zewnętrznym: 

Gdy przyszła była wiadomość o odstępstwie od Wiary trzech Biskupów Unickich, i prześladowaniu 
rozpoczętym po innych miejscach, on nas utwierdzał w Wierze ze szczególną a prawdziwie ojcowską 
i apostolską żarliwością. Odłączone od niego, wzdychałyśmy za nim. Aż oto w tydzień po naszym do 
Witebska przybyciu, zjawia się nam postać jego, ale z brodą przyprawną: otwierają się usta jego, ale ze 
słowami fałszu i z mową moskiewską [...]. [O 10–11]

W narracji ks. Urbana jako miejsce kluczowe dla zainicjowania popularności 
Mieczysławskiej wśród polskiej emigracji i międzynarodowej opinii publicznej jawił 
się Paryż. O stolicy Wielkiego Księstwa Poznańskiego kapłan ten pisał dość zdaw-
kowo. Wspomniał, iż zakonnica nawiedzająca stolicę francji 10 IX 1845:

Przywiozła ze sobą listy polecające z Poznania, mianowicie od jenerała Chłapowskiego, Jana Koź-
miana (później słynnego kapłana) i arcybiskupa Przyłuskiego, w których przedstawiono ją kolonii polskiej 
w Paryżu jako ofiarę prześladowania religijnego na Litwie 43. 

Bardziej doceniał pobyt ksieni bazylianek w Poznaniu Zbigniew Sudolski, twier-
dząc, że „Mieczysławska dostarczyła znakomitych i nowych argumentów przeciw 
zaborcom, była też żywym świadectwem” 44. Na nieobecną w stanie badań postać 
zaangażowaną w sprawę „poznańskiego wątku” Mieczysławskiej wskazał Jan Wszo-
łek w 1975 roku, autor jej hasła w Internetowym polskim słowniku biograficznym: 

41 Klasztor bazylianek w Mińsku, s. 8. 
42 Doniesienia kościelne: Królestwo Polskie. „Gazeta Kościelna” 1845, nr 41, z 13 X, s. 328. fragment 

ten jest szczególnie istotny dla treści wydanego jesienią Opowiadania Makryny Mieczysławskiej. 
43 U r b a n, Makryna Mieczysławska w świetle prawdy, s. 11.
44 Z. S u d o l s k i, Między kłamstwem i prawdą. W 150-lecie sprawy matki Makryny Mieczysławskiej. 

„Przegląd Powszechny” 1995, nr 7/8, s. 78.
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Przez Prusy Wschodnie przybyła w sierpniu do Poznania i zatrzymała się w klasztorze szarytek. 
T. Działyński polecił spisać jej opowiadanie, a kopie przesłał do Hotelu Lambert oraz do Monachium 
i Londynu. Z rozkazu arcybpa L. Przyłuskiego lekarze dokonali oględzin jej ciała i potwierdzili istnienie 
śladów opisanych przez nią tortur. Z obawy przed władzami rosyjskimi pobyt M-iej w Poznaniu utrzy-
mywano w tajemnicy 45. 

Wgląd w korespondencję Tytusa Działyńskiego rzuca więcej światła na kwestię 
jego zaangażowania w sprawę przekazania polskiej emigracji w Paryżu – spisanej 
w Kórniku (lub w Poznaniu) – historii Mieczysławskiej. Ważnych informacji dostar-
cza zwłaszcza fragment jego listu adresowanego do żony – Celiny Działyńskiej, 
przebywającej wtedy w stolicy francji:

Pan Kielisiński wiezie Ci dla księcia Adama tu spisany i niewiarogodny opis dziwnych męczarni, 
jakie wycierpiały [---] bazylianki w Mińsku i [ich] przełożona – arcygodna kobieta, panna Mieczysławska, 
która jedzie z Paryża do Rzymu. Bardzo Was wszystkich proszę o największe względy dla niej. Jan 
Kielisiński ustnie Ci resztę opowie 46.

Działyński przekazał relację dotyczącą kaźni przełożonej mniszek z Mińska 
przywódcy Hotelu Lambert za pośrednictwem ówczesnego sekretarza Biblioteki 
Kórnickiej Kajetana Kielisińskiego. Nie dziwi fakt, iż prośbę o „największe względy” 
dla Mieczysławskiej skierował Działyński bezpośrednio do żony, która rok przed 
zjawieniem się ksieni bazylianek założyła w Poznaniu Towarzystwo Dobroczynności 
Dam Polskich (przekształcone w 1853 roku w Towarzystwo Pań Miłosierdzia św. 
Wincentego à Paulo), działające przy klasztorze szarytek, gdzie przebywała Mieczy-
sławska 47. Co równie ważne, list ten zdradza, że już w sierpniu 1845 w Poznaniu 
pojawił się pomysł podróży ksieni z Paryża do Rzymu, czyli że nie stało się to za 
namową polskich emigrantów w stolicy francji! Można zatem sformułować domysł, 
iż plan przedstawienia papieżowi Grzegorzowi XVI historii bazylianek prześladowa-
nych za wiarę narodził się jeszcze podczas pobytu Mieczysławskiej w Poznaniu. Nie 
bez znaczenia dla tego zamysłu jest fakt, że w Rzymie trwały wtedy prace nad 
konkordatem między Stolicą Apostolską a Imperium Rosyjskim, które polska emi-
gracja chciała storpedować 48.

Zaprezentowane w niniejszym artykule materiały odsłaniają nie znane dotych-
czas relacje łączące dwór kórnicki z Paryżem (rozgłoszenie historii Mieczysławskiej). 
Pewne jest, że w bibliotece majątku Działyńskiego znajdował się dokument, które-
go przekład wydrukowano na łamach francuskiej prasy. fakt ten, jak i szereg innych 
tu wymienionych ustaleń pozwala postawić tezę, iż Działyński był współtwórcą 
akcji propagandowej, związanej z upowszechnieniem historii Mieczysławskiej. Brak 

45 J. W s z o ł e k, Irena Julia Makryna Mieczysławska. Hasło w: Internetowy polski słownik biogra-
ficzny. Na stronie: https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/irena-julia-makryna-mieczyslawska 
(data dostępu: 8 III 2019). 

46 T. D z i a ł y ń s k i, list do C. Działyńskiej, z sierpnia 1845, s. 314–315. Na stronie: http://www.
wbc.poznan.pl/Content/20059/Listy%20Tytusa.pdf (data dostępu: 8 III 2019). 

47 Informacja ta pochodzi z dokumentu opublikowanego przez ks. E. M a j k o w s k i e g o  w periody-
ku cerkwi greckokatolickiej w Polsce „Biblioteka Zapisków Czynów św. Bazylego Wielkiego” w 1928 
roku (s. 85). 

48 Zob. więcej o relacjach polskiej emigracji z Watykanem: J. f i e ć k o, Rosja Krasińskiego. Rzecz 
o nieprzejednaniu. Poznań 2005, s. 318–325, 366–382.
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natomiast materiałów wskazujących na próbę zweryfikowania przez Działyńskiego 
oraz arcybiskupa Przyłuskiego prawdziwości relacji przełożonej mniszek w Mińsku.

Można zatem przypuszczać, iż przedstawiony tu dokument ze zbiorów Biblio-
teki Kórnickiej stanowił jedną z najwcześniejszych odmian opowiadania fałszywej 
bazylianki. Można też sformułować hipotezę, że faktografia zawarta w kolejnych 
wersjach opowiadań Mieczysławskiej podlegała licznym zmianom. Pozwala to na 
przypuszczenie, iż podstawowym celem opublikowania wspomnień „bazylianki” 
była nie tyle prawda, ile aspekt propagandowy oraz zaprezentowanie Mieczysław-
skiej jako żywego dowodu na męczeństwo za wiarę na terenach zaboru rosyjskiego 49.

Kształt oraz losy omawianego rękopisu w stopniu ścisłym splatają się z poznań-
skimi, a szerzej – wielkopolskimi – losami Makryny Mieczysławskiej. Dodatkowe 
prace i analizy przeprowadzane nad jego treścią, okolicznościami powstania czy 
autorstwem – mogą przyczynić się do rozwiązania wielu zagadek związanych z hi-
storią fałszywej bazylianki. Okazuje się, iż głębsze zrozumienie wątku poznańskie-
go historii Mieczysławskiej pozwoli nie tylko przypomnieć i uzupełnić epizod pomi-
jany dotąd w badaniach, w tym dotyczący faktycznego czasu pobytu ksieni w sto-
licy Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Można będzie precyzyjniej przedstawić rolę 
Tytusa Działyńskiego i jego sekretarza, Kajetana Kielisińskiego, role Dezyderego 
Chłapowskiego i Jana Koźmiana, zaangażowanie arcybiskupa Leona Przyłuskiego 
w sprawy bohaterki, jak i jego wcześniejsze kontakty ze zmartwychwstańcami. 
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SOURCES fROM BIBLIOTEKA KÓRNICKA (THE KÓRNIK LIBRARY) TO MAKRYNA  
MIECZYSŁAWSKA’S HISTORY

The paper is a description of an anonymous manuscript, treasured in The Kórnik Library of the Polish 
Academy of Sciences, the content of the said manuscript refers to the paper published October 16th, 
1845, of an article Les Religieuses basiliennes de Minsk (The Basilian Monks of Minsk) in the french 
“L’Ami de religion et du Roi” (“A friend of Religion and the King”) that relates the course of the supposed 
persecutions of a Basilian abyss, Makryna Mieczysławska, by the apostate bishop Józef Siemaszko. 
Tracing the circumstances of Mieczysławska’s “Poznań case,” the authors prove that the manuscript 
is not the only evidence that links the Kórnik manour of the Działyński family with the issue of the 
alleged abyss of the Minsk Basilians. Additionally, contrasting the manuscript in question with other 
handwritten and press sources allows the authors to indicate the field of further research in the po-
litical confabulation story of Makryna Mieczysławska.

49 Warto mieć na uwadze również polityczny wymiar opowieści podanej Grzegorzowi XVI. Na ten 
wymiar składałyby się próby przekreślenia negocjacji między papieżem a Imperium Rosyjskim 
dotyczące konkordatu. Rozmowy prowadzone w ciszy przyniosły stronie rosyjskiej znaczące korzy-
ści, np. księża łacińscy ze Stolicą Apostolską kontaktować się musieli za pośrednictwem zwierzch-
ników rosyjskich. 
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NOWI GRECY, CZYLI POLSKI ROMANTYZM Z NIEMIECKIM AKCENTEM

M a c i e j  J u n k i e r t, NOWI GRECY. HISTORYZM POLSKICH ROMANTYKÓW 
WOBEC NARODZIN ALTERTUMSWISSENSCHAfT. (Recenzenci: Elżbieta Dąbro- 
wicz, Jens Herlth). Poznań 2017. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza, ss. 280. „filologia Polska”. Nr 188.

Kiedy friedrich Schiller pisał: „Zaledwie opuściła nas gorączka galomanii, / A już 
grekomania jeszcze gorętsza wybucha” 1, drwił sobie z młodszego pokolenia, zwłasz-
cza z friedricha Schlegla, który w 1797 roku opublikował rozprawę Über das Stu-
dium der griechischen Poesie (O studiowaniu poezji greckiej). Schillerowi nie cho-
dziło jednak o same studia nad literaturą czy kulturą starożytnych Greków, tylko 
raczej o ich zastosowanie. W Schleglu widział klasycystę, traktującego poezję an-
tyczną jako cel ostateczny (a nowoczesną poezję postrzegającego zaledwie jako coś 
interesującego 2), tymczasem dla niego – autora rozprawy O poezji naiwnej i senty-
mentalnej – kultura starogrecka stanowiła medium autorefleksji i humanistycznej 
(auto)kreacji. Zainteresowanie antykiem w rozumieniu Schillera było, jak to ujął 
Alexander Honold, „kompromisem” streszczającym się w maksymie: „Bądź jak 
Grecy, ale stań się sobą; idź śladem ich ponadczasowego piękna, ale nie naśladuj 
ich” 3. Z perspektywy czasu widać zresztą wyraźnie, że Schiller mylił się w ocenie 
Schlegla, bo teoretyk ruchu wczesnoromantycznego reprezentował od początku 
stanowisko elastyczne, czego przykładem jest fragment z „Athenäum”: „Chyba 
każdy znalazł u starożytnych to, czego potrzebował czy sobie życzył, zwłaszcza 
samego siebie” 4. Słowa te można uznać za skierowaną do idealistów, z Schillerem 
na czele, odpowiedź historyka literatury, który w dziejach odnajduje coś więcej niż 
tylko instrument doskonalenia siebie (a przez to także społeczeństwa i może pań-
stwa). Schlegel sformułował tu jednocześnie zasadę hermeneutyczną własnej dzia-

1 f. S c h i l l e r, Die zwei Fieber. Cyt. za: E. B e h l e r, Friedrich Schlegels Studium-Aufsatz und  
der Ursprung der romantischen Literaturtheorie. W: f. S c h l e g e l, Über das Studium der griechi-
schen Poesie 1795–1797. Hrsg. E. B e h l e r. Paderborn 1981, s. 115.

2 Zob. S c h l e g e l, op. cit., s. 139–143.
3 A. H o n o l d, Nach Olympia. Hölderlin und die Erfindung der Antike. Berlin 2002, s. 23.
4 f. S c h l e g e l, [„Athenäums”-Fragmente]. W: „Athenäums”-Fragmente und andere Schriften. Hrsg. 

A. H u y s s e n. Stuttgart 2005, s. 95.
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łalności krytycznej, translatorskiej i popularyzatorskiej: albo nasze podejście do 
starożytności będzie twórcze, albo będzie niewiele warte 5.

O tym, że grecki mit (Griechenmythos) zawsze był wielowarstwowy i pełen pa-
radoksów, świetnie przypomina książka habilitacyjna Macieja Junkierta Nowi 
Grecy. Historyzm polskich romantyków wobec narodzin Altertumswissenschaft. 
W owym micie – tak chyba można ująć najważniejszą hipotezę badacza – krzyżują 
się i kondensują dwa zagadnienia niezwykle doniosłe w genezie nowoczesności 
(i w dyskursie o niej) w Niemczech, w Polsce i w całej Europie: historyzm oraz na-
cjonalizm 6. To bynajmniej nie truizm, autor pokazuje bowiem, jak doszło do nie-
słychanie ciekawej koegzystencji mitologii i historyczności. Otóż poszukiwanie 
ideału – niepowtarzalnego piękna Grecji – wymagało refleksji nad tym, w jakich 
warunkach greckie piękno powstało i, co nie mniej ważne, jak mogło tak szybko 
zniknąć. „Całość swojego duchowego kształtu stworzyli sobie sami”, pisał o Grekach 
wspomniany już młodszy Schlegel, jeden z głównych bohaterów książki 7. Na pew-
no nie jest to historiografia w dzisiejszym rozumieniu, to pogląd h i s t o r y z u j ą c y, 
wskazuje on bowiem na fakt stawania się kultur, a szczególnie tej konstelacji, 
która prowadziła do powstania „klasycznej” Grecji. Z kolei w dyskursie nacjonali-
stycznym historia klasycznej Grecji, zwłaszcza Aten, odgrywa ważną rolę jako 
lekcja zjednoczenia wolnych obywateli i zarazem ostrzeżenie przed „rozkładem” 
społeczeństwa (inaczej ma się rzecz ze Spartą, o czym autor też pisze).

W perspektywie greckiego mitu pełna realizacja ideału jednostki nie stoi 
w sprzeczności z integracją kultury. Dlatego ów mit może być używany w celach 
subwersywnych wobec sztywnej państwowości pruskiej (tak było z młodym Johan-
nem Joachimem Winckelmannem ás. 53ñ), ale też jako dyskurs legitymizujący 
pruski projekt państwowy (reformy oświaty dokonane przez Wilhelma von Hum-
boldta ás. 57–62ñ) oraz – tu dochodzimy do jądra koncepcji Junkierta – w retoryce 
antykolonialnej, którą przejęli polscy romantycy, począwszy od Joachima Lelewela, 
przez Kazimierza Brodzińskiego i Maurycego Mochnackiego, a skończywszy na 
Adamie Mickiewiczu. Polacy jako „nowi Grecy” to zjawisko opisane wcześniej – co 
wielokrotnie podkreśla autor – m.in. przez Jerzego Axera. Ów czołowy w ostatnich 
dekadach badacz polskiej recepcji antyku udowodnił, że paradygmat rzymski – 
latinitas jako system symboliczny – skompromitował się w wyniku klęski I Rzeczy-
pospolitej i że „nastąpił wówczas fundamentalny dla polskiej kultury zwrot helle-
nistyczny” (cyt. na s. 19). Natomiast Junkiert wskazuje, że zwrot ten charaktery-
zował się ambiwalencją: grecki mit był już zajęty przez kolonizatorów, w związku 
z czym „nowi Grecy”, chcąc nie chcąc, musieli się zmagać z niemieckim pochodze-

5 Słynny fragment manifestu O. M a n d e l s z t a m a  (Słowo i kultura. á1921ñ. W: Słowo i kultura. 
Szkice literackie. Przekł., koment. R. P r z y b y l s k i. Warszawa 1972, s. 196): „wczorajszy dzień 
jeszcze się nie narodził”, będzie radykalną realizacją tej zasady. Przypomnijmy, że w młodości, 
podczas swych heidelberskich studiów, Mandelsztam był „neoklasycystą”.

6 Pojęcia nacjonalizmu J u n k i e r t  używa najczęściej w sensie „anglosaskim”, czyli deskryptywnym, 
nie zaś oceniającym (s. 43).

7 f. S c h l e g e l, Geschichte der alten und neuen Literatur. Vorlesungen, gehalten zu Wien im Jahre 
1812. W: Kritische Schriften und Fragmente. Hrsg. E. B e h l e r, H. E i c h n e r. T. 4: 1812–1823. 
Paderborn 1988, s. 10. Junkiert cytuje ten fragment w bardziej wolnym tłumaczeniu (s. 66–67).



RECENZJE I PRZEGLąDY 195

niem swojej nowej tożsamości symbolicznej. Tej często nieoczywistej aktywności 
intelektualnej nie odzwierciedlają polonistyczne studia nad romantyzmem ani też 
polska humanistyka w ogóle, zaniedbująca źródła niemieckie. Autor domaga się 
zatem, by zauważyć i potraktować właściwie ów temat – wychodzi bowiem z zało-
żenia, że w imię powściągliwości historyczno-politycznej nie można ignorować czy 
tabuizować „tendencji do modyfikowania wcześniejszych niemieckich rozważań na 
potrzeby własnej [tj. polskiej] kultury i historii” (s. 19).

Junkiert ma znakomite wyczucie podwójnego podłoża XVIII- i XIX-wiecznych 
nawiązań do antyku. Jeśli przywołuje słowa Mochnackiego o epoce, w której „sta-
rożytnych i nadsekwańskich wzorów powaga w Niemczech zaczęła tanieć” (cyt. na 
s. 91), to wie, że nie należy tego czytać jako obiektywnego opisu sytuacji, w której 
Niemcy już nie potrzebowali – jak by powiedział Schiller – ani galomanii, ani gre-
komanii. Rozumie, że w ten sposób krytyk romantyczny przygotowuje przestrzeń 
dla p o l s k i e j  greckości. Mochnacki „wyraźnie dystansuje się od niemieckiego 
modelu wykorzystania starożytności”, od „próby uczynienia Polaków współczesny-
mi Grekami” (s. 91). Ale to dopiero jeden aspekt wnikliwej lektury Junkierta. Dru-
gi, nie mniej istotny, polega na dostrzeżeniu, w jakim stopniu, pisząc o greckiej 
„niepowtarzalności”, Mochnacki bezpośrednio „wykorzystał argument zaczerpnięty 
z archiwum niemieckiej recepcji antyku, w jego własnej epoce już mocno przesta-
rzały i nieadekwatny wobec tego, co wówczas działo się w literaturze i kulturze 
niemieckiej” (s. 92). Zdaniem badacza, Mochnacki nie zauważył – czy raczej nie 
chciał zauważyć – iż grecki mit w Niemczech okresu pooświeceniowego wciąż grał 
doniosłą rolę, tyle że nie funkcjonował już jako „wzorzec normatywny”, lecz jako 
„genetyczny punkt odniesienia”, jak to nazywa autor, idąc tropem koncepcji Ulricha 
Muhlacka (s. 46).

Poważna lektura polskiego starożytnictwa – podejrzliwa i dzięki temu produk-
tywna – dotyczy też opracowań XX-wiecznych. Szczególnie fascynujące jest w tym 
kontekście spojrzenie Junkierta na spuściznę Tadeusza Sinki. Z jednej strony, 
wybitny filolog klasyczny, pisząc o motywach antycznych w literaturze polskiej, 
konsekwentnie z a w ł a s z c z a ł  grecki mit dla Polaków i, trochę jak Mochnacki, 
choć w inny sposób, zacierał jego niemieckie źródła (s. 16, 97), a z drugiej – był 
ś w i a d o m  niemieckiej Altertumswissenschaft i niejednokrotnie się do niej odno-
sił. Jak pokazuje Junkiert, „znakomicie orientował się [on] w świecie niemieckiego 
starożytnictwa”, o czym świadczy choćby omówienie dorobku naukowego Ulricha 
von Wilamowitza-Moellendorffa, dokonane przez Sinkę po śmierci tego giganta 
niemieckiego starożytnictwa na początku lat trzydziestych XX wieku (s. 161–162).

Wątek refleksji nad statusem prac Sinki to dobra okazja, by przejść do kom-
pozycji i koncepcji metodologicznej recenzowanego studium. Zasadniczy korpus 
książki stanowi analiza trzech przypadków historyzmu polskich romantyków 
w kontekście narodzin Altertumswissenschaft – chodzi o „uniwersytecką triadę” 
(s. 97): Gotfryda Ernesta Groddecka, Joachima Lelewela i Adama Mickiewicza. Ta 
centralna część została ujęta w wyraźną klamrę metafilologiczną. We wstępie, za-
tytułowanym Tradycja, recepcja, oddziaływanie, autor kładzie nacisk na pojęcie 
recepcji antyku (reception studies), które nawiązując do szkoły estetyki recepcji 
w Konstancji (Rezeptionsästhetik Hansa Roberta Jaussa, Wolfanga Isera i innych), 
gruntownie przewartościowało studia nad starożytnością. Literatury i kultury kla-
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syczne mają – zgodnie z tym nurtem – zbyt długą historię, by jeszcze być przedmio-
tem „czystego” badania, dlatego studia nad nimi powinny rozpoczynać się od 
wskazania z a p o ś r e d n i c z e ń, splotów, za których sprawą dochodziły do nas 
świadectwa (niekoniecznie tekstualne). Junkiert, powołując się na jednego z naj-
ważniejszych dla siebie badaczy, Charlesa Martindale’a, podkreśla nieodwracalność 
owych zapośredniczeń: „Aby dzieło mogło stać się dla nas zrozumiałe, musi zostać 
uhistorycznione, czyli droga do jego poznania wiedzie przez wszystkie późniejsze 
przejawy jego obecności w kulturze, edukacji i nauce” (s. 15). Lektura rzymskich 
poetów, którą Martindale przedstawił w książce Redeeming the Text: Latin Poetry 
and the Hermeneutics of Reception (1993), inspiruje się pracami Jacques’a Derridy 
i stanowi gest dekonstrukcyjny wymierzony w dyscyplinę o wciąż silnej tożsamości 
pozytywistycznej. Junkiert z sympatią odnosi się do aktów kwestionowania filologii 
„czystej”, uważa, że były one wyzwalające i intelektualnie ożywcze dla dyscypliny, 
co poświadcza zresztą rozkwit reception studies na całym świecie. Ale, co ciekawe, 
w analizach i interpretacjach Junkierta nie ma podobnej, dekonstrukcyjnej eks-
trawagancji; autor natomiast konsekwentnie realizuje swój cel, którym jest poka-
zanie niemieckich ram odniesienia dla dyskursów romantycznych w Polsce. Z re-
ception studies badacz czerpie tylko pewne inspiracje i dowody teoretyczne na wagę 
„wtórnych” zjawisk w świecie kultury pisemnej. Tak sprofilowaną książkę Junkier-
ta określiłbym jako studium z zakresu badań nad i n t e r t e k s t u a l n o ś c i ą 
f i l o l o g i c z n ą  (nawet jeśli w książce nie pojawia się pojęcie intertekstualności), 
dość silnie wartościujące teksty „pierwotne”, czyli – w tym przypadku – utwory 
niemieckiej nauki. Śmiałość podejścia autora Nowych Greków polega, jak sądzę, 
na wywyższeniu „romantyzmu uniwersyteckiego” do rangi zjawiska pierwszorzęd-
nego. Choć dopiero na końcu badacz otwarcie stwierdza, że rozprawa „wpisuje się 
w nurt rozważań o polskim romantyzmie uniwersyteckim” (s. 244) 8. Junkiert jako 
filolog klasyczny przyczynia się do wprowadzenia Polski na mapę międzynarodowych 
reception studies, a jako polonista podważa reguły i ukryte hierarchie obowiązują-
ce w studiach nad romantyzmem.

Metafilologiczna klamra zamyka się, by tak rzec, w ostatniej chwili, na ostatniej 
stronicy zakończenia, zatytułowanego Spóźniony grecki mit? Autor zwraca tu uwa-
gę na słynny artykuł Ericha Auerbacha Filologia literatury światowej (1952), na prze-
konania niemieckiego uczonego („naszą filologiczną ojczyzną jest ziemia; nie może 
już być nią naród” 9) oraz na wynikającą z nich metodę badawczą, polegającą na 
zgłębianiu wybranego aspektu czy wycinka historii literatury i jej recepcji oraz  
na pokazaniu go w przekroju ponadnarodowym. Oddajmy głos Junkiertowi:

Praca Auerbacha była bezpośrednią inspiracją, która przyczyniła się do powstania tej książki. 
Griechenmythos jest dla mnie takim właśnie wycinkiem z polsko-niemieckiej historii intelektualnej 
i z dziejów wzajemnych relacji literackich. Pozwala snuć opowieść o konsekwencjach, które wykroczyły 
daleko poza pole namysłu nad starożytnością. [s. 245]

8 Spośród dzieł literackich polskiego romantyzmu trochę więcej uwagi poświęca się tylko Mickiewi-
czowskim Dziadom, i to zaledwie jednemu ich fragmentowi.

9 E. A u e r b a c h, Filologia literatury światowej. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za 
granicą. Antologia. Oprac. H. M a r k i e w i c z. T. 2: Strukturalno-semiotyczne badania literackie. 
Literaturoznawstwo porównawcze. W kręgu psychologii głębi i mitologii. Wyd. 2, przejrz. i zmien. 
Kraków 1976, s. 214 (przeł. A. S z e w c z u k o w a).
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To niezwykle trafne. Można jednak zauważyć, że – po pierwsze – perspektywa 
narodowa w Nowych Grekach pozostaje ex negativo mocno „obecna” i odczuwalna. 
Junkiert napisał w istocie książkę o nacjonalizmie ukrytym pod maską starożytnych 
tradycji („uniwersalizm”, czyli – ściśle mówiąc – nurt Winckelmannowski, ma w niej 
głos ważny, ale ostatecznie nie zwycięski). Polsko-niemieckie relacje literackie 
w ujęciu badacza są na tyle jednokierunkowe, że kategorie narodowe właśnie n i e 
zacierają się, powiedzmy, w oscylacyjnym ruchu. Po drugie, wciąż komentując 
Auerbacha, autor pisze, że nad rozumieniem kulturowej przeszłości pracujemy, by 
„uchronić się przed powrotem jej upiorów” (s. 245). Odwołanie do Auerbacha staje 
się tu manifestem postnarodowego podejścia do literatury, a cała książka w świetle 
tego jej ostatniego zdania stanowi swoiste ostrzeżenie przed upiorami nacjonalizmu. 
To wyraźnie inny akcent niż w tekście Auerbacha, który nieukrycie ubolewał nad 
powszechnym niwelowaniem i monotonią globalizowanego świata. Emfaza Junkier-
ta jest w znacznym stopniu bardziej „oświeceniowa”, a wyraźnie mniej syntetyczna 
niż u niemieckiego romanisty. Odwołując się do ważnej dla Junkierta koncepcji 
Glenna W. Mosta, który rozróżnia ahistoryzm jako „defamiliaryzację” (oświecenie) 
i historyzm jako „rekontekstualizację” (romantyzm) (s. 45), cechę metodologiczną 
książki widzę właśnie w sympatiach do tego pierwszego, defamiliaryzacyjnego pa-
radygmatu i odpowiednio w dystansie do rekonfiguracji romantycznych.

Rozdział 1, Narodziny historyzmu i niemiecki Griechenmythos, to przede wszyst-
kim obszerne i dobrze wyważone omówienie stanu badań nad związkiem między 
narodzinami historyzmu a zainteresowaniem starożytnością. Poprzez koncepcje 
klasyków humanistyki XX wieku, takich jak Ernst Troeltsch, Ernst Cassirer, Isaiah 
Berlin, Karl Löwith czy właśnie Erich Auerbach, autor prowadzi refleksję nad po-
jęciem historyzmu jako problemu s a m o p o z n a n i a  jednostki, kultury i narodów. 
Odwołuje się też do Giambattisty Vica, prekursora takiego myślenia, który – w od-
miennym kontekście – pisał, że „człowiek może poznać tylko to, co sam wytworzył 
w trakcie historii”, i który nazywał eposy Homera świadectwami „dzieciństwa 
człowieczeństwa” (cyt. na s. 38–39). Vico zwrócił uwagę na zależność myślenia 
historycznego (czy zmysłu dziejowo-perspektywistycznego, jak by to określił Auer-
bach) od zwrotu ku starożytności. Historyzm ze swoim naciskiem na facta przyniósł 
silny wątek konstruktywistyczny i przekształcił historiografię w świadomą „pro-
dukcję wiedzy” (E. Cassirer) (s. 36). To z kolei dało bezpośrednią legitymizację do 
„wynalazku starożytności” (J. Goody) i do powstania „wspólnot wyobrażonych” 
(B. Anderson) (s. 41–42), wywodzących się z antyku, oczywiście nie tylko greckiego, 
bo np. we francji dominowało zawsze nawiązywanie do Rzymu. Nieoczywista ko-
relacja między arkadyjską „fantazją” (W. Pater o wizji Winckelmanna ás. 49ñ) a po-
stawą historyczności należy do najbardziej intrygujących zagadnień książki Jun-
kierta. Zgoła paradoksalne wydaje się przekonanie Humboldta, Hegla i innych, że 
nieutylitarny, bezinteresowny ideał kształcenia (Bildungsideal) i wychowanie 
w „duchu kształtowania cnoty indywidualnej wolności i społecznego współdziałania” 
(s. 58), czyli wczuwanie się w „specyfikę Greków” 10, są najbardziej potrzebne i sku-
teczne dla państwa pruskiego i przyszłych zjednoczonych Niemiec. Pozorna apoli-

10 Zob. broszurę R. H a r d e r a, edytora niemieckiego tłumaczenia Ennead Plotyna, zatytułowaną 
Eigenart der Griechen. Eine kulturphysiognomische Skizze (freiburg im Breisgau 1949).
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tyczność, czasem nawet wyraźna antypaństwowość, to może najbardziej problema-
tyczna strona greckiego mitu 11. Zwróciła na to uwagę Eliza M. Butler w ważnej 
książce The Tyranny of Greece over Germany (1935), pokazując, że niemieckie 
poczucie greckości było, jak podsumowuje Junkiert, „dalekie od bezinteresownej 
fascynacji odległą cywilizacją, służyło bowiem wykreowaniu nowej narodowej wspól-
noty” (s. 68). To jednak Butler upowszechniła mit bezprzedmiotowości greckiego 
mitu, przekonując, że w rzeczywistości Niemcy nie interesowali się materialnymi 
badaniami nad starożytnością, gdyż to mogło przeszkadzać „czystej” wyobraźni 
ideału. Jak słusznie komentuje Junkiert, nie jest to prawdą, ponieważ już na po-
czątku XIX wieku powstało wiele niemieckich instytucji archeologicznych, zarówno 
w kraju, jak i za granicą – w Grecji czy w Italii. W tym sensie Niemcy nie różnią się 
zasadniczo od reszty narodów europejskich (s. 69–70). Wypada wszakże dodać, iż 
Butler miała na myśli nie tylko budowanie narodu za pomocą fantazmatu histo-
rycznego, ale ujrzała ryzyko w samym ideale wszechstronności, wielkości i prosto-
ty: „dostrzegłam niebezpieczeństwo, którego sami Grecy bardzo się bali, niebezpie-
czeństwo ekscesu”, „[było] coś ekscesywnego i tyranicznego w ideale głoszonym 
przez Winckelmanna” 12. Innymi słowy, chodziło jej o niemiecką i r r a c j o n a l n o ś ć, 
czy raczej o nadmierną racjonalność, która według niej prowadziła Hölderlina, 
Nietzschego i pozostałych wielkich Niemców w otchłań szaleństwa i śmierci. Butler 
proponowała tym samym jedną z wielu spekulatywnych genealogii nazizmu 13. Ale 
nie jest to wątek, który szczególnie interesuje autora Nowych Greków, i chyba 
słusznie, bo obsesja nieosiągalności ideału nie ma istotnego znaczenia w polskiej 
recepcji Altertumswissenschaft, choć Mochnacki i inni na tę obsesję zwracali uwa-
gę. Bardziej charakterystyczna dla Polaków wydaje mi się zacytowana przez Jun-
kierta wypowiedź Brodzińskiego z Kursu estetyki:

My, Polacy, niezawodnie więcej się do Greków przywiązać winniśmy niżeli Anglicy i Niemcy, [...] 
więcej niż Włochy i francuzi [...]. [...] gdy poznanie starożytnych obudziło gdzie indziej szermierstwa 
uczone, szkolną pedanterią i naśladownictwo, ojcowie nasi pragnęli ją zaraz zastosować do życia swo-
jego. [cyt. na s. 244]

A więc bezpośrednie z a s t o s o w a n i e  wzoru zamiast nieokreślonego do  
niego p o d o b i e ń s t w a  („unläugbare Aehnlichkeit”, W. von Humboldt ás. 59ñ)  
i – w związku z tym – pewien optymizm zamiast owego nieszczęsnego wczuwania 
się, które właśnie w Hölderlinie i w Nietzschem wzbudzało uczucie fatalnego b r a-
k u  boskości.

W rozdziale 2, zatytułowanym Przemiany tradycji antycznej w dziełach Grod-

11 Jeszcze w książce W. R e h m a  Griechentum und Goethezeit. Geschichte eines Glaubens (Berlin 
1936, s. 22), napisanej na podstawie wykładów z lat dwudziestych XX wieku, podkreśla się, że 
czystość niemieckiej „wiary” w Greków zawsze w istocie ignorowała ich państwowość.

12 E. M. B u t l e r, The Tyranny of Greece over Germany: A Study of the Influence Exercised by Greek 
Art and Poetry over the Great German Writers of the Eighteenth, Nineteenth and Twentieth Centuries. 
Boston 1958, s. VIII–IX.

13 Ostatnio B. W i t t e  (Moses und Homer. Griechen, Juden, Deutsche: Eine andere Geschichte der 
deutschen Kultur. Berlin–Boston 2018) opisał niemiecką grekomanię jako próbę systematycznego 
wymazywania judaizmu, czyli judaistycznego monoteizmu i etyki świętości osoby ludzkiej, z nie-
mieckiej kultury. W naszym kontekście znamienne jest przede wszystkim to, że badacz otwiera 
swoją głośną książkę nawiązaniem do tezy Butler o „tyranii Grecji nad Niemcami” (ibidem, s. 9).
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decka i Lelewela, autor pokazuje, że w XIX stuleciu starożytność „przestała być 
postrzegana jako wzorzec ludzkiego postępowania, gdyż w centrum uwagi znalazła 
się sama historyczność rozwoju ludzkiego rozumu i stworzonych przez niego insty-
tucji” (s. 101). Wykładnikiem tej zmiany jest zanik mody na Plutarcha, który do 
około 1850 roku stanowił wzór pisania o antycznych bohaterach 14. W tym czasie 
wzrastało natomiast zainteresowanie Herodotem i Tukidydesem jako mistrzami 
dwóch odmiennych nurtów historiografii: Kulturgeschichte i Politikgeschichte. Przez 
cały wiek XIX podstawowe pozostało przy tym dzieło Georga friedricha Creuzera 
Die historische Kunst der Griechen in ihrer Entstehung (Sztuka historyczna Greków 
w swojej genezie, 1803). Junkiert zestawia z tą rozprawą teksty dwóch wileńskich 
profesorów: Gotfryda Ernesta Groddecka (Historicorum Graecorum antiquissimorum 
fragmenta, 1806) i Joachima Lelewela (Dzieje historii, jej badań i sztuki, 1814),  
i odnajduje mnóstwo kryptocytatów. Co ciekawe, żaden z autorów nie problematy-
zuje owej zależności: „Ignorują ten wątek” (s. 131), lakonicznie pisze Junkiert, a my 
nie do końca wiemy, co z tym milczeniem zrobić. W drugiej części rozdziału autor 
zadaje ważne pytanie o symboliczną i perswazyjną rolę, którą Ateny i Sparta ode-
grały w koncepcjach polskich starożytników. Dostrzega, niezbyt zaskakująco, fa-
woryzowanie Aten kosztem Sparty. Kiedy polski „hellenizm in statu nascendi na 
początku XIX wieku musiał szybko nadrabiać kulturowe opóźnienie” (s. 138), 
kluczowe okazały się czasy zmagań z Persami. Ateńskie odepchnięcie „Azji” stało 
się modelowe dla piśmiennictwa romantycznego, jak gdyby bitwy pod Maratonem, 
Termopilami i Salaminą były wygrane za sprawą poezji. Zdumiewające jest, jak 
w tym literackim patosie Polacy byli bliscy Niemcom. Przeżycie Grecji (czy „Wieder-
belebung”, jak by to ujął Schlegel ás. 63ñ) niewiele wcześniej miało stać się „inte-
lektualną bronią” niemieckiej Kulturnation przeciwko militarnie przeważającemu 
„Rzymianinowi” Napoleonowi (s. 61). Ta bliskość w Nowych Grekach zostaje jednak 
raczej zasugerowana niż sproblematyzowana. Co do Sparty, jej „nieobecność” 
u wielu polskich autorów jest zrozumiała. Jak komentuje Junkiert: „Zbyt podobne 
były wizje spartańskiej polityki i wychowania do doświadczeń przemocy, stosowa-
nej przez zaborczy aparat militarny, edukacyjny i administracyjny” (s. 145). Co 
więcej, już pod koniec XVIII wieku w całej Europie „Doświadczenia rewolucji, 
a zwłaszcza jakobińskich rządów terroru, doprowadziły [...] do częściowej depre-
cjacji spartańskiego modelu sprawowania władzy i organizacji społeczeństwa” 
(s. 146). Taka wyjątkowo negatywna rola przypada Sparcie właśnie w pismach 
Lelewela (s. 142), autora o poglądach liberalnych i umiarkowanie antykolonialnych. 
Widział on w Sparcie i Rzymie, jak to trafnie określa badacz, „prefiguracje impe-
rialnej Rosji”, a w Atenach – „bezpośredni wzorzec dla historii Polski” (s. 153) 15. 
Natomiast Groddeck „pozostał [...] niewrażliwy na temat budowania tożsamości 
narodowej w oparciu o więź ze światem starożytnych” (s. 156). Widocznie n i e  chciał 

14 Obszernie omówił to przywoływany przez J u n k i e r t a  (s. 104–105) S. G o l d h i l l  w pracy Who 
Needs Greek? Contests in the Cultural History of Hellenism (Cambridge 2003).

15 O tej figurze w utworach literackich Mickiewicza, Krasińskiego, Słowackiego oraz Norwida zob. na 
s. 174. Owe realizacje poetyckie nie są jednak przedmiotem studium Junkierta. O przypadku 
Norwida autor pisze w swojej poprzedniej książce, Grecja i jej historia w twórczości Cypriana Nor-
wida (Poznań 2012).
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być „nowym Grekiem” – ani niemieckim (a był Niemcem), ani polskim. Jakie jest 
zatem miejsce Groddecka w książce Junkierta? Porównując jego profesorską po-
stawę do postawy Humboldta, autor pisze:

Znajomość antyku nie jako metoda kształcenia charakterów i umysłów, lecz wiedza sama dla 
siebie, poświadczająca przynależność do określonego kulturowego kręgu – w ten sposób Groddeck 
usiłował przeszczepić niemiecki model kształcenia na uniwersytecie polskim, lecz całkowicie podpo-
rządkowanym rosyjskiemu carowi. [s. 152]

Ciekawie byłoby dowiedzieć się więcej na temat tej „przynależności do określo-
nego kulturowego kręgu” w kontekście polskiego r o m a n t y z m u  u n i w e r s y-
t e c k i e g o. Inny temat, który warto byłoby rozwinąć, to Rosja. Nie jest to, rzecz 
jasna, książka o sprawach rosyjskich, ale ponieważ trzej główni jej bohaterowie – 
Groddeck, Lelewel oraz Mickiewicz – mieszkali i działali w dużym stopniu na tere-
nie Imperium Rosyjskiego, owo zagadnienie ma pewną wagę. Rodzą się więc nastę-
pujące pytania: Jak Rosja wpisuje się w mapę antycznych nacjonalizmów Europy 
XVIII i XIX wieku? Czy jest zupełnie odmienna? Możliwe. Jeśli choćby wspomnieć 
eschatologiczną doktrynę Trzeciego Rzymu, to tu nie chodzi o starożytność, lecz 
o przepisywanie Konstantynopola w ramach translatio imperii. Ale co np. z bajro-
nizmem dekabrystów i młodego Puszkina – czy nie jest neohellenistyczny? Co 
z platonizującym „hellenizmem” słowianofilów, a później całego „wieku srebrnego”, 
od Wiaczesława Iwanowa po Osipa Mandelsztama? Jestem daleki od udzielenia 
odpowiedzi na te pytania, ba, nie jestem pewien, czy są one dobrze postawione. 
Sądzę jednak, iż uwzględnienie problematyki rosyjskiej mogłoby przyczynić się do 
ciekawego dopełnienia przypadku niemiecko-polskiego.

Rozdział 3, zatytułowany Wykłady lozańskie Mickiewicza i ich niemieckie źródła, 
nawiązuje do poprzedniego o tyle, że Mickiewicz studiował pod kierunkiem Grod-
decka i Lelewela. Wielcy XX-wieczni filolodzy klasyczni – Tadeusz Sinko i Tadeusz 
Zieliński – wprawdzie woleli czytać wykłady lozańskie jako ogólną wypowiedź o li-
teraturze i autokomentarz poety niż jako dokument filologiczny (gdyż uważali je za 
naukowo epigońskie). Junkiert natomiast pisze, że właśnie badanie źródeł filo- 
logicznych „przynosi zaskakująco ciekawe rezultaty” (s. 162). Jak pokazał Axer, 
Mickiewicz przyjmuje w wykładach lozańskich stanowisko podwójnie polemiczne: 
z jednej strony, wobec renesansowego, w jego mniemaniu zestarzałego humanizmu 
łacińskiego, a z drugiej – wobec neohellenizmu, modnego wówczas w całej Euro- 
pie (s. 159). Porusza się między natchnieniem „boskim” (Żydów) i „przyrodzonym” 
(Greków) a natchnieniem zaledwie „ludzkim” (Rzymian), stawia grecką techne nad 
łacińską ars (s. 167), itd. Niemniej uważa rzymską syntezę za niezbędny u n i w e r-
s a l i z u j ą c y  krok 16.

W wykładach lozańskich badacz odnalazł kilka ciekawych tropów interteks- 
tualnych. Otóż okazuje się, że Mickiewicz wystąpił w obronie Rzymu, reagując na 
antyrzymską postawę niemieckiego filologa friedricha A. Wolfa, ucznia Wickelman-
na (s. 168). Mimo to Wolf wysoce imponował mu jako prekursor oral studies, któ-

16 Zob. A. M i c k i e w i c z, wykład I (12 XI 1839) [pierwsza redakcja]. W: Wykłady lozańskie. War-
szawa 1996, s. 174 (Dzieła. T. 7): „Rzymianie, dając nowe kształty obcym myślom, rzucili nasiona 
literatury przyszłości”.
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ry sformułował tzw. kwestię homerycką (s. 166). Otóż to może od niego Mickiewicz 
przejął wyrażone w prelekcjach paryskich przekonanie o „przewadze działania nad 
wymową” (s. 169) i o przewadze „poezji czynnej” nad literaturą wydrukowaną. Cie-
kawym tropem jest też komentarz poety do istotnej dla Niemców roli Germanii 
Tacyta jako modelu tożsamościowego i niepodległościowego, którego brak Polakom 
i – szerzej – Słowianom. Mickiewicz przekonuje – przytoczmy parafrazę Junkierta – 
że „Słowianie własną krwią musieli zapisywać te stronice, które innym narodom 
jako fundament dla narodowych mitów przekazała właśnie filologia” (s. 171–172). 
Junkiertowi znakomicie udało się pokazać, dlaczego mit „nowych Greków” w wy-
daniu choćby Lelewela pozostał z perspektywy Mickiewicza niezadowalającym 
dyskursem kompensacyjnym. Analogia z Atenami sankcjonowała polskiego ducha 
wolności, ale zarazem racjonalizowała klęskę I Rzeczypospolitej; jak u Ateńczy- 
ków wolność została w e w n ą t r z  „przez sofistyczny rozum zatruta” (Schlegel 
w wykładach wiedeńskich ácyt. na s. 149ñ) – a wojna peloponeska była zaledwie 
tego zewnętrznym unaocznieniem – tak Polska zwyciężyła s a m ą  s i e b i e  jeszcze 
przed faktycznymi rozbiorami, dokonanymi przez sąsiadów:

Źródło tego ważnego w literaturze romantycznej sposobu racjonalizacji klęski rozbiorów odnaleźć 
można w niemieckiej filologii. Chociaż akurat w przypadku samego Mickiewicza był to zapewne jeden 
z impulsów, by ostatecznie to w Rzymie – a nie w Grecji – poszukiwać historiozoficznych analogii do 
Polski. [s. 175]

Nie greckość, lecz „droga rzymska” (by przywołać formułę Rémiego Brague’a 17) 
obiecywała poecie-profesorowi szansę uniwersalizacji Polski czy w ogóle integracji 
świata słowiańskiego. Dodałbym, iż sceptycyzm Mickiewicza wobec „greckiej” stra-
tegii racjonalizacji klęski odzwierciedla jego własną – o wiele bardziej znaną – her-
meneutykę klęski jako ofiary Chrystusowej, czyli mesjanizm Ksiąg narodu polskie-
go i pielgrzymstwa polskiego. Może ta specyficzna konkurencja odmiennych racjo-
nalizacji jest zbyt oczywista dla studium o nieoczywistych filologicznych intertekstach 
romantyzmu polskiego. Sądzę jednak, że badania nad romantyzmem uniwersytec-
kim mogłyby zostać wzbogacone przez porównanie z romantyzmem, sit venia verbo, 
pielgrzymującym. Trzeci wreszcie trop w tym rozdziale wiedzie do bawarskiego filo- 
loga friedricha Asta, ucznia Schellinga i Schlegla, autora dzieła Grundriss der 
Philologie (Zarys filologii, 1808), i tą drogą – do twórczości literackiej Mickiewicza. 
Wracając do starego sporu o to, czy drugą część Dziadów powinno się odczytywać 
w świetle greckiego rytuału tragedii, Junkiert rekapituluje stanowiska uznanych 
badaczy Mickiewicza i wysuwa własną, niezwykle ciekawą propozycję. Jego zdaniem, 
grecki intertekst ujawnia się w tym utworze nie bezpośrednio, lecz poprzez niemiec-
kie podręczniki: „Tam, gdzie nie może pomóc literatura, należy sięgnąć do zbawien-
nych pokładów filologii” (s. 187). Opierając się na dziele Asta (przedstawiciela 
„południowoniemieckiej syntezy”, który nie widzi sprzeczności między antycznym 
pogaństwem a chrześcijaństwem) i na jego rozumieniu tragedii jako dramatu ża-
łobnego (Trauerspiel), Junkiert przekonuje, że „Trauerspiel stał się dla Mickiewicza 
wzorcem myślenia o słowiańskich narodzinach kultury, które można rozpatrywać 
w analogii z podobnym procesem wśród Greków” (s. 187). Najogólniej rzecz biorąc – 

17 R. B r a g u e, Europa, droga rzymska. Przeł. W. D ł u s k i. Warszawa 2012.
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podsumowując rozważania ze s. 188–194 – w chrystianizowanej tragedii konflikt 
polega już nie na przekroczeniu porządku mitycznego przez jednostkę, lecz na tym, 
że pozostaje ona jednocześnie jakby w dwóch światach: jak to określił Walter Ben-
jamin – w historii zbawienia (Heilsgeschichte) i w historii przyrody (Naturgeschich-
te); że żyje wolnością i koniecznością, niewinnością i winą. Tragizm według Filozo-
fii sztuki Schellinga (1802–1803) to wolna akceptacja winy przez niewinnego, 
afirmacja „niezawinionej winy”, czyli czynne utożsamienie wolności i konieczności 
przez bohatera 18. Ewokacja duchów w drugiej części Dziadów – argumentuje Jun-
kiert – to spektakl, w którym duchy zmarłych, m.in. duchy dzieci, potwierdzają 
„odpowiedniość nałożonej [na nie] kary” (s. 197). To znaczy: obrzędowość tragedii, 
a także jej antypolityczność i antyoficjalność (N. Loraux), jest zachowana, tymcza-
sem centralnym nowym ogniskiem staje się pokuta jednostki. To przypadek, kiedy 
wnikliwa lektura zaniedbanych źródeł umożliwia nową interpretację o niezwykłej 
doniosłości. Miejmy nadzieję, że wśród mickiewiczologów wzbudzi ona ożywioną 
dyskusję.

Rozdział 4, ostatni, Black Athena w prelekcjach paryskich, zaczyna się od re-
konstrukcji debaty wokół kontrowersyjnej książki Martina Bernala Black Athena: 
The Afroasiatic Roots of Classical Civilization (1987), dotąd prawie nie znanej w Pol-
sce (s. 206). Bernal domagał się całkowitej zmiany paradygmatu, czyli odejścia 
w badaniach nad starożytnością od europocentryzmu na rzecz tzw. afrocentryzmu. 
W przekonaniu, że w kulturze greckiej wszystko wywodzi się z Afryki, zdecydowanie 
odrzucał ideę samoistności Greków. Badacze, z Mary Lefkowitz na czele (Not Out 
of Africa: How Afrocentrism Became an Excuse to Teach Myth as History, 1996), 
polemizowali z Bernalem, krytykując naciąganą argumentację i nienaukowe dowo-
dy (s. 205–206). Jednakże nie ten aspekt najbardziej interesuje autora Nowych 
Greków. Skupia się on na drugim tomie Black Athena, w którym Bernal nie tyle 
przyjmuje rolę obrazoburcy piszącego historię na nowo, ile atakuje nowoczesną 
tradycję historiograficzną. To niemieccy starożytnicy mają być winnymi systema-
tycznej „aryzacji” historii oraz jej antysemickiego filtrowania. Bernal celował głów-
nie w Karla Otfrieda Müllera, autora ważnej rozprawy o Dorach (Die Dorier, 1824). 
Idąc tropem Jana Assmanna (s. 214), Junkiert zgadza się z Bernalem co do spe-
cyfiki niemieckiego dyskursu starożytnego w dobie późnego romantyzmu: Müller 
rzeczywiście reprezentuje „izolacjonistyczny model rozwoju greckiej cywilizacji”, 
kategorycznie sprzeciwiał się bowiem badaniom porównawczym, uczestniczył po-
przez studia historyczne w „kultywowaniu własnej odrębności i integralności”, 
a zatem „hellenocentryzm filologa miał etnocentryczne i nacjonalistyczne podłoże” 
(s. 213). Nie zgadza się jednak z ogólniejszymi tezami, pokazuje mianowicie, że 
autor Black Athena zupełnie ignorował diachroniczne, tj. pokoleniowe zróżnicowa-
nie niemieckiej filologii, nie robiąc żadnej dystynkcji między „modelem romantycz-
nego partykularyzmu” a „oświeceniowym uniwersalizmem” (s. 214) 19. I tu pełna 

18 Zob. D. W e s t e r k a m p, Schellings Anthropologie der Schuld. „Archiv für Begriffsgeschichte” t. 46 
(2004), s. 205: „dobrowolne przejęcie winy spowodowane koniecznością”.

19 W dosyć podobny sposób teleologiczną argumentację oraz brak zróżnicowania ostatnio zarzucono 
W i t t e m u  w odniesieniu do, wspomnianego już tu, jego studium Moses und Homer. Zob. H. B ö h-
m e, Die böse Lust an Griechenland? „frankfurter Allgemeine Zeitung” 2019, nr 39, z 15 II, s. 10.
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zgoda: odróżnianie postawy Müllera (ur. 1797) od postawy chociażby Winckelman-
na (ur. 1717) to elementarny krok. Ale mocne podziały na to, co romantyczne, i na 
to, co oświeceniowe, niosą też wyraźne ograniczenia. Widać to na przykładzie 
friedricha Schlegla i (w moim odczuciu) również Johanna Gottfrieda Herdera. 
Schlegel jest w Nowych Grekach chyba najbardziej wielobarwną postacią, jest pra-
wie zawsze zarówno „oświeceniowy”, jak i „romantyczny” – na tyle zresztą, że jego 
starszy brat, August Wilhelm, skądinąd też znaczący działacz Goethezeit, zwłaszcza 
z racji swoich wykładów Über dramatische Kunst und Literatur (O sztuce i literatu-
rze dramatycznej, 1808), pojawia się zaledwie raz, i to w cytacie z Mickiewicza. 
Umiejscowienie Herdera wydaje mi się natomiast nie tyle wieloaspektowe, ile – właś- 
nie w ramach ścisłego podziału na uniwersalizm i partykularyzm – nie do końca 
określone. 

Ale zapytajmy wreszcie – wraz z autorem – co „czarna Atena” robi w prelekcjach 
paryskich. Otóż chodzi o zabieg lekko prowokatorski, choć w kontekście intensyw-
nych badań postkolonialnych nad romantyzmem w Polsce już dobrze przygotowa-
ny. Junkiert wybrał z mapy prelekcji paryskich dwa węzły kolonialne: pierwszy to 
legendarne plemię Pelazgów (w relacji do ekspansywnych Dorów), drugi to Galowie 
(w relacji do ekspansywnych franków). Kiedy Mickiewicz twierdzi, że Słowianie 
wywodzą się od Pelazgów, przeciwstawia „północnemu” dyskursowi Müllera (Die 
Dorier) „wschodni” kontrdyskurs. Uznaje – jak pisze Junkiert – że Słowianie to 
„ludzie twardsi i odporniejsi nawet od Spartan” (s. 220). Dotąd taka polemiczna 
niemiecka intertekstualność prelekcji paryskich łączona była przede wszystkim 
z Herderem i z jego reprezentacją „zniewolonych” Słowian w dziele Ideen zur Philo-
sophie der Geschichte der Menschheit (Idee o filozofii historii człowieczeństwa, 1791) 
(s. 236). Niedeklarowany dialog z Müllerem rozszerza to pole walki o fascynujący 
wątek. Logika jest przecież taka: jeśli Słowianie stanowią najstarszą warstwę grec-
kości, to nie są jedynie „podobni” do Greków, lecz s ą  Grekami, tylko że Grekami 
dziwnymi, nieprzewidywalnymi, barbarzyńskimi. Tytuł tego rozdziału właściwie 
mógłby brzmieć: Inni Grecy.

Ale masek Słowian jest w prelekcjach paryskich kilka. Książka Junkierta koń-
czy się na „micie Galów”, który „ukazywał niejako rewers historii Słowian – ludzi 
wykluczonych z oficjalnej historiografii” (s. 226). Dlaczego Mickiewicz w pierwszym 
wykładzie nie mówił wprost o historii Słowian, po co mu był ten „rewers”? Bo istot-
ne było dla niego „odnalezienie dyskursywnej przestrzeni w Europie dla słowiańskiej 
przeszłości” (s. 224). Przestrzeni symbolicznej – można dodać. Budować potężne 
więzi wyobrażeniowe potrafi tylko ten, kto wtrąca się w mity założycielskie. Na 
ostatnich stronicach autor przedstawia Mickiewicza niemal w roli osoby żonglują-
cej starożytnymi fragmentami. Poeta-profesor otwiera i rozszerza przez to za każdym 
razem „pole walki o akceptację i uznanie dla słowiańskiej przeszłości i słowiań- 
skiego dziedzictwa” (s. 242). Uważa bowiem, że Słowianie przez mozaikę starożyt-
nych nawiązań mogą Zachodowi zaproponować powrót do wernakularnych trady-
cji i odnowienia sacrum jako drogi do nowej powszechności.

To końcowy paradoks: romantyczny partykularyzm i oświeceniowy uniwersalizm 
przenikają się wzajemnie. Co prawda, po greckim „wzorcu normatywnym” u Mic-
kiewicza nic nie pozostało, wszystkie nawiązania, nie tylko helleńskie, są radykal-
nie uhistorycznione. Aż trudno uwierzyć, że dopiero co była mowa o niepowtarzal-
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ności Greków. Ale to przecież udało się Junkiertowi: lekkim piórem snuć złożoną, 
opartą na gruntownych studiach, bogatą w niespodzianki historię od Winckelman-
na aż po Mickiewicza. I przygotować humanistom różnych dyscyplin komparatys- 
tyczne pole do dalszych, odkrywczych lektur.
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WIELKOŚĆ W SZCZEGÓŁACH, CZYLI MNIEJSZE ZNACZY WIĘCEJ

A n d r z e j  K o t l i ń s k i, A l e k s a n d e r  N a w a r e c k i, DIALOG TROISTY.  
COLLOQUIA O JULIUSZU SŁOWACKIM. (Recenzent: Marek Bieńczyk. Indeks: 
Jacek Mozolewski). Warszawa (2019). Instytut Badań Literackich PAN – Wydaw-
nictwo, ss. 270. „Studia Romantyczne”.

Można autorom pozazdrościć tej książki – a raczej pasji i swobody, z jaką przez 
wiele lat, już przeszło trzy dekady, prowadzą rozmowę o Słowackim i ze Słowackim. 
We wstępie wpisują obecność poety we własne biografie, w horyzont własnych 
doświadczeń i przyjaźni, i ta familiarna bliskość nadaje od razu ich lekturze wymiar 
wyjątkowo osobisty. Skądinąd tytuł Dialog troisty jest nieco mylący, zdaje się wska-
zywać na Dzieła filozoficznego ciąg dalszy, tymczasem Andrzej Kotliński i Aleksan-
der Nawarecki nie przywołują platońskich sympozjonów poety nawet sporadycznie, 
na warsztat biorą inne teksty, bodaj z niewielką przewagą twórczości przedmistycz-
nej. Intrygują ich rzeczy marginesowe, ułamkowe, raczej zdawkowo kwitowane 
w literaturze przedmiotu, a także miejsca znanych tekstów niejako peryferyjne, 
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dalekie od ustalonej tradycją problematyki interpretacji albo też pozornie bezdys- 
kusyjne, zwodniczo oczywiste. Tymczasem tu zdziwienie, zaskoczenie tekstem 
stanowi często podkład analitycznego, mikrologicznego wręcz oglądu, skupionego 
na traktowanym dotąd pobieżnie fragmencie czy pomniejszym wierszu, na szcze-
góle, krótkiej frazie czy pojedynczej linijce. Skrupulatna, dokładna analiza nie 
sprowadza się do przyczynkarstwa, wręcz przeciwnie – otwiera perspektywę synte-
zy, bo obydwaj autorzy potrafią, jak chciał William Blake (zresztą podobnie Adam 
Mickiewicz), „zobaczyć świat w ziarenku piasku”: z precyzyjnego badania filologicz-
nych drobiazgów wywieść zasadnicze rysy twórczości Juliusza Słowackiego, jego 
antropologii i wyobraźni. Kotliński i Nawarecki eksplorują to, co dotychczas mogło 
uchodzić za cesję na rzecz konwencji poetyckiej, wyłuskując ukryte przeżycie lub 
historyczny konkret. Nierzadko literaturę weryfikują wiedzą z autopsji, np. nabytą 
w podróżach, ale ich intymna perspektywa podbudowana jest zarazem erudycją 
opierającą się na solidnych fundamentach starych dobrych klasyków humanisty-
ki i – oczywiście – na literaturze o Słowackim, szeregach „świetnych poprzedników” 
(s. 143). Rzecz jasna, różnią ich gusty, także w doborze ulubionych utworów, różnią 
indywidualności pisarskie, o czym nadmienia autokomentarz we wstępie, łączy 
przygoda, jaką staje się tu czytanie poety, pełne napięć, niespodzianek i odkryć.

Wyrafinowanie i koncept widać już w bardzo przemyślanej kompozycji książki, 
której rozplanowanie stanowiło zadanie tym trudniejsze, że dwie trzecie studiów 
miało swoje pierwodruki rozproszone w rozmaitych tomach zbiorowych (tu jednak 
dobrym zwyczajem zostały one zmienione i poprawione) – wstęp oraz zapis końco-
wej rozmowy, równie osobistej, służą za ramę dla siedmiu segmentów, na każdy 
z nich składają się dwa głosy, dwa osobne studia, które spina leitmotiv, traktowa-
ny tyleż szeroko, co przekornie lub ironicznie. Razem tworzą rzeczywiście parę, 
mistrzowsko dialogującą z tekstami Słowackiego – i między sobą.

Pierwszą całostkę, Przeszłość – przyszłość, otwiera Nawarecki esejem Historia 
Grecji zanurzona w rzeczułce; z Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu badacz wybrał 
dygresyjny passus pieśni IV, literacki sen o czytaniu, oniryczny powrót do przygody 
wyobraźni z czasów wileńskiej, filhellenizującej młodości, ten sam, któremu Kwiry-
na Ziemba poświęciła rozdział Lutka i brulot swojej pracy Wyobraźnia a biografia. 
Młody Słowacki i ciągi dalsze. Nawarecki również ukazuje, jak Eros wiąże się z Tha-
natosem w „głębinowych początkach filhelleńskich fascynacji” (s. 25), przypomina 
biograficzne konteksty tego fragmentu, rekonstruuje inicjacyjny proces. Odtwarza-
jąc, obrazowo i sensualnie, czytelnicze doświadczenie poety skupia się na dynami-
zmach wspominanej lektury, ruchliwej i rozproszonej. Mimochodem zadaje pytania 
i rzuca uwagi, „naiwne i podstępne” (s. 16), naiwne w swojej – pozornej – niewinno-
ści, podstępne w swojej prostocie, ale dające do myślenia, takie jak zestawienie tego 
fragmentu Podróży do Ziemi Świętej […] z czwartą częścią Dziadów, inspirujący 
motyw do nie istniejącej jeszcze monografii o tym, jak Słowacki pisał Mickiewicza. 
Wyrazistym rysem jest tu jednak uwspółcześnienie, aktualizacja Słowackiego. Na-
warecki uwypukla nowatorstwo poetyckiego opisu swoistej fizjologii obcowania 
z tekstem skądinąd otwartym na intertekstualność, co łączy Słowackiego z nowo-
czesnym stylem lektury. Wydobywa też kilka innych wątków, bliskich humanistyce 
współczesnej – pojawiają się z tej okazji i Marshall McLuhan, i René Girard, i Roland 
Barthes. Poeta staje się dla Nawareckiego freudystą avant la lettre z racji sublimu-
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jącego działania lektury, którego można dopatrzyć się w tym fragmencie; natomiast 
skłonność do ustanawiania dystansu wobec doświadczanych zdarzeń czyni go 
swoistym prekursorem „nowej historii” czy „mikrohistorii”, postawionym tu w jednym 
szeregu obok Haydena White’a, franka Ankersmita, Hillisa Millera.

Na tę wizję Słowackiego, prowadzącego grę z migotliwą przeszłością, której 
teraźniejszość nadaje wciąż nowe rysy, Kotliński odpowiada przywołaniem drama-
tu o heroicznym „ostatnim rycerzu” (s. 29), zamykającym całą epokę w momencie 
dziejowego przesilenia. Z dogłębną znajomością historycznych kontekstów odnawia 
w swoich refleksjach o Pięknie przeszłości w „Zawiszy Czarnym” równie znany, co 
zbanalizowany związek romantyków ze średniowieczem, kładąc nacisk na aspekt 
estetyczny ich fascynacji, zilustrowany tu znakomitą rekonstrukcją malowniczego 
opisu Zawiszy i ciągnącego wraz z nim wojska. Dociera do sedna dramaturgicznej 
sprężyny utworu, konfliktu aksjologicznego między zdradą a honorem; przypomina 
niezwykłe przeistoczenie i odnowienie etosu rycerskiego przez poetę-mistyka, któ-
ry twórczość poetycką wprzągł w batalię o nowe oblicze stworzenia i dla którego 
poezja jako czyn rycerza stała się swoistym narzędziem zwalczania zła stale obec-
nego w świecie. Kotliński pokazuje nierozłączność u Słowackiego rycerstwa i „pie-
śni”, poezji. Udowadnia to sięgając do Księdza Marka, pierwszego arcydzieła po 
mistycznym przełomie, i do hymnu konfederatów, który wszedł do „folkloru kultu-
ralnego” (zniuansowana interpretacja pozwala zrozumieć fenomen jego popularno-
ści). Jeśli w tym dialogu Nawarecki odsłania, jak teraźniejszość wpływa na wizję 
przeszłości u ironicznego Słowackiego, to Kotliński podkreśla rolę mitu przeszłości, 
nie tylko średniowiecza, również sarmackiego baroku, rolę „praeteritum” jako nie-
odzownego elementu współczesności dla poety mistyka, a także jego „pragnienie 
wskrzeszenia starodawnej przeszłości” i przekonanie, że „rzecz jest ponad wątpliwość 
absolutnie wykonalna” w perspektywie pracy ducha (s. 36).

W Drapieżcach, następnym segmencie, Kotliński rozpoczyna swój tekst Słowac-
ki drapieżny od polemiki z charakterystyką poety, którą Zygmunt Krasiński mimo-
chodem umieścił w liście do Konstantego Gaszyńskiego. Zarzut tchórzostwa i ner-
wowości, zasadnicze rysy tego poufnego portreciku, odpiera przypominając słynne 
przykłady czynnego udziału poety w pojedynkach. Mordercze zapamiętanie, prze-
ciwstawione rzekomej słabości charakteru, stanowi rys zasadniczy modelowej, 
według autora, konstrukcji antropologicznej Słowackiego – kreacji Piasta Dantysz-
ka. Rys drapieżnej, zajadłej waleczności, zaprawionej wyszukanym okrucieństwem, 
badacz odnajduje też w zakończeniu Beniowskiego i w nader rzadko interpretowa-
nym fragmencie Kraka, który odczytuje odkrywczo jako autotematyczny komentarz.

Nawiasem mówiąc, uszczypliwość epistolarnego passusu, który posłużył za 
punkt wyjścia rozprawki, warta jest zastanowienia, jeśli się zważy, że tuż przedtem 
Krasiński wspominał Gaszyńskiemu o odbywającej się właśnie podróży Słowackie-
go po Egipcie, a samo przedsięwzięcie takiej wyprawy przecież zaprzeczało rozwija-
nym zaraz potem małostkowym zarzutom. Niewykluczone, że Krasiński dał tu upust 
swojemu rozgoryczeniu, poirytowany doborem przez Słowackiego towarzysza – i sui 
generis sponsora – wojażu, Zenon Brzozowski w jego złośliwych sądach wypada 
bowiem jak najgorzej. W Drapieżcach ten epizodyczny, ale wyraziście negatywny 
bohater listu pojawia się także w studium Trzy żarty Juliusza Słowackiego, w któ-
rym Nawarecki przewrotnie podejmuje wątek poetyckiej wirtuozerii, zestawiając 
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wierszyk Do Zenona Brzozowskiego z Preliminariami peregrynacji do Ziemi Świętej 
J. O. księcia Radziwiłła Sierotki. Wpisuje on tę paralelę w tradycję bakowską, do-
wodząc, że stylizacja sarmacka potwierdza poniekąd niemiłosierne uwagi Krasiń-
skiego o Brzozowskim. Bakowski, sarmacki wzorzec rządzi też krytyką towiańczyków 
w Chórze duchów izraelskich i dobitnie zaznacza się w satyrze na Bohdana Zale-
skiego Przy kościołku. Nawarecki, kończąc tę wnikliwą prezentację popisów wersy-
fikacyjnych wieszcza à la ksiądz Baka, nawiązuje do tekstu Kotlińskiego – przypo-
mina inną polemikę z Krasińskim, Odpowiedź na „Psalmy przyszłości”, a także 
kilka arcydzieł Słowackiego z makabryczno-groteskowymi wizjami zniszczenia, 
w których także pobrzmiewają echa Uwag o śmierci niechybnej.

Wynalazcze określenie Tadeusza Sławka „orniteologia” patronuje następnemu 
segmentowi, swoistemu centrum tomu. Kotliński w studium Pawie i papugi zary-
zykował z powodzeniem nowe odczytanie Horsztyńskiego, przez pryzmat ornitolo-
giczny właśnie. Za ekscentryczny wyjściowy punkt wywodu obrał epizodyczną 
opowieść Szczęsnego o jego pijackiej rzezi egzotycznych ptaków w Warszawie kró-
la Stasia. Odwołując się do kontekstu historycznego, przenikliwie zrekonstruował 
istotę tej wspomnieniowej relacji i wyprowadził z niej dość nieoczekiwaną charak-
terystykę bohatera. Krwawe ofiary alkoholowego wybryku odsyłają wprost do 
skrzydlatej frazy Grobu Agamemnona; antecedencje fulminującej krytyki „Pawiem 
narodów byłaś i papugą” autor znajduje w bajkach Ignacego Krasickiego, ale też 
u księdza Józefa Baki. Dość brawurowo od tej krytyki przechodzi do innego zna-
czenia pawi i papug, umieszczając je w polu poetyki, rymu i rytmu, potwierdzając 
wielopiętrowe poetyckie gry Słowackiego-autoironisty. Znakomity słuch językowy 
pozwala mu wzbogacić nawet wielokrotnie opisywane szekspirowskie paralele dra-
matu; Słowacki jest zresztą, jego zdaniem, najwybitniejszym uczniem Barda w li-
teraturze światowej.

Nawarecki na Pawie i papugi odpowiada rozprawką Słowik i kos. O wierszu na 
marginesie „Zawiszy Czarnego”, poświęconą utworowi zapisanemu na marginesie 
trudnego rękopisu. Proponuje zresztą oryginalną i wiarygodną jego lekcję (s. 111, 
przypis 10), zdradzając niejaką predylekcję do tego, co obniża ton w interpretacji 
dramatu. Słowacki jest tu znowu niemal współczesnym autorem chwytliwej frazy, 
swoistych „przebojów” romantycznych. Jest też bardziej skłonny do „ekshibicjoni-
stycznej dziecinady” (s. 105), do udawania, w wieku dojrzałym, „małego Lulli”, 
i poddaje się psychoanalitycznym konceptom. Nawarecki nie widzi jednak dziecięcej 
pozy tam, gdzie wielu jej upatruje (dla Miłosza był to jeden z koronnych dowodów 
przeciwko poecie), mianowicie w listach do matki, jego zdaniem „pięknych i skła-
niających do wzruszeń” (s. 105).

W segmencie czwartym, Afekty – akustyka somatyczna, pierwszy ruch należy 
do Nawareckiego. W studium Czułe słówka Słowackiego ze znanej apologii giętko-
ści języka wywodzi błyskotliwie znaczenie miękkości, delikatności, subtelności 
w poetyce Słowackiego. Prowokacyjnie zestawia deminutywy ze stereotypowymi 
wizerunkami wieszcza, z perspektywą wielkości. Ta przekorna lektura zawiera 
wiele interesujących tropów interpretacyjnych – jak choćby refleksje na temat na-
znaczonej sentymentalizmem poetyki, sielankowości w późnych mistycznych utwo-
rach Słowackiego, w czym autor widzi hipokorystyczne „odwrócenie modelu Mic-
kiewiczowskiego” (s. 127) (dostrzegając też wagę wzorca osobowego dziecięcości 
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w Kole Towiańskiego). Co prawda, niejednoznaczne wydaje się miejsce Salomei 
Bécu, którą Nawarecki w dwóch kolejnych studiach zamyka w konterfekcie „sen-
tymentalnej heroiny” w salonie „sentymentalnie moderowanym” – tymczasem jej 
gusty literackie musiały być znacznie szersze, jeśli syn polecał jej powieści George 
Sand, z przekonaniem, że podobałyby się matce. Nawarecki odsłania kulisy gier 
i gierek prowadzonych z „ostentacyjną czułością” (s. 129), którą, jak zauważa, 
ukształtowała relacja dziecka z matką, a której egzageracja zdradza sztuczność 
postawy i sprzeczność. Zwraca uwagę na „przełom hipokorystyczny” (s. 129) w Bal-
ladynie, w następującym zaś szeregu utworów wydobywa wszelkie pokłady dwu-
znaczności użycia deminutywu, oscylującego między sentymentalizmem a ironią. 
Odsłania rolę zdrobnień, a potem spieszczeń, w tryptyku lirycznym związanym 
z Joanną Bobrową, docierając do ukrytych powinowactw i wydobywając sprzeczno-
ści – wskazuje dwuznaczność w tkliwości, nabierającej „ohydnego posmaku” (s. 139). 
W tej interpretacji Nawarecki ogląda tekst tak, jak dziecko patrzy na nowe szaty 
cesarza, i demonstruje przy tym swoją mistrzowską szkołę lektury – „jak najgłębiej 
wniknąć w tkankę wiersza” (s. 106) – także w jej batalistycznej formule: Słowacki 
jest tu twierdzą do zdobycia, która opiera się „frontalnym atakom” (s. 141), stąd 
podstępne podejście poprzez drobiazgi leksykalne w całym tego słowa znaczeniu, 
kończące się brawurowym wnioskiem, wysnutym z ułamka raptularzowych notatek.

Na tak wytoczoną, małokalibrową, ale nader celną baterię Kotliński odpowiada 
Jękami Słowackiego. Pozornie konwencjonalne figury stylistyczne w tym znako- 
mitym studium – a w istocie w całej książce u obydwu autorów – stają się przed-
miotem subtelnej i głębokiej interpretacji. W korespondencji z Krasińskim, kiedy 
Słowacki, w roli propagatora duchowych nauk Towiańskiego, zaleca wsłuchiwać 
się w „cudowną harmonię między duchowymi pracami a boleściami ciał” (s. 149), 
Kotliński odnajduje ważną autorefleksję i wydobywa z niej zawiązek programowej 
poezji cierpienia, jej „szczególnego idiolektu” (s. 144), bynajmniej nie sprowadzo-
nego do „selektywnie ustalonej monodii” (s. 144). Wspaniałą i „swoiście »pierwszą«” 
(s. 143) ilustrację tego nowego poetyckiego kierunku stanowi tu Ksiądz Marek, 
arcydzieło powstałe w punkcie zwrotnym twórczości, w którym wszakże kryje się 
też ostrze polemiczne, wymierzone w Przedświt z jego „retorycznym lamentem” 
(s. 144). W rozważaniach nad semantyką najpierw samego „jęku”, potem „aniel-
skiego jęku” Kotliński mistrzowsko zademonstrował – podobnie w partnerskim 
tekście Nawarecki – jak w stylistyce odzwierciedla się wyobraźnia, antropologia 
i koncepcja poezji Słowackiego, odkrywczo traktując w jego zmuzykalizowanej wi-
zji świata konwencjonalną, zdawałoby się, rolę „harfy” i „pieśni”. Zarazem pewne 
miejsca pozostawił jeszcze otwarte dla dalszych interpretacji, np. w Liście do Rem-
bowskiego, gdzie hermeneutyka Listu do Rzymian przypomina o jęku stworzenia, 
bólach rodzenia, wypracowywania nowej formy, podobnie jak w Genezis z Ducha.

Dział piąty poświęcony jest topografiom. Nawarecki w tekście Z pokładu powra-
ca do Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu i poruszanego w pierwszym studium 
wątku – konfliktu naoczności z jej presupozycjami – marzeniem i mitem, tym razem 
w analizie swoistej fenomenologii spojrzenia poety „z lotu ptaka”, o Boskich prero-
gatywach, znacząco powtarzającego się w jego opisach we wszystkich okresach 
twórczości. Dowartościowuje tu też ulubione wątki ornitologiczne, akcentując ich 
kluczowość dla światoobrazu poety, i raz jeszcze udowadnia tezę o konieczności 
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dystansu, wpisaną w poetykę Słowackiego, przytaczając jego programowe wypo-
wiedzi, głównie z listów do matki, odczytywanych w kategoriach psychoanalitycz-
nych. Wyróżnia na tym tle swoistą „literaturę pokładową”, a refleksje na temat jej 
szczególnego punktu dystansu prowadzą do świetnych intuicji interpretacyjnych, 
m.in. dotyczących Hymnu. Tekst zamyka analiza scen na pokładzie parowców 
z Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu i z Pana Alfonsa; Słowacki znów jawi się tu 
niespodziewanie jako współczesny demaskator mechanizmów podświadomości, 
a jego sposób wyobrażania przeszłości przypomina tutaj autorowi techniki cyfrowe.

Kotliński tymczasem zajmuje się Polami bitew, wyszedłszy zresztą od znaczenia 
owego wysokiego punktu obserwacyjnego, o którym pisał Nawarecki; rekonstruuje 
opis z Beniowskiego, podobnie koncentrując się na kontaminacji pamięci i wyobraź-
ni oraz sposobów widzenia, odsłaniając ich wiele zastanawiających aspektów: 
ptasią perspektywę, korespondującą z epickim wywyższeniem, dynamikę, wprowa-
dzaną przez przegrupowywane oddziały, kompozycję i dekompozycję pejzażu 
w działaniach militarnych, wreszcie akustyczną stronę bitwy. W szkicowanej przez 
Słowackiego mapie batalistycznego starcia Kotliński odkrywczo dostrzega kroto-
chwilę – jako gatunek. Perspektywa odległa – ptasia, epicka – uzupełniona jest 
„perspektywą równoległą” widoku oblężonego taborku, który, jak trafnie zauważa 
Kotliński, jest zarazem synekdochą Baru, szczególnego miejsca, archetypu wszyst-
kich innych miast obleganych i broniących się u Słowackiego, „Miejscem Miejsc” 
(s. 181), a także „pejzażem pejzaży”, w Beniowskim esencją dzikiego krajobrazu. 
W konkluzji autor wskazuje zabiegi eufemizacji i hiperbolizacji pola bitwy, które 
staje się w gruncie rzeczy obrazem historii i świata.

W Dalekich podróżach, przedostatniej całostce, Nawarecki przedsiębierze Wy-
prawę do wnętrza powieści – już w poprzednim studium wspomniał, że Pan Alfons 
również jest podróżą: jak poemat powstały podczas wschodniej wędrówki, łączy 
„bedekerowość z dygresyjnością” (s. 165). Tu prezentuje szerzej i głębiej genologię 
tej „powieści w miniaturze”, ułamka powieściowego, spełniającego wszelkie kryteria 
romansu, i daje wnikliwą charakterystykę tego porzuconego prozatorskiego pro-
jektu, wskazując również jego filiacje z innymi utworami poety. Oświetla pomijane 
dotąd sceny, wydobywa zmienność punktów widzenia i trybów opowiadania, 
wszechwładność i zarazem ironiczną bezradność narratora, wielość języków, no-
woczesną polifoniczność i hybrydyczność. Lektura Pana Alfonsa, bardzo bliska 
tekstu, nabiera tu niezwykłego dynamizmu i prowadzi do paraleli Słowacki – Gom-
browicz.

Kotliński wyprawia się w innym kierunku, w przestrzeń wszechświata, ku „zim-
nym gwiazdom” (s. 200); interesuje go negatywne doświadczenie kosmosu. Podsta-
wą staje się analiza motywu słońca, a zwłaszcza księżyca – przede wszystkim w Śnie 
srebrnym Salomei – zawsze związanych z „obszarem śmierci i cierpienia” (cyt. na 
s. 205), a kontrapunkt tej interpretacji stanowi prześledzenie funkcjonalnej kolory-
styki ciał niebieskich w piekielnym księżycowym świecie groteski Piasta Dantyszka. 
Kolejny raz autor wykorzystuje swoje kompetencje muzyczne, filologa-melomana, 
śledząc następnie synestezje gwiezdne Słowackiego, jego niezwykłe zabiegi poetyckie 
w udźwiękowianiu niebios, wokalizacji bólu. Podejmuje też polemikę z Aliną Kowal-
czykową, autorką studium Pies i gwiazdy, w kwestii „gwiazdy szczekającej” (s. 211), 
szczegółowo oglądając strukturę tej „astronomiczno-kynologicznej” metafory, która 
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oddaje obcość kosmosu i dojmującą samotność pod wrogim niebem. Wnioski pod-
sumowuje interpretacja wiersza [Dajcie mi tylko jedną ziemi milę...].

Ostatnia część, Ex Post, dotyczy recepcji, dzisiejszych losów wieszcza – sławy 
Słowackiego, jak określa to tytuł wypowiedzi Nawareckiego, dla którego parado- 
ksalnie Słowacki jest faworytem dzisiejszych literaturoznawców. Mesjańskie marze-
nie poety, jego myśl polityczną, fundowaną na mistycznym doświadczeniu, autor 
umieszcza w kontekście bardzo współczesnym – Waltera Benjamina, Jacques’a 
Derridy, Agaty Bielik-Robson. Odnajduje Słowackiego w Gombrowiczu, swoistym 
pośredniku jego stałej, dyskretnej obecności. Gombrowicz staje się zaś klonem 
wieszcza – za koronny tego dowód służy protogombrowiczowski Pan Alfons. Nawa-
recki przyjmuje ironię i groteskową deformację za wyróżniki wpływów Słowackiego 
we współczesnej prozie polskiej, jakkolwiek przyznaje, że ten idiom funkcjonuje bez 
autorskiej sygnatury. Autor Grobu Agamemnona będzie też zawsze patronem debat 
o polskości. Siła Słowackiego nie leży jednak w domenie sławy, lecz słowa, i tekst 
Nawareckiego przypomina spełnione proroctwa mistyka. Wreszcie na jednym przy-
kładzie, Lilli Wenedy, rozwinięty zostaje cały wachlarz pomysłów, mogących zinten-
syfikować obecność wieszcza i wprowadzić go w popularny obieg kultury: cyfrowa, 
interaktywna edycja, gry RPG oparte na jego utworach, komiksy, rockowa opera.

Kotliński natomiast w Kluczu od komody, kluczu do czytelnika zajął się kom-
pendium Jarosława Marka Rymkiewicza Słowacki. Encyklopedia. Odczytał ją jako 
rodzaj biografii, rozbudowującej konteksty z „imponującą erudycją faktograficzną” 
(s. 232), pozwalającą wychwycić anachronizm w fascynującej, barwnej i często 
zapoznanej anegdocie czy historii, także historii rzeczy, które uatrakcyjniają wize-
runek poety, ukazanego w bliskich planach. Do tego przyczynia się też bezpośred-
nio odsłaniana subiektywność, przy powściągliwości osądów, poczucie humoru, 
dociekliwość i literacka klasa narracji, „urzekającej”. Kotliński, doceniając unikal-
ne walory tego dzieła, zgłasza zastrzeżenia wobec sprzeczności (kwestia postulowa-
nej edycji Króla-Ducha, skonfrontowana z dawnymi postulatami Rymkiewicza) 
„pochopności” niektórych sądów czy „beztroskiego wartościowania” (s. 236) i po-
dejmuje przekonującą polemikę w obronie wierszy adresowanych do Ludwika 
Norwida oraz Króla-Ducha. Rozwiewa umiejętnie budującą napięcie „atmosferę 
»epistemologicznej niepewności«” (s. 235), przytaczając konkretne fakty w przykła-
dowym haśle na temat pojedynków, poruszany w Drapieżcach.

Osobiste doświadczenie Słowackiego, rodzinne wtajemniczenia, rolę domowych 
bibliotek, mistrzów i przyjaciół, autorzy odsłaniają jeszcze raz w Suplemencie. Ten 
faktyczny dialog, kończący książkę, zatytułowany „…Słowacki ci odpowie…” (Roz-
mowa o ptakach), rozwija wiele różnorodnych „perspektyw poznawczych” (s. 249), 
skrzy się od pomysłów interpretacyjnych i krążących cytatów. Powracają niektóre 
wątki książki, przede wszystkim ornitologiczny, niektóre zaś zostają uzupełnione, 
jak paralela „Słowacki – Gombrowicz” czy wzmianka o wierszu Rymkiewicza Sło-
wacki. Czytelnik może obserwować oryginalne spojrzenie na Słowackiego in statu 
nascendi, interpretację a vista i a capella.

Suplement, gawędziarski i potoczny, wzbogaca diapazon stylistyczny książki, 
której jednym z głównych walorów jest od początku właśnie język: zawsze eleganc-
ki, barwny, obrazowy, obfitujący w trafne metafory i błyskotliwe określenia. Dialog 
troisty to rzecz nasycona treścią i konkretem, odkrywcza, zawierająca wiele niespo-
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dzianek, ukazująca pożytki z drobiazgowej lektury i przynosząca wiele dowodów 
na twierdzenie Ludwiga Miesa van der Rohe, że „Bóg tkwi w szczegółach”. Co wię-
cej, romantycy w zbliżeniu, odczytywani poprzez sensualny konkret – i nie chodzi 
tylko o Słowackiego – stają się zadziwiająco współcześni, by nie rzec: aktualni.

W kilku miejscach przydałyby się może uściślenia czy poprawki w istocie mi-
krologiczne – np. w kończącym Czułe słówka cytacie z Raptularza, przytoczonym 
według wydania Juliusza Kleinera Dzieł wszystkich, powinno być „stwardziałość”, 
lekcję „stwardniałość” wybrał Marek Troszyński w swojej edycji z podobizną ręko-
pisu, który w tym miejscu ma zresztą dwuznaczny dukt pisma; poza tym w pierw-
szym studium Nawarecki datuje mylnie sen na stryszku greckiego domu na rok 
1838 (potem datę podróży poety na Wschód podaje poprawnie). Natomiast kontro-
wersyjna może wydawać się okładka, a także karta tytułowa tego kolejnego tomu 
z serii „Studia Romantyczne” w Wydawnictwie IBL PAN, ponieważ minimalizm 
przekracza tu granicę funkcjonalności – nazwiska autorów są właściwie nieczytel-
ne bądź niezauważalne, co nawet przy założeniu, że piszą oni na większą chwałę 
Słowackiego, nie oddaje im sprawiedliwości – wspominam o tym nie z punktu wi-
dzenia autorów, lecz czytelnika.
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The review praises Andrzej Kotliński and Aleksander Nawarecki’s book Dialog troisty. Colloquia o Juliuszu 
Słowackim (Colloquia on Juliusz Słowacki: A Trilogue, 2019), divided into seven parts, each of which 
consists of two separate studies joined by a common topic. In spite of the various writing individualities 
of the authors, both of them display the poet’s world of imagination and anthropology in their accurate 
analyses, model philological reading of the text, revealing treatment of, inter alia, diminutives, acoustic 
instrumentation, and ornithological motifs, while often dealing with the pieces that are neglected in 
research tradition. The also authors give Słowacki’s reading an intimate perspective, clearly setting this 
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Warszawa 2018. Instytut Badań Literackich PAN – Wydawnictwo, ss. 454. „Studia 
Romantyczne”.

Książka Wojciecha Hamerskiego traktuje o ironiach romantycznych w sposób nie-
oczywisty. Na tym polega jej oryginalność i swoisty urok, który po części zawdzięcza 
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autorskiej inwencji pisarskiej i pomysłowości koncepcyjnej, a po części samej ironii, 
jej odmianom. Nieoczywistość, którą sygnalizuję, zdradza od razu spis treści, odsy-
łający nas do twórczości pisarzy łączonych, jak dotąd, ze zjawiskiem ironii roman-
tycznej, jak Schlegel, Byron, Słowacki. A także do twórców z nią nie wiązanych 
w dotychczasowych badaniach. Na liczący ponad 450 stronic tom składają się po-
grupowane w trzech częściach prace, poświęcone bardzo różnym aspektom litera-
tury romantyzmu. Kluczowe dla rozumienia całej koncepcji zebranych w tomie 
studiów ma Wprowadzenie: szepty ironii. Hamerski przybliża nam tu podstawowe 
założenia swej monografii, odwołując się do Schleglowskiego rozumienia ironii, 
z silnym uwzględnieniem wieloznaczności kwalifikacji dokonanych przez autora 
Fragmentów. Wydaje się, że ten programowy u Schlegla brak stabilizacji w pojmo-
waniu ironii romantycznej stanowi dla Hamerskiego najważniejsze przesłanie, 
które pozwala mu mówić o wielości jej odmian i tej wielości podporządkować własne 
o niej myślenie. Stąd też uzasadnienie dla kształtu projektowanej monografii, po-
dejmującej problem niejednorodności opisywanego zjawiska, jego przesuwalnych 
granic. 

Uważam taki sposób traktowania ironii za całkowicie umotywowany i trafny, 
zwłaszcza w kontekście odwołań do jenajskich źródeł jej estetyki. Postawione przez 
Hamerskiego pytanie o historyczność ironii pozwala mu wykroczyć w prezentowa-
nych w rozprawie wywodach poza epokę romantyczną, co więcej, wydaje się to 
spełnieniem zamysłów przywoływanego tu wielokrotnie Schlegla, którego uznaje 
się nie tyle za wynalazcę, ile za odkrywcę ironii jako ogólnej zasady sztuki. Stąd 
autor monografii czerpie uzasadnienie dla wprowadzonego w niej wewnętrznego 
podziału, określając go arbitralnym i poniekąd ironicznym. Taka próba znalezienia 
wzajemnej odpowiedniości natury opisywanego zjawiska i charakteru stylu, w jakim 
się je opisuje, jest bodaj najbardziej rozpoznawalną cechą naukowego pisarstwa 
Hamerskiego. Warto podkreślić tę predylekcję do szukania własnej i oryginalnej 
formy wypowiedzi – stylistycznej inwencji towarzyszy tu bowiem dyscyplina i kon-
sekwencja w operowaniu paradoksem współtworzącym ironiczną „dykcję” autora 
rozprawy. 

Pisać w sposób nieoczywisty – to główna zasada budująca tok wypowiedzi, 
odzwierciedlająca się już w samym doborze autorów, nie zawsze dotąd kojarzonych 
z ironią romantyczną, jak Kraszewski czy Lenartowicz. Połączyć w swym własnym 
idiolekcie refleksji naukowej Schleglowską „permanentną parabazę” z „szeptem”, 
którym według Kierkegaarda mówi ironia, to wyjątkowa próba stylu, przekonująca 
nas, że granice tego, co oczywiste, są do odkrycia, do ustalenia na nowo. W rezul-
tacie przyjęcia takiej strategii pisarskiej Hamerski, wychodząc od Schlegla i innych 
romantyków, odnajduje dalekie (a niekiedy bliskie) echa ich koncepcji w dziele 
„nowych pokoleń ironii”, w dziele nie tylko literackim, także filmowym. Tak dzieje 
się w części trzeciej książki (zatytułowanej Nowe pokolenia ironii), w której autor 
zajmuje się m.in. ironią w pisarstwie Paula de Mana i zadaje pytania o wpływ kon-
cepcji jenajczyków na współczesną myśl humanistyczną. 

Najważniejsze ujęcie problematyki ironii romantycznych dotyczy jednak ich 
pojawiania się w utworach pisarzy epoki romantyzmu i ma swe przedstawienie 
w częściach pierwszej i drugiej tomu. Hamerski stara się czytać teksty romantyków 
kierując się przekonaniem wyrażonym przez Schlegla: „Ironia to jasna świadomość 
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wiecznej ruchliwości, nieskończenie pełnego chaosu” 1 (cyt. na s. 51). Ma ono swe 
odzwierciedlenie we fragmentach poświęconych Kraszewskiemu i Mickiewiczowi, 
z pewnością też towarzyszy lekturze Byrona, Puszkina i Słowackiego. Przekonanie 
to sprawia, że autor recenzowanej książki ciągle balansuje w swej analizie pomiędzy 
autokreacją romantycznego podmiotu a jej brakiem. Dociera w ten sposób do war-
stwy ironicznej Ballad i romansów Mickiewicza, wskazując, że efekt „permanentnej 
parabazy” jest w tym cyklu poetyckim skalowany – w jednych utworach wyraża się 
silniej, w innych słabiej, a najwyższy poziom deziluzji poeta osiąga w balladzie To 
lubię oraz w komentującym ją wierszu Do przyjaciół. Z całą pewnością ten utwór 
jest rymowanym zapisem poetyki sformułowanej Ballad i romansów, akcentującej 
przewagę poety (jego nadobecność) nad światem stwarzanej przez niego poezji. 
Hamerski dość przekonująco wykorzystuje to interpretacyjnie, gromadząc argu-
menty na rzecz tezy o ironiczności cyklu. 

Przekonujące są też refleksje o wczesnej twórczości powieściowej Kraszewskie-
go, które potraktować można jako kontynuację zainteresowań Hamerskiego jeszcze 
z okresu jego przed laty wydanej książki Romantyczna troposfera powieści (Poznań 
2010). Trzeba uznać tę część rozważań za wykraczającą poza ustalenia zawarte 
w tamtej pracy. Cała odsłona ironiczności w narracji Kraszewskiego, przejawiająca 
się w odautorskiej demaskacji ograniczeń powieściowego języka, związana z tym 
„natarczywość” parabazy, odnalezione w analizowanych dziełach tropy Jean-Paula 
czy Hoffmanna – to mocna strona przeprowadzonej analizy, łącznie ze sformuło-
waną tezą o „realizmie ironicznym” (s. 97) w twórczości Kraszewskiego.

Rozdział Ironia po trzydziestce. George Byron, Aleksander Puszkin, Juliusz Sło-
wacki z pierwszej części książki ma znaczenie zasadnicze dla refleksji o ironiach 
romantycznych, wychodzącej od założeń Schlegla i konsekwentnie te założenia 
rozwijającej. Trudno byłoby ją sobie wyobrazić bez przywołania tych zwłaszcza 
utworów, które w oczywisty sposób nawiązują do ironicznego toku narracji – Don 
Juana, Eugeniusza Oniegina, Beniowskiego. A jednocześnie Hamerski odsłania 
antropologiczny wymiar romantycznej opowieści o bohaterze i jego współczesności. 
Ironia jako forma ekspresji stosunku do upływającego czasu, zaznaczająca conra-
dowską smugę cienia w romantycznej egzystencji, pozwala bohaterowi odkryć 
przeszłość, spojrzeć na nią z dystansu. I – co najważniejsze – dowiedzieć się o jego 
„niegotowości” jako człowieka żyjącego w zawieszeniu pomiędzy młodością a sta-
rością. Interesujące i intelektualnie odkrywcze jest to równoczesne czytanie trzech 
romantycznych poematów w perspektywie komparatystycznej, z koncentracją 
uwagi na roli podmiotu w literaturze romantycznej, przy jednoczesnym odnoszeniu 
lektury do różnych planów światopoglądowych, zarówno związanych z indywidu-
alnie rozwijanymi talentami Byrona, Puszkina i Słowackiego, jak i konfrontowanych 
z dziedzictwem myśli Conrada i Kierkegaarda. 

Rozdział ten wydaje mi się najlepszym fragmentem recenzowanej książki. Z całą 
pewnością w rozważaniach o ironii i smudze cienia poetów romantycznych autor 
wykroczył poza znany, rozległy stan badań. 

U źródeł sukcesu monografii Hamerskiego leży nie tylko gruntowne przygoto-

1 f. S c h l e g e l, Fragmenty. Przeł. C. B a r t l. Oprac. M. P. M a r k o w s k i. Kraków 2009, s. 160.
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wanie i przemyślenie przez jej autora problematyki ironii romantycznej. Ważna jest 
też szerokość spojrzenia i wielojęzyczność przywoływanych źródeł. Przeprowadzone 
w książce analizy ujawniają erudycję – i jest to zwykle erudycja sfunkcjonalizowa-
na, obejmująca literaturę polską, jak i jej kontekst międzynarodowy, a także, co 
szczególnie chciałbym podkreślić, literaturę przedmiotu. W tej dziedzinie Hamerski 
jest wzorowo rzetelny i doskonale panuje nad stanem badań – przywołuje obfitą 
bibliografię prac opublikowanych w języku polskim, angielskim, również niemiec-
kim, co istotne ze względu na Schleglowski kontekst rozważań i związane z nim 
komentarze w niemieckim kręgu kulturowym. Jego stosunek do polskojęzycznych 
publikacji o ironii zaskakuje bardzo pozytywnie – oprócz odniesienia się do pozycji 
najważniejszych, jak studia Włodzimierza Szturca, znajdujemy nawiązania do 
dawnego stanu badań i do książek autorów dziś już rzadziej przywoływanych, takich 
jak Stefan Kawyn czy Piotr Łaguna, a nawet zupełnie zapomnianych, jak Gizela 
Reicher-Thonowa. Hamerski potrafi znakomicie wykorzystać przytaczane prace, 
nie tylko poprzez odnajdywanie w nich bliskich mu tropów myślowych, ale też 
poprzez wskazywanie na rozwiązania i pomysły, które się wykluczają, co doskona-
le buduje napięcie jego ironizującej opowieści o ironiach romantycznych – by zwró-
cić tu uwagę choćby na przypomnianą różnicę w podejściu Juliusza Kleinera 
i Rolfa fiegutha do problemu „organicznej całości” tekstu Dziadów Mickiewicza 
(rozdział o Dziadach Rychcika i Mickiewicza).

Sądzę, że co najmniej dwie cechy badań Hamerskiego poświęconych ironiom 
romantycznym zadecydują o czytelniczym powodzeniu recenzowanej książki. Po 
pierwsze – pisarska inwencja, o czym już wspominałem, która wykorzystuje topo-
sy ironiczne, np. topos powtórzenia, jak w rozdziale o Złotym kubku Lenartowicza 
z Norwidem w tle (porównawczym), zbudowanym wokół filozoficznego konceptu 
„powtórzenia” Kierkegaarda. Rozdział ten stanowi też w pewnym sensie autotema-
tyczne (i autoironiczne) powtórzenie rozważań Marii Janion (Wiersze sieroce Lenar-
towicza), do których jest nawiązaniem i uzupełnieniem, tym samym stając się 
atrakcyjnym pisarsko komunikatem dla czytającego, rodzajem wyrafinowanej gry 
z tematem i formą jego przedstawiania – opowiadający panuje nad nią z maestrią 
godną „podmiotu czynności twórczych” (jak mawiali strukturaliści) w poemacie 
zwlekającym z ekspozycją głównej sprawy, gdzie dygresja rwie osnowę. Hamerskie-
go chce się czytać!

I druga cecha – łączenie obserwacji na poziomie poetyki tekstu z obserwacja-
mi dotyczącymi świadomości literackiej twórcy, jego światopoglądu i szerokich 
kontekstów estetycznych epoki. Dzięki takiemu postępowaniu refleksja na temat 
ironii w literaturze romantycznej wykroczyła poza poetologię, stając się kluczem 
do porządkowania centralnych problemów XIX-wiecznego romantyzmu i jego 
współczesnego dziedzictwa. Hamerski przywrócił opisywanym przez siebie od- 
mianom ironii nadany jej przez Schlegla atrybut wszechobecności. Ironia w rozu-
mieniu Schlegla – na co zwraca uwagę autor monografii – „zamieszkiwała dzieła 
wszystkich epok” (s. 29). To charakterystyczne dla takiego rozumienia ironii prze-
kraczanie granic historycznych i estetycznych wydaje się najważniejszą właściwo-
ścią rozwijanych w monografii analiz i interpretacji. Umożliwiają one wyjście poza 
dobrze zdiagnozowane przez Hamerskiego wąskie pojmowanie ironii w badaniach 
nad polskim romantyzmem, które było jedną z konsekwencji przekonania o nie-
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ironiczności naszej poezji tego czasu, nastawionej głównie na wyrażanie etosu 
obywatelskiego. 

Wskazując na pozytywne strony rozszerzania granic ironii w badaniach Ha-
merskiego, nie twierdzę, że nie rodzą one żadnych wątpliwości. Odnotuję te przede 
wszystkim, które zachęcają do pytań formułowanych w intencji polemicznej. Mógł-
bym wyobrazić sobie inny dobór autorów w monografii traktującej o ironiach ro-
mantycznych i rozwijającej analizy tych utworów, które w sposób programowy 
zbliżają się do estetyki ironii, jak wiele dramatów Słowackiego – pełny opis ich 
ironicznej formy i światopoglądowego przesłania ciągle jeszcze nie został w stanie 
badań nad polskim romantyzmem przekonująco dokonany. Zamiast refleksji o iro-
niczności w poezji Garczyńskiego wolałbym pogłębione studium na ten temat 
Marii Malczewskiego, miast uwag do uwag Marii Janion dotyczących „wierszy sie-
rocych” Lenartowicza chciałbym przeczytać wyczerpujące rozważania o ironii w Trzy 
po trzy Aleksandra fredry. Wreszcie – cały wywód na s. 133 o eironie-Sokratesie 
z rozprawy Kierkegaarda, przypominającym Chrystusa – odniósłbym przede wszyst-
kim do (bliskiego mi) Norwida, którego ironiczność w monografii Hamerskiego 
pozostaje jedynie tłem dla „przerysowań” z Lenartowicza.

Można by odrzec na takie dictum, zachowując logikę monografii, którą przecież 
pochwaliłem, że domagam się dalszych rozdziałów, o jeszcze innych ironiach ro-
mantycznych, i że rozwijam w ten sposób wyłącznie scenariusz dopełnień nie da-
jący się wyczerpać. Podczas gdy chodzi mi jednak o wykorzystanie w pierwszej 
kolejności takiego porządku prezentacji ironiczności literatury polskiego romanty-
zmu, który uwzględnia nie tylko hierarchię ważności jej autorów i dzieł, ale również 
logikę rozwoju tej literatury, a także oczywistą przewagę żywiołu ironicznego w czę-
ści tylko spośród wielu jej utworów.

Chciałbym też zasygnalizować kilka wątpliwości, ustosunkowując się do pew-
nych fragmentów wywodu Hamerskiego, podkreślam zresztą od razu, że nie doty-
czą one spraw dla książki zasadniczych. Na s. 35, gdy idzie o stosunek Byrona do 
wartości etycznych (sceptycyzm), dobrze byłoby przypomnieć głos Mickiewicza 
w dyskusji na ten temat wypowiedziany w Przemowie tłumacza do Giaura. W roz-
dziale o Kraszewskim, zatytułowanym nie bez powodu Suknia arlekina, brakuje 
szerszych rozważań o powiązaniach między intertekstualnością prozy autora Pana 
Walerego a ironią; ten rodzaj refleksji o intertekstualności literatury romantyzmu 
i ironii przydałby się w szerszym planie książki. W tym samym rozdziale, gdy mowa 
o biedermeierowskim aspekcie prozy międzypowstaniowej i jej relacjach z ironicz-
nością, upomniałbym się o sięgnięcie do szerszej panoramy problemów literatury 
związanej z biedermeierem, które mogłoby przybliżyć przywołanie antologii Spory 
o biedermeier, opracowanej przez Jacka Kubiaka (Poznań 2006), czy też publikacji 
Dobrochny Ratajczakowej poświęconych temu zagadnieniu. We fragmentach książ-
ki dotyczących wystawienia Dziadów w reżyserii Radosława Rychcika może warto 
byłoby przypomnieć wielką inscenizację Konrada Swinarskiego, która także uni-
wersalizowała sferę znaczeniową tego dramatu, jakże jednak inaczej niż poznańskie 
przedstawienie, a właśnie uniwersalizacja przesłania dzieła Mickiewicza jest jednym 
z tematów, które rozpatruje autor Ironii romantycznych. Hamerski zastanawiając 
się nad ironizacją adaptacji arcydramatu, włącza do swoich rozważań stan badań 
nad utworem i szuka tam sygnałów czy tropów „ironicznej” lektury (w rozumieniu 



RECENZJE I PRZEGLąDY216

ironiczności według Schlegla), wskazuje na niekonsekwencje w budowie struktury 
Dziadów odnotowane przez niektórych badaczy (np. przez Borowego). Czy nawią-
zania ironiczne do dzieła Mickiewicza w literaturze XX wieku (Gombrowicz, Różewicz, 
Wojaczek) nie byłyby lepszym kontekstem dla rozważania o inscenizacji Rychcika? 
Nie wszystkie też przywoływane stanowiska badawcze cytowanych w książce histo-
ryków literatury wytrzymują próbę czasu; jeśli warto je przypominać, to z zasygna-
lizowaniem zastrzeżeń, jakie od samego początku wzbudzały – myślę tu zwłasz- 
cza o książce Ryszarda Przybylskiego Słowo i milczenie bohatera Polaków. Studium 
o „Dziadach” (Warszawa 1993). 

Do całego szeregu cytowanych i skrupulatnie przez autora odnotowanych prac 
warto byłoby dodać – w rozdziale o przyrodzie w polskiej i angielskiej poezji roman-
tycznej – opublikowane przed paroma laty na łamach „Pamiętnika Literackiego” 
studium Piotra Lewicza o związkach poezji Mickiewicza i Wordswortha. W całości 
rozważań o granicach ironii mogłyby też przydać się jeszcze dwie publikacje doty-
czące obszarów jej pokrewnych, których nie odnalazłem w przypisach: Jerzego 
Ziomka Rzeczy komiczne (Poznań 2000) i Izaaka Passiego Powaga śmieszności 
(Warszawa 1980).

Pytania i przypuszczenia tu sformułowane w intencji polemiki czy dopowiedze-
nia w niczym nie umniejszają mojej pozytywnej oceny książki Wojciecha Hamer-
skiego, która charakteryzuje się ponadprzeciętną erudycją, walorami pisarskimi 
i odwagą badawczą.
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Deklaracje wstępne

Romantyzm, czyli „inter esse” to piąta książka akademicka w dorobku Magdaleny 
Siwiec, znawczyni europejskiego (zwłaszcza polskiego i francuskiego) romantyzmu, 
zakochanej w figurze (i micie) Orfeusza 1, patrona i bohatera wielu interpretacji tej 
uczonej. Obecnie wszakże do Orfeusza dołącza umykająca Eurydyka, „figura inter 
esse” (s. 10). Wprowadzając ją, Siwiec daje do zrozumienia, że stawia sobie nieco 
inne zadanie niż wcześniej. Owszem, jak w poprzednich książkach, pozostaje kom-
paratystką i historyczką literatury wieku XIX, powtarza nawet w dużej mierze zestaw 
interesujących ją nazwisk (Victor Hugo, Novalis, Gérard de Nerval, Adam Mickiewicz, 
Zygmunt Krasiński i wiele, wiele innych), a jednak proponuje tym razem projekt 
szczególnie zniuansowany i częściowo aporetyczny. Zawdzięcza to właśnie tytułowej 
figurze inter esse, oznaczającej przejście między porządkami, nie pozwalającej na 
łatwe podsumowania. Prowokującej nie tylko do rewizji romantyzmu (od czego 
zacznę moje rozważania), lecz i do autorewizji, do przyjrzenia się własnemu po-
strzeganiu tego prądu / tej epoki, formacji. 

Romantyzm nie jest bowiem dla Siwiec zjawiskiem dającym się przyszpilić hi-
storycznie, a nawet i nie tylko podglebiem nowoczesności. Jest dla niej pewnym 
trybem myślenia o świecie i odczuwania go, szalenie produktywnym poznawczo 
i literacko – i o tym też mówi ta książka. Ponieważ zaś zbiera wiele tropów roz- 
rzuconych w innych pracach Siwiec, a w architektonikę intelektualną prezentowa-
nych rozważań wpisana została Kierkegaardowska ironia, postanowiłam pisać 
o owej rozprawie „z nieustającym odniesieniem” 2 do wcześniejszych publikacji 
badaczki. Bo tylko tak, w moim przekonaniu, można na ten temat pisać efektywnie.

Rewidowanie rewizji

Norwidowski cykl Salem, w którym znalazły się m.in. wiersze poświęcone Adamowi 
Mickiewiczowi i Andrzejowi Towiańskiemu, zamyka w roli puenty zadziwiająca 
strofa:

Kto jest silniejszy ode mnie – niech zgani,
Że rad z bezdennej wyzieram otchłani
I że Cię rymy dotykam moimi,
– Ale – nie mogę poglądać na Życie
Z skrzydłami w węzeł w górze związanymi,
I trza mi Słońca złotego obficie! 3 

Siwiec wiedziałaby świetnie, dlaczego ten fragment wybieram i jaki można w nim 
widzieć potencjał. Są to bowiem wersy rozrachunkowe – nie tylko w oczywistym 
kontekście niezgody ideowej na towianizm, lecz także w innym, naprowadzającym 

1 Wkład M. Siwiec w badania nad orfizmem w literaturze polskiej odnotowuje m.in. M. J a w o r- 
s k i  w swojej książce podoktorskiej Nowoczesny Orfeusz. Interpretacje mitu w literaturze polskiej 
XX–XXI wieku (Warszawa 2017, s. 47 n.).

2 Nawiązuję do tytułu książki S. K i e r k e g a a r d a O pojęciu ironii z nieustającym odniesieniem do 
Sokratesa (Przeł., posł. A. D j a k o w s k a. Warszawa 1999).

3 C. N o r w i d, Do A. T. W: Poematy. Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył 
J. W. G o m u l i c k i. Warszawa 1971, s. 518–519. Pisma wszystkie. T. 3.



RECENZJE I PRZEGLąDY218

na trop problematyki charakterystycznej dla badaczki. Rozrachunków, które szcze-
gólnie ją interesują, nie sposób sprowadzić do jawnych zderzeń światopoglądowych, 
zajmujących historyków idei. Owszem, autorka Orfeusza romantyków ma wystar-
czająco rzetelne przygotowanie historyczne, by je kompetentnie komentować. Bardziej 
frapują ją jednak dialogi, spory i polemiki zinternalizowane, przenikające w myśl 
autora, w tkankę wiersza. Ukryte, nieeksplicytne, a decydujące o samoświadomości 
dzieła – i epoki. Jak Michaiła Bachtina daleko bardziej interesuje rezonans cudzego 
słowa w słowie własnym niż choćby najefektowniejszy dialog bez echa, tak Siwiec 
w tekstach szuka śladów wewnętrznego agonu z myślą innych. Tego rodzaju pod-
skórny agon jest zawsze zarazem zmaganiem się z samym sobą. 

Nie inaczej dzieje się zresztą w cytowanym wierszu autora Salemu, skądinąd 
znakomicie ilustrującym jego walki o prawo do zaistnienia. „Nie zasłaniajcie mi 
słońca”, zdaje się apelować Cyprian Norwid, jak Diogenes z wnętrza beczki. Co to 
za apel? Czy tylko o wolność od ideologii? Nie, nie tylko. Pierwsze trzy wersy owego 
fragmentu można by czytać zgodnie z Bloomowskim rozumieniem praktyk rewizyj-
nych, choćby ze względu na agoniczny zamiar „dotknięcia rymami”, sygnalizujący 
niewątpliwie, iż zgłasza go „strong self” – silne „ja” poetyckie 4. Perspektywa agonu 
prekursora z następcą zostaje jednak przełamana na rzecz innego zmagania. 
W trzech kolejnych wersach wychodzi na jaw, iż motywacja poetyckiego buntu jest, 
rzec by można, ponadindywidualna: nie chodzi o potencjał pisarski, ale o partycy-
pację w Życiu. Ona stanowi faktyczną stawkę Norwidowskiego myślenia w wierszu: 
uniknięcie paraliżu, który zbiera „skrzydła w węzeł”. Okazuje się to, o czym prze-
konują książki Siwiec – a zwłaszcza Romantyzm, czyli „inter esse” – nie problemem 
kilku twórców, lecz wyzwaniem stojącym przed całą formacją romantyków. Inter 
esse oznacza bowiem także przerwę między jedną a drugą generacją. Między po-
koleniami Victora Hugo i Heinricha Heinego, Percy’ego Shelleya i Roberta Brow-
ninga, Mickiewicza i Norwida. Romantyzm bowiem, mimo wielu mylnych przeświad-
czeń, czyniących zeń epokę wewnętrznie skonsolidowaną i nie doświadczającą 
pęknięć czy kryzysów ideowych, zaczął szybko gnić od środka. I trzeba go było 
obłożyć ironią, nie mniej – a bodaj i bardziej – skomplikowaną niż modernistyczna. 

Między badaczami

We wstępie do książki autorka słusznie odwołuje się do – świetnej skądinąd, lecz 
nie oddającej sprawiedliwości tekstom premodernistycznym – pracy Ryszarda Ny-
cza Język modernizmu. Pisze:

Podmiot romantyczny odczytywany jest zasadniczo jako podmiot mocny, „ja” pewne siebie, podmiot 
esencjalistyczny, twarde ego. Jako taki w pracach badaczy modernizmu bywa przeciwstawiany pod-
miotowi nowoczesnemu (modernistycznemu z fazy kryzysowej), rozumianemu jako podmiot słaby. 
Naturalnie ustalenia teoretyków literatury mają podstawy. [...]

[...] można dowodzić, że podmiot nazywany [...] mocnym [...] występuje w literaturze romantycznej. 
Chciałabym jednak zwrócić uwagę na te jej miejsca, w których ów esencjalistyczny model ulega za-
chwianiu, rozbiciu, na monolicie romantycznego „ja” ukazują się pęknięcia. [s. 21–23] 

4 W sprawie „silnych poetów” zob. H. B l o o m, Lęk przed wpływem. Teoria poezji. Przeł. A. B i e l i k -
- R o b s o n, M. S z u s t e r. Kraków 2002, s. 114. 
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W kręgach badaczy modernizmu istnieje przeświadczenie, jakoby literatura 
pierwszej połowy XIX wieku (z kontynuacjami po lata dziewięćdziesiąte XX stulecia), 
jakkolwiek w wielu zjawiskach wybitna, nie była zdolna do takiego krytycznego 
samooglądu, jaki cechuje literaturę przełomu XIX i XX wieku. Ofiarą tego rodzaju 
redukcjonistycznego sądu bywa, co prawda, częściej jeszcze pozytywizm niż roman-
tyzm, lecz i tego drugiego trzeba bronić przed posądzeniem o relatywnie niski poziom 
autorefleksyjności (niezależny, rzecz jasna, od poziomu refleksji). Siwiec interesu-
je właśnie autorewizyjny aspekt romantyzmu. Swoją najnowszą książkę rozpoczy-
na ona deklaracją: „Sądzę, że w istocie wszyscy mocni poeci romantyczni byli wobec 
romantyzmu krytyczni – współtworząc, rozsadzali go od środka” (s. 9). Spostrzeże-
niem tym wpisuje się niewątpliwie w – niedoinwestowany u nas badawczo – namysł 
nad rewizją romantyczną. A jednocześnie daje swoim czytelnikom do zrozumienia – 
między wierszami, subtelnie – że wybiera pozycję „inter”, pozycję „pomiędzy”, rów-
nież na polu badań nad tak pojmowanym romantyzmem. Nie rezygnując bowiem 
z perspektywy anglosaskiej, w której problematyka rewizji wiąże się ściśle z wątkiem 
podmiotowości, z dociekaniami na temat romantycznego „ja”, zauważa Siwiec spe-
cyfikę polskiego romantyzmu i nie próbuje ani jej zacierać, ani na niej wyłącznie 
poprzestawać. Tu warto przytoczyć zdanie kogoś, kogo badaczka postrzega jako 
jednego z fundatorów tradycji „podejrzliwego” czytania romantyzmu, „podkopującej 
zaufanie w deklaracje romantyków” (s. 24):

Romantyzm polski nie jest odbiciem czy echem jakiegoś zachodnioeuropejskiego prądu kulturalno-
-literackiego. Poglądów wyprowadzających dzieła sztuki i literatury z wpływu innych dzieł i żyć każących 
literaturze i twórczości jakimś upiornym życiem, z książek tylko czerpiącym swą treść, zbijać tu nie 
mam czasu ani ochoty. [...] Romantyzm polski był wypływem zmiany, ruchu, przeistoczenia, jakie zaszły 
w duszy polskiego społeczeństwa na początku ubiegłego stulecia. Zrozumieć romantyzm, to znaczy 
zrozumieć tę zmianę, ten ruch, to przeistoczenie 5.

Wywód Stanisława Brzozowskiego – bo to jego słowa – podnosi konieczność 
uwzględniania „zmysłu historycznego” oraz kontekstu kulturowego w rozważaniach 
nad romantyzmem (i nie tylko). Sam autor Kultury i życia, przejęty literaturą an-
gielską, nie był w żadnym sensie niechętny konfrontowaniu zjawisk rodzimych 
z horyzontem europejskim. Szło mu o to tylko, by unikać zestawień chybionych, 
czyli takich, które przeprowadza się kosztem specyfiki przedmiotu, kosztem abs-
trahowania od jego historyczności, pogwałcenia jego prymarnego kontekstu. Siwiec 
jako badaczka postępuje zgodnie z tą zasadniczą wytyczną. Przekonują o tym 
wszystkie jej prace, włącznie z wydanym niedawno tomem zbiorowym poświęconym 
Norwidowi, redagowanym i obmyślanym przez nią 6. 

Wizja komparatystyki, jaką forsuje Siwiec w omawianej tu książce, w szczegól-
nym sensie zależy od tytułowej formuły inter esse – w związku zarówno z tym, 
o czym sama badaczka pisze, jak i z tym, co może odkryć dla siebie czytelnik. Jest 
to, przede wszystkim, podejście, które w badaniach nad romantyzmem korzysta 
z kilku naraz perspektyw. Wspomniałam już i wspomnę jeszcze o tradycji anglosa-
skiej – specyficznej o tyle, że co bardziej charyzmatyczni i prominentni jej przed-

5 S. B r z o z o w s k i, Filozofia romantyzmu polskiego. W: Kultura i życie. Zagadnienia sztuki i twór-
czości. W walce o światopogląd. Wstęp A. W a l i c k i. Warszawa 1973, s. 376–377. 

6 O Norwidzie komparatystycznie. Red. M. S i w i e c. Kraków 2019. 
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stawiciele oscylowali między przyglądaniem się romantyzmowi z zewnątrz a poku-
są utożsamienia. Innymi słowy, zgodnie z formułą „testamentu do podjęcia”, nie 
tylko zajmowali się literaturą romantyczną, lecz także przejęli się nią twórczo, eg-
zystencjalnie, biograficznie. Za autorem artykułu Revision as Making mogę stwier-
dzić, iż rewizje polskie cechuje force of codicils 7, chociaż cytowanie to przewrotne. 
Dawca tego sformułowania wpisał bowiem lekturę nastawioną na śledzenie testa-
mentów literackich po stronie interpretacji „tradycyjnej” i osłabiającej potencjał 
nowoczesnych procedur rewizyjnych. Lektura testamentów może być jednak lek-
turą rewizyjną o tyle, o ile pojęcie to zdolne jest implikować taką aktywność inter-
pretacyjno-krytyczną, z której nie wynika wcale uśpienie interpretacji ani – z dru-
giej strony – kwestionowanie ważności dziedzictwa. Przeciwnie, lektura taka pro-
wadzić może do jego permanentnej aktualizacji. Artykuł The Survival of Eros in 
Poetry – pomieszczony w tomie Romanticism and Contemporary Criticism – zwień-
czony został kwestionariuszem, w którym znajdujemy następującą deklarację:

Pytanie: Czy miałoby sens opisanie twojej teorii krytycznej jako romantycznej?
Odpowiedź: Oczywiście, ona jest całkowicie romantyczna. Postrzegam ruch romantyczny jako 

pierwszy wielki krok ku uściśleniu roli krytyki i dostarczeniu takiej koncepcji tworzenia, która mogłaby 
zintegrować wszystkie intelektualne komponenty procesu twórczego 8.

Odpowiadającym (i autorem artykułu) jest Northrop frye, twórca znanego stu-
dium o Williamie Blake’u, Fearful Symmetry 9, i równie znanej pracy o „zakresie, 
teorii, zasadach i technikach krytyki literackiej” – Anatomy of Criticism (w polskim 
przekładzie: Anatomia krytyki) 10. frye podkreślał rolę romantyzmu jako dawcy 
nowoczesnego paradygmatu krytycznego oraz nastawienia na aktywizację pełni (nie 
tylko intelektualnego) potencjału twórcy. Tak też zdaje się podchodzić do swojego 
„przedmiotu badań” (cudzysłów uzasadniony) Siwiec. 

Nikogo chyba zresztą nie trzeba przekonywać, że na naszym gruncie ideał na-
ukowca, który ze swojego przedmiotu uczynił partnera, przygodę, wyzwanie (i we-
zwanie), wcielają zarówno Maria Janion, Maria Żmigrodzka i ich współpracownicy, 
jak też krakowscy czytelnicy oraz interpretatorzy romantyzmu – obu tym środowi-
skom nasza autorka wiele zawdzięcza. Idzie mi tutaj nie o wpływ na konkretne 
ustalenia podjęte przez Siwiec, choć tego nie da się zanegować 11, lecz o sam model 
działania interpretacyjnego, model bycia, wreszcie: o afektywno-autobiograficzne 
podejście do romantyzmu. Estymę dla Norwida dzieli badaczka zarówno z Zofią 
Stefanowską (skądinąd też przedstawicielką IBL), jak i z polonistami krakowskimi 
(jak wiadomo, preferującymi w dociekaniach nad romantyzmem podejście kompa-
ratystyczne): skoro już poruszamy się w strefie inter, to należy pamiętać, że owo 

  7 J. W o r d s w o r t h, Revision as Making: The Prelude and Its Peers. W zb.: Romantic Revisions.  
Ed. R. B r i n k l e y, K. H a n l e y. Cambridge 1992, s. 19.

  8 N. f r y e, The Survival of Eros in Poetry. W zb.: Romanticism and Contemporary Criticism.  
Ed. M. E a v e s, M. f i s c h e r. New York 1986, s. 32.

  9 N. f r y e, Fearful Symmetry: A Study of William Blake. Princeton 1970.
10 N. f r y e, Anatomia krytyki. Przeł. M. B o k i n i e c. Posł. A. Z g o r z e l s k i. Gdańsk 2012, s. 9.
11 Zob. choćby s. 25 n. Odwołując się do Gorączki romantycznej, konstatuje Siwiec – za Janion – że 

„ja” romantyczne „wyrasta z nieustannego napięcia między pragnieniem autonomii a dążeniem do 
podporządkowania się wielkiej idei” (s. 26). 
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„pomiędzy” ma również aspekt środowiskowo-instytucjonalny, że chodzi tu także 
o twórczą, a zarazem krytyczną konfrontację z różnymi tradycjami intelektualnymi. 

W tym miejscu warto by dodać, że wiele intuicji dotyczących samoświadomości 
romantyzmu, które młodzi badacze chcieliby zawdzięczać tekstom (i przekładom) 
z lat dziewięćdziesiątych XX wieku, znajdziemy choćby u Zygmunta Łempickiego, 
niemal zupełnie wypartego z pola badań (Siwiec o nim nie wspomina). Na niego to 
powoływał się Michał Głowiński w przełomowym niegdyś studium Maska Dionizosa:

Zwrócił uwagę Zygmunt Łempicki, że łącznikiem między antykiem a nową literaturą jest mit,  
rozumiany – jego zdaniem – bardziej jako twór poetycki niż religijny. „Tęsknota do mitu jest jednym 
z najcharakterystyczniejszych przejawów głębokiej natury poetyckiej” 12.

Przytoczone przez Głowińskiego stwierdzenie mogłaby Siwiec brać za motto 
swoich prac o Orfeuszu. Sam Łempicki świetnie rozpoznał autorewizyjny potencjał 
formacji romantycznej 13, pisał jednak o nim, co oczywiste, angażując inny dyskurs 
badawczy. Wątki, które ubrałby w odmienny kostium pojęciowy, wpisuje Siwiec 
w toczący się od iluś już lat dialog o relacji romantyzmu i nowoczesności 14. Nie 
uniknie się w takim wypadku konfrontacji – i też Siwiec jej nie unika – z dyskusją 
wokół filozoficznych koncepcji człowieka, rodzących się w wiekach XVIII i XIX nie 
bez akuszerskiego udziału literatury 15. Siwiec jest jedną z tych filolożek, które hi-
storycznoliterackiemu opisowi romantyzmu polskiego i europejskiego zapewniają 
kontrapunkt w postaci dociekań teoretyzujących nad nowoczesnością, jej postacią 
i skutkami „romantyzowania” jej (albo: u-nowocześniania romantyzmu). Więcej 
takich roztrząsań znajdziemy w jednej z poprzednich książek badaczki – weźmy 
choćby następujący passus:

Romantycznych antecedencji nowoczesności szukałabym [...] we wpisanej w teksty epoki świado-
mości przewartościowania, także kryzysu języka [...], w autoreferencjalności, intertekstualności, dra-
matyczności, dysonansowości. Taki kształt literatury wiąże się, oczywiście, z indywidualizmem i eks-
presywizmem, ale również z poczuciem wykorzenienia, braku centrum [...], zagubieniem, melancholią, 
kształtującymi określoną podmiotowość 16. 

Ze wzmiankowanych w przytoczonym cytacie pojęć warto wskazać na melan-
cholię – bohaterowie prac Siwiec, co nieprzypadkowe, daliby się czytać także w ko-
dzie melancholijnym; wynika to nie tylko z XIX-wiecznego doświadczenia Entzau-

12 M. G ł o w i ń s k i, Maska Dionizosa. W: Mity przebrane. Dionizos – Narcyz – Prometeusz – Marchołt – 
Labirynt. Kraków 1990, s. 7. Przytaczam razem z cytatem z pracy Z. Ł e m p i c k i e g o  Demon 
antyku a kultura nowożytna (Warszawa 1933, s. 23). 

13 O wczesnych narodzinach autorefleksji romantycznej niech świadczy inicjalne zdanie tekstu Łem-
pickiego (Romantyzm. Przyczynki do krytyki pojęcia. Lwów 1914, s. 3): „Pierwszymi historykami 
romantyzmu byli romantycy sami – a to wywarło już potem wpływ na dalsze badania nad roman-
tyzmem”.

14 Zob. np. Romantyzm i nowoczesność. Red. M. K u z i a k. Kraków 2009. 
15 Oczywiście, odwołuje się Siwiec do prac A. B i e l i k - R o b s o n, m.in. do Innej nowoczesności. 

Pytań o współczesną formułę duchowości (Kraków 2000) i do Ducha powierzchni. Rewizji roman-
tycznej i filozofii (Kraków 2004). Warto by dopisać, z prac nie przywoływanych, Romantyzm, niedo-
kończony projekt. Eseje (Kraków 2008). 

16 M. S i w i e c, Romantyczne koncepcje poezji. Poeta i Muza – relacja w stanie kryzysu. (Alfred de 
Musset i Juliusz Słowacki). Kraków 2012, s. 25.
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berung 17. „Dla melancholii, jak ją widzę, nie chcę szukać ulgi, terapii czy bogactwa 
w duchowym przeobrażeniu, które wyprowadza nas siłą tej czy innej wiary poza jej 
obręb. Obca jest jej Kierkegaardowska metamorfoza, wywołana ideą transcendent-
ną” 18, dowodził przyjaciel Melancholii – Nimfy z Beniowskiego, Marek Bieńczyk. 
Autor Czarnego człowieka nieprzypadkowo nie widział dla siebie potencjału inter-
pretacyjnego w tekście „pozytywnie” przekraczającego melancholię Norwida, któ-
rego to twórczość pozostaje jednym ze zworników tradycji romantycznej i moder-
nistycznej albo – jak dowodzi Siwiec – przykładem jednego z „romantyzmów alter-
natywnych” (s. 269) 19. Niezależnie wszakże od tego, czy znawca romantyzmu 
sytuuje się po stronie melancholii przełamywanej, czy zaklętego kręgu melancholii, 
zestaw problemów i toposów pozostaje wspólny. Właśnie: toposów. 

Gdy Ryszard Przybylski pisał w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku książ-
kę Et in Arcadia ego. Esej o tęsknotach poetów, pojęcie toposu w związku z bada-
niami nad romantyzmem było intensywnie dyskutowane 20. Nie kto inny jak Siwiec 
rękawicę rzuconą przez Przybylskiego i Jarosława Marka Rymkiewicza (w Myślach 
różnych o ogrodach) po latach podnosi:

romantyk, stając przed wyborem jednej z koncepcji [...], częstokroć nie dokonuje go w sposób ostatecz-
ny, a sprzeczne dążenia znajdują swoje świadectwo w materii tekstu [...]. [...] Ci twórcy epoki, w których 
utworach pojawia się postać inspiratora, bądź [...] inspiratorki, sięgali, naturalnie, do ustalonych 
w starożytności wzorców. [...] przywołując antyczny obraz Muzy objawiającej się poecie, nawiązywali 
zarazem do założeń, jakie temu obrazowi u jego początków przyświecały, a mianowicie do [...] koncep-
cji poezji natchnionej [...] 21.

Wyimek ten dużo mówi o strategiach interpretacyjnych autorki recenzowanej 
książki, rozpinającej szeroką panoramę literatury europejskiej – bardziej Spitze-
rowską niż Curtiusowską, bo podobnie jak pierwszy z nich, Siwiec wytrwale poszu-
kuje obszarów zmienności w tym, co w kulturze stałe. Jednocześnie zaś podkreśla 
skłonność romantyków do ambiwalencji, wahań, niejednoznaczności. Tę potrafi 
wyczytać z ich tekstów jak mało kto, zwłaszcza w ostatniej pracy. 

Inter esse jako klamra

formuła tytułowa najnowszej publikacji Siwiec odsyła do lektury niuansującej, nie 
rezygnującej z odnotowywania sprzeczności, a unikającej sądów kategorycznych:

Tytułowe inter esse [...] umożliwia ruch, dynamikę tak istotną dla romantyzmu. [...] książka wska-
zuje przede wszystkim na „to trzecie”, na to, o czym nie opowiada bezpośrednio [...]. [...] Można bowiem 
wyraźnie określić właśnie to (i tylko to), co graniczne, najbardziej reprezentatywne dla romantyzmu, co 
znajduje się na jego biegunach, sam romantyzm jednak umyka jako „ten trzeci”, trudny do uchwycenia, 
możliwy do zdefiniowania tylko poprzez bieguny, pomiędzy którymi się sytuuje. [s. 9–10]

17 Zob. B i e l i k - R o b s o n, Romantyzm, niedokończony projekt, s. 45.
18 M. B i e ń c z y k, Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty. Wyd. 2. Warszawa 2000, s. 135.
19 Zob. też m.in. H. R. J a u s s, Przedmowa do pierwszego niemieckiego wydania „Vade-mecum” 

Cypriana Norwida. Przeł. M. K a c z m a r k o w s k i. „Studia Norwidiana” t. 3/4 (1985–1986).
20 R. P r z y b y l s k i, Et in Arcadia ego. Esej o tęsknotach poetów. Warszawa 1966, s. 7. Autor nawią-

zuje do tekstu J. M. R y m k i e w i c z a  Historyczna topika i wieczne topoi (w: Myśli różne o ogrodach. 
Dzieje jednego toposu. Warszawa 1968). fragment, do którego się odnoszę, konfrontuje koncepcje 
E. R. Curtiusa i L. Spitzera. 

21 S i w i e c, op. cit., s. 31. 
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Nie jest to taka sobie dywagacja – to deklaracja badawcza, powiem więcej: pi-
sarska. Ze wstępu do książki wyłania się bowiem nie tylko ambitny projekt godze-
nia lektury historycznej z teoretyczną, dociekliwości filologicznej z filozoficzną, 
kontekstów antropologiczno-kulturowych z badaniami nad pamięcią, podmiotowo-
ścią romantyczną etc. Wielość angażowanych perspektyw bierze się nie tyle z po-
trzeby ćwiczenia elokwencji, ile z prymarnej ambicji Siwiec: z ambicji napisania 
tekstu obejmującego wielość – i wielokształtność – zjawisk w sposób oddający im 
merytoryczną sprawiedliwość, ale unikający kategorycznych syntez. Zamiast nich 
badaczka proponuje konstelacje. O rozprawach z tomu pisze: „Ich kompozycja 
wynika ze zderzania przypadków, zbliżania się do jednej, wyraziście określonej, 
wersji romantyzmu i oddalania się od niej przez kontrapunktowanie inną” (s. 11). 
Romantyzm zresztą, o czym nasza autorka wie znakomicie, od początku nie był 
zjawiskiem jednolitym, a de facto już przed drugą generacją jego przedstawicieli 
stanęło wyzwanie, jak ów nurt uratować. Owszem, istnieją niepodważalne wyróż-
niki postawy romantycznej, lecz w ich zakresie można dokonywać wyborów, a nie-
które z nich prowadziły już poza romantyzm (np. parnasizm). Możliwe, że cała 
80-letnia przygoda romantyzmu europejskiego rozegrała się wcześniej, w podobnej 
dynamice, w epizodzie niemieckiego Sturm und Drang, trwającego ćwierć wieku 
(dlatego chronologicznie późniejsze zjawiska w literaturze niemieckiej nie miały  
już takiego impetu i znaczenia). Doświadczenie to znalazło też swój finał w mistyce 
(np. Ludwiga Tiecka). Najciekawszymi z palety zjawisk „ratowniczych” wydają mi 
się próby scalania pękającego monolitu Weltanschauung, a z nich Aloysius Bertrand 
(wybór baśni) i linia Edgar Allan Poe – Charles Baudelaire (wybór penetracji nie-
świadomego). Możliwych strategii wzmacniania podmiotowości – alternatywnie: 
łagodzenia kryzysu – potrafi Siwiec wskazać mnogość.

Nie tylko tym zresztą się zajmuje; formuła inter esse w każdej części książki 
jest przez nią honorowana – i w każdej z innym skutkiem. Wprowadzona i zaopa-
trzona objaśnieniem we wstępie (formalnie rozdział I), przejmuje w subtelne wła-
danie rozdział II, poświęcony podmiotowości romantycznej. Tu godne uwagi jest 
samo sfunkcjonalizowanie pojęcia kryzysu i fakt, że Siwiec umiejętnie spina ze-
wnątrztekstowe rozważania o modelach podmiotowości z wewnątrztekstowymi jej 
reprezentacjami, a wreszcie z kreacją bohaterów literackich. Postaci sobowtórowe, 
podmiot błądzący (zob. s. 28 n.) i podobne inkarnacje tożsamości pękniętej, roz-
dwojonej, rozchwianej opisuje Siwiec z dużym wyczuciem, korzystając z języka 
stricte historycznoliterackiego, a czasem i z repertuaru środków przywodzących na 
myśl Transgresje Janion (acz zasadniczo styl rozważań jest odmienny).

W rozdziale III, o „magach” romantyzmu, zajmuje się Siwiec pisarstwem Hugo 
i Mickiewicza (acz szkoda, że mało tu Mickiewicza młodego, ucznia Voltaire’a). Tego, 
co pisze o Hugo, nie powstydziliby się nie tylko francuscy romaniści (skądinąd 
jednym z nielicznych poetów francuskich naprawdę u nas czytanych był właśnie 
autor Nędzników – choćby jako konsekwentny stronnik sprawy polskiej). Wizja 
poety, który staje się duchem dziejów – i rozpoznanie, że historia jest podporząd-
kowana duchom-przewodnikom 22, wyznaczającym treści całych epok – to w grun-

22 Zob. np. Th. C a r l y l e, Bohaterowie. Cześć dla bohaterów i pierwiastek bohaterstwa w hi- 
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cie rzeczy nowa propozycja periodyzacyjna, nowy rytm myślenia o dziejach (cieka-
wie byłoby skonfrontować tę propozycję z pomysłami Juliusza Słowackiego). Sam 
problem orientalizmu, intrygująco niuansowany, służy Siwiec nie jako prosty 
(i w jakimś stopniu już przyswojony) wspólny mianownik tekstu polskiego i fran-
cuskiego, lecz jako probierz różnicy, narzędzie dyferencjacji. Interesująco wprowa-
dza badaczka figurę poety-Maga, istotną przecież nie tylko historycznie czy poeto-
logicznie, lecz także antropologicznie.

Rozdział IV, Poetki i czarodziejki, składa się z kilku instruktywnych studiów, 
przy czym na szczególną uwagę zasługuje bodaj część poświęcona Zygmuntowi 
Krasińskiemu. Rozpoczyna ją Siwiec od koniecznych zastrzeżeń dotyczących głów-
nie patriarchalnego modelu wychowania i funkcjonowania poety-mężczyzny – acz 
i tu zaznacza, że obok „wypowiedzi zdradzających konserwatywny stosunek Kra-
sińskiego do ról społecznych jest w jego twórczości sporo takich, które prezentują 
zgoła odmienne stanowisko” (s. 186). Okazuje się jednak, że tekst Krasińskiego 
mógłby stać się – co zresztą badaczka na marginesie, ostrożnie sugeruje – pożyw-
ką dla metodolożek z kręgu Hélène Cixous (zob. s. 200, przypis 45). Owszem, Siwiec 
chodzi przede wszystkim o zniuansowanie obrazu kobiety w pisarstwie autora 
Przedświtu, niemniej wątek kobiecej emocjonalności samego poety nie zostaje 
w tym tekście zapoznany. Niezależnie od rozważań poświęconych Krasińskiemu 
i Narcyzie Żmichowskiej (Szczęście poety) proponuje badaczka przechadzkę między 
sztukami, podejmując wątek opery „w kręgu romantycznych fantazmatów” (s. 167). 
Propozycja owa – bardzo skądinąd profesjonalna – nie powinna dziwić tych, którzy 
wiedzą o komparatystycznych przedsięwzięciach Siwiec, nie tylko wewnątrzlite-
rackich 23.

W rozdziale V – W świecie odczarowanym: między heroizmem a rezygnacją – 
uwagę przykuwa zwłaszcza studium o Novalisie. Wkracza tu Siwiec ponownie 
z wątkami orfickimi, a – jak wiemy – po mit ów sięgają ci, co widzą w poezji dar 
bogów, i ci, co wnikają w zagadkę melancholii, którą mimo woli przyniósł ludziom 
Orfeusz. Komparatystyczne studium Marionetki, maski i sny przynosi z kolei cie-
kawe i odświeżające – w kontekście literackim, jakoś spóźnionym w stosunku do 
filozoficznego – rozpoznania dotyczące nihilizmu. Siwiec pieczołowicie rekonstruuje 
katalog różnych zastosowań tego pojęcia (lub: katalog pól semantycznych tegoż) 
(zob. s. 246), po czym proponuje własną rekonstrukcję historyczną jego narodzin – 
i konstrukcję teoretyczną, jako remedium na kategorialną bezradność i jałowość 
nadużywanych fiszek.

Ostatni podrozdział tomu, poświęcony Sewerynowi Goszczyńskiemu, a w inte-
resujący sposób nawiązujący do koncepcji autora Kultury pamięci, Jana Assman- 
na, i twórczyni Przestrzeni pamięci, Aleidy Assmann 24, poprzedza niebanalna pró-

storii. Odyn, Mahomet, Dante, Szekspir, Luter, Knox, Johnson, Rousseau, Burns, Cromwell, Napoleon. 
Kraków 2006. 

23 Zob. np. Literatura a malarstwo – malarstwo a literatura. Panorama myśli polskiej XX wieku. Red. 
G. K r ó l i k i e w i c z [i in.]. Kraków 2009. 

24 W tekście Oko pamięci (w: Pamięć romantyzmu. Studia nie tylko z przeszłości. Poznań 2011, s. 134 n.) 
K. T r y b u ś  odwołał się – w związku z badaniami nad pamięcią romantyczną – do tekstu M. S i-
w i e c  poświęconego Godzinie myśli J. Słowackiego. 
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ba zderzenia narracji romantycznych z poetyką powieści postmodernistycznej  
(zob. s. 267 n.). Co symptomatyczne, książka w ogóle nie ma zakończenia. Zamyka 
ją ostatnie zdanie szkicu o Goszczyńskim: „Zamczysko [...] pozostaje miejscem 
widmem, kuszącym tajemnicą, pełnym znaczeń potencjalnych, ale niepewnych, 
wyobrażonych lub nieosiągalnych” (s. 310). Jest to zdanie idealne na nie-zakoń-
czenie tej książki, żywiącej się formułą inter esse, formułą przesunięcia i nie-final-
ności. 

Nie-zakończenie, zatem impresja

Wysunięta na plan pierwszy formuła inter esse okazuje się jednak – w przypadku 
badaczki zdobywającej się na taki wybryk interpretacyjny – nie tylko negatywno-
-aporetyczna, lecz także pozytywnie, konstruktywnie scalająca wielość porządków, 
które Siwiec niepokoją, fascynują, przyciągają. Nie znaczy to bynajmniej, że inter 
esse wprowadza chaos, uprawomocniając łączenie wszystkiego bez ograniczeń. 
Świadomość komparatystyczna badaczki jest na tyle wysoka, iż pozwala umiejętnie 
unikać wielu mielizn własnej dyscypliny. Jedną z nich, jak wiemy, stanowi skłon-
ność do zestawień umiarkowanie produktywnych i uzasadnionych. Siwiec tymcza-
sem pisze:

O wyborze twórczości właśnie tych dwóch poetów [tj. Alfreda Musseta i Słowackiego] jako przed-
miotu zamieszczonej tu analizy porównawczej zadecydowały trzy kwestie. Po pierwsze, chodzi o bliskość 
romantyzmu polskiego i francuskiego. Polscy poeci kształtujący romantyczny paradygmat żyli i tworzy-
li we francji, byli zanurzeni po części w tej samej kulturze co pisarze francuscy. [...] Po drugie, Musset 
i Słowacki są reprezentantami tego samego pokolenia, szczególnie mocno doświadczającego kryzysu 
poezji [...]. Po trzecie wreszcie, [...] w twórczości tych poetów można odnaleźć znaczącą liczbę odniesień 
do topiki Muz, która staje się nawet przedmiotem ich poetyckiej metarefleksji 25.

Takich fragmentów dałoby się znaleźć w książkach Siwiec mnóstwo. fragmen-
tów poświadczających dużą dyscyplinę myślenia, selekcji, interpretacji – również 
w ostatniej pracy. Pisząc o dyscyplinie badaczki – znawczyni orfizmu 26, nie można 
zapomnieć jednak i o tym, co tak naprawdę pozostaje głównym, niewątpliwie afek-
tywnym motorem jej odczytań. A jestem przekonana – jako odbiorczyni – że czerpie 
ona z takiej wizji, tajemniczej i afirmatywnej, zatrzymującej nawet Kierkegaardow-
ską spiralę ironii:

Konsekwencją fascynacji dziewiętnastowiecznych twórców tajemnicą było postrzeganie świata jako 
księgi, pozornego chaosu znaków, których odszyfrowanie pozwoli na powrót do pierwotnej harmonii. 
Ich aspiracje poznawcze czyniły z nich adeptów wiedzy ezoterycznej, dostępnej tylko wtajemniczonym. 
Dlatego też sięgano do starożytnych dzieł związanych z misteriami, a więc także do dzieł orfików. Tu 
odnaleźć można uzasadnienie słów Marii Janion, która pisze o inicjacyjnym charakterze romantyzmu, 
jedną z dróg realizacji wtajemniczenia określając mianem orfickiej 27.

25 S i w i e c, op. cit., s. 9.
26 Zob. M. S i w i e c, Orfeusz romantyków. Mit o Orfeuszu w twórczości Juliusza Słowackiego i Gérar-

da de Nerval w kontekście epoki. Kraków 2002, s. 9.
27 M. S i w i e c, Romantyzm i zatrzymany czas. Kraków 2009, s. 46.
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UKRAIŃSKA MONOGRAfIA O JOSEPHIE CONRADZIE

O ł e n a  T k a c z u k, MULTYKULTURNA IDENTYCZNIST' DŻOZEfA KONRA- 
DA: KRYTYCZNO-TYPOŁOHICZNI WYMIRY. (MONOHRAfIJA). Kyjiw 2018. „Tał-
kom”, ss. 480.

Na tle współczesnych tendencji migracyjnych kontekst multikulturalny w sztuce 
i kulturze staje się coraz bardziej wyraźny; aby pomóc w dobrym zrozumieniu 
twórczości literackiej, poddawane są analizie: miejsce urodzenia, czynniki narodo-
we i historyczne, wartości duchowe, poglądy religijne, a rozwój badań obejmujących 
wzajemne wpływy kultur i presję czynników związanych z konkretnym miejscem 
stał się ważną tendencją w świecie nauki.

Na ziemi ukraińskiej, gdzie się urodził Joseph Conrad, powstała monografia 
poświęcona problemom multikulturalizmu w twórczości literackiej angielskiego pi-
sarza o polskim pochodzeniu i światowej renomie. Stosując metodę biograficzną 
i zahaczając o kategorię tożsamości narodowo-kulturalnej, traktowaną jako nie do 
końca zbadaną podstawę wielokulturowości w literaturze, autorka, Ołena Tkaczuk, 
ukazuje pisarstwo Josepha Conrada w interakcji wielowymiarowych paradygmatów 
tożsamości angielskiej, polskiej i ukraińskiej oraz związany z tym problem kształto-
wania tożsamości wielokulturowej i, równocześnie, tożsamości rodzimej, narodowej, 
nieodłącznej od procesów multikulturalnych. Ponadto – w określeniu multikultura-
lizmu akcent położono na uświadomienie kategorii tożsamości narodowo-kulturalnej 
i akulturacji jako wyniku osobistego wyboru Conrada, a nie czynników zmiennych 
lub pośrednich. W pracy poddano analizie nie tylko jego epickie, lecz też dramatur-
giczne i publicystyczne dzieła, co uzupełnia sylwetkę twórczą pisarza. Ważnym 
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atutem pracy jest jej charakter interdyscyplinarny, świadczący o nowatorskim po-
dejściu do badania twórczości jednego z najwybitniejszych klasyków światowej lite-
ratury. Wykraczając poza krytykę literacką, autorka wykorzystuje aparat naukowy 
antropologii kultury, filozofii i socjologii kultury oraz psychologii społecznej. 

Jak wiemy, droga życiowa Conrada jest pełna dramatyzmu. Wygnanie rodziny 
do Wołogdy, a następnie do Czernihowa po powstaniu styczniowym, śmierć rodzi-
ców i utrata atmosfery duchowej (intelektualnej), do której był przyzwyczajony 
w dzieciństwie, ciężka praca we francuskiej, a następnie angielskiej flocie, nauka 
angielskiego w wieku dorosłym, trudna aklimatyzacja w angielskim środowisku 
językowym i kulturowym oraz bezkompromisowe zasady moralne ukształtowa- 
ły pisarza, zaważyły na jego postawie: demokratyzmie, tolerancji, otwartości i em-
patii.

W rozdziale pierwszym uzasadniono bazę teoretyczną problemu wielokulturo-
wości, z uwzględnieniem aspektów filozoficzno-estetycznych, socjologicznych i psy-
chologicznych.

Rozdziały drugi i trzeci poświęcono tożsamości polskiej, ukraińskiej i angielskiej 
Conrada, ukazano części składowe bagażu kulturowego, który stał się jego udzia-
łem: osobliwości polskiego kodu kulturowego na tle westernizacji, wyspy multikul-
turalizmu w kulturze polskiej, wpływ czynnika religijnego na polskie paradygmaty 
narodowo-kulturalne, służące tolerancji aspekty kultury ukraińskiej, kulturowo-
-mitologiczny wymiar Ukrainy jako „małej ojczyzny”, specyficzność języka angiel-
skiego w kontekście dychotomii „swój–obcy”, transformację kodeksu polskiego 
szlachcica w zestawieniu ze zjawiskiem angielskiego dżentelmena, kwestię gender 
i aspekty kolonialne.

Drugi rozdział zawiera najpełniejszą analizę komponentów polskiej tożsamości 
Conrada. Autorka udowadnia, że obraz świata, jego treść duchową, tendencje po-
lityczne i warunki życia odnalezione na Zachodzie twórca ten uważał za bliskie 
kulturze polskiej. Wyznanie katolickie było również istotnym elementem postawy 
Conrada, jego szlacheckiego kodeksu i polskiej tożsamości narodowo-kulturalnej. 
Ołena Tkaczuk wykazała ponadto, iż znaczną rolę w kształtowaniu jego koncepcji 
artystycznych odegrały polskie realia historyczne; analizuje też kompleksy psycho-
logiczne pisarza, ujawnione później w jego dziełach anglojęzycznych.

W rozdziale trzecim uściśla autorka kwestię angielskiej tożsamości Conrada, 
pokazuje osobliwą drogę przyswajania przezeń języka angielskiego i kultury angiel-
skiej: poprzez pryzmat polszczyzny i kultury polskiej. Zauważa, że westernizm 
kultury polskiej, więzi z kulturą Europy Zachodniej były równoznaczne z wysokim 
stopniem akulturacji Polaków w przestrzeni europejskiej, powodowały, iż Conrad 
organicznie postrzegał angielską hierarchię wartości w kontekście rodzimym, po-
przez porównanie z honorem szlacheckim.

W czwartym rozdziale podjęto próbę skatalogowania i omówienia opracowań 
literaturoznawczych dotyczących problemu wielokulturowości. Tkaczuk poddała 
analizie te dzieła światowego conradoznawstwa, w których pojawiają się ujęcia 
geograficzne, biograficzne, historyczne, lingwistyczne, kulturologiczne, literaturo-
znawcze, filozoficzno-estetyczne, socjologiczne, psychologiczne, genderowe itp. 
Reprezentują je – w pracach anglojęzycznych i francuskojęzycznych – Edward 
Garnett, Richard Curle, Hugh Walpole, Gustav Morf, Cedric Watts, Bernard Meyer, 
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Yves Hervouet, Norman Sherry, Anthony fothergill, Allan Simmons, a w środowi-
sku polskim: Roman Dyboski, Andrzej Busza, Barbara Koc, Wit Tarnawski, Józef 
Ujejski, Jolanta Dudek, Zdzisław Najder, Wiesław Krajka, Rafał Kopkowski, Stefan 
Zabierowski, Agnieszka Adamowicz-Pośpiech, Marta Skwara i inni.

Według autorki monografii podjęcie problemu ukraińskiej tożsamości Conrada 
jest w pełni uzasadnione, ponieważ sam pisarz uważał się za dżentelmena z Ukra-
iny, co sprzyjało postawieniu pytania o jego „sylwetkę ukraińską”, dotychczas 
słabo zbadaną. Jak zaznacza Tkaczuk, w latach dwudziestych XX wieku w związ-
ku z przyspieszonym wchodzeniem Ukrainy w przestrzeń europejską pojawiają się 
na fali narodowego „odrodzenia sztuki” tłumaczenia najlepszych utworów literatu-
ry światowej, w tym dzieł Conrada. Towarzyszy im zainteresowanie krytyki. Sylwet-
ka pisarza, ze szczególnym uwzględnieniem jego wielokulturowości, była badana 
przez Mychajła Kałynowycza (1925, 1926), Mychajła Mohylanśkiego (1925), Olhę 
Nemerowśką (1928), Andrija Nikowśkiego (1929), Łukę Łuciwa (1931), Jurija Ko-
sacza (1936, 1946) i innych. Pierwsi ukraińscy literaturoznawcy, których przed-
miotem badań stał się wielokulturowy kontekst prozy Conrada, to Mychajło Kały-
nowycz i Mychajło Mohylanśki. Według Kałynowycza sympatyzowanie z angielską 
prowincją, dobra znajomość języka angielskiego i ślub z Angielką pomogły w zako-
rzenieniu się autora Lorda Jima w kulturze brytyjskiej. Ten kierunek myślenia 
wyprzedził studia nad wielokulturowością Conrada przeprowadzone przez Najdera. 
Kałynowycz podkreślał, iż walki o niepodległość hiszpańskich kolonii w Ameryce 
Południowej przyczyniły się do powstania Conradowskiego bohatera Gaspara Ruiza, 
a epoka francuskich wojen morskich zainspirowała pisarza do stworzenia postaci 
korsarza Peyrola; spostrzeżenia te stanowiły uwerturę do późniejszych ustaleń Iana 
Watta, Normana Sherry’ego i innych brytyjskich oraz amerykańskich naukowców. 
Mimo powiązań typologicznych między twórczością dwóch piewców przygód mor-
skich, Conrada i Roberta Louisa Stevensona, Kałynowycz wyżej stawia ducha 
„słowiańskości” polskiego artysty oraz skalę i głębię jego narracji.

Również Nemerowśka dokonała zestawienia twórczości Conrada oraz dorobku 
Stevensona (i Defoe). Nikowśki zbadał funkcjonowanie kategorii „dżentelmeństwa” 
i „misji kulturowej” Brytyjczyków w świecie literackim angielskiego klasyka. Kwestie 
rasowe dyskursu kolonialnego, specyficzne cechy brytyjskiej natury narodowej, 
odejście od porządku chronologicznego opowieści oraz naruszenia układu kompo-
zycyjnego stały się przedmiotem badań Łuciwa. Hryhorij Majfet poświęcił szczegól-
ną uwagę kwestiom tematyki, stylu, kształtu i cech językowych utworów Conrada, 
odwołując się do dzieł wybitnych stylistów angielskiego obszaru kulturowego. 
Kosacz dokonał filozoficznej analizy egzystencji pisarza, zbadał temat „kontrapunk-
tu ukraińskiego”, cechy charakteru i osobowości Conrada, podkreślając, że w jego 
twórczości panuje ukraiński „odważny pesymizm”, odmienny od „egzaltowanego 
mistycyzmu Rosjan” i „zdeterminowanego romantyzmu Polaków”.

Po długiej przerwie o ukraińskich komponentach w dziełach Conrada pisali 
ukraińscy badacze: Jułyj Kaharłyckyj (1957), Hryhorij Koczur (1960), Dmytryj 
Urnow (1972), Wiktorija Cybulśka (1974), Marko Sokolanśkyj (1996). Rezultaty 
studiów nad problematyką ideowo-filozoficzną, środkami artystycznymi, cechami 
poetyki Conrada zawarły w swych pracach doktorskich Wiktorija Cybulśka (1982), 
Iryna Jakowlewa (2003), Łesia Hyża (2009), Natalija Jakowlewa (2014). Wartościo-
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we publikacje wymienionych autorów ukraińskich tylko wskazały kierunek badań. 
Monografia Ołeny Tkaczuk wprowadza jakościową zmianę w zakresie interesują-
cego nas tutaj kierunku literaturoznawstwa. 

Według Tkaczuk pamięć historyczna zawarta w kodzie kulturowym pisarza 
była, z jednej strony, przyczyną jego wyjazdu poza granice ojczyzny, z drugiej zaś – 
powodem ciągłego powracania do bolesnych tematów tkwiących w jego świadomo-
ści; tematy te ujawniły się przede wszystkim w utworach Siostry, Książę Roman, 
Ze wspomnień, jak też w innych dziełach, w których artysta penetrował przeszłość, 
dzieciństwo i układ rodzinny. Na ziemi ukraińskiej, w Czernihowie, pozostał grób 
ukochanej matki, która była dla pisarza przykładem lojalności społecznej i rodzin-
nej – ta relacja stała się kolejnym źródłem jego ukraińskiej mitopoetyki.

Utwory Conrada stanowiły zjawisko wyjątkowe w epoce wiktoriańskiej (a także 
później), m.in. dlatego, że był on niemal jedynym autorem pochodzącym ze wschod-
niego regionu Europy piszącym po angielsku. Conrad budził zainteresowanie jako 
Polak, ale w kilku anglojęzycznych pracach krytycznych jako miejsce jego urodze-
nia wymieniana jest Ukraina – m.in. w książkach Edwarda Garnetta (1898), Hugh 
Walpole’a (1914), Thomasa Jamesa Weissa (1920) oraz Gustava Morfa (1930). Np. 
Garnett widzi w stylu literackim pisarza ukraiński „aromat” i uważa jego kunszt 
techniczny za „wykwintny” ze względu na specyfikę środków stylistycznych przy-
pominających literaturę wschodnią. 

Obraz Ukrainy jest bezpośrednio lub milcząco przywoływany w listach i utworach 
literackich Conrada. Wspominając w pamiętnikach proces pisania powieści Szaleń-
stwo Almayera, autor zaznacza: „it happened [...] on my way to Poland, or more 
precisely to Ukraine [to się wydarzyło á...ñ na mojej drodze do Polski czy, ściślej 
mówiąc, do Ukrainy]” 1 (cyt. na s. 163). Rozstanie z ziemią ojczystą uwarunkowało 
tonację mitopoetyczną, właściwą dla tematyki ukraińskiej, co wpłynęło m.in. na 
podtrzymanie tradycji romantycznej i na polsko-ukraiński dialog kulturowy 
w XX wieku. Pomimo woli odejścia od postawy romantycznej jej ślad przechowywa-
ny jest w mitycznych obrazach polskich „prowincji południowych”. Conrad nie 
przestawał zachwycać się ukraińskimi krajobrazami, pisząc o Ukrainie i Ukraińcach 
w sposób, który kontynuował tradycję romantyczną „szkoły ukraińskiej”. 

Autorka monografii zaznacza, iż w listach i wspomnieniach Conrada podkreślo-
ny został obraz wyidealizowanej Ukrainy, poniekąd transformowany w mit o roman-
tycznym raju na ziemi: ucieleśniono tu obraz legendarnej Arkadii, pokazano też 
sylwetkę Polaka-szlachica urodzonego na Ukrainie i jego recepcję tej ziemi jako 
„małej ojczyzny”. W utworach Ze wspomnień, Książę Roman, Siostry, Złota strzała 
dochodzi do wyeksponowania ukrytych gdzie indziej archetypów kulturowych, co 
rezonuje sentymentalnym obrazem Ukrainy, wypełnionym nieskończoną tęsknotą 
za minionym życiem. Krajobrazy ojczyste opisywane są w memuarach w tonacji 
nostalgicznej, melancholijnej, lirycznej. Jak zaznacza Tkaczuk, ukazanie ziem ukra-
ińskich w opowiadaniu Książę Roman pozwoliło Conradowi przywołać najszczęśliw-
sze lata, które spędził na Ukrainie, w Nowofastowie. Emocjonalność opowieści, 
ujawniana na różne sposoby, kreuje świat idealny, apeluje do wyobraźni czytelnika.

1 J. C o n r a d, A Personal Record. Garden City – New York 1925, s. 19.
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Ucieleśnieniem wyrafinowanej natury artystycznej, cnót moralnych i talentu 
pisarskiego stała się Ukraina w niedokończonej powieści Siostry. W tym, jak Con-
rad podkreśla ukraińskie pochodzenie głównego bohatera i przeciwstawia ducho-
wość ukraińską moralności zachodniego świata, widać jego tęsknotę za ziemią 
ojczystą i tamtejszymi ludźmi. Bohater powieści, Stepan, pochodzący ze wsi, staje 
się malarzem, kosmopolitą, obywatelem świata, ciągle szuka ideału piękna. Utoż-
samienie się autora z bohaterem jest oczywiste; Conrad rozpoczął pracę nad utwo-
rem po śmierci wuja, Tadeusza Bobrowskiego, z którym był bardzo związany. Po-
dróże Conrada po świecie stanowią swoistą prefigurację włóczęgi Stepana po 
świecie sztuki. Tak oczywiste analogie świadczą o przywiązaniu pisarza do świata 
ukraińskiego. 

W powieściach autora Lorda Jima często występują przedstawiciele różnych 
narodowości, czemu naturalnie sprzyjają podróże morskie i ruchliwość bohaterów. 
Według Ołeny Tkaczuk podstawą pomyślnej integracji Conrada z angielskim środo-
wiskiem intelektualnym i kulturowym, gwarancją jego tolerancji duchowej, szacun-
ku do człowieka bez względu na jego przynależność rasową lub społeczną, źródłem 
humanizmu – były tradycje jagiellońskie Rzeczpospolitej. Tkaczuk podkreśla, że 
również zaznaczenie się ukraińskiej tożsamości narodowo-kulturowej w świecie 
Conrada było zakorzenione w elementach geograficznych, historycznych i duchowo-
-aksjologicznych układu wielokulturowego wyniesionego z polskiej przeszłości.

Ukraiński temat w twórczości Conrada niewątpliwie zasługuje na uwagę i szcze-
gółowe zbadanie jako istotny element conradoznawstwa.
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Krytyka feministyczna to od kilku już dekad ważny nurt w światowych studiach 
żydowskich i w badaniach jidyszystycznych. Wiążą się z nim i współtworzą go tak 
wybitni literaturoznawcy izraelscy i amerykańscy, jak Dan Miron, Kathryn Heller-
stein, Naomi Seidman czy Chava Weissler. W Polsce jednym z jego najnowszych 
dokonań jest pionierska monografia Joanny Lisek Kol isze – głos kobiet w poezji 
jidysz (od XVI w. do 1939 r.). Praca wyróżnia się rozmachem badawczym, ambicja-
mi budowania szerokiego – a jednocześnie niezwykle bogatego w szczegóły – pano-
ramicznego opisu, erudycją jidyszystyczną, świetnym połączeniem warsztatu hi-
storycznoliterackiego i metodologii studiów nad literaturą kobiet. Stanowi też, co 
warto podkreślić, swoiste zwieńczenie dotychczasowego zaangażowania autorki – 
redaktorki i współredaktorki takich ważnych dla polskiej jidyszystyki publikacji, 
jak Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz (2010), Mykwa – rytuał i historia (2014) 
czy antologia poezji kobiet Moja dzika koza (2018). Piszę o zaangażowaniu, bo ten 
aspekt własnego stanowiska sama Lisek uznaje za istotny, nie wahając się przed 
akcentowaniem osobistej, subiektywnej perspektywy. 

Książka zaprojektowana została jako wielorako rozumiane przedsięwzięcie 
rewindykacyjne. Ma bowiem na celu zarówno dowartościowanie jidyszowej twór-
czości kobiet w ogóle, jak i przypomnienie dorobku pewnych autorek dotychczas 
przemilczanych, mało znanych lub niedocenianych. Badaczka stawia pytania 
o sposoby ujawniania się w ich dziełach kobiecego głosu wyrażającego kobie- 
cą podmiotowość i wprowadzającego „»dziką strefę« kobiecego doświadczenia” (s. 14), 
pomijaną przez literaturę zdominowaną przez mężczyzn. Proces ten śledzi na impo- 
nująco rozległym korpusie tekstów, reprezentującym pięć wieków literatury jidysz. 
Zbudowany został on – co również należy podkreślić – na podstawie szeroko zakro-
jonych studiów źródłowych, zwłaszcza rozległych kwerend prasowych oraz archi-
walnych, w tym także poszukiwań w archiwach prywatnych. 

Praca podzielona jest na dwie części: pierwsza – Kobiety w dawnej literaturze 
jidysz – omawia obecność kobiet w owym piśmiennictwie do wieku XVIII; druga – 
Nowoczesne poetki jidysz – ich twórczość do 1939 roku. Punkt wyjścia stanowi 
przedstawienie związków języka jidysz i kategorii kobiecości charakterystycznych 
dla tradycyjnej dwujęzycznej kultury żydowskiej. Odwołując się do topiki femini-
stycznej, autorka recenzowanej książki nazywa przestrzeń języka jidysz „własnym 
pokojem” (s. 640) piszących kobiet – „jedyną dostępną formą wejścia w przestrzeń 
publiczną” (s. 16), obszarem praktykowania przez nie wolności, dającym szansę na 
upodmiotowienie. W wielojęzycznym polisystemie kultury to właśnie sieć instytucji 
jidyszowych pozostawała w zasięgu kobiet, to język jidysz mógł być medium ich 
twórczej aktywności, to kobietom przypadała szczególna rola wśród jidyszowej 
publiczności literackiej. Badaczka nie odwołuje się wprawdzie bezpośrednio do 
koncepcji bell hooks, uznającej margines za miejsce radykalnego otwarcia, lecz tak 
właśnie rozumie przestrzeń literatury jidysz: jako zmarginalizowaną i w związku 
z tym otwartą na głosy podrzędnej i zdominowanej grupy oraz na impulsy płyną- 
ce z kultur nieżydowskich.

W opisie dawnej literatury jidysz interesuje badaczkę nie tylko miejsce autorek, 
ale też wszelkie inne role, jakie kobiety mogły wówczas pełnić jako „podmioty kul-
tury” (s. 22): czytelniczki, mecenaski, tłumaczki, pracownice drukarni. W związku 
z tym w polu jej obserwacji pojawiają się również teksty przeznaczone dla kobiet, 
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lecz pisane przez mężczyzn (w tym sygnowane przez nich pseudonimami kobiecy-
mi!), wśród których dominuje literatura religijna i parenetyczna. (Najpopularniejsze 
dzieło tego rodzaju to Cene-rene, czyli tzw. Biblia kobieca skompilowana przez Jan- 
kewa ben Jicchoka Aszkenazego z Janowa Lubelskiego.) Jako gatunek religijnej 
liryki kobiecej rozwijają się w tym okresie tchines – indywidualne modlitwy prze-
znaczone do odmawiania przez kobiety w domu, synagodze, mykwie czy na cmen-
tarzu. Tworzą wówczas również pierwsze wykształcone religijnie poetki-kaznodziej-
ki. Świecka literatura jidysz z kolei obejmuje adaptacje europejskiego piśmiennic-
twa, m.in. romansu rycerskiego, a także żydowskie pieśni historyczne i ludowe. 
W perspektywie herstorycznej dzieła owe stanowią „fundament tego, co moglibyśmy 
dziś określić jako tradycję piśmienniczą Żydówek” (s. 22). Bardzo cennym wątkiem 
omawianej części książki jest opis praktyk związanych z cyrkulacją tekstów jidysz 
w obrębie żydowskiej kultury tradycyjnej – z ich produkcją, dystrybucją, zwycza-
jami czytelniczymi. 

Nowoczesne piśmiennictwo jidysz odnosi badaczka do przemian, jakie zaszły 
wpierw wraz z „ekspansją dwóch nurtów kultury żydowskiej: haskali i chasydyzmu” 
(s. 161), później zaś z rozwojem żydowskich ruchów emancypacyjnych, narodowych 
i politycznych. Szczególną uwagę poświęca tu modernizacyjnej „nowoczesnej rewo-
lucji” żydowskiej i jej elementom feministycznym. Przedstawia, z jednej strony, 
formowanie się głównych ośrodków nowoczesnej literatury jidysz w Europie i w Ame-
ryce oraz takich instytucji owej literatury, jak grupy artystyczne, prasa, krytyka, 
kanon; z drugiej – stanowiące ich kontekst zmiany obyczajowe, procesy emancy-
pacji, a także miejsce kwestii kobiecej w żydowskim dyskursie narodowym oraz 
w dyskursach ideologicznych. Ważną rolę przypisuje adresowanej do kobiet XIX-
-wiecznej literaturze popularnej oraz jej krytycznemu i emancypacyjnemu poten-
cjałowi, z aprobatą cytując opinię Iris Parush, iż to za „sprawą »marginesowych« 
tekstów o prostej, sentymentalnej lub sensacyjnej fabule, zaspokajających jedynie 
potrzeby rozrywki lub ucieczki od rzeczywistości, kobiety dokonały przełomu i wkro-
czyły w świat współczesny i świecki” (s. 169–170). Pojawienie się autorek na jidy-
szowej scenie literackiej było jednak w XIX wieku wyraźnie opóźnione w stosunku 
do innych literatur europejskich. Co więcej, w toczonej wówczas walce o uznanie 
dla tego języka i piśmiennictwa dominują mężczyźni, którzy budują jej „solidne, 
męskie fundamenty” (s. 172). Ta maskulinizacja ulega przełamaniu w latach 
1888–1918 za sprawą fali debiutów poetek reprezentujących nowy model kobieco-
ści, rodzący się w środowiskach zarówno świeckich, jak i religijnych. Okres ten 
przygotuje warunki dla – jak to ujmuje autorka – „złotej ery poezji jidysz kobiet” 
(s. 22) w latach 1918–1939, kiedy to twórczość kobieca staje się widocznym, waż-
nym i szeroko dyskutowanym (co nie znaczy: docenionym) zjawiskiem literackim. 

Również w tej części pracy kontynuuje badaczka analizę pozycji kobiet jako 
„podmiotów kultury” żydowskiej, rozważając ich miejsce w nowoczesnych instytu-
cjach literackich, takich jak redakcje pism i grupy literackie. Przekonywająco po-
kazuje, w jaki sposób instytucje te kontynuują tradycyjny model męskiej domina-
cji, dążąc do zepchnięcia poetek do frojen-winkl (kobiecego kącika) – wyodrębnionej, 
zmarginalizowanej strefy, oddzielonej od głównej przestrzeni męskiej literatury. 
Zakres dominacji uderzający jest zwłaszcza w funkcjonowaniu pism i krytyki. 
Analizując męskie strategie krytycznoliterackie wobec poezji kobiet, autorka śledzi 
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tendencje do niesłyszenia, pomijania, ignorowania bądź androcentrycznego filtro-
wania żeńskich głosów. W ten sposób krytyka okazuje się jednym z ważnych ekra-
nów, na których wyświetlają się kulturowe kolizje i konflikty genderowych perspek-
tyw. Dziedzictwo tych strategii dominacji i ekskluzji tropi również Lisek we współ-
czesnych badaniach, ujawniając androcentryzm dzisiejszego kanonu liryki jidysz.

Rewolucyjną rolę wyrażania doświadczenia kobiecego, tabuizowanego przez 
kulturę, przyznaje badaczka nowoczesnej feminizującej liryce wprowadzającej pro-
blematykę cielesności, fizjologii, doznań erotycznych, macierzyństwa i przekonuje, 
że to głównie poprzez ten naruszający artystyczne status quo repertuar motywów 
i tematów przejawia się transgresyjna energia sztuki kobiet. Wskazuje jednak tak-
że, iż już samo uprawomocnienie osobistego kobiecego doświadczenia mogło stawać 
się naruszeniem reguł i krytyką systemu patriarchalnego. 

Dokonując historycznego przeglądu obecności kobiet w literaturze jidysz od 
wieku XVI po wiek XX i wykreślając mapę kobiecego Jidyszlandu, bardzo fortunnie 
realizuje autorka formułę herstory łączącą rozbudowane charakterystyki twórczo-
ści wybranych poetek z interpretacjami ich poszczególnych wierszy, dla których 
szkicuje szersze konteksty biograficzne, historyczne, geograficzne, światopoglądo-
we. Odnoszenie analiz literaturoznawczych do losów i osobistych doświadczeń 
poetek opiera się na przeświadczeniu, iż – jak pisze Joanna Bednarek – w przypad-
ku tekstu literackiego „znaczenie ma nie tylko kwestia sygnatury, ale i empirycz-
nego autorstwa” (cyt. na s. 15). Stąd bierze się dbałość o wprowadzanie informacji 
o umiejscowieniu poetek zarówno w publicznej przestrzeni instytucji literackich, 
jak i w prywatnej przestrzeni domów, rodzin, związków miłosnych, przyjacielskich 
i towarzyskich, w sieci oficjalnych i nieoficjalnych kontaktów, w relacjach współ-
pracy i rywalizacji. W indywidualnych biografiach akcentuje jednak Lisek i takie 
powtarzające się momenty, jak wchodzenie do literatury dzięki pomocy męskich 
protektorów, próby zdobycia niezależności artystycznej, nagłe zamilknięcie i wyco-
fanie się z życia literackiego. Rekonstrukcja tła biograficzno-społecznego działal-
ności literackiej uwypukla podrzędność pozycji poetek, ich potrójnego, jak to for-
mułuje badaczka, zmarginalizowania: „jako przedstawicielek mniejszości narodowej 
i religijnej, jako kobiet funkcjonujących w systemie patriarchalnym i jako osób 
piszących w niemającym prestiżu i władzy języku jidysz” (s. 16). 

Stanowisko łączące twórczość i biografię przekłada się na planie literaturo-
znawczym na szczególne zainteresowanie, z jednej strony, wierszami, w których 
występuje „rozdźwięk pomiędzy pierwszoosobowym podmiotem lirycznym a autorem 
zewnątrztekstowym” (s. 514), z drugiej zaś – tekstami jawnie autobiograficznymi. 
Zdarza się, że pewne z nich traktuje Lisek po prostu jako formę wernakularnych 
praktyk autobiograficznych i perspektywę taką wybiera w interpretacji dorobku nie 
tylko odkrytej przez siebie Broni Baum, ale też niektórych wierszy uznanych auto-
rek, jak Kadia Mołodowska czy Raszel Weprińska. Zasadniczo jednak problem 
odsłaniania „ja” i granic intymności odnosi do funkcji liryki maski lub liryki roli 
(choćby w interpretacjach wierszy Miriam Ulinower, Malki Lee czy Anny Margolin). 
Do tych kwestii odnoszą się również niezmiernie interesujące analizy utworów 
wielowariantowych, przepracowywanych przez poetki, które poprzez akty prze-pi-
sywania odnajdują i wypróbowują rozmaite modele dystansu pomiędzy „ja” em- 
pirycznym a „ja” tekstowym (przypadek Lee). 
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Rekonstruując sposoby ujawniania się subiektywności kobiecej w tekstach oraz 
przedstawiając kontynuacje i zmiany występujących w nich form podmiotowości 
kobiecej, figurę podmiotki charakteryzuje też Lisek na tle pewnych ogólnych histo-
rycznych tendencji konstruowania „ja”, takich jak modele „ja” integralnego, dążą-
cego do poznania, a ściślej samopoznania, i niepewnego, rozszczepionego czy roz-
proszonego.

Autorka niezwykle funkcjonalnie wykorzystuje narzędzia metodologiczne wy-
pracowane w badaniach nad literaturą kobiecą. W analizach posługuje się katego-
riami doświadczenia kobiecego i kobiecego podmiotu/podmiotki, koncepcjami 
arachnologii, siostrzeństwa, ról genderowych właściwych kulturze androcentrycz-
nej, władzy patriarchalnej, tłumienia głosu kobiet, jego marginalizacji i wyklucza-
nia. Rekonstruuje kilka modeli kobiecego tekstu poetyckiego w literaturze jidysz, 
m.in. model charakterystyczny dla pieśni ludowych, dla religijnych tchines, wresz-
cie dla poezji zaangażowanej społecznie i ideologicznie. Najważniejszą rolę przyzna-
je jednak nowoczesnemu modelowi nowej kobiecości, który łączy z pojmowaniem 
twórczości kobiet jako domeny ekspresji tego, co cielesne, seksualne, emocjonalne. 
Stosuje też wprowadzoną przez krytykę feministyczną typologię strategii wybiera-
nych przez kobiety działające w zdominowanym przez mężczyzn systemie literackim, 
obejmującą naśladownictwo wzorów męskich, mające na celu zdobycie miejsca 
w publicznej przestrzeni sztuki, feministyczne zaangażowanie oraz skupienie na 
specyfice kobiecego doświadczenia. Zasadniczo jednak preferuje podejście wska-
zujące raczej na związki twórczości mężczyzn i kobiet, na ich obszary wspólne 
i korelacje (s. 18), powtarzając – za Marią Janion – iż celem powinno być znalezie-
nie „języka dla kobiecych doświadczeń” i przywrócenie „ich sensu wspólnej kultu-
rze” (cyt. na s. 15). Sądzi ponadto, że głos kobiet zaznaczyć się może również 
wówczas, gdy przyłącza się do tradycji męskiej, a tożsamość kobiety określona jest 
przez odniesienie do męskiej linii dziedziczenia. 

Osobną wartość książki stanowią dokonane na jej potrzeby przekłady poezji 
jidysz. Decydując się wystąpić w połączonych rolach badaczki i tłumaczki, Lisek 
świetnie pokazuje, jak bardzo kompetencje te wzajemnie się wspierają i w jakim 
stopniu translacja jest aktem interpretacji. Zbudowany dzięki owym kompetencjom 
warsztat literaturoznawczy umożliwia lekturę niezwykle uważną, wnikliwą i wyczu-
loną na niuanse znaczeniowe tekstów. Komentarze dotyczące translatorskich wy-
borów, filologiczne glosy, próby wielowariantowych przekładów stanowią zaś inte-
gralną część odczytań poezji. 

W rezultacie liryka kobieca jidysz przedstawiona została w książce Kol isze – 
głos kobiet w poezji jidysz (od XVI w. do 1939 r.) jako dzieło indywidualności poe- 
tyckich, a zarazem jako układający się w wyrazistą linię tradycji dorobek kolejnych 
generacji kobiet żydowskich pragnących mówić własnym głosem. W zaproponowa-
nej przez Joannę Lisek perspektywie ich jidyszowa poezja okazuje się też obszarem 
zróżnicowanym historycznie, geograficznie, ideowo. Odciskają się na nim podziały 
generacyjne, społeczne i światopoglądowe, które znajdują odzwierciedlenie w roz-
maitych strategiach ekspresji kobiecości (tłumienie, kamuflaż, stylizacja, poszuki-
wanie autentyczności wyrazu) i poetykach tekstów. 

Na koniec warto podkreślić, że książka doskonale współgra z polskimi bada-
niami nad literaturą kobiet, a jej partie poświęcone działającym w Polsce poetkom 
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i grupom literackim można uznać za ważny krok w kierunku mapowania wielokul-
turowego i wielojęzycznego terytorium twórczości kobiecej.
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M a g d a l e n a  P o p i e l, ŚWIAT ARTYSTY. MODERNISTYCZNE ESTETYKI TWO-
RZENIA. Kraków 2018. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Uni-
versitas”, ss. 320 + 12 wklejek ilustr.

10 maja 2019 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w czasie spotkania poświę-
conego swojej najnowszej książce Magdalena Popiel sformułowała nieszablonową 
myśl, nie tylko wpisującą się w trwający od kilku dekad dyskurs o kondycji histo-
rii literatury, lecz przede wszystkim zmieniającą sposób myślenia o samych bada-
czach, włączającą ich bowiem w perspektywę zarezerwowaną dotąd dla pisarzy 1. 
Zuchwale i pociągająco wybrzmiały słowa o tym, że nie tylko artyści są zarzą- 
dzającymi nieśmiertelnością, ale jesteśmy nimi także my, historycy literatury. Re-
fleksja nad dwoma krzyżującymi się wątkami: problemem tożsamości historyka 
literatury i problemem współczesnego postrzegania historii literatury, zawiera 
w sobie – zdawać by się mogło – nieco anachroniczny pierwiastek perswazyjny, 
modelujący intencjonalność działalności badawczej i dydaktycznej, a wpisujący się 
w ukształtowane w modernizmie przekonanie o aktywnym udziale nauk humani-
stycznych w tworzeniu obrazów rzeczywistości. Zadaniem historyka literatury 
powinno być zatem poszukiwanie takich sposobów pośredniczenia między prze-
szłością a współczesnością, które byłyby formą aktualizacji dziedzictwa artystycz-

1 Spotkanie odbyło się w czasie konferencji Młoda Polska – Dwudziestolecie, zorganizowanej przez 
Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Instytutu filologii Polskiej UAM w Poznaniu, 
10 V 2019. 
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nego sprzed lat i zarazem ukazywałyby realne pożytki płynące z tej wiedzy dziś. 
Kluczem do współczesności, zdaniem autorki, jest estetyka; estetyzacja życia 
a deestetyzacja sztuki – to dwa istotne wektory warte prześledzenia, pytanie zaś, 
które się nasuwa, można sformułować następująco: co o człowieku mówi estetyka? 

Świat artysty. Modernistyczne estetyki tworzenia to ważny i nowatorski głos 
o meandrach procesu twórczego, ale i o literaturze, głos będący konsekwentną, 
logiczną i oczekiwaną kontynuacją przemyśleń uczonej, znanych już chociaż- 
by z rozprawy Historia i metafora. O „Żywych kamieniach” Wacława Berenta (1989), 
z odczytania młodopolskich powieści poprzez kategorie tragizmu, ironii, groteski 
w książce Oblicza wzniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej (1999), wreszcie 
z monografii Wyspiański. Mitologia nowoczesnego artysty (2007) czy cyklu artyku-
łów poświęconych modernizmowi 2. W pracy Magdaleny Popiel nie ma mowy o koń-
cu modernistycznej formacji ani o definitywnym zmierzchu paradygmatu kultury 
pierwszych dekad XX w.; autorka dokonuje (re)konstrukcji pejzażu kulturowego 
modernizmu, uruchamiając wyobraźnię i emocje odbiorcy, kieruje uwagę bowiem 
na samego artystę, na jego głos ujawniający się także poza artefaktem – w listach, 
dziennikach, autobiografiach. Na plan pierwszy wysuwa się zatem perspektywa 
antropologiczna, niezmiennie atrakcyjna refleksja tożsamościowa i egzystencjalna 
nowoczesnego i ponowoczesnego artysty, spleciona z wątkiem sprawczości, a wpi-
sana obecnie w różne, wydawałoby się, że sprzeczne, jednak uzupełniające się 
wzajemnie rejestry: skomercjalizowane media przeciągają artystę w krąg tandetne-
go ekshibicjonizmu, a zarazem – zauważa autorka – w czasach zachwiania auto-
rytetu intelektualistów i polityków właśnie artyści zajmują ich miejsce, czyli „ba-
lansowanie między biegunami narcystycznego hedonizmu i politycznego zaanga-
żowania, pozostaje istotnym rysem tożsamości artysty” (s. 14–15). 

Z omawianej rozprawy wynika wszakże, iż zaproponowany przez uczoną pro-
jekt – rekonstrukcja historii historii tworzenia jako wariantu kulturowej historii 
literatury – z jednej strony wyczerpuje swój potencjał wraz z początkiem ery nowych 
mediów, z drugiej daje ponowoczesności pogłębioną refleksję na temat podmioto-
wości, potwierdza przydatność narracyjno-retorycznego, literaturoznawczego apa-
ratu badawczego w rozpoznaniu procesu kreacyjnego jako określonego studium 
przypadku (case studies), a naukę o literaturze doposaża w narzędzia badań cha-
rakterystyczne dla nauk o sztuce (art base research). Wyjątkowość świadectw ar-
tystów modernizmu polega na powiązaniu zdolności odczuwania, formowania 
tożsamości, budowania relacji z Innym – ze zdarzeniami niemożliwymi, z „kontr-
faktycznymi fabułami”, z uniwersum nieograniczonej wyobraźni. 

Popiel, posługując się pięknym, ale i meandrującym, nie stroniącym od meta-
fory językiem, tropi ideę człowieka twórczego. W owym „testowaniu człowieka 
twórczego” (s. 16) ujawnia się dwubiegunowość i paradoksalność jego kondycji, 
z jednej strony uwikłanej w opresyjną kulturę, z drugiej zaś naznaczonej pragnie-
niami, wolą, imperatywem działania. Znana dychotomia postaw: artysta buntownik 
a artysta postrzegający rzeczywistość jako przestrzeń możliwości, wynika zatem 

2 Większość tekstów składających się na tom Świat artysty. Modernistyczne estetyki tworzenia była 
wcześniej publikowana. Na potrzeby tomu artykuły zostały zmodyfikowane i rozszerzone, o czym 
poinformowano w Nocie wydawniczej. 
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z dwojakiego rozumienia kultury – jako miejsca opresji i jako rezerwuaru wolności, 
czasoprzestrzeni idealnej dla performance’u. Autorka pisze:

Świat artysty. Modernistyczne estetyki tworzenia nie jest książką o performerach XXI wieku, lecz 
o performerach nowoczesności. Rainer Maria Rilke, Paul Cézanne, Auguste Rodin, Georg Simmel, 
Bruno Schulz, Stanisław Witkiewicz i Stanisław Ignacy Witkiewicz rozpoznawali swoją tożsamość arty-
sty, przeglądając się w Innych. [s. 16]

Krakowska uczona podjęła zatem próbę opisania tych osobowości twórczych, 
u których aktywność artystyczna ściśle splata się z refleksją tożsamościową zawar-
tą w literaturze dokumentu osobistego. Toteż istotne staje się nie tyle pytanie: 
„dlaczego coś jest dziełem sztuki?”, ile sytuujący się w ramach estetyki antropolo-
gicznej casus: „dlaczego ktoś jest artystą?” W centrum tejże problematyki znajdu-
je się pojęcie pasji, utożsamiane raz ze splotem energii podtrzymywanej pracą, to 
znów z cierpieniem, z męką tworzenia, która ma „cel i sens w katharsis” (s. 20). 
figura artysty – scalającego estetykę z antropologią, autopoietyczne narracje z po-
czuciem niemocy i niespełnienia, pasję z pracowitością – utrwaliła się jako trop 
nowoczesności (i ponowoczesności). Temat artysty wraz z intrygującą koncepcją 
spisania historii historii tworzenia, nie będącą wszak ani tradycyjnie rozumianą 
historią literatury, ani historią sztuki czy historią idei – otwiera fascynującą, bo 
„żywą” i dynamiczną, perspektywę oglądu ważnego skrawka rzeczywistości, para-
doksalnie opartą i na niedopowiedzeniach, i na intertekstualnym agonie na linii 
artysta–badacz. Toteż sama autorka unika arbitralności w sądach, pisze wprost 
o swoim projekcie badawczym jako rodzaju sprawozdania z prób dotarcia do „frag-
mentów wiedzy”, poszukiwaniu metody, „formułowaniu początków zdań”. 

Popiel z nieukrywaną sympatią wychwytuje i zarazem wzmacnia pojawiające 
się w światowej humanistyce głosy diagnozujące kulturę XX i XXI wieku. Szczegól-
ne miejsce w jej narracji zyskują m.in. historyk literatury George Steiner, filozof 
postmoderny Peter Sloterdijk czy Julia Kristeva. Omawianą rozprawę otwiera wy-
wodzący się z Rzeczywistych obecności Steinera motyw „domu luster”, metafora 
spotkania artystów i filozofów, oddająca dialogiczność i relacyjność zachodzącą 
między filozofującymi poetami a obdarzonymi artystyczną wyobraźnią filozofami 
(Rilke – Simmel). Ową sieć zależności, agonicznych napięć dodatkowo zagęszczają 
findesiècle’owe przeświadczenie o kryzysie słowa jako nośnika znaczeń, podważenie 
zasady mimesis, gest fundamentalny zarówno dla literatury modernizmu, jak i dla 
awangardy oraz zastąpienie tworzenia na wzór boski przez wynalazczość w stylu 
„posępnego błazna” i „grabarza sztuki”, Duchampa (s. 126). Steinerowski kult ar-
cydzieła (Giotto – Picasso, Matisse; Goethe – Thomas Mann) wywodzi się z filozo-
ficznego idealizmu, z powiązania estetyki z etyką, wydaje się też, że z niego właśnie 
wynika wskazanie granicy epok, która nie przebiega „ani przed awangardą, ani po 
awangardzie, ale w poprzek niej” (s. 126).

Pojęcie estetyki antropologicznej ma z kolei swoje źródło w pracach Sloterdijka. 
Magdalena Popiel podkreśla inspirujący potencjał w kontrowersyjnej i – na pierwszy 
rzut oka – ekstremistycznej kategorii zwrotu antropotechnicznego, której skrajnym 
przykładem jest „życie-w-ćwiczeniu”, wsobna inżynieria 3. Autorka przekonuje, że 

3 Zob. P. S l o t e r d i j k, Musisz życie swe odmienić. O antropotechnice. Przeł. J. J a n i s z e w- 



RECENZJE I PRZEGLąDY238

„teza o aktywności twórczej jako mechanizmie uruchamiającym system immuno-
logiczny społeczeństwa” jest bardzo atrakcyjna (s. 19), tworzenie – przypomnijmy: 
wzmacniające układ odpornościowy społeczeństwa – obejmuje także działania 
„autopoietyczne”, a pod powtarzaniem, ćwiczeniem, antropotechnicznym treningiem 
kryje się pasja. Homo artista jest zatem homo immunologicus. Pozornie oswaja i – 
powiedzmy przewrotnie – humanizuje koncepcję Sloterdijka zaczerpnięty z wiersza 
Rainera Marii Rilkego tytuł książki filozofa Musisz życie swe odmienić. fragment 
utworu Archaiczny tors Apolla brzmi jak imperatyw moralny, wezwanie do działania, 
ale zarazem uwidacznia się w nim opresyjność kultury, nieznośny wymóg wypeł-
niania obowiązków. Katarzyna Kuczyńska-Koschany w pracy Rilke poetów polskich, 
zestawiając panteizmy Rilkego i Leśmiana, za Arturem Sandauerem określiła po-
stawę Rilkego mianem kobiecej, pasywnie poddającej się naturze 4. Zważywszy 
dodatkowo na ten kontekst, tytuł rozprawy Sloterdijka nabrzmiewa wyraźną am-
biwalencją: „życie-w-ćwiczeniu” oznaczać może powtarzalny proces zmagania się 
z niemożliwym. 

Geniusz kobiecy Kristevej jest kolejną ważną inspiracją pracy Magdaleny Popiel. 
Od narracji artysty, „opowiadania życia”, poprzez relację historyka tropiącego ar-
tystę, aż po współczesną praxis (s. 18) – opowieść, której bohaterką jest Hannah 
Arendt: opowieść niechronologiczna, poszarpana, pełna oddaleń i zbliżeń, prowo-
kuje do tożsamościowej refleksji, do „performance’u obecności” 5; i w końcu uwalnia 
kategorię geniuszu od związanego z nim zwyczajowo pojęcia męskości. 

Bohaterami Świata artysty są mężczyźni, ale jest to dominacja pozorna, zakłó-
cona już we wstępie książki przywołaniem performance’u serbskiej artystki Mariny 
Abramović, która wyznaczyła sobie zadanie obecności i jako podmiotu, i jako arte-
faktu równocześnie w jednej z sal Museum of Modern Art w Nowym Jorku w 2010 ro- 
ku. Jej prowokacja polegała na „jawnej ekspozycji obecności” artysty i zaaranżo-
waniu spotkania z Innym, doprowadzeniu do niemego dialogu. Przewagę męskich 
bohaterów narracji Świata artysty przede wszystkim jednak niweluje sama autor-
ka, jej wyraźnie słyszalny głos i przenikliwe, uważne spojrzenie. 

Magdalena Popiel nie ukrywa swej nieprzemijającej fascynacji mitologią artysty. 
W wieku XIX artyści sami podsycali swój mit, budowali własną legendę. Przywołane 
przez autorkę rozprawy jako przykład Nieznane arcydzieło (1831) Balzaka, opowia-
danie o paryskich malarzach, jest niezmiennie przedmiotem refleksji najwybitniej-
szych postaci współczesnej humanistyki: Georges’a Didi-Hubermana, Huberta 
Damischa, Michela Leirisa, Michela Serres’a. Pisze o nim także Maria Poprzęcka 
w swej ostatniej pracy Impas. Opór, utrata, niemoc, sztuka 6. Popiel wyeksponowała 
fenomen Nieznanego arcydzieła jako tekstu-zwierciadła, w którym przeglądali się 
artyści nie tylko przełomu XIX i XX w., ale też późniejsi. Admiratorem opowiadania 
Balzaka był m.in. Paul Cézanne, natomiast anegdotę o postimpresjoniście poruszo-
nym dziełem o niespełnieniu opowiedział w liście do żony Rilke. Popiel komentuje: 

s k i. Warszawa 2014. Zob. też tego autora: Reguły dla ludzkiego zwierzyńca. Odpowiedź na Hei- 
deggera list o humanizmie. Przeł. A. Ż y c h l i ń s k i. „Przegląd Kulturoznawczy” 2008, nr 1. 

4 K. K u c z y ń s k a - K o s c h a n y, Rilke poetów polskich. Toruń 2017, s. 25.
5 J. K r i s t e v a, Geniusz kobiecy: Hannah Arendt. Biografia. Przeł. J. L e v i n. Warszawa 2007.
6 M. P o p r z ę c k a, Impas. Opór, utrata, niemoc, sztuka. Gdańsk 2019, s. 5. 
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„To oczywiste, że [Rilke] pisze o sobie, stale i bez przerwy, a wprowadzenie w krąg 
własnego świata innych artystów jest koniecznym zabiegiem autoanalizy” (s. 47).

Rilke nigdy nie spotkał Cézanne’a. Trudno jednak nie zauważyć, że to ten za-
fascynowany malarzem poeta uwidocznił – jak klarownie wyjaśnia autorka – „pa-
radoksy estetyki Cézanne’a: sprzeczność nieimpresjonistycznego impresjonizmu, 
znaczenie koloru, który nie rozprasza przedmiotu, lecz utrwala go w kruchej ma-
terialności, a także przełamywanie opozycji sensualności i racjonalności natury 
i sztuki” (s. 57). 

Pomimo sceptycyzmu wobec rozpraszania energii twórczej na działania poza-
artystyczne Rilke właśnie w listach sformułował myśl o ascetycznym, monastycznym 
wręcz heroizmie pracy Cézanne’a oraz podjął zagadnienie ambiwalencji moralnej 
wpisanej w całkowite oddanie sztuce, konieczności „wyjścia poza miłość” (s. 56), 
opuszczenia rodziny, skazania się na nomadyzm. Jaką receptę proponuje Rilke na 
nieczyste sumienie artysty? Usprawiedliwieniem dla życia jest doświadczenie este-
tyczne, uobecnienie afektu w sztuce. 

Inny charakter miała relacja Rilkego z Rodinem. Autor Elegii duinejskich pra-
cował u niego w charakterze sekretarza. W roku 1903 wydał studium o rzeźbiarzu. 
Zwykło się przyjmować, że spotkanie z Rodinem stanowiło przełom w twórczości 
Rilkego, początek poezji rzeczy, Ding-Gedicht. Lecz – uporządkujmy fakty – to właś- 
nie Auguste Rodin, bezpośrednio obecny w życiu Rilkego, „obudził w nim [...] świa-
domość, że trzeba wybrać jedno z dwojga: albo szczęście, albo sztukę” 7. Wybór 
Rilkego jest znany: sztuka. Ale dzięki Rodinowi odkrył Rilke rzeczy, odkrył po-
wierzchnie, faktury i formy; orzekł, że najważniejszą ze sztuk modernizmu jest 
rzeźba, ponieważ najpełniej oddaje sprzeczności epoki, prowokuje do przenikania 
w głębię, pod powierzchnię, a także do interakcyjności form, przecinania się płasz-
czyzn; prawdziwym laboratorium rzeźby jest ciało. 

Popiel w spotkaniach artystów (i filozofów) naświetla nie dezaktualizujący się 
splot wątków egzystencjalnych i estetycznych; śledzi formowanie się idei: oto Ro-
dinowskie rzeźby bez rąk „stanowią przykład możliwej struktury, która wyrasta 
w poszukiwaniu nadmiaru w tym, co naturalne, i odnajdywania nowego ładu w tym, 
co nie-naturalne” (s. 77), natomiast z Rodinowskiej estetyki gestu rodzi się nowo-
czesna świadomość ciała. Autorka pokazuje przewrotność narracji Rilkego o Rodinie. 
Poeta przecież nie napisał jego biografii, dał świadectwo obecności w sztuce, a opo-
wieść o życiu artysty – jak dopowiada Popiel: „może być tylko fikcją” (s. 80). 

Krakowska uczona w swojej książce poddała oglądowi nieoczywiste, trudno 
uchwytne i niejednoznaczne kategorie estetyczne, takie jak kaprys, wdzięk, non-
szalancja, lekki, ciężki. Jej wybór wywieść można ze skierowania uwagi na te epo-
ki, w których pojawiło się przyzwolenie, by język nie pełnił swego prymarnego za-
dania, czyli komunikacji, a myśl mogła meandrować i zapuszczać się w boczne 
ścieżki 8. Wejście do słownika estetyki pojęcia: Je ne sais quoi, oznacza zgodę na 

7 A. R o g a l s k i, Rainer Maria Rilke religijny piewca świata widzialnego. W zb.: „Do Polski przyjadę…” 
Rainer Maria Rilke w oczach krytyki polskiej. Wybór, oprac. M. Z y b u r a. Wrocław 1995, s. 108. 
Cyt. za: K u c z y ń s k a - K o s c h a n y, op. cit., s. 307.

8 Zob. G. P o u l e t, Metamorfozy czasu. Szkice krytyczne. Wybór J. B ł o ń s k i, M. G ł o w i ń s k i. 
Przedm. J. B ł o ń s k i. Warszawa 1977, s. 406.
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obecność w naszym zasobie leksykalnym takich określeń, które – choć nieprecy-
zyjne i wieloznaczne – wpisują się doskonale w dialog kultury. Autorka rekonstru-
uje zatem historię kaprysu w sztuce, od heterogenicznych, swobodnych kompozy-
cyjnie, nawiązujących do technik kolażu, miejskich pejzaży fantastycznych z w. XVII, 
poprzez eksplorujący ludzką psychikę ciemny kaprys w stylu Piranesiego i Goi, aż 
po steoretyzowanie pojęcia przez Oskara Wilde’a w Dialogach o sztuce. Kaprys stał 
się wówczas zaprzeczeniem mentalności mieszczańskiej, negacją przewidywalności 
i nudy dnia powszedniego. Równocześnie jednak Popiel burzy linearność swojej 
narracji i przypomina odbiorcy, że wszedł za nią do „domu luster”, do historii ka-
prysu wprowadza zatem dialog kulturowy współczesnego historyka sztuki Geor- 
ges’a Didi-Hubermana ze zmarłym w 1929 r. twórcą koncepcji Nachleben der An-
tike, Aby Warburgiem, o metamorfozach obrazu kobiecego ciała, o wdzięku nimf 9; 
przywołuje błyskotliwą anegdotę o bezczelności z Dziennika Witolda Gombrowicza, 
by uzmysłowić, jak można zbudować paradoks. Warto Gombrowiczowską historyj-
kę przytoczyć:

Pewna moja znajoma opowiadała mi przed wojną, że kiedy pili podwieczorek na werandzie, przyszedł 
stryj Szymon. – Jak to – zapytałem – przecież Szymon od pięciu lat leży na cmentarzu? – Ano właśnie – 
powiedziała – przyszedł z cmentarza, w tym samym garniturze, w którym go pochowaliśmy, przywitał 
się, siadł, napił się herbaty, pogawędził trochę o urodzajach i odszedł na cmentarz. – Jak to, a wy nic 
na to?!... – Cóż chcesz, mój drogi, wobec takiej b e z c z e l n o ś c i... 10 [cyt. na s. 107]

W komentarzu do cytatu autorka pokazuje mechanizm scalania sprzeczności: 
zabawnej anegdoty i filozofii kondycji ludzkiej, posługując się opozycyjnymi kate-
goriami: lekki – ciężki; egzystencja i poznanie rozpościerają się pomiędzy bieguna-
mi „głupkowatej lekkomyślności” a „brzemieniem bytowania” (s. 109). 

Termin „kaprys” wprowadził do historii kultury Giorgio Vasari. Pierwotne zna-
czenie pojęcia było jednak pejoratywne, charakteryzowało sztukę, która nie prze-
strzegała reguł naśladowania natury, z czasem zaś zaczęło być kojarzone z takimi 
prądami w sztuce, w których dominował pierwiastek hedonistyczny. Hybrydyczność 
terminu trafnie zobrazował Georg Simmel. W pracy Magdaleny Popiel postać nie-
mieckiego filozofa i socjologa pojawia się tuż obok Rilkego. Znali się, bywali u siebie 
i, być może, wzajemnie się inspirowali w rozpoznawaniu fenomenu rzeźb Rodina. 
Związane z właściwościami materii opozycyjne pojęcia: lekki – ciężki, w poglądach 
Simmla znalazły odbicie w estetyczno-antropologicznej parze: wdzięk – godność 
(powaga). Chociaż filozof wyżej cenił ów trud, opór materii, pozwalający jednostce 

9 Urastającą do rangi mitu pracą A. W a r b u r g a  jest nieukończony Atlas Mnemosyne, w którym 
jedno z kluczowych miejsc zajmuje obraz Nimfy. W roku 2010 „w Museo Reina Sofia w Madrycie 
(a następnie w centrach sztuki współczesnej w Hamburgu i Karlsruhe) odbyła się fascynująca 
wystawa Atlas. Jak unieść świat na własnych barkach?, wymyślona i przygotowana przez Geor-
ges’a Didi-Hubermana (który, co prawda, typowym kuratorem nie jest). Organizuje ją metoda 
Warburga: zwracająca się ku temu, co fragmentaryczne, zapomniane, unieważnione, marginalne, 
traktująca na równi – jako pewne dokumenty – sztukę i nie-sztukę, skupiona na relacjach, nie zaś 
na obiektach. Dlatego na wystawie »pełnoprawne dzieła« sąsiadują z wydobytymi z niepamięci 
archiwaliami, również z notatkami czynionymi przez pisarzy i teoretyków” (https://www.dwuty-
godnik.com/artykul/3120-aby-warburg-i-jego-przybrane-dzieci.html ádata dostępu: 6 IX 
2019ñ).

10 W. G o m b r o w i c z, Dziennik 1961–1966. Kraków 1986, s. 243. 
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formować się i ewoluować, to przecież przyczynił się do utrwalenia jednego z pod-
stawowych mitów nowoczesnego świata: syntezy ciężkości i lekkości, kaprysu 
natury i kaprysu kultury. Autor Estetyki ciężkości uchwycił dwuznaczny charakter 
Wenecji, która okazuje się „miastem sztucznym, gdzie wszyscy poruszają się jak 
na scenie”, a tym samym –

stała się [Wenecja] symbolem całkiem wyjątkowego porządku pośród form naszego pojmowania świata: 
oto powierzchnia, która porzuciła grunt, pozór, w którym nie żyje żaden byt, przedstawia się mimo 
wszystko jako coś kompletnego i substancjalnego, jako treść rzeczywiście przeżywanego życia 11. [cyt. 
na s. 116] 

Magdalena Popiel kończy swą monografię Zakopiańskim eksperymentem. Do 
Zakopanego prowadzi ją trop Witkiewiczów, ich fotografii, portretu podwójnego 
z 1911 r., fotografii, którą potraktować można i jako rodzaj dokumentu osobistego, 
i metaforycznie – jako portretu modernizmu, łączącego zmierzchającą dziewiętna-
stowieczność z nowoczesnością XX wieku. fenomen Zakopanego opisuje przez 
pryzmat spostrzeżeń Witkiewiczów – i udaje jej się uniknąć stereotypowego efektu. 
Autorka wydobywa całą hybrydyczność, irracjonalność i dwuznaczność miejsca. 
W końcu oddaje głos Witkacemu, który proroczo umieścił Zakopane „między ot-
chłanią komercjalizacji a wierchami Metafizycznej Dziwności Istnienia” (s. 284), 
między fikcją literacką a realnością. 

W pracy Świat artysty. Modernistyczne estetyki tworzenia pięknie ogrywany 
jest cytat „Wszystko jest możliwe, bo »wszystko jest jeszcze do zrobienia«” (s. 360), 
nie tylko odsyłający do wolności artystycznej, ale wskazujący również na nowe 
wyzwania historyka literatury: piętrzący się materiał badawczy, inne perspektywy 
oglądu tekstów kultury, wyjątkowe znaczenie literatury dokumentu osobistego 
oraz – dodajmy – rosnącą tym samym rangę genetyki tekstu. Monografia Magda-
leny Popiel wciąga, ale nie jest lekturą łatwą, łączy ciężkość z lekkością: ogromny 
bagaż erudycji z lotem inspirujących skojarzeń. Toteż drugim mottem wyłaniającym 
się ze znakomitej pracy krakowskiej badaczki, które odtąd towarzyszyć może pra-
cy filologa-antropologa, jest cytat z Estetyki słowa Paula Valéry’ego: „Tylko Bogu 
zastrzeżona jest niewysłowiona jednia czynu i myśli. My – co innego, my musimy 
się trudzić [...]. Musimy tropić słowa, które nie zawsze istnieją, szukać jakichś 
chimerycznych zbieżności” 12 (cyt. na s. 110). 

A b s t r a c t
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PERFORMERS OF MODERNITY

The text reviews of Magdalena Popiel’s book Świat artysty. Modernistyczne estetyki tworzenia (The World 
of the Artist. Modernist Creative Aesthetics, Kraków 2018) and also attempts at tracing the intellectual 
construction that is a promising variant of cultural literary history—the story of the history of creative 

11 G. S i m m e l, Wenecja. W: Most i drzwi. Wybór esejów. Przeł. M. Ł u k a s i e w i c z. Warszawa 2006, 
s. 188. 

12 P. V a l é r y, Estetyka słowa. Wstęp M. Ż u r a w s k i. Wybór A. f r y b e s o w a. Przeł. D. E s k a, 
A. f r y b e s o w a. Warszawa 1971, s. 127. 
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process. The author directs the receiver’s attention to the artist himself, to his voice that becomes 
audible also outside the artifact—in letters, diaries, autobiographies; thus The World of the Artist at-
tempts to describe those creative individuality in whom artistic activity is closely linked to identity 
reflection contained in personal document literature. Performers of modernity in Magdalena Popiel’s 
account are Rainer Maria Rilke, Paul Cézanne, Auguste Rodin, Georg Simmel, Bruno Schulz, Stanisław 
Witkiewicz, and Stanisław Ignacy Witkiewicz, all read through the prism of Peter Sloterdijk or Julia 
Kristeva. 
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ROMAN LOTH (11 grudnia 1931 – 30 listopada 2019)  
WSPOMNIENIE

Na wiadomość o śmierci Profesora Romana Lotha wiele znających go i współpra-
cujących z nim osób spontanicznie dało wyraz swoim odczuciom, jego odejście 
dotknęło bowiem nie tylko rodzinę, przyjaciół i współpracowników, ale całe środo-
wisko humanistyczne; pozwolę sobie zacytować niektóre z pisanych na gorąco  
e-maili 1: 

Był z nami od początku istnienia Komisji [Edytorskiej Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza]. 
Myślę, że jest niewielu ludzi, którzy pozostawili po sobie równie serdeczną pamięć – na każdym polu 
życia. Mnie zawsze wydawało się, że prof. Loth jest nieśmiertelny i że będzie obecny zawsze. [...] Teraz 
lepiej byłoby organizować te posiedzenia edytorskie w zaświatach, bo wszyscy wielcy już TAM są. A my 
zostaliśmy sami, trochę bezradni [...].

Bardzo, ale to bardzo mi przykro. Profesor był wyjątkowym człowiekiem i pełnym pasji badaczem. 
Miał nie tylko rozległą wiedzę, ale też olbrzymią klasę. [...] To prawda, że kiedy odchodzą pewni ludzie, 
to stajemy się w pewien sposób duchowymi sierotami [...].

Wraz z nim, z jego odejściem, odchodzi cała epoka, bo on był (jest) jak punkt odniesienia w dziejach 
edytorstwa. A kto jest bliżej tekstu (dla polonistów) niż edytor? [...] Tak, nie ma ludzi niezastąpionych. 
Na szczęście ci najbardziej niezastąpieni zostawiają po sobie dobrą, twórczą energię (tu na ziemi), ob-
darowują depozytem swego wzoru i swojej klasy (to jest pozaczasowe) i wstawiają się za nami w Niebie 
(a komu z nas tego wsparcia nie trzeba?). Tak więc prawdę mówi „non omnis moriar”. I im bardziej ich 
nie ma, tym bardziej są. To takie paradoksy świętych i dobrych ludzi.

Dodajmy do tego kilka słów (z zamieszczonego na facebooku) pożegnania od 
redakcji „Sztuki Edycji”:

Był znakomitym edytorem, u którego zaciągnęliśmy dług naukowy. [...] Wspominamy jego życzliwość 
i ogromną pracowitość, o czym przekonaliśmy się wielokrotnie, gdy jako członek Rady Naukowej „Sztu-
ki Edycji” recenzował teksty i podpowiadał najlepsze rozwiązania edytorskie. Pamiętamy jego skromność 
i niezwykły spokój. Wiemy, że miał niezłomny charakter. Zawsze będziemy o nim pamiętać i czerpać 
z jego dorobku. „Non omnis moriar”. 

Przytoczmy też fragment z listu kondolencyjnego nadesłanego do Dyrekcji In-
stytutu Badań Literackich PAN przez dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych 
KUL, prof. Magdalenę Charzyńską-Wójcik:

Profesor Loth od lat cieszył się wśród humanistów KUL szacunkiem jako znakomity znawca dzie-
jów literatury polskiej XIX i XX wieku, autor fundamentalnych opracowań z dziedziny edytorstwa, 
stanowiących wzór i drogowskazy dla młodych pokoleń edytorów, mistrz w dziedzinie bibliografii i do-
kumentacji literackiej [...]. Ceniliśmy go także za podejmowanie działań służących rozwojowi polskiego 

1 Autorzy zechcą mi wybaczyć, że w tym miejscu przytaczam ich wypowiedzi niepodpisane.
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życia naukowego. [...] Profesor Loth dzielił się ze współpracownikami i młodymi badaczami, także z KUL, 
swoją wiedzą, inspiracją, zachętą do rzetelnej pracy, zapałem badawczym, twórczą krytyką. [...] Mimo 
odejścia Profesora Romana Lotha poza „róg świata i nieskończoności”, jego spuścizna nadal będzie 
formować styl pracy z tekstem literackim i podejście do badań nad życiem literackim. Będzie punktem 
odniesienia i swoistą miarą dla tych prac. „Vita mutatur, non tollitur”. 

Profesor sam napisał wiele tekstów, którymi żegnał lub wspominał przyjaciół 
ze środowiska IBL-u; kilka wybranych złożyło się na część jego ostatniej książki 2. 
Autor objawił się w nich jako mistrz tej swoistej formy literackiej, jaką jest portret 
naukowca (z docenieniem osiągnięć i zasług), a jednocześnie bliskiego człowieka. 
Szkicował je z troską o prawdę psychologiczną, nieunikniony niekiedy patos prze-
platając humorem, zawsze serdecznie oraz (jak sam to określał) „niezobiektywizo-
wanym tonem”. 

Sylwetkę naukowca – Romana Lotha, historyka literatury, edytora i bibliogra-
fa, znaleźć można w słowniku Współcześni polscy pisarze i badacze literatury 3. Tę 
faktograficzno-bibliograficzną rejestrację znakomicie uzupełniają jego wspomnienia 
z okresu nauki w szkole średniej w Radomiu i relacja z wieloletniej pracy w IBL-u, 
opowiadające to, czego się nie dowiemy z tradycyjnego hasła słownikowego 4. Te 
dwie odsłony „autoportretu” doskonale się komponują: pierwsza kończy się na 
maturze w roku 1949, druga rozpoczyna jesienią 1951 od prac zleconych w IBL-u 
studenta trzeciego roku polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. (Z dzisiejszej 
perspektywy warto dodać, że Profesor był związany z Instytutem przez 68 lat, 
a przejście na emeryturę w 2000 roku stanowiło cezurę tylko formalną.)

Do Radomia trafił Roman Loth w listopadzie 1944 wraz babcią, mamą i młod-
szą siostrą, wyszedłszy po powstaniu z Warszawy z ludnością cywilną 5. Miał wów-
czas niespełna 13 lat – za sobą Szkołę Powszechną im. Mikołaja Reja (nb. utworzo-
ną w 1906 roku przy współudziale jego dziadka, Augusta Lotha, pastora zboru 
ewangelickiego Świętej Trójcy) oraz tajne komplety gimnazjalne. Od końca 1943 roku 
jako członek Szarych Szeregów (pseudonim „Lis”) uczestniczył w akcjach małego 
sabotażu, a w powstaniu był łącznikiem w Harcerskiej Poczcie Polowej 6.

2 R. L o t h, Zapamiętane. Z lat dawnych Instytutu Badań Literackich PAN. Warszawa 2015. W części 
Wspomnienia przyjaźni sportretowani zostali: Jadwiga Czachowska, Maria Doria-Dernałowicz, 
Hanna filipkowska, Zbigniew Goliński, Edmund Jankowski, Jerzy Kądziela, Jan Józef Lipski, 
Mirosława Puchalska oraz Janusz Stradecki. 

3 B. D o r o s z, Loth Roman. Hasło w: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik bio- 
bibliograficzny. Oprac. zespół pod red. J. C z a c h o w s k i e j, A. S z a ł a g a n. T. 5: L–M. Warszawa 
1997; hasło w: jw., t. 10: Uzupełnienia (2007). 

4 R. L o t h: Wspomnienia Kochanowskie, czyli Radom sprzed półwiecza. Radom 2007; Zapamiętane.
5 Ojciec, Wacław Loth (pseud. „Karol” i „Kupiec”), odpowiedzialny w Okręgu Warszawskim AK za 

zrzuty powietrzne, na kilka dni przed powstaniem przekazał rodzinne mieszkanie (Warszawa, 
ul. Jasna 22 m. 20) do dyspozycji komendanta Okręgu Warszawskiego AK, gen. Antoniego Chruś- 
ciela „Montera” (w Rozkazie „W” zaszyfrowany jest właśnie adres Lothów). Po kapitulacji powstania 
trafił do obozu jenieckiego Sandbostel (Stalag X B). Matka, Janina z Grabowskich (pseud. „Anna”), 
w AK była tzw. peżetką (instruktorką w Referacie „Pomocy Żołnierzowi”) – w czasie powstania 
pracowała w gospodzie żołnierskiej, m.in. prowadząc magazyn.

6 Zob. R. L o t h  (pseudonim „Lis”), wspomnienia z powstania warszawskiego. Archiwum Historii 
Mówionej Powstania Warszawskiego. Na stronie: https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowio-
nej/roman-loth,99.html (data dostępu: 21 VIII 2020).
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Nauka i życie towarzyskie w radomskim Gimnazjum i Liceum im. Jana Kocha-
nowskiego, połączone z organizowaniem na nowo codzienności w trudnych dla 
wszystkich warunkach powojennych, są barwnym tłem – wspominanym z nostal-
gią, ale opisanym z humorem – na którym obserwujemy krystalizowanie się zain-
teresowań literaturą i teatrem oraz objawienie się talentów literackich, głównie zaś 
kształtowanie się światopoglądu i gromadzenie kapitału moralnego, charakteryzu-
jących działania Lotha w różnych rolach w czasie następnych dziesięcioleci.

To przede wszystkim głęboko zakorzenione wartości narodowe i patriotyczne, 
wyniesione z domu rodzinnego. Ród Lothów przybył do Polski w XVIII wieku (według 
rodzinnej tradycji) z Turyngii, ale kolejne pokolenia były już doskonale zasymilo-
wane i spolonizowane 7. W nagraniu z Archiwum Historii Mówionej Powstania 
Warszawskiego Roman Loth z ogromnym wzruszeniem wspomina nocną rozmowę 
w sierpniu 1944, kiedy to ojciec – w perspektywie rozstania – polecał mu, 13-lat-
kowi, opiekować się matką (syn nie wiedział wtedy, że była w ciąży), ale też przy-
kazywał: „Pamiętaj zawsze, że jesteś Polakiem” 8. 

7 R. L o t h  opublikował Warszawskie dzieje Lothów („Rocznik Warszawski” 1997). Warto przywołać 
jego stryjów, uczonych na miarę europejską, którzy wpisali się w historię nauki polskiej: geograf 
i podróżnik Jerzy Loth (1880–1967) oraz Edward Loth (1884–1944), anatom i antropolog. Na 
kartach historii Polski różnych dziedzin znaleźli się stryjowie: felicjan Loth (1914–1982), chirurg, 
w czasie okupacji lekarz na Pawiaku, niosący pomoc więźniom; Stanisław Loth (ur. 1929), ope-
rator filmowy; Stefan August Loth (1896–1936), działacz POW, podpułkownik Wojska Polskie- 
go; Jan Loth (1900–1933), sportowiec, członek reprezentacji narodowej w piłce nożnej. Nie bez 
powodu w rodzinie pamiętano o maksymie jednego z przodków: „Nazwisko dobrem najcenniejszym”.

8 L o t h, wspomnienia z powstania warszawskiego.

R o m a n  L o t h
fot. Danuta B. Łomaczewska 
(ze Zbiorów Specjalnych Biblioteki IBL PAN)
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Obok szkolnego grona koleżeńskiego drugim środowiskiem, w którym toczyła 
się ważna dla młodego Lotha część radomskiego życia, był krąg młodzieży ewange-
lickiej; wynikało to nie tylko z tradycji rodzinnych. Wspólnota przekonań i przeżyć 
scementowała to grono tak silnie, że od tamtego czasu do dziś spotyka się ono co 
miesiąc w Warszawie. Starsi już teraz wiekiem, mówią o sobie „Dinozaury” – Loth 
wolał określenie „młodzież bardziej doświadczona”, nawiązujące do nazwy Towa-
rzystwa Polskiej Młodzieży Ewangelickiej (założonego w 1918 roku przez jego dziad-
ka – pastora), ale z właściwym sobie poczuciem humoru artykuł o tej grupie (ogło-
szony niegdyś w ewangelickim biuletynie „Nasza Parafia”) zatytułował Park Jurajski.

Profesor mówił także o innych wyniesionych z rodzinnej tradycji protestanckiej 
wartościach: „Pierwsza – to wyrosła z własnych doświadczeń dziejowych tolerancja. 
Drugą określić można jako dyscyplinę pracy i kult dobrej roboty” 9.

Młodego Lotha w czasach radomskich kształtowało też harcerstwo – był człon-
kiem ZHP od wiosny 1946 do matury w 1949 roku. We wspomnieniach zanotował: 

Harcerstwo to była Wielka Przygoda. Wielka i piękna. To ono wpoiło nam – mnie i moim kolegom – 
hierarchię wartości, w której interes ogółu stał ponad interesem własnym; pomoc innym była ceniona 
najwyżej; tradycja narodowa patronowała wielu poczynaniom. [...] Harcerstwo było też szkołą charak-
teru; w samym działaniu wyrabiało poczucie odpowiedzialności, zaradność, samodzielność, zaangażo-
wanie w problemy otoczenia, wytrwałość w dążeniu do celu [...]. Nie znam drugiej organizacji wycho-
wawczej tak skutecznie i z taką siłą atrakcji trafiającej do młodzieży 10.

Nawet po latach to właśnie etos harcerski i wyniesiona z domu rodzinnego 
ustalona hierarchia wartości, „wśród których służba społeczna i narodowa, powa-
ga odpowiedzialności i solidarności były na pierwszym planie”, stały się podstawą 
nie tylko współpracy, ale głębokiej wieloletniej przyjaźni z Jadwigą (Jagą) Czachow-
ską 11. Takim znaliśmy go i zapamiętaliśmy wszyscy... Lecz jedynie nieliczni wie-
dzieli, że choć po maturze zrezygnował z członkostwa w ZHP, po latach – już jako 
wybitny uczony – wchodził w skład Rady Naukowej Muzeum Harcerstwa oraz Rady 
Naukowej Harcerskiego Słownika Biograficznego 12.

Podczas nauki w liceum Loth zaczął przejawiać pierwsze zainteresowania kul-
turalno-literackie. Nie była to wszakże zasługa polonistów z „Kochanowskiego”; 
pracował tam jako nauczyciel Jan Bolesław Ożóg – „poeta dobry, pedagog i dydak-
tyk mizerny” – jak we wspomnieniach określił go dawny uczeń, który dopiero 
w czasie pomaturalnych wakacji, „gdy skończyły się szkolne przymusy, po raz 
pierwszy przeczytał z prawdziwym wzruszeniem Pana Tadeusza – już nie jako lek-
turę obowiązkową, lecz własną, osobistą, wybraną” 13.

Abiturient Loth wahał się w pomaturalnych wyborach między Wyższą Szkołą 
Handlu Morskiego w Gdyni a polonistyką, na którą ostatecznie namówił go Jerzy 
Gombrowicz, starszy brat Witolda. Tytułowany „Panem Redaktorem”, odegrał waż-

  9 L o t h, Warszawskie dzieje Lothów, s. 175.
10 L o t h, Wspomnienia Kochanowski, s. 147–148.
11 L o t h, Zapamiętane, s. 63.
12 Zob. Odszedł na Wieczną Wartę prof. dr hab. Roman Loth. Muzeum Harcerstwa. Na stronie: https://

muzeumharcerstwa.pl/index/php/item/1434-odszedl-na-wieczna-warte-prof-dr-hab-roman-loth 
(data dostępu: 21 VIII 2020).

13 L o t h, Wspomnienia Kochanowskie, s. 90, 49. 
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ną rolę w biografii licealisty – m.in. z inspiracji Gombrowicza napisał Loth pierwszą 
recenzję teatralną; zafascynowany teatrem, odkąd powstała w Radomiu w 1948 roku 
profesjonalna scena teatralna, „chodził na wszystko, na co się tylko dało” 14. Istot-
niejsze wydaje się jednak to, że niektóre jego wiersze za sprawą Jerzego Gombro-
wicza drukowano w „Życiu Radomskim” 15. W większości były to fraszki, którymi 
autor zyskał szkolny przydomek „Chudy literat”; niektóre zaliczały się do popular-
nego wówczas gatunku rymowanych epitafiów, portretujących przyjaźnie acz zło-
śliwie – kolegów, zrewanżowano mu się więc „napisem nagrobnym”: „Tu leży Roman 
/ Grafoman” 16. 

Już w czasach licealnych dała o sobie znać charakterystyczna dla niego pedan-
teria i systematyczność: założył dziennik lektur i obejrzanych przedstawień teatral-
nych. Czytaniu książek towarzyszyły początki bibliografii. Wspominał: 

Przez długi czas prowadziłem sumienny dziennik lektury, systematycznie notując uwagi i wątpli-
wości, a w odpowiednio ułożone rubryki wpisując dane o książce. W ten sposób sam sobie opracowałem 
bibliograficzny opis książki, nie przeczuwając, że w przyszłości będę miał go na co dzień w nadmiarze 
i do znudzenia 17. 

Także wtedy objawiła się inna cecha przyszłego profesora – szacunek dla do-
kumentów, czego dowodzi m.in. fakt, iż niektóre z dzienników lektur i dziennik 
przedstawień teatralnych zachowały się do dziś. Nie bez powodu to jemu powierzo-
no pieczę nad archiwaliami Zjazdów Absolwentów (1959, 1969) „Kochanowskiego”. 
Więzi zrodzone w Radomiu ciągle są żywe i „radomiacy” (podobnie jak „młodzież 
ewangelicka”) regularnie się spotykają. Jak ważną rolę w tym kręgu odgrywał Loth, 
można było się przekonać podczas jego jubileuszy 80-lecia (2011) i 85-lecia (2016), 
organizowanych w IBL-u, oraz w dniu pogrzebu Profesora, który był dniem jego 
88 urodzin, tak nieoczekiwanie „obchodzonych” w kaplicy Halpertów na Cmentarzu 
Ewangelicko-Augsburskim. 

Lektura początkowych rozdziałów tomu Zapamiętane, napisanego przez (jak 
określił to humorystycznie sam autor) przedstawiciela „archeologicznego pokolenia 
Instytutu” 18, przynosi zdziwienie – okazuje się bowiem, że ten, który przez dziesię-

14 Ibidem, s. 112.
15 Zob. Bibliografia prac profesora Romana Lotha za lata 1946–2011. W zb.: „Jak się z wami zrosło 

moje życie”. Prace dedykowane profesorowi Romanowi Lothowi. Red. B. D o r o s z, P. K ą d z i e l a. 
Warszawa 2011 (oprac. B. D o r o s z). 

16 L o t h, Wspomnienia Kochanowskie, s. 75. Tej formy działalności literackiej Profesor nie zaniechał 
do końca życia, a sława jego fraszek, szopek i wierszowanych dedykacji wyszła daleko poza krąg 
najbliższych przyjaciół i współpracowników w IBL-u. Niektóre z nich H. M a r k i e w i c z  włączył 
do książki Igraszki literackie polonistów. Antologia (Kraków 2012) przygotowywanej wspólnie 
z M. R u s i n k i e m, T. D o b r z y ń s k a  zaś poddała je profesjonalnej analizie w tekście Rymowa-
ne dedykacje Romana Lotha. Komentarz wersologiczny (w zb.: „Jak się z wami zrosło moje życie”), 
konstatując, że ten nurt twórczości Lotha „ujawnia zdolność operowania wieloma formami rytmicz-
nymi i duże wyczucie możliwości stylistycznych poszczególnych struktur wierszowych, wsparte 
znajomością tradycji poetyckiej”.

17 L o t h, Wspomnienia Kochanowskie, s. 37. 
18 Ciekawym uzupełnieniem tego tomu wspomnień jest zrealizowany w 2002 roku przez Polskie 

Radio cykl pięciu audycji – gawęd Profesora – zatytułowany Zapiski ze współczesności, możliwy do 
wysłuchania z zasobów Narodowego Instytutu Audiowizualnego (na stronie: http://archiwum.nina.
gov.pl/film/roman-loth ádata dostępu: 21 VIII 2020ñ).
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ciolecia był traktowany jak guru w dziedzinie bibliografii, dokumentacji literackiej 
i edytorstwa, w istocie trafił do IBL-u przypadkiem, szukając dodatkowego docho-
du, wspomagającego skromny studencki budżet, i równie nieoczekiwanie znalazł 
się w Pracowni Dokumentacji, przygotowującej Nowego Korbuta. 

Lothowi (jak wyznawał) odpowiadało to także z innego zasadniczego względu: 
„zamierzałem od początku schronić się w rejony bibliografii, co zwalniało mnie od 
konieczności ciągłego publicznego opowiadania się po stronie jedynie słusznej ide-
ologii; nie był to azyl polityczny, ale jednak...” 19. Tylko pozornie stanowiło to wybór 
„łatwiejszej” drogi, w tym czasie bowiem dokumentaliści mieli przed sobą jeszcze 
długie starania o równouprawnienie w badaniach literackich. Najchętniej widziano 
ich w roli „służby pomocniczej” dla innych naukowców. Dzisiejszy status dokumen-
taliści zawdzięczają (podejmowanym już później) zabiegom m.in. Profesora Lotha, 
który – przeszedłszy przez opracowanie zawartości czasopisma „Głos” (był to jego 
książkowy debiut bibliograficzny w 1955 roku) i przez państwowy egzamin na stopień 
dokumentalisty dyplomowanego (1962) oraz uczestnicząc przez blisko ćwierć wieku 
w sporządzaniu ogromnej liczby haseł do Słownika współczesnych pisarzy polskich 
(seria 1: 1963–1966, seria 2: 1977–1980) – wiedział, jaką cenę płaci się za takie 
zaangażowanie: minimalny czas na prace własne, a w rezultacie późny doktorat 
(1970) i późna habilitacja (1975). Owocem zdobywanej przez lata wiedzy i doświad-
czeń dokumentalisty były przygotowane wspólnie z Czachowską kanoniczne dla 
każdego polonisty (badacza, nauczyciela, studenta) i wielokrotnie wznawiane dzieła 
Przewodnik polonisty. Bibliografie, słowniki, biblioteki, muzea literackie (1974) oraz 
Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty (1977). Loth nie byłby jednak sobą, gdyby 
w tym katorżniczym trudzie na rzecz bibliografii Bara, Korbuta i słowników biobi-
bliograficznych nie dostrzegł elementów humorystycznych 20; satyryczna wizja życia 
zmarnowanego z powodu Nowego Korbuta i „rąk nawet w zaświatach drżących do 
fiszki” na szczęście nie zaistniała w życiu Profesora – wobec wyzwań, jakie niesie 
nowoczesna technologia także w naukach humanistycznych, objął w 1992 roku 
kierownictwo Centrum Informacji Literaturoznawczej IBL, a Nowego Korbuta uzu-
pełnił o bardzo ważny tom 18 (cz. 2, 1994) bibliografii Jana Kasprowicza. 

Kasprowicz jako temat badań Lotha pojawił się już w 1957 roku w związku 
z projektem edycji listów poety. Obfitość materiału zebranego podczas kwerend 
krajowych i za granicą zaowocowała jednak inaczej – najpierw książką Młodość 
Jana Kasprowicza (1962), a potem obronioną w 1970 roku dysertacją doktorską 
Kronika życia i twórczości Jana Kasprowicza do roku 1901. W roku 1964 znalazł 
się Loth w gronie założycieli Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowi-
cza, któremu później wiele lat prezesował. Przygotowane przez niego np. liczne 
popularne wydania tomów poezji, wybór materiałów kasprowiczowskich w serii 
„Biblioteki Polonistyki” (1964), Wspomnienia o Janie Kasprowiczu (1967), niezliczo-
ne wykłady, prelekcje i pogadanki wygłaszane w całym kraju przywracały właściwy 
wizerunek twórcy, prezentowanego przez lata wyłącznie przez pryzmat tematyki 

19 L o t h, Zapamiętane, s. 30.
20 Zob. Chór Pracowników Bibliografii Bara (z Szopki 1955); Dzieje „Słownika współczesnych pisarzy 

polskich” krótko i pouczająco przedstawione; Z Szopki Korbutowej 1966. W: L o t h, Zapamiętane, 
s. 241–246 (Aneks 2: Zabawy literackie).
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chłopskiej, co odpowiadało ideologicznym założeniom epoki PRL, lecz zdecydowanie 
zubożało interpretację jego dzieł. Ta aktywność ujawniła też konieczność podjęcia 
rzetelnych badań naukowych, dla których potrzeba edycji Pism zebranych Kaspro-
wicza była aż nadto oczywista. „Związek z Kasprowiczem” zyskał również inny 
wymiar w wieloletniej serdeczniej przyjaźni z Janem Józefem Lipskim, także zain-
teresowanym dziejami i dziełami autora Księgi ubogich. Przyjaciele doskonale się 
uzupełniali, preferując odmienne nurty badań kasprowiczowskich – historycznoli-
teracki (Lipski) i dokumentacyjno-bibliograficzny (Loth), ale koncepcję wydania 
Pism zebranych i podział pracy obmyślili wspólnie. Tom 1 ukazał się w 1973 roku, 
potem jednak rzeczywistość zweryfikowała w pewnym sensie te plany. Jak wspo-
minał Profesor, Jan Józef Lipski: 

Wciąż zaangażowany opozycyjnie i nękany przez wiadome służby, nie miał już czasu ani sił na 
Kasprowicza. Chyba nie miał już i serca do tej pracy. [...] Stopniowo przekazywał mi swoje tomy Pism 
zebranych, niektóre zaledwie rozpoczęte, inne nietknięte w ogóle. W ten sposób cała edycja znalazła się 
w końcu na moim biurku. Nie czyniąc tego formalnie, w praktyce Janek się z niej wycofał 21.

W tomie Zapamiętane rozdział poświęcony temu etapowi własnej biografii autor 
zatytułował Przygoda na całe życie. Kasprowicz – padło tam stwierdzenie o „fatum 
całego naukowego życia” 22. Rzeczywiście, praca nad Kasprowiczem absorbowała 
Profesora niemal do końca. Doprowadziwszy do wydania kolejnych ośmiu tomów 
Pism zebranych (1973–2015), wiosną 2019 przekazał do Wydawnictwa IBL, zapla-
nowany jako ostatni, tom 9 edycji, zawierający korespondencję poety. Tego dzieła 
nie dane było już zobaczyć Profesorowi. Historia lubi się powtarzać – wspominając 
przedwczesną śmierć feliksy (Eli) Lichodziejewskiej i jej trud związany z wydaniem 
dzieł Władysława Broniewskiego, pisał:

Publikacji Poezji nie doczekała, ukazały się pośmiertnie. Złożony już w wydawnictwie tekst wyma-
gał jeszcze drobnych retuszów, pewnych działań kontrolnych i, oczywiście, korekt. Zbiorowym wysiłkiem 
grono pracownianych przyjaciół doprowadziło rzecz do szczęśliwego końca 23.

Skromnie i dyskretnie przemilczał swoją niebagatelną rolę w tym przedsięwzię-
ciu. Dziś misją jego uczniów i przyjaciół w IBL-u jest podobne postępowanie; wszak 
w tym wypadku określenie „ostatni” ma szczególną wymowę: jest to ostatni tom 
Pism Jana Kasprowicza, ale i ostanie dzieło edytorskie Lotha. 

Świadomość dziesięcioleci poświęconych na różne mistrzowskie edycje oraz 
fakt, że Loth był w 1979 roku współorganizatorem i współkierownikiem podyplo-
mowego Studium Edytorsko-Tekstologicznego (IBL i UW), a wykłady z tej dziedziny 
prowadził na Uniwersytecie Łódzkim (1974/75), w Państwowej Wyższej Szkole 
Teatralnej w Warszawie (1981/82) oraz na KUL (1994/95) – z trudem dają się po-
godzić z wyznaniem Profesora o początkach tej drogi: „Nie miałem żadnych do-
świadczeń z pracy edytorskiej [...]. Uczyłem się na własnych błędach” 24. 

O miano „opus magnum” Lotha z edycją Pism zebranych Kasprowicza konku-
rować może książka Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa nauko-

21 L o t h, Zapamiętane, s. 106.
22 Ibidem, s. 102. 
23 Ibidem, s. 67–68. 
24 Ibidem, s. 106.
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wego (2006), która jest sumą jego doświadczeń – paradoksalnie: choć liczy zaledwie 
190 stronic, zdaje się rozwiązywać niemal wszystkie problemy i odpowiadać na 
prawie każde pytanie obecnych i przyszłych edytorów, jej autor był bowiem wy-
trawnym praktykiem, nie tylko zaś teoretykiem i metodologiem.

Zapyta ktoś: a gdzie w tym wszystkim lokuje się Jan Lechoń? Wszak trudno 
sobie wyobrazić współczesne badania nad epoką Skamandra bez dokonań Lotha 
w tej dziedzinie. Tu znów zaskakuje wyznanie Profesora: „Mój Kasprowicz był na 
planie pierwszym, ale nie miał praw wyłączności – dla o d p o c z y n k u  zajmowałem 
się Lechoniem, fiszerem, Wieniawą” 25. Tak oto – jakby mimochodem – pojawiły się 
m.in. Lechonia Poezje w serii „Biblioteka Narodowa” (1990), pierwsza wolna od 
ingerencji cenzury edycja przywracająca czytelnikom systematycznie skreślane 
dotąd wiersze, potem Poezje zebrane (1995) z wieloma utworami nieznanymi lub 
zapomnianymi, wreszcie krajowe wydanie Dziennika (1992–1993). Ten zasób – 
i szereg ważnych szkiców powstałych „przy okazji” wspomnianych edycji – stanowi 
dla historyków literatury epoki międzywojennej punkt odniesienia, którego wartość 
trudno przecenić. Obcowanie z autorem Karmazynowego poematu i jego środowi-
skiem ujawniło inne fascynacje, którym Loth oddał się z pasją niestrudzonego 
zbieracza, gdy mowa o jedynej w swoim rodzaju antologii wspomnień o franciszku 
fiszerze Na rogu świata i nieskończoności (1985), oraz wytrawnego edytora, który 
zebrał i opracował Wymarsz i inne wspomnienia (1992) Bolesława Wieniawy-Dłu-
goszowskiego. Aż chciałoby się powiedzieć: jak niebanalnie i jak pięknie potrafił 
„odpoczywać” Profesor Loth!

Był znawcą epoki Młodej Polski, ale z równą swobodą poruszał się po literatu-
rze Dwudziestolecia międzywojennego i Drugiej Emigracji – wśród dzieł Kasprowi-
cza i Lechonia et consortes. Profesor stale jednak przypominał, iż nie czuje się hi-
storykiem literatury, lecz bibliografem i dokumentalistą. W tomie Zapomniane 
z właściwą sobie prostotą wyznaje, że podjął się kiedyś przedstawienia w Obrazie 
literatury polskiej XIX i XX wieku sylwetki Marii Zabojeckiej: „Ciągnęło się to niemal 
trzy lata, nie mogłem się przestawić z postawy rejestracyjno-dokumentacyjnej na 
interpretacyjną. Moja Zabojecka stała się w pracowni symbolem ogólnej niemoż-
ności” 26. Bez wątpienia, w historii literatury polskiej i badań nad nią to właśnie 
dokonania dokumentalistyczne i edytorskie będą w pierwszej kolejności wyznacza-
ły pamięć o Profesorze.

Współpraca z Romanem Lothem dawała poczucie bezpieczeństwa. Wielu z nas 
miało od dawna, jeszcze w epoce „przedinternetowej”, głębokie przekonanie, że 
„Roman wie wszystko”, a natrafiając na trudny do rozwiązania problem, odruchowo 
mówiliśmy: „trzeba zapytać Romana”. Przedyskutowane z nim plany naukowe czy 
koncepcje kolejnych przedsięwzięć zyskiwały dodatkową cenną argumentację; 
przedstawione mu do krytycznej lektury teksty stawały się przez to bardziej klarow-
ne. Zawsze znajdował czas, by pochylić się nad cudzą pracą – w ostatnim zaś okre-
sie, gdy już stan zdrowia niezbyt pozwalał mu na pełną aktywność, był gotów bodaj 
słuchać, rozumiejąco i cierpliwie, o naszych problemach zawodowych i prywatnych. 

Gdybyż można było westchnąć (przepraszam, jeśli zabrzmi to nazbyt osobiście): 

25 Ibidem, s. 67. Podkreśl. B. D.
26 Ibidem, s. 116.
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„Romanie, czy zechciałbyś przeczytać mój tekst na temat Profesora Lotha, bo bar-
dzo mi zależy na Twoich uwagach...”?

Pozwolę sobie też na garść prywatnych wspomnień. 
Profesora Lotha poznałam w Pałacu Prymasowskim przy ul. Miodowej, w czerw-

cu 1986 podczas sesji poświęconej Lechoniowi z okazji 30 rocznicy śmierci poety.
„Sprowadził” mnie tam Lechoń. Byłam wtedy zatrudniona w Instytucie Bi- 

bliograficznym Biblioteki Narodowej; dzięki życzliwości pracowniczki czytelni mo- 
głam nieco wcześniej przeczytać w pośpiechu (tylko w trakcie weekendu) i na pół 
konspiracyjnie Dziennik Lechonia (w londyńskim wydaniu, będącym cimelium), 
„odłożony do poniedziałku dla Profesora Lotha”. Po tej lekturze wiedziałam, że  
chcę/muszę „zająć się Lechoniem” – ale jak to zrobić, nie miałam wtedy pojęcia.

W roku 1988 znalazłam się w IBL-u w zespole autorskim słownika Współcześni 
polscy pisarze i badacze literatury. Loth kierował już wtedy (od 1975 roku) Pracow-
nią Historii Literatury Okresu Młodej Polski, a Czachowska wszystkie „jego hasła” 
z pierwszej i drugiej serii Słownika współczesnych pisarzy polskich przydzieliła do 
aktualizacji mnie. 

Z czasem podjęłam decyzję o przygotowywaniu doktoratu „z Lechonia” pod opie-
ką Profesora. Wstępem miało być spenetrowanie archiwum poety w Nowym Jorku  – 
dzięki stypendium fundacji Kościuszkowskiej w 1998 roku. Z tej pierwszej wyprawy 
przywiozłam m.in. kserokopie prowadzonej przez Lechonia księgi gości. Rzuciwszy 
na nie okiem tylko raz, Roman zawyrokował: „To trzeba wydać!” Tak też się stało. 

Przełomem okazał się drugi wyjazd stypendialny w 2000 roku, kiedy udało mi 
się odnaleźć na Harvardzie uważane za zaginione listy Jana Lechonia do Mieczy-
sława Grydzewskiego. W epoce „przed-e-mailowej” i „przed-SMS-owej” podzieliłam 
się tym z Romanem w tradycyjnym liście. Po pewnym czasie otrzymałam na Man-
hattanie telegram z jednym tylko słowem: „Gratulacje!”, czym Profesor wpisywał 
się znakomicie w korespondencyjne obyczaje Poety i Redaktora.

Doktorat będący edycją korespondencji Lechonia i Grydzewskiego obroniłam 
w 2006 roku. Na spotkaniu towarzyskim z tej okazji w PAN Clubie w Pałacu Staszi-
ca mój promotor zgłosił wszakże zastrzeżenie, że mimo wysiłków moja praca nie jest 
kompletna, on bowiem znalazł jeszcze jeden list Lechonia do Grydzewskiego, który 
publicznie odczytał:

Co noc, gdy już nas nuda bezbrzeżna ogarnia,
Gdy czczość jałowa w myśli, w głowie zamęt mglisty,
Gdziekolwiek tylko można, knajpa czy kawiarnia, 
Siadamy, drogi Mietku, i piszemy listy.

Ja jak kura pazurem, lekceważąc datę,
Ty na chromej maszynie rżniesz swój elaborat...
Gdy się ich kupa zbierze, złapiemy Beatę,
Niech je znajdzie, odczyta i zrobi doktorat 27. 

Wkrótce potem, doskonale zorientowany w moich zainteresowaniach, coraz 

27 Por. J. L e c h o ń, „Co noc, gdy już nas nuda bezbrzeżna ogarnia...” W: Poezje. Oprac. R. L o t h. 
Wrocław 1990, s. 39. BN I 256.
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bardziej koncentrujących się na życiu kulturalno-literackim emigracji, Roman 
dokonał umownego i żartobliwego „rozbioru Lechonia” na linii Wisły: ten na wschód, 
warszawsko-skamandrycki, należał do niego, na zachód – paryski i emigracyjny, 
miał przypaść w udziale mnie. 

W tę stronę zmierzały moje badania, zakończone habilitacją – było dla mnie 
zaszczytem i radością, że Roman zechciał być jednym z recenzentów. W książce 
Nowojorski pasjans pisałam o Polskim Instytucie Naukowym w Ameryce, Janie 
Lechoniu i Kazimierzu Wierzyńskim; niektóre wątki przedstawione zostały w kolej-
nych częściach z odmiennej perspektywy – w trakcie pracy skojarzyło mi się to 
metaforycznie z układaniem kart. Na podsumowanie tych działań otrzymałam od 
Profesora fraszkę: 

Sprawa jest serio, to nie są żarty!
Co można ugrać w nauce w karty?
Odpowiedź prosta: jest taka szansa,
Jeśli ktoś umie stawiać PASJANSA.
I nim podpierać głoszone racje. 
Tak można wygrać habilitację.

Kiedy w maju 2017 zatelefonowałam do Romana z odbywającej się w Toruniu 
konferencji Filozofia przypisów, by powiedzieć mu, iż jest wielkim nieobecnym, 
stale przywoływanym jako najwyższy autorytet, wiadomość ta sprawiła mu wyraź-
ną przyjemność. Nie omieszkał jednak przekornie zaznaczyć: „Ale pamiętaj, że moja 
filozofia przypisów jest inna niż twoja” – bo ja, jego wychowanka, ośmielałam się 
niekiedy nieco różnić z mistrzem. 

Jaka szkoda, jaki żal, że już nie będzie można toczyć z nim sporu – merytorycz-
nie, przyjaźnie, zawsze z korzyścią dla „sprawy”.

Beata Dorosz
Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
ORCID: 0000-0003-2657-1680
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ANDRZEJ Z. MAKOWIECKI (5 maja 1939 – 11 października 2019)  
WSPOMNIENIE

O Andrzeju Makowieckim trudno jest mi mówić w czasie przeszłym. Choć ostatnie 
lata nie sprzyjały, ze względu na jego postępującą chorobę, naszym kontaktom, był 
dla mnie ciągle ważnym punktem odniesienia – i jako autorytet naukowy, i jako 
człowiek obdarzony wyjątkową umiejętnością dystansowania się wobec różnych 
otaczających nas wydarzeń. W związku z pogarszającym się stanem zdrowia odszedł 
na emeryturę stosunkowo wcześnie, bo w roku 2005 (na pewno wcześniej, niż tego 
chcieli jego uczniowie i koledzy z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego). 
Ale wciąż pozostawał naszym mentorem i życzliwym doradcą. On sam obraziłby się 
pewnie za tego „mentora”, bo tępił dętą powagę rozmaitych akademickich rytuałów 
i ceremonii „ku czci”. Kiedy zastanawialiśmy się, jak uświetnić jego siedemdziesiąt-
kę, wiadomo było, że nie możemy tego zrobić w postaci przygotowania tradycyjnej 
jubileuszowej księgi, bo by taki pomysł wyśmiał 1. My zaś ceniliśmy sobie jego akty 
„przekłuwania balona” profesorskiej dystynkcji, a nawet jego przyjacielskie złośli-
wości, bo pomagały nam one zachowywać równowagę między tym, co w życiu aka-
demickim i życiu w ogóle naprawdę ważne, a tym, co nieistotne. Wydaje mi się, że 
on tego balansu pilnował zawsze – może dlatego, iż w jego przypadku tzw. ścieżka 
kariery naukowej bywała meandryczna i stawiała nieoczekiwane wymagania.

Polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim ukończył w roku 1963 i wkrótce 
potem podjął studia doktoranckie. W roku 1966 zadebiutował jako krytyk literac-
ki. Rozprawę doktorską Artysta jako bohater literacki prozy Młodej Polski (napisaną 
pod kierunkiem Janiny Kulczyckiej-Saloni) obronił w trudnym roku 1968. Praca 
ta, wydana pt. Młodopolski portret artysty (1971), należy dziś do kanonu lektur 
polonistycznych. Zdolny i dobrze oceniany przez środowisko młody doktor nie miał 
jednak w ówczesnym klimacie politycznym żadnych szans na zatrudnienie na 
Uniwersytecie Warszawskim. Jedynym dostępnym dlań wtedy miejscem kontynu-
owania drogi naukowej okazała się otwarta po Marcu ’68 filia UW w Białymstoku, 
gdzie otrzymał posadę w grudniu następnego roku. W tym momencie warto choć 
słowo powiedzieć o niezwykłym środowisku, które się tam wówczas ukształtowało, 
m.in. za sprawą Andrzeja. Tak je sam wspominał: „To była reprezentacyjna druży-
na o określonych politycznych poglądach i był to rodzaj zesłania, które dla wielu 
(jak się później okazało) miało swoje dobre strony” 2. 

1 Przygotowaliśmy więc skromną, ale smaczną antologię ciekawych tekstów z epoki opracowanych 
przez kolegów i uczniów: Młodopolski pakowaniec literacki wypieczony specjalnie dla Profesora 
Andrzeja Z. Makowieckiego. Red. E. P a c z o s k a, Ł. K s i ą ż y k. Warszawa 2009.

2 A. Z. M a k o w i e c k i, Wspomnienia sentymentalno-dodatnie. W zb.: Białostockie środowisko filo-
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Podróże do Białegostoku w naprawdę doborowym towarzystwie (ja sama, zresz-
tą za sprawą Andrzeja, doświadczałam podobnych w latach osiemdziesiątych wie-
ku XX w trochę lepszych warunkach, bo linię już zelektryfikowano) miały stać się 
potem źródłem wielu przyjaźni naukowych, a także rozlicznych opowieści i anegdot, 
powtarzanych chętnie przez młodszych kolegów. Po latach Andrzej pisał: 

Do Białegostoku z Warszawy wiodła jedna nitka torów kolejowych z „mijanką” w Małkini (kursował 
oczywiście pociąg parowy z lokomotywą). Bywało, głównie zimą, że podróż trwała niewyobrażalną liczbę 
godzin. Zawsze staram się nawet w trudnych sytuacjach zachowywać poczucie humoru, dlatego mówi-
łem, że nie jestem pierwszym pokoleniem polskiej inteligencji, które wyjeżdża w kierunku wschodnim, 
mam więc i tak wyjątkowe szczęście, że wysiadam dosyć wcześnie, a nie w okolicach Władywostoku 3.

Tych podróży było naprawdę wiele, bo w filii UW w Białymstoku Andrzej prze-
pracował 12 lat, ciągle mieszkając z rodziną w Warszawie. Szybko stał się ważnym, 
bo spajającym ogniwem białostockiego środowiska polonistycznego; w latach 
1973–1976 kierował Zakładem filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym, 
potem (1979–1981) był dyrektorem Instytutu filologii Polskiej. Nie zaniedbywał 
pracy naukowej – w roku 1980 uzyskał tytuł doktora habilitowanego na podstawie 
rozprawy Trzy legendy literackie. Przybyszewski – Witkacy – Gałczyński. 

Od roku 1982 pracował na polonistyce warszawskiej, gdzie niemal od razu 
został kierownikiem Zakładu Historii Literatury Okresu Pozytywizmu i Młodej Pol-
ski (funkcję tę pełnił przez ponad 20 lat). W latach 1984–1987 objął stanowisko 
prodziekana do spraw studenckich Wydziału Polonistyki, a w latach 1987–1993 
dyrektora Instytutu Literatury Polskiej UW. W roku 1988 otrzymał tytuł profesora 
nauk humanistycznych, w tym samym roku został profesorem nadzwyczajnym, 
a w 1995 – profesorem zwyczajnym UW. Od roku 1989 był członkiem korespon-
dentem, od 1994 członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. 
W latach 1996–2003 wchodził w skład Komitetu Nauk o Literaturze PAN.

Równolegle, już od czasów zatrudnienia w filii UW, współpracował z Państwo-
wą Wyższą Szkołą Teatralną w Warszawie – najpierw z jej zamiejscowym Wydziałem 
Lalkarskim w Białymstoku, a później, od lat osiemdziesiątych XX wieku, na Wy-
dziale Wiedzy o Teatrze (w okresie 1989–1993 był dziekanem tego wydziału). Moż-
na powiedzieć, że takie synchroniczne działania w różnych środowiskach (nie tylko 
zresztą akademickich) stanowiły w pewnym sensie specjalność Andrzeja. W ostat-
nich latach przed emeryturą do jego rozlicznych obowiązków naukowych i organi-
zacyjnych doszła praca w Kolegium MISH UW (w latach 1999–2005 był tam zastęp-
cą dyrektora do spraw studiów i studentów). We wszystkich tych miejscach i in-
stytucjach Andrzej działał z takim samym zaangażowaniem, na czym zapewne 
ucierpiało w końcu jego zdrowie. Kolejne roczniki studentów Wydziału Polonistyki, 
Wiedzy o Teatrze i Kolegium MISH, a także doktoranci (wypromował około 20 dok-
torów!) będą z wdzięcznością wspominać jego wiedzę, esprit, ale i otwartość na ich 
sprawy oraz umiejętność dialogu. Zawdzięczał ją pewnie właśnie swojej „między-
środowiskowości” – a przypomnieć trzeba też, że już w dawnych „niemedialnych” 

logiczne 1968–2018. (Historia w 45 wywiadach). Rozmawiał D. S o ł o w i e j. Idea, wstęp, red. 
J. Ł a w s k i. Białystok 2018, s. 258. 

3 Ibidem.
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czasach był osobą medialną jako przewodniczący jury teleturnieju Wielka gra 
(1994–2001) oraz jako jego ekspert i autor pytań z dziedziny literaturoznawstwa. 
W latach 2004–2006 pełnił funkcję jurora Nagrody „Nike”, a przez siedem lat prze-
wodniczącego kapituły Nagrody Literackiej Warszawy (od jej powołania w ro- 
ku 2007) – co świadczy o jego zainteresowaniach i kompetencjach w zakresie lite-
ratury współczesnej.

Jako historyk literatury Andrzej Makowiecki interesował się piśmiennictwem 
XIX i XX wieku, zarówno polskim, jak i obcym, szczególnie francuskim. Głównym 
przedmiotem jego badań była twórczość rodzimych modernistów – zarówno tych 
z okresu Młodej Polski, jak i tych z Dwudziestolecia międzywojennego. Tej proble-
matyce poświęcił większość swoich książek; oprócz już wspomnianych wydał m.in. 
monografię Tadeusz Żeleński (Boy) (1974) oraz tom Wokół modernizmu. Szkice 
(1985), a także przeznaczoną dla studentów antologię Młoda Polska oraz podręcz-
nik dla licealistów (w serii WSiP). Chętnie też wydobywał z zapomnienia rozmaite 
„perełki” literatury przełomu XIX i XX wieku, jak np. wydane przezeń w serii mi-
niatur literackich Wydawnictw Artystycznych i filmowych Demoniczne kobiety 
Leopolda von Sachera-Masocha, jeden z bestsellerów epoki Młodej Polski. Diagno-
zy naukowe różnych młodopolskich i modernistycznych fenomenów zawarte 
w książkach autorskich i studiach szczegółowych Andrzeja mają swoje wyraziste 
miejsce w polskich badaniach nad modernizmem. Prace owe charakteryzuje głów-
nie połączenie perspektywy literaturoznawczej z kulturoznawczą, nakierowaną na 
życie literackie, na zjawiska związane z obecnością pisarza na rynku. Wszystkie 
łączą niezwykłą erudycję z prawdziwą pasją naukową. Badania Andrzeja z kręgu 
legendy i autolegendy literackiej dobrze wpisują się w zainteresowania dzisiejszej 
humanistyki, m.in. w refleksje dotyczące dylematów nowoczesnego „społeczeństwa 
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spektaklu”, wedle formuły stworzonej przez Guya Deborda, a także w poszukiwania 
o charakterze konstelacyjnym. Ważna była też zawsze w pracach Makowieckiego 
perspektywa komparatystyczna – warto w tym miejscu przypomnieć serię, którą 
redagował on wraz z Teresą Dąbek-Wirgową w latach 1992–1999, a którą poświę-
cono kulturom słowiańskim 4. 

Zainteresowania życiem literackim zaowocowały w znakomitej, ostatniej autor-
skiej książce Andrzeja Warszawskie kawiarnie literackie (2013). Jest to pierwsza 
na gruncie polskim poważna (choć pełna „smaczków” i anegdot) analiza tego zja-
wiska kultury, związanego także z przemianami komunikacji społecznej. W książ-
ce owej Andrzej zrekonstruował dobrze udokumentowaną mapę warszawskich 
kawiarni oglądanych w długim przebiegu czasowym – bo od schyłku wieku XIX po 
koniec następnego stulecia. Przedmiotem rozpoznań autora są tu formy życia lite-
rackiego, sposoby uczestnictwa w kulturze, style bycia i style bywania. Poznajemy 
charakterystyczne cechy środowisk skupionych wokół kawiarni młodopolskich – 
Miki i Udziałowej – potem tych z okresu międzywojennego (jak Pod Picadorem czy 
Mała Ziemiańska), by w końcu znaleźć się razem z autorem w kultowych miejscach 
skupiających intelektualistów i artystów czasu PRL-u (kawiarnie PIW-u i Czytelni-
ka). Książka znakomicie pokazuje bywalców kawiarni jako uczestników charakte-
rystycznego środowiskowego theatrum. Uwypukla też związki życia literackiego 
i polityki, ważne zwłaszcza w epokach, gdy kawiarnia bywała centrum wolnej 
myśli, a nawet instytucją oporu przeciw działaniom panującej oficjalnie władzy. 
Kawiarnie, jak dowodzi Makowiecki, stanowiły miejsce konsolidacji środowiska 
literackiego i politycznego, budując swoistą wspólnotę – nawet jeśli nie zawsze była 
to tylko wspólnota śmiechu. 

Równie, choć na inny sposób, niezwykłym projektem (naukowym oraz popula-
ryzatorskim) Andrzeja jest Słownik postaci literackich wydany po raz pierwszy w ro- 
ku 2000; jego najpełniejsza, dwutomowa wersja, zawierająca hasła z literatury 
polskiej i obcej, ukazała się w roku 2004. Książka adresowana jest nie tylko do 
studentów i czytelników profesjonalnie zajmujących się literaturą; uwzględnia też 
perspektywę jej pasjonatów i wielbicieli, do których kręgu zaliczał siebie oczywiście 
sam autor. Jak pisał we wstępie, słownik ten warto mieć pod ręką, „gdy zapomni-
my, jakie imię nosił Papkin, jak miała na nazwisko »Cudzoziemka« z powieści 
Marii Kuncewiczowej, ile zarobił Stanisław Wokulski na wojnie bałkańskiej” 5, 
a także, „jak właściwie miała na imię i nazwisko paryska kurtyzana zwaną »Naną«; 
ile lat miała Julia Capuleti i kto przed Goethem interesował się postacią fausta” 6. 

Wzorem były włoskie i francuskie opracowania o podobnym charakterze – An-
drzej na podstawie istniejących modeli słowników stworzył propozycję własną, 

4 Na serię tę składają się następujące tomy: Kategoria Europy w kulturach słowiańskich (Warsza- 
wa 1992), Kategoria narodu w kulturach słowiańskich (Warszawa 1993), Kategoria dobra i zła 
w kulturach słowiańskich (Warszawa 1994), Kategoria wolności w kulturach słowiańskich (War- 
szawa 1994), Obraz głupca i szaleńca w kulturach słowiańskich (Warszawa 1996), Obraz domu 
w kulturach słowiańskich (Warszawa 1997), Obraz kapłana, wodza, króla w kulturach słowiańskich 
(Warszawa 1998), Obraz zdrajcy i szpiega w kulturach słowiańskich (Warszawa 1999). 

5 A. Z. M a k o w i e c k i, Od autora. W: Słownik postaci literackich. Literatura polska. Warszawa 2004, 
s. 5.

6 A. Z. M a k o w i e c k i, Słownik postaci literackich. Literatura powszechna. Warszawa 2004, s. 5.
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polegającą przede wszystkim na skupieniu się na faktach z biografii postaci lite-
rackich, z których można wyprowadzić tropy interpretacyjne. Ważnym elementem 
każdego z haseł są informacje o życiu bohatera zawarte poza podstawowym tekstem 
źródłowym – czyli w innych dziełach literackich i innych tekstach kultury. Przygo-
towując słownik, Andrzej wykorzystywał swoją niesłychaną erudycję (hasła obej-
mują postacie literatury polskiej i obcej od początków piśmiennictwa do końca 
wieku XX) i doświadczenia naukowe, które zdobył, obcując z utworami pochodzą-
cymi z różnych półek i obiegów czytelniczych. Jego słownik, patrząc z dzisiejszej 
perspektywy, ma już wartość historyczną – bo to rodzaj sporządzonego na począt-
ku wieku XXI lekturowego „niezbędnika inteligenta”. Polskiego inteligenta ukształ-
towanego w epoce, kiedy to określenie miało swój (rozmyty dziś) wyrazisty zakres 
semantyczny, ściśle przecież związany z doświadczeniem pokoleniowym i ambicja-
mi intelektualnymi generacji, do której należał Andrzej. 

Do cech wyznaczających tożsamość inteligencką tej formacji zaliczały się nie 
tylko szacunek dla wolnej myśli, ale także empatia społeczna i solidarność środo-
wiskowa. Andrzej, patrząc z mojej perspektywy, stanowił dobry przykład takich 
właśnie postaw i wyznaczanych przez nie priorytetów życiowych. Po przyjacielsku 
szczodry, chociaż nie zawsze wylewny, był dla mnie niezastąpionym starszym ko-
legą, któremu nieraz zawracałam głowę swoimi, jak dziś to widzę, czasem niezbyt 
istotnymi sprawami. Nie łączyła nas jakaś wyjątkowo głęboka zażyłość, ale kilka 
razy życzliwy telefon od Andrzeja odmienił moje życie. 

O tym, jak poważnie traktował on zobowiązanie przyjaźni, świadczy ostat- 
nia książka, którą wydał – choć nie pod swoim nazwiskiem. Mam tu na myśli Wa-
cława Sieroszewskiego żywot niespokojny. Książkę tę przygotowywał przez wiele 
lat Andrzej Sieroszewski, wnuk pisarza, lecz nie zdążył jej dokończyć (zmarł w ro- 
ku 2012). Andrzej Makowiecki, przyjaciel autora, doprowadził do finału to potężne 
rozmiarami dzieło, które ukazało się w końcu w 2015 roku. Jest w tym dla mnie 
coś symbolicznego, że ostatnia książka Andrzeja była tak mocnym gestem przy- 
jaźni.

Ewa Paczoska
Uniwersytet Warszawski
ORCID: 0000-0001-6815-2359
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PORTRET PODWÓJNY

Przewodniczka i przyjaciółka

Ewa, nasza Ewa, jak lubiliśmy mówić o Pani Profesor Ewie Wiegandtowej, urodzi-
ła się jesienią 1939 w Lublinie. W metryce zapisano datę 5 listopada, jednak w rze-
czywistości przyszła na świat 9 września. Winę za nieścisłość ponosi chaos towa-
rzyszący początkowi wojny i okupacji. Jej rodzice byli lekarzami, a matka – prócz 
medycyny – ukończyła również polonistykę.

Ewa frąckowiak, bo tak brzmiało jej panieńskie nazwisko, w 1956 roku zdała 
maturę w poznańskim V Liceum Ogólnokształcącym, by w tymże roku podjąć stu-
dia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Do krakowskiego okresu chętnie 
odwoływała się we wspomnieniach, szczególnie często do postaci swego niezwykłe-
go mistrza, prof. Kazimierza Wyki. Pod jego kierunkiem napisała rozprawę doktor-
ską na temat twórczości Zofii Nałkowskiej. Obroniła ją w 1970 roku, po czym 
wróciła do Poznania.

Od roku 1971 pracowała w Instytucie filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza, najpierw w Zakładzie Teorii Literatury, a następnie w Zakładzie Po-
etyki Historycznej, którym przez cztery lata kierowała, oraz – do końca – w Zakładzie 
Poetyki i Krytyki Literackiej. W zakładowych seminariach, konferencjach, wyjazdach 
i w mniej oficjalnych uroczystościach udzielała się aż do ostatnich miesięcy.

Debiutowała w 1962 roku artykułem W kręgu „Kamiennego świata” Tadeusza 
Borowskiego, ogłoszonym w „Pamiętniku Literackim” (z. 4). Pośród jej ostatnich 
publikacji znajdują się szkice na temat twórczości pisarek współczesnych, Doroty 
Masłowskiej, Magdaleny Tulli, ale także prozatorskich ujęć Poznańskiego Czerw- 
ca ’56. Pomiędzy nimi szereg opracowań o kluczowym znaczeniu dla studiów nad 
prozą XX wieku, otwierających przestrzenie dla cudzych badań. 

Imponowała nam – ludziom z kręgu jej współpracowników – skala zainteresowań 
i przemyśleń Pani Profesor, lecz przede wszystkim mieliśmy ją za kogoś bardzo 
bliskiego i potrzebnego w zawodowej codzienności. Mądra, dociekliwa, przyjazna, 
nieoceniona krytyczna partnerka w niezliczonych dyskusjach. Naturalny autorytet 
dla początkujących, wsparcie dla osób w potrzebie, a przy tym człowiek zacieka-
wiony rozmaitością i nowymi formami życia. Nauczycielka wymagająca, lecz nie 
rygorystyczna. 

Jej serdeczna przyjaciółka, prof. Janina Abramowska, podczas rady żałobnej 
na Wydziale filologii Polskiej i Klasycznej UAM ujęła to następująco: 

Żyjąca wciąż w niedoczasie na zebrania przychodziła zwykle ostatnia, ale się nie spóźniała. Swoje 
zobowiązania pisarskie, w tym konferencyjne, kończyła w ostatniej chwili, ale nigdy nie kazała na siebie 
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czekać. Kiedy jeszcze nie znałyśmy się tak dobrze, śmiałam się, że jest perfekcjonistką i... bałaganiarą. 
[...] Była skromna, ale równocześnie wciąż nie dość zadowolona ze swoich znakomitych przecież osią-
gnięć. W sprawach publicznych nie pchała się do pierwszego szeregu, raczej do pracy po właściwej 
stronie. Z nikim chyba nie była w konflikcie, nawet z osobami trudnymi potrafiła zachować stosunki 
przyjazne, a przynajmniej poprawne. Szanowana, lubiana. Kochana.

Do ostatnich tygodni życia nie osłabł jej głód literatury, czytania, rozmawiania, 
uczenia. Po przejściu na emeryturę na UAM przez 10 lat wykładała na Akademii 
im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Agnieszka Niekrewicz i Kata-
rzyna Taborska wspominały:

Gorzowska dekada to przede wszystkim okres aktywnego współtworzenia przez Panią Profesor li-
teraturoznawstwa na pograniczu polsko-niemieckim. W nieznanym jej do momentu zatrudnienia 
w gorzowskiej Akademii mieście z zainteresowaniem odkrywała – ślady obecności ludzi kultury: frie-
dricha Schleiermachera, Victora Klemperera, Christy Wolf czy całych społeczności, na przykład żydow-
skiej. Peregrynacje po gorzowskim pograniczu okazały się niezwykle twórcze – Pani Profesor stała się 
mentorką literaturoznawców z Akademii, inspiratorką dyskusji i projektów literaturoznawczych, słowem: 
badaczką, bez której trudno byłoby mówić o gorzowskim literaturoznawstwie. 

„Urok drugiego człowieka” – nietrudno go było dostrzec w Pani Profesor; bez 
niej „urok świata” będzie pochwytny trudniej.

Piotr Śliwiński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
ORCID: 0000-0002-2833-063X

W żywiole historii literatury

Ewa lubiła literaturę i sama nazywała się historykiem literatury – nie bacząc na 
bulwersującą opinię postmodernistów, dowodzących, że ta dyscyplina jest teore-
tycznie „nieuprawniona”, w realizacji zaś praktycznie „niemożliwa”. Tymczasem jest 
ona jak najbardziej „uprawniona” i „możliwa”, jeśli uprawia się ją w szerokim kul-
turowym horyzoncie, w perspektywie Braudelowskiego „długiego trwania”. Taką 
właśnie, inspirowaną myślą Braudela, kulturową historię literatury prezentują 
znakomite publikacje Wiegandtowej.

Zawsze wyprzedzała literaturoznawcze mody, brała na warsztat utwory, które 
popularne stawały się później. We wczesnych latach sześćdziesiątych XX wieku, 
kiedy badaczy frapowała nowa poezja, ona zajęła się prozą: Kamiennym światem – 
kontrowersyjnym, nie rozumianym przez krytyków zbiorem nowel Tadeusza Bo-
rowskiego. Dysertację doktorską Sztuka powieściopisarska Nałkowskiej (lata 
1935–1954), opublikowaną w 1975 roku 1, poświęciła trzem utworom Nałkowskiej 
(Granicy, Niecierpliwym i Węzłom życia), odchodzącej w cień za sprawą prozatorskiej 
awangardy. Zgodnie z wysuwanym przez teoretyków postulatem badania swoisto-
ści literatury rozprawa miała charakter analityczny. Skrupulatne omówienie tech-
niki narracyjnej pozwoliło ukazać specyficzne cechy tej prozy, a uruchomienie 

1 E. f r ą c k o w i a k - W i e g a n d t o w a, Sztuka powieściopisarska Nałkowskiej (lata 1935–1954). 
Wrocław 1975.
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szerokiego kontekstu myśli filozoficznej i prozatorskiej konwencji – włączyć ją 
w proces historycznoliteracki. Widząc ścisłe związki z tradycją, badaczka starała 
się bronić miejsca pisarki w polskiej literaturze z punktu widzenia historyka lite-
ratury. Żywiła przekonanie, że osiągnięcia Nałkowskiej były skromne (wprowadzi-
ła ona powieść intymną i przezwyciężyła w okresie międzywojennym modernistycz-
ną poetykę), ale poprzez pozytywistyczne elementy światopoglądu, dotyczące jed-

nostki, społeczeństwa i historii, autorka Granicy zapewniała ciągłość w rozwoju 
polskiej literatury. 

Po latach Ewa Wiegandtowa wróciła do Nałkowskiej. Bardzo starannie opraco-
wała w serii „Biblioteka Narodowa” Romans Teresy Hennert 2. Sylwetkę pisarki 
charakteryzowała z perspektywy Dzienników i skupiła się na tym, co w utworze 
wykraczało poza XIX-wieczną konwencję. W efekcie zaproponowała odczytanie 
Romansu [...] jako nowoczesnej powieści psychologicznej o charakterze „epistemo-
logicznym”. W przeciwieństwie do eksperymentów „ontologicznych” Gombrowicza – 
drąży Nałkowska problem poznania drugiego człowieka, wykorzystując możliwości 
narracji, chwyty kompozycyjne, konstrukcję fabuły, ironię i plotkę. W takim ujęciu 
jej twórczość okazała się nie tylko pomostem między epokami, ale czymś więcej – 
zapowiedzią prozatorskiej awangardy. 

Po doktoracie Wiegandtowa zajęła się tematyką kresów w literaturze po 1956 ro- 
ku. Jej praca Austria Felix, czyli o micie Galicji w polskiej prozie współczesnej (1988, 
1997) 3 to pierwsza ambitna monografia powieści galicyjskiej, zwanej także polską 

2 Z. N a ł k o w s k a, Romans Teresy Hennert. Oprac. E. W i e g a n d t. Wrocław 2001. BN I 302. 
3 E. W i e g a n d t, Austria Felix, czyli o micie Galicji w polskiej prozie współczesnej. Poznań 1988; 

wyd. 2: Poznań 1997.
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szkołą południa, do której zaliczani są Andrzej Kuśniewicz, Julian Stryjkowski, 
Andrzej Stojowski, Włodzimierz Odojewski i Leopold Buczkowski. Krytyka literacka 
(szczególnie Jan Błoński i Andrzej Werner) ceniła tę prozę bardzo wysoko ze wzglę-
du na kultywowaną pamięć o przeszłości i narodowej tradycji, przeciwstawiała ją 
„szydercom” szargającym świętości narodowe. Wiegandtowa w swojej monografii 
zajęła się właśnie problemem konstruowania tradycji w tej powieści – w duchu 
Braudelowskiej koncepcji „długiego trwania”.

Braudel pisząc o regionie Morza Śródziemnego zmienił dotychczasową hierar-
chię zjawisk. Odsunął na bok historię polityczną, krótkotrwałą, mierzoną zegarkiem 
i kalendarzem, natomiast analizował procesy społeczne i ekonomiczne rozciągają-
ce się na dziesiątki lat, charakteryzujące epoki i cywilizacje. Z jego inspiracji po-
wstały w nauce o literaturze nowe koncepcje periodyzacyjne, uwzględniające 
„długie trwanie” i wprowadzające miast krótkich okresów historycznoliterackich, 
wyznaczanych datami przełomów politycznych, pojęcie formacji kulturowej o sze-
rokim zasięgu, scalające epoki literackie. Takie formacje konstruowali w swoich 
badaniach Janusz Maciejewski, Jerzy Ziomek i Ryszard Nycz. Natomiast Wiegand-
towa zajęła się nie procesem, ale dziełem, badała ślady „długiego trwania” w obrę-
bie dzieła literackiego.

W jej pracach Braudelowska problematyka „długiego trwania”, podkreślające-
go ciągłość europejskiej kultury, znajduje wyraz poprzez kreację p r z e s t r z e n i 
l i t e r a c k i e j. Artykuł napisany na ten temat, Przestrzeń artystyczna a konstru-
owanie tradycji (1985), można potraktować jako autokomentarz do monografii 
Austria Felix [...], wydanej kilka lat później (w 1988 roku). Według autorki właśnie 
przestrzeń nosi niezatarte ślady przeszłości i łączy ją z teraźniejszością. Sygnalizu-
je „długie trwanie” i pozwala ukazać historyczność rozmaitymi sposobami – poprzez 
mieszanie geograficznych realiów z fantastyką (twórczość Piotra Wojciechowskiego), 
znaczące opozycje spacjalne (Andrzej Kijowski, Andrzej Kuśniewicz, Tadeusz Kon-
wicki) czy poetykę anachronizmów (Leopold Buczkowski). Rozważania kończy na-
stępująca konkluzja:

w s z y s t k i e  p r z y w o ł a n e  t e k s t y, p o s ł u g u j ą c  s i ę  r o z m a i c i e  k o n s t r u o w a n y m  „j ę-
z y k i e m” p r z e s t r z e n i, m ó w i ą  o  w s p ó ł c z e s n e j  k u l t u r z e  o g l ą d a n e j  w  p e r s p e k- 
t y w i e  j e j  d ł u g i e g o  t r w a n i a. Innymi słowy, umieszczają swój punkt obserwacyjny nie w prze-
szłości, lecz w przyszłości. I w tym sensie są fantastyczno-kulturowe albo po prostu mitopodobne, jako 
że mówiąc o tym, co było, określają to, co będzie. „Koniunkturami”, by pozostać przy terminologii 
Braudela, długiego trwania naszej kultury okazują się, co oczywiste, tradycje romantyczne (Wojciechow-
ski, Kijowski, Konwicki) bądź klasycystyczne, przy czym sygnał wywoławczy tych ostatnich stanowi mit 
śródziemnomorski (Kuśniewicz, Buczkowski) 4. 

Poprzez manipulowanie językiem przestrzeni pisarze świadomie tworzą mit 
Galicji – państwa wielonarodowego, wielowyznaniowego, w którym panował duch 
tolerancji, państwa, w którym Polacy, Żydzi, Niemcy i Ukraińcy żyli w przyjaźni 
i przykładnej zgodzie i które jawi się jako bezpowrotnie utracona Arkadia. Ów ar-
kadyjski mit został przez Wiegandtową poddany wszechstronnej analizie. Autorka 

4 E. W i e g a n d t, Przestrzeń artystyczna a konstruowanie tradycji. W: Niepokoje literatury. Studia 
o prozie polskiej XX wieku. Poznań 2010, s. 101. Podkreśl. S. W.
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subtelnie pokazała technikę mityzacji, poetycki styl, stylizację religijną. Zinterpre-
towała znaczenie mitotwórczych zabiegów, które prowadzą do przezwyciężenia 
„czasu historii”, unieruchomienia go oraz odkrywania praw wiecznych i niezmien-
nych. Przed czytelnikiem roztoczyła szeroką perspektywę filozoficzno-kulturową. 
Pokazała stosunek do historii, tradycji i współczesnej kultury.

Austria Felix [...] ma charakter syntetyzujący, prezentuje wspólne cechy powie-
ści galicyjskiej, lecz jednocześnie autorce udało się wyważyć proporcje między tym, 
co wspólne, a tym, co indywidualne, między poetyką omawianego nurtu a twórczo-
ścią poszczególnych powieściopisarzy. Dlatego prócz rozdziałów syntetyzujących: 
Galicja jako Arkadia, Galicja i wojna, Mit Galicji jako metatekst kultury, znalazły się 
w tej książce również Prywatne mitologie, czyli sylwetki reprezentatywnych pisarzy 
galicyjskich – Kuśniewicza, Stryjkowskiego, Stojowskiego, Odojewskiego i Bucz-
kowskiego. Wiegandtowa umieściła powieść galicyjską w szerokim kontekście 
zjawisk historycznoliterackich, pokazała polemikę z utrwalonym we wcześniejszej 
literaturze stereotypem Galicji, a także – w twórczości Kuśniewicza i Odojewskiego – 
krytyczny stosunek do tradycji romantycznej. Przekonująco polemizowała z sąda-
mi Marii Janion, która uważa Odojewskiego za kontynuatora romantycznej „szko-
ły ukraińskiej”. Według Wiegandtowej powieść galicyjska tworzy osobny, nowy nurt, 
nawiązujący do literatury lat 1918–1939. 

Austria Felix [...] przedstawia szczegółowo współczesną powieść galicyjską, ale 
jej często przywoływanym kontekstem jest twórczość międzywojenna – Wittlin 
i Schulz. Sól ziemi Wittlina została wydana przez Wiegandtową kilka lat później, 
w serii „Biblioteka Narodowa” (1991) 5. Badaczka w aparacie krytycznym starannie 
rozszyfrowała realia galicyjskie, a w monograficznym wstępie – szczegółowo zinter-
pretowała dzieło. W odróżnieniu od dotychczasowych opracowań, które akcento-
wały związki z ekspresjonizmem, Wiegandtowa – nie negując ekspresjonistycznego 
rodowodu – pokazała to, co Wittlina od ekspresjonizmu różni, i przedstawiła nowe 
odczytanie utworu. Określiła Sól ziemi jako powieść mitograficzną, która dzięki 
wyrafinowanej stylizacji wpisuje się w strukturę mitu. Przedstawia człowieka pier-
wotnego, jego inicjację w wojenną rzeczywistość i przemianę w żołnierza CK armii. 
Kreacja świata przedstawionego, poetycki styl i ład kompozycyjny różnią zasadni-
czo Sól ziemi od prozy ekspresjonistycznej, jak i od tekstów pacyfistycznych, po-
sługujących się stylem reportażowym.

Problematyka mityzacji, powrotu do czasów minionych i poszukiwanie tożsa-
mości charakteryzuje nie tylko powieść galicyjską. Doszła do głosu także w innych 
obszarach tematycznych eksploatowanych w polskiej literaturze (jak Wileńszczyzna, 
rejon Gdańska czy archaiczna wiejska enklawa), określanych mianem literatury 
ojczyzn prywatnych. Mityzacja świata przedstawionego pociąga za sobą niebaga-
telne konsekwencje, wiąże się z odmiennym spojrzeniem na historię. Z postulowa-
ną przez Braudela rezygnacją z historii dużej na rzecz historii małej, osobiście 
doświadczonej i zakodowanej w indywidualnej pamięci, dla której ważne są nie 
fakty, lecz interpretacje, i która nadaje sens wydarzeniom historycznym 6. 

Ewa Wiegandtowa uznała nurt ojczyzn prywatnych za zjawisko doniosłe, łą-

5 J. W i t t l i n, Sól ziemi. Oprac. E. W i e g a n d t. Wrocław 1991. BN I 278. 
6 Zob. E. W i e g a n d t, Historia duża i mała. W: Niepokoje literatury.
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czące literaturę krajową i emigracyjną, a także twórców różnych generacji. Konty-
nuując swoje badania, napisała szereg prac o małych ojczyznach w literaturze, 
o szeroko pojętej świadomości kresowej, stosunku do Europy, problemach kultu-
rowego pogranicza, traktowanego jako Arkadia, i o wpływie kresowego światopo-
glądu na kształt artystyczny utworów: konstrukcję narratora i bohatera-mieszań-
ca oraz wprowadzanie mitu i alegorii, sugerujących perspektywę metafizyczną 7. 
Udowodniła, że nurt ten sformułował własną, wyrazistą poetykę, która jest przez 
pisarzy świadomie stosowana i podlega konwencjonalizacji. Jej cechę charaktery-
styczną stanowi specyficzna mityzacja rzeczywistości oraz poetycki język, a źródło – 
twórczość Brunona Schulza. W artykule Temat „małych ojczyzn” a mityzacja po-
wieści (z 2003 roku) stwierdzała:

patronat Schulza dowodzi, że ten pisarz, tak zdawałoby się osobny, stworzył swoją szkołę, a to pozwa-
la wpisać interesujący mnie temat w historycznoliteracki porządek przemian polskiej prozy. Tym bardziej 
że literatura małych ojczyzn współtworzy przejście od poetyk awangardowych do postmodernistycznych 8.

Wielka szkoda, że prace o ojczyznach prywatnych, które publikowane były 
w różnych zbiorówkach, funkcjonują w rozproszeniu. Autorka nie zdążyła zreali-
zować swych planów i stworzyć z nich monograficznej całości 9. Mam nadzieję, że 
jeszcze zostaną wydane. 

Niepokoje literatury. Studia o prozie polskiej XX wieku (2010) to ostatnia książ-
ka Ewy Wiegandtowej, imponująca bogactwem treści. Zawiera prace z lat 1962–2010 
i stanowi summę wieloletnich badań rasowego historyka literatury. Po lekcji struk-
turalizmu i semiotyki autorka opowiedziała się za historycznoliteracką interpreta-
cją, która do tropienia związków dzieła z szeroko pojętą tradycją – literacką, histo-
ryczną i kulturową – wykorzystuje instrumentarium poetyki historycznej. Dla 
Wiegandtowej punktem wyjścia zawsze i wszędzie było dzieło, które „mówiło” 
o swoim stosunku do przeszłości, przywoływało konteksty literackie i filozoficzne. 
Poszczególne utwory łączyła w cykle przestrzenne i tematyczne 10, toteż paleta in-

  7 E. W i e g a n d t: Europejska ojczyzna. W zb.: Kompetencje szkolnego polonisty. Red. 
B. C h r z ą s t o w s k a. Warszawa 1995; Literacki mit pogranicza a idea Europy Środkowej. „Kras-
nogruda” 1995, nr 4; Literackie formy świadomości kresowej. W zb.: Swoi i obcy w literaturze 
i kulturze. Red. E. R z e w u s k a. Lublin 1997; Literatura ojczyzn prywatnych po 1989 roku. W zb.: 
Konteksty polonistycznej edukacji. Red. M. K w i a t k o w s k a - R a t a j c z a k, S. W y s ł o u c h. 
Poznań 1998; Literatura ojczyzn prywatnych a postmodernizm. W zb.: Postmodernizm po polsku? 
Red. A. I z d e b s k a, D. S z a j n e r t. Łódź 1998; Twórczość Wiesława Myśliwskiego wobec litera-
tury ojczyzn prywatnych. W zb.: O twórczości Wiesława Myśliwskiego (w 70 rocznicę urodzin 
pisarza). Red. J. P a c ł a w s k i. Kielce 2001; Temat „małych ojczyzn” a mityzacja powieści. W zb.: 
Wariacje na temat. Studia literackie. Red. J. A b r a m o w s k a, A. C z y ż a k, Z. K o p e ć. Poznań 
2003; Podróż z Kresów do Europy Środkowej. W zb.: Kresy – dekonstrukcja. Red. K. T r y b u ś, 
J. K a ł ą ż n y, R. O k u l i c z - K o z a r y n. Poznań 2007; Literacka kariera małych ojczyzn. W zb.: 
Słowa i metody. Księga dedykowana prof. Jerzemu Święchowi. Red. A. K o c h a ń c z y k, A. N i e-
w i a d o m s k i, B. W r ó b l e w s k i. Lublin 2009. 

  8 W i e g a n d t, Temat „małych ojczyzn” a mityzacja powieści, s. 320.
  9 E. W i e g a n d t  planowała książkę o małych ojczyznach i dlatego żaden z wymienionych tu w przy-

pisie 7 szkiców nie wszedł do Niepokojów literatury. Przedrukowane tam zostały tylko prace dla jej 
badań fundamentalne, inspirowane myślą Braudela: Przestrzeń artystyczna a konstruowanie 
tradycji oraz Historia duża i mała.

10 E. W i e g a n d t: „Jak trwoga, to do Boga”. Wybrane przykłady świadomości kryzysowej z twórczo-
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terpretowanych przez nią autorów jest imponująca. Znaleźli się tu znajomi z wcześ- 
niejszych prac: Borowski, Nałkowska, Wittlin, Stryjkowski, ale także Dąbrowska, 
Iwaszkiewicz, Białoszewski, Różewicz, Haupt, Mach, Stasiuk, Tulli, Myśliwski... Jej 
interpretacje mocno osadzały dzieła w kontekście historycznoliterackim i podda-
wały rewizji utarte sądy krytyków. Oto Góry nad czarnym morzem Macha okazały 
się powieścią obrachunkową, przedstawiającą sytuację literatów w PRL-u i (ze 
względu na wtórny i niekonsekwentny autotematyzm) należy ją umieścić w trady-
cji Próchna, a nie Pałuby. Narracje Magdaleny Tulli natomiast Wiegandtowa przed-
stawiła jako typowe alegorie, w których nie ma „długiego trwania” ani „wiecznego 
teraz”, jest za to historia doświadczona w konkretnym miejscu i czasie (Postmoder-
nistyczne alegorie Magdaleny Tulli). Jednak za najbardziej odkrywczą w tym zbio-
rze uważam perfekcyjną interpretację prozy Wiesława Myśliwskiego (Powieściowe 
traktaty Wiesława Myśliwskiego). Analizując traktatowość utworów tego autora 
Wiegandtowa pokazała znakomicie wykorzystane literacko możliwości dyskursu 
filozoficznego, który jest jak najbardziej naturalny, bo wypływa ze sposobu mówie-
nia postaci i żywi się codziennością, „historią małą”. Tymczasem w gruncie rzeczy 
dotyka najważniejszych filozoficznych kwestii i zmierza ku problematyce transcen-
dencji. 

Analizy kształtu artystycznego utworów współczesnych popchnęły badaczkę do 
studiów nad XX-wiecznymi formami, słabo rozpoznanymi w nauce o literaturze, 
jak muzyczność, kolaż, strumień świadomości. formy te terminologię zapożyczały 
z nieliterackich dziedzin: muzyki, malarstwa, psychologii, i traktowane były jako 
tereny powinowactwa sztuk. Wiegandtowa pokazała ich konwencjonalność i za-
stępczy charakter (terminy muzyczne), konsekwencje dla kompozycji i wymowy 
utworu (kolaż) oraz dla tożsamości „ja” mówiącego (strumień świadomości).

Ewa Wiegandtowa podejmowała szerokie, niesłychanie pojemne tematy, takie jak 
powieść galicyjska, literatura małych ojczyzn czy świadomość kresowa. Tematy, 
które wymagały rozległej erudycji i znajomości dyskursów nieliterackich: historycz-
nych, politycznych, filozoficznych. Ale zawsze interesowało ją istnienie poszczegól-
ne, dzieło literackie, na które patrzała okiem uważnego historyka literatury i które 
potrafiła włączyć w proces historycznoliteracki. Pisała zwięźle, jej dorobek nauko-
wy nie jest ogromny, ale jest ważny. Zostawiła nam trzy książki i czwartą – o ojczy-
znach prywatnych – w stanie rozproszenia. W czasach, gdy badacze gonią za modą 
i dominuje eklektyzm, ona, korzystając z inspiracji Braudela, pomysłowo i z meto-
dologiczną konsekwencją realizowała w praktyce interpretacyjnej postulowaną przez 
teoretyków kulturową historię literatury.

Seweryna Wysłouch 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
ORCID: 0000-0001-5557-5299

Gdańsk, 28 XI 2019

ści Józefa Wittlina, Juliana Styjkowskiego, Tadeusza Różewicza i Mirona Białoszewskiego. W: Niepo-
koje literatury; Prozatorskie cykle przestrzenne: „Ludzie stamtąd” Marii Dąbrowskiej, „Nowele 
włoskie” Jarosława Iwaszkiewicza, „Opowieści galicyjskie” Andrzeja Stasiuka. W: jw. 
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KOMPLEKS NIDERLANDYSTY?

Stefan Kiedroń zawiadamia czytelników „Pamiętnika Literackiego”, że chodzi do biblioteki. 
Nie pisze wprawdzie, jak często mu się to zdarza, niemniej posługuje się nader kwiecistym 
stylem, używając stosownej dla siebie perspektywy trzecioosobowej: „Niderlandysta, który 
(wolno to powiedzieć) wspólnie z Jubilatem bada niezwykle bogatą kolekcję starych druków 
we wrocławskiej Bibliotece Uniwersyteckiej [...]” 1.

Taka pilność byłaby godna wyłącznie pochwały, gdyby Kiedroń przy okazji – pożyczę 
kapitalną formułę od Sławomira Mrożka – nie natężył się aksjologicznie. W trzech miejscach 
swojego tekstu autor wygłasza bowiem stanowcze sądy hierarchiczno-wartościujące, za 
których pomocą precyzyjnie wyznacza miejsce Justusowi Lipsiusowi:

Dokładnie 425 lat temu, w 1595 r. w Krakowie, ukazało się polskie tłumaczenie jednego z dwóch 
głównych dzieł najwybitniejszego po Erazmie z Rotterdamu myśliciela XVI wieku. [s. 189]

Był on [tj. Lipsius] najsłynniejszym uczonym swych czasów, profesorem trzech uniwersytetów, 
rektorem znakomitego Uniwersytetu Lejdejskiego, a przede wszystkim twórcą teorii neostoicyzmu, 
którą przedstawił w drugim ważnym – chronologicznie wcześniejszym – dziele, De constantia libri duo 
(Antwerpia 1584). [s. 189]

W stwierdzeniu, że Lipsius to największy po Erazmie z Rotterdamu XVI-wieczny myśliciel, nie ma 
przesady. [s. 190]

Nie zamierzam, oczywiście, rzeczonego Lipsiusa postponować, chodzi mi natomiast 
o aksjologiczną skwapliwość Kiedronia. Najsłynniejszy uczony swych czasów? (Lipsius, nie 
Kiedroń.) Owszem, kategoria słynności jest wcale szeroka, a w tamtym stuleciu nie było 
jeszcze listy filadelfijskiej ani nawet punktowanych czasopism. Działali jednak wtedy tacy 
autorzy, jak Galileusz, Giordano Bruno, Tommaso Campanella, francis Bacon, Michel de 
Montaigne, Thomas More, Mikołaj Kopernik... Nie trzeba więc tak się spieszyć z palmą 
pierwszeństwa.

Kiedroń wspomina kilka polskich prac poświęconych Lipsiusowi, pominął przecież 
Leszka Kołakowskiego, który w odniesieniu do niderlandzkiego filozofa użył prostszych 
kwalifikacji: „jeden z wczesnych humanistów [...], wielki wydawca i odnowiciel stoicyzmu” 2. 

1 S. K i e d r o ń, „Wiara dar Boży – a ty karać każesz...” Justus Lipsius między Lejdą, Krakowem, 
Rudami a Wrocławiem. „Pamiętnik Literacki” 2020, z. 2, s. 202. Dalsze przytoczenia z tego źródła 
lokalizuję w tekście głównym, podając w nawiasie numery stronic. Jak widać, tytuł publikacji też 
nie jest przesadnie zgrabny. „Jubilat” zaś, którego autorytetem wspiera się Kiedroń, to Jacek So-
kolski, adresat dedykacji tego zeszytu „Pamiętnika”.

2 L. K o ł a k o w s k i, Jeśli Boga nie ma... O Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej 
filozofii religii. Przekł. autoryz. T. B a s z n i a k, M. P a n u f n i k. Kraków 1988, s. 140.
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W książce Jeśli Boga nie ma... Lipsius pozostaje tematem zaledwie wzmianki, niemniej, 
zważywszy na rangę Kołakowskiego, nie zaszkodziłoby się jego dziełem zainteresować. W po-
dobnych sytuacjach mawiają studenci, iż nie dane im było do tego dotrzeć.

Zwraca uwagę również kwestia – jeśli można tak rzecz określić – erazmiańskiego wice-
mistrzostwa Lipsiusa. Owszem, w historii kultury zdarzają się obiegowe superlatywy, nie 
tylko zresztą obiegowe. Zofia Stefanowska traktujące o Mickiewiczu hasło zaczęła od stwier-
dzenia, że jest to „największy poeta polski”3. Często też mówi się i pisze o Lalce jako najlepszej 
powieści polskiej. Ale to wartościowania cokolwiek kadukowe... W każdym razie nikt rozważ-
ny raczej nie powie, że np. Słowacki to największy poeta po Mickiewiczu. Albo Norwid. Ani 
też (chociażby) Granicy nikt nie nazwie najlepszą po Lalce powieścią. Ferdydurke także nie.

Któż zresztą wie: być może, Stefan Kiedroń potrafiłby wskazać np. siódmego najwybit-
niejszego humanistę XVI wieku?
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WDZIĘCZNOŚĆ NIDERLANDYSTY

Adam Poprawa w krótkim tekście Kompleks niderlandysty? odniósł się do mojego artykułu 
o nieznanym szerzej polonicum Justusa Lipsiusa z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. 
Jestem wdzięczny za tę reakcję. Dzięki niej mogę bowiem – w trochę dłuższej wypowiedzi – 
uściślić kilka ważnych według mnie kwestii.

Poprawa rozpoczyna słowami: „Stefan Kiedroń zawiadamia czytelników »Pamiętnika 
Literackiego«, że chodzi do biblioteki”. Potwierdzam: chodzę do biblioteki. A zwłaszcza do 
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. W swoim tekście chciałem podkreślić jej rangę. 
Otóż BUWr nie jest „którąś tam z kolei”, „siedemnastą” biblioteką uniwersytecką w Polsce; 
BUWr to biblioteka o znaczeniu europejskim. Niestety: w Polsce jej znaczenie nie jest, moim 
zdaniem, odpowiednio doceniane.

Dlatego wdzięczny jestem Poprawie za ponowną możliwość podkreślenia tego. Myślę tu 
przede wszystkim o zgromadzonych w BUWr starych drukach (to „moja” dziedzina). BUWr 
posiada jedną z największych kolekcji tychże druków – pochodzących z wielu krajów, napi-
sanych w różnych językach i wydawanych w całej Europie 1. Jak podaje na swojej stronie 
internetowej Uniwersytet Wrocławski (zachęcając kandydatów na studia), zbiór ten jest 
„trzeci co do wielkości w Europie” 2. Cieszę się, że nareszcie – po latach – zauważa się to 
przynajmniej we Wrocławiu.

Cieszę się też jako (tytułowy u Poprawy) niderlandysta, że mogę doprecyzować i to sfor-
mułowanie. Użyłem słowa „niderlandysta”, aby podkreślić, iż Jubilatowi, któremu dedyko-

3 Z. S t e f a n o w s k a, Mickiewicz Adam. Hasło w: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. 
Red. Cz. H e r n a s. Wyd. 2. T. 1. Warszawa 1986, s. 663.

1 Zob. m.in. A. S k u r a, Zbiór starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu jako źródło 
do badań nad dziejami książki na Śląsku. „Studia o Książce” t. 17 (1988). – J. O ż ó g, Zarys histo-
rii Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Wrocław 1995.

2 Vademecum kandydata. Na stronie: https://rekrutacja.uni.wroc.pl/vademecum-kandydata (data 
dostępu: 14 VIII 2020).
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wany jest zeszyt 2 rocznika CXI „Pamiętnika Literackiego”, życzenia literackie składają n i e 
t y l k o  poloniści. Przeczuwałem bowiem, że będą oni stanowili gros autorów tego zeszytu – 
i nie pomyliłem się. formą trzecioosobową posłużyłem się zaś (co robię bardzo rzadko) 
właśnie z takim jubileuszowym nastawieniem.

Mógłbym to określenie rozszerzyć: jestem niderlandystą, ale też germanistą. A mówiąc 
ogólnie: jestem filologiem. „Philologus” – tak, lubię to słowo. Również dedykacja jubileuszo-
wego zeszytu stawia je na pierwszym miejscu: „Panu Profesorowi / JACKOWI SOKOLSKIEMU 
/ filologowi”. A czy przy tym podpieram się autorytetem Jacka Sokolskiego? Nie, nie pod-
pieram się; kłaniam się z czcią Jubilatowi.

Ale ma rację Poprawa: używam w swoim tekście „nader kwiecistego stylu”. Rozumiem 
intencję: nie powinienem tak robić. Tym przesłaniem Poprawa nawiązuje – może bezwied-
nie – do samego Lipsiusa. Ten zwracał bowiem uwagę na to, jak istotna jest brevitas. Jego 
wybory stylistyczne były jednoznaczne: Tacyt, nie Cycero. Tak i ja powinienem postępować. 
Także za to wskazanie jestem Poprawie wdzięczny.

A teraz o najważniejszym: o „natężeniu aksjologicznym”. Rzeczywiście, pisząc o Lipsiu-
sie, wyraziłem „stanowcze sądy hierarchiczno-wartościujące”. Powinienem był być, owszem, 
ostrożniejszy w formułowaniu opinii. Podtrzymuję swoje stwierdzenie, że Lipsius to najwy-
bitniejszy po Erazmie z Rotterdamu myśliciel XVI wieku. Ale – powinienem był doprecyzować 
przyświecającą mi intencję. Patrząc z perspektywy niderlandystycznej, powinienem był 
napisać: „najwybitniejszy n i d e r l a n d z k i  myśliciel po Erazmie”. A patrząc z perspektywy 
europejskiej – ewentualnie: „najwybitniejszy e p i s t o l o g r a f  po Erazmie”. Środkowe z trzech 
cytowanych przez Poprawę twierdzeń aksjologicznych oddaje moją myśl najpełniej. Lipsius 
był według mnie najsłynniejszym uczonym s w y c h  c z a s ó w.

Bo właśnie w  j e g o  c z a s a c h  niemal wszyscy członkowie humanistycznej Republiki 
Uczonych czytali dzieła Lipsiusa, dyskutowali o nim, chwalili go, krytykowali... Czasy te 
rozpoczęły się wraz z opublikowaniem w 1584 roku rozprawy De constantia libri duo. Cha-
rakterystyczne były słowa Davida Chytraeusa, polihistora i teologa luterańskiego, rektora 
uniwersytetu w Rostocku: „Kupujcie to, panowie studenci, a czytajcie, bo od tysiąca lat 
w Philosophicis podobna księga nie była napisana ani widziana” 3. Sława Lipsiusa trwała 
jedno, może dwa pokolenia; potem nastąpiła zmiana. Ale w  s w y c h  c z a s a c h  był on 
wielki.

Poprawa „konfrontuje” Lipsiusa z innymi autorami i przedstawia ich listę. Ta lista jest 
intrygująca – i pozwala na sprecyzowanie kilku kolejnych kwestii „aksjologicznych”.

Jeśli dobrze rozumiem intencję, wymienieni tu myśliciele zasługują na miano większych 
od Lipsiusa (zdanie „Nie trzeba [...] tak się spieszyć z palmą pierwszeństwa” czytam jako: 
należy się ona innym). Zgoda, można tak to widzieć. Ale to też jest wartościowanie. Galileusz 
i dziś, w XXI wieku, zwany jest „ojcem nowoczesnej nauki”. To wyraźne, i najwyższe, wartoś- 
ciowanie.

Idąc dalej: miara Mikołaja Kopernika nie ulega wątpliwości – jako astronoma. Ale czy 
dzieła jego zwolennika, Giordana Bruna, współczesnego Lipsiusowi, były w ó w c z a s  równie 
szeroko dyskutowane? Główne dzieła francisa Bacona poświęcone empiryzmowi ukazywa-
ły się dopiero w XVII wieku (Of the Proficience and Advancement of Learning rok przed 
śmiercią Lipsiusa, w 1605 roku; łacińskie tłumaczenie tego dzieła, zatytułowane De digni-
tate et augmentis scientiarum, dopiero w 1623 roku). Utopia Thomasa More’a ukazała się 
ponad 30 lat przed urodzeniem się Lipsiusa, a La città del Sole Tommasa Campanelli zosta-
ła opublikowana (jako Civitas Solis) prawie 20 lat po śmierci Lipsiusa; to odstęp ponad 

3 Cytuję z przedmowy A. V i r i t i u s a  do tłumaczenia niemieckiego, Von der Bestendigkeit Zwey 
Bücher (Gdańsk 1599; wyd. 2: 1601), według edycji: J. L i p s i u s, Von der Bestendigkeit. (De 
constantia). Hrsg. L. f o r s t e r. Stuttgart 1965, k. )(vjr. Przeł. S. K.
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100-letni. Dziękuję za wskazanie – które chętnie przyjmuję – na Michela de Montaigne’a, 
bardzo przydatne w dyskusji nad stoicyzmem. Oraz nad Seneką.

Jest jeszcze jeden aspekt listy Poprawy. Większość wymienionych postaci pochodzi 
z południa Europy, przede wszystkim z Italii. Północne krainy nie są tu zbytnio reprezento-
wane (z wyjątkiem Anglii; co do Kopernika – pamiętajmy, że studiował on w Bolonii). To 
charakterystyczne: polscy badacze (historycy literatury czy historycy sztuki) są w większości 
właśnie „italianistami”, kierującymi swój wzrok na kulturę włoską. Niezbyt wielu patrzy zaś 
na kraje położone na północ od Alp (na Cesarstwo, do którego należała też spora część Ni-
derlandów, czy na Skandynawię). A warto: takie spojrzenie zmienia perspektywę badawczą.

Kontynuując hasło „wzmożenie aksjologiczne”, Poprawa stwierdza, że owszem, zdarza-
ją się i dziś takie superlatywy, jak „Mickiewicz – największy poeta polski” czy „Lalka – naj-
lepsza powieść polska”, ale on to odrzuca; „nikt rozważny raczej nie powie” superlatywów 
o Słowackim, Norwidzie czy o Ferdydurke (jako najlepszej powieści po Lalce).

Mówi się wszakże o kanonie literackim. A to też jest wartościowanie. Witold Gombrowicz 
ma oczywiście swoją prześmiewczą rację („Za co kochamy Słowackiego?”...). Ale – nawiążę 
do słów Poprawy – jego Ferdydurke była pierwszą, a więc najważniejszą, powieścią polską 
umieszczoną w literackim Kanonie na koniec wieku (na piątym miejscu listy; wygrał Mi- 
chaił Bułhakow). Można się z tym zgadzać, można się nie zgadzać. Zbigniewa Herberta ktoś 
nazwał „autorem kilku dobrych wierszy”. A czy ja mogę go uważać (bo uważam) za najwięk-
szego polskiego poetę XX wieku?

Dziękuję Poprawie również za wzmiankę o wzmiance Leszka Kołakowskiego. Przy tym, 
jak sam pisze, jest to „zaledwie wzmianka”. To pokazuje dwie rzeczy – i obie mogę tutaj, 
dzięki niemu, nieco dokładniej przedstawić.

Po pierwsze, fakt, że Kołakowski zamieścił wzmiankę o Lipsiusie, nie musi powodować, 
że miałaby ona być wskazana przeze mnie. Ja wymieniłem prace Andrzeja Borowskiego, 
Estery Lasocińskiej i Justyny Dąbkowskiej-Kujko, bo właśnie ci badacze najdogłębniej 
przedstawiają myśl Lipsiusa (którego Kołakowski, nb., określa mianem „w c z e s n e g o  hu-
manisty” ápodkreśl. S. K.ñ). Na wymienienie wszystkich publikacji polskich o nim traktujących 
nie było w moim tekście miejsca. Gdyby jednak takie miejsce się znalazło, to ważniejsze 
wydawałoby mi się wskazanie nie wzmianki Kołakowskiego, lecz uwag Czesława Hernasa 4.

Po drugie, „zaledwie wzmianka” u Kołakowskiego potwierdza to, co chciałbym wyrazić: 
wielki myśliciel z Niderlandów jest w Polsce (zbyt) mało znany. A szkoda – zasługuje na 
zdecydowanie więcej uwagi niż tylko krótka wzmianka. Właśnie o to mi chodzi: aby przyznać 
Lipsiusowi należne mu miejsce w badaniach polskich nad kulturą europejską.

Poprawa pyta na końcu: „Któż zresztą wie: być może, Stefan Kiedroń potrafiłby wskazać 
np. siódmego najwybitniejszego humanistę XVI wieku?”

Wdzięczny jestem również za postawienie tego pytania. Chętnie na nie odpowiem, ro-
zumiejąc przy tym, że określenie „humanista” jest szerokie. Tak więc: kto to mógłby być?

Czy może (idąc tropem Galileuszowym) Duńczyk Tycho Brahe, najwybitniejszy astro- 
nom s w o i c h  c z a s ó w, współczesny Lipsiusowi? Czy może homo universalis Niderlan- 
dów z przełomu XVI i XVII wieku, Simon Stevin? Zajmował się on historiozofią i mechaniką, 
astronomią i geografią, udowodnił, że perpetuum mobile nie może istnieć, skonstruował 
nowoczesny system ułamków dziesiętnych... Ale miał jedną „wadę”: nie pisał po łacinie, lecz 
w języku niderlandzkim, który uważał za najlepszy dla nauki język świata...

A może Johannes Sambucus, polihistor, właściciel największej ówcześnie prywatnej 
biblioteki, dzisiaj wspominany tylko jako autor zbioru emblematów? Albo Joseph Justus 

4 O Lipsiusie zob. Cz. H e r n a s, Barok. Wyd. 7. Warszawa 1999, s. 155, 178–179, 293, 381. Przy 
okazji: H e r n a s  nadał rozdziałowi o M. K. Sarbiewskim tytuł Maciej Kazimierz Sarbiewski – „Ho-
racy chrześcijański” (s. 249), z kolei o J. A. Morsztynie napisał: „Mistrz barokowy” (s. 294). 
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Scaliger, tak jak Lipsius „wędrujący” między konfesjami, co więcej: jego następca w Lejdzie? 
Rzadko jest dziś wymieniany, ale w  s w o i m  c z a s i e  uważany był za jednego z najwięk-
szych humanistów Europy. Albo Johannes Crato von Krafftheim, którego 500 rocznicę 
urodzin mogliśmy świętować rok temu? Mogliśmy – ale tego nie zrobiliśmy. Szkoda, że  
ten słynny w  s w o i m  c z a s i e  humanista z Wrocławia, Medicus Caesareus trzech wład- 
ców habsburskich, autor pierwszego opisu sekcji anatomicznej (1576), jest dzisiaj prawie 
zapomniany.

Nie, ja wskażę inną postać: to mistrz Cratona z Wittenbergi, Philipp Melanchthon. Hu-
manista, profesor języków klasycznych, filozof, poeta. A przede wszystkim: najważniejszy 
obok Lutra myśliciel protestantyzmu. Ba, może nawet w późniejszym czasie ważniejszy – jako 
autor Wyznania augsburskiego (Confessio Augustana) z 1530 roku, które do dzisiaj stanowi 
podstawę teologiczną luteranizmu. To Melanchthon, twórca nowoczesnego systemu uczenia 
i studiowania, Praeceptor Germaniae, jest dla mnie tą wielką postacią, o którą pyta Poprawa. 
Cieszę się, że mogłem tę postać tutaj przedstawić.




